ดานจิตวิญญาณ บทที่ 42
เรื่อง พระคริสตทรงเปนทางเดียว
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาในพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจถึงแนวคิดพื้นฐานของหลักศาสนศาสตร
กลุมอายุ: 6-8
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเยซูคริสต พระผูชวยใหรอด
บทเรียน: พระคริสตทรงเปนทางเดียว
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะเรียน และทองพระธรรม ยน 14:6
2. เด็กจะบอกถึงสองสิ่งที่พระเยซูคริสตพูดถึงตัวของพระองค
3. เด็กจะบรรยายถึงความเชื่อของเขา/เธอเองที่มีในพระเยซูคริสต

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1.
2.
3.
4.
5.

พระคัมภีร
กระดาษหลายๆแผน
ถวยใสน้ํา
ผาขนหนู
เชือกยาวๆ หรือสิ่งที่จะใชทําเปนเสนได (ถาคุณอยูขางนอก ใหลากเสนบนดิน)

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1. ใหอานบทเรียนทั้งบท
2. ใหรวบรวมอุปกรณตางๆ
3. อาน และศึกษาพระธรรม ยน 13:1—14:14
4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะเขาใจวาพระเยซูคริสตทรงจัดเตรียมหนทางใหพวกเขาไดเปนสวนหนึ่งใน
ครอบครัวของพระองค

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

 วันนี้ครูตองการจะเริ่มการพูดคุยของเราดวยเรื่องของ วันสําคัญ มีวันสําคัญอะไรบางสําหรับพวกเธอในแตละป เด็กๆ
อาจจะพูดถึงวันเกิดของเขา, วันคริสตมาส, วันอิสเธอร และวันหยุดอื่นๆ
 พวกเธอไดทําอะไรบางในวันสําคัญเหลานั้น (คําตอบที่อาจเปนไปได: ไปโบสถ, ใหของขวัญ, รับประทานอาหารอรอยๆ,
เลนเกม, จัดปารตี้, ฯลฯ)
 วันสําคัญที่เธอชอบที่สุดคืดวันอะไร ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 วันสําคัญบางวันเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสวนตัวของเรา เชนวันเกิดของเรา คนยิวก็มีวันสําคัญเหมือนกัน เรียกวา เทศกาลปสกา
และในระหวางเทศกาลปสกาพวกเขาจะระลึกถึงสิ่งที่พระเจาไดทรงชวยใหพวกเขาออกจากประเทศอียิปต ใหเด็กๆลองเลา
เรื่องที่เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลในประเทศอียิปต
 พระเจาไดบอกใหคนยิวจัดเตรียมอาหารเพื่อฉลองกันในเทศกาลปสกา พระเจาไดบอกวิธีในการจัดเตรียมอาหาร และวิธีการ
กินอาหารดวย คนยิวจะรอคอยใหถึงเทศกาลปสกา เพราะเปนการชวยเตือนใหเขาคิดถึงการทรงเลี้ยงดูของพระเจา และการ
ที่พระเจาทรงใหเขาเปนคนพิเศษ
 เรื่องราวในวันนี้เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงเทศกาลปสกา พระเยซูคริสตไดทําใหเกิดเหตุการณที่พิเศษในระหวาง
เทศกาลปสกาดวย ใหเรามาคนหาดูวาเกิดอะไรขึ้น

2

กิจกรรมการเรียนการสอน:

 สาวกของพระเยซูคริสตไดจัดเตรียมเพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลปสกาที่ชั้นบนของบานหลังหนึ่ง พวกสาวกตองการทํา
ใหพระเยซูมีความสุข แตพระเยซูกลับเงียบ และคิดหนัก
 เมื่อสาวกมาถึงที่บาน พระเยซูคริสตไดทําบางอยางที่ทําใหพวกสาวกตกตะลึง และทําใหพวกเขารูสึกไมสะดวกใจ ครู
จะเลาใหฟงวาเกิดอะรไรขึ้น

 ใหคุณเอากวยใสน้ํา และผาขนหนูออกมา ใหวักน้ําและใสลงบนเทาของเด็กทีละคน และเช็ดดวยผาขนหนูที่เตรียมไว

 เธอรูสึกอยางไรบางที่ครูลางเทาใหกับพวกเธอ (คําตอบที่อาจเปนไปได: แปลก, ไมสะดวกใจ, เกรงใจ, ฯลฯ)
 ถนนในประเทศอิสราเอลนั้นเต็มไปดวยฝุน และผูคนก็จะใสรองเทาแตะ ดังนั้นเมื่อมีคนมาถึงบาน คนรับใชก็จะลางเทา
ให พวกสาวกไมอยากเชื่อวาพระเยซู พระบุตรของพระเจาจะลางเทาของพวกเขา
 พระเยซูคริสตไดอธิบายสิ่งที่พระองคทําไววา
"…ทานทั้งหลายเขาใจในสิ่งที่เราไดกระทําแกทานหรือทานทั้งหลายเรียกเราวาพระอาจารยและองคพระผู
เปนเจาทานเรียกถูกแลวเพราะเราเปนเชนนั้นฉะนั้นถาเราผูเปนองคพระผูเปนเจาและพระอาจารยของทานได
ลางเทาของพวกทานพวกทานก็ควรจะลางเทาของกันและกันดวยเพราะวาเราไดวางแบบแกทานแลวเพื่อให
ทานทําเหมือนดังที่เราไดกระทําแกทานดวย” ยน 13:12-15
 พระเยซูหมายถึงอะไร? (พระองคตองการใหสาวกไดลางเทาของกันและกัน)
 ใช แตพระเยซูไดมีความหมายที่มากกวานั้น พระองคกําลังพูดถึงการรับใชผูอื่นดวยวิธีที่แตกตางกัน ในชวงเวลานั้น
เปนชวงที่พระเยซูกําลังจะสิ้นพระชนมเพื่อไถเรา พระองคตองการใหสาวกเขาใจวา ถึงแมพระองคจะเปนพระบุตร
ของพระเจา แตพระองคยังตองมอบชีวิตของพระองคเพื่อรับใชผูอื่น พระองคตองการใหพวกสาวกทําเหมือนกับ
พระองค
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 พระเยซูไดบอกสาวกอีกวา พระองคจะตองจากไปในไมชา และพวกเขาจะหาพระองคไมพบอีก พวกสาวกไมเขาใจ
พวกเขาตองการไปกับพระยูครสิสต
 และพระเยซูทรงพูดบางอยางที่พวกสาวกไมเขาใจ
"…อยาใหใจทานทั้งหลายวิตกเลยทานวางใจในพระเจาจงวางใจในเราดวยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่
อยูเปนอันมากถาไมมีเราคงไดบอกทานแลวเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไวสําหรับทานทั้งหลายเมื่อเราไป
จัดเตรียมที่ไวสําหรับทานแลวเราจะกลับมาอีกรับทานไปอยูกบั เราเพื่อวาเราอยูที่ไหนทานทั้งหลายจะไดอยู
ที่นั่นดวยและทานรูจักทางที่เราจะไปนั้น" ยน 14:1-4
 โธมัสรูสึกเสียใจมาก และวิตกกังวล เขาถามพระเยซูคริสตวา “พระองคเจาขา เรายังไมรูวาพระองคจะไปไหน ดังนั้น
เราจะรูวาจะไปทางนั้นไดอยางไร”
 บางครั้งพอแมของเธอบอกวิธีทําใหเธอแตพวกเธอไมเขาใจ มีเหตุการณแบบนี้เกิดขึ้นบางไหม ใหเด็กๆไดตอบสนอง
ครูคิดวานั่นเปนความรูสึกเดียวกับที่โธมัสรูสึกอยู
 ครูตองการใหพวกเธอจําในสิ่งที่พระเยซูตอบ ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญมาก
“เราเปนทางนั้นเปนความจริงและเปนชีวิตไมมีผูใดมาถึงพระบิดาไดนอกจากจะมาทางเรา” ยน 14:6
 ทุกสิ่งทุกอยางตอนนี้ดูเหมือนจะสับสนไปหมด พวกสาวกไมสามารถเขาใจเรื่องราวเหลานี้จนกวาพระเยซูคริสต
สิ้นพระชนม และเปนขึ้นมาอีกครั้ง แตครูจะอธิบายใหพวกเธอเขาใจ

 ใหคุณพาเด็กๆไปยังบริเวณที่โลงของหองเรียน ใหเอากระดาษวางลงบนพื้นเปนรูปไมกางเขน
 ในไมชา พระเยซูคริสตจะถูกตรึงที่กางเขน และสิ้นพระชนมเพื่อความผิดบาปของเรา พระองคอธิบายเรื่องนี้กับสาวก
แตพวกเขาไมเขาใจ พวกเขาคิดวาพระองคจะกลายเปนกษัตริยในโลกนี้
 ใหเอากระดาษวางบนพื้นทําเปนรูปทางเขาอุโมงค ในอีกที่หนึ่ง
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 หลังจากที่พระเยซูคริสตสิ้นพระชนม ผูคนไดเอาพระศพของพระองคไปไวในอุโมงคฝงศพ พวกสาวกไมเคยคิดมา
กอนวาพระเยซูจะสิ้นพระชนม และถูกฝงไว
 ใหเด็กๆเอากระดาษวางเปนวงกลมรอบบริเวณที่คุณสอนอยู จากนั้นใหคุณ และเด็กๆยืนอยูดานนอกวงกลม
 พระเยซูไดบอกกับสาวกวาที่บานของพระบิดานั้น มีหองเปนจํานวนมาก และพระองคจะไปจัดเตรียมที่สําหรับเขา
ลองเดาวาทําไมพระเยซูคริสตถึงพูดอยางนั้น ใหเด็กๆลองเดาดู
 สวรรค คือที่ๆพระองคกําลังจะไป พระองครูวาพวกสาวกไมสามารถไปกับพระองคได เพราะพวกเขายังมีงานอยูใน
โลกนี้
 แตพระองคไดบอกวิธีที่สาวกจะสามารถเขาไปในสวรรคได พวกเธอยงัจําไดหรือไม พระองคพูดวา “เราเปนทางนั้น
เปนความจริงและเปนชีวิตไมมีผูใดมาถึงพระบิดาไดนอกจากจะมาทางเรา”

 ใหเรามาเลนเกมหนึ่งเกมเพื่อที่จะชวยใหเราจําไดวาพระเยซูทรงเปนทางนั้น เปนความจริง และเปนชีวิต ถาเปนไปได
ใหพาเด็กๆออกไปเลนเกมขางนอกหอง หรือใหเตรียมพื้นที่ในหองใหกวางพอที่จะเลนเกม ใหเด็กๆไปยืนอีกดานหนึ่ง
ที่ตรงกันขามกับคุณ
 ครูจะพูดประโยคตางๆ และทุกครั้งที่ครูพูดประโยคที่เกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูไดพูดไวเกี่ยวกับพระองคเปนทางที่ไปถึง
สวรรคได มีสามสิ่งที่พวกเธอตองฟงใหดีๆ มีอะไรบาง (เราเปนทางนั้น เราเปนความจริง เราเปนชีวิต)
 เมื่อครูพูดประโยคใดประโยคหนึ่งในสามประโยคนี้ ใหพวกเธอกาวไปขางหนาหนึ่งกาว เปาหมายคือการเปนคนแรก
ที่มาถึงครู แตหากเธอกาวไปขางหนาโดยที่ครูไมไดพูดสามประโยคนั้น เธอจะตองกลับไปเริ่มใหม
o เราเปนทางนั้น
o เราเปนคนดี
o เราเปนคนนารัก
o เราเปนความจริง
o เรารูสึกกระหาย
o เราเปนชีวิต
o เราเปนทางนั้น
o เรารูสึกมีความสุข
o เราอยูในพระคัมภีร
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o เราเปนความจริง
 ใหคุณพูดไปเรื่อยๆจนกวาจะมีเด็กมาถึงคุณ ถาคุณมีเวลา ใหเด็กๆกลับไปยังจุดเริ่มตน แลวเริ่มเลนเกมอีกครั้ง

การจบบทเรียน:

 มีใครบางที่ตองการไปสวรรคที่ๆพระเยซูคริสตไดจัดเตรียมไวให ใหเด็กๆยกมือขึ้น
 ใหเรามาฝกพูดประโยคที่บอกกับเราถึงวิธีที่เราจะไปถึงสวรรคได ใหพูดตามครูทีละวรรค และใหทําทาทางประกอบดวย
เราเปนทางนั้น (ใหชูนิ้วหนึ่งนิ้ว)
เปนความจริง (ใหชูนิ้วสองนิ้ว)
และเปนชีวิต (ใหชูนิ้วสามนิ้ว)
ไมมีผูใดมาถึง (ใหทําทาย่ําอยูกับที่)
พระบิดาได (ชี้ขึ้นไปบนฟา)
นอกจากจะมาทางเรา (สายหนา)
ยน 14:6
 ดีมาก ใหเด็กๆพูดขอพระคัมภีร และทําทาประกอบหลายๆรอบ โดยใหเลือกเด็กคนใดคนหนึ่งที่จะนําพูดขอพระคัมภีร
ดังกลาว จากนั้นใหเด็กๆไดผลัดเปลี่ยนกันนํา
 พระเยซูคริสตไดบอกวาพระองคทรงเปนอะไรบาง (เปนทาง, เปนความจริง และเปนชีวิต)
 มีใครบางในพวกเธอที่เชื่อวาพระเยซูคือหนทางสูสวรรค ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 ดีมาก ครูจะพูดวา “พระเยซูคริสต ฉันเชื่อในพระองค” จากนั้นครูจะกาวเทาเขาไปในวงกลม เราจะใหวงกลมนี้เปนสวรรค
เธอสามารถที่ผลัดเปลี่ยนกันพูดได
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 ใหเปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดพูด “พระเยซูคริสต ฉันเชื่อในพระองค” และกาวเขาไปอยูขางในวง
 ใหเรามาอธิษฐานปดดวยกัน พระเยซูคริสตเจา ขอบคุณที่ใหเราเห็นถึงหนทางที่ไปสวรรค เราตองการอยูกับพระองคใน
ที่ๆพระองคไดจัดเตรียมไวใหกับเราตลอดกาล ขอบคุณที่ใหเรามีความเชื่อในพระองค
 ใหเด็กๆทุกคนพูดพรอมๆกันวา อาเมน
กิจกรรมเสริม:
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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