ดานจิตวิญญาณ บทที่ 46
เรื่อง พระคริสตทรงเสด็จกลับสูสวรรค
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาในพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจถึงแนวคิดพื้นฐานของหลักศาสนศาสตร
กลุมอายุ: 6-8
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเยซูคริสต พระผูชวยใหรอด
บทเรียน: พระคริสตทรงเสด็จกลับสูสวรรค
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที
วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะแสดงใหเห็นวามีอะไรเกิดขึ้นบางขณะที่พระเยซูคริสตเสด็จขึ้นสูสวรรค
2. เด็กจะบอกถึงวิธีที่เขา/เธอจะบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับพระเยซูคริสต
3. เด็กจะเรียน และทองพระธรรม มธ 28:20

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

พระคัมภีร
กระดาษสําหรับเด็กทุกคน
สีเทียน หรือดินสอสี
กระดานดํา
ชอลค

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1. อานบทเรียนทั้งบท
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ
3. อานและศึกษาพระธรรม กจ 1:1-11 และ มธ 28:20
4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆใหพวกเขาไดปฏิบัติตามสิ่งที่พระเยซูคริสตไดสั่งเอาไว

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

 เมื่อเด็กๆมาถึง ใหเอากระดาษใหเด็กๆคนละแผน ใหพวกเขาฉีกกระดาษเปนรูปเมฆ และใหเอาวางไวขางๆเพื่อที่จะใช
ทํากิจกรรมตอไป
 ใหบอกครูวา มีเหตุการณอะไรบางที่เปนเหตุการณที่เปนความประหลาดใจที่เคยเกิดขึ้นกับเธอ ใหเด็กๆไดเลาถึงถึงสิ่ง
ที่ทําใหเขาประหลาดใจ

 สัปดาหที่ผานมา เรื่องราวของเรามีแตสิ่งที่ทําใหประหลาดใจ มีใครจะบอกครูไดวาเกิดอะไรขึ้นบาง (พวกผูหญิงเห็น
กอนหินถูกกลิ้งออกไป, รางของพระเยซูหายไป, มีทูตสวรรคนั่งอยูบนกอนหิน, ทูตสวรรคบอกกับพวกผูหญิงวาพระ
เยซูเปนขึ้นมาจากความตายแลว, พระเยซูปรากฏกายใหพวกผูหญิงเห็น, พระเยซูปรากฏกายใหพวกสาวกเห็น)
 สัปดาหนี้ เรื่องราวของเราจะนาอัศจรรยใจยิ่งกวา เรามาเริ่มกันเลยดีกวา
กิจกรรมการเรียนการสอน:
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 หลังจากที่พระเยซูคริสตเปนขึ้นมาจากความตายแลว พระองคทรงปรากฏกายใหพวกสาวกเห็นหลายครั้ง พระองค
ไมไดเดินเขามาในหองเหมือนกับที่เธอและครูทํากัน พระองคไดปรากฏกายขึ้นมาตรงกลางหองเลย
 เธอคิดวาถาพระเยซูปรากฏกายอยางนั้น เราจะรูสึกอยางไรบาง (คําตอบที่อาจเปนไปได: ประหลาดใจ, กลัวนิดหนอย,
ตื่นเตน, ฯลฯ)
 ครั้งแรกที่พวกสาวกเห็น พวกเขาก็รูสึกกลัวเหมือนกัน ดังนั้นพระเยซูจึงใหพวกเขาดูแผลที่ฝามือ และเทา พระองค
ทรงรับประทานอาหารเพื่อใหพวกเขารูวาพระองคไมใชผี ทําใหพวกสาวกดีใจ แทนที่จะหวาดกลัว
 ทุกครั้งที่พระองคปรากฏกายใหสาวกเห็น พระองคไดบอกสิ่งสําคัญใหพวกเขา พระองคไดอธิบายขอพระคัมภีรให
พวกเขาฟง – การที่พระองคตองสิ้นพระชนม และเปนขึ้นมาจากความตายเพื่อชําระความผิดบาปใหกับทุกคน
 ลองคิดดูวาตอนนี้เธอเปนสาวกคนหนึ่งของพระองค เธอคิดวาเธอจะขอใหพระเยซูคริสตอธิบายอะไรใหเธอฟง ให
เด็กๆคิดคําถาม จากนั้นใหคุณถามพวกเขา และใหตอบคําถามของเด็กๆ

 อยูมาวันหนึ่ง พระเยซูทรงพาพวกสาวกไปที่ภูเขาแหงหนึ่ง พระองคบอกกับพวกเขาวา “ใหอยูในกรุงเยรูซาเล็ม ในไม
ชาเราจะสงพระวิญญาณบริสุทธิ์มาใหทานเพื่อทานจะมีอํานาจที่จะบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องราวของเราได”
 พระเยซูยังบอกกับพวกเขาเกี่ยวกับสถานที่ๆพวกเขาจะเริ่มการเทศนาสั่งสอน “ใหเริ่มการเทศนาในกรุงเยรูซาเล็มนี้” ที่
ซึ่งเปนบานเกิดของพวกเขาเอง
 “จากนั้นใหไปที่สะมาเรีย” นั่นคือประเทศตอไป
 “จากนั้นใหออกไปทั่วโลก” เธอคิดวาพวกสาวกจะรูสึกอยางไรเมื่อพระเยซูไดใหคําสั่งที่ใหพวกเขาออกไปทั่วโลกและ
ประกาศเรื่องราวของพระองค (คําตอบที่อาจเปนไปได: ตื้นตัน, กลัว, ตื่นเตน, ภูมิใจที่พระเยซูไดมอบหมายงานชิ้น
ใหญไวให, ฯลฯ)

 ใหเราลองมาดูวาคําสั่งของพระเยซูจะเปนอยางไรสําหรับพวกเรา ใหใชชอลควาดเปนรูปวงกลมลงบนพื้นใหใหญ
พอที่จะใหเด็กๆทุกคนเขาไปยืนได หรือคุณอาจจะใชขางนอกก็ได ใหเขียนชื่อเมือง/หมูบานของคุณ
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 พระเยซูตองการใหเราทําอะไรบางในเมืองของเรา ใหบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของพระองค คิดวามีใครบางในเมือง/
หมูบานของเราที่ยังตองการไดฟงเรื่องของพระเยซูคริสต ใหเด็กๆเอยชื่อคนที่ยังตองการฟงเรื่องราวของพระเยซู
คริสต
 ใหวาดวงกลมอีกวงลอมรอบวงแรก และใหเขียนชื่อประเทศของคุณ ใหเด็กๆกาวเขาไปในวงกลมใหญ คิดวามีที่ไหน
บางในประเทศของเราที่คนยังตองการไดยินเรื่องราวของพระเยซูคริสต ใหเด็กๆบอกชื่อเมือง หรือใครก็ตามที่เขารูจัก
ที่อยูในเมืองตางๆเหลานั้น
 พระเยซูตองการใหเราทําอะไรบางในประเทศของเรา (บอกคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องราวของพระองค)
 คราวนี้ใหพวกเธอกาวออกนอกวงกลมใหญ ตอนนี้เราอยูในโลกแลว พระเยซูตองการใหเราทําอะไรบางในโลกใบนี้ของ
เรา (บอกคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องราวของพระองค)
 ถาเธอตองออกไปบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับพระเยซูคริสต เธอจะพูดอยางไร ใหเด็กๆไดแสดงความคิดเห็น
 ใหเลนเกมโดยการพูดชื่อของสถานที่ทั้งสามแหงที่พระเยซูตองการใหเราออกไปบอกเรื่องราวของพระองคใหคนอื่น
ฟง ใหเด็กๆวิ่งไปยังแตละจุดที่คุณพูดถึง เชน พระเยซูบอกใหเราไปยังเมือง/หมูบานของเรา (ใหวิ่งไปที่วงที่เล็กที่สุด)

 เธอสามารถจะบอกคนอื่นๆโดยใชขอพระธรรม ยน 3:16 ก็ได
เพราะวา
พระเจาทรงรักโลก
จนไดทรงประทาน
พระบุตรองคเดียวของพระองค
เพื่อทุกคนที่วางใจ
ในพระบุตรนั้น
จะไมพินาศ
แตมีชีวิตนิรันดร
ยน 3:16
 พระเยซูคริสตขอใหเราทํางานใหญ – บอกเรื่องราวของพระองคใหทุกคนในโลกใบนี้ไดรู แตพระเยซูก็ไมไดคาดหวังให
เราทําทั้งหมดดวยตัวเราเอง พระองคไดสัญญาวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาจะมาชวยเรา
4

 พระเยซูคริสตไดทรงสัญญาไวกับราทุกคน ซึ่งครูอยากใหพวกเธอจดจําเอาไวและนําติดตัวไปดวย อยูในพระธรรม
มธ 28:20
“เราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค” มธ 28:20
 หลังจากที่พระเยซูไดใหสัญญานี้กับพวกสาวก พระองคไดลอยขึ้นสูทองฟา พวกสาวกมองดูพระองคจนกระทั่งเมฆ
หมอกปกคลุมพระองค ทันใดนั้นก็มีชายสองคนที่เปยมดวยแสงเรืองรองยืนอยูขางๆของพวกสาวก
 เธอคิดวาพวกเขาเปนใคร (ทูตสวรรค)
 เธอคิดวาพวกสาวกจะประหลาดใจมากแคไหน ใหเด็กๆลองทําทาที่สาวกประหลาดใจ ทูตสวรรคพูดวา “ทําไมพวกเจา
ยังยืนอยูที่นี่จองมองทองฟา พระองคถูกนําไปสูสวรรคืแลว และวันนี้พระองคจะเสด็จกลับมาเหมือนกับวิธที่พระองค
จากไป”

 ชางเปนชวงเวลาที่นาตื่นเตนยิ่งนัก ลองดูวานาจะเปนอยางไร ใหหยิบกระดาษขึ้นมา และยืนเปนรูปวงกลม ใหเอารูป
เมฆไวขางหลังตัวเอง ใหเอาอีกมือหนึ่งไวใกลกับพื้นหอง ใหเธอขยับนิ้วขณะที่เรากําลังชูมือพรอมๆกัน และมองดูพระ
เยซูขึ้นสูทองฟา
 What an exciting moment! Let’s see what it was like. Pick up your paper clouds and stand in a circle with me.
Put the hand with the cloud behind your back. Put the other hand near the floor. Now wiggle your fingers as
we slowly raise our hands together and watch Jesus rise into the sky.
 ใหแนะนําเด็กใหเคลื่อนมือเขามาตรงกลางวงในขณะที่พวกเขายกมือขึ้น ดังนั้นมือของพวกเขาก็เกือบจะถึงตรงกลาง
วงกลม
 ตอนนี้ใหเราชูเมฆของเราขึ้นตรงกลางวง พระเยซูทรงอยูหลังเมฆ พระองคเสด็จสูสวรรคแลวในตอนนี้
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การจบบทเรียน:

 ใหเด็กๆนั่งลง แจกสีเทียน หรือดินสอสีใหพวกเขา
 ครูตองการใหพวกเธอไดจําคําสัญญาสุดทายที่พระเยซูไดใหไวกับพวกสาวก และกับพวกเราทุกคน ใหเขียนขอความวา “เรา
จะอยูกับเจาตลอดไป” ลงบนเมฆของเธอ
 ใหคุณเขียนขอความนี้ลงบนกระดานเพื่อใหเด็กไดคัดลอก และเขียนลงในรูปเมฆของตนเอง เมื่อพวกเขาเสร็จแลว ใหพวก
เขายืนขึ้นเอาเมฆแนบไวที่หัวใจของตัวเอง
 ใหเราอธิษฐานดวยกัน ใหพูตามครูที่ละวรรค:
พระเยซูคริสตเจา
เรารูวาพระองคสถิตอยูในสวรรค
ทรงประทับอยูเบื้องพระหัตถขวาของพระเจา
และทูลพระเจาถึงสิ่งที่เราตองการ
ชางนาตื่นเตนที่วันหนึ่ง
เราจะไดไปอยูกับพระองคที่นั่น
โปรดชวยเราใหทําในสิ่งที่พระองคตองการใหเราทํา
โปรดชวยเราใหบอกกับคนอื่นวา
พระองคมาเพื่อเปนพระผูชวยใหรอดของเรา
เรารักพระองค
อาเมน
 ขอใหจําไววา พระเยซูทรงอยูกับเราตลอดเวลา
 ใหเด็กๆกลับบานได
กิจกรรมเสริม:
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)
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การประเมินผลผูเรียน:
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