บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 21
เรื่อง พระเยซูทรงตายเพื่อฉัน
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: ยอมรับวาพระเยซูทรงเปนพระผูชวยใหรอด
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจเกี่ยวกับขาวประเสริฐและหนุนใจใหมีการตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด
กลุมอายุ: 9-11
ปที่: 1
หัวขอหลัก: ทําไมพระเยซูจึงทรงยอมตายเพื่อฉัน
บทเรียน: พระเยซูทรงตายเพื่อฉัน
เวลาที่ใชในการสอน: 45-60 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็ก ๆ สามารถมองเห็นและอธิบายเหตุผลที่พระเยซูทรงยอมตายและความตายของพระเยซูมีความหมาย
อยางไรตอชีวิตของพวกเขา

อุปกรณการสอนที่ตองใช:
1. กลองเล็ก ๆ สองใบ กระดาษหอ (ถามี) สองสี คุณครูอาจใชสีขาวหรือสีน้ําตาลแผนหนึ่งและอาจใช
กระดาษหนังสือพิมพหรือสีอื่นอีกหนึ่งแผน บนกลองใบหนึ่งใหเขียนคําวา “พระเจา” และอีกกลองหนึ่งให
เขียนคําวา “คน” (หรือ “มนุษย”) ใหเขียนความบาปชนิดตาง ๆ ลงไปในกระดาษแผนเล็ก ๆ
2. ใหทํา “ตั๋ว” จํานวนมากเพียงพอกับจํานวนนักเรียนโดยใชกระดาษแผนเล็ก ๆ ในตั๋วนั้นควรมีขอความ
วา “คุณฝาฝนกฎหมาย คุณตองโดนปรับ”
3. กระดาษและดินสอสี
อุปกรณที่จําเปนสําหรับกิจกรรมเสริมy: กระดาษ ดินสอสี กรรไกรเพื่อตัดเปนรูปไมกางเขน (หรือสามารถใช
มือฉีกกระดาษเปนรูปไมกางเขนในกรณีที่ไมมีกรรไกร)

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใหอานบทเรียนทั้งหมด
รวบรวมอุปกรณที่ตองใช
หาบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่อยูใกลที่มีลักษณะคลายสนามแขงจักรยาน
Be familiar with the “bridge” illustration.
อานพระธรรมยอหนบทที่ 19
อธิษฐานเผื่อเด็ก ๆ ใหเขาใจเหตุผลที่พระเยซูทรงตายเพื่อพวกเขา

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

พูดกับเด็ก ๆ วา เรากําลังจะสมมุติวาพวกเรากําลังปนจักรยานอยู ให
จินตนาการวาจักรยานของนักเรียนควรมีลักษณะเปนอยางไร มีสีอะไร สามารถปนมันเร็ว ๆ ไดหรือเปลา ใหบอกเพื่อน
ขางเคียงเกี่ยวกับลักษณะจักรยานของตัวเอง
พานักเรียนไปยังสนามที่เตรียมไวตั้งแตแรก บอกพวกเขาวามีบริเวณใดบางที่พวกเขาสามารถ “ขี่” จักรยานของตนได ซึ่ง
อาจจะเปนสนามนอกอาคารหรือรอบตนไม เปนตน จากนั้นปลอยนักเรียนใหขี่จักรยานในจินตนาการสักสองสามนาที
สมมุติ (เลือก)ใหนักเรียนหนึ่งคนหรืออาจมากกวานั้นแสดงเปนตํารวจ ถาจะใหดีควรหาผูใหญมาแสดงบทบาทนี้ แตถา
ไมมีจริง ๆ สามารถใชนักเรียนสองสามคนแทนก็ได ใหตํารวจหยุดเด็กทีละคนแลวยื่นตั๋ว (ใบสั่ง) ที่เขียนทํานองวา “ฝา
ฝนกฎจราจร จักรยานจะตองถูกยึด คุณตองจายคาปรับกอนจึงจะสามารถขี่จักรยานตอไปได” ใหตํารวจบอกเด็กที่ไดรับ
ใบสั่งใหออกไปรอที่บริเวณเฉพาะ (นอกสนาม)
เมื่อนักเรียนทุกคนไดรับใบสั่งครบแลว ใหพูดวา พวกเธอทุกคนไดรับใบสั่งแลวหรือยัง นักเรียนไมสามารถขี่จักรยานได
อีกจนกวาจะจายคาปรับ ทีนี้นักเรียนจะทําอยางไรละ เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม หลังจากนั้น ใหพูดวา ครูมีวิธี
หนึ่งคือใหครูจายคาปรับแทนพวกเธอไง เอาใบสั่งมาจากมือนักเรียนแลวเขียนลงไปวา จายแลว จากนั้นบอกพวกเขาวา
เอาละ ทีนี้นักเรียนสามารถขี่อีกครั้งหนึ่งไดแลว ใหเวลานักเรียนกลับไปขี่จักรยานสักสองสามนามทีแลวจึงพากลับหอ
เรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน:


ใหถามนักเรียนวา นักเรียนรูสึกอยางไรบางเมื่อไดรับตั๋วหรือใบสั่งนั้น เปดโอกาสให
นักเรียนตอบคําถาม แลวถามตอวา นักเรียนรูสึกอยางไรเมื่อรูวามีคนที่ยินดีจายคาปรับแทนนักเรียน เปดโอกาสให
นักเรียนตอบคําถาม
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 มีคนคนหนึ่งที่ทําสิ่งนี้เพื่อนักเรียน คือรับผิดชอบแทนนักเรียนเมื่อนักเรียนทําบาป นักเรียนคิดวาคนนี้คือใคร เปด
โอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม
 ใครที่นักเรียนคิดวาเปนผูที่จายคาปรับที่เราควรจายนั้นแทนเรา เขียน “พระเยซู” ลงบนกระดาน
 ใหเราอานยอหน 19 พระเยซูทรงรับโทษที่เราสมควรไดรับ พระองคทรงตายแทนเรา และหลังจากสามวัน พระองค
ทรงคืนพระชนมอีกครั้ง พระองคทรงรักเรามากและไมตองการใหความบาปแยกเราออกจากพระเจา พระองคทรงเปน
เหมือนสะพานที่เชื่อมเราใหกลับคืนดีกับพระบิดาบนสวรรค



นํากลองสองใบออกมา ใบแรกใหเขียนคําวา “พระเจา” ลงบนกลอง และอีกใบหนึ่งให
เขียนคําวา “มนุษย” ถาเปนไปได ใหหอกลอง “พระเจา” ดวยกระดาษสีขาวหรือสีน้ําตาล และกลอง “มนุษย” นั้นให
หอดวยกระดาษสีอีกสีหนึ่งหรือดวยหนังสือพิมพ ใหวางกลองทั้งสองใบโดยเวนระยะหางพอสมควร อธิบายวา
ระยะทาง (ชองวาง) ระหวางกลองสองใบนี้คือความบาปที่แยกเราออกจากพระเจา อธิบายวาความบาปทุกชนิดทําให
เราถูกแยกออก (ถูกตัดขาด) จากพระเจา บาปมากหรือนอยมีผลเหมือนกัน ใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางความบาปตาง
ๆ (พวกเขาอาจตอบวา ความเกลียดชัง ความเยอหยิ่ง การไมเชื่อฟง การอิจฉา การโกหก การขโมย การแชงดา การฆา
การโกง ความเห็นแกตัว การไมเห็นอกเห็นใจ เปนตน คุณครูอาจเขียนชนิดของความบาปลงบนกระดาษเล็ก ๆ แลว
วางลงที่ชองวางระหวางกลองทั้งสองใบนั้น

พูดกับนักเรียนวา บางครั้งเราพยายามปกปดความบาปของเราดวยการทําความดีโดยหวังวาจะกลับคืนดีกับพระเจาได แต
นั่นไมใชวิธีที่ถูกตองและไมไดผล แมวาเราจะพยายามมากเพียงใดก็ตามก็ยังคงไมเพียงพอและเปลาประโยชน เพราะวา
เราไมสามารถทําดีถึงมาตรฐานของพระเจาไดดว ยตัวเราเอง ทางเดียวที่จะทําใหเรากลับคืนสูพระเจาไดคือผานทางพระ
เยซู พระองคทรงเปนสะพานสําหรับเรา นําไมกางเขนกระดาษที่คุณครูเตรียมไวลวงหนาออกมาแลวนําไปวางลงระหวาง
กลอง “มนุษย” และกลอง “พระเจา” ขณะที่ทํา ใหพูดวา พระเยซูคริสตทรงเปนสะพานทําใหเรากลับไปหาพระเจาได
พระองคลางความบาปของเราโดยการยอม “เสียสละ” ตัวเอง ดังนั้นบาปทั้งหมดของเราจึงไดรับการยกออกไปและรับ
การอภัย เราจึงกลายเปนคนที่ “ไมมีความผิด” ใหนํากระดาษเล็ก ๆ ที่เขียนความบาปชนิดตาง ๆ ที่วางอยูนั้นออกไปแลว
ฉีกทิ้ง พระเยซูทรงใหของขวัญแหงการไถบาทแกเราฟรี ๆ ผานทางการตายบนไมกางเขน พระองคทรงจายคาปรับนั้น
แทนเรา!

การจบบทเรียน:
แบงนักเรียนออกเปนสี่กลุม ใหพวกเขา อภิปรายเกี่ยวกับดานตาง ๆ ของ The Christian world view house model วา
เปรียบเสมือนกับดานใด ใหเขียนสองดานของผนังลงไป (ยกตัวอยางเชน ผนังสีแดง = ความสัมพันธระหวางเรากับพระเจา) ใน
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กลุมของนักเรียน ใหชวยกันเขียนจดหมายถึงพระเยซูบอกความรูสึกของนักเรียนตอสิ่งที่พระองคไดทรงกระทําเพื่อเราจะไม
ตองจายคาปรับ (แหงความบาป) แทนเรา เลือกตัวแทนจากแตละกลุมแลวใหออกมาอานจดหมายใหเพื่อนในหองฟง
จบชั่วโมงเรียนดวยการอธิษฐาน และถามนักเรียนวามีใครปรารถนาจะอธิษฐานขอการชวยกูใหรอดพนจากความบาปหรือไม

กิจกรรมเสริม:
แบงนักเรียนออกเปนสี่กลุมและใหพวกเขาปฏิบัติตามคําสั่งในกิจกรรม “สะพาน” โดยใชกระดาษแทนกลอง เขียนคําวา “พระ
เจา” ลงบนกระดาษแผนหนึ่งและคําวา “มนุษย” ลงบนกระดาษอีกแผนหนึ่ง ใหนักเรียนชวยกันเขียนความบาปชนิดตาง ๆ ลงบน
กระดาษแผนเล็ก ๆ แลววางลงไประหวางกระดาษ “พระเจา” และกระดาษ “มนุษย” ใหนักเรียนตัดกระดาษเปนรูปไมกางเขน
แลววางลงไประหวางคําวา “มนุษย” และ “พระเจา” นั้น เปดโอกาสใหนักเรียนแตละคนไดมีโอกาสอธิบายสิ่งนี้ใหเพื่อนในกลุม
ยอยของตนฟง

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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