
บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี   23 
เร่ือง  คริสตจักรคือครอบครัวของพระเจา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  ยอมรับวาพระเยซูทรงเปนพระผูชวยใหรอด 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจเก่ียวกับขาวประเสริฐและหนุนใจใหมีการตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด 

 

กลุมอายุ:  9-11 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  ทําไมพระเยซูจึงทรงยอมตายเพ่ือฉัน 

บทเรียน: คริสตจักรคือครอบครวัของพระเจา  

เวลาที่ใชในการสอน:  45-60 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็ก ๆ สามารถแยกแยะและช้ีใหเห็นขอเท็จจริงเก่ียวกับคริสตจักรวาเปนอาณาจักรของพระเยซูคริสต
บนโลกน้ีและในแผนดินสวรรค  
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อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    
 

  
 

1. กระดาษ ดินสอสี 
 
     อุปกรณสําหรับกิจกรรมเสริมy:   
 
 กระดาษ ดินสอสี 
 
 

 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา: 
 
1. อานบทเรียนตลอดทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณที่ตองใช 



3. อานมัทธิว 26:36-56. 
4. เขียนเอเฟซัส 2:19, ยอหน 1:12, และ 1 ยอหน 3:1 ลงบนกระดาน 
5. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ ใหจะมีความรูสึกวาเปนของพระเจาและเปนสวนหน่ึงในครอบครัวของพระเจาซึ่งคือ

คริสตจักรน่ันเอง  
 

 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:  
  

 
 

 

  ถามนักเรียนวา ครอบครัวคืออะไรหรือหมายความวาอยางไร ให
นักเรียนอธิบายความคิดเห็นของตนเก่ียวกับครอบครัว คุณครูสามารถเขียนคําตอบลงไปบนกระดาน ยกตัวอยางเชน พอ แม พ่ี
นองชายหญิง ลุง ปา นา อา ปู ยา ตา ยาย เปนตน  
 
อธิบายวา บางครอบครัวมีเพียงแมหรือพอเทาน้ัน บางครอบครัวไมมีพอแม แตมีญาติหรือนาอา หรือตายายคอยดูแลเด็ก ๆ แตละ
ครอบครัวมีความแตกตางกัน แตมีสิ่งหน่ึงท่ีบงบอกถึงความเปนครอบครัว คือการมีสวนในการเปนเจาของหรือการเปนสวน
หน่ึงของครอบครัว มีท่ีหนึ่งท่ีเปนของเรา   
เชนเดียวกันกับครอบครัวของพระเจา พระเจาทรงเรียกเราวาเปนลูกชายหรือลูกสาว เราเปนสมาชิกในครอบครัวของพระองค มี
พื้นท่ี (มรดก) สําหรับเรา เราเปนของพระองค  
  

(เอเฟซัส 2:19, ยอหน 1:12, 1 ยอหน 3:1) เขียนขอพระคัมภีรเหลาน้ีลงไปบนกระดานแลวแจกกระดาษเปลาให
นักเรียน ใหนักเรียนเลือกพระคัมภีรขอใดขอหน่ึงบนกระดานน้ัน แลวใหคัดลอกขอน้ันลงไปตรงกลางกระดาษของตน หลังจาก
น้ันทําการตกแตงใหสวยงามดวยดินสอสี พวกเขาสามารถนํางานของตนไปแปะท่ีผนังบานของตนเพื่อใหพวกเขาสามารถระลึก
ไดวาไมเพียงแตเปนสมาชิกครอบครัวเทาน้ัน แตพวกเขายังเปนครอบครัวของพระเจาดวย   

 
กิจกรรมการเรียนการสอน:  

 

 
 

 

   ใหลองจินตนาการเก่ียวกับครอบครัวท่ีวุนวายและไมเปนระเบียบ ไมมี
ใครทําอาหาร ไมมีใครไปทํางาน ไมมีใครซักผาหรือชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงนักเรียนออกเปนหากลุมแลวใหคิดและ
แสดงละครเก่ียวกับครอบครัวท่ีแสนจะวุนวายครอบครัวน้ี  
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    ถามนักเรียน การเปนสวนหน่ึงของครอบครัวควรจะมีลักษณะอยางไร เขียนความ
คิดเห็นของนักเรียนลงไปบนกระดาน ในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของครอบครัว เราตองรับใชซึ่งกันและกัน น่ีจะทําให
ครอบครัวมีความสุข การเปนสวนหน่ึงของครอบครัวหมายถึงการรับใชผูอ่ืนโดยชวยเหลือคนอ่ืนทํางานตาง ๆ ใหเสร็จ
เพ่ือใหเกิดความสงบสุขภายในครอบครัว    

 พระเยซูทรงรูวิธีท่ีจะเปนผูรับใชท่ีดี พระองคทรงทําอะไรบางท่ีแสดงออกใหพวกเราเห็นวาพระองคทรงรับใชผูอ่ืน 
เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถามแลวเขียนคําตอบลงไปบนกระดาน พระเยซูทรงบนหรือแสดงความไมพอใจหรือไม
ขณะเม่ือพระองคทรงรับใชผูอ่ืน เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม มีเวลาใดบางท่ีพระเยซูทรงปรารถนาจะรับใชผูอ่ืน 
เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม ในขณะท่ีเรารับใชผูอ่ืนอยูน้ัน เราควรมีทัศนะคติอยางไรบาง เปดโอกาสใหนักเรียน
ตอบคําถาม  

 การเปนผูรับใชน้ันไมใชสิ่งท่ีทําไดงาย บางคร้ังเราไมรูสึกอยากรับใช นักเรียนพอจะจําไดสักคร้ังไหมที่พระเยซูเองก็
รูสึกวาเปนการยากที่จะรับใชผูอ่ืน เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม พระเยซูทรงเผชิญความรูสึกแบบเดียวกันใน
ขณะท่ีพระองคอธิษฐานท่ีสวนเกทเสมนี  

 น่ีคือเหตุการณท่ีเกิดขึ้น: พระองคเพ่ิงจะทานอาหารเย็นเรวมกับเพ่ือนท่ีสนิทท้ังหลายกับสาวกของพระองคเสร็จ 
พระองครูวาในคืนน้ันจะเปนคืนท่ีทหารจะมาจับพระองคไปคุมขัง พระองคทรงเดินไปกับเพ่ือนของพระองคยังสวน
มะกอกเทศ เรียกวาสวนเกทเสมนี และบอกเพ่ือนของพระองคใหรอและอธิษฐานกับพระองค ลองจินตนาการดูสิวาคืน
น้ันจะมีลักษณะเปนอยางไร ไมแน บางทีอาจมีแสงจันทรสองลงมาในสวนน้ัน บางทีอาจมีเสียงแมลงรองและนกจอด
บนตนไมแถวน้ัน บางทีอาจมีกล่ินจากตนมะกอกเทศเน่ืองจากลมออน ๆ ของเยรูซาเล็มพัดมารอบตัวพระเยซูและ
เพ่ือนของพระองค พระเยซูทรงคุกเขาลงใกลหินกอนใหญและเร่ิมเทใจของพระองค (อธิษฐานครํ่าครวญ) ตอพระบิดา   

 ใหเราดูในพระธรรมมัทธิว 26:36-56. การเปนผูรับใชน้ันไมใชสิ่งท่ีงายเสมอไป การเปนสวนหน่ึงของครอบครัวน้ัน
บางทีก็ไมใชสิ่งท่ีงายเชนกัน แมกระท่ังพระเยซูเองก็ทรงรูสึกยุงยากพระทัยเม่ือทรงรูวาพระองคจะตองถูกทรยศและ
ถูกโบยตีและตองตายเพ่ือจะนําการคืนดีกับพระบิดาใหกับมนุษยและพวกเราจะไดกลายเปนสวนหน่ึงของครอบครัว
ของพระเจาได   

 ถานักเรียนเปนสาวกคนหน่ึงของพระเยซู นักเรียนจะทําอะไรบางท่ีสวนเกทเสมนีน้ัน นักเรียนจะวิ่งหนีหรือไมเม่ือ
พวกทหารพากันมาเพ่ือจับพระเยซู เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม  

o 

 
 

 

     แบงนักเรียนออกเปนสามกลุม ในกลุมของนักเรียนเอง ให
เขียนเรียงความสั้น ๆ อธิบายวานักเรียนจะทําอะไรบางหากนักเรียนอยูท่ีสวนเกทเสมนีในตอนน้ัน จากน้ัน
เลาสิ่งท่ีนักเรียนคิดและเขียนใหเพ่ือนในหองฟง    

 3



 

  

    โดยทางพระเยซู พวกเราสามารถเปนสมาชิกในครอบครัวของพระเจา (ซึ่งก็คือคริสตจักร
น่ันเอง) ปกติแลวเด็กแตละคนอาจเกิดจากพอแมของตัวเองหรืออาจเปนลูกบุญธรรมก็ได พวกเราก็เชนเดียวกันท่ีรับ
การยอมรับ (เสมือนเปนบุตรบุญธรรม) ในครอบครัวของพระเจา คริสตจักรถูกเรียกวา (เปรียบเสมือน) เปนครอบครัว
ของพระเจา คนท่ีไดรับการไถและชวยกูจากความบาปแลวไดรับการเรียกวาเปนลูกของพระเจา ทุกคนเปนพ่ีนองกัน
โดยมีพระเจาเปนพระบิดา ครอบครัวของพระเจาเกิดขึ้นจากคนท่ีอยูบนโลกใบน้ี   

 1 เปโตร 2:9 บอกวาเราไดรับการเลือกสรรจากพระเจาและเปนสวนหน่ึงในครอบครัวของพระเจาซึ่งคือคริสตจักร
น่ันเอง พระองคทรงเรียกเราเพ่ือใหเรารักและรับใชคริสตจักร เหมือนกันท่ีพระเยซูไดทรงทํา แบงนักเรียนออกเปนสี่
กลุม ในกลุมของนักเรียน ใหอภิปรายกันวาจริง ๆ แลวคําวาคริสตจักรน้ันคืออะไรกันแน (สื่อใหเห็นถึงใคร) จากน้ันแบ
ปนความคิดใหเพ่ือนในหองฟง  

 ใหดูท่ี The Christian world view house model สีไหนที่บงบอกวาเปนความสัมพันธระหวางเรากับคนอ่ืน เปดโอกาส
ใหนักเรียนตอบคําถาม ดีมาก ผนังสีนํ้าเงินชี้ใหเห็นวาพระเจาทรงสรางเราเพื่อใหเรารักและรับใชผูอ่ืน พระองคทรง
สรางครอบครัวเพ่ือจะชวยดูแลเรา ในฐานะท่ีเปนลูกของพระเจา เราเปนสวนหน่ึงของครอบครัวท่ีใหญกวาท่ีเกิดจาก
เพ่ือน (สหาย) ของพระเจาท่ีมีอยูท่ัวโลก  

 

 

 
 

 

  การจบบทเรียน: 
 
เขียน “ฉันคือคริสตจักร” ลงบนกระดาน ประโยคน้ีหมายความวาอยางไร คริสตจักรคืออาคารที่มีผนังสี่ดานหรือวาคริสตจักรคือ
คนท่ีอยูในครอบครัวของพระเจา แบงนักเรียนออกเปนสี่กลุม ใหพวกเขาวาดภาพหรือคิดบทละครหรือเพลงก่ียวกับประโยคน้ีที่
สื่อถึงความหมายของ “ฉันคือคริสตจักร” ใหแตละกลุมแสดงหรือแบงปนความคิดเห็นใหเพ่ือนรวมหองดูหรือฟง     
  
จบการเรียนการสอนดวยการอธิษฐานขอบคุณพระเจาสําหรับครอบครัวใหญของพระองคซึ่งคือคริสตจักร  

 
 

 

  กิจกรรมเสริม: 
 
“พระเยซูทรงตายเพื่อคริสตจักร” เขียนประโยคน้ีลงบนกระดานและแจกกระดาษใหนักเรียน ใหอภิปรายกันเก่ียวกับการที่พระ
เยซูทรงตายเพ่ือชนทุกชาติ พูดกับนักเรียนวา พระเยซูทรงรักเราและทรงมีครอบครัวใหญซึ่งไดแกลูกของพระเจาท่ัวโลก 
อาณาจักรของพระองคก็คือท่ีใดก็ตามที่มีคนในครอบครัวของพระองคอยูซึ่งก็คือคริสตจักรน่ันเอง   
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แบงนักเรียนออกเปนคู พูดกับพวกเขาวา ในคูของนักเรียนเอง ใหวาดภาพท่ีนักเรียนคิดวาครอบครัวของพระเจาจากท่ัวโลกควร
จะมีลักษณะเชนน้ัน นักเรียนสามารถเลือกชนชาติใดชนชาติหน่ึงหรือบริเวณใดสักแหงของโลก หรือวาดกลุมคนหลายเชื้อชาติ
จากท่ัวโลกก็ได เมื่อพวกเขาวาดภาพเสร็จแลว ใหนักเรียนนําภาพวาดของกลุมของตนมาแปะลงไปท่ีกระดานขางใตขอความที่
คุณครูเขียนไววา “พระเยซูไดตายเพ่ือคริสตจักร” ใหนักเรียนเดินมาดูรูปภาพแตละภาพที่แสดงถึงความหมายของคําวาคริสตจักร 
ย้ํากับนักเรียนวา พระเยซูทรงตายเพ่ือทุกคน ครอบครัวของพระเจาคือคริสตจักร นักเรียนเปนสวนหน่ึงในครอบครัวของพระ
เจาซึ่งก็คือคริสตจักรน่ันเอง นักเรียนอยูในครอบครัวท่ีใหญมาก! 
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 

 


