ปี 1
คนรุน
่ หนึ่ งจะยกย่องพระราชกิจของพระองค ์ ให ้คนอีกรุน
่ หนึ่ งฟัง
และจะประกาศกิจการอันทรงอานุ ภาพของพระองค ์
สดุด ี 145:4
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ยินดีต้อนรับสู่บทเรียน KIDStory & StoryClubs
___________________________________________________________________________________
คนรุ่ นหนึ่งจะยกย่ องพระราชกิจของพระองค์ ให้ คนอีกรุ่ นหนึ่งฟั ง
และจะประกาศกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ – สดุดี 145:4 (THSV11)
เรารู้สกึ ยินดีที่คณ
ุ เลือกเรื่ องราวพระเยซูเป็ นสื่อในการเข้ าถึงและสอนเรื่ องราวของพระเจ้ าให้ กบั เด็กๆ
ในชุมชนของคุณ ซึง่ ปัจจุบนั นี ้มีการผลิตภาพยนตร์ ออกมาเพื่อให้ เหมาะสาหรับเด็กๆด้ วย
สื่อการสอนและบทเรี ยนต่างๆใน KIDStory เป็ นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ ผ้ สู อนสามารถสร้ าง
บรรยากาศให้ เด็กๆเข้ าถึงเรื่ องราวของพระเยซูได้ เราเชื่อว่าสิ่งที่คณ
ุ จะได้ ค้นพบในบทเรี ยนนี ้จะช่วยปฏิวตั ิ
วิธีการสอนพระคัมภีร์ใหม่ ผ่านทางพระวจนะของพระองค์และพระวิญญาณฯ เพื่อชีวิตของคุณจะได้ รับการ
เปลี่ยนแปลงด้ วยเช่นเดียวกัน เด็กๆจะได้ เห็นด้ วยตาของเขาและมีสว่ นร่วมในเรื่ องราวของพระเจ้ าจริงๆ ไม่ใช่
แค่ได้ ยินหรื อได้ ฟังเท่านัน้ บทเรี ยน KIDStory อิงจากวิธีการสอนของพระเยซูโดยใช้ วิธี การเล่าเรื่ อง การตอบโต้
กัน และการอภิปรายอย่างลึกซึ ้ง
กลยุทธ์เหล่านี ้นอกจากจะเรี ยนรู้ด้วยความสนุกสนานแล้ ว ยังง่ายต่อการนาไปใช้ และแบ่งปันกับคนอื่นอีก
ด้ วย ผู้สอนจะเป็ นผู้ฟังมากกว่าผู้บรรยาย คือฟั งเสียงพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์และตอบสนองกับเด็กๆหลังจากนัน้
หนุนใจให้ เด็กๆเป็ นผู้ฟังที่ดีและเชื่อฟั งพระสุรเสียงของพระเจ้ าด้ วย วิธีการถามคาถามต่างๆและการโต้ ตอบ
จากผู้สอนไม่ได้ เป็ นเพียงการเรี ยนรู้เรื่ องราวของพระเจ้ าเท่านัน้ แต่เป็ นการให้ ความร่วมมือกับพระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์ที่พระองค์จะช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดและหัวใจของเด็กๆอีกด้ วย บทเรี ยน KIDStory ถือเป็ นการ
เคลื่อนไหวของพระเจ้ าที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็ก, ครอบครัวของเด็ก ไปจนถึงผู้คนในชุมชน ผ่านทาง
เรื่ องราวของพระเจ้ าและโดยพระวิญญาณฯ

หลักการสาคัญ
คุณจะได้ เรี ยนรู้หลายมุมมองจากบทเรี ยน KIDStory ไม่วา่ คุณกาลังเป็ นผู้นาฝึ กหัด หรื อเป็ นผู้นากลุม่ เด็กๆเรา
อยากจะสร้ างบรรยากาศให้ เด็กๆได้ เรี ยนรู้ว่าพระเจ้ าเป็ นใคร และพวกเขาเป็ นใคร (คุณค่าและเป้าหมายในชีวิต
ของตัวเอง) รวมถึงวิธีการที่จะมีความสัมพันธ์กบั พระเยซูเป็ นการส่วนตัวอย่างแท้ จริง เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี ้จะ
เกิดขึ ้นได้ เมื่อนาหลักการสาคัญไปปฏิบตั ิ

• พระคัมภีร์เป็ นศูนย์ กลาง : เนื ้อหาหลักในทุกบท ไม่วา่ จะเป็ นการสอนเด็กหรื อการอบรมผู้นา
ก็คือเรื่ องราวในพระคัมภีร์ ทุกๆตอนจะมีเรื่ องราวในพระคัมภีร์ให้ ศกึ ษา เพื่อเรี ยนรู้วา่ พระเจ้ าคือผู้ใด และจะ
ติดตามพระองค์ได้ อย่างไร
• สนุกสนาน : เราอยากให้ ความจริงนี ้ติดอยู่ในใจของเด็กและเป็ นส่วนหนึง่ ในชีวิตประจาวันของพวกเขา จึง
ต้ องอาศัยความสนุกสนานเพื่อที่จะให้ เด็กๆเปิ ดใจรับเอาความจริงนี ้ไว้ เพราะเมื่อไหร่ที่เป็ นเรื่ องสนุกสนาน และ
มีเสียงหัวเราะ เด็กๆก็อยากจะเข้ ามีสว่ นร่วมและอยากกลับมาอีกพร้ อมกับชวนเพื่อนเขามาด้ วย
• เพิ่มขีดความสามารถ : KIDStory เป็ นวิธีการที่ง่ายและนาไปปฏิบตั ไิ ด้ จริง ผู้นาสามารถแบ่งปันกลยุทธ์นี ้แก่
ผู้อื่นได้ และเด็กๆก็สามารถกลับไปเล่าเรื่ องในพระคัมภีร์ให้ ครอบครัวและเพื่อนของตัวเองฟั งได้
• ความสัมพันธ์ : สิ่งที่สาคัญที่สดุ คือการที่เด็กๆได้ อยูใ่ กล้ กบั พระเยซูมากที่สดุ และมีความสัมพันธ์กบั พระองค์
อย่างแท้ จริง บทเรี ยนนี ้ไม่ใช่เป็ นเพียงการเรี ยนรู้เท่านัน้ แต่เป็ นการทาความรู้จกั เด็กๆและรู้ว่าในใจของพวกเขา
มีอะไรซ่อนอยู่
• การทรงนาของพระวิญญาณฯ : พระเยซูสญ
ั ญาว่าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะเป็ นผู้เปิ ดเผยทุกสิ่งที่พระเยซูได้
สอนไว้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะเป็ นผู้เปลี่ยนแปลงชีวิต เราจะต้ องฟั งเสียงพระองค์แล้ วติดตามการทรงนาของ
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์

StoryClubs
เป็ นบรรยากาศเหมือนดั่งที่พระเยซูทรงสร้ างขึ้น ที่เด็กๆจะรู้ สึกได้ รับการต้ อนรั บ
ได้ รับความรั กและได้ รับพระพรผ่ านทางผู้นาหรื อแม้ แต่ จากพระเจ้ าโดยตรง
StoryClubs เป็ นสถานที่ ที่เด็กๆจะมีความสุข สนุกสนานและมีอิสระที่จะแบ่งปั นสิ่งที่พวกเขาเรี ยนรู้ หรื อ
แบ่งปันประสบการณ์ที่เจอมา เป็ นที่ที่สมั ผัสได้ ถึงการทรงสถิตของพระเจ้ าจริงๆ เด็กๆจะไม่เพียงได้ เรี ยนรู้จาก
หนังสือเท่านัน้ แต่ยงั ได้ เรี ยนรู้ผา่ นทางการมีความสัมพันธ์อีกด้ วย เป็ นที่ที่พวกเขาจะรู้สกึ ปลอดภัยและรู้ว่า
ตัวเองเป็ นที่ยอมรับ และได้ รับการปฏิบตั เิ ท่าเทียมกับคนอื่น นอกจากนันยั
้ งเป็ นที่ที่ปลอดภัยสาหรับผู้ปกครอง
และผู้นาที่จะเรี ยนรู้และเติบโตในการที่จะสอนเด็กๆในฝ่ ายวิญญาณอีกด้ วย
StoryClubs สามารถพบปะได้ ที่ไหนก็ได้ และเมื่อไหร่ก็ได้ ที่สะดวกที่สดุ ผู้นาสามารถตังชื
้ ่อขึ ้นใหม่เองได้
ด้ วย สิ่งที่ทาให้ StoryClubs มีความพิเศษก็คือ หลักการสาคัญ 5 ประการด้ วยกัน
ใน StoryClubs แห่งนี ้ เรื่ องราวของพระคัมภีร์จะถูกเล่าออกมาด้ วยความสนุกสนานอย่างมีความคิด
สร้ างสรรค์ในขณะที่แทรกคาสอนในพระคัมภีร์ไปด้ วยซึง่ มีความสาคัญมากเท่ากับการเล่าเรื่ องของพระเจ้ ายัง
ไม่เพียงแค่นนยั
ั ้ งเป็ นการเรี ยนรู้การเป็ นผู้ฟังคือฟั งเสียงของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ฟังเสียง
วิธีการที่ใช้ ในการเล่าเรื่ องหรื อนาเรื่ องของพระเจ้ าไปเล่าต่อได้ นนั ้ มีอยู่ 2-3 วิธีที่ต้องอาศัยความสงสัย
ในใจของเด็กๆเป็ นแรงจูงใจที่เกิดจากการทรงนาจากพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ อาจจะมาจากสิ่งที่เด็ก ๆเคยได้ ยิน
มา หรื อได้ เรี ยนรู้มา จนกลายเป็ นกระบวนการของการค้ นพบบางสิ่งบางอย่าง ทาให้ ชีวิตพวกเขาได้ รับการ
เปลี่ยนแปลง คาถามจากผู้นาไม่ได้ มีไว้ เพื่อให้ เจดจาเท่านัน้ แต่เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและ
ความคิด นาไปสูก่ ารใช้ ชีวิตที่แท้ จริง การสร้ างบรรยากาศในรูปแบบนี ้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ นู าสามารถ
ติดตามสิ่งที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงสอนหรื อเปิ ดเผย
ก่อนที่เราจะเข้ าสูเ่ นื ้อหาบทเรี ยนเราจะให้ คณ
ุ ได้ เห็นระดับต่างๆในบทเรี ยนของ KIDStory และ
StoryClubs ใน 3 หน้ าถัดจากนี ้ เป็ นการอธิบายองค์ประกอบแต่ละส่วน ซึง่ มีเป้าหมายชัดเจน ที่จะให้ เด็กได้
เข้ าถึงเนื ้อหาในพระคัมภีร์ เข้ าถึงเพื่อนๆและเข้ าถึงพระเจ้ าเป็ นการส่วนตัว
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kids Around the World สามารถดูได้ ที่ katw.net
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KIDStory สามารถดูได้ ที่ katw.net/kidstory

ยินดีต้อนรับอย่างเป็ นทางการ! เราอธิษฐานขอให้ พระเจ้ าเปิ ดประตูโอกาสให้ คณ
ุ ได้ สง่ ผลกระทบไปถึง
เด็กๆทังหลายด้
้
วยความหวังที่จะได้ รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้ า ผ่านการเล่าเรื่ องราวของพระองค์และการ
ทางานของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์

วิธีการในบทเรียน KIDStory

เล่ าเรื่อง
• ใช้ อปุ กรณ์หรื อสื่อ
• ให้ เด็กทาเสียงเอ๊ ฟเฟ็ ค (ถูมือด้ วยกันแรงๆเพื่อให้ เกิดเสียงฝน)
• เคลื่อนไหวไปให้ ทวั่ ห้ องใช้ การแสดงออกทางสีหน้ า
• เล่าเรื่ องให้ เหมือนเรื่ องของเราเอง (ให้ เหมือนว่าเราเป็ นตัวละครหนึง่ ในเรื่ องนัน)
้
ทบทวนเรื่องเล่ า
• เกมส์ : เก้ าอี ้ดนตรี ให้ คนแรกที่ไม่ได้ นงั่ เก้ าอี ้เล่าเรื่ องในตอนแรกทาซ ้าไปเรื่ อยๆ
จนกว่าเนื ้อเรื่ องจะจบ
• ศิลปะ : ทาโปสเตอร์ ออกแบบแผ่นป้ายโฆษณาติดตามถนนเพื่อเล่าเรื่ อง
• การแสดง : ให้ อปุ กรณ์กบั เด็กแล้ วดูวา่ พวกเขาจะสามารถนาอุปกรณ์นนไปเล่
ั้
าเรื่ องได้ กี่วิธี
• ดนตรี : แต่งท่อนแร็พที่มีเนื ้อหาใจความหลักของเรื่ อง
• การเขียน : สิ่งถัดไปคืออะไร? ให้ เด็ก ๆเขียนสิ่งที่พระเจ้ าต้ องการให้ พวกเขาทาหลังจากที่ได้ ฟังเรื่ องเล่าแล้ ว
การค้ นพบ & คาถามตอบสนอง
คาถามเพื่อคิดวิเคราะห์ (ข้ อเท็จจริง)
• อะไรเด่นที่สดุ จากเรื่ องนี ้ ?
• คุณคิดภาพตัวเองอยู่ในเหตุการณ์นนออกหรื
ั้
อไม่? คุณจะได้ ยิน / ได้ เห็น / ได้ กลิ่น / รู้สกึ อย่างไร ?
• พระเยซูหรื อพระเจ้ าสอนอะไรพวกเขาในเรื่ องนี ้ ?
• พระเยซูหรื อพระเจ้ าตอบสนองอย่างไรเมื่อ....
• สิ่งที่เราเรี ยนรู้เกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้ า/พระเยซูคืออะไร ?
• บทบาทของคนที่อยูใ่ นเรื่ องราวแตกต่างกันหรื อไม่ ? แตกต่างอย่างไร ?

คาถามเพื่อลงมือ (กระทา)
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังวันนี ้ มีอะไรที่ทาให้ คณ
ุ คิดว่าคุณควรเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง ?
• หลังจากที่ได้ ฟังเรื่ องนี ้แล้ วคุณจะดาเนินชีวิตให้ แตกต่างอย่างไรบ้ าง ?
• คุณคิดว่าจะแบ่งปันเรื่ องนี ้กับใครในสัปดาห์นี ้ ?
• คุณคิดว่าพระเจ้ าอย่างให้ คณ
ุ มีสว่ นในเรื่ องราวของพระองค์อย่างไรบ้ าง ?
คาถามเพื่อจิตใจ (ความรู้ สึก)
• คุณคิดว่าส่วนที่สาคัญที่สดุ ในเรื่ องที่ได้ ฟังวันนี ้คืออะไร ?
• คุณรู้สกึ อย่างไรในระหว่างที่ฟังเรื่ องนี ้ ?
• คุณคิดว่าเกิดอะไรขึ ้นในใจของ______และความคิดของเขาในเรื่ องนี ้ ?
• ตอนนี ้คุณรู้สึกอย่างไรกับพระเยซู/พระเจ้ า ?
• คุณคิดว่าทาไมพระเจ้ าถึงบันทึกเรื่ องนี ้อยูใ่ นพระคัมภีร์ ?

ตัวอย่ างโครงสร้ างของ StoryClubs
การเริ่มต้ น

• ต้ อนรับเด็ก ๆและสร้ างบรรยากาศ
ให้ พวกเขารู้ สกึ อบอุ่น
• กล่าวเปิ ดอย่างเป็ นทางการ

ช่วงเปิ ดคือเวลาที่จะรวบรวมเด็กๆเข้ า
ด้ วยกันให้ เขารู้สกึ อบอุน่ และเป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ผู้นารวมทังเด็
้ กคนอื่นๆ

• อธิษฐาน
เกมส์

• สนุกสนาน
• ให้ เด็ก ๆและผู้นามีส่วนร่ วมเล่นเกมด้ วยกันเพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์

ควรสร้ างบรรยากาศทีเ่ ด็กรู้สกึ ปลอดภัยและ
สนุก ให้ ทกุ คนได้ มีสว่ นร่วมและอยากจะ
ชวนเพื่อนของตัวเองมาด้ วย

• เลือกเกมที่เด็กร่ วมเล่นได้
กลุ่มใหญ่

• สร้ างความเชื่อมโยงเด็ก ๆ : ให้ เด็ก ๆรวมตัวประกัน
ในกลุ่มย่อยพร้ อมกับหัวหน้ าของพวกเขาเพื่อแบ่งปั น
เรื่ องราวจากตลอดทังสั
้ ปดาห์ที่ผ่านมาซึง่ รวมไปถึง
ติดตามผลการตัดสินใจครัง้ ล่าสุดจากการตอบ
คำถำมเพือ่ ลงมื อ การกล่าวต้ อนรับควรเริ่ มต้ นที่นี่
หรื อในกลุ่มใหญ่
• การนมัสการ : สื่อสารกับพระเจ้ า
• เล่าเบื ้องหลังเรื่ องราวในพระคัมภีร์ในรู ปแบบที่
สร้ างสรรค์

ในช่วงเชื่อมโยงเด็กๆนี ้ สามารถดูแลเป็ นการ
ส่วนตัวได้ ติดตามดูความเป็ นไปโดยการใช้
คาถามสำหรับกำรลงมื อ-เรื่ องราวในพระคัมภีร์
ควรถูกเล่าในรูปแบบที่เด็กๆสามารถจินตนาการ
ว่าพวกเขาอยูต่ รงนันด้
้ วย ควรมีการตอบโต้ สอื่ สาร
กันในระหว่างแบ่งกลุม่ ย่อย และสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั พระเจ้ าผ่านทางการนมัสการ
ผ่านทางพระวจนะของพระองค์

• ทบทวนเรื่ องราวโดยอาจเลือกใช้ กิจกรรมหนึง่ ในการ
ทบทวนเรื ่องเล่ำ
กลุ่มย่ อย

• เล่าเรื่ องพระคัมภีร์ซ ้าอีกครัง้ หนึง่ โดยใช้ กิจกรรมที่
แตกต่างออกไปในแต่ละสัปดาห์
• เลือกใช้ คาถามเพื่อคิด,คาถามเพื่อลงมือ และคาถาม
เพื่อจิตใจ

เป็ นช่วงเวลาที่จะสาแดงความรักความห่วงใย
ให้ คาปรึกษาเด็ก ๆโดยใช้ พระวจนะพระเจ้ าและ
ตอบสนองต่อการทรงนาของพระวิญญาณ

• อธิษฐานปิ ดและอวยพระพร
ช่ วงท้ าย

• ขออาสาสมัครเล่าเรื่ องในพระคัมภีร์
อีกครัง้ หนึง่
• พูดปิ ด ประกาศและอธิษฐานปิ ด
• ขอบคุณผู้ปกครอง

เป็ นช่วงปิ ดการพบปะในวันนี ้-สร้ างบรรยากาศ
ให้ เด็กๆอยากจะกลับมาอีกครัง้ พร้ อมคาพยาน
และชวนเพื่อนมาด้ วย

KIDStory
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พระเจ้ าทรงสร้ างทุกสิ่ง (1) - ปฐมกาล 1: 1, 3-5; 6-25 (สรุป), 26, 31; 2: 1-3

 ทบทวน

เบือ้ งหลัง

นี่อาจจะเป็ นสัปดาห์แรกของการรวมกลุม่ ในช่วงต้ นปี ที่ 1

พระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้ าที่
มาถึงเรา ว่าพระองค์คือผู้ใดและเรา
จะมีชีวิตอยูเ่ พื่อพระองค์อย่างไร
จุดเริ่มต้ นของพระคัมภีร์บอกเราถึง
วิธีการสร้ างโลกของพระองค์ ว่าพระ
เจ้ าทรงตรัสและสร้ างทุกสิ่งทุกอย่าง
ขึ ้นมา พระองค์ทรงสร้ างทุกอย่าง
ภายใน 6 วันและในวันที่ 7 พระองค์
หยุดพัก

ให้ ลองศึกษาเด็กๆแต่ละคน โดยอาจจะเริ่มต้ น
ด้ วยการแบ่งปันเรื่ องของตัวเอง ถ้ าคุณยังพอมีเวลาก่อนที่จะเริ่มต้ น
ชันเรี
้ ยนลองใช้ สื่อที่จะช่วยในการเล่าเรื่ อง หรื อใช้ สิ่งของบางอย่างที่
คุณชอบ หรื อเป็ นความทรงจาของคุณในวัยเด็ก
 ช่ วงเปิ ด
คุณเคยประดิษฐ์ สิ่งของอะไรที่ชอบที่สดุ ?
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
เกมส์ เชือก : นาเชือกที่มีความยาว 15 ฟุตมามัดปลายทังสองเข้
้
า
ด้ วยกัน จากนันให้
้ เด็กทุกคนเข้ าไปอยูใ่ นวงกลมโดยที่เด็กแต่ละคน
จับเชือกไว้ แล้ วค่อยๆจับเชือกวนไปเรื่ อย ๆ เมื่อไหร่ที่คณ
ุ บอกว่า
“หยุด” ให้ คนที่อยูใ่ กล้ ปมเชือกมากที่สดุ เล่าเนื ้อเรื่ องตอนต่อไป
ทาอย่างนี ้ไปเรื่ อย ๆจนกว่าจะเล่าเรื่ องจบ

เรื่องในพระคัมภีร์
ตลอดทังหกวั
้ นพระเจ้ าทรงสร้ างทุก
สิ่งทุกอย่างที่มีอยูใ่ นโลก เช่น ชันฟ้
้ า
ทังหลาย
้
แผ่นดินแห้ งและทะเล
พืชให้ เมล็ดและต้ นไม้ ที่ให้ ผล
พระองค์ทรงให้ ท้องฟ้าสว่างด้ วย ดวง
อาทิตย์และดวงจันทร์ และดวงดาว
ทังหลาย
้
นอกจากนี ้พระองค์ยงั ได้
สร้ างปลาและนกทุกชนิดรวมถึงสัตว์
ทุกประเภท แม้ แต่สตั ว์ที่คลานไปมา
บนพื ้นดิน พระเจ้ าตรัสว่า
"นี่เป็ นสิ่งที่ดี”

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบอะไรในเรื่ องพระคัมภีร์วนั นี ้มากที่สดุ ?
• จากทังหมดที
้
่พระเจ้ าทรงสร้ าง คุณชอบอะไรมากที่สดุ ? อะไรคือสิ่งที่
เหนือธรรมชาติที่สดุ ?
• ถ้ าเราถูกสร้ างขึ ้นตามพระฉายาของพระเจ้ า เราจะเหมือนพระเจ้ า
มากแค่ไหน? เราต่างจากพระองค์ตรงไหน?
• ทาไมเราเป็ นเพียงสิ่งมีชีวิตเดียวที่ถกู สร้ างตามพระฉายาของ
พระเจ้ า?
• คุณรู้สกึ อย่างไรที่ถกู สร้ างขึ ้นตามพระฉายาของพระเจ้ า?
• คุณคิดว่าทาไมพระเจ้ าทรงบันทึกเรื่ องนี ้ไว้ ในพระคัมภีร์?
• สิ่งที่ฉนั ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับพระเจ้ าในวันนี ้คือ
พระเจ้ าทรงเป็ น __________________
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• คุณคิดว่าพระวิญญาณฯอยากให้ คณ
ุ ทาอะไรกับสิ่งที่ได้ เรี ยน
ในวันนี ้บ้ าง?
• จากสิ่งที่เราได้ เรี ยนรู้ในวันนี ้ คุณคิดว่าพระเจ้ าต้ องการอะไร
จากคุณ?
• คุณสามารถแบ่งปั นเรื่ องราวนี ้กับใครในสัปดาห์นี ้ได้ บ้าง?

 อธิษฐานปิ ด
ข้ าแต่พระเจ้ าพระบิดา ข้ าพระองค์ขออธิษฐานให้ เด็กๆเหล่านี ้ได้ เห็น
และสัมผัสกับการทรงสร้ างของพระองค์อย่างใกล้ ชิด และเห็นการ
สร้ างสรรค์ของพระองค์ ให้ พวกเขาได้ สมั ผัสกับพระองค์!

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)

พระเจ้ าทรงสร้ างทุกสิ่ง (2) - ปฐมกาล 1: 1, 3-5; 6-25 (สรุป), 26, 31; 2: 1-3

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
ได้ หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
คุณคิดว่าสัตว์ชนิดไหนที่พระเจ้ าทรงสร้ างตลกที่สดุ ?
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
แยกกลุ่มย่ อย : ให้ เด็ก ๆ เข้ ากลุม่ เล็ก ๆ 2 ถึง 3 คน เด็กแต่ละคน
จะต้ องเล่าเรื่ องสลับกันไปเรื่ อยๆ ถ้ ามีใครเล่าติด หรื อจาไม่ได้ วา่ ตอน
ต่อไปคืออะไร ให้ คนอื่น ๆ ในกลุม่ ช่วยพวกเขาได้

เบือ้ งหลัง
พระคัมภีร์ไว้ ในตอนแรกว่าพระเจ้ า
ทรงตรัสและทรงสร้ างทุกสิ่งทุกอย่าง
เราไม่ร้ ูวา่ พระองค์ทรงสร้ าง
ทูตสวรรค์เมื่อไหร่ แต่มีการกล่าวถึง
ทูตสวรรค์ในพระธรรมสดุดี 103: 1922 ซึง่ บรรยายว่าหน้ าที่ของทูต
สวรรค์คือ : รับใช้ พระเจ้ าและ
นมัสการพระองค์ ขณะที่พระเจ้ า
กาลังสร้ างโลก ทูตสวรรค์ก็อยูท่ ี่นนั่
เพื่อนมัสการพระองค์และสรรเสริญ
ว่าพระเจ้ าทรงยิ่งใหญ่
เรื่องในพระคัมภีร์
ตลอดทังหกวั
้ นพระเจ้ าทรงสร้ างทุก
สิ่งทุกอย่างที่มีอยูใ่ นโลก เช่น ชันฟ้
้ า
ทังหลาย
้
แผ่นดินแห้ งและทะเล
พืชให้ เมล็ดและต้ นไม้ ที่ให้ ผล
พระองค์ทรงให้ ท้องฟ้าสว่างด้ วย
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ และ
ดวงดาวทังหลาย
้
นอกจากนี ้พระองค์
ยังได้ สร้ างปลาและนกทุกชนิด
รวมถึงสัตว์ทกุ ประเภท แม้ แต่สตั ว์ที่
คลานไปมาบนพื ้นดิน พระเจ้ าตรัส
ว่า"นี่เป็ นสิ่งที่ดี”

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบอะไรเกี่ยวกับเรื่ องนี ้?
• คุณเรี ยนรู้อะไรบ้ างเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้ า?
•
•
•
•

ขณะที่กาลังฟั ง คุณจินตนาการอะไรบ้ าง?
มีสิ่งประดิษฐ์ อะไรบ้ างที่คณ
ุ ไม่มีทางล้ มเลิกกลางคันแน่นอน?
คุณคือการทรงสร้ างที่พิเศษ -คุณรู้สกึ อย่างไรกับความจริ งข้ อนี ้?
ฉันสงสัยว่าพระเจ้ าต้ องการให้ เราปฏิบตั ติ อ่ กันและกันอย่างไร
ในเมื่อเราทุกคนล้ วนเป็ นการทรงสร้ างของพระองค์
• คุณคิดว่าอะไรสาคัญกับพระเจ้ ามากที่สดุ ?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากสิ่งที่เราได้ เรี ยนรู้ในวันนี ้ คุณคิดว่าพระวิญญาณฯต้ องการอะไร
จากคุณ?
• คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ มีสว่ นในเรื่ องการทรงสร้ างนี ้อย่างไร
บ้ าง?

 อธิษฐานปิ ด
ขอบคุณพระเจ้ าที่ให้ ทกุ สิ่งที่จาเป็ นสาหรับเรา เพื่อเราสามารถรักทุก
อย่างที่เป็ นการทรงสร้ างของพระองค์ในโลกนี ้ โปรดช่วยให้ เราเป็ น
ผู้ดแู ลรักษาการทรงสร้ างของพระองค์ที่ทรงมอบให้ เรา

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)

อาดัมและเอวา : ความบาปครัง้ แรก (1) - ปฐมกาล 3: 1-7

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี ให้
เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?

เบือ้ งหลัง
สัปดาห์ที่แล้ วเราได้ พดู ถึงการสร้ าง
โลกของพระเจ้ า รวมถึงทูตสวรรค์
ด้ วย

เล่าเรื่ องส่วนตัวของคุณที่คณ
ุ เคยหลอกคนอื่น
หรื อเคยถูกคนอื่นหลอก

ทูตสวรรค์ที่ใหญ่ที่สดุ พยายาม
ปกครองเหนือพระเจ้ า แต่ไม่มีอะไร
ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้ าได้ ทูตสวรรค์ตน
นี ้หรื อซาตานนัน่ เอง ก็ยงั พยายามที่
จะทาให้ คนไม่เชื่อฟั งและหันเหไป
จากพระเจ้ า ลองดูวา่ วิธีการของมาร
ซาตานคืออะไร

 เบือ้ งหลัง

เรื่องในพระคัมภีร์

 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์

ในบรรดาสัตว์ป่าทังหมด
้
ที่พระยาห์
เวห์พระเจ้ าทรงสร้ างนัน้ งูฉลาดกว่า
หมด มันถามหญิงนันว่
้ า “จริ งหรื อ?
ที่พระเจ้ าตรัสว่า ‘ห้ ามพวกเจ้ ากินผล
จากต้ นไม้ ทกุ ต้ นในสวนนี ้’ ” หญิงนัน้
จึงตอบงูว่า “ผลของต้ นไม้ ในสวนนี ้
เรากินได้ เว้ นแต่ผลของต้ นไม้ ที่อยู่
กลางสวนนัน้ พระเจ้ าตรัสว่า
‘ห้ ามพวกเจ้ ากินและถูกต้ องเลย
มิฉะนันพวกเจ้
้
าจะตาย’ ” งูจงึ พูดกับ
หญิงนันว่
้ า “พวกเจ้ าจะไม่ตาย
แน่ เพราะพระเจ้ าทรงทราบอยูว่ า่
พวกเจ้ ากินผลจากต้ นไม้ นนวั
ั ้ นใด
ตาของพวกเจ้ าจะสว่างขึ ้นในวันนัน้

 ช่ วงเปิ ด

 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
เกมส่ ง/โยนลูกบอล - ให้ เด็กนั่งวงกลม เมื่อคุณพูดว่า "ส่ง" ให้
เด็ก ๆ ส่งลูกบอลไปรอบ ๆ จนกว่าคุณจะพูดว่า "หยุด” ให้ คนที่มีลกู
บอลในมือเล่าเรื่ องส่วนหนึง่ และเมื่อคุณพูดว่า "ส่ง" ให้ เด็ก ๆ เริ่มส่ง
ลูกบอลไปเรื่ อย ๆจนกว่าคุณจะพูดว่า "หยุด" หรื อเด็กสามารถเลือก
โยนลูกบอลให้ คนที่เขาเลือกให้ เล่าเรื่ องตอนถัดไป

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• ตัวละครไหนที่แตกต่างจากตัวอื่นมากที่สดุ ?
• คุณจินตนาการตัวเองว่าอยู่ในสวนเอเดนได้ หรื อไม่? ในขณะที่ฟัง
เรื่ องเล่าคุณได้ ยินหรื อจินตนาการเห็นอะไรบ้ าง?
• คุณฟั งเรื่ องนี ้แล้ วรู้สึกอย่างไรบ้ าง? คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้ าตัวเองเป็ น
อาดัมหรื อเอวา?
• ขณะที่ฟังเรื่ องเล่าคุณมีข้อสงสัยหรื อไม่? คุณคิดว่าอาดัมและเอวา
จะรู้สกึ อย่างไร? แล้ วพระเจ้ าล่ะ?
• คุณจะทาอย่างไรหรื อคุณจะรู้สกึ อย่างไรถ้ าตัวเองเป็ นอาดัมหรื อ
เอวา?
• ในปัจจุบนั นี ้มนุษย์เราไม่เชื่อฟั งพระเจ้ าแบบไหนบ้ าง?
คุณคิดว่าพระเจ้ าจะรู้สึกกับเรื่ องนันอย่
้ างไร?
• คุณพยายามเชื่อฟั งพระเจ้ าอย่างไรบ้ าง? คุณเคยไม่เชื่อฟั งพระเจ้ า
บ้ างหรื อไม่?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากสิ่งที่เราได้ เรี ยนรู้ในวันนี ้ คุณคิดว่าพระวิญญาณฯต้ องการบอก
อะไรคุณ?
• คุณคิดว่าในวันนี ้เราจะตอบสนองพระเจ้ าได้ อย่างไรบ้ าง?

 อธิษฐานปิ ด
พระเจ้ า โปรดอวยพรให้ เราแต่ละคนสามารถแยกแยะถูกผิด
ขอบคุณพระเจ้ าที่พระองค์ไม่ปฏิเสธเราเมื่อเราทาผิด

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
แล้ วพวกเจ้ าจะเป็ นเหมือนอย่างพระ
เจ้ า คือรู้ความดีและความชัว่ ”
เมื่อหญิงนันเห็
้ นว่าต้ นไม้ นนดี
ั ้ นา่ กิน
ทังเป็
้ นต้ นไม้ นา่ ปรารถนาที่ทาให้ เกิด
ปัญญา จึงเก็บผลไม้ นนมากิ
ั ้ น แล้ ว
ส่งให้ สามีที่อยู่กบั เธอกินด้ วย
เขาก็กิน

อาดัมและเอวา : ความบาปครัง้ แรก (2) - ปฐมกาล 3: 1-7

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
เล่าเรื่ องส่วนตัวของคุณที่ของรักของคุณเคยถูกทาลาย
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
การแสดงท่ าทางด้ วยมือ – ทบทวนเรื่ องราวทังหมดอี
้
กครัง้ โดยให้
สมาชิกในกลุม่ เล่าเรื่ องราวด้ วยแสดงท่าทางด้ วยมือที่แตกต่างกัน
ซึง่ จะช่วยให้ พวกเขาจดจาเรื่ องราวแต่ละส่วนได้ ทาต่อกันไปเรื่ อย ๆ
เพื่อจะได้ มีทา่ ทางใหม่ๆ จนจบเรื่ อง

เบือ้ งหลัง
พระเจ้ าทรงให้ ทางเลือกแก่เรา
พระองค์ต้องการให้ เรารักและเชื่อฟั ง
พระองค์จากใจของเราเอง ไม่ใช่เพราะเราจาเป็ นต้ องทา
พระเจ้ าจะทรงรักเราเสมอ แต่เรา
จะต้ องรับสิ่งที่เกิดขึ ้น(ผลกระทบ)
จากตัวเลือกที่เราเลือกทา
เรื่องในพระคัมภีร์
ในบรรดาสัตว์ป่าทังหมด
้
ที่
พระยาห์เวห์พระเจ้ าทรงสร้ างนัน้
งูฉลาดกว่าหมด มันถามหญิงนันว่
้ า
“จริงหรื อ? ที่พระเจ้ าตรัสว่า
‘ห้ ามพวกเจ้ ากินผลจากต้ นไม้ ทกุ ต้ น
ในสวนนี ้’ ” หญิงนันจึ
้ งตอบงูวา่
“ผลของต้ นไม้ ในสวนนี ้เรากินได้
เว้ นแต่ผลของต้ นไม้ ที่อยูก่ ลางสวน
นัน้ พระเจ้ าตรัสว่า ‘ห้ ามพวกเจ้ ากิน
และถูกต้ องเลย มิฉะนันพวกเจ้
้
าจะ
ตาย’ ” งูจงึ พูดกับหญิงนันว่
้ า “พวก
เจ้ าจะไม่ตายแน่ เพราะพระเจ้ าทรง
ทราบอยูว่ า่ พวกเจ้ ากินผลจากต้ นไม้
นันวั
้ นใด ตาของพวกเจ้ าจะสว่างขึ ้น
ในวันนัน้
(อ่านเรื่ องต่อในหน้ าถัดไป)

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบหรื อไม่ชอบอะไรบ้ างจากเรื่ องที่ได้ ฟังในวันนี ้?
• คุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการตอบสนองของตัวละครต่างๆของ
เรื่ อง?
• มนุษย์ตดั สินใจเลือกทางไหน? พวกเขามีทางเลือกอื่นๆอย่างบ้ าง?
เกิดอะไรขึ ้นจากสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจเลือก?
• ขณะที่ฟังเรื่ องเล่า คุณจินตนาการอะไรได้ บ้าง?
สิ่งที่คณ
ุ คิดทาให้ คณ
ุ รู้สึกอย่างไรบ้ าง?
• มีด้านไหนบ้ างที่เราอาจจะเป็ นเหมือนอาดัมกับเอวา?
• คุณตอบสนองอย่างไรเมื่อถูกจับได้ วา่ ไม่เชื่อฟั ง?
• คุณคิดว่าทาไมพระเจ้ าบันทึกเรื่ องนี ้ในพระคัมภีร์?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากสิ่งที่เราได้ เรี ยนรู้ในวันนี ้ คุณคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนวิธีการ
ดาเนินชีวิตได้ อย่างไรบ้ าง?
• มีเหตุการณ์ไหนที่คณ
ุ คิดว่าควรสานึกผิดกับพระเจ้ าบ้ าง?
• คุณสามารถแบ่งปั นเรื่ องให้ ใครได้ บ้างในสัปดาห์นี ้?

 อธิษฐานปิ ด
พระเจ้ าโปรดอวยพรเด็กทุกคนให้ มีใจปรารถนาที่จะวางใจ
และเชื่อฟั งพระองค์

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
แล้ วพวกเจ้ าจะเป็ นเหมือนอย่างพระ
เจ้ า คือรู้ความดีและความชัว่ ” เมื่อ
หญิงนันเห็
้ นว่าต้ นไม้ นนดี
ั ้ นา่ กิน
ทังเป็
้ นต้ นไม้ นา่ ปรารถนาที่ทาให้ เกิด
ปัญญา จึงเก็บผลไม้ นนมากิ
ั ้ น แล้ ว
ส่งให้ สามีที่อยู่กบั เธอกินด้ วย
เขาก็กิน

โนอาห์ สร้ างเรือ (1) - ปฐมกาล 6: 17-22

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
คุณเคยประดิษฐ์ อะไรที่ร้ ูสึกว่าสนุกที่สดุ
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วธิ ีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
เรียงตามลาดับ - ให้ เด็ก ๆ เรี ยงแถวตามความสูงหรื อตามอายุหรื อ
ตามวันเกิดหรื อตามตัวอักษรแรกของชื่อหรื อนามสกุล ให้ คนแรกเริ่ม
เล่าเรื่ องในช่วงแรกก่อน แล้ วให้ คนที่สองเล่าสิ่งที่เกิดขึ ้นถัดไป
เล่าไปเรื่ อย ๆจนกว่าจะจบเรื่ อง

เบือ้ งหลัง
มนุษย์ที่พระเจ้ าสร้ างได้ ทาความชัว่
อย่างร้ ายกาจ ความชัว่ ร้ ายของ
มนุษย์ทาให้ พระเจ้ าเสียพระทัยมาก
แต่มีคนชอบธรรมเพียงคนเดียวที่เชื่อ
ฟั งพระเจ้ าเสมอ – ชื่อของเขาคือ
โนอาห์
พระเจ้ าตัดสินใจช่วยโนอาห์และ
ครอบครัวของเขาให้ พ้นจากน ้าท่วม
ใหญ่ที่พระองค์กาลังจะให้ เกิดขึ ้น
พระเจ้ าบอกวิธีการสร้ างเรื อทุก
ขันตอนแก่
้
โนอาห์ที่จะช่วยชีวิตเขา
รวมไปถึงฝูงสัตว์มากมาย
เรื่องในพระคัมภีร์
เพราะดูเถิด เราเองจะเป็ นผู้ทาให้ น ้า
ท่วมแผ่นดิน เพื่อทาลายมนุษย์และ
สัตว์ใต้ ฟ้าที่มีลมปราณ ทุกสิ่งที่อยู่
บนแผ่นดินจะตายสิ ้น แต่เราจะตัง้
พันธสัญญาของเราไว้ กบั เจ้ า เจ้ าจะ
เข้ าอยูใ่ นเรื อ ทังตั
้ วเจ้ า บรรดาบุตร
ของเจ้ า ภรรยาของเจ้ า และบรรดา
บุตรสะใภ้ ของเจ้ า จงนาสัตว์ตวั ผู้
และตัวเมียทุกชนิดอย่างละคูจ่ าก
สัตว์ที่มีชีวิตทังปวงเข้
้
าไปไว้ ในเรื อ
เพื่อให้ มีชีวิตรอดอยู่กบั เจ้ า
(อ่านเรื่ องต่อในหน้ าถัดไป)

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบอะไรบ้ างจากเรื่ องที่ได้ ฟังในวันนี ้?
• ใครคือตัวละครที่แตกต่างจากคนอื่น?
• โนอาห์เลือกตัดสินใจอย่างไร? เขามีทางเลือกอื่น ๆอย่างไรบ้ าง?
เกิดอะไรขึ ้นจากสิ่งที่โนอาห์ตดั สินใจเลือก?
• ขณะที่ฟังเรื่ องเล่า คุณสงสัยอะไรบ้ าง?
ก. คุณคิดว่าโนอาห์ร้ ูสกึ อย่างไรทีได้ ยินเสียงพระเจ้ า?
ข. คุณเคยได้ ยินเสียงพระเจ้ าหรื อไม่?
ค. ถ้ าพระเจ้ าจะบอกอะไรกับคุณตอนนี ้ คุณอยากได้ ยินพระองค์
บอกกับคุณว่าอย่างไร?
• ในสัปดาห์นี ้คุณได้ แสดงการเชื่อฟั งพระเจ้ าอย่างไรบ้ าง?
• เรื่ องนี ้บอกอะไรเราบ้ างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ า?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากสิ่งที่เราได้ เรี ยนรู้ในวันนี ้ คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากจะบอกอะไร
กับคุณ?
• คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ มีสว่ นอย่างไรบ้ างกับเรื่ องของ
พระองค์?

 อธิษฐานปิ ด
พระเจ้ าโปรดตรัสในใจของเรา เพื่อที่เราจะไม่ทาตามวิธีของโลก
แต่เราจะเลือกสิ่งที่พระองค์พอพระทัย...

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
นกตามชนิดของมัน สัตว์ตามชนิด
ของมัน สัตว์เลื ้อยคลานบนแผ่นดิน
ตามชนิดของมัน ทุกชนิดอย่างละคู่
จากสัตว์ทงปวงต้
ั้
องมาหาเจ้ า เพื่อให้
มีชีวิตอยูไ่ ด้ เจ้ าจงนาอาหารทุกอย่าง
ที่กินได้ ไปกับเจ้ า และสะสมเพื่อเป็ น
อาหารของเจ้ าและของบรรดา
สิ่งมีชีวิต” พระเจ้ าทรงบัญชาให้ โน
อาห์ทาอย่างไร โนอาห์ก็ทาอย่างนัน้
ทุกประการ

โนอาห์ สร้ างเรือ (2) - ปฐมกาล 6: 17-22

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
คุณเคยเจอเหตุการณ์ที่คนรอบตัวทุกคนอยากทาอีกอย่าง
แต่มีคณ
ุ คนเดียวที่อยากทาอีกอย่างหนึง่ ไหม? คุณรู้สกึ อย่างไร?
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
ทิงโก ทิงโก แทงโก : ให้ เด็กๆนัง่ เป็ นวงกลม ส่งอุปกรณ์อย่างหนึง่
ไปรอบ ๆ ขณะที่คณ
ุ เองก็พดู ว่า "ทิงโก ทิงโก แทงโก" เมื่อคุณพูดคา
ว่า "แทงโก" ใครก็ตามที่มีของชิ ้นนันอยู
้ ใ่ นมือให้ เล่าเรื่ องส่วนหนึง่
พยายามเว้ นระยะเวลาพูดให้ ตา่ งกัน เพื่อไม่เด็กเดาได้ ว่าใครจะเป็ น
รายต่อไป

เบือ้ งหลัง
พระเจ้ าทรงเสียพระทัยที่ได้ เห็นว่า
คนเหล่านี ้ปฏิบตั ติ อ่ กันอย่างไร
พระองค์ไม่ได้ สร้ างให้ พวกเขา
ประพฤติแบบนัน้
พระเจ้ าตัดสินใจที่จะเริ่มต้ นใหม่อีก
ครัง้ กับผู้ชายคนหนึง่ ที่ชื่อโนอาห์และ
ครอบครัวของเขา พระองค์ทรง
แนะนาการสร้ างเรื อทุกขันตอนให้
้
กบั
โนอาห์เพื่อช่วยชีวิตเขาและฝูงสัตว์

เรื่องในพระคัมภีร์
เพราะดูเถิด เราเองจะเป็ นผู้ทาให้ น ้า
ท่วมแผ่นดิน เพื่อทาลายมนุษย์และ
สัตว์ใต้ ฟ้าที่มีลมปราณ ทุกสิ่งที่อยู่
บนแผ่นดินจะตายสิ ้น แต่เราจะตัง้
พันธสัญญาของเราไว้ กบั เจ้ า เจ้ าจะ
เข้ าอยูใ่ นเรื อ ทังตั
้ วเจ้ า บรรดาบุตร
ของเจ้ า ภรรยาของเจ้ า และบรรดา
บุตรสะใภ้ ของเจ้ า จงนาสัตว์ตวั ผู้
และตัวเมียทุกชนิดอย่างละคูจ่ าก
สัตว์ที่มีชีวิตทังปวงเข้
้
าไปไว้ ในเรื อ
เพื่อให้ มีชีวิตรอดอยู่กบั เจ้ า นกตาม
ชนิดของมัน สัตว์ตามชนิดของมัน
สัตว์เลื ้อยคลานบนแผ่นดินตามชนิด
ของมัน
(อ่านเรื่ องต่อในหน้ าถัดไป)

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณจินตนาการอะไรได้ บ้างในระหว่างที่ได้ ฟังเรื่ องเล่า?
• จากเรื่ องนี ้คุณคิดว่าโนอาห์จะคิดอะไรในใจ? แล้ วสมาชิกคนอื่นใน
ครอบครัวจะคิดอะไรในใจบ้ าง?
• ถ้ าคุณเป็ นหนึง่ ในสมาชิกของครอบครัวโนอาห์ คุณจะมีท่าทีอย่างไร
ถ้ าต้ องใช้ ชีวิตอยูใ่ นเรื อลานัน?
้
• โนอาห์อาจรู้สึกว่าพระเจ้ าให้ เขาทาในสิ่งที่เป็ นไปไม่ได้ ในสัปดาห์ที่
ผ่านมา มีเหตุการณ์ไหนบ้ างที่คณ
ุ คิดว่าพระเจ้ าให้ คณ
ุ ทาในสิ่งที่
เป็ นไปไม่ได้ ? คุณคิดว่าพระเจ้ าจะช่วยคุณอย่างไร?
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังมา คุณสังเกตุเห็นอะไรเกี่ยวกับพระเจ้ าบ้ าง?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากสิ่งที่เราได้ เรี ยนรู้ในวันนี ้ คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากจะบอกอะไร
กับคุณ?
• คุณคิดว่าจะสามารถนาเรื่ องนี ้ไปเล่าให้ ใครฟั งได้ บ้างในสัปดาห์นี ้?

 อธิษฐานปิ ด
ขอพระเจ้ าโปรดอวยพรให้ เด็กๆมีใจปรารถนาอยากเป็ นส่วนหนึง่ ใน
แผนการของพระองค์

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
ทุกชนิดอย่างละคูจ่ ากสัตว์ทงปวง
ั้
ต้ องมาหาเจ้ า เพื่อให้ มีชีวิตอยูไ่ ด้ เจ้ า
จงนาอาหารทุกอย่างที่กินได้ ไปกับ
เจ้ า และสะสมเพื่อเป็ นอาหารของ
เจ้ าและของบรรดาสิ่งมีชีวิต” พระ
เจ้ าทรงบัญชาให้ โนอาห์ทาอย่างไร
โนอาห์ก็ทาอย่างนันทุ
้ กประการ

โนอาห์ : ฝูงสัตว์ เข้ าสู่เรือ (1) - ปฐมกาล 7: 5-10

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?

เบือ้ งหลัง
สัปดาห์ที่แล้ วเราได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับ
คาสัง่ ที่พระเจ้ าสัง่ ให้ โนอาห์สร้ างเรื อ
ลาใหญ่ไปแล้ ว
คราวนี ้พระเจ้ าตรัสบอกเขาเรื่ อง
จานวนสัตว์แต่ละตัวที่เขาจะต้ อง
นามาขึ ้นเรื อ

 ช่ วงเปิ ด
คุณชอบสัตว์ชนิดไหนมากที่สดุ ?

เรื่องในพระคัมภีร์

 เบือ้ งหลัง

โนอาห์ก็ทาตามที่พระยาห์เวห์ทรง

 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์

บัญชาท่านทุกประการ

 ทบทวนเรื่ องเล่ า

เมื่อน ้าท่วมแผ่นดินนัน้ โนอาห์มีอายุ

ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด

ได้ 600 ปี โนอาห์กบั บุตรทังสาม
้

นับถึงห้ าสิบ – ค่อยๆนับ 1- 50 ช้ าๆ และดูว่าเด็ก ๆ สามารถเล่า
เรื่ องได้ จบก่อนที่จะนับถึง 50 หรื อไม่? (หรื ออาจเป็ นตัวเลขอื่นที่
เหมาะกับเรื่ องราว)

ภรรยาและพวกบุตรสะใภ้ เข้ าไปใน
เรื อนันเพื
้ ่อให้ พ้นน ้าท่วม สัตว์ใช้ งาน
ที่ไม่เป็ นมลทินและสัตว์ใช้ งานที่เป็ น
มลทินกับนกและสัตว์ทกุ ชนิดที่เลื ้อย
คลานบนแผ่นดิน ก็มาหาโนอาห์แล้ ว
เข้ าไปในเรื อเป็ นคูๆ่ ทังตั
้ วผู้และตัว
เมีย ดังที่พระเจ้ าทรงบัญชาโนอาห์
ไว้ เมื่อล่วงไปเจ็ดวัน น ้าก็ทว่ ม
แผ่นดิน

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบตอนไหนของเรื่ องมากที่สดุ ?
• ขณะที่ฟังเรื่ องคุณจินตนาการถึงอะไรบ้ าง? แล้ วคุณรู้สกึ อย่างไร
บ้ าง?
• จากเรื่ องนี ้ คุณได้ เรี ยนรู้เรื่ องความสัมพันธ์ของโนอาห์กบั พระเจ้ า
อย่างไรบ้ าง?
• คุณคิดว่าอะไรเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ สาหรับพระเจ้ า?
และอะไรสาคัญที่สดุ สาหรับโนอาห์?
• คุณคิดว่าทาไมพระเจ้ าบันทึกเรื่ องนี ้ในพระคัมภีร์?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• วันนี ้คุณอยากตอบสนองพระเจ้ าอย่างไรบ้ าง?
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังในวันนี ้ คุณคิดว่าพระวิญญาณฯอยากบอกอะไร
กับคุณ?
• คุณจะแบ่งปันเรื่ องนี ้ให้ กบั ใครบ้ างในสัปดาห์นี ้?

 อธิษฐานปิ ด
พระเจ้ า โปรดให้ เราจาไว้ เสมอว่าไม่มีงานไหนที่ใหญ่เกินไป
ถ้ าพระองค์เป็ นผู้วางรายละเอียดแผนงานนัน้

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)

โนอาห์ : ฝูงสัตว์ เข้ าสู่เรือ (2) - ปฐมกาล 7: 5-10

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
ได้ หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?

เบือ้ งหลัง
พระเจ้ าทรงให้ โนอาห์และครอบครัว
เตรี ยมรับมือน ้าท่วมใหญ่ที่จะเกิดขึ ้น
พระเจ้ าบอกทุกอย่างกับโนอาห์เพื่อ
ช่วยให้ ตวั เขาและครอบครัวมีชีวิต
รอด

 ช่ วงเปิ ด

เรื่องในพระคัมภีร์

ใครเป็ นเพื่อนที่ดีที่สดุ ของคุณ? เพราะอะไร?

โนอาห์ก็ทาตามที่พระยาห์เวห์ทรง

 เบือ้ งหลัง

บัญชาท่านทุกประการ

 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์

เมื่อน ้าท่วมแผ่นดินนัน้ โนอาห์มีอายุ

 ทบทวนเรื่ องเล่ า

ได้ 600 ปี โนอาห์กบั บุตรทังสาม
้

ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
โปสเตอร์ กลุ่ม – เมื่อเตรี ยมอุปกรณ์พร้ อมแล้ ว ให้ เด็ก ๆช่วยกันทา
โปสเตอร์ ที่สามารถบอกเรื่ องราวในพระคัมภีร์ได้ จากนันให้
้ เด็ก ๆ
เล่าเรื่ องโดยภาพที่พวกเขาวาดลงบนโปสเตอร์

ภรรยาและพวกบุตรสะใภ้ เข้ าไปใน
เรื อนันเพื
้ ่อให้ พ้นน ้าท่วม สัตว์ใช้ งาน
ที่ไม่เป็ นมลทินและสัตว์ใช้ งานที่เป็ น
มลทินกับนกและสัตว์ทกุ ชนิดที่เลื ้อย
คลานบนแผ่นดิน ก็มาหาโนอาห์แล้ ว
เข้ าไปในเรื อเป็ นคูๆ่ ทังตั
้ วผู้และตัว
เมีย ดังที่พระเจ้ าทรงบัญชาโนอาห์
ไว้ เมื่อล่วงไปเจ็ดวัน น ้าก็ทว่ ม
แผ่นดิน

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบตอนไหนของเรื่ องมากที่สดุ ?
• บุคคลในเรื่ องนี ้ตัดสินใจเลือกอะไร? มีทางอื่นที่พวกเขาเลือกได้
หรื อไม่? เกิดอะไรขึ ้นกับสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจเลือก?
• ให้ ลองจินตนาการว่าเราอยูใ่ นเรื อลานันด้
้ วย คุณคิดว่าคุณจะได้ เห็น/
ได้ ยิน / ได้ กลิ่นอะไรบ้ าง จากเรื่ องที่ได้ ฟังมา?
• ถ้ าคุณเป็ นหนึง่ ในลูกของโนอาห์ คุณจะมีทา่ ทีตอบสนองเรื่ องนี ้
อย่างไร?
• วันนี ้ฉันได้ เรี ยนรู้วา่ พระเจ้ าทรงเป็ น___________
• สาหรับฉันแล้ ว การที่ฉนั จะติดตามพระเจ้ าได้ นนั ้
ฉันจาเป็ นต้ อง________________
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังวันนี ้ คุณคิดว่าจะมีอะไรแตกต่างออกไปจากนี ้
หรื อไม่ ในการที่จะรักพระเจ้ าหรื อในการรับใช้ พระองค์?
• คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ มีสว่ นในเรื่ องราวของพระองค์อย่างไร
บ้ าง?

 อธิษฐานปิ ด
ขอบคุณพระเจ้ าที่พระองค์สามารถดูแลเราทุกคน! โปรดอวยพรให้ เด็ก ๆ
แต่ละคนได้ มองเห็นและเข้ าใจว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ขนาดไหน
และไม่มีอะไรที่พระองค์ทาไม่ได้ !

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)

โนอาห์ : พระสัญญาที่มีสีสัน (1) - ปฐมกาล 9: 8-15

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?

เบือ้ งหลัง
หลังจากหนึง่ ปี ที่อยู่บนเรื อ น ้าที่เคย
ท่วมก็แห้ งไป พระเจ้ าจึงบอกโนอาห์
ว่า ให้ ครอบครัวของเขาและฝูงสัตว์
ทังหมดออกมาจากเรื
้
อได้
ถึงตอนนี ้ฟั งคาสัญญาที่พระเจ้ าทรง
สร้ างไว้ กบั โนอาห์

 ช่ วงเปิ ด
สีที่คณ
ุ ชอบมากที่สดุ คือสีอะไร? เพราะอะไร?

เรื่องในพระคัมภีร์

 เบือ้ งหลัง

พระเจ้ าจึงตรัสแก่โนอาห์และบุตร
ทังหลายว่
้
า “นี่แน่ะ เราเองเป็ นผู้ตงั ้
พันธสัญญาของเราไว้ กบั พวกเจ้ า
และกับพงศ์พนั ธุ์ที่มาภายหลัง
เจ้ า และกับบรรดาสัตว์มีชีวิตที่อยูก่ บั
พวกเจ้ าด้ วย ทังนกและสั
้
ตว์ใช้ งาน
และสัตว์ป่าทังหมดที
้
่อยู่กบั พวกเจ้ า
จากสัตว์ทงปวงที
ั้
่ออกจากเรื อ คือ
สิ่งมีชีวิตทังหมดในโลก
้
เราจะตัง้
พันธสัญญาของเราไว้ กบั พวกเจ้ าว่า
จะไม่ทาลายมนุษย์และสัตว์ทงปวง
ั้
โดยให้ น ้าท่วมอีก และจะไม่ให้ มีน ้า
มาท่วมทาลายโลกอีกต่อไป"

 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
เกมส์ เชือก : นาเชือกที่มีความยาว 15 ฟุตมามัดปลายทังสองเข้
้
า
ด้ วยกัน จากนันให้
้ เด็กทุกคนเข้ าไปอยูใ่ นวงกลมโดยที่เด็กแต่ละคน
จับเชือกไว้ แล้ วค่อยๆจับเชือกวนไปเรื่ อย ๆ เมื่อไหร่ที่คณ
ุ บอกว่า
“หยุด” ให้ คนที่อยูใ่ กล้ ปมเชือกมากที่สดุ เล่าเนื ้อเรื่ องตอนต่อไป
ทาอย่างนี ้ไปเรื่ อย ๆจนกว่าจะเล่าเรื่ องจบ

(อ่านเรื่ องต่อในหน้ าถัดไป)

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• ใครคือบุคคลในเรื่ องที่แตกต่างจากคนอื่นมากที่สดุ ?
• คุณลองจินตนาการว่าตัวเองอยูใ่ นสถานการณ์ในเรื่ องได้ หรื อไม่?
คุณเห็นอะไรบ้ าง?
• คุณชอบอะไรจากเรื่ องนี ้บ้ าง?
• คุณคิดว่าทาไมพระเจ้ าถึงบันทึกเรื่ องนี ้ไว้ ในพระคัมภีร์?
• อธิบายว่าคุณรู้สกึ อย่าไงรเวลาเห็นรุ้งกินน ้าบนท้ องฟ้า
• คุณรู้พระสัญญาตากพระเจ้ าบ้ างไหม? พระสัญญาข้ อไหนที่สาคัญ
ที่สดุ สาหรับคุณ?
• เมื่อคุณคิดถึงพระเจ้ า คุณจะคิดถึงพระองค์ในแบบไหนและคุณรู้สกึ
อย่าไงรบ้ าง?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากเรื่ องที่ได้ เรี ยนรู้ในวันนี ้ คุณรู้สกึ ว่าพระเจ้ าอยากจะตรัสอะไรกับ
คุณ?
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังวันนี ้ คุณคิดว่าจะมีอะไรแตกต่างออกไปจากนี ้
หรื อไม่ ในการที่จะรักพระเจ้ าหรื อในการรับใช้ พระองค์?
• พระเจ้ าข้ า หลังจากที่ได้ ฟังเรื่ องในวันนี ้ ลูกอยากบอกกับพระองค์วา่
....

 อธิษฐานปิ ด
เรามัน่ ใจในพระองค์ได้ ว่าพระองค์จะรักษาพระสัญญาที่ให้ ไว้ กบั เรา
โปรดอวยพระพรเราในพระสัญญาของพระองค์

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
พระเจ้ าตรัสว่า “นี่แหละเป็ น
เครื่ องหมายแห่งพันธสัญญา ซึง่ เรา
ให้ ไว้ ระหว่างเรากับพวกเจ้ า และกับ
สัตว์มีชีวิตทังปวงที
้
่อยูก่ บั พวกเจ้ า
สืบไปทุกชัว่ อายุ คือเราตังรุ้ ้ งของเรา
ไว้ ที่เมฆ และรุ้งนันจะเป็
้
น
เครื่ องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่าง
เรากับโลก เมื่อเราให้ มีเมฆเหนือ
แผ่นดิน และมีร้ ุงปรากฏขึ ้นที่เมฆ
นัน้ เราจะระลึกถึงพันธสัญญาของ
เราที่ทาไว้ ระหว่างเรากับพวกเจ้ าและ
กับสิ่งที่มีชีวิต และสัตว์ทงปวง
ั ้ แล้ ว
น ้าจะไม่ทว่ มทาลายสัตว์ทงปวงอี
ั้
ก
เลย

โนอาห์ : พระสัญญาที่มีสีสัน (2) - ปฐมกาล 9: 8-15

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
คุณทาอะไรเวลาที่เห็นรู้งกินน ้าบนท้ องฟ้า?
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
เรียงตามลาดับ - ให้ เด็ก ๆ เรี ยงแถวตามความสูงหรื อตามอายุหรื อ
ตามวันเกิดหรื อตามตัวอักษรแรกของชื่อหรื อนามสกุล ให้ คนแรกเริ่ม
เล่าเรื่ องในช่วงแรกก่อน แล้ วให้ คนที่สองเล่าสิ่งที่เกิดขึ ้นถัดไป
เล่าไปเรื่ อย ๆจนกว่าจะจบเรื่ อง

เบือ้ งหลัง
โนอาห์และครอบครัวรวมทังฝู
้ งสัตว์
ต่างออกจากเรื อหลังจากอยู่บนเรื อ
เป็ นเวลาหนึง่ ปี เรามาดูสิ่งที่พระเจ้ า
แสดงให้ พวกเขาเห็นต่อไป ..
เรื่องในพระคัมภีร์
พระเจ้ าจึงตรัสแก่โนอาห์และบุตร
ทังหลายว่
้
า “นี่แน่ะ เราเองเป็ นผู้ตงั ้
พันธสัญญาของเราไว้ กบั พวกเจ้ า
และกับพงศ์พนั ธุ์ที่มาภายหลัง
เจ้ า และกับบรรดาสัตว์มีชีวิตที่อยูก่ บั
พวกเจ้ าด้ วย ทังนกและสั
้
ตว์ใช้ งาน
และสัตว์ป่าทังหมดที
้
่อยู่กบั พวกเจ้ า
จากสัตว์ทงปวงที
ั้
่ออกจากเรื อ คือ
สิ่งมีชีวิตทังหมดในโลก
้
เราจะตัง้
พันธสัญญาของเราไว้ กบั พวกเจ้ าว่า
จะไม่ทาลายมนุษย์และสัตว์ทงปวง
ั้
โดยให้ น ้าท่วมอีก และจะไม่ให้ มีน ้า
มาท่วมทาลายโลกอีกต่อไป” พระ
เจ้ าตรัสว่า “นี่แหละเป็ นเครื่ องหมาย
แห่งพันธสัญญา ซึง่ เราให้ ไว้ ระหว่าง
เรากับพวกเจ้ า และกับสัตว์มีชีวิตทัง้
ปวงที่อยูก่ บั พวกเจ้ าสืบไปทุกชัว่
อายุ
(อ่านเรื่ องต่อในหน้ าถัดไป)

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบตอนไหนของเรื่ องมากที่สดุ ?
• มีเรื่ องไหนที่พระเจ้ าอาจจะเคยสอนหรื อสาแดงพระองค์ให้ บคุ คลใน
เรื่ องเห็น?
• จากเรื่ องคุณได้ เรี ยนรู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้ าบ้ าง?
• จากเรื่ องนี ้คุณคิดว่าตัวโนอาห์เองจะมีความคิดอย่างไร? คุณคิดว่า
โนอาห์จะคิดอะไร? หรื อเขาจะรู้สกึ อย่างไรบ้ าง?
• คุณคิดว่าอะไรสาคัญที่สดุ สาหรับพระเจ้ า ? สาหรับโนอาห์และ
ครอบครัวของเขา?
• คุณคิดว่าทาไมพระเจ้ าถึงให้ มีร้ ุงกินน ้าบนท้ องฟ้า?
• พระเจ้ าไม่มีวนั ผิดพระสัญญา ความจริงตรงนี ้ทาให้ คณ
ุ รู้สกึ อย่างไร?
มีพระสัญญาข้ อไหนที่คณ
ุ ดีใจว่าพระองค์จะไม่มีทางล้ มเลิก?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• วันนี ้คุณตอบสนองกับพระเจ้ าอย่าไงรบ้ าง?
• ในสัปดาห์ตอ่ ไปนี ้คุณคิดว่าจะสามารถแบ่งปันเรื่ องให้ กบั ใครได้
บ้ าง?

 อธิษฐานปิ ด
พระเจ้ าโปรดช่วยให้ เราระลึกถึงพระองค์และพระสัญญา
ของพระองค์ทกุ ครัง้ ที่เราเห็นรุ้งกินน ้า

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
คือเราตังรุ้ ้ งของเราไว้ ที่เมฆ และรุ้งนัน้
จะเป็ นเครื่ องหมายแห่งพันธสัญญา
ระหว่างเรากับโลก เมื่อเราให้ มีเมฆ
เหนือแผ่นดิน และมีร้ ุงปรากฏขึ ้นที่เมฆ
นัน้ เราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเรา
ที่ทาไว้ ระหว่างเรากับพวกเจ้ าและกับ
สิ่งที่มีชีวิต และสัตว์ทงปวง
ั ้ แล้ วน ้าจะ
ไม่ทว่ มทาลายสัตว์ทงปวงอี
ั้
กเลย

ภาษาที่สับสน-ผู้คนอลหม่ าน (1) - ปฐมกาล 11: 1-9

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?

เบือ้ งหลัง
ในปฐมกาล 9: 1 หลังจากโนอาห์
ออกมาจากเรื อแล้ ว พระเจ้ าตรัสสัง่
ให้ เขามีบตุ รหลายคนจนเติมแผ่นดิน
ซึง่ หมายความว่ากระจายไปทัว่ โลก
เรามาดูกนั ว่าเกิดอะไรขึ ้นเมื่อพวก
เขาไม่เชื่อฟั ง

 ช่ วงเปิ ด

เรื่องในพระคัมภีร์

เล่าประสบการณ์สว่ นตัวตอนที่คณ
ุ เคยประดิษฐ์ ของบางอย่างที่ใหญ่
มากๆ หรื อตอนที่คณ
ุ เคยประดิษฐ์ ของบางอย่างกับคนอื่น

ในเวลานันคนทั
้
ว่ โลกพูดภาษา
เดียวกัน และมีศพั ท์สาเนียง
เดียวกัน เมื่อย้ ายไปทางทิศ
ตะวันออก ก็พบทุง่ ราบในดินแดนชิ
นาร์ จึงตังหลั
้ กแหล่งอยู่ที่นนั่ แล้ ว
พวกเขาก็พดู กันว่า “มาเถิด เราจงทา
อิฐ และเผาให้ สกุ แข็ง” เขาจึงใช้ อิฐ
ต่างหิน และใช้ ยางมะตอยต่าง
ปูน พวกเขาจึงว่า “มาเถิด ให้ เรา
สร้ างเมืองขึ ้นสาหรับเราและสร้ างหอ
ให้ ยอดเทียมฟ้า ให้ เราทาชื่อเสียงไว้
เพื่อเราจะไม่ถกู ทาให้ กระจัดกระจาย
ไปทัว่ แผ่นดินโลก” พระยาห์เวห์เสด็จ
ลงมาทอดพระเนตรเมือง และหอที่
มนุษย์สร้ างขึ ้นนัน้ แล้ วพระยาห์เวห์
ตรัสว่า “ดูสิ คนเหล่านี ้เป็ นชนชาติ
เดียวหมด มีภาษาเดียว

 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
อุปกรณ์ : แจกอุปกรณ์ให้ แต่ละกลุม่ กลุม่ ละ 3 ชิ ้นที่ไม่เหมือนกัน
โดยแต่ละกลุม่ จะต้ องใช้ อปุ กรณ์ในการเล่าเรื่ อง พวกเขาสามารถหา
อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมในการเล่าเรื่ องได้ แต่อย่างน้ อยต้ องใช้ อปุ กรณ์ 3
ชิ ้นที่แจกให้

(อ่านเรื่ องต่อในหน้ าถัดไป)

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบตอนไหนของเรื่ องมากที่สดุ ?
• คุณจินตนาการเรื่ องเล่าอย่างไรบ้ าง? คุณรู้สกึ อย่างไร?
• คุณคิดภาพออกไหมว่าถ้ าตัวเองต้ องอยูใ่ นสถานการณ์ตรงนันจะเกิ
้
ด
อะไรขึ ้น? คุณจะรู้สกึ อย่างไร?
• คุณคิดว่าอะไรสาคัญที่สดุ สาหรับพระเจ้ า?
• คุณคิดว่าพระเจ้ าจะช่วยเราอย่างไร? วันนี ้คุณต้ องการให้ พระเจ้ า
ช่วยในเรื่ องไหนบ้ าง?
• มนุษย์เราได้ ทาหลายอย่างที่ทาให้ พระเจ้ าเสียพระทัย คุณคิดว่า
ตัวเองเคยทาเรื่ องที่อาจทาให้ พระเจ้ าเสียพระทัยหรื อไม่?
แล้ วพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ แก้ ไขเรื่ องนันอย่
้ างไร?
• จากเรื่ องนี ้ ทาให้ คณ
ุ ได้ ร้ ูอะไรเกี่ยวกับพระเจ้ าบ้ าง?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ในวันนี ้ คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากขออะไรจากคุณ?
• คุณจะตอบสนองคาสอนของพระเจ้ าในสัปดาห์นี ้อย่างไรบ้ าง?

 อธิษฐานปิ ด
พระเจ้ า เราอธิษฐานขอให้ สิ่งที่เราตัดสินใจเลือกนันเป็
้ นที่ถวาย
เกียรติและเนวิถีของพระองค์ โปรดอวยพรให้ เด็กเหล่านี ้มีใจ
ปรารถนาที่อยากจะถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วย

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
นี่เป็ นเพียงเบื ้องต้ นของสิ่งที่พวกเขา
จะทา และบัดนี ้ไม่มีอะไรยับยังทุ
้ กสิ่ง
ที่พวกเขาคิดจะทามาเถิด ให้ เราลง
ไป ทาให้ ภาษาของพวกเขาวุ่นวายที่
นัน่ เพื่อไม่ให้ พวกเขาเข้ าใจภาษา
ของกันและกันได้ ” พระยาห์เวห์จงึ
ทรงทาให้ พวกเขากระจัดกระจาย
จากที่นนั่ ไปทัว่ พื ้นแผ่นดิน คน
เหล่านันก็
้ เลิกสร้ างเมืองนัน้ เหตุฉะนี ้
จึงเรี ยกเมืองนันว่
้ าบาเบล เพราะว่าที่
นัน่ พระยาห์เวห์ทรงทาให้ ภาษาของ
ทังโลกวุ
้
น่ วายไป และพระยาห์เวห์ท
รงทาให้ พวกเขากระจัดกระจายไป
ทัว่ พื ้นแผ่นดิน

ภาษาที่สับสน-ผู้คนอลหม่ าน (2) - ปฐมกาล 11: 1-9
 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
ให้ เด็ก ๆ เข้ าแถวเรี ยงหนึง่ แล้ วให้ คณ
ุ กระซิบประโยคหนึ่งกับเด็กคน
แรกในแถว จากนันพวกเขาต้
้
องกระซิบต่อไปเรื่ อย ๆจนกระทัง่ คน
สุดท้ ายได้ รับข้ อความ แล้ วลองดูวา่ คนแรกกับคนสุดท้ ายพูดประโยค
เดียวกันหรื อไม่
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
การแสดงท่ าทางด้ วยมือ – ทบทวนเรื่ องราวทังหมดอี
้
กครัง้ โดยให้
สมาชิกในกลุม่ เล่าเรื่ องราวด้ วยแสดงท่าทางด้ วยมือที่แตกต่างกัน
ซึง่ จะช่วยให้ พวกเขาจดจาเรื่ องราวแต่ละส่วนได้ ทาต่อกันไปเรื่ อย ๆ
เพื่อจะได้ มีทา่ ทางใหม่ๆ จนจบเรื่ อง

เบือ้ งหลัง
พระเจ้ าทรงรู้วา่ อะไรคือสิ่งที่ดีที่สดุ
สาหรับเรา พระองค์ทรงต้ องการให้
เรารักและเชื่อฟั งพระองค์ และเมื่อ
ทาอย่างนันเราจะมี
้
ความสุขอย่าง
แท้ จริง
ลองดูวา่ เกิดอะไรขึ ้นเมื่อคนหลังจาก
ยุคโนอาห์ตดั สินใจที่จะทาในสิ่งที่
พวกเขาต้ องการ และไม่ใช่สิ่งที่พระ
เจ้ าทรงขอให้ พวกเขาทา
เรื่องในพระคัมภีร์
ในเวลานันคนทั
้
ว่ โลกพูดภาษา
เดียวกัน และมีศพั ท์สาเนียง
เดียวกัน เมื่อย้ ายไปทางทิศ
ตะวันออก ก็พบทุง่ ราบในดินแดนชิ
นาร์ จึงตังหลั
้ กแหล่งอยู่ที่นนั่ แล้ ว
พวกเขาก็พดู กันว่า “มาเถิด เราจงทา
อิฐ และเผาให้ สกุ แข็ง” เขาจึงใช้ อิฐ
ต่างหิน และใช้ ยางมะตอยต่าง
ปูน พวกเขาจึงว่า “มาเถิด ให้ เรา
สร้ างเมืองขึ ้นสาหรับเราและสร้ างหอ
ให้ ยอดเทียมฟ้า ให้ เราทาชื่อเสียงไว้
เพื่อเราจะไม่ถกู ทาให้ กระจัดกระจาย
ไปทัว่ แผ่นดินโลก” พระยาห์เวห์เสด็จ
ลงมาทอดพระเนตรเมือง และหอที่
มนุษย์สร้ างขึ ้นนัน้ แล้ วพระยาห์เวห์

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบตอนไหนของเรื่ องมากที่สดุ ?
• จากในเรื่ อง ผู้คนตัดสินใจเลือกอะไร? พวกเขามีทางเลือกอื่นหรื อไม่?
เกิดอะไรขึ ้นจากการตัดสินใจของพวกเขา?
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังทาให้ คณ
ุ นึกถึงอะไรบางอย่างจากเรื่ องก่อนหน้ านี ้ได้
หรื อไม่? ในระหว่างที่ฟังเรื่ องเล่าคุณคิดอะไรอยู?่ แล้ วทาให้ คณ
ุ รู้สกึ
อย่างไร?
• ในระหว่างที่ฟังเรื่ องเล่า คุณมีข้อสงสัยหรื อไม่?
• คุณเคยได้ รับพระพรอย่างไรบ้ าง เวลาที่คณ
ุ เชื่อฟั งพระเจ้ า?
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังวันนี ้ ทาให้ คณ
ุ ได้ รับบทเรี ยนเกี่ยวกับตัวเองอย่างไร
บ้ าง?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• ถ้ าฉันสามารถพูดอะไรบางอย่างกับพระเจ้ าได้ ฉันอยากจะบอกกับ
พระเจ้ าว่า_______________
• คุณได้ เรี ยนรู้อะไรบ้ างเกี่ยวกับการติดตามพระเจ้ า?
• คุณสามารถแบ่งปั นเรื่ องกับใครได้ บ้าง?

 อธิษฐานปิ ด
พระเจ้ า โปรดช่วยเราที่จะยกพระองค์มาเป็ นที่หนึง่ ในชีวิต
โปรดอวยพรให้ เรามีใจถ่อมด้ วยเถิด

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
ตรัสว่า “ดูสิ คนเหล่านี ้เป็ นชนชาติ
เดียวหมด มีภาษาเดียว นี่เป็ นเพียง
เบื ้องต้ นของสิ่งที่พวกเขาจะทา และ
บัดนี ้ไม่มีอะไรยับยังทุ
้ กสิ่งที่พวกเขา
คิดจะทามาเถิด ให้ เราลงไป ทาให้
ภาษาของพวกเขาวุน่ วายที่นนั่ เพื่อ
ไม่ให้ พวกเขาเข้ าใจภาษาของกัน
และกันได้ ” พระยาห์เวห์จงึ ทรงทาให้
พวกเขากระจัดกระจายจากที่นนั่ ไป
ทัว่ พื ้นแผ่นดิน คนเหล่านันก็
้ เลิก
สร้ างเมืองนัน้ เหตุฉะนี ้จึงเรี ยกเมือง
นันว่
้ าบาเบล เพราะว่าที่นนั่ พระยาห์
เวห์ทรงทาให้ ภาษาของทังโลก
้
วุน่ วายไป และพระยาห์เวห์ทรงทาให้
พวกเขากระจัดกระจายไปทัว่ พื ้น
แผ่นดิน

โมเสส: เด็กทารกในตะกร้ า (1) - อพยพ 2: 1-10
 ทบทวน

เบือ้ งหลัง

อะไรคือสิ่งที่สาคัญสาหรับคุณ?

เมื่อคนของพระเจ้ าได้ ย้ายไปอยูท่ ี่
อียิปต์ พวกเขาเพิ่มจานวนประชากร
มากมายจนเต็มแผ่นดินอียิปต์ ทาให้
กษัตริ ย์แห่งอียิปต์กลัวว่าพวกเขาจะ
มายึดครองประเทศของตน จึงสัง่ ให้
ฆ่าเด็กชายทุกคน
แต่ไม่ใช่ทกุ คนที่ทาตามคาสัง่ นัน้
เราลองมาดูเรื่ องราวของครอบครัวนี ้
ด้ วยกัน

 เบือ้ งหลัง

เรื่องในพระคัมภีร์

• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด

 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด

ชายเผ่าเลวีคนหนึง่ ไปรับหญิงสาว
เผ่าเดียวกันมาเป็ นภรรยา หญิงนัน้
ตังครรภ์
้
และคลอดบุตรชาย เมื่อนาง
เห็นว่าบุตรน่ารัก จึงซ่อนไว้ ถึงสาม
เดือน เมื่อซ่อนต่อไปไม่ได้ แล้ ว นางก็

หนังสือนิทาน : ให้ เด็กเป็ นคนเล่าเรื่ องโดยใช้ ภาพ หรื อหนังสือ
นิทานประกอบการเล่า คุณสามารถดูหน้ าภาคผนวกเพิ่มเติม

เอาตะกร้ าสานจากต้ นกก ยาด้ วย

เกี่ยวกับวิธีที่จะให้ เด็กทาหนังสือนิทานเอง

ในตะกร้ า แล้ วนาไปไว้ ที่กอปรื อริม

ยางมะตอยและชัน วางทารกนันลง
้
แม่น ้าไนล์ ส่วนพี่สาวของทารกนัน้
ยืนอยู่หา่ งๆ คอยดูว่าจะมีเหตุการณ์
อะไรเกิดขึ ้นกับน้ องเมื่อพระราชธิดา
ของฟาโรห์เสด็จลงสรงที่แม่น ้า และ
พวกสาวใช้ เดินเที่ยวตามริมฝั่ง พระ
นางทรงเห็นตะกร้ าอยูก่ ลางกอปรื อ
จึงมีรับสัง่ ให้ สาวใช้ ไปนามา

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบตอนไหนของเรื่ องมากที่สดุ ?
• จากเรื่ องนี ้คนไหนที่เด่นที่สดุ ?
• พระเจ้ าอยากจะสอนอะไรเราจากเรื่ องนี ้?
• คุณจินตนาการว่าตัวเองอยูใ่ นสถานการณ์นนได้
ั ้ หรื อไม่?
คุณเห็นภาพ หรื อได้ ยินอะไรจากในเรื่ องบ้ าง?
• คุณจะรู้สกึ อย่างไรถ้ าคุณเป็ นแม่ของโมเสส?
• มีเหตุการณ์ไหนในเรื่ องนี ้ที่ทาให้ คณ
ุ รู้สึกประหลาดใจบ้ าง?
• พระเจ้ าทรงมีวิธีการที่จะให้ ทกุ อย่างลงเอยด้ วยความราบรื่ นแม้ วา่
สถานการณ์จะดูแย่ ตอนนี ้คุณมีเหตุการณ์ไหนในชีวิตที่ต้องการ
ปาฏิหาริย์จากพระเจ้ าบ้ างไหม?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังในวันนี ้ คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากอะไรกับคุณ
เป็ นการส่วนตัวหรื อไม่?
• คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ มีสว่ นกับเรื่ องที่ได้ ยินวันนี ้
อย่างไรบ้ าง?

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
เมื่อเปิ ดตะกร้ าออกก็เห็นทารก และ
ดูสิ เด็กนันก
้ าลังร้ องไห้ พระนางทรง
สงสาร ตรัสว่า “นี่เป็ นลูกคนฮีบรู”
พี่สาวเด็กนันจึ
้ งทูลถามพระราช
ธิดาของฟาโรห์วา่ “จะให้ หม่อมฉัน
ไปหาแม่นมชาวฮีบรูมาเลี ้ยงทารกนี ้
ให้ พระนางไหม?” พระราชธิดาของ
ฟาโรห์จงึ มีรับสัง่ ว่า “ไปหาเถิด”
หญิงสาวคนนันจึ
้ งไปเรี ยกมารดา
ของทารกมา พระราชธิดาของฟาโรห์
ตรัสสัง่ นางว่า “รับเด็กนี ้ไปเลี ้ยงไว้ ให้
เรา แล้ วเราจะให้ คา่ จ้ าง” นางจึงรับ
ทารกไปเลี ้ยง เมื่อทารกเติบโตขึ ้น
นางก็พามาถวายพระราชธิดาของ
ฟาโรห์ พระนางก็ทรงรับไว้ เป็ นพระ
ราชบุตรของพระนาง และประทาน
นามให้ วา่ โมเสส ตรัสว่า “เพราะเรา
ได้ ฉดุ ขึ ้นมาจากน ้า”

 อธิษฐานปิ ด
พระเจ้ า เราวางใจในแผนการที่พระเจ้ ามีตอ่ ชีวิตเรา
โปรดอวยพรเราด้ วยการปกป้องจากพระองค์

โมเสส: เด็กทารกในตะกร้ า (2) - อพยพ 2: 1-10

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
คุณเคยช่วยเหลือใครบ้ างไหม?
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า

เบือ้ งหลัง
กษัตริ ย์แห่งอียิปต์หวาดกลัวว่า
ชาวยิวจะยึดครองประเทศของตน
จึงตัดสินใจว่าจะฆ่าเด็กทารกชายให้
หมด แต่มีบางคนกลัวพระเจ้ า
มากกว่ากษัตริย์และไม่ยอมทาตาม
นอกจากนันมี
้ เด็กชายคนหนึ่งถูกช่วย
ไว้ เป็ นกรณีพิเศษ ภายหลังเขาได้
กลายเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนการพระ
เจ้ า
เรื่องในพระคัมภีร์
ชายเผ่าเลวีคนหนึง่ ไปรับหญิงสาว
เผ่าเดียวกันมาเป็ นภรรยา หญิงนัน้
ตังครรภ์
้
และคลอดบุตรชาย เมื่อนาง

ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด

เห็นว่าบุตรน่ารัก จึงซ่อนไว้ ถึงสาม

แสดงท่ าทางประกอบ : เรี ยกเด็กออกมาแล้ วให้ เด็ก ๆแสดงท่าทาง

เอาตะกร้ าสานจากต้ นกก ยาด้ วย

ตามเรื่ องเล่าจากผู้สอน หรื ออาจจะดูวี่เด็กคนไหนที่อยากเป็ นคนเล่า
เรื่ องแล้ วให้ เด็กคนอื่น ๆเป็ นคนแสดงท่าทาง

ยางมะตอยและชัน วางทารกนันลง
้

เดือน เมื่อซ่อนต่อไปไม่ได้ แล้ ว นางก็

ในตะกร้ า แล้ วนาไปไว้ ที่กอปรื อริม
แม่น ้าไนล์ ส่วนพี่สาวของทารกนัน้
ยืนอยู่หา่ งๆ คอยดูว่าจะมีเหตุการณ์
อะไรเกิดขึ ้นกับน้ องเมื่อพระราชธิดา
ของฟาโรห์เสด็จลงสรงที่แม่น ้า และ
พวกสาวใช้ เดินเที่ยวตามริมฝั่ง พระ
นางทรงเห็นตะกร้ าอยูก่ ลางกอปรื อ
จึงมีรับสัง่ ให้ สาวใช้ ไปนามา

•
•
•
•
•
•

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
คุณชอบตอนไหนของเรื่ องมากที่สดุ ?
แม่ของโมเสสต้ องเสี่ยงชีวิตของตัวเองอย่างไรบ้ าง
เพื่อจะเชื่อฟั งพระเจ้ า?
คุณจินตนาการระหว่างฟั งเรื่ องเล่าอย่างไรบ้ าง? แล้ วคุณรู้สกึ
อย่างไร?
ทาไมพระเจ้ าบันทึกเรื่ องนี ้ไว้ ในพระคัมภีร์?
มีเรื่ องไหนที่พระเจ้ าสัง่ ให้ คณ
ุ ทาที่ต้องอาศัยความกล้ าหาญบ้ าง?
แล้ วพระเจ้ าจะช่วยคุณได้ อย่างไร?
ฉันได้ เรี ยนรู้จากเรื่ องนี ้แล้ วว่าพระเจ้ าทรง_________
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว

• จากเรื่ องที่ได้ ฟังในวันนี ้ คุณคิดว่ามีเรื่ องไหนในชีวิตที่คณ
ุ ต้ อง
เปลี่ยนแปลง?
• คุณคิดว่าอยากจะแบ่งปั นเรื่ องนี ้กับใครในสัปดาห์นี ้บ้ าง?

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
เมื่อเปิ ดตะกร้ าออกก็เห็นทารก และ
ดูสิ เด็กนันก
้ าลังร้ องไห้ พระนางทรง
สงสาร ตรัสว่า “นี่เป็ นลูกคนฮีบรู”
พี่สาวเด็กนันจึ
้ งทูลถามพระราช
ธิดาของฟาโรห์วา่ “จะให้ หม่อมฉัน
ไปหาแม่นมชาวฮีบรูมาเลี ้ยงทารกนี ้
ให้ พระนางไหม?” พระราชธิดาของ
ฟาโรห์จงึ มีรับสัง่ ว่า “ไปหาเถิด”
หญิงสาวคนนันจึ
้ งไปเรี ยกมารดา
ของทารกมา พระราชธิดาของฟาโรห์
ตรัสสัง่ นางว่า “รับเด็กนี ้ไปเลี ้ยงไว้ ให้
เรา แล้ วเราจะให้ คา่ จ้ าง” นางจึงรับ
ทารกไปเลี ้ยง เมื่อทารกเติบโตขึ ้น
นางก็พามาถวายพระราชธิดาของ
ฟาโรห์ พระนางก็ทรงรับไว้ เป็ นพระ
ราชบุตรของพระนาง และประทาน
นามให้ วา่ โมเสส ตรัสว่า “เพราะเรา
ได้ ฉดุ ขึ ้นมาจากน ้า”

 อธิษฐานปิ ด
เราอยากจะเชื่อฟั งพระองค์ ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ ้น!

โมเสสและพุ่มไม้ ไฟ (1) - อพยพ 3: 1-12

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
คุณเคยเห็นสิ่งที่นา่ อัศจรรย์มาก่อนหรื อไม่?
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
ละครใบ้ : แบ่งกลุม่ ย่อยออกเป็ นหลายๆกลุม่ ให้ กลุม่ ที่หนึง่ แสดง
บทบาทช่วงแรกของเรื่ องโดยไม่มีการพูด จากนันให้
้ กลุม่ ที่สอง
อธิบายว่าเกิดอะไรขึ ้นบ้ างจากท่าทางที่ได้ เห็นจากกลุม่ ที่หนึ่ง
หลังจากนันให้
้ กลุม่ ถัดไปแสดงท่าทางในตอนต่อไปของเนื ้อเรื่ อง
แล้ วให้ กลุม่ ถัดไปอธิบายเนื ้อเรื่ องจากท่าทางที่ได้ เห็น ทาอย่างนี ้ไป
เรื่ อย ๆ จนกว่าจะจบเรื่ อง

เบือ้ งหลัง
โมเสสเติบโตขึ ้นจนตอนนี ้อายุ 80 ปี
เขาไม่ได้ อาศัยอยูใ่ นอียิปต์อีกต่อไป
เขาเป็ นคนเลี ้ยงแกะที่ดแู ลครอบครัว
และแกะของเขา เรามาดูสิ่งที่พระเจ้ า
บัญชาให้ โมเสสทา
เรื่องในพระคัมภีร์
ขณะโมเสสกาลังเลี ้ยงฝูงแพะแกะ
ของพ่อตาคือเยโธรผู้เป็ นปุโรหิตของ
คนมีเดียน ท่านได้ พาฝูงแพะแกะ
ข้ ามถิ่นทุรกันดาร จนมาถึงภูเขาของ
พระเจ้ าคือ โฮเรบ ทูตของพระยาห์
เวห์ก็ปรากฏแก่โมเสส เป็ นเปลวไฟ
ท่ามกลางพุม่ ไม้ โมเสสมองดู เห็น
พุม่ ไม้ นนมี
ั ้ ไฟลุกโชนอยู่ แต่มิได้
ไหม้ โมเสสจึงว่า “ข้ าจะแวะเข้ าไปดู
สิ่งแปลกประหลาดนี ้ ว่าทาไมพุม่ ไม้
จึงมิได้ ไหม้ ” เมื่อพระยาห์เวห์ทอด
พระเนตรเห็นท่านหันมาดู พระองค์
จึงตรัสเรี ยกท่านจากพุม่ ไม้ นนว่
ั้ า
“โมเสส โมเสสเอ๋ย”โมเสสทูลตอบว่า
“ข้ าพระองค์อยูท่ ี่นี่”พระองค์ตรัสว่า
“อย่าเข้ ามาใกล้ ที่นี่ ถอดรองเท้ าของ
เจ้ าออกเสีย เพราะว่าตรงที่เจ้ ายืนอยู่
นี ้เป็ นที่ศกั ดิส์ ิทธิ์” แล้ วพระองค์ตรัส
อีกว่า “เราเป็ นพระเจ้ าของบิดาเจ้ า

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• ในขณะที่ฟังเรื่ องเล่า คุณคิดถึงอะไรอยู?่ สิ่งนันท
้ าให้ คณ
ุ รู้สกึ ยังไง?
• คุณได้ เรี ยนรู้อะไรบ้ างจากเรื่ องราวความสัมพันธ์ของโมเสสกับพระ
เจ้ าจากเรื่ องนี ้?
• โมเสสตัดสินใจอย่างไร? เขามีทางเลือกอื่นหรื อไม่?
เกิดอะไรขึ ้นจากการตัดสินใจของเขา?
• คุณคิดว่าโมเสสจะรู้สกึ อย่างไร?
• คุณเคยได้ ยินเสียงของพระเจ้ าหรื อไม่? พระเจ้ าตรัสว่าอะไร?
• ในเรื่ องนี ้บอกว่าพระเจ้ าได้ ยินเสียงคนของพระองค์ร่ าไห้ ตอนนี ้คุณมี
ปัญหาออะไรในใจที่อยากจะบอกับพระเจ้ าบ้ าง?
• เรื่ องนี ้สอนอะไรเราบ้ างเกี่ยวกับพระเจ้ า?

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
เป็ นพระเจ้ าของอับราฮัม พระเจ้ า
ของอิสอัคและพระเจ้ าของยาโคบ”
โมเสสปิ ดหน้ าเพราะกลัว ไม่กล้ า
มองดูพระเจ้ าพระยาห์เวห์ตรัสว่า
“เราเห็นความทุกข์ของประชากรของ
เราที่อยูใ่ นอียิปต์แล้ ว เราได้ ยินเสียง
ร้ องของพวกเขา เพราะการกดขี่ของ
พวกนายทาส เรารู้ถึงความทุกข์ร้อน
ต่างๆ ของเขา เราลงมาเพื่อจะช่วย
เขาให้ รอดจากมือชาวอียิปต์ และนา
เขาออกจากแผ่นดินนัน้ ไปยัง

 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• พระเจ้ ากาลังตรัสอะไรกับคุณตอนนี ้? คุณจะตอบสนองอย่างไร?
• จากสิ่งที่คณ
ุ ได้ เรี ยนรู้ในวันนี ้ คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ ทาอะไร?

แผ่นดินที่อดุ ม กว้ างขวาง เป็ น
แผ่นดินที่มีน ้านมและน ้าผึ ้งไหล
บริบรู ณ์บดั นี ้เสียงร้ องของชนชาติ
อิสราเอลมาถึงเราแล้ ว ทังเราได้
้
เห็น
การบีบคันซึ
้ ง่ คนอียิปต์ทาต่อพวก
เขา และบัดนี ้จงไปเถิด เราจะใช้ เจ้ า
ไปเข้ าเฝ้าฟาโรห์ เพื่อจะได้ พา
ประชากรของเราคือชนชาติอิสราเอล
ออกจากอียิปต์”โมเสสจึงทูลพระเจ้ า
ว่า “ข้ าพระองค์เป็ นใคร? ที่จะไปเข้ า
เฝ้าฟาโรห์และนาชนชาติอิสราเอล
ออกจากอียิปต์” พระองค์ตรัสว่า
“เราจะอยูก่ บั เจ้ าแน่ นี่เป็ นหมาย
สาคัญให้ เจ้ ารู้วา่ เราใช้ เจ้ าไป คือเมื่อ

 อธิษฐานปิ ด โปรดช่วยให้ เราได้ ยินเสียงของพระองค์

เจ้ านาประชากรออกจากอียิปต์แล้ ว

เมื่อทรงเรี ยกเรา โปรดอวยพรให้ เราได้ มีหทู ี่ได้ ยินเสียงพระองค์
และตาที่มองเห็นพระองค์

บนภูเขานี ้”

เจ้ าทังหลายจะมานมั
้
สการพระเจ้ า

โมเสสและพุ่มไม้ ไฟ (2) - อพยพ 3: 1-12

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
แบ่งปันเรื่ องประสบการณ์ที่คณ
ุ เคยถูกขอให้ ทาเรื่ องที่ร้ ูสึกว่าเป็ นไป
ไม่ได้
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
การ์ ตนู ในช่ อง : แจกกระดาษให้ เด็กคนละหนึง่ แผ่น จากนันให้
้ พบั
ครึ่ง แล้ วพับครึ่งอีกที และพับซ ้าไปอีกครัง้ เป็ นสามรอบ เมื่อกาง
กระดาษออก กระดาษจะมีรอยสี่เหลี่ยมทังหมดแปดช่
้
อง จากนันให้
้
เด็กวาดภาพง่ายๆเป็ นภาพเหตุการณ์ในเรื่ องโดยแบ่งเป็ นช่วงๆ
วาดช่องละ 1 ภาพโดยต้ องเรี ยงลาดับเหตุการณ์ตามในเรื่ อง
จากนันให้
้ เด็กเล่าเรื่ องให้ เพื่อนฟั งโดยใช้ รูปการ์ ตนู ที่วาดนัน้

เบือ้ งหลัง
แม้ วา่ โมเสสจะออกมาจากอียิปต์
แล้ ว แต่ฟาโรห์ก็ยงั ปฏิบตั กิ บั
ชาวยิวอย่างโหดเหี ้ยม
เรื่องในพระคัมภีร์
ขณะโมเสสกาลังเลี ้ยงฝูงแพะแกะ
ของพ่อตาคือเยโธรผู้เป็ นปุโรหิตของ
คนมีเดียน ท่านได้ พาฝูงแพะแกะ
ข้ ามถิ่นทุรกันดาร จนมาถึงภูเขาของ
พระเจ้ าคือ โฮเรบ ทูตของพระยาห์
เวห์ก็ปรากฏแก่โมเสส เป็ นเปลวไฟ
ท่ามกลางพุม่ ไม้ โมเสสมองดู เห็น
พุม่ ไม้ นนมี
ั ้ ไฟลุกโชนอยู่ แต่มิได้
ไหม้ โมเสสจึงว่า “ข้ าจะแวะเข้ าไปดู
สิ่งแปลกประหลาดนี ้ ว่าทาไมพุม่ ไม้
จึงมิได้ ไหม้ ” เมื่อพระยาห์เวห์ทอด
พระเนตรเห็นท่านหันมาดู พระองค์
จึงตรัสเรี ยกท่านจากพุม่ ไม้ นนว่
ั้ า
“โมเสส โมเสสเอ๋ย”โมเสสทูลตอบว่า
“ข้ าพระองค์อยูท่ ี่นี่”พระองค์ตรัสว่า
“อย่าเข้ ามาใกล้ ที่นี่ ถอดรองเท้ าของ
เจ้ าออกเสีย เพราะว่าตรงที่เจ้ ายืนอยู่
นี ้เป็ นที่ศกั ดิส์ ิทธิ์” แล้ วพระองค์ตรัส
อีกว่า “เราเป็ นพระเจ้ าของบิดาเจ้ า
เป็ นพระเจ้ าของอับราฮัม พระเจ้ า
ของอิสอัคและพระเจ้ าของยาโคบ”

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังวันนี ้คุณชอบเหตุการณ์ตอนไหน?
• พระเจ้ าสอนอะไรโมเสสในเรื่ องนี ้?
• คุณจินตนาการว่าตัวเองอยูเ่ หตุการณ์ได้ ไหม? คุณได้ ยินเสียง
อะไรบ้ างระหว่างที่ฟังเรื่ องเล่า?
• ถ้ าคุณเป็ นโมเสส คุณจะรู้สกึ อย่างไร?
• ตอนนี ้มีเหตุการณ์อะไรไหมที่คณ
ุ รู้สกึ ว่าอยากให้ พระเจ้ าอยูก่ บั คุณ?
คุณรู้สกึ อย่างไรที่ร้ ูว่าพระเจ้ าทรงอยูก่ บั คุณ?
• คุณคิดว่าอะไรเป็ นสิ่งที่สาคัญมากสาหรับพระเจ้ า?
และสาหรับโมเสส?
• เรื่ องนี ้สอนฉันว่าพระเจ้ าทรง____________
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• พระเจ้ าทรงตรัสกับเราในวันนี ้ - ถ้ าคุณอยูท่ ี่พมุ่ ไม้ กบั โมเสส
คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ ทาอะไร?
• คุณได้ เรี ยนรู้การติดตามเสียงของพระเจ้ าอย่างไรบ้ างจากเรื่ องที่ได้
ฟั ง? มีเรื่ องอะไรที่คณ
ุ สามารถนาไปฝึ กได้ ในสัปดาห์นี ้?
• คุณคิดว่าจะสามารถแบ่งปันเรื่ องนี ้กับใครได้ บ้างในสัปดาห์นี ้?

 อธิษฐานปิ ด
ลูกวางใจพระองค์ว่าพระองค์จะเตรี ยมลูกให้ พร้ อมกับทุกสิ่ง
ที่ทรงเรี ยกให้ ลกู ทา

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
โมเสสปิ ดหน้ าเพราะกลัว ไม่กล้ า
มองดูพระเจ้ าพระยาห์เวห์ตรัสว่า
“เราเห็นความทุกข์ของประชากรของ
เราที่อยูใ่ นอียิปต์แล้ ว เราได้ ยินเสียง
ร้ องของพวกเขา เพราะการกดขี่ของ
พวกนายทาส เรารู้ถึงความทุกข์ร้อน
ต่างๆ ของเขา เราลงมาเพื่อจะช่วย
เขาให้ รอดจากมือชาวอียิปต์ และนา
เขาออกจากแผ่นดินนัน้ ไปยัง
แผ่นดินที่อดุ ม กว้ างขวาง เป็ น
แผ่นดินที่มีน ้านมและน ้าผึ ้งไหล
บริบรู ณ์บดั นี ้เสียงร้ องของชนชาติ
อิสราเอลมาถึงเราแล้ ว ทังเราได้
้
เห็น
การบีบคันซึ
้ ง่ คนอียิปต์ทาต่อพวก
เขา และบัดนี ้จงไปเถิด เราจะใช้ เจ้ า
ไปเข้ าเฝ้าฟาโรห์ เพื่อจะได้ พา
ประชากรของเราคือชนชาติอิสราเอล
ออกจากอียิปต์”โมเสสจึงทูลพระเจ้ า
ว่า “ข้ าพระองค์เป็ นใคร? ที่จะไปเข้ า
เฝ้าฟาโรห์และนาชนชาติอิสราเอล
ออกจากอียิปต์” พระองค์ตรัสว่า
“เราจะอยูก่ บั เจ้ าแน่ นี่เป็ นหมาย
สาคัญให้ เจ้ ารู้วา่ เราใช้ เจ้ าไป คือเมื่อ
เจ้ านาประชากรออกจากอียิปต์แล้ ว
เจ้ าทังหลายจะมานมั
้
สการพระเจ้ า
บนภูเขานี ้”

โมเสสข้ ามทะเลแดงบนพืน้ ดินแห้ ง (1) - อพยพ 14: 21-31
 ทบทวน

เบือ้ งหลัง

 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์

พระเจ้ าทรงใช้ โมเสสอย่างยิ่งใหญ่
เพื่อให้ อิสราเอลพ้ นสภาพทาสใน
อียิปต์ กษัตริย์ได้ ตกลงที่จะปล่อย
พวกเขาไป โมเสสและประชาชนจึง
เดินทางออกมาแต่ตอนนี ้กษัตริย์
เปลี่ยนอยากจะไปจับพวกเขา
กลับไปยังอียิปต์ เมื่อชาวอิสราเอลได้
มาถึงชายฝั่งทะเลแดง แต่พวกเขา
รู้สกึ เหมือนติดกับ เพราะว่าข้ างหน้ า
คือทะเลแดงและข้ างหลังคือกองทัพ
ทหารอียิปต์ไล่ตามมา พระเจ้ าจึงให้
โมเสสใช้ ไม้ เท้ าเพื่อช่วยให้ สามรถ
ข้ ามทะเลแดงไปได้

 ทบทวนเรื่ องเล่ า

เรื่องในพระคัมภีร์

ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด

โมเสสยื่นมือออกเหนือทะเล และ
พระยาห์เวห์ก็ทรงบันดาลให้ ลม
ตะวันออกพัดโหมไล่น ้าทะเลตลอด
คืน ทาให้ ทะเลกลายเป็ นดินแห้ ง
และน ้าแยกออกจากกัน ชนชาติ
อิสราเอลก็เดินผ่านกลางทะเลบนดิน
แห้ งส่วนน ้านันตั
้ งเป็
้ นเหมือนกาแพง
สาหรับพวกเขาทังทางขวาและ
้
ทางซ้ าย คนอียิปต์ก็ไล่ตามพวกเขา
เข้ าไปกลางทะเล ทังม้
้ าและรถรบ
และพลม้ าทังสิ
้ ้นของฟาโรห์ เวลา
เช้ ามืดพระยาห์เวห์ทอดพระเนตรลง
มาจากเสาเพลิงและเสาเมฆทรงเห็น
กองทัพอียิปต์

• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
แบ่งปันประสบการณ์ที่คณ
ุ รู้สกึ ว่าต้ องใช้ ความพยายามอย่าง
มากกว่าจะสาเร็จ
 เบือ้ งหลัง

เกมส่ ง/โยนลูกบอล - ให้ เด็กนั่งวงกลม เมื่อคุณพูดว่า "ส่ง"
ให้ เด็ก ๆ ส่งลูกบอลไปรอบ ๆ จนกว่าคุณจะพูดว่า "หยุด” ให้ คนที่มี
ลูกบอลในมือเล่าเรื่ องส่วนหนึง่ และเมื่อคุณพูดว่า "ส่ง" ให้ เด็ก ๆ เริ่ม
ส่งลูกบอลไปเรื่ อย ๆจนกว่าคุณจะพูดว่า "หยุด" หรื อเด็กสามารถ
เลือกโยนลูกบอลให้ คนที่เขาเลือกให้ เล่าเรื่ องตอนถัดไป

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• บุคคลใดในเรื่ องที่โดดเด่นที่สดุ ?
• จากเรื่ องนี ้พระเจ้ าต้ องการสอนเรื่ องอะไร หรื ออยากให้ เราเห็นชีวิต
ของใคร?
• คุณจินตนาการว่าตัวเองอยูเ่ หตุการณ์ได้ ไหม? คุณได้ ยินเสียงหรื อ
เห็นอะไรบ้ างในระหว่างที่เล่าเรื่ อง?
• วันนี ้คุณได้ เรี ยนรู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้ าบ้ าง?
• เรื่ องนี ้ท้ าทายหรื อหนุนใจคุณอย่างไรบ้ าง?
• ถ้ าตอนนี ้พระเจ้ าจะกวาดบางอย่างออกไปจากชีวิตคุณ
คุณอยากให้ พระเจ้ ากวาดเรื่ องอะไรออกไป?
• คุณคิดว่าทาไมพระเจ้ าถึงบันทึกเรื่ องนี ้ในพระคัมภีร์?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังในวันนี ้ ทาให้ คณ
ุ อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ในเรื่ องใดบ้ าง?
• วันนี ้คุณจะตอบสนองพระเจ้ าอย่างไรบ้ าง?

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
ก็ทรงบันดาลให้ ทพั อียิปต์เกิด
โกลาหล พระองค์ทรงทาให้ ล้อรถฝื ด
จนแล่นแทบไม่ไหว อียิปต์จงึ พูดกัน
ว่า “ให้ เราหนีจากคนอิสราเอลเถิด
เพราะพระยาห์เวห์ทรงต่อสู้กบั คน
อียิปต์เพื่อพวกเขา”จากนันพระยาห์
้
เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงยื่นมือออก
เหนือทะเล เพื่อให้ น ้าทะเลไหล
กลับคืนมาท่วมคนอียิปต์ ทังรถรบ
้
และพลม้ าของพวกเขา” โมเสสจึงยื่น
มือออกเหนือทะเล พอรุ่งเช้ าทะเลก็
ไหลกลับดังเดิม คนอียิปต์พากันหนี
กระแสน ้า แต่พระยาห์เวห์ทรงสลัด
คนอียิปต์ลงกลางทะเล น ้าก็ไหล
กลับท่วมรถรบและพลม้ า คือกอง
กาลังทังหมดของฟาโรห์
้
ซงึ่ ตามพวก
เขาเข้ าไปในทะเล ไม่เหลือสักคน
เดียว ส่วนชนชาติอิสราเอลเดินไป
ตามดินแห้ งกลางท้ องทะเล น ้าตังขึ
้ ้น
เหมือนกาแพงสาหรับพวกเขาทัง้
ทางขวาและทางซ้ ายด้ วยเหตุนี ้ในวัน
นันพระยาห์
้
เวห์โปรดช่วยให้ คน
อิสราเอลรอดจากเงื ้อมมือคนอียิปต์
คนอิสราเอลเห็นศพคนอียิปต์อยู่ที่
ชายทะเลอิสราเอลเห็นกิจการใหญ่

 อธิษฐานปิ ด
พระบิดาเจ้ า พระองค์ทรงต่อสู้แทนผู้ที่รักพระองค์
โปรดอวยพระพรเราด้ วยการปกป้องของพระองค์

ซึง่ พระยาห์เวห์ได้ ทรงทาต่อคน
อียิปต์ ประชากรก็เกรงกลัวพระยาห์เวห์ พวกเขาเชื่อถือพระยาห์เวห์และ
เชื่อโมเสสผู้รับใช้ ของพระองค์

โมเสสข้ ามทะเลแดงบนพืน้ ดินแห้ ง (2) - อพยพ 14: 21-31
 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?

เบือ้ งหลัง

แบ่งปันประสบการณ์ที่คณ
ุ รู้สกึ ว่าตัวเองกาลังติดกับดักอะไร

พระเจ้ าทรงสัญญากับโมเสสว่า
พระองค์จะทรงช่วยเหลือพวกเขา
พระเจ้ าให้ โมเสสชูไม้ เท้ าไว้ เหนือ
ทะเลแดงเพื่อเปิ ดทางให้ คนสามารถ
ข้ ามไปได้
พระเจ้ ายังบอกโมเสสว่ากองทัพ
กษัตริ ย์จะตามพวกเขาลงไปในทะเล
แดงจากนันพระเจ้
้
าจะได้ รับเกียรติ
จากชัยชนะที่จะเกิดขึ ้น

บางอย่าง?

เรื่องในพระคัมภีร์

 เบือ้ งหลัง

โมเสสยื่นมือออกเหนือทะเล และ
พระยาห์เวห์ก็ทรงบันดาลให้ ลม
ตะวันออกพัดโหมไล่น ้าทะเลตลอด
คืน ทาให้ ทะเลกลายเป็ นดินแห้ ง
และน ้าแยกออกจากกัน ชนชาติ
อิสราเอลก็เดินผ่านกลางทะเลบนดิน
แห้ งส่วนน ้านันตั
้ งเป็
้ นเหมือนกาแพง
สาหรับพวกเขาทังทางขวาและ
้
ทางซ้ าย คนอียิปต์ก็ไล่ตามพวกเขา
เข้ าไปกลางทะเล ทังม้
้ าและรถรบ
และพลม้ าทังสิ
้ ้นของฟาโรห์ เวลา
เช้ ามืดพระยาห์เวห์ทอดพระเนตรลง
มาจากเสาเพลิงและเสาเมฆ

 ช่ วงเปิ ด

 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
เก้ าอีด้ นตรี : จัดเก้ าอี ้เป็ นวงกลมหันออกข้ างนอกโดยให้ จานวน
เก้ าอี ้น้ อยกว่าจานวนคน 1 ตัว เมื่อดนตรี เริ่ม ให้ ทกุ คนเดินเป็ น
วงกลมไปเรื่ อย ๆ ทันทีที่ดนตรี หยุด ให้ ทกุ คนรี บนัง่ เก้ าอี ้
คนที่นงั่ ไม่ทนั จะต้ องเล่าเรื่ องตอนหนึง่ จากนันเล่
้ นไปเรื่ อย ๆ
จนกว่าจะจบเรื่ อง

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณสังเกตุความแตกต่างของเรื่ องในวันนี ้กับครัง้ ที่แล้ วอย่างไรบ้ าง?
• คุณชอบอะไรจากเรื่ องนี ้?
• พระเจ้ าตอบสนองกับบุคคลต่าง ๆในพระคัมภีร์อย่างไร? สิ่งนี ้ทาให้
เราได้ เข้ าใจอะไรบ้ าง?
• ในระหว่างที่ฟังเรื่ อง คุณมีข้อสงสัยอะไรบ้ าง?
• คุณเคยรู้สกึ ว่ากาลังถูกศัตรูไล่ลา่ อย่างประชิดหรื อไม่? ศัตรูของคุณ
คือใคร?
• พระเจ้ าสามารถเอาชนะศัตรูของคุณได้ อย่างไร?
• คุณคิดว่าทาไมพระเจ้ าถึงบันทึกเรื่ องนี ้ในพระคัมภีร์?
• เรื่ องนี ้ทาให้ คณ
ุ รู้สกึ ท้ าทายหรื อหนุนใจคุณอย่างไรบ้ าง?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังในวันนี ้ คุณรู้สกึ ว่าพระวิญญาณฯอยากตรัสอะไรกับ
คุณบ้ าง?
• คุณคิดว่าสามารถแบ่งปันเรื่ องนี ้กับใครได้ บ้างในสัปดาห์ นี ้

 อธิษฐานปิ ด
พระบิดาเจ้ า เมื่อเราต้ องเผชิญหน้ ากับสถานการณ์ที่ยากลาบาก
โปรดฟั งเสียงร้ องทูลขอความช่วยเหลือของเราด้ วย!

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
ทรงเห็นกองทัพอียิปต์ก็ทรงบันดาล
ให้ ทพั อียิปต์เกิดโกลาหล พระองค์
ทรงทาให้ ล้อรถฝื ดจนแล่นแทบไม่
ไหว อียิปต์จงึ พูดกันว่า “ให้ เราหนี
จากคนอิสราเอลเถิด เพราะพระยาห์
เวห์ทรงต่อสู้กบั คนอียิปต์เพื่อพวก
เขา”จากนันพระยาห์
้
เวห์ตรัสกับ
โมเสสว่า “จงยื่นมือออกเหนือทะเล
เพื่อให้ น ้าทะเลไหลกลับคืนมาท่วม
คนอียิปต์ ทังรถรบและพลม้
้
าของ
พวกเขา” โมเสสจึงยื่นมือออกเหนือ
ทะเล พอรุ่งเช้ าทะเลก็ไหลกลับ
ดังเดิม คนอียิปต์พากันหนี
กระแสน ้า แต่ พระยาห์เวห์ทรงสลัด
คนอียิปต์ลงกลางทะเล น ้าก็ไหล
กลับท่วมรถรบและพลม้ า คือกอง
กาลังทังหมดของฟาโรห์
้
ซงึ่ ตามพวก
เขาเข้ าไปในทะเล ไม่เหลือสักคน
เดียว ส่วนชนชาติอิสราเอลเดินไป
ตามดินแห้ งกลางท้ องทะเล น ้าตังขึ
้ ้น
เหมือนกาแพงสาหรับพวกเขาทัง้
ทางขวาและทางซ้ ายด้ วยเหตุนี ้ในวัน
นัน้ พระยาห์เวห์โปรดช่วยให้ คน
อิสราเอลรอดจากเงื ้อมมือคนอียิปต์
คนอิสราเอลเห็นศพคนอียิปต์อยู่ที่
ชายทะเลอิสราเอลเห็นกิจการใหญ่
ซึง่ พระยาห์เวห์ได้ ทรงทาต่อคน
อียิปต์ ประชากรก็เกรงกลัวพระยาห์เวห์ พวกเขาเชื่อถือพระยาห์เวห์และ
เชื่อโมเสสผู้รับใช้ ของพระองค์

โมเสสส่ งผู้สอดแนมไปยังดินแดนแห่ งพระสัญญา (1) - กันดารวิถี 13: 25-33

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
ถ้ าคุณอยากจะไปสืบใครซักคนว่าเขาทาอะไร คุณอยากจะไปสืบใคร
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
เกมส์ เชือก : นาเชือกที่มีความยาว 15 ฟุตมามัดปลายทังสองเข้
้
า
ด้ วยกัน จากนันให้
้ เด็กทุกคนเข้ าไปอยูใ่ นวงกลมโดยที่เด็กแต่ละคน
จับเชือกไว้ แล้ วค่อยๆจับเชือกวนไปเรื่ อย ๆ เมื่อไหร่ที่คณ
ุ บอกว่า
“หยุด” ให้ คนที่อยูใ่ กล้ ปมเชือกมากที่สดุ เล่าเนื ้อเรื่ องตอนต่อไป
ทาอย่างนี ้ไปเรื่ อย ๆจนกว่าจะเล่าเรื่ องจบ

เบือ้ งหลัง
พระเจ้ าทรงสัญญากับชนชาติ
อิสราเอลว่าพระองค์จะพาพวกเขา
ไปยังดินแดนที่พระองค์ทรงสัญญา
ไว้ เพื่อให้ พวกเขา
เมื่อพวกเขาเข้ ามาใกล้ พระเจ้ าทรง
บัญชาโมเสสให้ สง่ ผู้สอดแนมเข้ าไป
ในดินแดนนัน้ เพื่อดูวา่ ใครที่อาศัย
อยูท่ ี่นนั่
เรื่องในพระคัมภีร์
เมื่อผ่านไป 40 วัน เขาทังหลายก็
้
กลับจากการสอดแนมแผ่นดิน
นัน้ เขากลับมายังโมเสส พวกเขา
กลับมารายงานต่อท่านทังสองและ
้
ชุมนุมชนทังหมด
้
ทังให้
้ ดผู ลไม้ ของ
แผ่นดินนัน้ เขาทังหลายเล่
้
าให้ โมเสส
ฟั งว่า “ข้ าพเจ้ าทังหลายไปถึ
้
ง
แผ่นดินซึง่ ท่านส่งเราไปนัน้ ที่นนั่ มี
น ้านมและน ้าผึ ้งไหลบริ บรู ณ์จริง
และนี่เป็ นผลไม้ ของแผ่นดินนัน้ แต่
ว่าคนที่อยูใ่ นแผ่นดินนันมี
้ กาลังมาก
เมืองของพวกเขาก็มีกาแพงป้องกัน
และใหญ่โตมาก แต่คาเลบได้ ให้

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• ใครคือบุคคลที่โดดเด่นในเรื่ องนี ้?
• คุณชอบอะไรจากเรื่ องนี ้?
• พวกเขาตัดสินใจอย่างไร? พวกเขามีทางเลือกอื่นไหม? เกิดอะไรขึ ้น
จากสิ่งที่เขาเลือกตัดสินใจ?
• คุณคิดว่าอะไรคือจุดที่สาคัญที่สดุ จากเรื่ องที่ได้ ฟังในวันนี ้?
• คุณคิดว่ามีเรื่ องไหนที่บางครัง้ คุณก็เป็ นเหมือนกับผู้สอดแนมคน
อื่นๆ? หรื อคุณคิดว่าตัวเองแตกต่างจากผู้สอดแนมคนอื่นอย่างไร?
• คุณเคยเจอปัญหาอะไรที่ร้ ูสึกว่า เป็ นปัญหาใหญ่มาก
• พระเจ้ าจะช่วยเหลือเราได้ อย่างไรบ้ าง?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังในวันนี ้ คุณรู้สกึ ว่าพระวิญญาณฯอยากตรัสอะไรกับ
คุณบ้ าง?
• คุณคิดว่าวันนี ้คุณสามารถตอบสนองพระเยซูได้ อย่างไรบ้ าง?

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
ประชาชนเงียบต่อหน้ าโมเสสแล้ ว
กล่าวว่า “ให้ เราขึ ้นไปทันทีและยึด
แผ่นดินนัน้ เพราะเราจะชนะ
แน่นอน”
แต่คนทังหลายที
้
่เข้ าไปสอดแนมด้ วย
กล่าวว่า “เราไม่สามารถเข้ าไปและ
ชนะคนเหล่านันได้
้ เพราะพวกเขามี
กาลังมากกว่าเรา”พวกเขายังกล่าว
ร้ ายเรื่ องแผ่นดินที่ได้ ไปสอดแนมมา
“แผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอด
แล้ วนัน้ เป็ นแผ่นดินที่กินคนซึง่ อยูใ่ น
นัน้ ชาวเมืองทังหมดที
้
่เราเห็นล้ วน
เป็ นคนรูปร่างใหญ่โต ในสายตาของ
เรา เราเป็ นเหมือนตัก๊ แตน และเราก็
เป็ นเช่นนันในสายตาของพวกเขา”
้

 อธิษฐานปิ ด
เมื่อเราเผชิญหน้ ากับปัญหาใหญ่ในชีวิต พระบิดาโปรดย ้าให้ เรารู้วา่
พระองค์จะไม่ทอดทิ ้งพระสัญญาของพระองค์

โมเสสส่ งผู้สอดแนมไปยังดินแดนแห่ งพระสัญญา (2) - กันดารวิถี 13: 25-33

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
คุณเคยรู้จกั ใครที่ตวั ใหญ่และแข็งแรงที่สดุ บ้ าง?
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
แต่ งเพลง : ให้ ชว่ ยกันแต่งเพลงที่บอกเล่าเรื่ องราวในพระคัมภีร์
คุณสามารถเลือกทานองเพลที่เด็กคุ้นหู แล้ วเปลี่ยนเนื ้อร้ องเป็ นเรื่ อง
นี ้แทน คุณอาจจะแต่งเพลงใหม่เลยก็ได้ หรื ออาจจะแต่งเป็ นทานอง
แร๊ ปก็ได้

เบือ้ งหลัง
โมเสสได้ สง่ ผู้สอดแนมจานวน 12
คนไปสอดแนมทัว่ แผ่นดินแห่งนัน้
และให้ กลับมารายงานหลังจากที่ได้
เข้ าไปสอดแนมเป็ นเวลา 40 วัน
เรื่องในพระคัมภีร์
เมื่อผ่านไป 40 วัน เขาทังหลายก็
้
กลับจากการสอดแนมแผ่นดิน
นัน้ เขากลับมายังโมเสส พวกเขา
กลับมารายงานต่อท่านทังสองและ
้
ชุมนุมชนทังหมด
้
ทังให้
้ ดผู ลไม้ ของ
แผ่นดินนัน้ เขาทังหลายเล่
้
าให้ โมเสส
ฟั งว่า “ข้ าพเจ้ าทังหลายไปถึ
้
ง
แผ่นดินซึง่ ท่านส่งเราไปนัน้ ที่นนั่ มี
น ้านมและน ้าผึ ้งไหลบริ บรู ณ์จริง
และนี่เป็ นผลไม้ ของแผ่นดินนัน้ แต่
ว่าคนที่อยูใ่ นแผ่นดินนันมี
้ กาลังมาก
เมืองของพวกเขาก็มีกาแพงป้องกัน
และใหญ่โตมาก แต่คาเลบได้ ให้
ประชาชนเงียบต่อหน้ าโมเสสแล้ ว
กล่าวว่า “ให้ เราขึ ้นไปทันทีและยึด
แผ่นดินนัน้ เพราะเราจะชนะ
แน่นอน”

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)

• คุณชอบอะไรจากเรื่ องนี ้?
• คุณคิดว่าอะไรโดดเด่นที่สดุ ในเรื่ องนี ้?
• ผู้คนตอบสนองกับคารายงานได้ ได้ ยินอย่างไรบ้ าง?

แต่คนทังหลายที
้
่เข้ าไปสอดแนมด้ วย

• โยชูวาและคาเลบจะต้ องเสี่ยงชีวิตตัวเองอย่างไรบ้ าง เพื่อที่จะเชื่อฟั ง
พระเจ้ า?
• คุณเคยตกอยูใ่ นสถานกาณณ์ที่คณ
ุ เป็ นคนเดียวที่แตกต่างจากคน
อื่นไหม ไม่วา่ จะเป็ นรูปร่างหน้ าตา, อายุ หรื อความคิดของคุณ? คุณ
รู้สกึ อย่างไรบ้ าง?
• วันนี ้คุณได้ เรี ยนรู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้ าบ้ าง?
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังในวันนี ้ คุณคิดว่าประเด็นไหนน่าสนใจมากที่สดุ ?

กาลังมากกว่าเรา”พวกเขายังกล่าว
ร้ ายเรื่ องแผ่นดินที่ได้ ไปสอดแนมมา

กล่าวว่า “เราไม่สามารถเข้ าไปและ
ชนะคนเหล่านันได้
้ เพราะพวกเขามี

“แผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอด
แล้ วนัน้ เป็ นแผ่นดินที่กินคนซึง่ อยูใ่ น
นัน้ ชาวเมืองทังหมดที
้
่เราเห็นล้ วน
เป็ นคนรูปร่างใหญ่โต ในสายตาของ
เรา เราเป็ นเหมือนตัก๊ แตน และเราก็
เป็ นเช่นนันในสายตาของพวกเขา”
้

 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังในวันนี ้ คุณรู้สกึ ว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ เปลี่ยนการ
ดาเนินชีวิตอย่างไรบ้ างหรื อไม่?
• คุณคิดว่าจะสามารถแบ่งปันเรื่ องนี ้กับใครได้ บ้างในสัปดาห์นี ้?

 อธิษฐานปิ ด
พระเจ้ า โปรดให้ เราระลึกเสมอว่า “อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย
แต่จงทูลพระเจ้ าให้ ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและ
การวิงวอน พร้ อมกับการขอบพระคุณ” ฟิ ลิปปี 4:6

โยชูวา: กาแพงของเยริโคถล่ มลง (1) - โยชูวา 6: 8-16, 20

 ทบทวน

เบือ้ งหลัง

 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์

เหตุการณ์ตอนนี ้ โยชูวาเป็ นผู้นาชน
ชาติอิสราเอลและพระเจ้ าทรง
สัญญาว่าจะนาพวกเขาเข้ าไปใน
ดินแดนแห่งพันธสัญญา
พวกเขาสามารถข้ ามแม่น ้าจอร์ แดน
ได้ อย่างน่าอัศจรรย์บนพื ้นดินแห้ ง
แล้ ง เหมือนกับตอนที่ข้ามทะเลแดง
เรากาลังจะได้ ฟังเกี่ยวกับเรื่ องของ
พันธสัญญา ซึง่ ไม่เหมือนเรื อที่
โนอาห์สร้ างขึ ้น แต่เป็ นหีบที่บรรจุ
พระบัญญัตซิ งึ่ พระเจ้ าทรงเขียนไว้ ให้
มนุษย์ปฏิบตั ิตาม

 ทบทวนเรื่ องเล่ า

เรื่องในพระคัมภีร์

ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม

เมื่อโยชูวากล่าวแก่ประชาชนแล้ ว

ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด

ปุโรหิตเจ็ดคนที่ถือแตรเขาแกะเจ็ด

บทบาทสมมุติ : กาหนดบทบาทสมมุตใิ ห้ เด็กแต่ละคน ให้ เวลาเด็ก
ได้ ซ้อมบทก่อนจะได้ แสดงจริ ง ๆ ลองดูวา่ มีเด็กคนไหนอยากเป็ นคน

คันเฉพาะพระพักตร์ พระยาห์เวห์ก็

• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
คุณเคยรู้จกั ใครที่ตวั ใหญ่และแข็งแรงที่สดุ บ้ าง?
 เบือ้ งหลัง

เล่าเรื่ อง ระหว่างที่เด็กที่เหลือเป็ นคนแสดงบทบาทสมมุติ

เดินข้ างหน้ าเป่ าแตรไป และมีหีบ
พันธสัญญาแห่งพระยาห์เวห์ตามเขา
มา และทหารถืออาวุธเดินอยูห่ น้ า
ปุโรหิตผู้เป่ าแตร และกองระวังหลังก็
เดินตามหีบ ส่วนแตรนันก็
้ เป่ าอยู่
เรื่ อยไป แต่โยชูวาบัญชาประชาชน
ว่า “อย่าโห่ร้อง อย่าให้ ใครได้ ยิน
เสียงของท่าน อย่าให้ ถ้อยคาหลุด
ออกจากปากของท่านเลย จนกว่าจะ
ถึงวันที่ข้าพเจ้ าบอกให้ ทา่ นโห่ร้อง
ท่านจึงโห่ร้องกัน”

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณคิดว่าใคร หรื อกลุม่ ไหนที่โดดเด่นที่สดุ ในเรื่ องนี ้?
• พระเจ้ าสอนอะไรเราจากเรื่ องนี ้บ้ าง?
• ในระหว่างที่ฟังเรื่ อง คุณจินรนาการภาพว่าเป็ นอย่างไร?
แล้ วคุณรู้สึกอย่างไร?
• คุณรู้สกึ ประหลาดใจกับเหตุการณ์ใดในเรื่ องนี ้บ้ าง?
• จะเกิดอะไรขึ ้นหากคุณทาอะไรบางอย่างที่เป็ นเรื่ องโง่เขลาสาหรับ
พระเจ้ า?
• วันนี ้คุณได้ เรี ยนรู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้ าบ้ าง?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังในวันนี ้ คุณรู้สกึ ว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ เปลี่ยนการ
ดาเนินชีวิตอย่างไรบ้ างหรื อไม่?
• วันนี ้คุณอยากทาอะไรเพื่อเป็ นการตอบสนองพระเจ้ าบ้ าง?

 อธิษฐานปิ ด
เราสามารถวางใจพระองค์ได้ เสมอ และรอคอยคาตอบจากพระองค์
โปรดอวยพรให้ เรามีความอดทนที่จะรอคอยพระองค์

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
หีบแห่งพระยาห์เวห์จงึ เวียนไปรอบ
เมือง คือเวียนรอบหนึง่ เที่ยวแล้ วพวก
เขาก็กลับเข้ าค่าย นอนค้ างคืนอยูใ่ น
ค่ายนัน้
โยชูวาลุกขึ ้นแต่เช้ าและพวกปุโรหิตก็
ยกหีบแห่งพระยาห์เวห์ขึ ้นหาม และ
ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะเจ็ดคัน
เดินหน้ าหีบแห่งพระยาห์เวห์เป่ าแตร
เรื่ อยไป และทหารถืออาวุธก็เดินอยู่
ข้ างหน้ าเขา และกองระวังหลังก็เดิน
อยูข่ ้ างหลังหีบแห่งพระยาห์เวห์ ส่วน
แตรก็เป่ าเรื่ อยไป และในวันที่สอง
เขาก็เดินรอบเมืองนันครั
้ ง้ หนึ่งแล้ ว
กลับเข้ าค่ายอีก เขาทาเช่นนี ้อยูห่ ก
วัน
ในวันที่เจ็ด พวกเขาลุกขึ ้นแต่เช้ าตรู่
เดินขบวนรอบเมืองอย่างเคยเจ็ดครัง้
เฉพาะวันเดียวนันเขาได้
้
เดินขบวน
รอบเมืองเจ็ดครัง้ ในครัง้ ที่เจ็ด เมื่อ
ปุโรหิตเป่ าแตร โยชูวาบอกประชาชน
ว่า “จงโห่ร้องขึ ้นเถิด เพราะพระยาห์
เวห์ทรงมอบเมืองนันให้
้ ท่านแล้ ว

โยชูวา: กาแพงของเยริโคถล่ มลง (2) - โยชูวา 6: 8-16, 20

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
ให้ เด็กเล่าประสบการณ์ที่อาจจะเคยที่ได้ รับมอบหมายให้ ทางานที่
คิดว่าเป็ นเรื่ องยาก แต่หลังจากเสร็จแล้ ว กลับพบว่ามันไม่ได้ ยาก

เบือ้ งหลัง
เมื่อโยชูวาอยู่ข้างเมืองเยรี โคเขาได้
พบกับจอมทัพของพระยาห์เวห์ฝ่าย
โยชูวาก็กราบลงถึงดินนมัสการจอม
ทัพของพระยาห์เวห์จงึ สัง่ โยชูวาว่า
“จงถอดรองเท้ าออกจากเท้ าของเจ้ า
เสีย เพราะว่าที่ซงึ่ เจ้ ายืนอยู่นี ้เป็ นที่
ศักดิส์ ิทธิ์”จากนันเขาก็
้
ให้ คาแนะนา
ว่าจะสามารถพิชิตเมืองใหญ่ที่มี
กาแพงล้ อมรอบใหญ่โตนี ้ได้ อย่างไร

ขนาดนัน?
้

เรื่องในพระคัมภีร์

 เบือ้ งหลัง

เมื่อโยชูวากล่าวแก่ประชาชนแล้ ว

 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์

ปุโรหิตเจ็ดคนที่ถือแตรเขาแกะเจ็ด
คันเฉพาะพระพักตร์ พระยาห์เวห์ก็

 ทบทวนเรื่ องเล่ า

เดินข้ างหน้ าเป่ าแตรไป และมีหีบ

ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด

พันธสัญญาแห่งพระยาห์เวห์ตามเขา

นับถึงห้ าสิบ – ค่อยๆนับ 1- 50 ช้ าๆ และดูว่าเด็ก ๆ สามารถเล่า
เรื่ องได้ จบก่อนที่จะนับถึง 50 หรื อไม่?

มา และทหารถืออาวุธเดินอยูห่ น้ า
ปุโรหิตผู้เป่ าแตร และกองระวังหลังก็
เดินตามหีบ ส่วนแตรนันก็
้ เป่ าอยู่
เรื่ อยไป แต่โยชูวาบัญชาประชาชน
ว่า “อย่าโห่ร้อง อย่าให้ ใครได้ ยิน
เสียงของท่าน อย่าให้ ถ้อยคาหลุด
ออกจากปากของท่านเลย จนกว่าจะ
ถึงวันที่ข้าพเจ้ าบอกให้ ทา่ นโห่ร้อง
ท่านจึงโห่ร้องกัน”

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบเหตุการณ์ไหนในเรื่ องนี ้?
• จากเรื่ องนี ้คุณได้ เรี ยนรู้อะไรบ้ างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโยชูวากับ
พระเจ้ า?
• พวกเขาเลือกตัดสินใจอย่างไร? พวกเขามีทางเลือกอื่นหรื อไม่? เกิด
อะไรขึ ้นกับการตัดสินใจของพวกเขา?
• คุณคิดว่าจากเหตุการณ์นี ้โยชูวาคิดอะไรอยู?่ ชาวอิสราเอลจะคิด
อย่างไรบ้ าง? แล้ วผู้คนในเมืองเยรี โคจะคิดอย่างไร? คุณจะรู้สกึ
อย่างไร ถ้ าคุณเป็ นหนึง่ ในคนที่เดินขบวนในยุคนัน?
้
• เรื่ องนี ้ทาให้ คณ
ุ รู้สกึ ท้ าทาย หรื อหนุนใจคุณอย่างไรบ้ าง?
คุณกาลังรู้สกึ ว่าพระเจ้ าสัง่ ให้ คณ
ุ ทาสิ่งที่ยากอยูห่ รื อเปล่า?
• เรื่ องนี ้สอนให้ คณ
ุ ได้ ร้ ูวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ตา่ ง ๆของพระเจ้ า
อย่างไรบ้ าง?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังในวันนี ้ คุณรู้สกึ ว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ เปลี่ยนการ
ดาเนินชีวิตอย่างไรบ้ างหรื อไม่?
• คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ มีสว่ นร่วมในเรื่ องนี ้อย่างไรบ้ าง?

 อธิษฐานปิ ด
พระบิดาเจ้ า พระเจ้ าทรงเปี่ ยมด้ วยฤทธิ์เดช โปรดสาแดงฤทธิ์เดช
ของพระองค์ให้ เราได้ เห็น! โปรดประทานฤทธิ์เดชของพระองค์ให้ เรา
ทางานของพระองค์ได้

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
หีบแห่งพระยาห์เวห์จงึ เวียนไปรอบ
เมือง คือเวียนรอบหนึง่ เที่ยวแล้ วพวก
เขาก็กลับเข้ าค่าย นอนค้ างคืนอยูใ่ น
ค่ายนัน้
โยชูวาลุกขึ ้นแต่เช้ าและพวกปุโรหิตก็
ยกหีบแห่งพระยาห์เวห์ขึ ้นหาม และ
ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะเจ็ดคัน
เดินหน้ าหีบแห่งพระยาห์เวห์เป่ าแตร
เรื่ อยไป และทหารถืออาวุธก็เดินอยู่
ข้ างหน้ าเขา และกองระวังหลังก็เดิน
อยูข่ ้ างหลังหีบแห่งพระยาห์เวห์ ส่วน
แตรก็เป่ าเรื่ อยไป และในวันที่สอง
เขาก็เดินรอบเมืองนันครั
้ ง้ หนึ่งแล้ ว
กลับเข้ าค่ายอีก เขาทาเช่นนี ้อยูห่ ก
วัน
ในวันที่เจ็ด พวกเขาลุกขึ ้นแต่เช้ าตรู่
เดินขบวนรอบเมืองอย่างเคยเจ็ดครัง้
เฉพาะวันเดียวนันเขาได้
้
เดินขบวน
รอบเมืองเจ็ดครัง้ ในครัง้ ที่เจ็ด เมื่อ
ปุโรหิตเป่ าแตร โยชูวาบอกประชาชน
ว่า “จงโห่ร้องขึ ้นเถิด เพราะ
พระยาห์เวห์ทรงมอบเมืองนันให้
้ ทา่ น
แล้ ว

เอลีชา: นาอามานได้ รับการรักษาแล้ ว (1) - 2 พงศ์ กษัตริย์ 5: 9-15

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
เล่าประสบการณ์ตอนที่คณ
ุ ป่ วยหนักมากให้ เด็กๆฟั ง
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
การแสดงท่ าทางด้ วยมือ – ทบทวนเรื่ องราวทังหมดอี
้
กครัง้ โดยให้
สมาชิกในกลุม่ เล่าเรื่ องราวด้ วยแสดงท่าทางด้ วยมือที่แตกต่างกัน ซึง่
จะช่วยให้ พวกเขาจดจาเรื่ องราวแต่ละส่วนได้ ทาต่อกันไปเรื่ อย ๆ
เพื่อจะได้ มีทา่ ทางใหม่ๆ จนจบเรื่ อง

เบือ้ งหลัง
นาอามานเป็ นหนึง่ ในผู้บญ
ั ชาการ
กองทัพ นาอามานป่ วยด้ วยโรค
ผิวหนังที่เรี ยกว่าโรคเรื อ้ น
สาวใช้ ชาวยิวจึงแนะนาให้ ท่านไปพบ
ผู้เผยพระวจนะเอลีชาเพื่อรักษาโรค
ให้ หาย
เรื่องในพระคัมภีร์
นาอามานจึงมาพร้ อมกับบรรดาม้ า
และรถรบของท่าน มาหยุดอยูท่ ี่
ประตูบ้านของเอลีชา เอลีชาก็สง่ ผู้
สื่อสารมาเรี ยนท่านว่า “จงไปชาระ
ตัวในแม่น ้าจอร์ แดนเจ็ดครัง้ และเนื ้อ
ของท่านจะกลับคืนอย่างเดิม และ
ท่านจะสะอาด” แต่นาอามานโกรธ
และไปเสีย บ่นว่า “ดูสิ ข้ าคิดว่าเขา
จะออกมาหาข้ าแน่ๆ และมายืนอยู่
และออกพระนามของพระยาห์เวห์
พระเจ้ าของเขา แล้ วโบกมือเหนือที่
นัน้ ให้ โรคเรื อ้ นหาย” ท่านจึงหันหลัง
ไปเสียด้ วยความเดือดดาล แต่พวก
ข้ าราชการของท่านเข้ ามาใกล้ และ
ทัดทานท่านว่า “บิดาของข้ าพเจ้ า ถ้ า
ผู้เผยพระวจนะจะสัง่ ให้ ทา่ นทาสิ่ง
ใหญ่อย่างหนึง่ ท่านจะไม่ทาหรื อ?

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบเหตุการณ์ไหนในเรื่ องนี ้?
• บุคคลใดในเรื่ องโดดเด่นที่สดุ ?
• พระเจ้ าตอบสนองกับพวกเขาอย่างไร?
คุณได้ เรี ยนรู้อะไรจากเรื่ องนี ้บ้ าง?
• คุณคิดว่านาอามานจะรู้สกึ อย่างไร?
ถ้ าคุณเป็ นนาอามานคุณจะทาอย่างไร?
• ตอนนี ้มีใครที่คณ
ุ รู้จกั กาลังป่ วยหนักอยูห่ รื อไม่? คุณรู้สึกอย่างไร?
• พระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ ช่วยอะไรพวกเขาบ้ าง?
พระเจ้ าอยากตรัสอะไรกับเขาบ้ าง?
• วันนี ้คุณได้ เรี ยนรู้อะไรเกี่ยวกับวิธีการทางานของพระเจ้ าบ้ าง?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังในวันนี ้ คุณรู้สกึ ว่าอยากจะพัฒนาตัวเองในเรื่ อง
ความรักที่มีตอ่ พระเจ้ าและการรับใช้ พระองค์อย่างไรบ้ าง?
• คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ มีสว่ นร่วมในเรื่ องนี ้อย่างไรบ้ าง?

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
ถ้ าเช่นนันเมื
้ ่อผู้เผยพระวจนะสัง่ ท่าน
ว่า ‘จงไปล้ าง และสะอาดเถิด’ ท่าน
ยิ่งควรจะทาสักเท่าไร?”
ท่านจึงลงไปจุม่ ตัวเจ็ดครัง้ ในแม่น ้า
จอร์ แดน ตามถ้ อยคาของคนของ
พระเจ้ า และเนื ้อของท่านก็กลับคืน
เป็ นอย่างเนื ้อของเด็กเล็ก และท่านก็
สะอาด
แล้ วท่านก็กลับมาหาคนของพระเจ้ า
ทังตั
้ วท่านและพรรคพวกของท่าน
และท่านมายืนอยู่ตอ่ หน้ าเอลีชาและ
กล่าวว่า “ดูสิ ข้ าพเจ้ ารู้แล้ วว่าไม่มี
พระเจ้ าอื่นใด ไม่วา่ ที่ไหนในโลก
นอกจากในอิสราเอล เพราะฉะนัน้
บัดนี ้โปรดรับของกานัลจากผู้รับใช้
ของท่านเถิด”

 อธิษฐานปิ ด
พระบิดาเจ้ า โปรดให้ เราระลึกเสมอที่จะถ่อมตัวลงต่อหน้ าพระพักตร์
พระองค์ แล้ วพระองค์จะยกชูเราขึ ้น โปรดอวยพรให้ เรามีความเชื่อ
มากยิ่งขึ ้นด้ วย!

เอลีชา: นาอามานได้ รับการรักษาแล้ ว (2) - 2 พงศ์ กษัตริย์ 5: 9-15

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
เคยมีใครมาขอให้ คณ
ุ ทาเรื่ องที่ประหลาดที่สดุ หรื อไม่?
แบ่งปันประสบการณ์ให้ เด็กๆฟั ง
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์

เบือ้ งหลัง
ชาวยิวอาศัยอยูใ่ นประเทศที่ไม่ใช่
ประเทศบ้ านเกิดเมืองนอน พวกเขา
กลายเป็ นทาสรับใช้ ของกองทัพ
ทหารนาอามานผู้บญ
ั ชาการกองทัพ
ของพระราชาแห่งซีเรี ยป่ วยด้ วยโรค
เรื อ้ น ซึง่ ไม่มีวิธีรักษาในเวลานัน้
สาวใช้ คนหนึง่ จึงแนะนาให้ ท่านไป
หาผู้เผยพระวจนะเอลีชา
เรื่องในพระคัมภีร์
นาอามานจึงมาพร้ อมกับบรรดาม้ า
และรถรบของท่าน มาหยุดอยูท่ ี่

 ทบทวนเรื่ องเล่ า

ประตูบ้านของเอลีชา เอลีชาก็สง่ ผู้
สื่อสารมาเรี ยนท่านว่า “จงไปชาระ

ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด

ตัวในแม่น ้าจอร์ แดนเจ็ดครัง้ และเนื ้อ
ของท่านจะกลับคืนอย่างเดิม และ

การ์ ตูนในช่ อง : แจกกระดาษให้ เด็กคนละหนึง่ แผ่น จากนันให้
้ พบั

ท่านจะสะอาด” แต่นาอามานโกรธ
และไปเสีย บ่นว่า “ดูสิ ข้ าคิดว่าเขา

ครึ่ง แล้ วพับครึ่งอีกที และพับซ ้าไปอีกครัง้ เป็ นสามรอบ เมื่อกาง
กระดาษออก กระดาษจะมีรอยสี่เหลี่ยมทังหมดแปดช่
้
อง จากนันให้
้
เด็กวาดภาพง่ายๆเป็ นภาพเหตุการณ์ในเรื่ องโดยแบ่งเป็ นช่วงๆ วาด
ช่องละ 1 ภาพโดยต้ องเรี ยงลาดับเหตุการณ์ตามในเรื่ อง จากนันให้
้
เด็กเล่าเรื่ องให้ เพื่อนฟั งโดยใช้ รูปการ์ ตนู ที่วาดนัน้

จะออกมาหาข้ าแน่ๆ และมายืนอยู่
และออกพระนามของพระยาห์เวห์
พระเจ้ าของเขา แล้ วโบกมือเหนือที่
นัน้ ให้ โรคเรื อ้ นหาย” ท่านจึงหันหลัง
ไปเสียด้ วยความเดือดดาล แต่พวก
ข้ าราชการของท่านเข้ ามาใกล้ และ
ทัดทานท่านว่า “บิดาของข้ าพเจ้ า ถ้ า
ผู้เผยพระวจนะจะสัง่ ให้ ทา่ นทาสิ่ง
ใหญ่อย่างหนึง่ ท่านจะไม่ทาหรื อ?

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบเหตุการณ์ไหนในเรื่ องนี ้?
• คุณคิดว่าทาไมพระเจ้ าบันทึกเรื่ องนี ้ไว้ ในพระคัมภีร์?
• พวกเขาตัดสินใจยอ่างไร? พวกเขามีทางเลือกอื่นหรื อไม่?
เกิดอะไรขึ ้นกับการตัดสินใจของพวกเขา?
• มีเหตุการณ์ตรงไหนในเรื่ องนี ้ที่ทาให้ คณ
ุ จาเรื่ องก่อนหน้ านี ้ได้ บ้าง?
• คุณคิดว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นนาอามานจะรู้สกึ อย่างไร
หรื อคิดอะไรในใจบ้ าง?
• ตอนนี ้คุณกาลังอยูใ่ นสถานการณ์ที่ต้องเชื่อฟั งพระเจ้ าเหมือนกับนา
อามานหรื อเปล่า?
• คุณจะสรรเสริญพระเจ้ าอย่างไร กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ าทาให้ กบั
เรา?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังในวันนี ้ คุณได้ เรี ยนรู้เรื่ องการเชื่อฟั งพระเจ้ าอย่างไร
บ้ าง? ในสัปดาห์นี ้มรเรื่ องไหนที่คณ
ุ ต้ องเชื่อฟั งพระเจ้ าเป็ นพิเศษ
หรื อไม่?
• คุณคิดว่าจะแบ่งปันเรื่ องนี ้กับใครได้ บ้างในสัปดาห์นี ้?

 อธิษฐานปิ ด
โปรดช่วยให้ เราเชื่อฟั งพระองค์ด้วย พระเจ้ า เพราะไม่มีสิ่งไหนที่
พระองค์ทาไม่ได้

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
ถ้ าเช่นนันเมื
้ ่อผู้เผยพระวจนะสัง่ ท่าน
ว่า ‘จงไปล้ าง และสะอาดเถิด’ ท่าน
ยิ่งควรจะทาสักเท่าไร?”
ท่านจึงลงไปจุม่ ตัวเจ็ดครัง้ ในแม่น ้า
จอร์ แดน ตามถ้ อยคาของคนของ
พระเจ้ า และเนื ้อของท่านก็กลับคืน
เป็ นอย่างเนื ้อของเด็กเล็ก และท่านก็
สะอาด
แล้ วท่านก็กลับมาหาคนของพระเจ้ า
ทังตั
้ วท่านและพรรคพวกของท่าน
และท่านมายืนอยู่ตอ่ หน้ าเอลีชาและ
กล่าวว่า “ดูสิ ข้ าพเจ้ ารู้แล้ วว่าไม่มี
พระเจ้ าอื่นใด ไม่วา่ ที่ไหนในโลก
นอกจากในอิสราเอล เพราะฉะนัน้
บัดนี ้โปรดรับของกานัลจากผู้รับใช้
ของท่านเถิด”

นิมิตของอิสยาห์ เกี่ยวกับพระเจ้ า (1) - อิสยาห์ 6: 1-8

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
คุณเคยถูกขอให้ ทาบางอย่างเป็ นพิเศษหรื อไม่? ถ้ ามีสิ่งนันคื
้ ออะไร?
แล้ วคุณรู้สึกอย่างไรบ้ าง?
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์

เบือ้ งหลัง
ผู้เผยพระวจนะคือบุคคลที่พระเจ้ า
ทรงเรี ยกโดยเฉพาะ หรื อได้ รับเลือก
โดยเฉพาะเพื่อเป็ นตัวแทนของพระ
เจ้ า
หลายต่อหลายครัง้ ที่พวกเขาพูด
ตักเตือนเพื่อให้ คนเหล่านันมา
้
ใกล้ ชิดกับพระเจ้ ามากขึ ้น หนึง่ ใน
ผู้เผยพระวจนะคือก็คือ อิสยาห์
เรื่ องในพระคัมภีร์
ในปี ที่กษัตริ ย์อสุ ซียาห์
สิ ้นพระชนม์ ข้ าพเจ้ าเห็นองค์
เจ้ านายประทับบนพระที่นงั่ อันสูงส่ง

 ทบทวนเรื่ องเล่ า

และรับการเทิดทูน และชายฉลอง

ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด

พระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหาร

เกมส์ เชือก : นาเชือกที่มีความยาว 15 ฟุตมามัดปลายทังสองเข้
้
า
ด้ วยกัน จากนันให้
้ เด็กทุกคนเข้ าไปอยูใ่ นวงกลมโดยที่เด็กแต่ละคน
จับเชือกไว้ แล้ วค่อยๆจับเชือกวนไปเรื่ อย ๆ เมื่อไหร่ที่คณ
ุ บอกว่า
“หยุด” ให้ คนที่อยูใ่ กล้ ปมเชือกมากที่สดุ เล่าเนื ้อเรื่ องตอนต่อไป
ทาอย่างนี ้ไปเรื่ อย ๆจนกว่าจะเล่าเรื่ องจบ

เหนือพระองค์มีพวกเสราฟิ มยืนอยู่
แต่ละองค์มีปีก 6 ปี ก ใช้ 2 ปี กปิ ด
หน้ า ใช้ 2 ปี กปิ ดเท้ า และใช้ 2 ปี ก
บินไป 3ต่างก็ร้องต่อกันและกันว่า
“บริ สทุ ธิ์ บริ สทุ ธิ์ บริ สทุ ธิ์
พระยาห์เวห์จอมทัพแผ่นดินโลก
ทังสิ
้ ้นเต็มด้ วยพระสิริของพระองค์”
แล้ วฐานของธรณีประตูทงหลายก็
ั้
สนั่
ไหวเนื่องด้ วยเสียงของผู้ร้อง และ
พระนิเวศก็เต็มด้ วยควัน และ
ข้ าพเจ้ ากล่าวว่า

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)

• ในระหว่างที่ฟังเรื่ อง คุณจิตนาการอย่าไงรบ้ าง?
• คุณได้ เรี ยนรู้อะไรบ้ างจากความสัมพันธ์ของอิสยาห์กบั พระเจ้ า?
• วันนี ้คุณได้ เรี ยนรู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้ าบ้ าง?

“วิบตั แิ ก่ข้าพเจ้ า เพราะว่าข้ าพเจ้ า

• หลังจากได้ ฟังเรื่ องแล้ ว คุณมองตัวเองเปลี่ยนไปอย่างไรบ้ าง?
• จากเรื่ องนี ้ คุณได้ เรี ยนรู้อะไรบ้ างในการเชื่อฟั งพระเจ้ า?
• ถ้ าวันนี ้พระเจ้ ามาหาคุณ คุณคิดว่าพระองค์อยากตรัสอะไรกับคุณ
แล้ วคุณจะตอบพระองค์ว่าอย่างไร?

ท่ามกลางชนชาติที่ริมฝี ปากไม่
สะอาด แต่ดวงตาของข้ าพเจ้ าได้ เห็น

 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังในวันนี ้ คุณรู้สกึ ว่าพระวิญญาณฯอยากจะตรัสอะไร
กับคุณบ้ าง?
• คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ มีสว่ นร่วมอย่างไรบ้ างกับเรื่ องนี ้?

พินาศแล้ ว เพราะข้ าพเจ้ าเป็ นคนริม
ฝี ปากไม่สะอาดและข้ าพเจ้ าอยู่

กษัตริ ย์ คือพระยาห์เวห์จอมทัพ”
แล้ วองค์หนึง่ ในพวกเสราฟิ มบินมา
หาข้ าพเจ้ า ในมือมีถ่านเพลิงซึง่ ท่าน
เอาคีมคีบมาจากแท่นบูชาและท่าน
แตะต้ องปากของข้ าพเจ้ าพูดว่า “นี่
แน่ะ สิ่งนี ้ได้ แตะต้ องริมฝี ปากของ
เจ้ าแล้ ว ความผิดของเจ้ าก็ถกู ขจัด
และบาปของเจ้ าก็ได้ รับการลบ
ล้ าง” และข้ าพเจ้ าได้ ยินพระสุรเสียง
ขององค์เจ้ านายตรัสว่า “เราจะใช้
ผู้ใดไป? และผู้ใดจะไปแทนพวกเรา?
” แล้ วข้ าพเจ้ าทูลว่า “ข้ าพระองค์อยู่
นี่ ขอทรงใช้ ข้าพระองค์เถิด”

 อธิษฐานปิ ด
“บริ สทุ ธิ์ บริ สทุ ธิ์ บริ สทุ ธิ์ พระยาห์เวห์จอมทัพแผ่นดินโลกทังสิ
้ ้นเต็มด้ วย
พระสิริของพระองค์” โปรดให้ เรามีใจสรรเสริญพระองค์ด้วยเถิด

นิมิตของอิสยาห์ เกี่ยวกับพระเจ้ า (2) - อิสยาห์ 6: 1-8

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด

เบือ้ งหลัง
ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ได้ รับการทรง
เรี ยก ซึง่ หมายถึงการได้ รับเลือกจาก
พระเจ้ าโดยเฉพาะ และเขาได้ ถกู
นาเข้ าสูก่ ารทรงสถิตย์ของพระเจ้ า
เขาได้ เห็นทูตสวรรค์นมัสการพระเจ้ า
และพระเจ้ าได้ ตรัสกับเขา
เรื่องในพระคัมภีร์

คุณคิดว่าสวรรค์เป็ นอย่างไร? คุณคิดว่าการที่เราได้ อยูต่ อ่ หน้ า
พระพักตร์ พระเจ้ าจะเป็ นอย่างไร?

สิ ้นพระชนม์ ข้ าพเจ้ าเห็นองค์

 เบือ้ งหลัง

เจ้ านายประทับบนพระที่นงั่ อันสูงส่ง

 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์

ในปี ที่กษัตริ ย์อสุ ซียาห์

และรับการเทิดทูน และชายฉลอง
พระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหาร

 ทบทวนเรื่ องเล่ า

เหนือพระองค์มีพวกเสราฟิ มยืนอยู่

ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด

แต่ละองค์มีปีก 6 ปี ก ใช้ 2 ปี กปิ ด

แยกกลุ่มย่ อย : ให้ เด็ก ๆ เข้ ากลุม่ เล็ก ๆ 2 ถึง 3 คน เด็กแต่ละคน
จะต้ องเล่าเรื่ องสลับกันไปเรื่ อย ๆ ถ้ ามีใครเล่าติด หรื อจาไม่ได้ วา่
ตอนต่อไปคืออะไร ให้ คนอื่น ๆ ในกลุม่ ช่วยพวกเขาได้

หน้ า ใช้ 2 ปี กปิ ดเท้ า และใช้ 2 ปี ก
บินไป 3ต่างก็ร้องต่อกันและกันว่า
“บริ สทุ ธิ์ บริ สทุ ธิ์ บริ สทุ ธิ์
พระยาห์เวห์จอมทัพแผ่นดินโลก
ทังสิ
้ ้นเต็มด้ วยพระสิริของพระองค์”
แล้ วฐานของธรณีประตูทงหลายก็
ั้
สนั่
ไหวเนื่องด้ วยเสียงของผู้ร้อง และ
พระนิเวศก็เต็มด้ วยควัน และ
ข้ าพเจ้ ากล่าวว่า

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบอะไรของเรื่ องที่ได้ ฟัง?
• อิสยาห์ตดั สินใจเลือกทาอย่างไร? เขามีทางเลือกอื่นหรื อไม่?
เกิดอะไรขึ ้นจากการตัดสินใจของเขา?
• ให้ ลองจินตนาการว่าตัวเองอยูใ่ นเหตุการณ์นนั ้ คุณคิดว่าคุณจะได้
ยินอะไร ได้ เห็นหรื อได้ กลิ่นอะไรบ้ าง?
• คุณคิดว่า อิสยาห์จะคิดอะไรในใจบ้ าง?
• พระเจ้ าเคยเรี ยกให้ คณ
ุ ทาอะไรบางอย่าง เหมือนที่ทรงเรี ยกอิสยาห์
หรื อไม่? ถ้ ามี พระเจ้ าทรงเรี ยกให้ คณ
ุ ทาอะไร?
• อะไรสามารถเป็ นสิ่งขัดขวางไม่ให้ คณ
ุ เชื่อฟั งพระเจ้ าได้ บ้าง?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• วันนี ้คุณจะตอบสนองพระเจ้ าอย่างไรบ้ าง?
• คุณคิดว่าจะสามารถแบ่งปันเรื่ องนี ้กับใครได้ บ้างในสัปดาห์นี ้?

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
“วิบตั แิ ก่ข้าพเจ้ า เพราะว่าข้ าพเจ้ า
พินาศแล้ ว เพราะข้ าพเจ้ าเป็ นคนริม
ฝี ปากไม่สะอาดและข้ าพเจ้ าอยู่
ท่ามกลางชนชาติที่ริมฝี ปากไม่
สะอาด แต่ดวงตาของข้ าพเจ้ าได้ เห็น
กษัตริ ย์ คือพระยาห์เวห์จอมทัพ”
แล้ วองค์หนึง่ ในพวกเสราฟิ มบินมา
หาข้ าพเจ้ า ในมือมีถ่านเพลิงซึง่ ท่าน
เอาคีมคีบมาจากแท่นบูชาและท่าน
แตะต้ องปากของข้ าพเจ้ าพูดว่า “นี่
แน่ะ สิ่งนี ้ได้ แตะต้ องริมฝี ปากของ
เจ้ าแล้ ว ความผิดของเจ้ าก็ถกู ขจัด
และบาปของเจ้ าก็ได้ รับการลบ
ล้ าง” และข้ าพเจ้ าได้ ยินพระสุรเสียง
ขององค์เจ้ านายตรัสว่า “เราจะใช้
ผู้ใดไป? และผู้ใดจะไปแทนพวกเรา?
” แล้ วข้ าพเจ้ าทูลว่า “ข้ าพระองค์อยู่
นี่ ขอทรงใช้ ข้าพระองค์เถิด”

 อธิษฐานปิ ด
บาปของเราถูกชาระโดยพระโลหิตพระเยซู! โปรดอวยพรให้ เด็ก ๆ
มีนิมิตและความฝันเพื่อพระองค์ และเพื่อแผ่นดินของพระองค์

การประสูตขิ องพระเยซูคริสต์ : ทูตสวรรค์ มาหานางมารีย์ (1) - ลูกา 1: 26-38

 ทบทวน

เบือ้ งหลัง

 เบือ้ งหลัง

เป็ นเวลา 400 ปี มนุษย์ไม่ได้ ยินเสียง
จากพระเจ้ าเลย นัน่ เป็ นเวลานาน
มาก! มีทตู สวรรค์คนหนึง่ ชื่อ
กาเบรี ยลมาหาเศคาริยาห์เพื่อมา
บอกให้ เขารู้ว่าภรรยาของเขาแม้ วา่
แก่แล้ ว แต่เธอจะมีบตุ รและให้ ตงชื
ั ้ ่อ
ว่ายอห์นหลังจากนันไม่
้ นาน กาเบรี
ยลก็ไปหาอีกคนหนึง่ พร้ อมกับ
ข้ อความพิเศษ เช่นเดียวกับที่อิสยาห์
ถูกเรี ยกให้ ทาหน้ าที่พิเศษสาหรับ
พระเจ้ า เรามาลองดูวา่ คนคนนี ้จะ
ถูกเรี ยกให้ ทาอะไร

 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์

เรื่องในพระคัมภีร์

 ทบทวนเรื่ องเล่ า

เมื่อถึงเดือนที่หก พระเจ้ าทรงใช้ ทตู
สวรรค์กาเบรี ยลมายังเมืองหนึง่ ใน
แคว้ นกาลิลีชื่อนาซาเร็ธ ให้ ไปหา
หญิงพรหมจารี คนหนึง่ ที่หมันไว้
้ กบั
ชายที่ชื่อโยเซฟ ซึง่ เป็ นคนในเชื ้อวงศ์
ของดาวิด หญิงพรหมจารี คนนันชื
้ ่อ
มารี ย์ ทูตสวรรค์มาหานางแล้ วบอก
ว่า “เธอผู้ที่พระเจ้ าโปรดปรานมาก
จงชื่นชมยินดีเถิด องค์พระผู้เป็ นเจ้ า
สถิตอยูก่ บั เธอ” มารี ย์ก็ตกใจเพราะ
คาพูดนัน้ และราพึงว่า คาทักทายมี
ความหมายว่าอย่างไร แล้ วทูต
สวรรค์จงึ กล่าวแก่นางว่า “มารี ย์เอ๋ย
อย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็ นผู้ที่พระ
เจ้ าโปรดปราน

• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
คุณเคยได้ รับสิ่งของจากใครซักคนที่พิเศษมากหรื อไม่?
แบ่งปันประสบการณ์

ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
เกมส่ ง/โยนลูกบอล - ให้ เด็กนั่งวงกลม เมื่อคุณพูดว่า "ส่ง"
ให้ เด็ก ๆ ส่งลูกบอลไปรอบ ๆ จนกว่าคุณจะพูดว่า "หยุด” ให้ คนที่มี
ลูกบอลในมือเล่าเรื่ องส่วนหนึง่ และเมื่อคุณพูดว่า "ส่ง" ให้ เด็ก ๆ เริ่ม
ส่งลูกบอลไปเรื่ อย ๆจนกว่าคุณจะพูดว่า "หยุด" หรื อเด็กสามารถ
เลือกโยนลูกบอลให้ คนที่เขาเลือกให้ เล่าเรื่ องตอนถัดไป

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบอะไรของเรื่ องที่ได้ ฟัง?
• ใครโดดเด่นที่สดุ ในเรื่ อง
• ให้ ลองจินตนาการว่าตัวเองอยูใ่ นเหตุการณ์นนั ้ คุณคิดว่าคุณจะได้
ยินอะไร ได้ เห็นอะไรบ้ าง?
• จากเรื่ องนี ้คุณคิดว่ามารี ย์จะคิดอะไรในใจ? ถ้ าคุณเป็ นนางมารี ย์คณ
ุ
จะตอบสนองอย่างไร? คุณคิดว่าคุณจะรู้สกึ อย่างไร?
• หลังจากที่ได้ ฟังเรื่ องนี ้แล้ ว มุมมองที่คณ
ุ มีกบั ตัวเองเปลี่ยนไปบ้ าง
หรื อไม่?
• ตอนนี ้มีสถานการณ์อะไรในชีวิตที่คณ
ุ อยากได้ ยินเสียงของพระเจ้ า
ตรัสว่า “อย่ากลัวเลย”บ้ างหรื อไม่?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากสิ่งที่คณ
ุ ได้ เรี ยนรู้ในวันนี ้ คุณคิดว่าพระวิญญาณฯอยากจะบอก
ให้ คณ
ุ ทาอะไร?
• คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ มีสว่ นอย่างไรกับเรื่ องนี ้บ้ าง?

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
นี่แน่ะ เธอจะตังครรภ์
้
และคลอด
บุตรชาย จงตังชื
้ ่อบุตรนันว่
้ าเยซู บุตร
นันจะเป็
้
นใหญ่ และจะได้ ชื่อว่าเป็ น
บุตรของพระเจ้ าสูงสุด องค์พระผู้
เป็ นเจ้ าผู้เป็ นพระเจ้ าจะประทาน
บัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของท่าน
ให้ แก่ทา่ น และท่านจะครอบครอง
พงศ์พนั ธุ์ของยาโคบสืบไปเป็ นนิตย์
และแผ่นดินของท่านจะไม่มีวนั
สิ ้นสุดเลย”มารี ย์จงึ พูดกับทูตสวรรค์
องค์นนว่
ั ้ า “เหตุการณ์นนจะเป็
ั้
นไป
ได้ อย่างไร เพราะข้ าพเจ้ ายังไม่เคย
หลับนอนกับชายใด?” ทูตสวรรค์จงึ
ตอบนางว่า “พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
จะเสด็จลงมาเหนือเธอ และฤทธิ์เดช
ของผู้สงู สุดจะปกเธอ เพราะฉะนัน้
องค์บริ สทุ ธิ์ที่เกิดมานันจะได้
้
ชื่อว่า
เป็ นพระบุตรของพระเจ้ า นี่แน่ะ
ถึงแม้ นางเอลีซาเบธญาติของเธอจะ
ชราแล้ ว ก็ยงั ตังครรภ์
้
มีบตุ รชาย
บัดนี ้นางนันที
้ ่คนเขาถือว่าเป็ นหญิง
หมันก็มีครรภ์ได้ หกเดือน

 อธิษฐานปิ ด
จงคาดหวังในสิ่งที่ไม่นา่ จะเป็ นไปได้ – พระเจ้ าชอบทาสิ่งที่ทาให้ เรา
ประหลาดใจ ขอพระเจ้ าอวยพรชีวิตคุณด้ วยสิ่งที่ไม่คาดฝั นหลายๆ
อย่างในสัปดาห์นี ้!

แล้ ว เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึง่ สิ่งใดที่พระ
เจ้ าทรงทาไม่ได้ ” มารี ย์จงึ กล่าวว่า
“นี่แน่ะ ข้ าพเจ้ าเป็ นทาสขององค์พระ
ผู้เป็ นเจ้ า ข้ าพเจ้ าพร้ อมที่จะเป็ นไป
ตามคาของท่าน” แล้ วทูตสวรรค์ก็
จากนางไป
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 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
คุณเคยให้ ของพิเศษกับใครบ้ างหรื อเปล่า?
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
โปสเตอร์ กลุ่ม – เมื่อเตรี ยมอุปกรณ์พร้ อมแล้ ว ให้ เด็ก ๆช่วยกันทา
โปสเตอร์ ที่สามารถบอกเรื่ องราวในพระคัมภีร์ได้ จากนันให้
้ เด็ก ๆ
เล่าเรื่ องโดยภาพที่พวกเขาวาดลงบนโปสเตอร์

เบือ้ งหลัง
ภรรยาของเศคาริ ยาห์คือนางเอลิ
ซาเบธ กาลังจะมีบตุ รแม้ ว่าเธอจะ
อายุมากแล้ ว ช่างน่าอัศจรรย์จริงๆ
พวกเขาทราบว่า เด็กคนนี ้จะเป็ นคน
พิเศษ และเขาจะเป็ นคนหนึง่ ที่จะ
เตรี ยมประชาชนให้ พร้ อมที่จะ
ต้ อนรับการเสด็จมาของพระเจ้ า และ
นางมารี ย์ก็กาลังจะให้ กาเนิดบุตร
นี่เป็ นการอัศจรรย์ของพระเจ้ าเพราะ
เธอไม่ได้ แต่งงาน และไม่ได้ อยูก่ ินกับ
ผู้ชาย พระบิดาของเด็กทารกก็คือ
พระเจ้ าเอง! ซึง่ มีตพ่ ระเจ้ าเท่านันที
้ ่
สามารถทาเช่นนี ้ได้ !
เรื่องในพระคัมภีร์
เมื่อถึงเดือนที่หก พระเจ้ าทรงใช้ ทตู
สวรรค์กาเบรี ยลมายังเมืองหนึง่ ใน
แคว้ นกาลิลีชื่อนาซาเร็ธ ให้ ไปหา
หญิงพรหมจารี คนหนึง่ ที่หมันไว้
้ กบั
ชายที่ชื่อโยเซฟ ซึง่ เป็ นคนในเชื ้อวงศ์
ของดาวิด หญิงพรหมจารี คนนันชื
้ ่อ
มารี ย์ ทูตสวรรค์มาหานางแล้ วบอก
ว่า “เธอผู้ที่พระเจ้ าโปรดปรานมาก
จงชื่นชมยินดีเถิด องค์พระผู้เป็ นเจ้ า
สถิตอยูก่ บั เธอ” มารี ย์ก็ตกใจเพราะ
คาพูดนัน้ และราพึงว่า คาทักทายมี
ความหมายว่าอย่างไร แล้ ว
ทูตสวรรค์จงึ กล่าวแก่นางว่า

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• จากเรื่ องที่ได้ ฟัง คุณได้ เรี ยนรู้อะไรใหม่ๆบ้ าง?
• มารี ย์ตดั สินใจอย่างไร? เธอมีตวั เลือกอื่นหรื อไม่? เกิดอะไรขึ ้นบ้ าง
จากการตัดสินใจของเธอ?
• ในระหว่างที่ฟังเรื่ อง คุณจินตนาการอะไรได้ บ้าง?
แล้ วคุณรู้สึกอย่างไร?
• ถ้ าพระเจ้ าสาแดงพระองค์กบั คุณเหมือนกับที่เกิดขึ ้นกับนางมารี ย์
คุณจะตอบสนองอย่างไร?
• คุณคิดว่าในเรื่ องนี ้อะไรสาคัญมากที่สดุ ?
• คุณคิดว่าทาไมพระเจ้ าบันทึกเรื่ องนี ้ในพระคัมภีร์?
• ในช่วงนี ้ คุณรู้สกึ ว่ามีบางเรื่ องที่พระเจ้ ากาลังท้ าทายคุณหรื อไม่?
• เรื่ องนี ้บอกอะไรคุณเกี่ยวกับพระเจ้ าบ้ างหรื อไม่?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• เรื่ องนี ้ช่วยให้ คณ
ุ อยากรักพระเจ้ าหรื อรับใช้ พระเยซูอย่างไรบ้ าง?
• คุณคิดว่าจะแบ่งปันเรื่ องนี ้กับใครในสัปดาห์นี ้ได้ บ้าง?

 อธิษฐานปิ ด
พระเจ้ าทรงแสวหาผู้ที่มีใจถ่อมและรักพระองค์

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
“มารี ย์เอ๋ย อย่ากลัวเลยเพราะเธอ
เป็ นผู้ที่พระเจ้ าโปรดปราน นี่แน่ะ
เธอจะตังครรภ์
้
และคลอดบุตรชาย
จงตังชื
้ ่อบุตรนันว่
้ าเยซู บุตรนันจะ
้
เป็ นใหญ่ และจะได้ ชื่อว่าเป็ นบุตร
ของพระเจ้ าสูงสุด องค์พระผู้เป็ นเจ้ า
ผู้เป็ นพระเจ้ าจะประทานบัลลังก์ของ
ดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้ แก่
ท่าน และท่านจะครอบครอง
พงศ์พนั ธุ์ของยาโคบสืบไปเป็ นนิตย์
และแผ่นดินของท่านจะไม่มีวนั
สิ ้นสุดเลย”มารี ย์จงึ พูดกับทูตสวรรค์
องค์นนว่
ั ้ า “เหตุการณ์นนจะเป็
ั้
นไป
ได้ อย่างไร เพราะข้ าพเจ้ ายังไม่เคย
หลับนอนกับชายใด?” ทูตสวรรค์จงึ
ตอบนางว่า “พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
จะเสด็จลงมาเหนือเธอ และฤทธิ์เดช
ของผู้สงู สุดจะปกเธอ เพราะฉะนัน้
องค์บริ สทุ ธิ์ที่เกิดมานันจะได้
้
ชื่อว่า
เป็ นพระบุตรของพระเจ้ า นี่แน่ะ
ถึงแม้ นางเอลีซาเบธ ญาติของเธอจะ
ชราแล้ ว ก็ยงั ตังครรภ์
้
มีบตุ รชาย
บัดนี ้นางนันที
้ ่คนเขาถือว่าเป็ นหญิง
หมันก็มีครรภ์ได้ หกเดือน
แล้ ว เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึง่ สิ่งใดที่พระ
เจ้ าทรงทาไม่ได้ ” มารี ย์จงึ กล่าวว่า
“นี่แน่ะ ข้ าพเจ้ าเป็ นทาสขององค์พระ
ผู้เป็ นเจ้ า ข้ าพเจ้ าพร้ อมที่จะเป็ นไป
ตามคาของท่าน” แล้ วทูตสวรรค์ก็
จากนางไป

พระเยซูในวัยเด็ก (1) - ลูกา 2: 41-52

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
คุณเคยหลงทางบ้ างหรื อไม่? เหตุการณ์เป็ นอย่างไร? คุณรู้สกึ
อย่างไร?
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
วาดรู ป - หากคุณมีอปุ กรณ์ ให้ เด็กวาดภาพสิ่งที่พวกเขาเห็นหรื อสิ่ง
ที่พวกเขาชอบมากที่สดุ จากเรื่ องที่ได้ ฟัง จากนันให้
้ เด็กแต่ละคน
แบ่งปันภาพกับเพื่อนคนอื่น ๆ ในกลุม่ ถ้ าเด็กวาดภาพสถานการณ์ที่
แตกต่างกันให้ เด็กวางภาพเรี ยงตามลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น หรื อ
ให้ ผ้ สู อนกาหนดฉากต่าง ๆ ให้ เด็กแต่ละคน แล้ วให้ เด็กๆวางภาพ
ตามลาดับและใช้ ภาพเพื่อเล่าเรื่ อง

เบือ้ งหลัง
แม้ วา่ พระเยซูทรงเป็ นพระ
บุตรของพระเจ้ า แต่พระองค์ก็
ทรงเป็ นเด็กเหมือนคนอื่นๆ
พระองค์ต้องเรี ยนรู้สิ่งต่าง ๆ
เช่นเดียวกับเรา ทุกวันนี ้เรา
กาลังเรี ยนรู้อะไรบ้ าง เราลอง
มาดูวา่ สาหรับพระเยซูและ
ครอบครัวแล้ วจะเป็ นอย่างไร
เรื่องในพระคัมภีร์
บิดามารดานันเคยขึ
้
้นไปยังกรุง
เยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกๆ
ปี ดังนันเมื
้ ่อพระกุมารมีอายุได้ สิบ
สองปี พวกเขาก็ขึ ้นไปร่วมเทศกาล
นันตามธรรมเนี
้
ยม หลังจากครบ
กาหนดวันเทศกาลแล้ ว ขณะกาลัง
เดินทางกลับ พระกุมารเยซูยงั คงค้ าง
อยูใ่ นกรุงเยรูซาเล็ม แต่บิดามารดา
ไม่ร้ ู เพราะเขาทังสองคิ
้
ดว่าพระ
กุมารอยู่ในหมูค่ นที่มาด้ วยกัน เขาจึง
เดินทางต่อไปได้ วนั หนึง่ แล้ วก็เริ่มหา
พระกุมารในหมูญ
่ าติพี่น้องและพวก
คนที่ร้ ูจกั กัน เมื่อไม่พบจึงกลับไป
ตามหาที่กรุงเยรูซาเล็ม

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• จากเรื่ องที่ได้ ฟัง คุณจินตนาการภาพเหตุการณ์อย่างไรบ้ าง?
คุณเห็นหรื อได้ ยินอะไรบ้ าง?
• พระเยซูทรงตอบบุคคลในเรื่ องอย่างไรบ้ าง?
• คุณได้ เรี ยนรู้พระลักษณะอะไรบ้ างของพระเยซู?
• คุณมีสว่ นไหนบ้ างที่เหมือนพระเยซู และมีสว่ นไหนที่ไม่เหมือน?
• คุณคิดว่าจากเหตุการณ์นี ้ นางมารี ย์และโยเซฟจะรู้สกึ อย่างไรหรื อ
คิดอย่างไร? แล้ วพระเยซูละ่ ?
• คุณคิดว่าพระเยซูจะรู้สึกอย่างไรเมื่อต้ องอยูท่ า่ มกลางพวกอาจารย์
ในวัยเพียง 12 ปี ?
• เรื่ องนี ้หนุนใจ หรื อท้ าทายคุณอย่างไรบ้ าง?
• คุณสามารถเป็ นเหมือนพระเยซูในด้ านใดได้ บ้าง?

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
เมื่อหาได้ สามวันแล้ ว ก็พบพระ
กุมารนัง่ อยูใ่ นพระวิหารท่ามกลาง
พวกอาจารย์ กาลังฟั งและไต่ถาม
อาจารย์เหล่านันอยู
้ ่ คนทังหลายที
้
่ได้
ยินต่างประหลาดใจในสติปัญญา
และคาตอบของพระกุมารนันส่
้ วน
บิดามารดาเมื่อเห็นแล้ วก็ประหลาด
ใจ มารดากล่าวว่า “ลูกเอ๋ย ทาไมถึง
ทากับเราอย่างนี ้ ดูซิ พ่อกับแม่เที่ยว
ตามหาลูกด้ วยความทุกข์ใจ”พระเยซู
ตอบว่า “พ่อกับแม่ตามหาลูกทาไม?
พ่อกับแม่ไม่ร้ ูหรื อว่าลูกต้ องอยูใ่ น

 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากที่คณ
ุ ได้ เรี ยนรู้วนั นี ้ คุณคิดว่าพระองค์อยากให้ คณ
ุ ปฏิบตั ติ น
อย่างไรกับสิ่งที่ได้ สอนคุณ?
• คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ มีสว่ นในเรื่ องนี ้อย่างไรบ้ าง?

พระนิเวศของพระบิดา?” แต่บดิ า
มารดาไม่เข้ าใจคาที่พระเยซูกล่าว
กับเขาทังสอง
้ แล้ วพระกุมารก็ลงไป
กับบิดามารดา ยังเมืองนาซาเร็ธ
และยอมเชื่อฟั งเขาทังสอง
้ ส่วน
มารดาเก็บเรื่ องราวทังหมดนั
้
นไว้
้ ใน
ใจพระเยซูเจริญขึ ้นในด้ าน
สติปัญญาและด้ านร่างกาย เป็ นที่
ชอบต่อพระพักตร์ พระเจ้ าและต่อ

 อธิษฐานปิ ด
พระเยซูทรงเป็ นมนุษย์เหมือนเรา พระองค์เข้ าใจความต้ องการของ
เรา พระเจ้ า เราวางใจว่าพระองค์จะช่วยประทานสิ่งที่จาเป็ นสาหรับ
เรา

หน้ าคนทังหลายด้
้
วย

พระเยซูในวัยเด็ก (2) - ลูกา 2: 41-52

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
คุณจะรู้สกึ อย่างไรถ้ าทาสิ่งที่มีคา่ หายไป?
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
ละครใบ้ : แบ่งกลุม่ ย่อยออกเป็ นหลายๆกลุม่ ให้ กลุม่ ที่หนึง่ แสดง
บทบาทช่วงแรกของเรื่ องโดยไม่มีการพูด จากนันให้
้ กลุม่ ที่สอง
อธิบายว่าเกิดอะไรขึ ้นบ้ างจากท่าทางที่ได้ เห็นจากกลุม่ ที่หนึง่
หลังจากนันให้
้ กลุม่ ถัดไปแสดงท่าทางในตอนต่อไปของเนื ้อเรื่ อง
แล้ วให้ กลุม่ ถัดไปอธิบายเนื ้อเรื่ องจากท่าทางที่ได้ เห็น ทาอย่างนี ้ไป
เรื่ อย ๆ จนกว่าจะจบเรื่ อง

เบือ้ งหลัง
แม้ วา่ พระเยซูทรงเป็ นพระ
บุตรของพระเจ้ า แต่พระองค์ก็
ทรงเป็ นเด็กเหมือนคนอื่นๆ
พระองค์ต้องเรี ยนรู้สิ่งต่าง ๆ
เช่นเดียวกับเรา ทุกวันนี ้เรา
กาลังเรี ยนรู้อะไรบ้ าง เราลอง
มาดูวา่ สาหรับพระเยซูและ
ครอบครัวแล้ วจะเป็ นอย่างไร
เรื่องในพระคัมภีร์
บิดามารดานันเคยขึ
้
้นไปยังกรุง
เยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกๆ
ปี ดังนันเมื
้ ่อพระกุมารมีอายุได้ สิบ
สองปี พวกเขาก็ขึ ้นไปร่วมเทศกาล
นันตามธรรมเนี
้
ยม หลังจากครบ
กาหนดวันเทศกาลแล้ ว ขณะกาลัง
เดินทางกลับ พระกุมารเยซูยงั คงค้ าง
อยูใ่ นกรุงเยรูซาเล็ม แต่บิดามารดา
ไม่ร้ ู เพราะเขาทังสองคิ
้
ดว่าพระ
กุมารอยู่ในหมูค่ นที่มาด้ วยกัน เขาจึง
เดินทางต่อไปได้ วนั หนึง่ แล้ วก็เริ่มหา
พระกุมารในหมูญ
่ าติพี่น้องและพวก
คนที่ร้ ูจกั กัน เมื่อไม่พบจึงกลับไป
ตามหาที่กรุงเยรูซาเล็ม

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบอะไรจากเรื่ องนี ้?
• ในเรื่ องนี ้ได้ อธิบายถึงความสัมพันธ์ของพระเยซูกบั คนอื่นๆอย่างไร
บ้ าง?
• บุคคลในเรื่ องตัดสินใจอย่างไร? พวกเขามีตวั เลือกอื่นหรื อไม่?
เกิดอะไรขึ ้นจากการตัดสินใจของพวกเขา?
• คุณได้ เรี ยนรู้อะไรเกี่ยวกับพระเยซูจากเรื่ องนี ้บ้ าง?
• คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ เป็ นเหมือนพระเยซูในด้ านไหนบ้ างใน
วัยที่มีอายุเท่ากันกับพระองค์? พระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ เติบโตขึ ้นใน
ความสัมพันธ์กบั พระเจ้ า หรื อกับคนอื่นอย่างไรบ้ าง?
• คุณคิดว่าทาไมพระเจ้ าบันทึกเรื่ องนี ้ไว้ ในพระคัมภีร์?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากที่คณ
ุ ได้ เรี ยนรู้วนั นี ้ คุณคิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่ องอะไรใน
ชีวิตบ้ าง?
• วันนี ้คุณจะตอบสนองพระเยซูอย่างไรบ้ าง?

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
เมื่อหาได้ สามวันแล้ ว ก็พบพระ
กุมารนัง่ อยูใ่ นพระวิหารท่ามกลาง
พวกอาจารย์ กาลังฟั งและไต่ถาม
อาจารย์เหล่านันอยู
้ ่ คนทังหลายที
้
่ได้
ยินต่างประหลาดใจในสติปัญญา
และคาตอบของพระกุมารนันส่
้ วน
บิดามารดาเมื่อเห็นแล้ วก็ประหลาด
ใจ มารดากล่าวว่า “ลูกเอ๋ย ทาไมถึง
ทากับเราอย่างนี ้ ดูซิ พ่อกับแม่เที่ยว
ตามหาลูกด้ วยความทุกข์ใจ”พระเยซู
ตอบว่า “พ่อกับแม่ตามหาลูกทาไม?
พ่อกับแม่ไม่ร้ ูหรื อว่าลูกต้ องอยูใ่ น
พระนิเวศของพระบิดา?” แต่บดิ า
มารดาไม่เข้ าใจคาที่พระเยซูกล่าว
กับเขาทังสอง
้ แล้ วพระกุมารก็ลงไป
กับบิดามารดา ยังเมืองนาซาเร็ธ
และยอมเชื่อฟั งเขาทังสอง
้ ส่วน
มารดาเก็บเรื่ องราวทังหมดนั
้
นไว้
้ ใน
ใจพระเยซูเจริญขึ ้นในด้ าน
สติปัญญาและด้ านร่างกาย เป็ นที่

 อธิษฐานปิ ด

ชอบต่อพระพักตร์ พระเจ้ าและต่อ

พระเจ้ า โปรดให้ เด็ก ๆมีใจปรารถนาอยากเป็ นเหมือนพระองค์ในวัย

หน้ าคนทังหลายด้
้
วย

ของเขา ให้ พวกเขาอยากอยู่กบั พระองค์ โปรดอวยพรให้ เขามีใจ
ปรารถนาอยากอยูก่ บั พระองค์เหมือนกับพระเยซูทาให้ เห็นเป็ น
แบบอย่าง!

นิโคเดสมัสมาหาพระเยซู (1) - ยอห์ น 3: 1-8, 16-17

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
ใครคือคนที่รักคุณมากที่สดุ ? คุณรู้ได้ อย่างไรว่าเขารักคุณ?
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
เกมส่ ง/โยนลูกบอล - ให้ เด็กนั่งวงกลม เมื่อคุณพูดว่า "ส่ง"
ให้ เด็ก ๆ ส่งลูกบอลไปรอบ ๆ จนกว่าคุณจะพูดว่า "หยุด” ให้ คนที่มี
ลูกบอลในมือเล่าเรื่ องส่วนหนึง่ และเมื่อคุณพูดว่า "ส่ง" ให้ เด็ก ๆ เริ่ม
ส่งลูกบอลไปเรื่ อย ๆจนกว่าคุณจะพูดว่า "หยุด" หรื อเด็กสามารถ
เลือกโยนลูกบอลให้ คนที่เขาเลือกให้ เล่าเรื่ องตอนถัดไป

เบือ้ งหลัง
พระเยซูทรงทาการอัศจรรย์หลายอย่าง :
รักษาคนเจ็บป่ วย, ขับไล่วิญญาณชัว่ ,
สอนเรื่ องของพระเจ้ าและการดาเนิน
ชีวิตเพื่อพระองค์
แต่ผ้ นู าศาสนาจานวนมากต่างก็ไม่
พอใจที่คนมากมายติดตามพระเยซู
ไม่ใช่พวกเขา ดังนันการเข้
้
าไปพูดคุยกับ
พระเยซูไม่ใช่เรื่ องดีเลย
เรื่องในพระคัมภีร์
มีชายคนหนึง่ ในพวกฟาริสีชื่อ
นิโคเดมัส เป็ นขุนนางของพวกยิว คนนี ้
มาหาพระเยซูตอนกลางคืนทูลพระองค์
ว่า “ท่านอาจารย์ เราทราบว่าท่านเป็ น
ครูที่มาจากพระเจ้ า เพราะไม่มีใครทา
หมายสาคัญที่ทา่ นทานันได้
้ นอกจาก
พระเจ้ าสถิตกับเขา”
พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความ
จริงกับท่านว่า ถ้ าคนใดไม่ได้ เกิด
ใหม่ คนนันไม่
้ สามารถเห็นแผ่นดินของ
พระเจ้ า” นิโคเดมัสทูลพระองค์วา่
“คนชราจะเกิดใหม่ได้ อย่างไร? จะเข้ าไป
ในท้ องของแม่ครัง้ ที่สองแล้ วเกิดใหม่ได้
หรื อ?”พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความ
จริงกับท่านว่า

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบอะไรจากเรื่ องนี ้? คุณได้ เรี ยนรู้อะไรใหม่ๆบ้ าง?
• จะเกิดอะไรขึ ้นถ้ าหากผู้นาศาสนาทังหลายรู
้
้ วา่ นิโคเดมัสมาหา
พระเยซู?
• คนรอบตัวคุณคิดอย่างไรที่คณ
ุ มาเรี ยนรู้เรื่ องพระเจ้ าแบบตอนนี ้?
• คุณคิดว่านิโคเดมัสคิดอย่างไรกับเหตุการณ์นี ้?
• พระเยซูตอบสนองอย่างไรเมื่อนิโคเดมัสมาหาพระองค์?
• คุณคิดว่าทาไมพระเจ้ าบันทึกเรื่ องนี ้ไว้ ในพระคัมภีร์?
• คุณคิดว่าการบังเกิดใหม่ในความคิดของคุณคืออะไร? คุณได้
ตัดสินใจติดตามพระเยซูแล้ วหรื อไม่?
• สถานการณ์แบบไหนที่คณ
ุ คิดว่าการติดตามพระเยซูเป็ นเรื่ องยาก?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• ในสัปดาห์นี ้มีเรื่ องไหนที่คณ
ุ คิดว่าต้ องเชื่อฟั งพระเจ้ าเป็ นพิเศษ?
• คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ มีสว่ นกับเรื่ องนี ้อย่างไรบ้ าง?

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
ถ้ าใครไม่ได้ เกิดจากน ้าและพระ
วิญญาณ คนนันจะเข้
้
าในแผ่นดิน
ของพระเจ้ าไม่ได้ ที่เกิดจากเนื ้อหนัง
ก็เป็ นเนื ้อหนัง และที่เกิดจากพระ
วิญญาณก็เป็ นวิญญาณ
อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่า
พวกท่านต้ องเกิดใหม่ ลมจะพัดไปที่
ไหนก็พดั ไปที่นนั่ และท่านได้ ยินเสียง
ลมนันแต่
้ ไม่ร้ ูวา่ ลมมาจากไหนและ
ไปที่ไหน คนที่เกิดจากพระ
วิญญาณ ก็เป็ นอย่างนันทุ
้ กคน”
พระเจ้ าทรงรักโลกดังนี ้ คือได้
ประทานพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระ
บุตรนันจะไม่
้
พินาศ แต่มีชีวิต
นิรันดร์ เพราะว่าพระเจ้ าทรงให้ พระ
บุตรเข้ ามาในโลก ไม่ใช่เพื่อพิพากษา
โลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้ รอดโดยพระ
บุตรนัน้

 อธิษฐานปิ ด
พระเจ้ าทรงรักโลกจนได้ ประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อทุกคนที่
วางใจในพระบุตรนันจะมิ
้ ได้ พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ พระบิดา
โปรดอวยพรเราด้ วยความรักของพระองค์

นิโคเดสมัสมาหาพระเยซู (2) - ยอห์ น 3: 1-8, 16-17

 ทบทวน

เบือ้ งหลัง

 ช่ วงเปิ ด

ในวิหารมีหลายคนนาของมาขาย
เพื่อหลอกลวงเอาเงินของผู้อื่น ซึง่
เป็ นเรื่ องที่พระเจ้ าไม่ต้องกรให้
เกิดขึ ้นในพระวิหารของพระองค์ที่
เป็ นสถานที่เพื่อให้ คนมานมัสการ
พระองค์ พระเยซูจงึ ได้ กาจัด
สิ่งเหล่านี ้ทังหมดออกไปจากวิ
้
หาร
ซึง่ เป็ นสิ่งที่ทาให้ พระเจ้ าทรงกริว้

คุณเคยเห็นเด็กแรกเกิดไหม? คุณคิดอย่างไร?

เรื่องในพระคัมภีร์

 เบือ้ งหลัง

มีชายคนหนึง่ ในพวกฟาริสีชื่อ

 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์

นิโคเดมัส เป็ นขุนนางของ
พวกยิว คนนี ้มาหาพระเยซูตอน

• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?

 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
เรียงตามลาดับ - ให้ เด็ก ๆ เรี ยงแถวตามความสูงหรื อตามอายุหรื อ
ตามวันเกิดหรื อตามตัวอักษรแรกของชื่อ-นามสกุล ให้ คนแรกเริ่มเล่า
เรื่ องในช่วงแรกก่อน แล้ วให้ คนที่สองเล่าสิ่งที่เกิดขึ ้นถัดไป เล่าไป
เรื่ อย ๆจนกว่าจะจบเรื่ อง

กลางคืนทูลพระองค์วา่
“ท่านอาจารย์ เราทราบว่าท่านเป็ น
ครูที่มาจากพระเจ้ า เพราะไม่มีใคร
ทาหมายสาคัญที่ท่านทานันได้
้
นอกจากพระเจ้ าสถิตกับเขา”
พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอก
ความจริงกับท่านว่า ถ้ าคนใดไม่ได้
เกิดใหม่ คนนันไม่
้ สามารถเห็น
แผ่นดินของพระเจ้ า” นิโคเดมัสทูล
พระองค์วา่ “คนชราจะเกิดใหม่ได้
อย่างไร? จะเข้ าไปในท้ องของแม่ครัง้
ที่สองแล้ วเกิดใหม่ได้ หรื อ?”พระเยซู
ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)

• เนื ้อเรื่ องตอนนี ้พูดถึงใคร?
• พระเยซูตอบสนองนิโคเดมัสอย่างไร?
• จากเรื่ องนี ้บอกเราว่า พระเยซูทรงเป็ น__________

ถ้ าใครไม่ได้ เกิดจากน ้าและพระ

• ขณะที่ฟังเรื่ องเล่า คุณจินตนาการอะไร และสิ่งนันท
้ าให้ คณ
ุ รู้สกึ
อย่างไร?
• คุณคิดว่าอะไรสาคัญมากสาหรับพระเจ้ า?

ก็เป็ นเนื ้อหนัง และที่เกิดจากพระ
วิญญาณก็เป็ นวิญญาณ

• คุณคิดว่าเรื่ องราวในพระคัมภีร์ทาให้ คณ
ุ สงสัยบ้ างไหม? มีเรื่ องไหน
ที่คณ
ุ อยากให้ พระเจ้ าตอบบ้ างไหม?
• คุณอยากรู้จกั พระเจ้ าเหมือนที่นิโคเดมัสรู้สกึ หรื อเปล่า?
• มีเรื่ องอะไรในชีวิตคุณตอนนี ้ที่ต้องการให้ พระเยซูชว่ ยหรื อเปล่า?
• จากสิ่งที่คณ
ุ ได้ เรี ยนรู้ในวันนี ้ ทาให้ คณ
ุ วางใจให้ พระองค์เป็ นพระ
ผู้ชว่ ยให้ รอด และอยากจะติดตามพระองค์ไปตลอดชีวิตที่เหลือหรื อ
เปล่า?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• ตอนนี ้มีใครที่คณ
ุ คิดเขาว่าเขากาลังต้ องการความช่วยเหลือ และควร
ได้ ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูบ้างหรื อไม่?
• คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ มีสว่ นกับเรื่ องนี ้อย่างไรบ้ าง?

 อธิษฐานปิ ด
พระเจ้ าไม่ได้ สง่ พระบุตรลงมาเพื่อตัดสินความผิดของโลกนี ้ แต่ทรง
มาเพื่อช่วยโลกให้ รอดโดยพระบุตร พระเจ้ า ขอบคุณพระองค์ที่ชว่ ย
ให้ เรารอดโดยพระเยซูคริสต์

วิญญาณ คนนันจะเข้
้
าในแผ่นดิน
ของพระเจ้ าไม่ได้ ที่เกิดจากเนื ้อหนัง

อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่า
พวกท่านต้ องเกิดใหม่ ลมจะพัดไปที่
ไหนก็พดั ไปที่นนั่ และท่านได้ ยินเสียง
ลมนันแต่
้ ไม่ร้ ูวา่ ลมมาจากไหนและ
ไปที่ไหน คนที่เกิดจากพระ
วิญญาณ ก็เป็ นอย่างนันทุ
้ กคน”
พระเจ้ าทรงรักโลกดังนี ้ คือได้
ประทานพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระ
บุตรนันจะไม่
้
พินาศ แต่มีชีวิตนิ
รันดร์ เพราะว่าพระเจ้ าทรงให้ พระ
บุตรเข้ ามาในโลก ไม่ใช่เพื่อพิพากษา
โลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้ รอดโดยพระ
บุตรนัน้

พระเยซู: เรื่ องราวของแกะที่หลงหาย (1) - ลูกา 15: 1-7
 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
ให้ คณ
ุ ซ่อนของบางอย่างไว้ ก่อนที่เด็กๆจะเข้ ามา เมื่อคุณเริ่มบทเรี ยน
ให้ คณ
ุ ทาท่าเหมือนว่าคุณทาบางอย่าง “หายไป” แล้ วขอให้ เด็กๆ
ช่วยหาของให้ คณ
ุ หลังจากพบแล้ ว ให้ เด็กๆแบ่งปันประสบการณ์
ตัวเองตอนที่หาของสาคัญพบ
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
การ์ ตูนในช่ อง : แจกกระดาษให้ เด็กคนละหนึง่ แผ่น จากนันให้
้ พบั
ครึ่ง แล้ วพับครึ่งอีกที และพับซ ้าไปอีกครัง้ เป็ นสามรอบ เมื่อกาง
กระดาษออก กระดาษจะมีรอยสี่เหลี่ยมทังหมดแปดช่
้
อง จากนันให้
้
เด็กวาดภาพง่ายๆเป็ นภาพเหตุการณ์ในเรื่ องโดยแบ่งเป็ นช่วงๆ วาด
ช่องละ 1 ภาพโดยต้ องเรี ยงลาดับเหตุการณ์ตามในเรื่ อง จากนันให้
้
เด็กเล่าเรื่ องให้ เพื่อนฟั งโดยใช้ รูปการ์ ตนู ที่วาดนัน้

เบือ้ งหลัง
พระเยซูใช้ เรื่ องอุปมาในการสอน
หลายครัง้ เพื่อสอนให้ ผ้ คู นรู้วา่ อะไร
ที่สาคัญสารหับพระเจ้ า พระเจ้ าทรง
รักประชาชนของพระองค์อย่างมาก
และพระเยซูตรัสหลายเรื่ องเพื่อให้
ประชาชนรู้วา่ พระองค์รักทุกคน
ฟาริสีถือเป็ นผู้นาศาสนาที่มีอิทธิพล
มากในยุคของพระเยซู
เรื่องในพระคัมภีร์
ในเวลานันบรรดาคนเก็
้
บภาษีและ
พวกคนบาปเข้ ามาใกล้ เพื่อจะฟั ง
พระองค์ พวกฟาริสีและพวกธรรมา
จารย์ก็บน่ ว่า “คนนี ้ต้ อนรับคนบาป
และกินด้ วยกันกับเขา”
พระเยซูจงึ ตรัสอุปมาต่อไปนี ้ให้ พวก
เขาฟั งว่า “ใครในพวกท่านที่มีแกะ
ร้ อยตัวและตัวหนึง่ หลงหายไป จะไม่
ทิ ้งเก้ าสิบเก้ าตัวนันไว้
้ ที่กลางทุง่ หญ้ า
แล้ วออกไปตามหาตัวที่หายไปนัน้
จนกว่าจะพบหรื อ? และเมื่อพบแล้ ว
เขาจะยกขึ ้นใส่บา่ แบกมาด้ วยความ
ชื่นชมยินดี เมื่อมาถึงบ้ าน เขาก็เชิญ
มิตรสหายและเพื่อนบ้ านให้ มาพร้ อม
กัน แล้ วพูดกับพวกเขาว่า ‘มาร่วม
ยินดีกบั ข้ า เพราะข้ าพบแกะของข้ าที่
หายไปนันแล้
้ ว’

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบอะไรของเรื่ องวันนี ้บ้ าง?
• คุณคิดว่าพระเยซูทรงสอนอะไรเราจากเรื่ องนี ้?
• คุณรู้สกึ ว่าตัวเองเป็ นเหมือนแกะหลงหายที่ถกู พบหรื อเปล่า?
• วันนี ้ฉันได้ เรี ยนรู้วา่ พระเยซูทรงเป็ น _____
คุณคิดว่าส่วนที่สาคัญที่สดุ ของเรื่ องนี ้คืออะไร?
• คุณคิดว่าอะไรสาคัญมากสาหรับพระเจ้ า?
• จากเรื่ องที่ได้ เรี ยนรวันนี ้ คุณคิดว่าพระเยซูอยากบอกอะไรกับคุณ?
• เรื่ องนี ้บอกข่าวดีอะไรกับคุณบ้ าง? คุณอยากรู้จกั พระเจ้ าใน
สถานการณ์แบบนี ้ไหม? มีเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตตอนนี ้ที่คณ
ุ
ต้ องการให้ พระเยซูชว่ ยเหลือหรื อไม่?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากเรื่ องที่ได้ เรี ยนวันนี ้ คุณต้ องการวางใจพระเยซู
ผู้เลี ้ยงแกะประเสริฐให้ เป็ นพระผู้ชว่ ยให้ รอดของคุณหรื อไม่?
• ตอนนี ้มีใครที่คณ
ุ คิดเขาว่าเขากาลังต้ องการความช่วยเหลือ และควร
ได้ ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูบ้างหรื อไม่?

 อธิษฐานปิ ด
บนสวรรค์จะมีการโห่ร้องสรรเสริญ เมื่อมีคนรับพระเยซูเป็ น
พระผู้ชว่ ยให้ รอด พระบิดา โปรดอวยพรให้ เรามีความชื่นชมยินดีใน
พระองค์ด้วยเถิด

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
เราบอกท่านทังหลายว่
้
า ในทานอง
เดียวกัน จะมีความชื่นชมยินดีใน
สวรรค์เรื่ องคนบาปคนเดียวที่กลับใจ
ใหม่ มากกว่าเรื่ องคนชอบธรรมเก้ า
สิบเก้ าคนที่ไม่ยอมกลับใจ

พระเยซู: เรื่ องราวของแกะที่หลงหาย (2) - ลูกา 15: 1-7

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?

เบือ้ งหลัง
ตลอดพระคัมภีร์บอกให้ เราทราบว่า
พระเจ้ าและพระเยซูเป็ นผู้เลี ้ยงแกะที่
ยิ่งใหญ่ เราเป็ นแกะของพระองค์
ซึง่ พระองค์ทรงห่วงใยและรักอย่าง
มาก
เรื่องในพระคัมภีร์

 ช่ วงเปิ ด

ในเวลานันบรรดาคนเก็
้
บภาษีและ

ถ้ าคุณจะจัดงานฉลองยิ่งใหญ่ คุณอยากจัดงานเนื่องด้ วยโอกาส
อะไร? คุณจะเชิญใครมาร่วมบ้ าง?

พวกคนบาปเข้ ามาใกล้ เพื่อจะฟั ง

 เบือ้ งหลัง

ธรรมาจารย์ก็บน่ ว่า “คนนี ้ต้ อนรับคน

 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์

บาปและกินด้ วยกันกับเขา”

 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด

พระองค์ พวกฟาริสีและพวก

พระเยซูจงึ ตรัสอุปมาต่อไปนี ้ให้ พวก
เขาฟั งว่า “ใครในพวกท่านที่มีแกะ
ร้ อยตัวและตัวหนึง่ หลงหายไป จะไม่
ทิ ้งเก้ าสิบเก้ าตัวนันไว้
้ ที่กลางทุง่ หญ้ า

โยนลูกเต๋ า: แจกลูกเต๋าให้ เด็กแต่ละกลุม่ ให้ เด็กคนแรกโยนลูกเต๋า
ถ้ าเขาโยนได้ "1" หรื อ "2" เขาสามารถส่งลูกเต๋าไปให้ คนต่อไปโดยไม่

แล้ วออกไปตามหาตัวที่หายไปนัน้

ต้ องเล่าอะไรเลย แต่ถ้าพวกเขาโยนได้ "3" หรื อ "4" พวกเขาจะต้ อง
เล่าตอนถัดไปของเรื่ อง หากพวกเขาโยนได้ "5" หรื อ "6" เขาจะต้ อง

เขาจะยกขึ ้นใส่บา่ แบกมาด้ วยความ

คืนลูกเต๋าให้ กบั คนก่อนหน้ านี ้ และคนๆนันจะต้
้ องเป็ นคนเล่าเรื่ อง

จนกว่าจะพบหรื อ? และเมื่อพบแล้ ว
ชื่นชมยินดี เมื่อมาถึงบ้ าน เขาก็เชิญ
มิตรสหายและเพื่อนบ้ านให้ มาพร้ อม
กัน แล้ วพูดกับพวกเขาว่า ‘มาร่วม
ยินดีกบั ข้ า เพราะข้ าพบแกะของข้ าที่
หายไปนันแล้
้ ว’

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบอะไรของเรื่ องวันนี ้บ้ าง?
• คุณจินตนาการอะไรบ้ าง ในระหว่างที่ฟังเรื่ อง?
• เราอาจจะเป็ นเหมือนแกะในเรื่ องใดบ้ าง หรื อเราอาจแตกต่างจาก
แกะในเรื่ องใดบ้ าง?
• คุณเคยรู้สกึ หลงออกจากทางของพระเจ้ าบ้ างไหม?
• คุณคิดว่าพระเจ้ าจะรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณหลงทางจากพระองค์?
• เราจะกลับมาหาพระเจ้ าได้ ด้วยทางไหนบ้ าง?
• เรื่ องนี ้ท้ าทาย หรื อหนุนใจคุณอย่างไรบ้ าง?
• จากเรื่ องที่ได้ เรี ยนในวันนี ้ คุณจะเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตอย่างไร
บ้ าง?
• เรื่ องนี ้สอนฉันว่า พระเจ้ าทรง________________
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากเรื่ องที่ได้ เรี ยนวันนี ้ คุณต้ องการวางใจพระเยซู ผู้เลี ้ยงแกะ
ประเสริฐให้ เป็ นพระผู้ชว่ ยให้ รอดของคุณหรื อไม่?
• คุณรู้สกึ ว่าพระวิญญาณฯอยากให้ คณ
ุ ทาอะไรกับเรื่ องที่ได้ เรี ยนวันนี ้
บ้ าง?
• คุณอยากแบ่งปันเรื่ องนี ้กับใครบ้ าง?

 อธิษฐานปิ ด
พระบิดาเจ้ า โปรดอวยพรให้ เรามีใจปรารถนาอยากอยู่ใกล้ พระองค์
และไม่หลงทางไปไหน

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
เราบอกท่านทังหลายว่
้
า ในทานอง
เดียวกัน จะมีความชื่นชมยินดีใน
สวรรค์เรื่ องคนบาปคนเดียวที่กลับใจ
ใหม่ มากกว่าเรื่ องคนชอบธรรมเก้ า
สิบเก้ าคนที่ไม่ยอมกลับใจ

พระเยซูทรงรั กษาคนตาบอดแต่ กาเนิด (1) - ยอห์ น 9: 1-11

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?

เบือ้ งหลัง
หลายคนมีความเชื่อแตกต่างกัน
ออกไปว่าอะไรเป็ นสาเหตุทาให้ คน
ป่ วย บางคนเชื่อว่าเป็ นเพราะบาป
ของพ่อแม่ของเขา
บางคนเชื่อว่าเป็ นเพราะความบาป
ของเจ้ าตัวเอง ลองดูวา่ พระเยซูตอบ

 ช่ วงเปิ ด

คาถามเหล่านี ้อย่างไร

คุณเคยทาเรื่ องตลกไร้ สาระอะไรบ้ างไหม? เล่าประสบการณ์

เรื่องในพระคัมภีร์

 เบือ้ งหลัง

ขณะพระองค์เสด็จไปนัน้ ทรงเห็น
ชายคนหนึง่ ตาบอดแต่กาเนิด พวก
สาวกของพระองค์ทลู ถามพระองค์
ว่า “พระอาจารย์ ใครทาบาป คนนี ้
หรื อพ่อแม่ของเขา เขาถึงเกิดมาตา
บอด?” พระเยซูตรัสตอบว่า “ไม่ใช่
คนนี ้หรื อพ่อแม่ของเขาที่ทาบาป แต่
เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้ พระราชกิจ
ของพระเจ้ าปรากฏในตัวเขา เราต้ อง
ทาพระราชกิจของผู้ทรงใช้ เรามาเมื่อ
ยังวันอยู่ กลางคืนอันเป็ นเวลาที่ไม่มี
ใครทางานนันก
้ าลังใกล้ เข้ ามา ตราบ
ใดที่เรายังอยูใ่ นโลก เราก็เป็ นความ
สว่างของโลกเมื่อตรัสอย่างนันแล้
้ ว
พระองค์ก็ทรงบ้ วนน ้าลายลงที่ดนิ
แล้ วทรงเอาน ้าลายนันท
้ าเป็ นโคลน
ทาที่ตาของคนตาบอด

 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
อุปกรณ์ : แจกอุปกรณ์ให้ แต่ละกลุม่ กลุม่ ละ 3 ชิ ้นที่ไม่เหมือนกัน
โดยแต่ละกลุม่ จะต้ องใช้ อปุ กรณ์ในการเล่าเรื่ อง พวกเขาสามารถหา
อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมในการเล่าเรื่ องได้ แต่อย่างน้ อยต้ องใช้ อปุ กรณ์ 3
ชิ ้นที่แจกให้

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบอะไรของเรื่ องวันนี ้บ้ าง?
• ใครคือบุคคลที่โดดเด่นที่สดุ ในเรื่ อง?
• พระเยซูทรงตอบสนองแต่ละคนในเรื่ องนี ้อย่างไร? สิ่งนันบอกอะไร
้
คุณเกี่ยวกับพระเยซูได้ บ้าง?
• คุณคิดว่าตอนไหนในเรื่ องที่สาคัญที่สดุ ?
• พระเยซูบอกให้ ชายตาบอดทาอะไร?
• คุณจะรู้สกึ อย่างไรถ้ ามีคนเอาโคลานมาทาที่ตา แล้ วบอกให้ คณ
ุ ไป
ล้ างที่สระน ้า? คุณจะตอบสนองอย่างไร?
• คุณคิดว่าอะไรเป็ นสิ่งที่สาคัญสาหรับพระเจ้ ามาก?
• จากเรื่ องที่ได้ ฟัง? คุณได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับการเชื่อฟั งพระเจ้ าอย่างไร
บ้ าง?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• เคยมีไหมที่พระเจ้ าบอกให้ คณ
ุ ทาอะไรบางอย่างที่ดเู ป็ นเรื่ องน่า
ประหลาด และอาจถูกคนอื่นหัวเราะได้ ? การเชื่อฟั งพระเยซูถือเป็ น
เรื่ องยากหรื อไม่?
• พระเจ้ าได้ บอกให้ คณ
ุ ทาอะไรบางอย่างเหมือนที่บอกให้ ชายตาบอด
ทาบ้ างหรื อไม่?
• คุณอยากจะตอบสนองพระเยซูอย่างไรบ้ างในวันนี ้?

 อธิษฐานปิ ด
พระเยซูใส่ใจชีวิตเราและความต้ องการของเรา
ขอพระเยซูอวยเยียวยาเด็ก ๆทุกคน เหมือนที่พระองค์ทรงห่วงใยเรา

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
แล้ วตรัสสัง่ เขาว่า “จงไปล้ างโคลน
ออกในสระสิโลอัม” (สิโลอัมแปลว่า
ใช้ ไป) เขาจึงไปล้ างแล้ วกลับมาก็
มองเห็น เพื่อนบ้ านและบรรดาคนที่
เคยเห็นชายคนนันเป็
้ นคนขอทานมา
ก่อนก็พดู กันว่า “คนนี ้ใช่ไหมที่เคยนัง่
ขอทาน?” บางคนก็พดู ว่า “ใช่คนนัน้
แหละ” คนอื่นว่า “ไม่ใช่ แต่เขา
เหมือนคนนัน”
้ ตัวเขาเองพูดว่า
“ข้ าพเจ้ าคือคนนัน”
้ พวกเขาจึงถาม
เขาว่า “ตาของเจ้ าหายบอดได้
อย่างไร?” เขาตอบว่า “ชายคนหนึง่
ชื่อเยซูทาโคลนทาตาของข้ าพเจ้ า
และบอกข้ าพเจ้ าว่า ‘จงไปที่สระ
สิโลอัมแล้ วล้ างโคลนออก’ ข้ าพเจ้ าก็
ไปล้ างตาแล้ วก็มองเห็น”

พระเยซูทรงรั กษาคนตาบอดแต่ กาเนิด (2) - ยอห์ น 9: 1-11

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
คุณอยากจะขอบคุณพระเจ้ ากับส่วนไหนที่พระองค์ให้ มาตังแต่
้
กาเนิด? เพราะอะไร?
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
หนังสือนิทาน : ให้ เด็กเป็ นคนเล่าเรื่ องโดยใช้ ภาพ หรื อหนังสือ
นิทานประกอบการเล่า คุณสามารถดูหน้ าภาคผนวกเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวิธีที่จะให้ เด็กทาหนังสือนิทานเอง

เบือ้ งหลัง
มีใครจาเรื่ องของเมื่อสัปดาห์
ก่อนได้ บ้าง? เรามาดูวา่ ผู้ชาย
คนนันตอบสนองสิ
้
่งที่พระเยซู
บอกให้ เขาทาอย่างไรบ้ าง?
ถ้ าคุณสามารถหาแผนที่ได้
ให้ คณ
ุ ชี ้ให้ เด็กๆดูวา่ สิโลอัม
อยูต่ รงไหน
เรื่องในพระคัมภีร์
ขณะพระองค์เสด็จไปนัน้ ทรงเห็น
ชายคนหนึง่ ตาบอดแต่กาเนิด พวก
สาวกของพระองค์ทลู ถามพระองค์
ว่า “พระอาจารย์ ใครทาบาป คนนี ้
หรื อพ่อแม่ของเขา เขาถึงเกิดมาตา
บอด?” พระเยซูตรัสตอบว่า “ไม่ใช่
คนนี ้หรื อพ่อแม่ของเขาที่ทาบาป แต่
เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้ พระราชกิจ
ของพระเจ้ าปรากฏในตัวเขา เราต้ อง
ทาพระราชกิจของผู้ทรงใช้ เรามาเมื่อ
ยังวันอยู่ กลางคืนอันเป็ นเวลาที่ไม่มี
ใครทางานนันก
้ าลังใกล้ เข้ ามา ตราบ
ใดที่เรายังอยูใ่ นโลก เราก็เป็ นความ
สว่างของโลกเมื่อตรัสอย่างนันแล้
้ ว
พระองค์ก็ทรงบ้ วนน ้าลายลงที่ดนิ
แล้ วทรงเอาน ้าลายนันท
้ าเป็ นโคลน
ทาที่ตาของคนตาบอด

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบอะไรจากเรื่ องวันนี ้บ้ าง?
• ชีวติ ของชายตาบอดเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง? ตอนนี ้เขาเชื่ออะไร?
• คุณได้ เรี ยนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับพระเยซูจากเรื่ องนี ้บ้ าง?
• ระหว่างที่ฟังเรื่ องคุณจินตนาการอะไรได้ บ้าง? แล้ วคุณรู้สึกอย่างไร?
• คุณคิดว่าชายตาบอกจะคิดอะไรในใจ? แล้ วคุณจะรู้สกึ อย่างไรถ้ า
เรื่ องนี ้เกิดขึ ้นกับคุณ?
• คุณตอบสนองพระเจ้ าอย่างไร เมื่อพระองค์ทรงอวยพรคุณและ
ครอบครัวเป็ นพิเศษ?
• คุณคิดว่าทาไมพระเจ้ าบันทึกเรื่ องนี ้ไว้ ในพระคัมภีร์?
• จากเรื่ องนี ้ คุณได้ เรี ยนรู้เรื่ องการเชื่อฟั งพระเยซูอย่างไรบ้ าง?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• คุณเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตหรื อไม่ ถ้ าคุณรู้วา่ นัน่
เป็ นสิ่งที่พระเจ้ าขอให้ คณ
ุ ทา?
• จากเรื่ องที่คณ
ุ ได้ เรี ยนวันนี ้ คุณคิดว่า พระวิญญาณฯอยากให้ คณ
ุ ทา
อะไร?
• คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ มีสว่ นอย่างไรจากเรื่ องที่ได้ ฟังในวันนี ้?

 อธิษฐานปิ ด
พระเจ้ าโปรดเปิ ดตาให้ เราได้ มองเห็นพระองค์
เราไม่อยากมองข้ ามความรักและความใส่ใจของพระองค์

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
แล้ วตรัสสัง่ เขาว่า “จงไปล้ างโคลน
ออกในสระสิโลอัม” (สิโลอัมแปลว่า
ใช้ ไป) เขาจึงไปล้ างแล้ วกลับมาก็
มองเห็น เพื่อนบ้ านและบรรดาคนที่
เคยเห็นชายคนนันเป็
้ นคนขอทานมา
ก่อนก็พดู กันว่า “คนนี ้ใช่ไหมที่เคยนัง่
ขอทาน?” บางคนก็พดู ว่า “ใช่คนนัน้
แหละ” คนอื่นว่า “ไม่ใช่ แต่เขา
เหมือนคนนัน”
้ ตัวเขาเองพูดว่า
“ข้ าพเจ้ าคือคนนัน”
้ พวกเขาจึงถาม
เขาว่า “ตาของเจ้ าหายบอดได้
อย่างไร?” เขาตอบว่า “ชายคนหนึง่
ชื่อเยซูทาโคลนทาตาของข้ าพเจ้ า
และบอกข้ าพเจ้ าว่า ‘จงไปที่สระ
สิโลอัมแล้ วล้ างโคลนออก’ ข้ าพเจ้ าก็
ไปล้ างตาแล้ วก็มองเห็น

พระเยซูทรงรั กษาลูกสาวของไยรัส (1) - ลูกา 8: 49-56

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?

เบือ้ งหลัง
มีผ้ นู าศาสนายิวคนหนึง่ ชื่อ โยรัส
ผู้ซงึ่ ขอร้ องให้ พระเยซูมาที่บ้านของ
เขาในขณะที่ลกู สาวคนเดียวของเขา
กาลังจะตาย เมื่อใดก็ตามที่พระเยซู
เสด็จไปผู้คนจานวนมากก็ติดตาม
พระองค์ไปด้ วย

ครัง้ ล่าสุดที่คณ
ุ หัวเราะจนท้ องแข็งคือเมื่อไหร่?

พระองค์ทรงสอนพวกเขาหลายอย่าง
เกี่ยวกับพระเจ้ า ทังท
้ าการอัศจรรย์
และขับผีออก

 เบือ้ งหลัง

เรื่องในพระคัมภีร์

 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์

ขณะที่พระองค์กาลังตรัสอยู่นนั ้ มีคน
จากบ้ านนายธรรมศาลามาบอกนาย
ว่า “ลูกสาวของท่านตายแล้ ว ไม่ต้อง
รบกวนอาจารย์อีก” เมื่อพระเยซูได้
ยินจึงตรัสกับเขาว่า “อย่ากลัว จงเชื่อ
เท่านัน้ แล้ วลูกจะหายดี” เมื่อ
พระองค์เสด็จเข้ าไปในบ้ าน พระองค์
ไม่ทรงยอมให้ ใครเข้ าไปยกเว้ นเปโตร
ยอห์น ยากอบและบิดามารดาของ
เด็กเท่านัน้ ทุกคนกาลังร้ องไห้ ทกุ ข์
โศกเพราะเด็กคนนัน้ แต่พระองค์
ตรัสว่า “อย่าร้ องไห้ เขายังไม่ตาย
เพียงแต่นอนหลับอยู”่ พวกเขา
หัวเราะเยาะพระองค์ เพราะรู้วา่ เด็ก
คนนันตายแล้
้
ว

 ช่ วงเปิ ด

 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
เกมส์ เชือก : นาเชือกที่มีความยาว 15 ฟุตมามัดปลายทังสองเข้
้
า
ด้ วยกัน จากนันให้
้ เด็กทุกคนเข้ าไปอยูใ่ นวงกลมโดยที่เด็กแต่ละคน
จับเชือกไว้ แล้ วค่อยๆจับเชือกวนไปเรื่ อย ๆ เมื่อไหร่ที่คณ
ุ บอกว่า
“หยุด” ให้ คนที่อยูใ่ กล้ ปมเชือกมากที่สดุ เล่าเนื ้อเรื่ องตอนต่อไป ทา
อย่างนี ้ไปเรื่ อย ๆจนกว่าจะเล่าเรื่ องจบ

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบอะไรที่สดุ จากเรื่ องวันนี ้บ้ าง?
• บุคคลในเรื่ องตัดสินใจอย่างไร? พวกเขามีทางเลือกอื่นหรื อไม่? เกิด
อะไรขึ ้นกับทางเลือกที่พวกเขาตัดสินใจ?
• ให้ คณ
ุ ลองจินตนาการว่าตัวเองอยูใ่ นเหตุการณ์นนั ้ คุณคิดว่าตัวเอง
จะได้ ยิน หรื อมองเห็นอะไรบ้ าง?
• จากที่คณ
ุ ได้ ฟังเรื่ องราวทุกช่วงที่เกิดขึ ้นกับไยรัสแล้ ว คุณคิดว่าไยรัส
จะคิดอะไร หรื อรู้สกึ อย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น?
• สมมุตวิ า่ คุณคือลูกสาวของไยรัส- คุณคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นกับเธอจะทา
ให้ เธอรู้สกึ อย่างไร?
• พระเยซูเคยทาการอัศจรรย์ในชีวิตคุณอย่างไรบ้ าง?
• สาหรับฉัน พระเยซูทรง____________________
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• มีเหตุการณ์ใดในชีวิตคุณที่คณ
ุ ต้ องการให้ พระเจ้ าสถิตอยู่ด้วย?
• คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ มีสว่ นอย่างไรจากเรื่ องที่ได้ ฟังในวันนี ้?
• พระวิญญาณฯ กาลังตรัสอะไรกับคุณตอนนี ้บ้ าง? พระองค์อยากให้
คุณทาอะไรบางจากสิ่งที่คณ
ุ ได้ เรี ยนรู้ในวันนี ้?

 อธิษฐานปิ ด
พระเยซูทรงมีฤทธิ์เดชและสามารถควบคุมทุกสิ่ง พระเยซู
โปรดอวยพรให้ เราได้ สขุ ภาพที่แข็งแรงและมีชีวิตเหมือนพระองค์

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
พระองค์ทรงจับมือของเด็กแล้ วตรัส
ว่า “ลูกเอ๋ย ลุกขึ ้นเถิด” แล้ ว
วิญญาณก็กลับเข้ าไปในตัวเด็ก เขา
ก็ลกุ ขึ ้นทันที พระองค์จงึ ตรัสสัง่ ให้
เอาอาหารมาให้ เขากิน บิดามารดา
ของเด็กคนนันก็
้ ประหลาดใจมาก แต่
พระองค์ทรงสัง่ ไม่ให้ บอกใครถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นนัน้

พระเยซูทรงรั กษาลูกสาวของไยรัส (2) - ลูกา 8: 49-56

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?

เบือ้ งหลัง
พระเยซูทรงมีอานาจและสามารถ
ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง พระองค์ทรง
รักษาผู้ที่เจ็บป่ วยมากมาย

 ช่ วงเปิ ด

ถึงแม้ วา่ ผู้นาศาสนาทังหลายจะไม่
้
ชอบพระเยซู แต่มีวนั หนึง่ ที่ผ้ นู า
คนหนึง่ มาหาพระองค์เพื่อขอความ
ช่วยเหลือ

การเก็บความลับเป็ นเรื่ องยากมากแค่ไหน ยิ่งถ้ าเรื่ องนัน้
เป็ นเรื่ องที่ดีมาก ๆ ?

เรื่องในพระคัมภีร์

 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
การแสดงท่ าทางด้ วยมือ – ทบทวนเรื่ องราวทังหมดอี
้
กครัง้ โดยให้
สมาชิกในกลุม่ เล่าเรื่ องราวด้ วยแสดงท่าทางด้ วยมือที่แตกต่างกัน ซึง่
จะช่วยให้ พวกเขาจดจาเรื่ องราวแต่ละส่วนได้ ทาต่อกันไปเรื่ อย ๆ
เพื่อจะได้ มีทา่ ทางใหม่ๆ จนจบเรื่ อง

ขณะที่พระองค์กาลังตรัสอยู่นนั ้ มีคน
จากบ้ านนายธรรมศาลามาบอกนาย
ว่า “ลูกสาวของท่านตายแล้ ว ไม่ต้อง
รบกวนอาจารย์อีก” เมื่อพระเยซูได้
ยินจึงตรัสกับเขาว่า “อย่ากลัว จงเชื่อ
เท่านัน้ แล้ วลูกจะหายดี” เมื่อ
พระองค์เสด็จเข้ าไปในบ้ าน พระองค์
ไม่ทรงยอมให้ ใครเข้ าไปยกเว้ นเปโตร
ยอห์น ยากอบและบิดามารดาของ
เด็กเท่านัน้ ทุกคนกาลังร้ องไห้ ทกุ ข์
โศกเพราะเด็กคนนัน้ แต่พระองค์
ตรัสว่า “อย่าร้ องไห้ เขายังไม่ตาย
เพียงแต่นอนหลับอยู”่ พวกเขา
หัวเราะเยาะพระองค์ เพราะรู้วา่ เด็ก
คนนันตายแล้
้
ว

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบอะไรที่สดุ จากเรื่ องวันนี ้บ้ าง?
• พระเยซูตอบสนองคนอื่นๆในเรื่ องนี ้อย่างไร?
เรื่ องนี ้ทาให้ เรารู้จกั พระเยซูมากขึ ้นอย่างไรบ้ าง?
• ในระหว่างที่ฟังเรื่ องเล่า คุณคิดภาพอะไร?
คุณรู้สกึ อย่างไรกับความคิดนัน?
้
• ในพระคัมภีร์บอกว่า เมื่อผู้เชื่อมารวมตัวกันก็จะสามารถทาสิ่งที่ใหญ่
กว่าที่พระองค์ทา คุณคิดว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่? คุณคิดว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่
ที่พระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ ทาคืออะไร?
• ทุกวันนี ้คุณจะเป็ นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ ้นได้ อย่างไร?
• ตอนนี ้คุณกาลังเจอเหตุการณ์อะไรที่ทาให้ อยากจะทูลขอ
ความช่วยเหลือจากพระเยซู?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากเรื่ องที่คณ
ุ ได้ ฟัง คุณคิดว่าพระวิญญาณฯอยากจะบอกอะไรกับ
คุณบ้ าง?
• คุณคิดว่าจะสามารถแบ่งปันเรื่ องให้ กบั ใครได้ บ้างในสัปดาห์นี ้?

 อธิษฐานปิ ด
พระเยซูทรงห่วงใยทุกคน ทังคนจนและคนรวย
้
พระเยซูคริสต์
โปรดให้ เรามีใจเข้ าหาพระองค์พร้ อมกับวางปัญหาทังหลายไว้
้
กบั
พระองค์

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
พระองค์ทรงจับมือของเด็กแล้ วตรัส
ว่า “ลูกเอ๋ย ลุกขึ ้นเถิด” แล้ ว
วิญญาณก็กลับเข้ าไปในตัวเด็ก เขา
ก็ลกุ ขึ ้นทันที พระองค์จงึ ตรัสสัง่ ให้
เอาอาหารมาให้ เขากิน บิดามารดา
ของเด็กคนนันก็
้ ประหลาดใจมาก แต่
พระองค์ทรงสัง่ ไม่ให้ บอกใครถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นนัน้

ศักเคียสอยากเห็นพระเยซู (1) - ลูกา 19: 1-10

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
เล่าประสบการณ์ที่คณ
ุ เคยโดนคนตัวสูงยืนบังทาให้ คณ
ุ มองไม่เห็น
สิ่งที่อยูข่ ้ างหน้ า แล้ วคุณทาอย่างไร? คุณรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์
นัน?
้
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
เกมส่ ง/โยนลูกบอล - ให้ เด็กนั่งวงกลม เมื่อคุณพูดว่า "ส่ง"
ให้ เด็ก ๆ ส่งลูกบอลไปรอบ ๆ จนกว่าคุณจะพูดว่า "หยุด” ให้ คนที่มี
ลูกบอลในมือเล่าเรื่ องส่วนหนึง่ และเมื่อคุณพูดว่า "ส่ง" ให้ เด็ก ๆ เริ่ม
ส่งลูกบอลไปเรื่ อย ๆจนกว่าคุณจะพูดว่า "หยุด" หรื อเด็กสามารถ
เลือกโยนลูกบอลให้ คนที่เขาเลือกให้ เล่าเรื่ องตอนถัดไป

เบือ้ งหลัง
ในยุคของพระเยซูนนั ้ คนเก็บภาษี
เป็ นกลุม่ คนที่หลอกลวงเอาเงินจาก
ประชาชนทัว่ ไป
พวกเขาเรี ยกเก็บเงินมากกว่าที่ควร
และเก็บส่วนต่างไว้ สาหรับตัวเอง
จนพวกเขากลายเป็ นคนร่ ารวยมาก
และสิ่งที่เกิดขึ ้นทาให้ ผ้ คู นมากมาย
เกลียดชังเขา
เรื่องในพระคัมภีร์
เมื่อพระเยซูเสด็จเข้ าไปในเมือง
เยรี โคและกาลังเสด็จผ่านไปตาม
ทาง มีชายคนหนึง่ ชื่อศักเคียสอยูท่ ี่
นัน่ เขาเป็ นนายด่านภาษีและเป็ นคน
มัง่ มี เขาพยายามจะดูวา่ พระเยซูเป็ น
ใคร แต่คนมากจึงมองไม่เห็น
เพราะเขาเป็ นคนเตี ้ย เขาจึงวิ่งไป
ข้ างหน้ า ปี นขึ ้นต้ นมะเดื่อเพื่อจะได้
มองเห็นพระองค์ เพราะว่าพระองค์
กาลังจะเสด็จผ่านทางนัน้ เมื่อพระ
เยซูเสด็จมาถึงที่นนั่ พระองค์แหงน
พระพักตร์ ดศู กั เคียสแล้ วตรัสกับเขา
ว่า “ศักเคียสเอ๋ย จงรี บลงมา
เพราะว่าวันนี ้เราจะต้ องพักอยูใ่ น
บ้ านของท่าน”แล้ วเขาก็รีบลงมา
ต้ อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชม
ยินดี

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)

• คุณชอบอะไรที่สดุ จากเรื่ องวันนี ้บ้ าง?
• ใครโดดเด่นที่สดุ ในเรื่ อง?
• คุณคิดว่าพระเยซูจะรู้สึกกับศักเคียสอย่างไรบ้ าง?

ทุกคนที่เห็นแล้ วก็พากันบ่นและ

• ในระหว่างที่ฟังเรื่ องคุณคิดภาพอะไรบ้ าง? แล้ วคุณรู้สกึ อย่างไร?
• คุณจะทาอย่างไร หรื อรู้สกึ อย่างไร ถ้ าพระเยซูอยากมาที่บ้านของ
คุณ?
• อะไรเป็ นสิ่งที่สาคัญถ้ าพระองค์เสด็จมา?
• จากเรื่ องนี ้คุณได้ เรี ยนรู้อะไรบ้ างเกี่ยวกับการเชื่อฟั งพระเจ้ า? ใน
สัปดาห์นี ้มีเรื่ องไหนที่คณ
ุ ต้ องสดงความเชื่อฟั งกับพระเจ้ าบ้ าง?
• ศักเคียสอยากเห็นพระเยซูด้วยตาของตัวเอง และเขาพยายามทา
บางอย่างที่อย่างน้ อยก็ชว่ ยให้ เขาได้ เห็นพระองค์ คุณมี
ความสัมพันธ์สว่ นตัวกับพระเยซูหรื อไม่? ถ้ ามี ช่วยแบ่งปั น
ประสบการณ์ให้ เพื่อนฟั ง ถ้ ายังไม่มี คุณอยากรู้จกั พระองค์มากขึ ้น
ไหม?
• คุณจะทาอย่างไรเพื่อให้ ได้ ใกล้ ชิดพระเยซูมากขึ ้น?

องค์พระผู้เป็ นเจ้ าว่า “องค์พระผู้เป็ น
เจ้ า ทรัพย์สิ่งของของข้ าพระองค์

 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากเรื่ องที่คณ
ุ ได้ ฟัง คุณคิดว่าพระวิญญาณฯอยากจะบอกอะไรกับ
คุณบ้ าง?
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังวันนี ้ ทาให้ คณ
ุ ได้ เรี ยนรู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้ ามากขึ ้น
บ้ าง?

 อธิษฐานปิ ด
พระเจ้ าโปรดอวยพรให้ เราแต่ละคนมีใจปรารถนาอยากเห็นพระองค์
ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ ้นก็ตาม เหมือนกับศักเคียส

กล่าวว่า “ท่านผู้นี ้จะเข้ าไปพักอยู่กบั
คนบาป” ส่วนศักเคียสนันยื
้ นขึ ้นทูล

ข้ าพระองค์ยอมให้ คนยากจน
ครึ่งหนึง่ และถ้ าข้ าพระองค์โกงอะไร
ของใครมา ก็ยอมคืนให้ เขาสี่เท่า”
พระเยซูตรัสกับเขาว่า “วันนี ้ความ
รอดมาถึงบ้ านนี ้แล้ ว เพราะคนนี ้เป็ น
ลูกของอับราฮัมด้ วย เพราะว่าบุตร
มนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่
หลงหายไปนันให้
้ รอด

ศักเคียสอยากเห็นพระเยซู (2) - ลูกา 19: 1-10

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
เล่าประสบการณ์ที่คณ
ุ เคยไปอยูใ่ นที่สงู ที่สดุ ที่เคยไป ว่าการมองลง
มาจากที่สงู นันเป็
้ นอย่างไร?
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
แสดงท่ าทางประกอบ : เรี ยกเด็กออกมาแล้ วให้ เด็ก ๆแสดงท่าทาง
ตามเรื่ องเล่าจากผู้สอน หรื ออาจจะดูว่าเด็กคนไหนที่อยากเป็ นคน
เล่าเรื่ องแล้ วให้ เด็กคนอื่น ๆเป็ นคนแสดงท่าทาง

เบือ้ งหลัง
ตอนนี ้เกือบจะเป็ นสัปดาห์สดุ ท้ ายใน
ชีวิตของพระเยซูแล้ ว พระองค์กาลัง
เสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็ม แต่ทรง
หยุดพักในเมืองที่ชื่อว่าเยรี โค
ลองจินตนาการภาพฝูงชนมาเฝ้าดู
ขณะที่พระเยซูกาลังเสด็จผ่าน
คุณเห็นภาพอะไร หรื อคุณได้ ยิน
เสียงอะไรบ้ าง?
เรื่องในพระคัมภีร์
เมื่อพระเยซูเสด็จเข้ าไปในเมือง
เยรี โคและกาลังเสด็จผ่านไปตาม
ทาง มีชายคนหนึง่ ชื่อศักเคียสอยูท่ ี่
นัน่ เขาเป็ นนายด่านภาษีและเป็ นคน
มัง่ มี เขาพยายามจะดูวา่ พระเยซูเป็ น
ใคร แต่คนมากจึงมองไม่เห็น
เพราะเขาเป็ นคนเตี ้ย เขาจึงวิ่งไป
ข้ างหน้ า ปี นขึ ้นต้ นมะเดื่อเพื่อจะได้
มองเห็นพระองค์ เพราะว่าพระองค์
กาลังจะเสด็จผ่านทางนัน้ เมื่อพระ
เยซูเสด็จมาถึงที่นนั่ พระองค์แหงน
พระพักตร์ ดศู กั เคียสแล้ วตรัสกับเขา
ว่า “ศักเคียสเอ๋ย จงรี บลงมา
เพราะว่าวันนี ้เราจะต้ องพักอยูใ่ น
บ้ านของท่าน”แล้ วเขาก็รีบลงมา
ต้ อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชม
ยินดี

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบอะไรที่สดุ จากเรื่ องวันนี ้บ้ าง?
• ศักเคียสตัดสินใจทาอะไรเขามีทางเลือกอื่นไหมเกิดอะไรขึ ้นจากการ
ตัดสินใจของเขา?
• จากเรื่ องนี ้คุณสังเกตเห็นอะไรบ้ างจากพระเยซู?
• ในระหว่างที่ฟังเรื่ องคุณคิดภาพอะไรบ้ าง? แล้ วคุณรู้สกึ อย่างไร?
• คุณจะทายังไงถ้ าได้ เห็นศักเคียสกาลังปี นต้ นไม้ ?
• คุณมีอะไรที่เหมือนศักเคียสบ้ างหรื อไม่?
• หลังจากที่ได้ ฟังเรื่ องจบแล้ ว ฉันเห็นว่าตัวฉันเอง________
• ศักเคียสอยากเห็นพระเยซูด้วยตาของตัวเอง และเขาพยายามทา
บางอย่างที่อย่างน้ อยก็ชว่ ยให้ เขาได้ เห็นพระองค์
คุณมีความสัมพันธ์สว่ นตัวกับพระเยซูหรื อไม่? ถ้ ามี ช่วยแบ่งปัน
ประสบการณ์ให้ เพื่อนฟั ง ถ้ ายังไม่มี คุณอยากรู้จกั พระองค์มากขึ ้น
ไหม?
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังวันนี ้ ทาให้ คณ
ุ ได้ เรี ยนรู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้ ามากขึ ้น
บ้ าง?

 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากเรื่ องที่คณ
ุ ได้ ฟัง คุณคิดว่ามีอะไรที่คณ
ุ อยากจะเปลี่ยนแปลงใน
ชีวิตเกี่ยวกับความรักและการรับใช้ พระเจ้ าบ้ าง?
• คุณอยากจะแบ่งปันเรื่ องนี ้กับใครในสัปดาห์นี ้บ้ าง?

 อธิษฐานปิ ด
พระเจ้ าโปรดอวยพรให้ เรามีจิตใจที่ปรารถนาพระองค์มากยิ่งขึ ้น

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
ทุกคนที่เห็นแล้ วก็พากันบ่นและ
กล่าวว่า “ท่านผู้นี ้จะเข้ าไปพักอยู่กบั
คนบาป” ส่วนศักเคียสนันยื
้ นขึ ้นทูล
องค์พระผู้เป็ นเจ้ าว่า “องค์พระผู้เป็ น
เจ้ า ทรัพย์สิ่งของของข้ าพระองค์
ข้ าพระองค์ยอมให้ คนยากจน
ครึ่งหนึง่ และถ้ าข้ าพระองค์โกงอะไร
ของใครมา ก็ยอมคืนให้ เขาสี่เท่า”
พระเยซูตรัสกับเขาว่า “วันนี ้ความ
รอดมาถึงบ้ านนี ้แล้ ว เพราะคนนี ้เป็ น
ลูกของอับราฮัมด้ วย เพราะว่าบุตร
มนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่
หลงหายไปนันให้
้ รอด

พระเยซูเสด็จมาในกรุ งเยรู ซาเล็มอย่ างผู้ชนะ (1) - ลูกา 19: 29-41
 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?

เบือ้ งหลัง
พระเยซูได้ ทรงกระทาสิ่งที่ยิ่งใหญ่
เพื่อมนุษย์ พระองค์กาลังเสด็จเข้ า
กรุงเยรูซาเล็มเป็ นครัง้ สุดท้ าย
ในระหว่างที่พระเยซูเสด็จ ประชาชน
พากันโบกกิ่งต้ นปาล์มและเอาเสื ้อ
ของตนปูบนท้ องถนนเพื่อให้ พระองค์

 ช่ วงเปิ ด

ดาเนินผ่านบนเสื ้อของตน

เล่าประสบการณ์ที่คณ
ุ เคยเห็นการเดินขบวนพาเหรดว่าเป็ น
อย่างไร?

เรื่องในพระคัมภีร์

 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
เกมส์ เชือก : นาเชือกที่มีความยาว 15 ฟุตมามัดปลายทัง้ สองเข้ า
ด้ วยกัน จากนันให้
้ เด็กทุกคนเข้ าไปอยูใ่ นวงกลมโดยที่เด็กแต่ละคน
จับเชือกไว้ แล้ วค่อยๆจับเชือกวนไปเรื่ อย ๆ เมื่อไหร่ที่คณ
ุ บอกว่า
“หยุด” ให้ คนที่อยูใ่ กล้ ปมเชือกมากที่สดุ เล่าเนื ้อเรื่ องตอนต่อไป ทา
อย่างนี ้ไปเรื่ อย ๆจนกว่าจะเล่าเรื่ องจบ

พระเยซูทรงใช้ สาวกสองคน สัง่ ว่า
“จงเข้ าไปในหมูบ่ ้ านที่อยู่ตรงหน้ า
เมื่อเข้ าไปแล้ วจะพบลูกลาตัวหนึง่ ที่
ยังไม่มีใครขึ ้นขี่เลยผูกไว้ จงแก้ มนั จูง
มาเถิด ถ้ ามีใครถามว่า ‘ท่านแก้ มนั
ทาไม?’ จงบอกเขาว่า ‘องค์พระผู้เป็ น
เจ้ าต้ องพระประสงค์จะใช้ มนั ’
” สาวกสองคนนันก็
้ พบเหมือนอย่าง
ที่พระองค์ตรัสกับเขา ขณะที่เขา
กาลังแก้ ลกู ลาอยูน่ นั ้ พวกเจ้ าของก็
ถามเขาว่า “ท่านแก้ ลกู ลา
ทาไม?” เขาตอบว่า “องค์พระผู้เป็ น
เจ้ าต้ องพระประสงค์จะใช้ มนั ” แล้ ว
เขาก็จงู ลูกลามาหาพระเยซู เอาเสื ้อ
ของตนปูบนหลังลา แล้ วเชิญพระ
เยซูขึ ้นทรงลานัน้ ขณะที่พระองค์
เสด็จไป ประชาชนเอาเสื ้อผ้ าของตน
ปูตามหนทาง

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• ใครโดดเด่นที่สดุ ในเรื่ องนี ้?
• คุณชอบเหตุการณ์ไหนของเรื่ องนี ้มากที่สดุ ?
• ในระหว่างที่ฟังเรื่ องนี ้คุณจินตนาการภาพว่าตัวเองอยูท่ ี่นนั่ ได้ ไหม?
คุณได้ ยินหรื อได้ เห็นอะไรในเรื่ องนี ้บ้ าง?
• คุณเคยทาอะไรที่เป็ นการเฉลิมฉลองพระเยซูคริสต์บ้างไหม?
คุณหรื อคนในครอบครัวเคยเฉลิมฉลองพระเยซูคริสต์บ้างหรื อเปล่า?
• คุณคิดว่าพระเยซูอยากให้ คณ
ุ เฉลิมฉลองอะไรให้ พระองค์ในวันนี?้
• มีเรื่ องไหนบ้ างที่คณ
ุ อยากจะสรรเสริญพระเจ้ า?
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังในวันนี ้ มีอะไรที่คณ
ุ ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับความหมาย
ของการติดตามพระเยซูบ้าง?

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ ทางที่จะ
ลงไปจากภูเขามะกอกเทศแล้ ว
พวกสาวกทุกคนก็มีความชื่นชมยินดี
เพราะมหกิจทังหลายที
้
่พวกเขาเห็น
นัน้ จึงเริ่มสรรเสริญพระเจ้ าด้ วยเสียง
ดัง ว่า
“ขอให้พระมหากษัตริ ย์ ผูเ้ สด็จมำ
ในพระนำมขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้ำ ทรงพระเจริ ญ ขอให้ มีสนั ติใน
สวรรค์และพระเกียรติในที่สงู สุด”
แต่ฟาริสีบางคนในฝูงชนทูลพระองค์
ว่า “ท่านอาจารย์ จงห้ ามพวกสาวก

 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากสิ่งที่คณ
ุ ได้ เรี ยนรู้ในวันนี ้คุณสัมผัสได้ วา่ พระเยซูอยากจะบอก
อะไรกับคุณบ้ าง?
• ใครช่วยอธิบายความหมายของการวางใจและการติดตามพระเยซูได้
บ้ าง? จากสิ่งที่เราได้ เรี ยนรู้ในวันนี ้คุณอยากจะวางใจพระเยซู
ในเรื่ องใดบ้ าง?
• คุณพอจะนึกถึงใครซักคนที่ควรจะได้ ฟังเรื่ องนี ้บ้ าง หรื อควรได้ ฟัง
ความหมายของการเป็ นผู้ติดตามพระเยซูบ้างไหม?

 อธิษฐานปิ ด
ขอพระเจ้ าโปรดอวยพรให้ คณ
ุ มีหวั ใจที่ตื่นเต้ นที่จะได้ เห็นพระเยซู
เหมือนที่ฝงู ชนทังหลายในเรื
้
่ องรู้สกึ

ของท่าน”พระองค์ตรัสตอบพวกเขา
ว่า “เราบอกพวกท่านว่า แม้ คนพวก
นี ้จะนิ่งเงียบ แต่ศลิ าทังหลายก็
้
ยงั จะ
ส่งเสียงร้ อง”

พระเยซูเสด็จมาในกรุ งเยรู ซาเล็มอย่ างผู้ชนะ (2) - ลูกา 19: 29-41

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?

เบือ้ งหลัง
พระเยซูกาลังมาถึงช่วงสัปดาห์
สุดท้ ายของชีวิตบนโลกนี ้ พระองค์
กาลังเสด็จมาถึงเยรูซาเล็มและ
ประชาชนต่างรู้สกึ ตื่นเต้ นที่ได้ พบ
พระองค์ เรามาดูวา่ เกิดอะไรขึ ้น

 ช่ วงเปิ ด

เรื่องในพระคัมภีร์

เล่าประสบการณ์ที่เคยมีคนทาบางอย่างเพื่อคุณเป็ นพิเศษว่าคุณ
รู้สกึ อย่างไร?

พระเยซูทรงใช้ สาวกสองคน สัง่ ว่า
“จงเข้ าไปในหมูบ่ ้ านที่อยู่ตรงหน้ า
เมื่อเข้ าไปแล้ วจะพบลูกลาตัวหนึง่ ที่
ยังไม่มีใครขึ ้นขี่เลยผูกไว้ จงแก้ มนั จูง
มาเถิด ถ้ ามีใครถามว่า ‘ท่านแก้ มนั
ทาไม?’ จงบอกเขาว่า ‘องค์พระผู้เป็ น
เจ้ าต้ องพระประสงค์จะใช้ มนั ’
” สาวกสองคนนันก็
้ พบเหมือนอย่าง
ที่พระองค์ตรัสกับเขา ขณะที่เขา
กาลังแก้ ลกู ลาอยูน่ นั ้ พวกเจ้ าของก็
ถามเขาว่า “ท่านแก้ ลกู ลา
ทาไม?” เขาตอบว่า “องค์พระผู้เป็ น
เจ้ าต้ องพระประสงค์จะใช้ มนั ” แล้ ว
เขาก็จงู ลูกลามาหาพระเยซู เอาเสื ้อ
ของตนปูบนหลังลา แล้ วเชิญพระ
เยซูขึ ้นทรงลานัน้ ขณะที่พระองค์
เสด็จไป ประชาชนเอาเสื ้อผ้ าของตน
ปูตามหนทาง

 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
วาดรู ป - หากคุณมีอปุ กรณ์ ให้ เด็กวาดภาพสิ่งที่พวกเขาเห็นหรื อสิ่ง
ที่พวกเขาชอบมากที่สดุ จากเรื่ องที่ได้ ฟัง จากนันให้
้ เด็กแต่ละคน
แบ่งปันภาพกับเพื่อนคนอื่น ๆ ในกลุม่ ถ้ าเด็กวาดภาพสถานการณ์ที่
แตกต่างกันให้ เด็กวางภาพเรี ยงตามลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น หรื อ
ให้ ผ้ สู อนกาหนดฉากต่าง ๆ ให้ เด็กแต่ละคน แล้ วให้ เด็กๆวางภาพ
ตามลาดับและใช้ ภาพเพื่อเล่าเรื่ อง

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบเหตุการณ์ไหนของเรื่ องนี ้มากที่สดุ ?
• บุคคลต่างๆในเรื่ องนี ้มีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไรบ้ าง?
• ในระหว่างที่ฟังเรื่ องนี ้คุณจินตนาการตัวเองว่าอยูใ่ นเหตุการณ์ได้
หรื อไม่? แล้ วคุณรู้สกึ อย่างไร?
• คุณคิดว่าเหล่าสาวกจะคิดอะไรในใจเมื่อเห็นเหตุการณ์เหล่านี ้
เกิดขึ ้น? คุณคิดว่าเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์นนจะรู
ั ้ ้ สกึ อะไรบ้ าง?
• สมมุตวิ า่ คุณอยู่ในเหตุการณ์นนคุ
ั ้ ณจะทาอย่างไร?
• คุณอยากจะบอกอะไรกับพระเยซู? วันนี ้คุณจะถวายเกียรติพระเจ้ า
อย่างไรบ้ าง?
• น่าสงสัยว่าทาไมพระเยซูต้องร้ องไห้ ให้ กรุงเยรูซาเล็ม คุณคิดว่าอะไร
ทาให้ พระเยซูร้ ูสกึ เศร้ าใจ?

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ ทางที่จะ
ลงไปจากภูเขามะกอกเทศแล้ ว
พวกสาวกทุกคนก็มีความชื่นชมยินดี
เพราะมหกิจทังหลายที
้
่พวกเขาเห็น
นัน้ จึงเริ่มสรรเสริญพระเจ้ าด้ วยเสียง
ดัง ว่า
“ขอให้พระมหากษัตริ ย์ ผูเ้ สด็จมำ
ในพระนำมขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้ำ ทรงพระเจริ ญ ขอให้ มีสนั ติใน
สวรรค์และพระเกียรติในที่สงู สุด”
แต่ฟาริสีบางคนในฝูงชนทูลพระองค์
ว่า “ท่านอาจารย์ จงห้ ามพวกสาวก

 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังในวันนี ้คุณอยากจะพัฒนาตัวเองในเรื่ องความรัก
และการรับใช้ พระเจ้ าอย่างไรบ้ าง?
• เรื่ องนี ้บอกอะไรเราเกี่ยวกับพระเยซูบ้าง?
• คุณอยากจะแบ่งปันเรื่ องนี ้กับใครบ้ างในสัปดาห์นี ้?

 อธิษฐานปิ ด
ผู้คนมากมายเข้ าใจผิดเรื่ องเป้าหมายของพระเยซูบนโลกนี ้
ขอพระเจ้ าโปรดอวยพรให้ เด็ก ๆได้ ร้ ูเป้าหมายที่พระเจ้ าทรงมี
ต่อชีวิตพวกเขา

ของท่าน”พระองค์ตรัสตอบพวกเขา
ว่า “เราบอกพวกท่านว่า แม้ คนพวก
นี ้จะนิ่งเงียบ แต่ศลิ าทังหลายก็
้
ยงั จะ
ส่งเสียงร้ อง”

พระเยซูเสด็จขึน้ สู่สวรรค์ (1) - กิจการ 1: 8-11; ลูกา 24: 52-53

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?

เบือ้ งหลัง

หลังจากพระเยซูเข้ ามาใน
กรุงเยรูซาเล็ม ผู้นาศาสนาต่าง
ต้ องการฆ่าพระองค์ พวกเขาใส่ร้าย
พระเยซูและทาให้ พระองค์ถกู ตรึงไว้
ที่กางเขน แต่สามวันต่อมา พวกเขา

 ช่ วงเปิ ด

ไม่พบร่างของพระเยซูในอุโมงค์พระองค์มีชีวิตอยู!่

เล่าประสบการณ์เวลาที่คณ
ุ มีความสุขมากๆ

พระเยซูทรงฟื น้ คืนพระชนม์และทรง

 เบือ้ งหลัง

สถิตกับเหล่าสาวกของพระองค์เป็ น
เวลา 40 วัน พระองค์ทรงสัญญากับ

 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วธิ ีการตังค
้ าถาม
ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
ผลัดกันเล่ า – แบ่งเด็กออกเป็ นหลายๆทีม กาหนดจุดว่าเด็กๆ
จะต้ องวิ่งไปให้ ถึงจุดแล้ ววิ่งกลับมา เมื่อกลับมาถึงให้ เด็กตะโกนเรื่ อง
เล่าตอนหนึง่ จากนันให้
้ เพื่อนคนถัดไปในทีมวิ่งไปที่จดุ แล้ ววิ่ง
กลับมา เมื่อมาถึงให้ ตะโกนเล่าเรื่ องในตอนถัดไป ทาไปเรื่ อยๆ
จนกว่าจะเล่าเรื่ องจนจบ

พวกเขาว่า พระองค์จะทรงส่งพระ
วิญญาณบริ สทุ ธิ์ไปอยู่กบั พวกเขา
หลังจากที่พระองค์จากพวกเขาไป
เรื่องในพระคัมภีร์
แต่พวกท่านจะได้ รับพระราชทาน
ฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่าน
ทังหลายจะเป็
้
นสักขีพยานของเราใน
กรุงเยรูซาเล็ม ทัว่ แคว้ นยูเดีย ทัว่
แคว้ นสะมาเรี ย และจนถึงที่สดุ ปลาย
แผ่นดินโลก” เมื่อพระองค์ตรัส
เช่นนันแล้
้ ว พระเจ้ าทรงรับพระองค์
ขึ ้นไปต่อหน้ าต่อตาพวกเขา และมี
เมฆคลุมพระองค์ให้ พ้นสายตาของ
เขา

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบเหตุการณ์ไหนของเรื่ องนี ้มากที่สดุ ?
• เหตุการณ์ตอนไหนในเรื่ องที่ทาให้ คณ
ุ รู้สกึ อัศจรรย์ใจ?
• คุณคิดว่าเหล่าสาวกจะรู้สกึ ยังไงเวลาที่เห็นพระเยซูกลับขึ ้นไปบน
สวรรค์? ถ้ าคุณอยูใ่ นสถานการณ์ตรงนันคุ
้ ณจะทาอย่างไร?
• หลังจากที่พระเยซูเสด็จกลับขึ ้นสูส่ วรรค์ ทูตสวรรค์จงึ ถาม
เหล่าสาวกว่า ทาไมพวกท่านถึงยืนจ้ องมองฟ้าสวรรค์? คุณคิดว่า
ตอนนี ้พระเยซูอยากให้ คณ
ุ ไปที่ไหน หลังจากที่คณ
ุ ได้ ฟังเรื่ องของ
พระองค์ คุณอยากเล่าเรื่ องนี ้ให้ ใครฟั งบ้ าง?
• คุณอยากจะสรรเสริญพระเยซูอย่างไรบ้ าง?
• วันนี ้สิ่งที่ฉนั ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับพระเยซูคือ ____________

 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• หลังจากที่ได้ ฟังเรื่ องในวันนี ้แล้ ว คุณคิดว่าจะแสดงความเชื่อฟั ง
พระเยซูได้ อย่างไรบ้ าง?
• จากเรื่ องที่ฟังในวันนี ้ คุณคิดว่าจะสามาถพัฒนาตัวเองเรื่ องความรัก
ที่มีตอ่ พระเจ้ า และการรับใช้ พระองค์ได้ อย่างไรบ้ าง?
• คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ มีสว่ นอย่างไรบ้ างกับเรื่ องที่ได้ ฟัง
ในวันนี ้?

 อธิษฐานปิ ด
เมื่อได้ อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้ าทาให้ จิตใจของเราเต็มไปด้ วย
คาสรรเสริ ญ ขอพระเจ้ าโปรดอวยพรให้ เรามีแห่งการสรรเสริญพระองค์

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
เมื่อพวกเขากาลังเขม้ นมองดูฟ้า
ในขณะที่พระองค์เสด็จขึ ้นไป มีชาย
สองคนสวมเสื ้อขาวมายืนอยู่ข้างๆ
พวกเขา สองคนนันกล่
้ าวว่า
“ชาวกาลิลีเอ๋ย ทาไมพวกท่านถึงยืน
จ้ องมองฟ้าสวรรค์? พระเยซูองค์นี ้ที่
ทรงรับไปจากท่านทังหลายขึ
้
้นไปยัง
สวรรค์นนั ้ จะเสด็จมาอีกในลักษณะ
เดียวกับที่ท่านทังหลายได้
้
เห็น
พระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นน”
ั้
พวกเขาจึง [นมัสการพระองค์แล้ ว]
กลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มด้ วยความ
ยินดีอย่างยิ่ง และอยูใ่ นพระวิหาร
ทุกวัน สรรเสริ ญพระเจ้ า

พระเยซูเสด็จขึน้ สู่สวรรค์ (2) - กิจการ 1: 8-11; ลูกา 24: 52-53

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้
หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่นบ้ าง? หากมี
ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
อย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
เล่าประสบการณ์ที่เพื่อนหรื อคนในครอบครัวคุณต้ องแยกจากไปว่า
คุณรู้สกึ อย่างไรบ้ าง?
 เบือ้ งหลัง

เบือ้ งหลัง
แม้ วา่ พระเยซูถกู ตรึงบนไม้ กางเขน
และถูกฝังไว้ ในอุโมงค์ฝังศพ แต่
ภายหลังพระองค์ก็เป็ นขึ ้นจากความ
ตายและทรงพระชนม์อยู่ บางคน
รู้สกึ ตื่นเต้ นมากที่ร้ ูวา่ พระองค์ฟืน้ คืน
พระชนม์ แต่ก็ยงั มีคนอื่น ๆ สงสัยว่า
เรื่ องนี ้จะเป็ นไปได้ อย่างไรเพราะพวก
เขาเห็นกับตาว่าพระองค์ทรง
สิ ้นพระชนม์แล้ ว
หลังจากเป็ นขึ ้นจากความตายพระ

 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์

เยซูทรงอยูก่ บั เหล่าสาวกเป็ นเวลา
40 วันก่อนที่จะเสด็จกลับสูส่ วรรค์

 ทบทวนเรื่ องเล่ า

เรื่องในพระคัมภีร์

ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้ วิธีการตังค
้ าถาม

แต่พวกท่านจะได้ รับพระราชทาน
ฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่าน
ทังหลายจะเป็
้
นสักขีพยานของเราใน
กรุงเยรูซาเล็ม ทัว่ แคว้ นยูเดีย ทัว่
แคว้ นสะมาเรี ย และจนถึงที่สดุ ปลาย
แผ่นดินโลก” เมื่อพระองค์ตรัส
เช่นนันแล้
้ ว พระเจ้ าทรงรับพระองค์
ขึ ้นไปต่อหน้ าต่อตาพวกเขา และมี
เมฆคลุมพระองค์ให้ พ้นสายตาของ
เขา

ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
วาดรู ป - หากคุณมีอปุ กรณ์ ให้ เด็กวาดภาพสิ่งที่พวกเขาเห็นหรื อสิ่ง
ที่พวกเขาชอบมากที่สดุ จากเรื่ องที่ได้ ฟัง จากนันให้
้ เด็กแต่ละคน
แบ่งปันภาพกับเพื่อนคนอื่น ๆ ในกลุม่ ถ้ าเด็กวาดภาพสถานการณ์ที่
แตกต่างกันให้ เด็กวางภาพเรี ยงตามลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น หรื อ
ให้ ผ้ สู อนกาหนดฉากต่าง ๆ ให้ เด็กแต่ละคน แล้ วให้ เด็กๆวางภาพ
ตามลาดับและใช้ ภาพเพื่อเล่าเรื่ อง

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบเหตุการณ์ไหนของเรื่ องนี ้มากที่สดุ ?
• ขณะที่ฟังเรื่ องเล่า คุณจินตนาการตัวเองอยูใ่ นเหตุการณ์ได้ หรื อไม่?
คุณเห็นหรื อได้ ยินอะไรบ้ าง?
• คุณจะรู้สกึ อย่างไรบ้ าง ถ้ าคุณเป็ นหนึง่ ในเหล่าสาวกที่ยืนอยู่ตรงนัน?
้
• สมมุตวิ า่ เหตุการณ์นี ้เกิดขึ ้นกับคุณ คุณจะทาอย่างไร? คุณจะเล่า
เรื่ องนี ้ให้ ใครฟั งบ้ าง? แล้ วคุณจะบอกกับเขาว่าอย่างไร?
• ฉันได้ เรี ยนรู้จากเรื่ องเล่าในวันนี ้ว่า พระเจ้ าทรงเป็ น________

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
เมื่อพวกเขากาลังเขม้ นมองดูฟ้า
ในขณะที่พระองค์เสด็จขึ ้นไป มีชาย
สองคนสวมเสื ้อขาวมายืนอยู่ข้างๆ
พวกเขา สองคนนันกล่
้ าวว่า
“ชาวกาลิลีเอ๋ย ทาไมพวกท่านถึงยืน
จ้ องมองฟ้าสวรรค์? พระเยซูองค์นี ้ที่
ทรงรับไปจากท่านทังหลายขึ
้
้นไปยัง
สวรรค์นนั ้ จะเสด็จมาอีกในลักษณะ
เดียวกับที่ท่านทังหลายได้
้
เห็น

 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• คุณได้ เรี ยนรู้การเป็ นผู้ตดิ ตามพระเยซูคริสต์จากเรื่ องนี ้อย่างไรบ้ าง?
ในสัปดาห์นี ้มีเรื่ องไหนที่คณ
ุ ต้ องเชื่อฟั งพระเจ้ าเป็ นพิเศษหรื อไม่?
• วันนี ้คุณจะทาอะไรเพื่อเป็ นการาตอบสนองพระเจ้ าและพระเยซู
บ้ าง?
• คุณสามารถแบ่งปั นเรื่ องนี ้กับใครได้ บ้าง?

 อธิษฐานปิ ด
พระเจ้ า โปรดอวยพรให้ เรามีใจที่อย่างจะเชื่อฟั งพระองค์อย่างหมดใจ

พระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นน”
ั้
พวกเขาจึง [นมัสการพระองค์แล้ ว]
กลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มด้ วยความ
ยินดีอย่างยิ่ง และอยูใ่ นพระวิหาร
ทุกวัน สรรเสริญพระเจ้ า

พระเยซูคริสต์ ทรงเลือกเซาโล (1) - กิจการ 9: 3-18
 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ใน
สัปดาห์ที่ผา่ นมาได้ หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่น
บ้ าง? หากมี ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯใน
สัปดาห์ที่ผา่ นมาอย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด

เบือ้ งหลัง
ผู้นาชาวยิวรู้สกึ เสียใจอย่างยิ่งที่ผ้ คู นกาลังเชื่อและ
ติดตามพระเยซู พวกเขาเริ่มข่มเหงผู้เชื่อ ด้ วยการ
ลงโทษพวกเขาด้ วยความหวังว่าพวกเขาจะหยุด
ติดตามพระเยซู

เล่าประสบการณ์ที่คณ
ุ คัดสินใจติดตามพระเยซูคริสต์?

คุณคิดว่าวิธีนี ้จะได้ ผลหรื อไม่? เรามาดูวา่ พระเจ้ าจะ
จัดการกับเรื่ องนี ้อย่างไร?

 เบือ้ งหลัง

เรื่องในพระคัมภีร์

 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์

ขณะที่เซาโลเดินทางไปใกล้ จะถึงเมืองดามัสกัส
ทันใดนันมี
้ แสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้ อมรอบตัว
ท่าน ท่านก็ล้มลงที่พื ้นและได้ ยินพระสุรเสียงตรัสว่า
“เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้ าข่มเหงเราทาไม?” เซาโลจึงทูล
ถามว่า “องค์พระผู้เป็ นเจ้ า พระองค์เป็ นใคร?”
พระองค์ตรัสว่า “เราคือเยซูผ้ ทู ี่เจ้ าข่มเหง จงลุกขึ ้นเถิด
และเข้ าไปในเมือง จะมีคนบอกให้ เจ้ าทราบว่าเจ้ าต้ อง
ทาอะไร” พวกที่เดินทางไปด้ วยกันก็ยืนจังงังพูดไม่
ออก พวกเขาได้ ยินพระสุรเสียงแต่ไม่เห็นใคร เซาโลจึง
ลุกขึ ้นจากพื ้น เมื่อลืมตาแล้ วก็มองอะไรไม่เห็น พวก
เขาจึงจูงมือท่านเข้ าไปในเมืองดามัสกัส ตาของท่านก็
มืดมัวไปถึงสามวัน และท่านไม่ได้ กินหรื อดื่มอะไรเลย

 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้
วิธีการตังค
้ าถาม ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
การ์ ตูนในช่ อง : แจกกระดาษให้ เด็กคนละหนึง่ แผ่น
จากนันให้
้ พบั ครึ่ง แล้ วพับครึ่งอีกที และพับซ ้าไปอีก
ครัง้ เป็ นสามรอบ เมื่อกางกระดาษออก กระดาษจะมี
รอยสี่เหลี่ยมทังหมดแปดช่
้
อง จากนันให้
้ เด็กวาดภาพ
ง่ายๆเป็ นภาพเหตุการณ์ในเรื่ องโดยแบ่งเป็ นช่วงๆ
วาดช่องละ 1 ภาพโดยต้ องเรี ยงลาดับเหตุการณ์ตาม
ในเรื่ อง จากนันให้
้ เด็กเล่าเรื่ องให้ เพื่อนฟั งโดยใช้ รูป
การ์ ตนู ที่วาดนัน้

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)

• คุณชอบเหตุการณ์ไหนของเรื่ องนี ้มากที่สดุ ?
• พระเจ้ าได้ จดั เตรี ยมให้ เซาโลมีหน้ าที่อะไร?
• เซาโลตอบสนองพรเยซูอย่างไรบ้ าง?

ในเมืองดามัสกัสมีสาวกคนหนึง่ ชื่ออานาเนีย องค์พระ

• ระหว่างที่ฟังเรื่ องเล่า คุณคิดว่าเซาโลมีความคิด
อย่างไร? แล้ วอานาเนียคิดอะไรอยู?่
• ถ้ าคุณเป็ นเซาโลคุณจะตอบสนองอย่างไร? พระเจ้ าใช้
วิธีการไหนเพื่อดึงความสนใจของคุณ? ถ้ าคุณเป็ นชาว
ดามัสกัส คุณจะทาอย่างไรเมื่อรู้วา่ จะมีคนมาทาร้ าย
คุณเพราะคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์?
• ฉันสงสัยว่าพระเจ้ าทรงมีแผนการอะไรสาหรับคุณ?
(คุณอาจจะวางมืออธิษฐานบนตัวเด็กได้ )
• วันนี ้คุณได้ เรี ยนรู้อะไรเกี่ยวกับพระเยซูบ้าง?

พระองค์อยู่ที่นี่” พระองค์จงึ ตรัสกับเขาว่า “จงลุกขึ ้น
ไปที่ถนนสายที่เรี ยกว่า ‘ถนนตรง’ และไปที่บ้านของยู

 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากเรื่ องที่ได้ เรี ยนรู้ในวันนี ้ คุณอยากจะเปลี่ยนแปลง
ชีวิตในด้ านไหนบ้ าง?
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังวันนี ้คุณคิดว่าพระวิญญาณฯอยาก
ตรัสอะไรกับคุณ?

ผู้เป็ นเจ้ าตรัสกับคนนันทางนิ
้
มิตว่า “อานาเนียเอ๋ย”
อานาเนียจึงทูลตอบว่า “องค์พระผู้เป็ นเจ้ า ข้ า

ดาสถามหาชายคนหนึง่ จากเมืองทาร์ ซสั ที่ชื่อเซาโล
ตอนนี ้เขากาลังอธิษฐานอยู่ และ[ในนิมิต]เขามองเห็น
ชายคนหนึง่ ชื่ออานาเนียเข้ ามาวางมือบนตัวเขาเพื่อ
ที่วา่ เขาจะมองเห็นอีก” แต่อานาเนียทูลตอบว่า “องค์
พระผู้เป็ นเจ้ า ข้ าพระองค์ได้ ยินหลายคนพูดถึงคนนัน้
ว่า เขาทาร้ ายธรรมิกชนของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม
มากมาย และที่นี่เขาก็ได้ สิทธิอานาจจากพวกหัวหน้ า
ปุโรหิตให้ มาจับคนทังหลายที
้
่อธิษฐานออกพระนาม
ของพระองค์” องค์พระผู้เป็ นเจ้ าจึงตรัสกับท่านว่า “จง
ไปเถิด เพราะว่าคนนี ้เป็ นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้ เขา
จะนานามของเราไปถึงบรรดาคนต่างชาติและบรรดา
กษัตริ ย์ และไปถึงพวกอิสราเอล เราจะแสดงให้ เขา
เห็นว่าเขาจะต้ องทนทุกข์ลาบากมากเท่าไรเพื่อนาม
ของเรา” แล้ วอานาเนียก็ไป และเข้ าไปในบ้ านนัน้
วางมือบนตัวเซาโลกล่าวว่า “พี่เซาโล พระเยซูองค์

 อธิษฐานปิ ด
พระเจ้ า โปรดอวยพรให้ เด็กๆเห็นว่าพระองค์ทรง
เตรี ยมแผนการในชีวิตพวกเขาอย่างไรบ้ าง?

พระผู้เป็ นเจ้ าผู้ที่ปรากฏแก่ท่านระหว่างทางที่ท่านมา
ที่นี่ ทรงใช้ ข้าพเจ้ ามาเพื่อให้ ทา่ นมองเห็นอีก และ
เพื่อให้ ทา่ นเต็มเปี่ ยมด้ วยพระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์” ทันใดนันมี
้ อะไรเหมือนเกล็ดหลุดจากตาของ
เซาโล แล้ วท่านก็เห็นได้ อีก ท่านจึงลุกขึ ้นรับบัพติศมา

พระเยซูคริสต์ ทรงเลือกเซาโล (2) - กิจการ 9: 3-1

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ใน
สัปดาห์ที่ผา่ นมาได้ หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่น
บ้ าง? หากมี ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯใน
สัปดาห์ที่ผา่ นมาอย่างไรบ้ าง?
 ช่ วงเปิ ด
ถ้ าคุณสามารถถามพระเจ้ าได้ ข้อหนึง่ คุณอยากถาม
ว่าอะไร?
 เบือ้ งหลัง
 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์
 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้
วิธีการตังค
้ าถาม ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
แสดงท่ าทางประกอบ : เรี ยกเด็กออกมาแล้ วให้ เด็ก
แสดงท่าทางตามเรื่ องเล่าจากผู้สอน หรื ออาจจะดูวา่
เด็กคนไหนที่อยากเป็ นคนเล่าเรื่ องแล้ วให้ เด็กคนอื่น ๆ
เป็ นคนแสดงท่าทาง

เบือ้ งหลัง
ความรักของพระเจ้ าเป็ นสิ่งที่นา่ อัศจรรย์ พระองค์
ต้ องการให้ เรารู้จกั พระองค์ พระองค์ทาหลายอย่าง
เพื่อให้ เราได้ เข้ าใจถึงความรักของพระองค์จริงๆ
บางครัง้ ก็จากความเมตตาของคนอื่น บางครัง้ ก็เป็ น
ความน่าประหลาดใจของการทรงสร้ างของพระองค์
สาหรับ บางอย่างก็จากที่เราได้ ยินจากในพระคัมภีร์
บางครัง้ ก็มาในรูปแบบที่นา่ ปะหลาดจ เหมือนกับเรื่ อง
ที่เราได้ ฟังวันนี ้

เรื่องในพระคัมภีร์
ขณะที่เซาโลเดินทางไปใกล้ จะถึงเมืองดามัสกัส
ทันใดนันมี
้ แสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้ อมรอบตัว
ท่าน ท่านก็ล้มลงที่พื ้นและได้ ยินพระสุรเสียงตรัสว่า
“เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้ าข่มเหงเราทาไม?” เซาโลจึงทูล
ถามว่า “องค์พระผู้เป็ นเจ้ า พระองค์เป็ นใคร?”
พระองค์ตรัสว่า “เราคือเยซูผ้ ทู ี่เจ้ าข่มเหง จงลุกขึ ้นเถิด
และเข้ าไปในเมือง จะมีคนบอกให้ เจ้ าทราบว่าเจ้ าต้ อง
ทาอะไร” พวกที่เดินทางไปด้ วยกันก็ยืนจังงังพูดไม่
ออก
พวกเขาได้ ยินพระสุรเสียงแต่ไม่เห็นใคร เซาโลจึงลุก
ขึ ้นจากพื ้น เมื่อลืมตาแล้ วก็มองอะไรไม่เห็น พวกเขา
จึงจูงมือท่านเข้ าไปในเมืองดามัสกัส ตาของท่านก็มืด
มัวไปถึงสามวัน และท่านไม่ได้ กินหรื อดื่มอะไรเลย

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)

• คุณชอบเหตุการณ์ไหนของเรื่ องนี ้มากที่สดุ ?
• บุคคลในเรื่ องตัดสินใจอย่างไรบาง? พวกเขามี
ทางเลือกอื่นหรื อไม่? เกิดอะไรขึ ้นกับสิ่งที่เขาตัดสินใจ
เลือก?
• ชีวิตของเซาโลเปลี่ยนไปอย่างไรบ้ าง?
• ในขณะที่ฟังเรื่ องเล่า คุณจินตนาการว่าตัวเองอยูใ่ น
สถานการณ์ได้ หรื อไม่? คุณเห็นหรื อได้ ยินอะไรบ้ าง?
• คุณคิดว่าเซาโลจะคิดยังไงในใจของเขา? (ผู้สอน
อาจจะแบ่งเรื่ องออกเป็ นตอนๆ แล้ วอภิปรายทีละช่วง
ว่าเซาโลจะรู้สกึ ย่างไร? ) ในขณะเดียวกันอานาเนีย
รู้สกึ อย่างไร?
• ทาไมพระเจ้ าบันทึกเรื่ องนี ้ลงในพระคัมภีร์?
• จากเรื่ องนี ้บอกอะไรเราเกี่ยวกับพระเจ้ าบ้ าง?

ในเมืองดามัสกัสมีสาวกคนหนึง่ ชื่ออานาเนีย องค์พระ

 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว

ไปเถิด เพราะว่าคนนี ้เป็ นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้ เขา
จะนานามของเราไปถึงบรรดาคนต่างชาติและบรรดา

• พระเจ้ าเคยใช้ วิธีการใดที่จะดึงความสนใจของคุณ
บ้ าง? พระองค์บอกให้ คณ
ุ ทาอะไร? สิ่งนันเป็
้ นเรื่ องที่
ลาบากสาหรับคุณอย่างไรบ้ าง?
• จากเรื่ องนี ้ คุณได้ เรี ยนรู้การติดตามพระเยซูอย่างไร
บ้ าง?
• พระวิญญาณฯกาลังตรัสอะไรกับคุณตอนนี ้?

 อธิษฐานปิ ด
พระเจ้ า โปรดอวยพรให้ เด็กมีใจอ่อนโยนและ
ปรารถนาที่จะเชื่อฟั งพระองค์ตลอดชีวิตของเขา

ผู้เป็ นเจ้ าตรัสกับคนนันทางนิ
้
มิตว่า “อานาเนียเอ๋ย”
อานาเนียจึงทูลตอบว่า “องค์พระผู้เป็ นเจ้ า ข้ า
พระองค์อยู่ที่นี่” พระองค์จงึ ตรัสกับเขาว่า “จงลุกขึ ้น
ไปที่ถนนสายที่เรี ยกว่า ‘ถนนตรง’ และไปที่บ้านของยู
ดาสถามหาชายคนหนึง่ จากเมืองทาร์ ซสั ที่ชื่อเซาโล
ตอนนี ้เขากาลังอธิษฐานอยู่ และ[ในนิมิต]เขามองเห็น
ชายคนหนึง่ ชื่ออานาเนียเข้ ามาวางมือบนตัวเขาเพื่อ
ที่วา่ เขาจะมองเห็นอีก” แต่อานาเนียทูลตอบว่า “องค์
พระผู้เป็ นเจ้ า ข้ าพระองค์ได้ ยินหลายคนพูดถึงคนนัน้
ว่า เขาทาร้ ายธรรมิกชนของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม
มากมาย และที่นี่เขาก็ได้ สิทธิอานาจจากพวกหัวหน้ า
ปุโรหิตให้ มาจับคนทังหลายที
้
่อธิษฐานออกพระนาม
ของพระองค์” องค์พระผู้เป็ นเจ้ าจึงตรัสกับท่านว่า “จง

กษัตริ ย์ และไปถึงพวกอิสราเอล เราจะแสดงให้ เขา
เห็นว่าเขาจะต้ องทนทุกข์ลาบากมากเท่าไรเพื่อนาม
ของเรา” แล้ วอานาเนียก็ไป และเข้ าไปในบ้ านนัน้
วางมือบนตัวเซาโลกล่าวว่า “พี่เซาโล พระเยซูองค์
พระผู้เป็ นเจ้ าผู้ที่ปรากฏแก่ท่านระหว่างทางที่ท่านมา
ที่นี่ ทรงใช้ ข้าพเจ้ ามาเพื่อให้ ทา่ นมองเห็นอีก และ
เพื่อให้ ทา่ นเต็มเปี่ ยมด้ วยพระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์” ทันใดนันมี
้ อะไรเหมือนเกล็ดหลุดจากตาของ
เซาโล แล้ วท่านก็เห็นได้ อีก ท่านจึงลุกขึ ้นรับบัพติศมา

ทาบิธากลับมีชีวิต (1) - กิจการ 9: 36-42

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ใน
สัปดาห์ที่ผา่ นมาได้ หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่น
บ้ าง? หากมี ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯใน
สัปดาห์ที่ผา่ นมาอย่างไรบ้ าง?

เบือ้ งหลัง
เมื่อพระเยซูเสด็จกลับไปยังสวรรค์ พระองค์ทรงให้
อานาจและสิทธิแก่คนเหล่านันที
้ ่เชื่อและติดตาม
พระองค์
หนึง่ ในสาวกคนแรกหรื อผู้ติดตามกลุม่ แรกมีชื่อว่า
เปโตร มาดูกนั ว่าเปโตรใช้ อานาจที่ได้ รับมาจากพระ
เยซูอย่างไรบ้ าง

 ช่ วงเปิ ด

เรื่องในพระคัมภีร์

เล่าประสบการณ์ที่เคยมีคนทาดีกบั คุณ แล้ วคนๆนัน้
ทาอะไรเพื่อคุณ?

ในเมืองยัฟฟามีหญิงคนหนึง่ ที่เป็ นสาวกชื่อ
ทาบิธา ตามภาษากรี กว่าโดรคัส หญิงคนนี ้เคยทา

 เบือ้ งหลัง

คุณประโยชน์และสงเคราะห์คนจนมากมาย

 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์

เวลานันหญิ
้ งคนนี ้ป่ วยจนถึงแก่ความตาย พวกเขาจึง
อาบน ้าศพและตังไว้
้ ในห้ องชันบน
้ เมืองลิดดานันอยู
้ ่

 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้
วิธีการตังค
้ าถาม ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
เรียงตามลาดับ - ให้ เด็ก ๆ เรี ยงแถวตามความสูง
หรื อตามอายุหรื อตามวันเกิดหรื อตามตัวอักษรแรกของ
ชื่อหรื อนามสกุล ให้ คนแรกเริ่ มเล่าเรื่ องในช่วงแรกก่อน
แล้ วให้ คนที่สองเล่าสิ่งที่เกิดขึ ้นถัดไป เล่าไปเรื่ อย ๆ
จนกว่าจะจบเรื่ อง

ใกล้ กบั เมืองยัฟฟา เมื่อพวกสาวกได้ ยินว่าเปโตรอยูท่ ี่
นัน่ จึงใช้ คนสองคนไปขอร้ องท่านว่า “เชิญมาหาโดย
ด่วน” เปโตรจึงลุกขึ ้นไปกับเขาทังสอง
้
เมื่อถึงแล้ วพวกเขาก็พาท่านขึ ้นไปที่ห้องชันบน
้ พวก
หญิงม่ายก็ยืนร้ องไห้ อยู่ข้างๆ ท่านและชี ้ให้ ท่านดู
เสื ้อผ้ าต่างๆ ที่โดรคัสทาเมื่อยังมีชีวิตอยู่ เปโตรจึงให้
คนทังหลายออกไปข้
้
างนอก และคุกเข่าลงอธิษฐาน
แล้ วหันมายังศพนันกล่
้ าวว่า “ทาบิธา จงลุกขึ ้น” ทา
บิธาก็ลืมตา เมื่อเห็นเปโตรจึงลุกขึ ้นนัง่ เปโตรยื่นมือ
ออกมาพยุงเธอ แล้ วเรี ยกพวกธรรมิกชนกับบรรดา
แม่มา่ ยเข้ ามา แล้ วมอบหญิงที่มีชีวิตนันให้
้ กบั พวก
เขา

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• ใครโดดเด่นที่สดุ ในเรื่ อง?
• คุณชอบตอนไหนของเรื่ องมากที่สดุ ?
• คุณได้ เรี ยนรู้อะไรบ้ างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทา
บิธากับคนอื่นๆและความสัมพันธ์ของเธอกับพระเจ้ า?
• ในขณะที่ฟังเรื่ องเล่า คุณจินตนาการว่าตัวเองอยูใ่ น
สถานการณ์ได้ หรื อไม่? คุณเห็นหรื อได้ ยินอะไรบ้ าง?
• คุณคิดว่าเปโตรจะคิดอะไรในใจของเขา? คนที่อยูใ่ น
สถานการณ์จะรู้สกึ อย่างไรบ้ าง?
• ถ้ าคุณเป็ นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ คุณคิดว่าตัวเองจะ
มีสิทธิอานาจเหมือนเปโตรหรื อไม่? คุณคิดว่าพระเจ้ า
อยากให้ คณ
ุ ใช้ อานาจดังกล่าวอย่างไรบ้ าง?
• คุณอยากจะเปลี่ยนวิถีในการดาเนินชีวิตอย่างไรบ้ าง
เมื่อคุณรู้แล้ วว่า คุณมีสิทธิอานาจดังกล่าว?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากเรื่ องนี ้คุณได้ เรี ยนรู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้ าบ้ าง?
• คุณคิดว่าพระวิญญาณฯกาลังตรัสอะไรกับคุณ?
• คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ มีสว่ นกับเรื่ องนี ้อย่างไร
บ้ าง?

 อธิษฐานปิ ด
พระเจ้ า โปรดอวยพรให้ เรามีความเชื่อที่จะลงมือทา
ตามแผนการของพระองค์ไม่ใช่แผนการของเราเอง

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
เหตุการณ์นนลื
ั ้ อไปตลอดทัว่ เมืองยัฟฟา คนจานวน
มากก็พากันมาเชื่อถือองค์พระผู้เป็ นเจ้ า

ทาบิธากลับมีชีวิต (2) - กิจการ 9: 36-42

 ทบทวน
• ดูวา่ เด็กคนใดเล่าสามารถเล่าเรื่ องพระคัมภีร์ใน
สัปดาห์ที่ผา่ นมาได้ หรื อไม่
• มีใครได้ ไปเล่าเรื่ องการทรงสร้ างของพระเจ้ าให้ คนอื่น
บ้ าง? หากมี ให้ เขาช่วยเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
• คุณตอบสนองการทรงนาของพระวิญญาณฯใน
สัปดาห์ที่ผา่ นมาอย่างไรบ้ าง?

เบือ้ งหลัง
ปี เตอร์ เดินทางไปทัว่ แผ่นดินเมื่อเขามาถึงเมืองลิดดา
ที่นนั่ เขาได้ อธิษฐานเผื่อคนที่ไม่สามารถเดินได้ ให้
กลับมาเดินได้ อีกครัง้
ผู้คนจากเมืองใกล้ เคียงได้ ยินเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นและ
ขอให้ เปโตรมาอธิษฐานเผื่อคนหนึง่ ที่สาคัญมาก
สาหรับพวกเขา

 ช่ วงเปิ ด

เรื่องในพระคัมภีร์

คุณเคยทาสิ่งดีๆให้ คนอื่นบ้ างหรื อไม่?
เล่าประสบการณ์ให้ เด็กๆฟั ง

ในเมืองยัฟฟามีหญิงคนหนึง่ ที่เป็ นสาวกชื่อ
ทาบิธา ตามภาษากรี กว่าโดรคัส หญิงคนนี ้เคยทา

 เบือ้ งหลัง

คุณประโยชน์และสงเคราะห์คนจนมากมาย

 เล่ าเรื่องในพระคัมภีร์

เวลานันหญิ
้ งคนนี ้ป่ วยจนถึงแก่ความตาย พวกเขาจึง
อาบน ้าศพและตังไว้
้ ในห้ องชันบน
้ เมืองลิดดานันอยู
้ ่

 ทบทวนเรื่ องเล่ า
ทบทวนเรื่องเล่ า : ทบทวนเนื ้อหาอีกครัง้ โดยใช้
วิธีการตังค
้ าถาม ใช้ การเติมคาหรื อแก้ ไขประโยคที่ผิด
โปสเตอร์ กลุ่ม – เมื่อเตรี ยมอุปกรณ์พร้ อมแล้ ว ให้
เด็ก ๆช่วยกันทาโปสเตอร์ ที่สามารถบอกเรื่ องราวใน
พระคัมภีร์ได้ จากนันให้
้ เด็ก ๆ เล่าเรื่ องโดยภาพที่พวก
เขาวาดลงบนโปสเตอร์

ใกล้ กบั เมืองยัฟฟา เมื่อพวกสาวกได้ ยินว่าเปโตรอยูท่ ี่
นัน่ จึงใช้ คนสองคนไปขอร้ องท่านว่า “เชิญมาหาโดย
ด่วน” เปโตรจึงลุกขึ ้นไปกับเขาทังสอง
้
เมื่อถึงแล้ วพวกเขาก็พาท่านขึ ้นไปที่ห้องชันบน
้ พวก
หญิงม่ายก็ยืนร้ องไห้ อยู่ข้างๆ ท่านและชี ้ให้ ท่านดู
เสื ้อผ้ าต่างๆ ที่โดรคัสทาเมื่อยังมีชีวิตอยู่ เปโตรจึงให้
คนทังหลายออกไปข้
้
างนอก และคุกเข่าลงอธิษฐาน
แล้ วหันมายังศพนันกล่
้ าวว่า “ทาบิธา จงลุกขึ ้น” ทา
บิธาก็ลืมตา เมื่อเห็นเปโตรจึงลุกขึ ้นนัง่ เปโตรยื่นมือ
ออกมาพยุงเธอ แล้ วเรี ยกพวกธรรมิกชนกับบรรดา
แม่มา่ ยเข้ ามา แล้ วมอบหญิงที่มีชีวิตนันให้
้ กบั พวก
เขา

คาถามเพื่อการเรี ยนรู้
• คุณชอบตอนไหนของเรื่ องมากที่สดุ ?
• เปโตรตัดสินใจอย่างไร? เขามีทางเลือกอื่นหรื อไม่?
เกิดอะไรขึ ้นกับการตัดสินใจของเขา?
• คุณคิดตอนไหนในเรื่ องนี ้ที่สาคัญที่สดุ ?
• ในระหว่างที่ฟังเรื่ องเล่า คุณสงสัยอะไรบ้ างหรื อไม่?
คุณคิดว่าเปโตรและทาบิธาจะรู้สกึ อย่างไร?
• ถ้ าคุณอยูใ่ นสถานการณ์นนั ้ คุณจะเล่าให้ คนอื่นฟั งว่า
อย่างไรบ้ าง?
• มีเหคุการณ์ใดที่พระเจ้ าได้ เคยทาให้ คณ
ุ หรื อคนใน
ครอบครัวคุณบ้ างที่คณ
ุ อยากแบ่งปันให้ คนอื่นฟั ง?
คุณอยาหเล่าให้ ใครฟั ง? แล้ วคุณจะเล่าเรื่ องอะไร?
• คุณเคยเจอเหตุการณ์รูทาให้ ร้ ูสกึ สิ ้นหวังในชีวิต
หรื อไม่? พระเจ้ าได้ ทาการอัศจรรย์กบั คุณหรื อ
คนที่คณ
ุ รู้จกั หรื อไม่?
• คุณคิดว่าอะไรสาคัญสาหรับพระเจ้ า?
 คาถามสาหรับใคร่ ครวญเป็ นการส่ วนตัว
• จากเรื่ องนี ้คุณได้ เรี ยนรู้อะไรเกี่ยวกับการติดตาม
พระเยซูบ้าง?
• จากเรื่ องที่ได้ ฟังวันนี ้ คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากบอกอะไร
กับคุณบ้ าง?
• คุณอยากจะแบ่งปันเรื่ องกับใครในสัปดาห์นี ้บ้ าง?

 อธิษฐานปิ ด
เมื่อเราเป็ นหุ้นส่วนกับพระเจ้ า ความยิ่งใหญ่จะ
เกิดขึ ้น และพระองค์จะทรงอวยพรให้ เพิ่มพูน
ให้ คณ
ุ ตัดสินใจติดตามพระองค์ในวันนี ้!

เรื่องในพระคัมภีร์ (ต่ อ)
เหตุการณ์นนลื
ั ้ อไปตลอดทัว่ เมืองยัฟฟา คนจานวน
มากก็พากันมาเชื่อถือองค์พระผู้เป็ นเจ้ า

คาอธิบายกิจกรรมทบทวนเรื่องเล่ า
การทบทวนเรื่ องเล่าหลังจากที่เด็กได้ ฟังไปแล้ วเป็ นสิง่ สาคัญมากเพื่อให้ เด็กได้ มีสว่ นร่วมกับเรื่ องราว และช่วยให้ พวกเขาได้
เรี ยนรู้และเข้ าใจอย่างแท้ จริง เพือ่ ที่พวกเขาจะสามารถนาไปเล่าให้ คนอื่นฟั งต่อได้
กิจกรรมทบทวนเรื่ องเล่าควรเป็ นกิจกรรมที่สนุกสนานให้ เด็กมีสว่ นร่วมกับเนื ้อเรื่ อง รายการข้ างล่างต่อไปนี ้เป็ นวิธีการต่างๆที่เราจะ
นาไปใช้ ทบทวนเรื่ องเล่าจากพระคัมภีร์ ที่จะเปิ ดโอกาสให้ เด็กๆได้ มีสว่ นร่วมด้ วยวิธีการที่หลากหลาย ซึง่ วิธีหนึง่ ที่ไม่ได้ บนั ทึกอยู่ในนี ้ก็
คือ ถ้ าเด็กๆมีพระคัมภีร์ก็ให้ พวกเขาเปิ ดพระคัมภีร์แล้ วอ่านเรื่ องนันอี
้ กครัง้ หนึง่ วิธีนี ้สามารถทาได้ โดยให้ คนหนึง่ อ่านเรื่ องเล่าแล้ วให้
ผู้นาถามคาถามสาหรับการวิเคราะห์ ให้ ทกุ คนได้ มีสว่ นในการตอบคาถามโดยการค้ นหาคาตอบจากพระคัมภีร์
งานศิลปะ
วาดรูป - หากคุณมีอปุ กรณ์ ให้ เด็กวาดภาพสิง่ ที่พวกเขาเห็นหรื อสิง่ ที่พวกเขาชอบมากที่สดุ จากเรื่ องที่ได้ ฟัง จากนันให้
้ เด็กแต่ละคน
แบ่งปั นภาพกับเพื่อนคนอื่น ๆ ในกลุม่ ถ้ าเด็กวาดภาพสถานการณ์ที่แตกต่างกันให้ เด็กวางภาพเรียงตามลาดับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ ้น หรื อ
ให้ ผ้ สู อนกาหนดฉากต่าง ๆ ให้ เด็กแต่ละคน แล้ วให้ เด็กๆวางภาพตามลาดับและใช้ ภาพเพื่อเล่าเรื่ อง
โปสเตอร์ กลุ่ม – เมื่อเตรี ยมอุปกรณ์พร้ อมแล้ ว ให้ เด็ก ๆช่วยกันทาโปสเตอร์ ที่สามารถบอกเรื่ องราวในพระคัมภีร์ได้ จากนันให้
้ เด็ก ๆ
เล่าเรื่ องโดยภาพที่พวกเขาวาดลงบนโปสเตอร์
แบ่ งเรื่องเป็ นตอนๆ – กาหนดสถานการณ์ในเรื่ องให้ เด็กแต่ละคนวาดออกมาแล้ วให้ นาภาพนันมาเรี
้
ยงกันตามเรื่ องราวเด็กๆ
สามารถเล่าเรื่ องทบทวนอีกครัง้ โดยใช้ รูปที่พวกเขาวาด
ศิลปะ – วิธีนี ้จะต้ องใช้ กระดาษและปากกาเมจิก ถ้ ากระดาษไม่ใหญ่พอ ให้ เด็กๆวาดโปสเตอร์ ภาพที่เล่าเรื่ อง แต่ถ้าคุณมีกระดาษแผ่น
เดียว ให้ เด็กแต่ละคนวาดเหตุการณ์จากเรื่ องคน
ละ 1 เหตุการณ์ หรื อให้ วาดเหตุการณ์ที่ชอบที่สดุ ในเรื่ องแล้ วนามาเล่าให้ เพื่อนคนอื่นๆฟัง
การ์ ตูนในช่ อง : แจกกระดาษให้ เด็กคนละหนึง่ แผ่น จากนันให้
้ พบั ครึ่ง แล้ วพับครึ่งอีกที และพับซ ้าไปอีกครัง้ เป็ นสามรอบ เมื่อกาง
กระดาษออก กระดาษจะมีรอยสีเ่ หลีย่ มทังหมดแปดช่
้
อง จากนันให้
้ เด็กวาดภาพง่ายๆเป็ นภาพเหตุการณ์ในเรื่ องโดยแบ่งเป็ นช่วงๆ
วาดช่องละ 1 ภาพโดยต้ องเรี ยงลาดับเหตุการณ์ตามในเรื่ อง จากนันให้
้ เด็กเล่าเรื่ องให้ เพื่อนฟังโดยใช้ รูปการ์ ตนู ทีว่ าดนัน้
แผ่ นป้ ายโฆษณา-ให้ ออกแบบแผ่นป้ายโฆษณาที่เกี่ยวกับเรื่ องในพระคัมภีร์หรื อความเชื่อมโยระหว่างตัวเด็กกับเรื่ องเล่า
ภาพคาใบ้ - สุม่ แจกเหตุการณ์ในเนื ้อเรื่ องให้ ทกุ คน แล้ วให้ เด็กแต่ละคนวาดออกมาตามสิง่ ทีต่ วั เองได้ รับแล้ วให้ เพื่อนคนอื่นทายว่า
เหตุการณ์นนคื
ั ้ ออะไร
ศิลปะบนกาแพง – หลังจากแบ่งกลุม่ แล้ วให้ เด็กแต่ละกลุม่ วาดคาหรื อรูปภาพที่เกี่ยวกับเนื ้อเรื่ อง
ออกแบบเสือ้ ยืด – ให้ เด็กแต่ละคนออกแบบลายบนเสื ้อยืดทีเ่ ล่าเรื่ องราวหลักๆของเรื่ องในพระคัมภีร์
ออกแบบโลโก้ - ถ้ าต้ องมีรูปภาพเพียงหนึง่ ภาพ โดยที่ไม่มคี าอธิบายเลย ภาพนันจะสามารถเล่
้
าเรื่ องในพระคัมภีร์ได้ ดีที่สดุ ได้ อย่า งไร?
ให้ เด็กๆวาดรูปออกมาและคุณสามารถนารูปภาพเหล่านี ้เป็ นการทบทวนถึงเรื่ องราวต่างๆในพระคัมภีร์ในสัปดาห์ถดั ไป
ออกแบบปกหนังสือ-ให้ เด็กๆออกแบบหรื อวาดภาพปกหนังสือของตัวเองโดยเลือกภาพเหตุการณ์หนึง่ ที่เกิดขึ ้นในเรื่ องเล่าพร้ อม
คาอธิบาย
หนังสือนิทาน : ให้ เด็กเป็ นคนเล่าเรื่ องโดยใช้ ภาพ หรื อหนังสือนิทานประกอบการเล่า คุณสามารถดูหน้ าภาคผนวกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีที่จะให้ เด็กทาหนังสือนิทานเอง

วิธีทาสมุดเปล่ าสาหรับจดบันทึก
วิธีตอ่ ไปนี ้เป็ นเทคนิคในการทาสมุดเปล่าสาหรับบันทึก ให้ คณ
ุ ช่วยเด็ก ๆทาสมุดเล็ก ๆเหล่านี ้
เมื่อไหร่ที่เด็ก ๆรู้วิธีการทานี ้แล้ ว พวกเขาสามารถทาสมุดเปล่าขนาดไหนก็ได้ ด้วยตัวเองสาหรับจดบันทึกหรื อวาดภาพ
วิธีพับ
1. พับกระดาษทางยาวครึ่งหนึง่ (บางคนเรี ยกว่า "ฮ๊ อท ด๊ อก" หรื อพับแนวนอน)
2. พับครึ่งอีกครัง้ สาหรับทาเป็ นหนังสือ แล้ วกรี ดให้ เรี ยบ
3. พับครึ่งอีกครัง้ หนึง่ แล้ วกรี ดให้ เรี ยบ
4. คลี่กระดาษออก แล้ วถือไว้ เป็ นแนวนอน
5. พับกระดาษครึ่งหนึง่
6. ตัดกระดาษจากสันไปจนถึงเครื่ องหมาย X
7. คลี่กระดาษออก
8. จากนันพั
้ บกระดาษเหมือนข้ อ 1 อีกครัง้ หนึง่
9. จับปลายกระดาษทังสองด้
้
านผลักเข้ าหากัน แล้ วกระดาษก็จะพับตัวเป็ นสมุดเล่มเล็ก ที่มีทงหมดสี
ั้
่หน้ า

ด้ วยกัน
ตัด
ด้ านบน

วิธีตัดและใช้ ท่ เี ย็บกระดาษ นากระดาษหนึง่ แผ่น หรื อหลายๆแผ่นมาตัดครึ่งหรื อตัดเป็ นสามส่วน จากนันใช้
้ ที่เย็บ
กระดาษมาเย็บเป็ นสมุด 8, 12, 16 หน้ า

คาอธิบายกิจกรรมทบทวนเรื่องเล่ า
การแสดง
บทบาทสมมุติ : กาหนดบทบาทสมมุติให้ เด็กแต่ละคน ให้ เวลาเด็กได้ ซ้อมบทก่อนจะได้ แสดงจริง ๆ ลองดูวา่ มีเด็กคนไหนอยากเป็ น
คนเล่าเรื่ อง ระหว่างที่เด็กทีเ่ หลือเป็ นคนแสดงบทบาทสมมุติ
ทบทวนเรื่อง : โดยการเล่าสิง่ ทีเ่ ด็กคิดว่าบุคคลในเรื่ องได้ เห็น
แต่ งเพลง : ให้ ช่วยกันแต่งเพลงที่บอกเล่าเรื่ องราวในพระคัมภีร์ คุณสามารถเลือกทานองเพลที่เด็กคุ้นหู แล้ วเปลีย่ นเนื ้อร้ องเป็ นเรื่อง
นี ้แทน คุณอาจจะแต่งเพลงใหม่เลยก็ได้ หรื ออาจจะแต่งเป็ นทานองแร๊ ปก็ได้
แยกกลุ่มย่ อย : ให้ เด็ก ๆ เข้ ากลุม่ เล็ก ๆ 2 ถึง 3 คน เด็กแต่ละคนจะต้ องเล่าเรื่ องสลับกันไปเรื่ อยๆ ถ้ ามีใครเล่าติด หรื อจาไม่ได้ วา่ ตอน
ต่อไปคืออะไร ให้ คนอื่น ๆ ในกลุม่ ช่วยพวกเขาได้
การแสดงท่ าทางด้ วยมือ – ทบทวนเรื่ องราวทังหมดอี
้
กครัง้ โดยให้ สมาชิกในกลุม่ เล่าเรื่ องราวด้ วยแสดงท่าทางด้ วยมือที่แตกต่างกัน
ซึง่ จะช่วยให้ พวกเขาจดจาเรื่ องราวแต่ละส่วนได้ ทาต่อกันไปเรื่ อย ๆเพื่อจะได้ มีทา่ ทางใหม่ๆ จนจบเรื่ อง
ละครใบ้ : แบ่งกลุม่ ย่อยออกเป็ นหลายๆกลุม่ ให้ กลุม่ ที่หนึง่ แสดงบทบาทช่วงแรกของเรื่ องโดยไม่มีการพูด จากนันให้
้ กลุม่ ที่สอง
อธิบายว่าเกิดอะไรขึ ้นบ้ างจากท่าทางที่ได้ เห็นจากกลุม่ ที่หนึง่ หลังจากนันให้
้ กลุม่ ถัดไปแสดงท่าทางในตอนต่อไปของเนื ้อเรื่ อง แล้ วให้
กลุม่ ถัดไปอธิบายเนื ้อเรื่ องจากท่าทางที่ได้ เห็น ทาอย่างนี ้ไปเรื่ อย ๆ จนกว่าจะจบเรื่ อง
ตุ๊กตามือ : ทาตุ๊กตามือง่ายๆจากอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น ถุงเท้ า แผ่นกระดาษ ถ้ วยกระดาษ กิ่งไม้ ฯลฯ จากนันหเล่
้ าเรื่ องโดยใช้ ต๊ กุ ตา
เหล่านี ้
อุปกรณ์ : แจกอุปกรณ์ให้ แต่ละกลุม่ กลุม่ ละ 3 ชิ ้นที่ไม่เหมือนกัน โดยแต่ละกลุม่ จะต้ องใช้ อปุ กรณ์ในการเล่าเรื่ อง พวกเขาสามารถหา
อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมในการเล่าเรื่ องได้ แต่อย่างน้ อยต้ องใช้ อปุ กรณ์ 3 ชิ ้นที่แจกให้
ดินนา้ มัน : ประดิษฐ์ บางอย่างจากอุปกรณ์ที่มี เพื่อใช้ ในการเล่าเรื่ อง
ทายให้ ถกู : ให้ เด็ก ๆ แสดงฉากต่างๆโดยไม่พดู ขณะเดียวกันผู้ชมต้ องเดาว่าเรื่ องราวส่วนใดที่พวกเขากาลังทาอยู่
เสียงและการเคลื่อนไหวประกอบ : อ่านเรื่ องราวในพระคัมภีร์ใหม่พร้ อมกับทาเสียงประกอบหรื อแสดงการเคลือ่ นไหวประกอบ เล่า
ไปจนจบเรื่ อง
ใช้ อุปกรณ์ (เช่น ผ้ าพันคอ, เชือก) ลองดูวา่ เด็กๆจะใช้ อปุ กรณ์ในการเล่าเรื่ องกี่ครัง้ หรื ออีกวิธีหนึง่ คือ แจกอุปกรณ์ 3 ชิ ้นให้ เด็กใช้ เล่า
การเคลื่อนไหว: ใช้ การเคลือ่ นไหวที่แตกต่างกันเพื่ออธิบายแต่ละส่วนของเรื่ องราวในเรื่ อง คุณสามารถกาหนดการเคลือ่ นไหวหนึง่
อย่างให้ เด็กแต่ละคนหรื อแต่ละกลุม่ ย่อย และพวกเขาจาเป็ นต้ องแสดงการเคลือ่ นตามลาดับเรื่ อง
แสดงละคร: ให้ หาผ้ าผืนใหญ่เป็ นผ้ าม่านกัน้ โดยให้ เด็กถือชายผ้ าสองข้ าง และให้ เด็กปล่อยผ้ าเมือ่ ได้ ยินคาสัง่ จากคุณเลือกเด็ก 2-3
คนเป็ นผู้แสดง ในแต่ละช่วงของเรื่ อง ให้ ยกผ้ าม่านขึ ้นมา แล้ วให้ เด็กที่แสดงไปยืนอยูใ่ นตาแหน่งที่ตรงกับเนื อ้ เรื่ องตอนนัน้ เมื่อได้
ตาแหน่งแล้ ว ให้ เด็กยืนนิ่งๆ แล้ วให้ ทิ ้งผ้ าม่านลงมาเพื่อให้ ผ้ ชู มได้ เห็น ให้ เด็กเปลีย่ นตาแหน่งไปตามเนื ้อเรื่ องที่คณ
ุ บอก
เต้ น : ให้ เด็กทบทวนเรื่ องเล่าโดยการเต้ น แต่ไม่มกี ารเปิ ดเพลง
สิบเรื่อง : ให้ เด็กแต่ละคน หรื อแต่ละกลุม่ เขียนเหตุการณ์สบิ เรื่ องที่เกิดขึ ้นในเรื่ องเล่า
เขียนบทความ : ให้ เด็กแต่ะคนนัง่ เขียนเงียบว่าเกิดอะไรขึ ้นในเรื่องที่ได้ ฟัง หรื อเหตุการณ์ตอนไหนที่พวกเขาประทับใจบ้ าง
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เกมส่ ง/โยนลูกบอล - ให้ เด็กนั่งวงกลม เมื่อคุณพูดว่า "ส่ง" ให้ เด็ก ๆ ส่งลูกบอลไปรอบ ๆ จนกว่าคุณจะพูดว่า "หยุด” ให้ คนที่มีลกู
บอลในมือเล่าเรื่ องส่วนหนึง่ และเมื่อคุณพูดว่า "ส่ง" ให้ เด็ก ๆ เริ่ มส่งลูกบอลไปเรื่ อย ๆจนกว่าคุณจะพูดว่า "หยุด" หรื อเด็กสามารถเลือก
โยนลูกบอลให้ คนที่เขาเลือกให้ เล่าเรื่ องตอนถัดไป
เกมส์ เชือก : นาเชือกทีม่ ีความยาว 15 ฟุตมามัดปลายทังสองเข้
้
าด้ วยกัน จากนันให้
้ เด็กทุกคนเข้ าไปอยูใ่ นวงกลมโดยที่เด็กแต่ละคน
จับเชือกไว้ แล้ วค่อยๆจับเชือกวนไปเรื่ อย ๆ เมื่อไหร่ที่คณ
ุ บอกว่า “หยุด” ให้ คนที่อยูใ่ กล้ ปมเชือกมากที่สดุ เล่าเนื ้อเรื่ องตอนต่อไป ทา
อย่างนี ้ไปเรื่ อย ๆจนกว่าจะเล่าเรื่องจบ
เคลื่อนไหว & โยกย้ าย: โยนบอลจากคนหนึง่ ไปยังอีกคนหนึง่ เมื่อเพลงหยุดลง ผู้ที่ถือลูกบอล (หรื อใช้ วิธีผกู ปมเชือก แล้ วหมุนไป
เป็ นวงกลมเมื่อเพลงหยุดและปมนันหยุ
้ ดที่ใครคนนัน)
้ จะต้ องพูดถึงส่วนถัดไปของเรื่ องตามเงื่อนทีค่ ณ
ุ กาหนด ยกตัวเอย่างเช่น
•
•
•
•
•
•

เดินตามความเร็วปกติ
เล่าเร็วๆขณะที่วงิ่ อยูก่ บั ที่
เล่าแบบกระซิบ พร้ อมกับเดินย่อง
เล่าเสียงดังพร้ อมกับเดินเหมือนเดินขบวน
เล่าช้ าๆในขณะที่เดินช้ าๆอยูก่ บั ที่
เล่าด้ วยเสียงปกติพร้ อมกับเดินถอยหลัง

เก้ าอีด้ นตรี : จัดเก้ าอี ้เป็ นวงกลมหันออกข้ างนอกโดยให้ จานวนเก้ าอี ้น้ อยกว่าจานวนคน 1 ตัว เมือ่ ดนตรี เริ่ ม ให้ ทกุ คนเดินเป็ นวงกลม
ไปเรื่ อย ๆ ทันทีที่ดนตรี หยุด ให้ ทกุ คนรี บนัง่ เก้ าอี ้ คนที่นงั่ ไม่ทนั จะต้ องเล่าเรื่ องตอนหนึง่ จากนันเล่
้ นไปเรื่ อย ๆจนกว่าจะจบเรื่ อง
จับเวลา : เล่าเรื่ องให้ จบภายในเวลาทีก่ าหนด
ทิงโก ทิงโก แทงโก : ให้ เด็กๆนัง่ เป็ นวงกลม ส่งอุปกรณ์อย่างหนึง่ ไปรอบ ๆ ขณะที่คณ
ุ เองก็พดู ว่า "ทิงโก ทิงโก แทงโก" เมื่อคุณพูดคา
ว่า "แทงโก" ใครก็ตามที่มีของชิ ้นนันอยู
้ ใ่ นมือให้ เล่าเรื่ องส่วนหนึง่ พยายามเว้ นระยะเวลาพูดให้ ตา่ งกัน เพื่อไม่เด็กเดาได้ วา่ ใครจะเป็ น
รายต่อไป
เรียงตามลาดับ - ให้ เด็ก ๆ เรี ยงแถวตามความสูงหรื อตามอายุหรื อตามวันเกิดหรื อตามตัวอักษรแรกของชื่อหรื อนามสกุล ให้ คน
แรกเริ่ มเล่าเรื่ องในช่วงแรกก่อน แล้ วให้ คนที่สองเล่าสิง่ ทีเ่ กิดขึ ้นถัดไป เล่าไปเรื่ อย ๆจนกว่าจะจบเรื่ อง
โยนลูกโป่ งหรือ ส่ งบอล : แยกเด็กออกเป็ นกลุม่ ละ 8 คน แล้ วให้ เด็กส่งลูกบอลให้ เพื่อน เมื่อไหร่ที่คณ
ุ บอกว่า “ส่ง” หรื อให้ เปิ ดเพลง
ไปด้ วย แล้ วเมื่อคุณบอกว่า “หยุด” หรื อ ปิ ดเพลง คนที่มกู บอลในมือต้ องเล่าเรื่ องตอนต่อไป คุณอาจจะใส่ลกู แก้ ว หรื อก้ อนกรวดเข้ าไป
ในลูกบอลก่อนที่จะเป่ าลูกโป่ งเพือ่ เพิ่มความสนุกสนาน
ลูกโป่ งแตก “เซอร์ ไพรส์ ”: ผู้นาต้ องเตรี ยมลูกโป่ งให้ ครบจานวนกลุม่ หรื รอครบจานวนตอนในเรื่ องก่อนเริ่ มเล่นเกมส์ และเขียน
เรื่ องราวแต่ละตอนในเรื่ องเล่าลงในกระดาษ จากนันเอากระดาษที
้
่เขียนนันใส่
้ ลงไปในลูกโป่ งแต่ละลูก จากนันเป่
้ าลูกโป่ งและมัดปาก
ให้ เรี ยบร้ อย ให้ เด็กๆนัง่ เป็ นวงกลมโดยที่มีลกู โป่ งอยูใ่ นวงกลม เมือ่ ไหร่ที่ผ้ นู าสัง่ ให้ เด็กๆรี บวิ่งไปนัง่ ทับลูกโป่ งให้ แตก แล้ วให้ เด็กๆเก็บ
กระดาษที่อยูใ่ นลูกโป่ งมาเรี ยงต่อกันให้ ถกู ต้ องตามเรื่ อง
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กระซิบเล่ าเรื่อง : ให้ เด็กนัง่ เป็ นวงกลม กระซิบส่วนแรกของเรื่ องให้ เด็กคนทีห่ นึง่ จากนันเขาหรื
้
อเธอจะกระซิบเรื่ องตอนนันและตอน
้
ถัดไปของเรื่ องให้ คนถัดไป กระซิบไปเรื่ อยๆจนไปถึงคนสุดท้ าย
โยนลูกเต๋ า: แจกลูกเต๋าให้ เด็กแต่ละกลุม่ ให้ เด็กคนแรกโยนลูกเต๋า ถ้ าเขาโยนได้ "1" หรื อ "2" เขาสามารถส่งลูกเต๋าไปให้ คนต่อไปโดย
ไม่ต้องเล่าอะไรเลย แต่ถ้าพวกเขาโยนได้ "3" หรื อ "4" พวกเขาจะต้ องเล่าตอนถัดไปของเรื่ อง หากพวกเขาโยนได้ "5" หรื อ "6" เขาจะต้ อง
คืนลูกเต๋าให้ กบั คนก่อนหน้ านี ้ และคนๆนันจะต้
้ องเป็ นคนเล่าเรื่ อง
บัตรคาเรื่องเล่ า : เขียนหรื อวาด ส่วนใดส่วนหนึง่ หรื อตอนหนึง่ ของเรื่ องราวในพระคัมภีร์บนแผ่นกระดาษแยกต่างหาก จากนันแจกให้
้
เด็กคนละหนึง่ ใบ แล้ วให้ เด็กเอาบัตรคามาเรียงตามเนื ้อเรื่ องให้ ถกู ต้ อง นอกจากนี ้คุณยังสามารถกาจัดเวลาในการเรี ยงบัตรคา หรือ
เขียนออกมาเป็ น 2 ชุดขึ ้นไป และหแต่ละกลุม่ แข่งกันว่ากลุม่ ไหนจะเรี ยงเสร็ จก่อน
ภาษามือ : สมมุติสถานการณ์วา่ คุณกาลังเล่าเรื่ องให้ คนหูหนวกฟัง คุณจะทาท่าภาษามืออย่างไร?
ผลัดกันเล่ า – แบ่งเด็กออกเป็ นหลายๆทีม กาหนดจุดว่าเด็กๆจะต้ องวิง่ ไปให้ ถงึ จุดแล้ ววิง่ กลับมา เมื่อกลับมาถึงให้ เด็กตะโกนเรื่ องเล่า
ตอนหนึง่ จากนันให้
้ เพื่อนคนถัดไปในทีมวิง่ ไปที่จดุ แล้ ววิง่ กลับมา เมื่อมาถึงให้ ตะโกนเล่าเรื่ องในตอนถัดไป ทาไปเรื่ อยๆจนกว่าจะเล่า
เรื่ องจนจบ
กราฟิ ตี ้ - ให้ เขียนบางส่วนของเรื่ องบนกระดานแบบกราฟิ ตี ้ (โดยไม่เรี ยงลาดับ) จากนันเลื
้ อกเด็กหนึง่ คนให้ เขียนลูกศรโยงเรื่ องตอนที่
หนึง่ ไปหาตอนที่สอง แล้ วให้ คนนันเริ
้ ่ มเล่าตอนที่หนึง่ และตอนที่สอง จากนันให้
้ เด็กคนต่อไปโยงลูกศรจากตอนที่สองไปตอนที่สาม แล้ ว
ให้ เล่าเรื่ องตังแต่
้ ตอนที่หนึง่ ไปถึงตอนที่สาม ทาไปเรื่ อยๆจากว่าจะจบเรื่ อง
ซ่ อน&หา : เขียนเรื่ องราวแต่ละตอนของเรื่ องลงบนกระดาษ จากนันวางกระดาษลงบนพื
้
้นโดยให้ กระดาษคว่าลง จากนันส่
้ งเด็กไป
หยิบกนะดาษ ระหว่างทีเ่ ล่นเด็กทุกคนต้ องมารวมตัวกันหน้ าห้ อง เมื่อเด็กหยิบกระดาษแล้ วให้ อา่ นแล้ วดูวา่ ตัวเองควรยืนอยูล่ าดับที่
เท่าไหร่ หลังจากครบแล้ ว ให้ เด็กคนหนึง่ อ่านเรื่ องทังหมดตั
้
งแต่
้ ต้นจนจบ คุณสามารถสุม่ แจกกระดาษให้ เด็กแทนการวางกระดาษคว่า
หน้ า แล้ วให้ เด็กยืนเรี ยงกันให้ ถกู ต้ องตามเนื ้อเรื่ องจากนันให้
้ อา่ น
เรียงตามเรื่อง : เขียนบางตอนของเรื่ องลงบนกระดาษ แล้ วสุม่ เอากระดาษไปติดไว้ ที่หลังของเด็ก จากนันให้
้ เด็กพยายามเรียบเรี ยง
เรื่ องด้ วยตัวเอง โดยให้ ยืนเรี ยงกันตามลาดับเรื่ อง ให้ เด็กคนอื่นๆที่ไม่ได้ เล่นได้ อา่ นกระดาษชัดเจน จากนันให้
้ เด็กทบทวนเรื่ องเล่าโดย
การอ่านข้ อความเนื ้อเรื่ องจนจบ
ใครมีดาว? : ตัดกระดาษแข็งเป็ นรูปดาว ให้ เด็กนัง่ เก้ าอี ้เป็ นวงกลม จากนันให้
้ ทกุ คนหลับตา แล้ วเอาดาวไปวางไว้ ใต้ เก้ าอี ้คนหนึง่ เมื่อ
เด็กๆเปิ ดตา ใครก็ตามที่มดี าวอยูใ่ ต้ เก้ าอี ้ คนนันต้
้ องเล่าส่วนแรกของเรื่ อง เมื่อเล่าแล้ ว ให้ ทกุ คนหลับตาอีกครัง้ แล้ วให้ เขาหรื อเธอไป
วางดาวไว้ ใต้ เก้ าอี ้ของคนอื่น ทาไปเรื่ อยๆจนกว่าจะจบเรื่ อง คาแนะนา : คุณสามารถใช้ เหรี ยญหรื ออุปกรณ์อื่นๆแทนดาวกระดาษได้

การค้ นพบ & คาถามตอบสนอง
คาถามเพื่อการเรียนรู้- เพื่อวิเคราะห์ (ข้ อเท็จจริง)
เป้าหมายเพื่อให้ เข้ าใจเนื ้อหาของเรื่ องว่าเรื่ องราวเป็ นอย่างไร
เกิดอะไรในเรื่ องบ้ าง? เพื่อจะได้ ร้ ูจกั พระเจ้ ามากขึ ้นผ่านทางเรื่ องราวของพระองค์
ก. ระหว่างที่ฟังเรื่ องเล่าคุณจินตนาการอย่างไรบ้ างแล้ วคุณรู้สกึ อย่างไร?
ข. คุณจินตนาการว่าตัวเองอยูใ่ นสถานการณ์ ได้ ไหม คุณคิดว่าจะได้ ยิน ได้ เห็น ได้ กลิน่ อะไรบ้ าง
ค. ใครโดดเด่นที่สดุ ในเรื่ องนี ้
ง. พระเจ้ าหรื อพระเยซูต้องการสอนอะไรพวกเขาจากเรื่ องนี ้
จ. จากเรื่ องที่ได้ ฟังก่อนหน้ านี ้พระเยซูทาอย่างเดียวกันหรื อไม่?
ฉ. คุณได้ ยินเรื่ องอะไรที่ทาให้ คณ
ุ นึกถึงเรื่ องก่อนหน้ านี ้ได้ บ้าง? คุณคิดว่าอะไรเป็ นสิง่ เชื่อมโยง?
ช. มีเรื่ องไหนอีกบ้ างที่พดู ถึงความ____________
ซ. จากเรื่ องนี ้อะไรที่ยากเกินที่จะเข้ าใจบ้ าง?
ฌ. เรื่ องนี ้อธิบายถึงความสัมพันธ์ ของพระเยซูกบั ผู้คนหรื อพระเจ้ ากับมนุษย์อย่างไรบ้ าง?
ญ. เราได้ เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพระเจ้ าหรื อพระเยซูกบั ________จากเรื่ องนี ้บ้ าง?
ฎ. พระเจ้ าหรื อพระเยซูตอบสนองกับบุคคลในเรื่ องอย่างไรบ้ าง? สิง่ ที่เกิดขึ ้นทาให้ เราเข้ าใจอะไรบ้ าง?
ฏ. พระเจ้ าหรื อพระเยซูตอบสนองเมือ่ .....?
ฐ. ผู้คนในเรื่ องตอบสนองอย่างไร....?
ฑ. พระเจ้ าหรื อพระเยซูทาอย่างไร....?
ฒ. จากเรื่ องนี ้พระเจ้ าหรื อพระเยซูกาลังสอนเรื่ องอะไรกับพวกเขาบ้ าง?
ณ. จากเรื่ องที่ได้ ฟังวันนี ้คุณได้ เรี ยนรู้อะไรเกี่ยวกับ......
• พระเจ้ า?
• พระเยซู?
• จากเรื่ องนี ้?
• ความหมายของการติดตามพระเยซู?
• ตัวเอง?
ด. จากเรื่ องนี ้เราได้ เรียนรู้เกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้ าหรื อพระเยซูอย่างไรบ้ าง?
ต. บุคคลในเรื่ องตัดสินใจอย่างไร? พวกเขามีทางเลือกอื่นหรื อไม่? เกิดอะไรขึ ้นจากการตัดสินใจของพวกเขา
ถ. อะไรที่สามารถเปลีย่ นแปลงความเชื่อ พฤติกรรมหรื อทัศนคติของคนที่อยูใ่ นสถานการณ์ในเรื่ องนี ้บ้ าง?
ท. คุณสังเกตอะไรเกี่ยวกับพระเจ้ าหรื อพระเยซูหรื อ........จากเรื่ องนี ้บ้ าง?
ธ. อะไรที่เป็ นความเสีย่ งของ______ในการติดตามพระเจ้ าหรื อพระเยซู?
น. บุคคลในเรื่ องนี ้มีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไรบ้ าง?
บ. เราเคยเจอสถานการณ์ทคี่ ล้ ายกับในเรื่ องนี ้บ้ างหรื อไม่?

การค้ นพบ & คาถามตอบสนอง
คาถามเพื่อการเรียนรู้- สาหรับจิตใจ (ความรู้สึก)
เป้าหมายเพื่อคือเชื่อมโยงความรู้สกึ และฝ่ ายวิญญาณในเรื่ องนี ้เข้ าด้ วยกัน
ให้ เรื่ องนี ้ได้ เข้ าลึกในใจจริงๆ ว่าเรื่ องนี ้จะสามารถเชื่อมโยงกับชีวติ จริ งของเราได้ อย่างไร?
ทาไมเรื่ องนี ้ถึงสาคัญ? ทาไมเรื่ องนี ้ถึงมีความสาคัญกับฉัน?
ฉันอยากจะรักพระเจ้ าผ่านทางพระวจนะของพระองค์
ก. คุณชอบเหตุการณ์ไหนในเรื่ องนี ้? มีตรงไหนบ้ างทีค่ ณ
ุ ไม่ชอบ?
ข. ใครที่โดดเด่นที่สดุ ในเรื่ องนี ้?
ค. คุณคิดว่าเหตุการณ์ไหนในเรื่ องนี ้ที่สาคัญที่สดุ ?
ง. ในระหว่างที่ฟังเรื่ องเล่าคุณรู้สกึ อย่างไร? คุณจะรู้สกึ อย่างไรถ้ า........?
จ. ในระหว่างที่ฟังเรื่ องเล่าคุณจินตนาการอย่างไรบ้ าง?
ฉ. ในระหว่างที่ฟังเรื่ องเล่าคุณสงสัยอะไรบ้ าง?
• คุณคิดว่าคุณจะรู้ สกึ อย่างไร?
• คุณคิดว่าอะไรเป็ นแรงจูงใจ....?
• คุณคิดว่ามันจะทาให้ คณ
ุ รู้สกึ อย่างไร?
ช. คุณคิดว่า.............คิดอะไรอยูใ่ นใจจากเรื่ องนี ้?
ซ. เหตุการณ์ตอนไหนในเรื่ องที่ทาให้ คณ
ุ รู้สกึ ประหลาดใจบ้ าง?
ฌ. บุคคลไหนในเรื่ องที่ได้ ฟังวันนี ้ที่คณ
ุ รู้สกึ ว่าคล้ ายกับตัวคุณ?
ญ. คุณคิดว่าอะไรที่สาคัญกับพระเจ้ าหรื อพระเยซู? หรื ออะไรที่สาคัญสาหรับบุคคลในเรื่ อง?
ฎ. เรามีบางอย่างที่เหมือนกับ......อย่างไรบ้ าง? หรื อมีบางอย่างที่แตกต่างกับ.......อย่างไรบ้ าง?
ฏ. หลังจากที่ได้ ฟังเรื่ องในวันนี ้แล้ วคุณจะเปลีย่ นมุมมองที่มตี อ่ ตัวเองอย่างไรบ้ าง?
ฐ. พระเจ้ าเคยใช้ คณ
ุ .......หรื อไม่?
ฑ. ทาไมคุณถึงควรต้ อง........?
ฒ. คุณคิดว่าทาไมพระเจ้ าถึงบันทึกเรื่ องนี ้ไว้ ในพระคัมภีร์?
ณ. คุณรู้สกึ อย่างไรกับพระเจ้ าหรื อพระเยซูในตอนนี ้?
ด. มีเรื่ องอะไรที่คณ
ุ พึง่ จะเข้ าใจวันนี ้บ้ าง?
ต. จากเรื่ องที่ได้ ฟังวันนี ้คุณคิดว่าอะไรที่นา่ สนใจที่สดุ ?
ถ. จากเรื่ องที่ได้ ฟังวันนี ้ทาให้ คณ
ุ รู้สกึ ท้ าทายหรื อหนุนใจคุณอย่างไรบ้ าง?

การค้ นพบ & คาถามตอบสนอง
คาถามเพื่อการเรียนรู้- สาหรับลงมือทา
เป้าหมายก็คือแสวงหาการทรงนาของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เพื่อที่จะตอบสนองและนาสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ไปใช้
ฉันจะเอาสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้มาปรับใช้ กบั ชีวติ ได้ อย่างไร? พระเจ้ าต้ องการให้ ฉนั ทาอะไรบ้ างจากสิง่ ที่ฉนั ได้ เรี ยนรู้ ?
จากเรื่ องราวในวันนี ้ฉันอยากจะรับใช้ พระเจ้ าโดยการเชื่อฟังสิง่ ที่ฉนั ได้ เรี ยนรู้จากเรื่ องราวของพระองค์

ก. มีเหตุการณ์ใดที่คณ
ุ ได้ ฟังจากเรื่ องในวันนี ้ที่ทาให้ คณ
ุ คิดว่าคุณควรจะเปลีย่ นชีวิตของตัวเองจากสิง่ ที่คณ
ุ ได้ เรี ยนรู้ ?
ข. ในวันนี ้คุณรู้สกึ ว่าพระเจ้ าพระเยซูหรื อพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์กาลังบอกให้ คณ
ุ ทาอะไร?
ค. คุณคิดว่าพระเจ้ าพระเยซูหรื อพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณ?
ง. คุณอยากจะเปลีย่ นแปลงตัวเองยังไงบ้ างจากที่ได้ ยินเรื่ องในวันนี ้? คุณอยากจะพัฒนาตัวเองอย่างไรบ้ างในการรักและการรับ
ใช้ พระเจ้ า?
จ. คุณได้ เรี ยนรู้อะไรบ้ างเกี่ยวกับการติดตามพระเยซูจากเรื่ องที่ได้ ฟังในวันนี?้ คุณจะนาสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ไปปฏิบตั ิในสัปดาห์นี ้ได้
อย่างไรบ้ าง?
ฉ. เราสามารถตอบสนองพระเจ้ าหรือพระเยซูได้ อย่างไรบ้ างในวันนี?้
ช. หลังจากที่ได้ ยินเรื่ องในวันนี ้แล้ วคุณจะเปลีย่ นแปลงชีวิตอย่างไรบ้ าง?
ซ. คุณอยากรู้จกั พระเจ้ าเหมือนคนในเรื่ องนี ้หรื อไม่? ตอนนี ้มีเหตุกรณ์ไหนในชีวิตของคุณทีค่ ณ
ุ อยากให้ พระเจ้ าหรื อพระเยซูหรื อ
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ชว่ ยคุณบ้ าง?
ฌ. คุณสามารถแบ่งปั นเรื่ องนี ้ให้ กบั ใครได้ บ้างในสัปดาห์นี?้
ญ. คุณคิดว่าพระเจ้ าอยากให้ คณ
ุ มีสว่ นร่วมกับเรื่ องในวันนี ้อย่างไรบ้ าง?
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ล่อลวงของซาตาน /
มัทธิว 4: 1-11

พระเยซูทรงเลือกสาวก
คนแรก /ลูกา 5: 1-11

16

ครูผ้ สู อน

นิโคเดสมัสมาหา
พระเยซู
ยอห์น 3: 1-8, 16-17

พระเยซูทรงล้ างเท้ าสาวก
ยอห์น 13: 3-15

พระเยซู: อย่ากระวน
กระวาย
มัทธิว 6: 25-34

17

คาอุปมา

พระเยซู: เรื่ องราวของ
แกะที่หลงหาย /
ลูกา 15: 1-7

พระเยซูสอนเรื่ อง
ทรัพย์สมบัติ
มัทธิว 13: 44-46

พระเยซู:บุตรน้ อยหลง
หาย
ลูกา 15: 11-24

พระเยซูถามว่า "อยาก
เป็ นคนโง่เขลาหรื อคนมี
ปั ญญา”
มัทธิว 7: 24-29
พระเยซู: ชาวสะมาเรีย
ใจดี
ลูกา 10: 25-37

18

การอัศจรรย์

พระเยซูทรงรักษาคนตา
บอดแต่กาเนิด /
ยอห์น 9: 1-11

พระเยซูห้ามพายุ
มาระโก 4: 35-41

พระเยซูและเปโตรเดิน
บนน ้า
มัทธิว 14: 23-33

พระเยซูขบั ผีออก
มาระโก 5: 1-13

19

การรักษาผู้ป่วย

พระเยซูทรงช่วยคน
อัมพาต
ลูกา 5: 17-26

พระเยซูทรงรักษา
คนโรคเรื อ้ นสิบคน
ลูกา 17: 11-19

14

พระเยซูทรงรักษาลูกสาว พระเยซูรักษาบารทิเมอัส
ไยรัส
ผู้ตาบอด /
ลูกา 8: 49-56
มาระโก 10: 46-52

20

การตอบสนองต่อ ศักเคียสอยากเห็น
บุคคล
พระเยซู
ลูกา 19: 1-10

พระเยซูอวยพรเด็ก
มาระโก 10: 13-16

ผู้หญิงชโลมเท้ า
พระเยซู
ลูกา 7: 36-50

พระเยซูคริ สต์และ
เศรษฐี หนุม่
มาระโก 10: 17-27

21

การสิ ้นพระชนม์ / พระเยซูเสด็จมาใน
การฟื น้ คืนพระ กรุงเยรูซาเล็มอย่าง
ชนม์
ผู้ชนะ
ลูกา 19: 29-41

พระเยซูถกู ตรึงกางเขน
มาระโก 15: 33-39

เปโตรปฏิเสธพระเยซู
มัทธิว 26: 69-75

พระเยซูเป็ นขึ ้นแล้ ว!
ลูกา 24: 1-12

คริ สตชน/การ พระเยซูเสด็จขึ ้นสูส่ วรรค์ พระเจ้ าประทาน
เริ่ มต้ นคริ สตจักร กิจการ 1: 8-11;
พระวิญญาณฯแก่ผ้ เู ชื่อ
ลูกา 24: 52-53
กิจการฯ 2: 1-12

การสามัคคีธรรมของ
คริ สตชนกลุม่ แรก
กิจการฯ 2: 42-47

ฟิ ลปิ ประกาศข่าว
ประเสริ ฐเรื่ องพระเยซู
คริ สต์กบั ชาวเอธิโอเปี ย
กิจการฯ 8: 26-39

กิจการฯ, เปาโล,
ยอห์น

22

23

24

พระเยซูคริ สต์ทรงเลือก
เซาโล
กิจการ 9: 3-18

ผู้คมุ ขังของเปาโลกลายเป็ น
ผู้ติดตามพระเยซูคริ สต์
กิจการ 16: 25-34

เปโตรรักษาคนง่อย
กิจการ 3: 1-10

คนของพระเจ้ าต้ องสวม
ยุทธภันฑ์ทงชุ
ั้ ด
เอเฟซัส 6: 10-18

ทาบิธากลับมีชีวติ
กิจการ 9: 36-42

เปาโลในเมืองโคริ นธ์
กิจการ 18: 4-11

เปโตรออกจากคุกโดย
การช่วยเหลือของทูต
สวรรค์
กิจการ 12: 6-16

ความฝันของอัครทูต
ยอห์นเกี่ยวกับสวรรค์
วิวรณ์ 21: 1-7

www.katw.net

