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 ค าน า 
เราเล็งเห็นความจ าเป็นในเรื่องการมีกิจกรรมศรัทธาที่มี

ชีวิตชีวาและคุณภาพ เพื่อช่วยเด็กๆ ให้เข้าใจ มีประสบการณ์ และใช้

พระวาจาของพระเป็นเจ้า 

 ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นแหล่งวิธีการใหม่ที่มีแนวกิจกรรม

ถึง 51 เรื่อง เพื่อใช้ส าหรับอบรมเด็กๆ ค าสอนวันอาทิตย์ โครงการ

ศึกษานอกห้องเรียน การศึกษาพระคัมภีร์ภาคฤดูร้อน ค่าย และทุกๆ 

ที่ที่มเีด็กมารวมกัน 

องค์ประกอบของกิจกรรมศรัทธา 
กิจกรรมศรัทธาที่ง่ายต่อการใช้เหล่านี้เกิดขึ้นจากข้อความใน

พระคัมภีร์ และหัวข้อเรื่องส าคัญที่มีหลากหลาย กิจกรรมศรัทธาแต่

ละเรื่องประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 

เรื่อง เป็นหัวข้อเรื่องของกิจกรรมศรัทธา ซึ่งเป็นความคิด

หลัก เรื่องต่างๆ ที่มีอยู่นี้ครอบคลุมความต้องการ

และความสนใจส่วนใหญ่ของเด็กๆ 

พระคัมภีร ์ เป็นหลักของแต่ละกิจกรรม ช่วยสนับสนุนเรื่องและ

แสดงให้เด็กๆ เห็นว่าพระเป็นเจ้ามีความเกี่ยวพันกับ

ชีวติของพวกเขาอย่างไร 

ภาพรวม เป็นข้อความสั้นๆ ที่บรรยายภาพกิจกรรมศรัทธา 

และบอกใหรู้้วา่เด็กๆ จะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไร 
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อุปกรณ์ บอกให้รู้ว่าคุณจะต้องจัดหาสิ่งใดหรือต้องท าสิ่ง

ใดบ้างเพื่อความพร้อมส าหรับกิจกรรม 

ประสบการณ์ กิจกรรมศรัทธาแต่ละเรื่องมีองค์ประกอบพิเศษ

เฉพาะที่ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วย

ตนเองจริงๆ เด็กจะได้ใช้ประสาทสัมผัสของตนเองทั้ง

ด้านการดู ฟัง ดมกลิ่น สัมผัส และลิ้มรส เพื่อท า

ความเข้าใจหัวเรื่อง 

 คุณสามารถปรับทุกกิจกรรมให้เหมาะสมกับขนาด

กลุ่ม ถ้าคุณมีเด็กจ านวนน้อย ก็สามารถให้เด็กท า

กิจกรรมร่วมกันทั้งหมด ถ้าเด็กจ านวนมากก็แบ่งเป็น

กลุ่มเล็กๆ หลายกลุ่มได้ เช่น คุณอาจจะใช้ความสูง

หรอือายุเป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม 

การตอบรับ เด็กๆ คิดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้และการน าไปใช้กับชีวิตของ

ตน 

ส่งท้าย แต่ละกิจกรรมมีค าภาวนาหรือกิจกรรมหนึ่งเพื่อสรุป

ความคิดที่เกี่ยวกับกิจกรรมศรัทธานั้น และช่วยเด็กๆ 

ให้สามารถน าความคิดนั้นไปใช้ในชีวติของพวกเขาได้ 

 

มาสร้างสรรค์และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมพระคัมภีร์

ส าหรับศาสนบริการเด็ก ท่านสามารถดัดแปลงและใช้กิจกรรมศรัทธา

ที่พรอ้มใชง้านในทุกเวลาและทุกที่ เพื่อร่วมสนุกอย่างมคีุณค่ากับเด็กๆ 

และน าพวกเขาเข้าสู่ทางเดินที่มีพระเป็นเจ้าอยู่เคียงข้าง 
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เรื่อง ค าภาวนา 

พระคัมภีร ์ เพลงสดุดี 91:15-16 

ภาพรวม เด็กโยนเหรียญบาทลงในภาชนะ  และเรียนรู้เกี่ยวกับ

ความแตกต่างระหว่างความปรารถนา และค าภาวนา 

อุปกรณ์ เหรียญบาทเท่าจ านวนเด็ก (หรือให้เด็กน ามาเอง)  

ชามใหญ่ 1 ใบ 

ประสบการณ์ วางชามที่เตรียมมาตรงกลางห้อง  ให้เด็กๆ นั่งเป็น

วงกลมล้อมรอบชาม ให้ห่างจากชามประมาณ 4 ฟุต  

แจกเหรยีญให้เด็กคนละ 1 เหรยีญ 

ครู ชามใบนี้  คือบ่อแห่งความปรารถนา  ให้แต่ละคนคิด

สิ่งที่ตนปรารถนาได้ 1 อย่าง แล้วโยนเหรียญลงใน

ชาม  สมมติว่าถ้าเหรียญของเธอตกในชามแสดงว่า

ความปรารถนาของเธอจะเป็นจริง  แต่ถ้าเหรียญ

ออกนอกชามไม่ตอ้งเก็บ  ปล่อยไว้อย่างนัน้ 

การตอบรับ หลังจากเด็กๆ โยนเหรียญแล้ว ครูถามว่า 

 นักเรียนรูส้ึกอย่างไรที่ท ากิจกรรมนี ้

1. บอ่แห่งความปรารถนา 
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 บอกความแตกต่ า งระหว่ าง บ่อแห่ งความ

ปรารถนาและค าภาวนา  บ่อแห่งความปรารถนา

สามารถรับฟังและตอบสนองความปรารถนาของ

เธอได้หรอืไม่ ท าไม 

อ่านพระคัมภีร ์เพลงสดุดี 91:15-16 

เมื่อเขาร้องเรียกหาเรา เราก็จะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามทุกข์ยาก 
เราจะช่วยเขาให้รอดพ้นและจะให้เกียรติยศแก่เขา เราจะให้เขามีอายุ
ยืนยาวและมีความสุข เราจะแสดงว่าเราเป็นผู้ช่วยเขาให้รอดพ้น 

 พระเจ้าทรงสดับฟังเมื่อเราเรียกหาพระองค์  หรือพระองค์

ทรงตอบเราหรอืไม่  ท าไม 

 พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเป็นเพื่อนกับเรา  พระองค์ทรง

ปรารถนาที่จะรู้ทุกอย่างที่ เกี่ยวกับเรา เช่น  ปัญหา  ความ

ต้องการ  สิ่งที่เราคิดและความรู้สึกของเรา  พระเจ้าทรง

ปรารถนาให้เราติดตามพระองค์ 

ส่งท้าย บอกใหเ้ด็กแตล่ะคนเก็บเหรียญของตนกลับคืน 

ครู ให้ถวายเหรียญบาทแห่งการสวดภาวนา  ด้วยการ

ขอบคุณพระเจา้ในสิ่งตา่งๆ ที่พระองค์ทรงประทานให้

เรา เช่น  ครอบครัว   เพื่อนๆ  ฯลฯ  แล้วโยนเหรียญ

ลงในชามหลังจากขอบคุณพระเจา้เสร็จแล้ว 
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ภาวนาพรอ้มกัน 

“ข้าแต่พระเจ้า พวกลูกขอบพระคุณที่ทรงสดับฟังค าภาวนา

ของลูกซึ่งดีกว่าบ่อแห่งความปรารถนา ขอพระองค์โปรดช่วย

สอนพวกลูกให้รูจ้ักฟังเสียงของพระองค์และเดินตามพระองค์

ด้วยเถิด อาแมน” 

 

 ให้ เด็กน าเหรียญบาทนั้น ไปใส่ ในถุ งทานในพิธีมิสซาบูชา

ขอบพระคุณวันอาทิตย์ 
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เรื่อง การทดลองใจ (การถูกประจญ) 

พระคัมภีร ์ มัทธิว 4:1-11 

ภาพรวม เด็กตามล่าการทดลองใจ “เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการถูก

ทดลองใจ” (ไม่เหมาะส าหรับเด็กเล็ก) 

อุปกรณ์ กระดาษและดินสอ หรอืปากกา 

ประสบการณ์ 

อ่านพระคัมภีร ์มัทธิว 4:1-11 

เวลานั้น พระจิตเจ้าทรงน าพระเยซูเจ้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ปีศาจ
มาผจญพระองค์ เมื่อทรงอดอาหารสี่สิบวันสี่สิบคืนแล้ว ทรงหิว ปีศาจผู้
ผจญจึงเข้ามาใกล้  ทูลว่า “ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงสั่งก้อนหิน
เหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังเถิด” แต่พระองค์ตรัสตอบว่า “มีเขียนไว้ใน
พระคัมภีร์ว่า มนุษย์มิได้ด ารงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ด ารงชีวิตด้วย
พระวาจาทุกค าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า”ต่อจากนั้น ปีศาจอุ้ม
พระองค์ไปยังนครศักดิ์สิทธิ์ วางพระองค์ลงที่ยอดพระวิหาร แล้วทูลว่า 
“ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงกระโดดลงไปเบื้องล่างเถิด เพราะมีเขียนไว้

2. ฉันบอกเธอแล้วว่าหา้มแตะต้อง 
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ในพระคัมภีร์ว่า พระเจ้าทรงสั่งทูตสวรรค์เกี่ยวกับท่าน ให้คอยพยุงท่าน
ไว้ มิให้เท้ากระทบหิน” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ในพระคัมภีร์ยังมี
เขียนไว้ด้วยว่า อย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านเลย” อีก
ครั้ งหนึ่ งปีศาจน าพระองค์ ไปบนยอดเขาสูงม าก ชี้ ให้พระองค์
ทอดพระเนตรอาณาจักรรุ่งเรืองต่างๆ ของโลก แล้วทูลว่า “เราจะให้ทุก
สิ่งนี้แก่ท่าน ถ้าท่านกราบนมัสการเรา” พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “เจ้า
ซาตาน จงไปให้พ้น ยังมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า จงกราบนมัสการองค์
พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน และรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น” 
ปีศาจจึงได้ละพระองค์ไป แล้วทูตสวรรค์ก็เข้ามาปรนนิบัติรับใช้พระองค์ 

ครู  การถูกทดลองใจจากสิ่งต่างๆ หมายความว่าอะไร 

 นักเรียนเคยรู้สกึหรือไม่วา่บางครั้งมีบางคนมาชักชวน

ให้เรากระท าสิ่งที่ผิด  เหมือนกับปีศาจมาประจญ

พระองค์ 

 แจกกระดาษและดินสอหรือปากกาให้แตล่ะคน 

 เราจะออกไปตามล่าการทดลองใจ  ให้แต่ละคนเดินรอบ

บริเวณวัดหรอืโรงเรียน  และดูว่ามีอะไรบ้างที่สามารถทดลอง

ใจเรา  ทุกครั้งที่พบสิ่งทดลองใจ เช่น  ขนม  วีดีโอเกม  

หนังสือการ์ตูน ฯลฯ  ให้เขียนหรือวาดรูปลงในกระดาษ  แต่

หา้มหยิบของสิ่งนั้น  ให้เวลา 5 นาที  แล้วให้ทุกคนกลับเข้ามา

ในห้อง 

การตอบรับ เมื่อกลับเข้ามาแล้ว  ถามเด็กๆ ว่าพวกเขาเขียนหรือ

วาดอะไรลงในกระดาษบ้าง 
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ครูถามว่า  ในจ านวนที่เขียนหรือวาด  มีอะไรที่นักเรียนรู้สึก

ว่าแปลกกว่าสิ่งอื่น  

 มีใครแตะต้องหรือหยิบสิ่งเหล่านั้นที่พบหรือไม่  

ท าไม   

 นักเรียนคิดว่ามีคนจ านวนมากที่ถูกทดลองใจจาก

สิ่งที่นักเรียนได้เขียนลงในกระดาษหรือไม่  ท าไม   

 ท าไมนักเรียนจงึไม่ท าตามการทดลองใจนัน้   

 นักเรียนคิดว่าท าไมพระเยซูเจ้าจึงทรงต่อต้าน

การประจญของปีศาจ  

 วิธีการเอาชนะการประจญที่ดทีี่สุดคืออะไร 

ส่งท้าย ให้เด็กแต่ละคนส ารวจสิ่งที่พวกเขาเขียนหรือวาดใน

กระดาษ ว่าสิ่งใดเป็นการถูกทดลองใจที่รุนแรงที่สุด  

ให้ขีดเส้นใต้หรือวงกลมไว้  และเขียนใต้ค าหรือภาพ

นั้นว่า  เขามีวิธีการที่จะเอาชนะการถูกทดลองใจใน

อนาคตได้อย่างไร เช่น  การโกง  โกหก  การลอก

การบ้านเพื่อน  ก็ให้เขียนว่า “ฉันจะตั้งใจเรียนมากขึ้น  

เพื่อจะไม่ต้องลอกการบ้านเพื่อน” ฯลฯ 

 ให้เด็กๆ จับคู่กันแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือกันและกันในการ

เอาชนะการถูกทดลองใจ และภาวนาพร้อมกัน “ข้าแต่

พระเจ้า  ขอโปรดประทานพละก าลังให้ลูกสามารถ

เอาชนะการถูกทดลองใจด้วยเถิด  โปรดช่วยลูกให้

กระท าตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า  อาแมน” 
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เรื่อง พลังอ านาจของพระเป็นเจา้ 

พระคัมภีร ์ กิจการอัครสาวก 1:8 

ภาพรวม เด็กปล่อยลมออกจากลูกโปุง  และเปรียบเทียบ

อ านาจของพระเป็นเจา้โดยทางพระจติเจ้า 

อุปกรณ์ ลูกโปุงเท่าจ านวนเด็ก กระดาษ  เชอืกหรือรบิบิน้ 

ประสบการณ์ แจกลูกโปุงที่ยังไม่ได้เปุาให้เด็กแต่ละคน  และให้โยน

ลูกโปุงนั้นไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะท าได้  กี่ครั้งก็ได้

ภายใน 1 นาที  หลังจากนั้น  ให้เด็กแต่ละคนเปุา

ลูกโปุงโดยไม่ต้องผูก  แล้วปล่อยให้ลูกโปุงลอยไป

รอบๆ ห้อง  จะเปุาใหม่กี่ครั้งก็ได้ภายในเวลา 2 นาที 

การตอบรับ หลังจากนั้นให้เด็กแต่ละคนเก็บลูกโปุงของตนแล้วนั่ง

เป็นวงกลม 

ครูถาม  ลูกโปุงของแต่ละคนลอยไปได้ไกลที่สุดเมื่อใด  

เวลาที่เปุาลมหรอืไม่ได้เปุา 

 อะไรท าให้ลูกโปุงลอยได้ 

3.  ที่มาของพลังอ านาจ 
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 อ่านพระคัมภีร ์กิจการอัครสาวก 1:8 

พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และท่านจะรับอานุภาพเพื่อจะเป็น
พยานถึงเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรียจนถึงสุด
ปลายแผ่นดิน 

 บรรดาคริสตชนได้พลังอ านาจมาจากไหน 

 งานของครสิตชนกลุ่มแรก คืออะไร 

พระเป็นเจ้าทรงสัญญาจะประทานพระจิตเจ้าให้กับบรรดา 

คริสตชน  ดังนั้น พวกเขาจึงมีพลังอ านาจที่จะไปบอกเรื่องราวของ

พระเยซูเจ้าให้กับผู้อื่น บางครั้งพวกเราก็กระท าตัวเหมือนลูกโปุงที่

แฟบ พวกเราไม่มีพลังถ้าไม่ยอมให้พระจิตเจ้าประทับอยู่ในเรา  พระ

จิตเจ้าจะทรงประทานพลังอ านาจให้เราสามารถบอกเรื่องราวของ

พระเยซูเจ้าให้ผู้อื่นได้ 

ส่งท้าย  ให้เด็กแตล่ะคนเปุาลูกโปุงและผูกไว้  หลังจากนั้น 

ให้น าลูกโปุงทุกใบผูกรวมกันด้วยริบบิ้น  และให้

เด็กแตล่ะคนตีลูกโปุงให้ลอยขึ้นทีละคน  ขณะที่ตี

ลู ก โปุ งขึ้ น  ให้ กล่ าวว่ า  “ข้ าแต่พระจิต เจ้ า   

ขอบพระคุณในพลังอ านาจของพระองค์” 

 หลังจากนั้น  ให้น าลูกโปุงไปผูกติดกับประตูห้อง  

ทุกครั้งที่เด็กเดินเข้า – ออก ผ่านประตู ให้พวก

เขาระลึกถึงพระเป็นเจ้าที่ทรงประทานพระจิตเจ้า

ท าให้พวกเขามพีลังอ านาจ 
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เรื่อง ความเช่ือ 

พระคัมภีร ์ เอเฟซัส 3:20-21 

ภาพรวม เด็กตัดสินใจเลือก  และเรียนรู้เกี่ยวกับอ านาจที่แสดง

พลังของพระเป็นเจ้า 

อุปกรณ์ เชอืก 1 เส้น  ตะกร้า 1 ใบ  ลูกเทนนิส 2 ลูก 

ประสบการณ์ หาอาสาสมัคร 2 คน  ให้ผูกมือไขว้หลังอาสาสมัคร

คนหนึ่งด้วยเชือกที่ เตรียมไว้  แจกลูกเทนนิสให้

อาสาสมัครทั้ง 2 คน คนละ 1 ลูก  ให้เขายืนห่างจาก

ตะกร้า 10 ฟุต  และให้โยนลูกเทนนิสใส่ตะกร้า  แต่

ละคนจะโยนกี่ครั้งก็ได้ตามความต้องการ 

 ก่อนอาสาสมัครจะโยนลูกเทนนิส  ให้เด็กทุกคน

ในห้องเป็นผู้สังเกตการณ์และเลือกว่าจะยืนอยู่

ข้ างหลั งอาสาสมัครคนใดที่พวกเขาคิดว่ า

สามารถโยนลูกเทนนิสลงตะกร้า 

ครูถาม  ท าไมจึงเลือกอยู่ฝาุยอาสาสมัครคนนั้น 

 เธอมีความเชื่อมั่นในบุคคลใด 

4.  พระเป็นเจ้าผู้ทรงพระอานุภาพ 
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 ให้อธิบายความเชื่อคืออะไร 

การตอบรับ แก้เชือกที่มัดมืออาสาสมัครออก  ให้เด็กทุกคนนั่ง

เป็นวงกลม   

 อ่านพระคัมภรี์ เอเฟซัส 3:20-21 

ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้า ผู้ทรงกระท าทุกอย่างได้ตามพระ
อานุภาพที่แสดงพลังอยู่ในตัวเรามากกว่าที่เราอาจขอหรือคาดคิด  ขอ
พระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ในพระศาสนจักร และในพระคริสตเยซู 
ทุกยุคสมัยตลอดนิรันดร อาเมน 

ครูถาม  “พระเป็นเจ้าสามารถกระท าได้ตามพระอานุภาพ

ที่แสดงพลังอยู่ในตัวเรามากกว่าที่เราขอหรือ

คาดคิด” หมายความว่าอะไร 

 พระเป็นเจา้เหมอืนกับอาสาสมัครที่ถูกมัดมือหรือ

คนที่ไม่ถูกมัดมากกว่ากัน อธิบาย 

 ข้อความจากพระคัมภีร์ที่เราได้รับฟัง  เหตุผลที่ดี

ที่เราควรมีความเชื่อในพระเป็นเจ้าคืออะไร 

ส่งท้าย ให้เด็กแต่ละคนขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ทรงกระท าสิ่ง

ต่างๆที่เราสามารถกระท าได้  เช่น “ขอบคุณพระองค์

ที่ทรงท าให้แผ่นดินไหวหยุดลง” และให้เด็กคนอื่นๆ 

รับด้วยค าว่า “ไชโย แด่พระเป็นเจ้า” 
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เรื่อง การนมัสการ 

พระคัมภีร ์ มัทธิว 4:10, ยอห์น 9:31 

ภาพรวม ให้เด็กๆ แสดง ในชีวิตแต่ละวันนั้น  มนุษย์เรากราบ

นมัสการอะไรบ้าง  แล้วให้ระดมพลังความคิดถึงเรื่อง

วิธีการที่พวกเขาสามารถนมัสการพระเป็นเจ้า (ไม่

เหมาะส าหรับเด็กระดับประถมศึกษา) 

อุปกรณ์ กระดาษ ดินสอ กระดาษแผ่นเล็กๆ  หนังสือนิตยสาร  

และหมวก 1 ใบ  หรอืชาม 

ประสบการณ์ แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มย่อย  ไม่ควรมากกว่า 3 กลุ่ม  

แจกกระดาษ  ดนิสอ  หนังสอืนิตยสารให้แต่ละกลุ่ม 

ครูถาม  การกราบนมัสการบุคคลหรือสิ่งของ หมายความ

ว่าอย่างไร 

 ถ้าเธอต้องการกราบนมัสการใครบางคนหรือ

สิ่งของบางอย่าง  เธอควรจะท าอย่างไร 

 พระเป็นเจา้ทรงใหม้นุษย์นมัสการสิ่งใดในชีวติ 

5.  การนมัสการ 
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ปฏิบัติ  ให้แตล่ะกลุ่มหาภาพบุคคลหรือสิ่งของที่มนุษย์ใน

ทุกวันนีก้ราบนมัสการ  แล้วกลุ่มช่วยกันตัดสินใจ

ว่าจะแสดงเป็นละครใบ้ได้อย่างไร (แสดงละครใบ้

ว่ามนุษย์กราบนมัสการบุคคลหรือสิ่งของอย่างไร

บ้าง)  เช่น  เพชรราคาแพง  เงนิทอง ฯลฯ 

 หลังจากนั้น  ให้แต่ละกลุ่มออกมาแสดงละครใบ้

ที่เตรียม  และให้เด็กอื่นๆ ที่ดูช่วยกันทายว่าสิ่งที่

กลุ่มน้ันแสดงการกราบนมัสการคอือะไร 

การตอบรับ  

ครูถาม  รู้สกึอย่างไรที่ดูละครใบ้ถึงสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์กราบ

นมัสการในชวีิตแต่ละวันของเขา 

 ท าไมมนุษย์จึ งกราบนมัสการสิ่ งของต่างๆ 

เหล่านั้น 

 เธอกราบนมัสการสิ่งใดในชีวติของเธอ 

 อ่านพระคัมภีร ์มัทธิว 4:10 

พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “เจ้าซาตาน จงไปให้พ้น ยังมีเขียนไว้ใน
พระคัมภีร์ว่า จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน และ
รับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น” 
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ส่งท้าย แจกกระดาษแผ่นเล็กที่เตรียมมา  และดินสอให้แต่ละ

กลุ่ม   

 อ่านพระคัมภีร ์ยอห์น 9:31 

เราทั้งหลายรู้ ว่า พระเจ้าไม่ทรงฟังคนบาป แต่ทรงฟังผู้ที่ย าเกรง
พระองค์และปฏิบัติตามพระประสงค์เท่านั้น 

ถาม ข้อความจากพระคัมภีร์ที่เราได้รับฟังนี้  พระเป็นเจ้า

ทรงสัญญาว่าจะกระท าอะไรเมื่อเรากราบนมัสการ

พระองค์ 

อธิบาย พระเป็นเจา้ทรงสดับฟังเราเมื่อเรากราบนมัสการและ

เชื่อฟังพระองค์  ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหาวิธีว่า ใน

สัปดาห์ตอ่ไปเราจะกราบนมัสการพระเป็นเจ้าด้วยวิธี

ใด เช่น  ไปเฝูาศีล  ภาวนาร่วมกันทุกวัน เมื่อได้

ความคิดแล้วให้เขียนลงในกระดาษ  เมื่อเขียนเสร็จ

แล้วให้แต่ละกลุ่มใส่ลงในหมวกหรอืชามที่เตรยีมไว้ 

 ให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มจับกระดาษที่แต่ละกลุ่มเขียน

ใส่ลงในหมวก  กลุ่มใดได้สิ่งใดใหส้มาชิกทุกคนใน

กลุ่มเซ็นชื่อรับทราบ  และน าไปปฏิบัติตามที่มี

เขียนไว้ในกระดาษนั้น 
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เรื่อง การน าทางของพระเป็นจ้า 

พระคัมภีร ์ สุภาษิต 4:25-5:1 

ภาพรวม เด็กวิ่งซิกแซ็กแข่งกัน  และเรียนรู้เกี่ยวกับหนทางสู่

พระเป็นเจา้ 

อุปกรณ์ กล่อง 6 ใบ 

ประสบการณ์ ให้เด็กๆ ชว่ยวางกล่องทั้ง 6 ใบ ตามแบบที่ให้ 

 
 แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม  ใหย้ืนอยู่ด้านหนา้ของกล่องใบแรก 

 เมื่อครูให้สัญญาณ “ไป” ให้คนแรกของแต่ละกลุ่มวิ่งซิกแซ็กไป

ตามกล่องดังภาพตัวอย่าง  เมื่อกลับมาถึงกลุ่ม แตะมือ คนต่อไป

ให้วิ่งเช่นเดียวกัน จนครบสมาชิกในกลุ่ม  กลุ่มใดเสร็จก่อนเป็นผู้

ชนะ  ให้ทุกคนปรบมอืให้กลุ่มชนะ 

 ให้แข่งอีกครั้ง  แต่ครั้งนี้วิ่งตรงไปแตะกล่องใบสุดท้ายแล้ววิ่งกลับ 

ไม่ต้องวิ่งซิกแซ็ก  กลุ่มใดเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ  ให้ทุกคนปรบมือ

ให้กลุ่มชนะ 

6.  ชีวิตที่ซิกแซ็ก 
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การตอบรับ ให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลม 

ครูถาม การวิ่งแบบใดเร็วกว่ากัน  ระหว่างวิ่งซิกแซ็กหรือวิ่ง

ตรงไปแตะกล่องใบสุดท้ายแล้ววิ่งกลับ  อธิบาย 

อธิบาย ให้เราฟังว่าพระคัมภีรก์ล่าวถึงทางตรงไว้วา่อย่างไร 

 อ่านพระคัมภีร ์สุภาษิต 4:25-5:1 

ให้ตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้า  และให้การจ้องของเจ้าตรงไป 
ข้างหน้าเจ้า จงสนใจในวิถีแห่งเท้าของเจ้า แล้วทางทั้งสิ้นของเจ้าจะ
แน่นอน อย่าเหไปข้างขวาหรือหันมาข้างซ้าย จงกลับเท้าของเจ้าเสีย
จากความชั่วร้าย บุตรชายของเราเอ๋ย  จงตั้งใจต่อปัญญาของเรา จง
เอียงหูของเจ้าฟังความเข้าใจของเรา   

 ข้อความในพระคัมภีร์ที่เราได้รับฟังแนะน าเราอย่างไร เราอยู่ใน 

“ถนนแหง่ความดี” ได้อย่างไร 

ส่งท้าย ให้เด็กๆ เข้าแถวตอ่หลังคุณครู  บอกพวกเขาให้ “มองตรงไป

ข้างหน้า” และเดินตรงไป จากหน้าห้องไปยังหลังห้อง และ

กลับมาที่หน้าห้องเหมือนเดิม  ในขณะท่ีเดิน ให้เด็กแต่ละคน

บอกวิธีท่ีจะได้รับการน าทางจากพระเป็นเจ้าทีละคน  เช่น  

สวดภาวนา  อา่นพระคัมภีร์  เชื่อฟังคุณครู  คุณพ่อ  คุณแม ่

ฯลฯ 

 ถ้าท าได้ ให้เด็กๆ ไปนั่งบนกล่องเงียบๆ  หลับตา  และ

ฟังคุณครูภาวนาว่า “ข้าแตพ่ระเป็นเจ้า โปรดน าทางตรง

ให้กับลูกทุกๆ วัน  ในหนทางท่ีดีและถูกต้องเพื่อไปหา

พระองค์ อาแมน” 



 

26 

 
เรื่อง การเชื่อฟัง 

พระคัมภีร ์ 1 ยอห์น 5:3-5 

ภาพรวม เด็กๆ ตามผู้น าและเรียนรู้เรื่องราวการเชื่อฟัง 

อุปกรณ์ - 

ประสบการณ์ ให้เด็กเข้าแถวเป็นวงกลม  และเล่นเกมกระท าตาม

ผูน้ า น าเด็กให้กระโดดขาเดียว  หมุนรอบตัว  ปรบมือ 

 หลังจากนั้นเปลี่ยนให้เด็กๆ เป็นผู้น าบ้างสัก 2-3 

คน 

การตอบรับ ให้เด็กๆ นั่งลง 

ครูถาม  ทุกคนรูส้ึกอย่างไรเมื่อกระท าตามผู้น า 

 สิ่งนี้เหมือนความรู้สึกเมื่อเราพยายามเชื่อฟังพระ

เป็นเจ้าอย่างไร 

 อ่านพระคัมภีร ์1 ยอหน์ 5:3–5 

ความรักต่อพระเจ้าคือการปฏิบัติตามบทบัญญัติ  บทบัญญัติของ
พระองค์มิใช่ภาระหนัก เพราะทุกคนที่บังเกิดจากพระเจ้าชนะโลกแล้ว 

7.  ตกลงฉันจะเชื่อฟัง 
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ชัยชนะที่ชนะโลกก็คือความเชื่อของเรา ใครเล่าชนะโลกได้ ถ้ามิใช่ผู้ที่
เชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้า   

 ข้อความนี้บอกเราเรื่องการเชื่อฟังพระเป็นเจ้าอย่างไร 

 ถ้าเรารักพระเป็นเจ้า  เราจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระบัญญัติ

ของพระองค์  พระเป็นเจ้าทรงประทานพระจิตเจ้าเพื่อช่วยเราให้

สามารถปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ 

ส่งท้าย ให้เด็กๆ ยืนเป็นวงกลมและบอกเด็กๆ ว่า ครูขอสั่งให้

ทุกคนเอามือทั้งสองข้างจับบ่าเพื่อน  และยกเท้าข้าง

หนึ่งขึ้น  ยืนด้วยเท้าข้างเดียว  ให้ยืนในลักษณะนี้

ขณะที่ครูน าภาวนา 

“ข้าแต่พระเป็นเจ้าที่รักของลูก  ลูกยืนในลักษณะนี้

เหมอืนกับการเชื่อฟังพระองค์  โปรดช่วยลูกให้เชื่อฟัง

และปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์  ลูกขอบคุณ

พระเยซูเจ้าที่พระองค์ทรงประทานให้ อาแมน” 

 ให้เด็กๆ ยืนในท่าทางปกติ ซึ่งเปรียบเสมือนว่าพวกเขาจะเชื่อฟัง

พระเป็นเจา้ต่อๆ ไป 
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เรื่อง วันวาเลนไทน์ 

พระคัมภีร ์ ยอห์น 13:34 

ภาพรวม ให้เด็กๆ สังเกตแสงเทียน  และเรียนรู้เกี่ยวกับความ

รักอันไม่มีขอบเขตของพระเป็นเจา้ 

อุปกรณ์ เทียนเล่มเล็กๆ และดินน้ ามันเท่าจ านวนเด็ก  เทียน

เล่มใหญ่  และไม้ขดีไฟ 

ประสบการณ์ ใช้บทเรียนนี้ในวันวาเลนไทน์  หรือวันที่ต้องการสอน

เรื่องความรักของพระเป็นเจ้า  

 แจกเทียนและดินน้ ามันให้เด็กแต่ละคน  ให้ทุกคน

ปั้นดินน้ ามันเป็นรูปหัวใจและปักเทียนไว้ตรงกลาง 

 ให้เด็กนั่งเป็นรูปหัวใจ  มีเทียนที่ปักอยู่บนดิน

น้ ามันรูปหัวใจของตนเองอยู่ข้างหน้า  หลังจาก

นั้นคุณครูจุดเทียนเล่มใหญ่  และให้เด็กน าเทียน

ของตนมาจุดเทียนต่อจากเทียนใหญ่ทีละคน 

 หลังจากนั้นเปลี่ยนให้เด็กๆ เป็นผู้น าบ้างสัก 2-3 

คน 

8. ความรักที่ไมม่ีขอบเขต 
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การตอบรับ 

 อ่านพระคัมภีร ์ยอห์น 13:34 

เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย ให้ท่านรักกัน เรารักท่านทั้งหลาย
อย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด 

ครูถาม  ความสว่างจากแสงเทียนเล่มเดียวแผ่ขยาย

ออกไปได้อย่างไร 

 ความรักของพระเป็นเจ้าเปรียบเหมือนกับเปลว

เทียนจากเทียนเล่มใหญ่อย่างไร 

อธิบาย พระเป็นเจ้าทรงบอกให้เรารักกันเหมือนอย่างที่

พระองค์ทรงรักเรา  พระเป็นเจ้าทรงปรารถนาให้เรา

เผยแผ่ความรักอันไม่รูจ้บสิ้นของพระองค์ให้ผู้อื่น 

ส่งท้าย ให้เด็กๆ อยู่ในความเงียบสักครู่  และคิดข้อตั้งใจว่า 

ตลอดสัปดาห์นี้พวกเขาสามารถน าความรักของพระ

เป็นเจ้าไปมอบใหผู้อ้ื่นได้อย่างไร  และน าไปปฏิบัติ 

 ให้เด็กดับเทียน  น าเทียนและที่รองเทียนกลับ

บ้านไปไว้ที่โต๊ะอาหารเพื่อเตือนใจให้ระลึกถึงสิ่งที่

เขาตั้งใจจะกระท าเพื่อน าความรักของพระเป็น

เจ้าไปให้ผู้อื่น มิใช่เฉพาะในวันวาเลนไทน์หรือ

วันนีเ้ท่านั้น  แตต่้องท าทุกวัน 
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เรื่อง ความไว้วางใจ 

พระคัมภีร ์ สุภาษิต 3:5-6  

ภาพรวม เด็กๆ เลือกบุคคลที่เขาไว้ใจในการแสวงหาขุมทรัพย์

ของโจรสลัด 

อุปกรณ์ ทอฟฟี่ (ห่อด้วยกระดาษห่อของขวัญเท่าจ านวนเด็ก)  

ปากกาเส้นใหญ่  กล่องหรือกระดาษห่อของขวัญใส่

ขนมหรือของเล่นเป็นขุมทรัพย์ 

ประสบการณ์ แบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม  กลุ่มแรกเป็นโจรสลัดที่

แสวงหาขุมทรัพย์  กลุ่มที่สองและสามเป็นเพื่อน 

 ให้กลุ่มที่เป็นโจรสลัดออกไปรอนอกห้อง 

 บอกเพื่อนกลุ่มแรกว่า  ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ที่ใด  

สิ่งที่กลุ่มนี้ตอ้งท าคือ  พยายามบอกกลุ่มโจรสลัด

ว่าขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ที่ใด  ถ้ากลุ่มโจรสลัดเชื่อฟัง

ท่าน แล้วพบขุมทรัพย์  เขาจะแบ่งขุมทรัพย์ที่พบ

ให้ท่าน (ขณะที่ท่านบอก ต้องไม่ให้กลุ่มโจรสลัด

ได้ยิน) และให้บอกเพื่อนกลุ่มสองว่า หน้าที่ของ

9.  เพื่อนที่เราไว้ใจ 
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พวกเธอคือ บอกอะไรก็ได้ เพื่อให้กลุ่มโจรเกิด

ความสับสน และไม่สามารถหาขุมทรัพย์เจอ 

 ให้ทั้งกลุ่มยืนอยู่มุมห้องกลุ่มละมุม  ห้ามออก

จากมุมหรือแตะต้องตัวกลุ่มโจรสลัด  ห้ามพูด

หรือส่งสัญญาณใดๆ ก่อนจะได้ยินค าว่า “บอก

โจรสลัด”  แต่ละกลุ่มท าได้เพียงแค่ตะโกนบอก

อย่างเดียวเท่านั้น 

 ให้กลุ่มโจรสลัดเข้ามาในห้อง  บอกกลุ่มโจรสลัด

ให้ค้นหาขุมทรัพย์ตามค าบอกของกลุ่มเพื่อน  เขา

มีเวลาเพียง 30 วินาที  ห้ามแตกกลุ่ม ต้องไป

พร้อมกันทั้งกลุ่ม  จะเริ่มหาขุมทรัพย์ได้ต่อเมื่อได้

ยินค าวา่ “โจรสลัดบุก”  

การตอบรับ ถ้ากลุ่มแรกชนะ  ให้น าขุมทรัพย์ที่ได้ออกมาแบ่งปัน

ระหว่างกลุ่มแรกและกลุ่มโจรสลัด  ถ้ากลุ่มเพื่อน

กลุ่มที่สองชนะให้น าขุมทรัพย์แบ่งกันภายในกลุ่ม 

ครูถาม 

กลุ่มโจรสลัด 

 ยากหรอืไม่ที่จะทราบว่าใครพูดความจริง  ท าไม 

 กลุ่มตัดสินใจอย่างไรว่าจะเชื่อฝาุยไหน 

ทุกคน 

 กิจกรรมนี้คล้ายกับความไว้วางใจในชีวิตจริงของเรา

อย่างไร 
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 อ่านพระคัมภีร ์สุภาษิต 3:5 – 6 

จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของ
ตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรง
กระท าให้วิถีของเจ้าราบรื่น     

 ไว้วางใจในพระเป็นเจ้าหรอืไว้วางใจในมนุษย์งา่ยกว่ากัน  อธิบาย 

 วิธีใดบ้างที่เราสามารถแสดงความไว้วางใจในพระเป็นเจ้า 

 พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า  “จงวางใจพระเป็นเจ้า  แล้วท่านจะประสบ

ความส าเร็จ” หมายความว่าอย่างไร 

ส่งท้าย แจกทอฟฟี่ที่ห่อด้วยกระดาษห่อของขวัญและปากกา

ให้เด็กทุกคน  ให้เด็กอยู่ในความเงียบ  และนึกถึง

เวลาที่ยากล าบากที่ต้องพึ่งความไว้วางใจในพระเป็น

เจ้าเป็นพิเศษ  เช่น  ขอความปลอดภัยส าหรับการ

เดินทางของสมาชิกในครอบครัว ฯลฯ  หลังจากนั้นให้

เด็กแกะกระดาษห่อของขวัญที่ห่อทอฟฟี่ออก  และ

เขียนในกระดาษว่า “สุภาษิต 3:5 – 6” 

 ให้เด็กทานทอฟฟี่ได้ 

อธิบาย เมื่อเราต้องต่อสู้ พยายามที่จะไว้วางใจพระเป็นเจ้า  

ให้ดูพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ในกระดาษห่อทอฟฟี่และจ า

ไว้ว่า “จงวางใจในพระเป็นเจ้าด้วยสุดจิตใจของท่าน  

พระองค์ทรงมคี าแนะน าอันชาญฉลาด” 
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เรื่อง การให้ 

พระคัมภีร ์ ลูกา 21:1-4 

ภาพรวม เด็กๆ เล่นเกมและเรียนรู้ว่าความหมายแท้จริงของค า

ว่า “ให้” คืออะไร   

อุปกรณ์ - 

ประสบการณ์ ให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลม  บอกเด็กให้มอบของอะไรก็ได้

ที่เขามีอยู่ ในขณะนั้นให้กับเพื่อนที่นั่งอยู่ทางด้าน

ขวามือ  เชน่  กิ๊ปติดผม  เงนิ  ฯลฯ 

ครูถาม  เธอตัดสินอย่างไรว่าจะให้อะไรกับเพื่อน 

 ท าไมบางครั้งเราจึงให้สิ่งของกับผู้อื่นเพียงเพราะ

เราไม่ตอ้งการ  หรอืไม่ใช้สิ่งของนั้นแล้ว 

อธิบาย ให้ฟังเรื่องของหญิงคนหนึ่งที่ได้ให้เงิน 2 เหรียญ

สุดท้ายที่เธอมี 

 

10. ให้เขาเถิด 
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การตอบรับ 

 อ่านพระคัมภีร ์ลูกา 21:1-4 

พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นคนม่ังมีก าลังใส่เงินถวายลงในตู้ทาน ทรง
เห็นหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งใส่เหรียญทองแดงสองเหรียญลงในตู้ทาน
ด้วย จึงตรัสว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายยากจน
คนนี้ท าทานมากกว่าทุกคน เพราะทุกคนน าเงินที่เหลือใช้มาท าทาน แต่
หญิงคนนี้ขัดสนอยู่แล้ว ยังน าเงินทั้งหมดส าหรับเลี้ยงชีพมาท าทาน’ 

 ให้เปรียบเทียบการให้ของเรากับการให้ของหญิงม่ายผูน้ี ้

อธิบาย แม้ทานของหญิงม่ายที่ให้เพียงเล็กน้อย  แต่พระเยซู

เจ้าทรงตรัสว่า “หญิงม่ายนี้ท าทานมากกว่าทุกคน  

เพราะนางให้เงินทั้งหมดที่จ าเป็นส าหรับเลี้ยงชีพมา

ท าทาน” 

ครูถาม  เราจะให้ผู้อื่นเหมือนกับหญิงม่ายที่ได้ให้แก่พระ

เป็นเจ้าได้อย่างไร 

 ให้เด็กนั่งเงียบๆ สักครู่  และคิดว่าเขาสามารถให้

ด้วยความใจกว้างกับบุคคลอื่นได้อย่างไร 

ส่งท้าย ให้ เด็กๆ เดินไปหาเพื่อน  และ “ให้” ค าพูดที่ ให้

ก าลังใจ  ค าชม  ค าขอบคุณ ฯลฯ แก่เพื่อนๆ ในหอ้ง 

 จบด้วยการสวดภาวนาขอบคุณพระเยซูเจ้าที่ทรง

ประทานสิ่งต่างๆ ให้เรา 
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เรื่อง วันปัสกา 

พระคัมภีร ์ ยอห์น 20:1-8 

ภาพรวม ให้เด็กๆ ดูวัตถุที่ไม่มีชีวติ “กลับมีชีวติ”  และเรียนรู้ว่า

บรรดาอัครสาวกรู้สึกอย่างไรเมื่อพระเยซูเจ้าทรง

กลับคืนพระชนมชีพ 

อุปกรณ์ หลอดดูดชนิดที่มีกระดาษห่อและเข็มหมุดเท่าจ านวน

เด็ก  กาวหรอืกระดาษกาว  กรรไกร  และน้ า 1 แก้ว 

ประสบการณ์ 

ครู วันนีเ้ราจะได้ดูบางสิ่งที่ “ตายแล้ว” กลับมีชีวติอีก 

 ให้เด็กๆ มาอยู่ล้อมรอบแก้วน้ า  และคุณครูแจก

หลอดดูดที่อยู่ในกระดาษห่อ  ให้เด็กแต่ละคนฉีก

กระดาษห่อส่วนบนออก  และค่อยๆ รูดกระดาษ

ห่อลงจนสุดหลอดดูด (เมื่อรูดแล้ว  กระดาษจะ

ย่นๆ คล้ายหนอน)  และน าหนอนย่นๆ นี้ออกจาก

หลอดดูด  วางไว้บนพืน้ข้างหน้าของแต่ละคน  ให้

เด็กเอานิ้วจุ่มน้ าในถ้วย  และดีดน้ าใส่ลงบน

11. พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ 
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หนอนย่นๆ นี้ 2-3 หยอด  หนอนก็จะ “โตขึ้น” 

เมื่อถูกน้ า   

การตอบรับ 

 อ่านพระคัมภีร ์ยอห์น 20:1-8 

เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ ขณะที่ยังมืด   มารีย์ชาวมักดาลาออกไปที่พระคูหา 
ก็เห็นหินถูกเคลื่อนออกไปจากพระคูหาแล้ว นางจึงว่ิงไปหาซีโมนเปโตร
กับศิษย์อีกคนหนึ่งที่พระเยซูเจ้าทรงรักบอกว่า “เขาน าองค์พระผู้เป็น
เจ้าไปจากพระคูหาแล้ว พวกเราไม่รู้ว่าเขาน าพระองค์ไปไว้ที่ไ หน” 
เปโตรกับศิษย์คนนั้นจึงออกไป มุ่งไปยังพระคูหา ทั้งสองคนว่ิงไปด้วยกัน 
แต่ศิษย์คนนั้นว่ิงเร็วกว่าเปโตร จึงมาถึงพระคูหาก่อน เขาก้มลงมองเห็น
ผ้าพันพระศพวางอยู่บนพื้น แต่ไม่ได้เข้าไปข้างใน  ซีโมนเปโตรซึ่งตาม
ไปติดๆ ก็มาถึง เข้าไปในพระคูหาและเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่ที่พื้น 
รวมทั้งผ้าพันพระเศียรซึ่งไม่ได้วางอยู่กับผ้าพันพระศพ แต่พับแยกวาง
ไว้อีกที่หนึ่ง  ศิษย์คนที่มาถึงพระคูหาก่อนก็เข้าไปข้างในด้วย เขาเห็น
และมีความเชื่อ 

ครูถาม  นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อครูบอกว่าจะได้เห็นสิ่งที่ 

“ตายแล้ว” กลับมีชีวติอีก 

 นักเรียนแปลกใจหรือไม่เมื่อเห็นกระดาษห่อ

เคลื่อนที่ได้ 

 นักเรียนคิดว่าบรรดาศิษย์ที่ติดตามพระเยซูเจ้า

รู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระ
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ชนมชีพ  ถ้านักเรียนอยู่ที่นั่น  นักเรียนจะมี

ปฏิกิรยิาอย่างไร 

อธิบาย พระเยซู เจ้าได้ทรงแจ้งให้บรรดาผู้ที่ ใก ล้ ชิดกับ

พระองค์ทราบล่วงหน้าว่า พระองค์จะต้องสิ้นพระชนม์

เพื่อช่วยพวกเขาให้พ้นจากบาป  แต่พระองค์ได้ทรง

สัญญาด้วยเช่นกันว่าพระองค์จะทรงกลับคืนพระชนม

ชีพ  เป็นการยากมากที่จะเชื่อในสิ่งที่พระเยซูเจ้าตรัส  

แตทุ่กสิ่งก็เป็นจรงิตามที่พระองค์ทรงสัญญา 

ส่งท้าย ให้เด็กๆ ตัดกระดาษหอ่หลอดออกเป็น 2 ชิ้น  ชิ้นหนึ่ง

ยาว 2 ใน 3 ของความยาวกระดาษ  ให้น ากระดาษ

ทั้งสองไขว้กันเป็นรูปไม้กางเขน  ติดกาว  และคุณครู

แจกเข็มหมุดใหเ้ด็กคนละ 1 อัน  เพื่อน ากางเขนที่ท านี้

ติดไว้ที่เสื้อ  เมื่อติดเสร็จแล้วให้ทุกคนตะโกนพร้อมๆ 

กันว่า “พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ” 
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เรื่อง การเริ่มต้นที่เหนอืกว่า 

พระคัมภีร ์ 2 ทิโมธี 4:7-8ก  

ภาพรวม ให้เด็กๆ แขง่ขันกัน  เพื่อจะได้มปีระสบการณ์ของการ

เริ่มตน้อย่างสดช่ืน 

อุปกรณ์ กระดาษคนละ 1 แผ่น  ลูกอมเท่าจ านวนเด็ก 

ประสบการณ์ แจกกระดาษใหเ้ด็กๆ คนละแผ่น  และใหทุ้กคนยืนเข้า

แถวเรียงหน้ากระดาน  ครูให้เด็กๆ ถือกระดาษมา

หน้าห้องโดยให้กระดาษวางอยู่บนปลายนิ้วทั้งห้าของ

มอืขวา  ห้ามใชม้ือซ้ายช่วยจับ  ถ้ากระดาษตกให้เก็บ

ขึ้นมาเริ่มใหม่  เมื่อทุกคนพร้อมแล้ว  คุณครูให้

สัญญาณเริ่มเดินได้  

การตอบรับ เมื่อเด็กๆ มาถึงหน้าหอ้งแล้ว  ให้ทุกคนนั่งเป็นวงกลม 

ครูถาม  ทุกคนรูส้ึกอย่างไรในขณะแขง่ขัน 

 ผูท้ี่ท ากระดาษตกและตอ้งกลับไปเริ่มต้นใหม่รู้สึก

อย่างไร 

12.  การเริม่ต้นอยา่งสดชื่น 
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 อ่านพระคัมภีร ์2 ทิโมธี 4:7-8ก 

ข้าพเจ้าต่อสู้มาอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าว่ิงมาถึงเส้นชัยแล้ว ข้าพเจ้ารักษา
ความเชื่อไว้แล้ว ยังเหลืออยู่ก็เพียงมงกุฎแห่งความชอบธรรม ซึ่งองค์
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมจะประทานให้ข้าพเจ้าใน
วันนั้น  

 เมื่อฟังข้อความจากพระคัมภีร์แล้ว  ทุกคนรู้สึกอย่างไรเมื่อเทียบ

การแข่งขันของเรากับของนักบุญเปาโล  และท่านจะได้รับรางวัล

อะไรเมื่อมาถึงเส้นชัย 

อธิบาย ท่านนักบุญเปาโลกล่าวว่าท่านได้ต่อสูม้าอย่างดี  และ

รักษาความเชื่อไว้ ได้   เหมือนกับพวกเราที่ เมื่อ

กระดาษตกลงไป  เราก็เก็บขึ้นมาและแข่งขันต่อไป  

พระเป็นเจ้าทรงช่วยเราเสมอ  เมื่อเราประสบกับ

ความยากล าบากในชีวิตเพื่อให้เราก้าวเดินต่อไป  

พระเป็นเจา้ทรงช่วยเราให้เริ่มตน้ที่เหนือกว่า 

ส่งท้าย ให้เด็กๆ ทุกคนจับมือกันเป็นวงกลม และภาวนาว่า 

“ข้าแต่พระเป็นเจ้า  ขอขอบพระคุณที่ทรงรักข้าพเจ้า

ทั้งหลายเสมอ  ทรงให้อภัย  และให้เราเริ่มต้นชีวิต

อย่างสดชื่น  ทรงช่วยเราให้ ‘ต่อสู้อย่างดี’ ในชีวิต  

และรักษาความเช่ือไว้  อาแมน” 
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เรื่อง รู้จักพระเป็นเจ้า 

พระคัมภีร ์ โรม  3:23-24  

ภาพรวม ให้เด็กๆ ขว้างหลอดดูดน้ า  และเรียนรู้ว่าอาศัยความ

เพียรพยายามของเราอย่างเดียวเราไม่สามารถไปถึง

พระเป็นเจา้ได้ 

อุปกรณ์ หลอดดูดน้ าเท่าจ านวนเด็ก 

ประสบการณ์ ให้เด็กเข้าแถวเรียงหน้ากระดาน  แจกหลอดดูดน้ าให้

คนละ 1 หลอด 

ครูถาม เราก าลังฝกึขว้างหลอดดูดน้ า  ให้ทุกคนขว้างไปให้ถึง

จุดที่ครูก าหนดไว้ให้ 

 ทุกคนพยายามขวา้งไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ 

(ให้เด็กๆ ขว้าง) 

 ให้ทุกคนขว้างใหมอ่ีกครั้ง (ให้เด็กๆ ขว้าง) 

 คราวนี้เราจะขว้างขึ้นข้างบนใหม่อีกครั้ง  ให้สูง

ที่สุดเท่าที่สามารถ   

 

13. ไปถึงพระเปน็เจ้า 



 

41 

การตอบรับ 

 ให้เด็กๆ เก็บหลอดของตนไว้และนั่งเป็นวงกลม 

ครูถาม  นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อเพียรพยายามในการ

ขว้างหลอดดูดน้ า 

 ใครสามารถขว้างไปได้ไกลที่สุด  สูงที่สุด  มีใคร

สามารขว้างขึ้นไปถึงก้อนเมฆ  ถึงเครื่องบินที่บิน

อยู่  หรอืถึงสวรรค์ 

 การพยายามขว้างหลอดดูดน้ าและการพยายาม

ไปให้ถึงพระเป็นเจ้าด้วยตัวของเราเองเป็น

อย่างไร 

 คนเรามีความดีเพียงพอที่จะไปถึงพระเป็นเจ้า

ด้วยตัวของมนุษย์เองหรอื 

 อ่านพระคัมภีร ์โรม 3:23-24 

ไม่มีความแตกต่างใดๆอีก ทุกคนกระท าบาปและขาดพระสิริรุ่งโรจน์ของ
พระเจ้า แล้วทุกคนก็ได้รับความชอบธรรมเป็นของประทานโดยทางพระ
หรรษทานอาศัยการไถ่กู้เราให้เป็นอิสระในพระคริสตเยซู  

 ท าไมเราจึง “ไม่ดีพอส าหรับพระสิรริุ่งโรจน์ของพระเป็นเจา้” 

 เราสามารถไปถึงพระเป็นเจ้าได้อย่างไร 

 พระเยซูเจ้าทรงกระท าอะไรเพื่อเรา 
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ส่งท้าย บอกให้เด็กๆ เก็บหลอดดูดน้ านี้ไว้  เพื่อเตือนพวกเขา

ว่าพระเยซูเจ้าคือหนทางสูส่วรรค์ 

 

 ให้เด็กๆ จับมือเป็นวงกลมและก้มศีรษะ  ภาวนา

พร้อมกัน  “ข้าแต่พระเป็นเจ้า พวกลูก

ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเสด็จลงมาหาพวกลูก  

เมื่อพวกลูกไม่สามารถขึ้นไปได้สูงพอที่จะไปถึง

พระองค์  ขอขอบพระคุณส าหรับการให้อภัย  

และความรักของพระองค์  อาแมน” 
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เรื่อง การขอบคุณพระเป็นเจ้า 

พระคัมภีร ์ 1 พงศาวดาร 16:8 – 10  

ภาพรวม เด็กๆ รินน้ าใส่สีที่ไม่หวาน  และเรียนรู้ว่าชีวิตที่ไม่มี

การขอบคุณเหมือนน้ าที่ไม่หวาน 

อุปกรณ์ แก้วหรือถ้วยส าหรับเด็กแต่ละคนๆ ละ 2 ใบ  เหยือก

ใส่น้ า 2 ใบที่ใส่น้ าผสมกลิ่นส้มทั้งสองใบ  น้ าตาล 1 

ถ้วย  ช้อนชาส าหรับตักน้ าตาล 

ประสบการณ์ ครูแจกน้ าเย็นใส่สีผสมอาหารที่ไม่ใส่น้ าตาลให้เด็กทุก

คนๆ ละ 1 แก้ว  โดยที่ยังไม่ให้เด็กดื่มจนกว่าจะได้รับ

ครบทุกคน  และครูบอกเด็กๆ ว่า 

 วันนีเ้รามีน้ าส้มดื่ม ใครเตรียมให้เรา ไม่ต้องสนใจ  

ไม่ต้องขอบคุณใคร  มีน้ าให้ดื่มเราก็ดื่ม (ให้เด็กๆ 

ดืม่น้ า) 

ครูถาม เป็นอย่างไรบ้าง น้ าที่เราดื่ม (ให้เด็กๆ พูด) 

ครู ชีวิตที่ไม่มีการขอบคุณก็เหมือนการดื่มน้ าส้มที่ไม่

หวาน 

14. รสหวานของการขอบคุณ 
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การตอบรับ ครูน าเหยือกใส่น้ าผสมสีกลิ่นส้ม  น้ าตาล  และช้อน

ส าหรับตักน้ าตาลออกมาวางบนโต๊ะ 

 อ่านพระคัมภีร ์1 พงศาวดาร 16:8 – 10  

จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ จงขานพระนามของพระองค์เถิด จง
ประกาศพระราชกิจของพระองค์แก่บรรดาประชาชาติ จงขับร้องเพลง
ถวายพระองค์ จงร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์ จงบอกเล่าถึงพระราชกิจ
น่าพิศวงท้ังปวงของพระองค์ จงภูมิใจในพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ 
ใจของผู้แสวงหาพระยาห์เวห์จงชื่นชมเถิด 

ครู เราต้องขอบคุณพระเป็นเจ้าในทุกๆ สิ่งที่เรากระท า  

ให้เราแต่ละคนแสดงความขอบคุณพระเป็นเจ้าด้วย

การตักน้ าตาลใส่ลงในเหยือกน้ าคนละ 1 ช้อน 

 ครูให้เด็กทุกคนได้ตักน้ าตาลใส่ลงในเหยือก  

ขณะตักให้เด็กแต่ละคนกล่าวขอบคุณพระเป็น

เจ้าในสิ่งที่เขาคิดว่าอยากขอบคุณ  หลังจากนั้น 

น าน้ าสีกลิ่นส้มที่ผสมน้ าตาลใหเ้ด็กๆ ทุกคนได้ชิม

อีกครั้ง 

 การชิมน้ าส้มครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้าง  การขอบคุณ

ก็เปรียบเสมอืนการเติมความหวานให้กับชีวิตของ

เราแต่ละคน 

ส่งท้าย ให้เด็กอยู่ในความเงียบ      และอ่านข้อความจาก

พระคัมภีร ์ 1 พงศาวดาร 16: 8 – 10  อกีครั้ง 
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เรื่อง ความรักของพระเจ้า 

พระคัมภีร ์ ยอห์น 15:13 – 17 

ภาพรวม ให้เด็กๆ ตกแต่งโปสเตอร์และเรียนรู้เกี่ยวกับความรัก

ของพระเป็นเจ้า 

อุปกรณ์ กระดาษสีแดงรูปหัวใจเท่าจ านวนเด็ก  สก๊อตเทป  

กระดาษวาดแบบ  สเีทียน 

ประสบการณ์ ให้เด็กแต่ละคนวาดรูปตัวเองครึ่งตัวลงในกระดาษ

วาดแบบ  เสร็จแล้วให้ระบายสีผม  ตา  และเสื้อผ้า  

ในขณะที่ เด็กๆ ก าลั งระบายสีอยู่นั้น  ให้ครูน า

กระดาษสีแดงรูปหัวใจไปติดในภาพของเด็กๆ แต่ละ

คน  และให้เขียนลงในรูปหัวใจว่า “ความรักของพระ

เป็นเจ้า  บรรจุอยู่ในหัวใจของ (ชื่อเด็ก) ……….…”    

การตอบรับ เมื่อเด็กๆ วาดเสร็จแล้ว ให้แต่ละคนใช้สก๊อตเทปติด

โปสเตอร์ภาพของเขาแต่ละคนไว้บนก าแพง 

 

15. ความรักของพระเจ้าในหัวใจของเรา 
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ครูถาม  ภาพของแตล่ะคนที่วาดมีอะไรที่แตกต่างกัน  และ

มีอะไรที่เหมอืนกัน 

 ภาพของเราแต่ละคนในโปสเตอร์นั้นแตกต่างกัน 

เหมื อนกั บ เ ร าแต่ ล ะคนแตกต่ า งกั น  สิ่ ง ที่

เหมือนกันคือ หัวใจของเราที่มีความรักของพระ

เป็นเจ้าบรรจุอยู่  ให้เราฟังพระคัมภีร์ที่กล่าวถึง

ความรักของพระเป็นเจ้า   

 อ่านพระคัมภีร ์ยอห์น 15:13 – 17  

ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย ท่าน
ทั้งหลายเป็นมิตรสหายของเรา ถ้าท่านท าตามที่เราสั่งท่าน เราไม่เรียก
ท่านว่าเป็นผู้รับใช้อีกต่อไป เพราะผู้รับใช้ไม่รู้ว่านายของตนท าอะไร เรา
เรียกท่านเป็นมิตรสหาย เพราะเราแจ้งให้ท่านรู้ทุกสิ่งที่เราได้ยินมาจาก
พระบิดาของเรา มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน มอบ
ภารกิจให้ท่านไปท าจนเกิดผล และผลของท่านจะคงอยู่ เพื่อว่าท่านจะ
ขอสิง่ใดจากพระบิดาในนามของเรา พระบิดาจะประทานแก่ท่าน เราสั่ง
ท่านทั้งหลายดังนี้ว่า ท่านทั้งหลายจงรักกัน 

 ถามเด็กๆ ว่าพระเยซูเจ้าทรงสั่งให้เราท าอะไร 

 แม้พระเป็นเจ้าจะทรงประทานความแตกต่างทางพรสวรรค์  

ความสามารถ  และรูปร่างให้กับเรา  แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุด

เกี่ยวกับเราที่เหมือนกันคือ  ความรักของพระเป็นเจ้าในหัวใจ

ของเรา  เพราะพระเป็นเจา้ทรงรักเรา  เรารักซึ่งกันและกัน 
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 พระเยซูเจ้าทรงกระท าอะไรเพื่อเรา 

ส่งท้าย ให้เด็กแต่ละคนยืนตรงภาพที่ตนเองวาด  และวางมือ

ไว้บนรูปหัวใจ  และใหก้ล่าวค าภาวนาตามครูว่า 

“ข้าแต่พระเป็นเจ้าที่รักยิ่ง  ขอบพระคุณที่ทรงสร้าง

ลูกให้เป็นคนพิเศษ  ขอบพระคุณส าหรับความรักของ

พระองค์ในหัวใจของลูก  โปรดช่วยลูกให้รักผู้อื่น  

เหมอืนที่พระองค์ทรงรักลูก  อาแมน” 
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เรื่อง การสรรเสริญ 

พระคัมภีร ์ ฟิลิปปี 4:8 

ภาพรวม ให้เด็กๆ แข่งกันเขียนความดีและสิ่งที่ควรได้รับการ

ยกย่อง 

อุปกรณ์ ข่าวต่างๆ ที่ติดอยู่บนกระดาษ  กระดาษ  ดินสอ  

ปากกาเส้นใหญ่  สก๊อตเทป  โต๊ะ 1 ตัว 

ประสบการณ์ น ากระดาษข่าวไปติดไว้บนกระดาน  และใช้ปากกา

เส้นใหญ่เขียนค าที่ให้ไว้ลงบนข่าวที่ติด : ความจริง 

ประเสริฐ ชอบธรรม น่ารัก สวยงาม ควรยกย่อง 

 อ่านพระคัมภีร ์ฟิลิปปี 4:8  และกล่าวว่า 

พี่น้องทั้งหลาย สิ่งใดจริง สิ่งใดประเสริฐ สิ่งใดชอบธรรม สิ่งใดบริสุทธิ์ 
สิ่งใดน่ารัก สิ่งใดควรยกย่อง ถ้ามีสิ่งใดเป็นคุณธรรม ถ้ามีสิ่งใดน่า
สรรเสริญ 

 พระคัมภีร์บอกให้เราคิดถึงสิ่งต่างๆ ที่เป็นสิ่ งดีๆ และควรได้รับ

การสรรเสริญ 

16. จับคู่สรรเสริญ 
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 อาหารอะไรที่มีประโยชน์และควรได้รับการชมเชย 

 ให้เด็กแตล่ะคนคิดถึงอาหารที่ชอบและมีประโยชน์  เมื่อครูบอกว่า 

“เริ่ม” ให้เด็กๆ เดินไปหาเพื่อนๆ และบอกชือ่อาหารที่คิดไว้ ถ้าพบ

เพื่อนคนใดมีช่ืออาหารตรงกันใหน้ั่งดว้ยกัน “เริ่ม” 

 ให้ใชเ้วลาสัก 2 – 3 นาทีดูให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนมคีู่แล้ว  และให้แต่

ละคนบอกคู่ของตนว่า  ท าไมอาหารที่ตนเองชอบนั้นมีประโยชน์

และควรได้รับการชมเชย  และแจกกระดาษให้คู่ละ 1 แผ่นพร้อม

ดินสอ 1 แท่ง 

 ให้เวลา 2 นาที  ให้ทั้งคู่ช่วยกันเขียนความดีและสิ่งที่สมควรได้รับ

การยกย่องของกันและกัน  โดยอาจจะใช้ค าจากจดหมายนักบุญ

เปาโลถึงชาวฟิลิปปี 4:8 (หรือเขียนค าที่เขียนไว้บนกระดาษข่าวก็

ได้) เพื่อช่วยในการคิด  คู่ใดเขียนได้มากที่สุดคู่นัน้ชนะ 

 เมื่อครบ 2 นาที  ให้แต่ละคู่ออกมาอ่านสิ่งที่ควรได้รับการยกย่อง  

เมื่อครบทุกกลุ่มแล้วให้ทุกคนปรบมือให้กับกลุ่มชนะ 

การตอบรับ ยากหรือง่ายในการคิดถึงสิ่งที่ควรได้รับการยกย่อง

ของคู่ของตน  และของตัวเราเอง  รู้สึกอย่างไรเมื่อ

เรายกย่องผู้อื่น   และรู้สึกอย่างไรเมื่อเราได้รับการ

ยกย่อง  นักเรียนคิดว่าท าไมพระเป็นเจ้าจึงทรงบอก

ให้เราคดิถึงสิ่งต่างๆ ที่ดแีละสมควรได้รับการยกย่อง 

ส่งท้าย เ ราจะพบเหตุผลมากมายในการ ที่ จะยกย่อ ง

สรรเสริญผู้อื่น  ตอนนี้ให้ทุกคนช่วยกันหาเหตุผลว่า 

ท าไมเราจงึตอ้งสรรเสริญพระเป็นเจ้า 
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 ครูให้เด็กๆ ออกไปหาของที่เขาจะใช้สรรเสริญ

พระเป็นเจ้า (สิ่งสร้างต่างๆ ของพระเป็นเจ้า เช่น  

ต้นหญ้า ใบไม้ รูปเพื่อน รูปครอบครัวของเด็ก 

ฯลฯ) 

 เมื่อเด็กๆ น าสิ่งที่เขาจะใช้สรรเสริญพระเป็นเจ้า

มาแล้ว ให้ทุกคนนั่งเป็นวงกลมล้อมรอบโต๊ะ เมื่อ

พร้อมแล้วให้เด็กแต่ละคนกล่าวขอบคุณพระเป็น

เจ้า และน าของที่น ามาเป็นสัญลักษณ์นั้นไปวาง

ไว้บนกระดาษที่เขียนไว้ว่า “ขอโมทนาคุณพระ

เป็นเจ้าส าหรับสิ่ งดี ๆและสมควรได้รับการ

สรรเสริญ”  เมื่อจบบทเรียนแล้วให้วางกระดาษ

นั้นไว้ในห้อง  เพื่อเตือนเด็กๆ ให้ระลึกถึงการ

สรรเสริญพระเป็นเจา้  
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ตอนที่  
กิจกรรมพระคัมภีร์ 
เรื่องตัวเราเอง 
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เรื่อง ความโกรธ 

พระคัมภีร ์ เอเฟซัส 4:26-27 

ภาพรวม ให้เด็กๆ ฝกึวิธีควบคุมความโกรธ 

อุปกรณ์ แมลงพลาสตกิ   

ประสบการณ์ ให้เด็กๆ จับคู่  และบอกแก่กันและกันว่า อะไรท าให้

เขาโกรธมากๆ  เช่น  ถูกหัวเราะเยาะ  หรือการถูก

มองวา่เป็นตัวตลก  ให้ใช้เวลา 2 นาที 

 หลังจากนั้นให้แต่ละคู่ตะโกนดังๆ ในสิ่งที่ท าให้

พวกเขาโกรธ 

 สถานการณ์ต่างๆ ที่ท าให้เราโกรธ  บางครั้งเรา

จัดการกับความโกรธของเราด้วยการทุบ เตะ  

ตะโกน  บางครั้งเมื่อเราโกรธ  เราท าร้ายผู้อื่น  

ท าร้ายตนเอง  หรอืสิ่งของรอบๆ ตัวเรา 

 

17. ฝึกควบคุมความโกรธ 
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 อ่านพระคัมภีร ์เอเฟซัส 4:26-27 

แม้ท่านจะโกรธ ก็อย่าให้เป็นบาป จงเลิกโกรธก่อนดวงอาทิตย์ตก  อย่า
ให้โอกาสแก่มาร 

 พระเป็นเจ้าไม่ได้บอกว่าการโกรธเป็นความผิด  แต่พระองค์ทรง

สนพระทัยว่าเราจัดการกับความโกรธของเราอย่างไร  ให้เราท า

กิจกรรมบางอย่างที่จะช่วยฝกึเราในการจัดการกับความโกรธโดย

ไม่ท าร้ายผู้อื่นหรอืท าลายสิ่งของ 

การตอบรับ ให้เด็กๆ คิดถึงสิ่งที่ท าให้เขาโกรธมากๆ  แล้วให้เขา

ฝกึวิธีการจัดการกับความโกรธตามวธิีการที่ใหไ้ว้ 

 ค าราม 1 นาที : เริ่มจากค ารามเงียบๆ ในล าคอ  

และเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งดังสุด หลังจาก 1 

นาทีแล้ว  ครูถามเด็กๆ ว่า  ตอนนี้ยังรู้สึกโกรธ

เหมอืนครั้งแรกหรอืเปล่า  ท าไมจงึรูส้ึกเช่นน้ัน 

 เหยียบแมลง  : ให้คิดว่า  ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ท า

ให้เราโกรธเป็นแมลงตัวหนึ่งที่วิ่งผ่านไปบนพื้น ให้

เหยียบ  เหยียบ  เหยียบมัน  ขยี้มัน  บดมัน  

จนกว่ามันจะออกไป หลังจาก 1 นาที ครูถาม

เด็กๆ ว่าตอนนี้ยังรู้สึกโกรธเหมือนครั้งแรกหรือ

เปล่า  ท าไมจงึรูส้ึกเช่นน้ัน 
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 แสดงสีหน้า  : ท าสีหน้าที่โกรธจัดเท่าที่จะท าได้   

เช่น แยกเขี้ยว  ค าราม  และขบฟัน  พยายาม

อย่าหัวเราะ  จ าไว้วา่เราก าลังโกรธ 

 เคลื่อนก าแพง : ยืนอยู่หน้าก าแพงและผลัก

ก าแพงด้วยมือ หลังและศีรษะ ให้แรงที่สุดเท่าที่

สามารถ ในขณะเดียวกันอาจจะค ารามไปด้วยก็

ได้ถ้าเราโกรธจัด  หลังจาก 1 นาที  ครูถามเด็กๆ 

ว่า  ตอนนี้ยังรู้สึกโกรธเหมือนครั้งแรกหรือเปล่า  

ท าไมจึงรู้สกึเชน่นั้น 

 กิจกรรมการฝึกแบบต่างๆ เหล่านี้จะช่วยขจัดความโกรธได้โดยไม่

ท าร้ายผู้อื่น  หรอืท าลายสิ่งของ 

 พระเป็นเจ้าทรงประทานความสามารถให้เราสามารถควบคุม

ความโกรธของเราได้ 

ส่งท้าย ให้เด็กจับคู่อีกครั้ง  และแบ่งปันกับคู่ของตนเองว่า  

ในครั้งต่อไป ถ้าเขาโกรธ เขาจะใช้วิธีการใดที่ได้ฝึกใน

การจัดการกับความโกรธของตน เมื่อเสร็จแล้ว  ให้

จับมือกันภาวนาพร้อมกัน “ข้าแต่พระเป็นเจ้าที่รักยิ่ง  

ขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานความสามารถให้ลูก

สามารถจัดการกับความโกรธได้ โดยไม่ท าร้ายผู้อื่น 

อาแมน” 
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เรื่อง การโกหก 

พระคัมภีร ์ ยอห์น 8:31 – 36  

ภาพรวม ห่อหุ้มเด็กๆ ด้วย “การโกหกสีขาวและสีแดง” และดู

ว่าอันไหนจะแย่กว่ากัน 

อุปกรณ์ กระดาษย่นแบบเป็นสายรุ้งสีขาว 1 ม้วน  สีแดง 1 

ม้วน 

ประสบการณ์ ขออาสาสมัคร 2 คน  คนหนึ่งถือปลายสายรุ้งสีแดง  

อีกคนหนึ่งถือปลายสายรุ้งสีขาว 

 ทุกครั้งที่พูดโกหก  เราจะช่วยกันลงมติว่า การไม่

ท าร้ายผู้อื่นเป็น “โกหกสีขาว” หรือน่าเกลียดเป็น 

“โกหกสีแดง” โกหกสีขาว เช่น บอกว่าแม่ไม่

อยากให้ออกไปเล่นกับเพื่อนเมื่อเราไม่อยาก

ออกไปเล่น  โกหกสีแดงอาจจะเป็นการโกหกพ่อ

แมเ่มื่อขโมยเงิน 

 เริ่มเกมด้วยการบอกให้เด็กคนหนึ่งพูดโกหก และ

ช่วยกันลงมติว่าเป็นโกหกสีขาวหรือสีแดง ถ้าเป็น

18. ใครผูก 
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โกหกสีขาวให้พันสายรุ้งสีขาวรอบอาสาสมัครที่

ถือสายรุ้งสีขาว 1 รอบ  ถ้าเป็นโกหกสีแดงให้พัน

สายรุ้งสีแดงรอบอาสาสมัครที่ถือสายรุ้งสีแดง 1 

รอบ 

 ถามเด็กๆ ว่า  อันไหนแย่กว่ากัน  โกหกสีขาว  

หรือโกหกสีแดง  กิจกรรมนี้สอนอะไรกับเราใน

เรื่องการโกหก  เราจะเป็นอิสระจากบาปได้

อย่างไร 

 อาสาสมัครของเราถูกหุ้มด้วยบาป  ไม่ว่าจะเป็น

การโกหกสีขาวหรือสีแดง  ให้เราฟังว่า  พระ

คัมภรี์กล่าวถึงการโกหกไว้อย่างไร 

การตอบรับ 

 อ่านพระคัมภีร ์ยอห์น 8:31 – 36  

พระเยซูเจ้าตรัสกับชาวยิวที่เชื่อในพระองค์ว่า ถ้าท่านทั้งหลายยึดม่ันใน
วาจาของเรา ท่านก็เป็นศิษย์ของเราอย่างแท้จริง ท่านจะรู้ความจริง 
และความจริงจะท าให้ท่านเป็นอิสระ คนเหล่านั้นจึงตอบว่า “พวกเรา
เป็นเชื้อสายของอับราฮัม และไม่เคยเป็นทาสของใคร ท่านพูดได้อย่างไร
ว่า “ท่านทั้งหลายจะเป็นอิสระ”  พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า เราบอก
ความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ทุกคนที่ท าบาปก็เป็นทาสของบาป ทาส
ย่อมไม่พ านักอยู่ในบ้านตลอดไป แต่บุตรพ านักอยู่ตลอดไป เพราะฉะนั้น 
ถ้าพระบุตรท าให้ท่านเป็นอิสระ ท่านก็จะเป็นอิสระอย่างแท้จริง 
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 ให้เด็กๆ ช่วยกันฉีกสายรุ้งออกจากอาสาสมัครทั้งสองคน  พร้อม

กับกล่าวว่า “พระเยซูเจ้าทรงช่วยท่านให้เป็นอิสระ” 

 การโกหกผูกเรา  แต่การให้อภัยของพระคริสตเจา้จะฉีกการโกหก

ออกไปและช่วยเราให้เป็นอิสระ ถ้าเราขออภัยจากพระองค์ 

สง่ท้าย ให้เด็กๆ แต่ละคนถือสายรุ้งคนละ 1 ชิ้น  และยืนเป็น

วงกลม ภาวนาพรอ้มกันว่า “ข้าแตพ่ระเป็นเจ้า  โปรด

ทรงช่วยสลัดการถูกผจญให้โกหกแม้ในสิ่งเล็กน้อยให้

ออกไปจากลูก (ครูหยุดสักครู่  และให้เด็กๆ สลัด

สายรุ้งไปมา)  โปรดทรงช่วยลูกให้มอบบาปและการ

โกหกทุกประการไว้กับพระองค์  (ให้เด็กๆ โยนสายรุ้ง

ขึ้นไปในอากาศ)  ขอขอบคุณพระองค์ ที่ทรงให้อภัย

ลูก  อาแมน 
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เรื่อง ความส าเร็จ 

พระคัมภีร ์ โยชูวา 1:7 – 8  

ภาพรวม ให้เด็กๆ ท าโปสเตอร์แสดงค าจ ากัดความของค าว่า 

“ความส าเร็จ”  และเปรียบเทียบค าจ ากัดความของ

ค าว่า “ความส าเร็จ” ที่เด็กๆ ท ากับค าจ ากัดความใน

พระคัมภีร ์

อุปกรณ์ กระดาษส าหรับท าโปสเตอร์  นิตยสารต่างๆ กาว  

เทปใส  กรรไกร  และปากกาเส้นใหญ่ 

ประสบการณ์ ให้เด็กๆ รวมกันเป็นวงกลมซ้อนๆ กัน  และให้ทุกคน

หลับตา  ยื่นมือขวาออกไป  คว้ามือใครได้ให้ทั้งสอง

จับคู่กันท ากิจกรรม 

 ให้แต่ละคู่ใช้อุปกรณ์ที่ครูจัดหามาให้ท าโปสเตอร์  

เพื่อแสดงความหมายของค าว่า “ความส าเร็จ” 

แต่ละกลุ่มต้องแน่ใจว่าโปสเตอร์ที่ท านั้นสามารถ

สื่อให้เข้าใจได้ง่าย  เพราะเราจะติดไว้รอบๆ ห้อง  

ให้เวลา 6 นาทีในการท าโปสเตอร์ 

19. ท่านจะอธิบายถึงความส าเร็จได้อย่างไร 
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 เด็กๆ สามารถตัดรูปภาพจากนิตยสารต่างๆ เช่น  

บ้านหลังใหญ่  รถยี่ห้อหรูๆ  ตึกใหญ่ๆ  เสื้อผ้า

แพงๆ  ติดไว้บนโปสเตอร์  รวมทั้งสามารถวาด

มงกุฎ  ดาว  และเงินตราลงในโปสเตอร์ 

 ใหเ้ด็กแต่ละคู่อธิบายโปสเตอร์ที่ท า และติดไว้บน

ก าแพง 

การตอบรับ คู่ ใดประสบความส าเร็จมากที่สุดในการจัดท า

โปสเตอร์ความส าเร็จ ให้อธิบาย นักเรียนบอกได้

อย่างไรว่า ใครประสบความส าเร็จหรือไม่ประสบ

ความส าเร็จในการท ากิจกรรมนี้  และในชีวิตนักเรียน

เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความส าเร็จที่แสดงอยู่ใน

ภาพโปสเตอร์ความส าเร็จเหล่านี้ 

 อ่านพระคัมภีร ์โยชูวา  1:7– 8 

เพียงแต่ท่านต้องเข้มแข็งและหนักแน่น และเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติตาม
ธรรมบัญญัติทุกข้อที่โมเสส ข้ารับใช้ของเราได้ก าหนดไว้ส าหรับท่าน จง
อย่าบ่ายเบี่ยงไปทางขวาหรือทางซ้าย แล้วท่านจะประสบความส าเร็จ
ในทุกแห่งที่ท่านไป จงมีหนังสือธรรมบัญญัตินี้ติดอยู่กับริมฝีปากของ
ท่านเสมอ และจงไตร่ตรองถึงทุกเช้าค่ า เม่ือท่านปฏิบัติตามที่มีบันทึกไว้
ในธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน  การกระท าของท่านจะเจริญรุ่งเรือง 
ท่านจะประสบความส าเร็จ 



 

60 

 พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่า  เราสามารถประสบความส าเร็จในชีวิต

ได้อย่างไร   

 ความส าเร็จที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์แตกต่างกับความส าเร็จใน

โปสเตอร์ที่เราท าอย่างไร   

 เราแต่ละคนจะมีวิธีที่จะ “เชื่อฟังค าสั่งสอน”  จากพระคัมภีร์ใน

ชีวติประจ าวันของเราอย่างไร   

 เราจะประสบความส าเร็จในชีวิตตามพระคัมภีร์ที่เราได้รับฟัง

อย่างไร 

 

ส่งท้าย ให้แต่ละคู่ท าโปสเตอร์แสดงความหมายของค าว่า 

“ความส าเร็จ” อีกครั้ง  โดยเด็กๆ อาจจะตัดภาพวัด  

บรรดาธรรมทูต  หรอืครอบครัวที่มคีวามสุขรว่มกัน 

 เมื่อเสร็จแล้วให้แต่ละคู่อธิบายโปสเตอร์ที่ได้ท านี ้ 

และติดไว้ เหนือโปสเตอร์อันแรกที่ตนเองได้ท า 

ในขณะที่ก าลังติดโปสเตอร์ให้ทุกคนในห้องช่วยกัน

กล่าวดังๆ ว่า “การเชื่อฟังคือวิถีทางบอกความส าเร็จ

ของพระเป็นเจ้า” 
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เรื่อง ความรูส้ึกไม่ปลอดภัย / ความกลัว 

พระคัมภีร ์ ปฐมกาล  1:2; 1:31 และ ฟิลิปปี 4:13  

ภาพรวม ให้เด็กๆ เอื้อมมือเข้าไปในกล่องเปล่า เพื่อจะได้ 

“คล า” ว่าพระเป็นเจา้ทรงใชอ้ะไรสร้างโลก 

อุปกรณ์ กล่องกระดาษใหญ่ 1 ใบ เจาะรูให้มอืล้วงเข้าไปได้ 

ประสบการณ์ ให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลม และส่งกล่องกระดาษไปรอบๆ

วง เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้เอื้อมมือเข้าไปในกล่อง  

และคล าสิ่งที่อยู่ในกล่อง 

 ให้แต่ละคนคิดว่าจะใช้สิ่ งที่ตนเองคล าพบใน

กล่องไปสร้างอะไร  คุณครูไม่ต้องบอกเด็กว่าใน

กล่องมีอะไร 

 เมื่อทุกคนได้เอือ้มมือเข้าไปคล าในกล่องแล้ว  ครู

ถามเด็กๆ ว่า เมื่อเอื้อมมือเข้าไปในกล่องแล้ว

รู้สึกอย่างไร นักเรียนสามารถสร้างอะไรจาก

ความว่างเปล่า  พระเป็นเจ้าทรงสร้างอะไรจาก

ความวา่งเปล่า 

20. ออกมาจากความวา่งเปล่า 
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 อ่านพระคัมภีร ์ปฐมกาล 1:2 

แผ่นดินยังเป็นที่ร้างไร้รูปร่าง ความมืดมิดปกคลุมอยู่เหนือทะเลลึก และ
ลมพายุแรงกล้า พัดอยู่เหนือน้ า 

 พระเป็นเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งที่เราเห็นจากความว่างเปล่า  ดังที่เรา

รู้สกึเมื่อเอือ้มมอืคล าในกล่อง 

การตอบรับ บางครัง้เมื่อเราพบอะไรใหมห่รอืสิ่งต่างๆ ที่ไม่เคยเห็น  

เรารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือมีความกลัว  แต่พระเป็นเจ้า

ทรงเห็นวา่สิ่งที่เราเป็นนั้นดี  และทรงสามารถช่วยเรา

ไม่ให้กลัว  

 อ่านพระคัมภีร ์ปฐมกาล 1:31 

พระเจ้าทรงเห็นว่าทุกสิ่งที่ทรงสร้างนั้นดีมาก มีเวลาค่ า มีเวลาเช้า 
นับเป็นวันที่หก 

 พระเป็นเจ้าทรงเห็นว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นดี  ซึ่งรวมทั้ง

เด็กๆ ทุกคนและครูผู้สอนด้วย  เมื่อเรารู้สึกกลัวกับการที่จะต้อง

เผชิญกับเหตุการณ์ใหม่ๆ ให้เราจ าไว้ว่า พระเป็นเจ้าทรงรักเรา

และทรงเห็นว่าสิ่งสร้างทุกอย่างนั้นดี พร้อมกับพระเป็นเจ้า เรา

สามารถเผชิญหน้ากับสถานการณใ์หม่ๆ ได้โดยไม่กลัว 
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ส่งท้าย 

 อ่านพระคัมภีร ์ฟิลิปปี 4:13 

ข้าพเจ้าท าทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้ประทานพละก าลังแก่ข้าพเจ้า 

 ให้เด็กๆ ยื่นมือออกเพื่อให้พวกเขารู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยในมือของ

เขา และภาวนา “ข้าแต่พระเป็นเจ้า  พวกลูกขอบคุณพระองค์ที่

ทรงสร้างทุกสิ่งที่พวกลูกได้เห็นจากความว่างเปล่า  เมื่อพวกลูก

ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ใหม่ๆ  โปรดทรงช่วยให้พวกลูกจ าไว้

ว่า  พระองค์ทรงเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นดี  พร้อมกับพระองค์  พวกลูก

จะสามารถท าได้ทุกอย่าง  อาแมน” 
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เรื่อง ความผิดหวัง 

พระคัมภีร ์ เพลงสดุดี 22:3 – 5; มัทธิว 20:1 – 16  

ภาพรวม เด็กๆ ได้รับขนมห่อกระดาษฟลอย  และเรียนรู้จัก

ความผิดหวัง 

อุปกรณ์ กระดาษห่อของขวัญห่อให้ดูเหมือนมีขนมอยู่ข้างใน

เท่าจ านวนเด็ก 

ประสบการณ์ ให้เด็กนั่งเป็นวงกลม  ครูแจกห่อของขวัญปลอมให้

เด็กทุกคน  ห้ามเปิดจนกว่าครูจะแจกให้ครบทุกคน  

เมือ่ได้รับครบทุกคนแลว้ครูจึงบอกใหเ้ด็กเปิด  

 เมื่อเด็กเปิดแล้วไม่พบขนม  ข้างในมีแต่กระดาษ

หรือส าลี  ครูถามเด็กว่า เมื่อครูแจกห่อของให ้ 

เด็กๆ คาดหวังอะไร  และรู้สึกอย่างไรเมื่อไม่ได้

รับในสิ่งที่หวังไว้ 

การตอบรับ ให้ เราฟังเรื่องของคนงานที่คาดหวังว่าจะได้รับ

มากกว่าที่เขาได้รับ 

21. ล้มเหลวอกี 
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 อ่านพระคัมภีร ์มัทธิว 20:1 – 16 

“อาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปตั้งแต่เช้าตรู่  
เพื่อจ้างคนงานมาท างานในสวนองุ่น  ครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละหนึ่ง
เหรียญกับคนงานแล้ว ก็ส่งไปท างานในสวนองุ่น ประมาณสามโมงเช้า 
พ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอ่ืนๆ ยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ท างาน  จึง
พูดกับคนเหล่านี้ว่า ‘จงไปท างานในสวนองุ่นของฉันเถิด ฉันจะให้
ค่าจ้างตามสมควร’  คนเหล่านี้ก็ไป พ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวัน
และบ่ายสามโมง กระท าเช่นเดียวกัน  ประมาณห้าโมงเย็น พ่อบ้าน
ออกไปอีก พบคนอ่ืนๆ ยืนอยู่ จึงถามเขาว่า ‘ท าไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวัน
โดยไม่ท าอะไร’ เขาตอบว่า ‘เพราะไม่มีใครมาจ้าง’ พ่อบ้านพูดจึงว่า 
‘จงไปท างานในสวนองุ่นของฉันเถิด’ “ครั้นถึงเวลาค่ า เจ้าของสวนบอก
ผู้จัดการว่า ‘ไปเรียกคนงานมา จ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คน
สุดท้ายจนถึงคนแรก’  เมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึง เขาได้รับ
คนละหนึ่งเหรียญ  เม่ือคนงานพวกแรกมาถึง เขาคิดว่าตนจะได้รับ
มากกว่านั้น แต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกัน  ขณะรับค่าจ้างเขาก็บ่น
ถึงเจ้าของสวนว่า พวกที่มาสุดท้ายนี้ท างานเพียงชั่วโมงเดียว ท่านก็ให้
ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเรา ซึ่ งต้องตรากตร าอยู่กลางแดดตลอดวัน’ 
เจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ฉันไม่ได้โกงท่าน
เลย ท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือ  จงเอาค่าจ้างของท่าน
ไปเถิด ฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับให้ท่าน  ฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เงิน
ของฉันตามที่ฉันพอใจหรือ ท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือ’ “ดังนี้
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แหละ คนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรก และคนกลุ่มแรกจะ
กลับกลายเป็นคนกลุ่มสุดท้าย” 

 ท าไมคนงานจึงผิดหวัง  เมื่อเทียบกับห่อขนมปลอมที่เราได้รับ  มี

ครั้งอื่นๆ อีกหรือไม่ที่เราได้รับความผิดหวัง  ผิดหวังในของขวัญ

วันเกิด  วันคริสต์มาส  ความรู้ที่ว่าพระเป็นเจ้าทรงให้อภัยเราและ

ทรงประทานพระพรแห่งชีวิตนิรันดร์นั้น  ช่วยเราอย่างไรเมื่อเรา

รู้สกึผิดหวัง  

ส่งท้าย 

 อ่านพระคัมภีร ์เพลงสดุดี 22:3 – 5 

ถึงกระนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ประทับอยู่กับอิสราเอล ประชากร
ที่สรรเสริญพระองค์ บรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายมอบความวางใจไว้
ในพระองค์ เขามอบความวางใจ พระองค์ก็ทรงปลดปล่อยเขาให้เป็น
อิสระ เขาร้องขอพระองค์ให้ทรงช่วย ก็ได้รับความรอดพ้น เขาวางใจใน
พระองค์ และไม่เคยผิดหวังเลย 

 ข้อความในเพลงสดุดีให้สัญญาอะไรแก่เรา 

 ครูแจกห่อขนมที่เป็นของจริงและบอกเด็กๆ ว่า “เมื่อเราไว้วางใจ

ในพระเป็นเจ้า  เราจะไม่ผิดหวัง” 
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เรื่อง การไม่ให้อภัย 

พระคัมภีร ์ มัทธิว 18:21– 35  

ภาพรวม เด็กๆ วางไข่พลาสติกไว้บนคุกกี้ที่กลับด้านล่างขึ้น 

(ด้านเรียบ)  และเรียนรู้เรื่องการไมใ่ห้อภัย 

อุปกรณ์ กระดาษแผ่นเล็กๆ และดินสอเท่าจ านวนเด็ก ตะกร้า

หรือกล่อง คุกกี้ 2 ชิ้น ไข่พลาสติกที่เปิด-ปิดได้เท่า

จ านวนเด็ก 

ประสบการณ์ แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่มเท่าๆ กัน  เข้าแถวตอนลึก

อยู่สุดมุมห้อง  แจกไข่พลาสติกกับคุกกี้ (เอาด้าน

เรียบขึน้)  กลุ่มละ 1 ชิน้ 

 ครูบอกเด็กว่า  จุดประสงค์ของเกมนี้คือ  ให้วิ่ง

ถือไข่พลาสตกิที่วางอยู่บนคุกกี้ (เอาด้านเรียบขึ้น) 

ไปยังอีกด้านหนึ่งของห้อง  และวิ่งกลับเอามาส่ง

ใหค้นต่อไปจนถึงคนสุดท้าย กลุ่มใดเสร็จก่อนชนะ  

ถ้าคนท าไข่พลาสติกหล่นจากแผ่นคุกกี้  ให้เก็บ

ขึน้มาวางใหม่ได้ แตใ่ห้ถอยหลังกลับไป 2 ก้าว 

22. แข่งขันด้วยไข่แห่งการไม่ให้อภัย 
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การตอบรับ หลังจากการแข่งขัน  ให้เด็กนั่งเป็นวงกลม  ถามเด็ก

ว่า  นักเรียนรู้สึกอย่างไรในการวิ่งแข่งครั้งนี้  ยาก

หรือง่ายในการวิ่ง  การวางไข่ไว้บนแผ่นคุกกี้ (ด้าน

เรียบ) เหมอืนกับการไม่ให้อภัยผู้อื่นอย่างไร 

 การไม่ให้อภัย  หรือมีความเคียดแค้น  เจ็บใจ  

เหมอืนกับการทรงตัวของไข่อยู่บนแผ่นคุกกี้  การ

ไม่ให้อภัยท าให้เราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้น  และท า

ให้เราเฉยชา 

 อ่านพระคัมภรี์ มัทธิว 18:21– 35 

เปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพี่น้องท าผิด
ต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือไม่”  พระ
เยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้เจ็ดครั้ง  แต่
ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง” 

อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่ง ทรงประสงค์
จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้  ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้น มีผู้น า
ชายผู้หนึ่งเข้ามา ชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่เป็นพันล้านบาท  เขาไม่มีสิ่งใดจะ
ช าระหนี้ได้ กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขา บุตรภรรยาและทรัพย์สิน
ทั้งหมดเพื่อใช้หนี้  ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่า ‘ขอทรงพระ
กรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิด แล้วข้าพเจ้าจะช าระหนี้ให้ทั้งหมด’  กษัตริย์
ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้  ขณะที่ผู้รับใช้ออกไป ก็
พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอ
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บีบไว้แน่น พูดว่า  ‘เจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไร จงจ่ายให้หมด’ “เพื่อนคน
นั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่า ‘กรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิด แล้วข้าพเจ้าจะ
ช าระหนี้ให้’  แต่เขาไม่ยอมฟัง น าลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะช าระหนี้ให้
หมด  เพื่อนผู้รับใช้อ่ืนๆ เห็นดังนั้นต่างสลดใจมาก จึงน าความทั้งหมด
ไปทูลกษัตริย์ พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมา ตรัสว่า ‘เจ้าคนสารเลว 
ข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้อง  เจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับ
ใช้ด้วยกัน เหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือ’ กษัตริย์กริ้วมาก ตรัส
สั่งให้น าผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะช าระหนี้หมดสิ้น พระบิดาของ
เราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระท าต่อท่านท านองเดียวกัน ถ้าท่านแต่ละ
คนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง” 

 พระเยซูเจ้าทรงบอกเรื่องการให้อภัยว่าอย่างไร  เราจะให้อภัย

ผูอ้ื่นจากใจจริงได้อย่างไร  

ส่งท้าย วางตะกร้าที่บรรจุไข่พลาสติกไว้กลางวง  และแจก

กระดาษแผ่นเล็กๆ พรอ้มดินสอให้เด็กทุกคน  บอกให้

เขาเขียนชื่อของบุคคลที่เขาโกรธ  และใส่ไว้ในไข่

พลาสตกิ  เมื่อเสร็จแล้วให้ทุกคนน ามาใส่ไว้ในตะกร้า  

ให้เด็กๆจับมือกันภาวนาวา่ “ข้าแตพ่ระเป็นเจ้า  โปรด

ทรงช่วยลูกให้พ้นจากความเคียดแค้น เจ็บใจ ที่อยู่ใน

ตะกร้านี้  โปรดช่วยลูกให้มีหัวใจของการให้อภัย  

ขอบคุณส าหรับความรัก  และการให้อภัยที่พระองค์

ทรงประทานให้ลูก  อาแมน” 
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เรื่อง ความอาย 

พระคัมภีร ์ ลูกา 19:1– 6  

ภาพรวม เด็กๆ ได้รับประสบการณ์ความรู้สึกของการได้รับ

ความอายที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก  และเรียนรู้ว่าความ

อายไม่ใช่สิ่งไม่ดีเสมอไป (กิจกรรมนี้ไม่เหมาะส าหรับ

เด็กประถม) 

อุปกรณ์ กระดาษ  ดินสอ  และซองจดหมายเท่าจ านวนเด็ก 

 ใส่กระดาษเปล่าลงในซองจดหมาย  จ่าหน้าซอง

จดหมายถึงตัวท่านเอง  และปิดผนึกซอง 

ประสบการณ์ ครูชูซองจดหมายที่ปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึงครูให้

เด็กๆ ดู  และกล่าวว่า  พวกเธอต้องไม่เชื่อแน่ๆ เลย

ว่าอะไรอยู่ในจดหมายฉบับนี้  พวกเธอคิดอย่างไร  

ถ้าครูจะบอกเธอว่า  มีผู้ปกครองคนหนึ่งของพวกเธอ

เขียนจดหมายมาบอกครูว่า  พวกเธอคนหนึ่งได้ท าสิ่ง

ที่นา่อายมาก  พวกเธอเชื่อไหมว่าผู้ปกครองของพวก

23.  ใบหน้าของฉันแดงเพียงใด 
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เธอส่งจดหมายฉบับนีม้าให้ครู  พวกเธอคิดว่าครูควร

เปิดจดหมายฉบับนีแ้ละอ่านดังๆ ให้ทุกคนฟังหรอืไม่ 

 ถามเด็กๆ ให้ลงมติว่าครูควรเปิดจดหมายออกอ่าน

ดังๆ หรือไม่  ถ้าเสียงส่วนมากบอกว่าให้เปิดอ่านครู

จะอ่าน 

 ไม่ว่าเด็กจะลงมติว่าอย่างไร  ครูบอกเด็กๆ ว่า  

ถ้าพวกเธอไม่ เ ชื่ อว่ าผู้ปกครองของเธอส่ ง

จดหมายมาเล่าถึงความน่าอายบางอย่างที่เธอได้

ท า เธอคิดถูกแล้ว (ครูเปิดซองจดหมายและให้

เด็กดูกระดาษเปล่าที่อยู่ข้างใน) เป็นกระดาษเปล่า  

ครูขอโทษที่สมมติว่าผู้ปกครองคนหนึ่งของพวก

เธอส่งมา 

การตอบรับ 

ครูถาม พวกเธอรู้สึกอย่างไรเมื่อครูบอกว่าจะบอกทุกคนว่า

เธอได้ท าสิ่งน่าอาย  อะไรที่เก็บไว้เป็นความลับ  พวก

เธอรู้สึกอย่างไรเมื่อครูบอกว่าในจดหมายมีแต่

กระดาษเปล่า เธอรู้สึกอายเมื่อใด  เป็นประสบการณ์

ที่ดหีรอืไม่ดี  ให้อธิบาย 

ครูกล่าว ให้เราอา่นเรื่องของบุคคลท่านหนึ่งที่ได้กระท าสิ่งที่น่า

อายต่อหนา้คนจ านวนมาก รวมทั้งพระเยซูเจ้าด้วย 
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 อ่านพระคัมภรี์ ลูกา 19:1– 6 

พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าเมืองเยรีโคและก าลังจะเสด็จผ่านเมืองนั้น  ชายคน
หนึ่งชื่อศักเคียส เป็นหัวหน้าคนเก็บภาษี เป็นคนม่ังมี  เขาพยายาม
มองดูว่าใครคือพระเยซูเจ้า แต่ก็มองไม่เห็นเพราะมีคนมากและเพราะ
เขาเป็นคนร่างเตี้ย  เขาจึงวิ่งน าหน้าไป ปีนขึ้นต้นมะเดื่อเทศ เพื่อให้เห็น
พระเยซูเจ้า เพราะพระองค์ก าลังจะเสด็จผ่านไปทางนั้น เม่ือพระเยซูเจ้า
เสด็จมาถึงที่นั่น  ทรงเงยพระพักตร์ขึ้นทอดพระเนตรตรัสกับเขาว่า 
‘ศักเคียส  รีบลงมาเถิด เพราะเราจะไปพักที่บ้านท่านวันนี้’  เขารีบลง
มาต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดี 

ครูถาม  ถ้าพวกเธออยู่ที่นั่น พวกเธอจะท าเช่นเดียวกับ 

ศักเคียส หรอืไม่  เพราะเหตุใด 

 เธอคิดว่าศักเคียสรู้สึกอายหรือไม่ที่ปีนขึ้นไปบน

ต้นไมเ้พื่อจะได้เห็นพระเยซูเจ้า  เพราะเหตุใด   

 เมื่อใดความอายเป็นสิ่งที่ใชไ้ด้ 

ส่งท้าย ครูแจกกระดาษ  ดินสอ  และซองจดหมายให้ทุกคน  

ให้เด็กๆ เขียนจดหมายถึงพระเยซูเจ้า  บอกพระองค์

ว่า  ไม่ใช่เรื่องน่าอายที่จะให้ผู้อื่นรู้ว่าเรารักเขา  เมื่อ

เสร็จแล้วให้พับใส่ซอง ปิดผนึกและน าไปเก็บไว้ที่บ้าน  

บอกพวกเขาว่าให้เก็บไว้จนกว่าจะถึงวันเกิดและ

น ามาอ่านดังๆ ให้สมาชิกในครอบครัวหรอืเพื่อนๆ ฟัง 
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เรื่อง จุดหมาย 

พระคัมภีร ์ ฟิลิปปี 3:14 

ภาพรวม เด็กๆ เล่นปาลูกดอกอย่างไม่มีเปูา และเรียนรู้ว่าชีวิต

จะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีจุดมุ่งหมาย (ไม่เหมาะส าหรับ

เด็กระดับประถม) 

อุปกรณ์ แจกดินสอและถ่ายเอกสารใบงาน“สร้างจุดมุ่งหมาย” 

ที่อยู่ในหน้าถัดไปให้เด็กทุกคน เทปกาวใส ลูกดอก 

และเปูาปาลูกดอก 1 ชุด 

ประสบการณ์ แจกลูกดอกให้เด็กบางคน (ยังไม่น าเปูาส าหรับปา

ออกมา) ให้เด็กๆ แข่งกันว่าใครจะปาลูกดอกได้

แม่นย าที่สุด เมื่อมีเด็กถามว่าเปูาส าหรับปาอยู่ที่ไหน 

จึงค่อยน าเปูาออกมาติดไว้บนก าแพงและให้เด็กผลัด

กันปาเปูา 

การตอบรับ เก็บลูกดอก และให้เด็กนั่งเป็นวงกม ครูถามเด็กว่า 

“การปาลูกดอกที่มีเปูากับไม่มีเปูาให้ปา แตกต่างกัน

อย่างไร 

24. เป้าหมายอยู่ที่ใด 
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 การปาลูกดอกไปยั ง เปู า เหมือนกับ ชีวิตที่ มี

จุดมุง่หมายอย่างไร”  

ครูกล่าว  เมื่อนัก เรียนปาลูกดอกไปยัง เปูา  นัก เรียนรู้ ว่ า

จุดหมายคืออะไร เพราะนักเรียนตัง้จุดหมายไว้ ฉะนั้น

ถ้าไม่มีเปูาหรือไม่มีจุดหมาย นักเรียนไม่สามารถเล่น

เกมนี้ได้ ชีวติก็เช่นเดียวกัน 

 อ่านพระคัมภีร ์ฟิลิปปี 3:14 

ข้าพเจ้าก าลังว่ิงเข้าสู่เส้นชัยไปหารางวัลที่พระเจ้าทรงเรียกจากสวรรค์
ให้ข้าพเจ้าเข้าไปรับในพระคริสตเยซู 

 จุดประสงค์ของการไปโรงเรียนของเธอคืออะไร (ตังอย่าง เพื่อ

เรียนรู้จักพระเยซูเจ้ามากขึ้น เพื่อชวนเพื่อนๆ มาเรียนค าสอน)  

 จุดประสงคท์ี่เธอมีต่อครอบครัวของเธอคืออะไร (ตัวอย่าง เชื่อฟัง

พ่อแม่ อยู่กับพี่นอ้ง)  

 ครูแจกใบงาน “สร้างจุดมุ่งหมาย” และดินสอให้กับเด็กทุกคน ให้

เขียนจุดมุ่งหมายของการไปโรงเรียน และจุดมุ่งหมายของความ

เชื่อลงบนเปูา 

ส่งท้าย ให้เด็กๆ อ่านจุดมุ่งหมายของเขาดังๆ และน าใบงาน 

“สร้างจุดมุ่งหมาย” ไปติดไว้รอบๆ เปูาปาลูกดอก 

 ให้เด็กจับมือกันภาวนาว่า “ข้าแต่พระเป็นเจ้า โปรดช่วยให้ลูก

กระท าตามจุดประสงค์ของการไปโรงเรียนที่ลูกได้กระท า และ
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เรียนทุกๆ อย่างเท่าที่สามารถ โปรดช่วยให้ลูกกระท าตาม

จุดประสงค์ของความเชื่อที่ลูกได้ตั้งใจไว้ และมีความชิดสนิทกับ

พระองค์มากยิ่งขึ้น “โปรดช่วยให้ลูกกระท าตามจุดประสงค์ของ

ครอบครัวที่ลูกได้ตั้งใจไว้ เพื่อครอบครัวของลูกจะได้เป็นหนึ่ง

เดียวกันมากขึ้น ขอพระองค์โปรดทรงน าทางชีวิตของลูกทุกๆ วัน 

ด้วยเทอญ อาแมน” 
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ใบงาน สร้างจุดมุ่งหมาย 

  เขียนจุดประสงค์ของการไปโรงเรียนลงในเปูา ตัวอย่างเช่น 

เพื่อให้ได้เกรดดีขึ้น หรอืเพื่อจะได้รับความรู้ 

  เขียนจุดประสงค์ของความเชื่อลงในเปูา ตัวอย่างเช่น เพื่อรู้จัก

พระเยซูเจ้ามากขึ้น หรอืปฏิบัติตนเป็นคริสตชนที่ดี 

  เขียนจุดประสงค์ของครอบครัวลงในเปูา ตัวอย่างเช่น ไม่

ทะเลาะกันในครอบครัว หรอืช่วยเหลือกันและกันในครอบครัว 

 
จุดประสงคข์องการไปโรงเรยีน........................................................... 

จุดประสงคข์องความเชื่อ................................................................... 

จุดประสงคข์องครอบครัว.................................................................. 
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เรื่อง ความโดดเดี่ยว 

พระคัมภีร ์ มัทธิว 28:20ข 

ภาพรวม ให้เด็กมีประสบการณ์การอยู่คนเดียว และพูดคุยกับ

เพื่อนว่าพระเป็นเจ้าทรงอยู่ เคียงข้างตลอดเวลา

อย่างไร 

อุปกรณ์ กระดาษและดินสอเท่าจ านวนเด็ก 

ประสบการณ์ เราก าลังจะมีประสบการณ์ของการอยู่คนเดียว ทุกๆ 

คนจะแยกย้ายกันไปยังที่ต่างๆ ของห้อง ไม่สามารถ

พูดคุยกันได้ และให้ปิดตา เธอจะมองไม่เห็นใคร ให้

อยู่แบบนีเ้ป็นเวลา 2 นาที 

 หลังจาก 2 นาทีผ่านไป ให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลม 

ครูถามว่า เด็กๆ รู้สึกอย่างไรเมื่ออยู่ตัวคนเดียว 

รู้สกึย่างไรเมื่อได้พูดคุยกับเพื่อน เธอรู้สึกว่าเวลา

ผ่านไปอย่างไรเมื่ออยู่คนเดียว และเมื่อถึงเวลาที่

พูดคุยกับเพื่อน เธอรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างไร 

วิธีที่เธอพูดคุยกับเพื่อนเหมือนกับวิธีที่เธอรู้สึกว่า

25. ทุกอย่างคนเดียว 
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พระเป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้เธออย่างไร พระเยซูเจ้า

ทรงปลอบใจเธอเมื่อเธอรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างไร 

 อ่านพระคัมภรี์ มัทธิว 28:20ข 

จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามค าสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน  แล้วจงรู้เถิดว่าเรา
อยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ 

ครูกล่าวว่า “พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าจะอยู่กับเราเสมอไป เรา

สามารถสวดภาวนาต่อพระองค์ได้ตลอดเวลา ในทุก

สถานที่ พระองค์ทรงอยู่ที่นี่เสมอ 

ส่งท้าย ให้เด็กๆ อยู่ในความเงียบ เพื่อภาวนาขอบคุณพระ

เป็นเจ้าที่ทรงประทับอยู่ใกล้เราเสมอ ภาวนาพร้อม

กันว่า “ข้าแต่พระเป็นเจ้า ลูกขอขอบคุณพระองค์ที่

ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับพวกลูกเสมอไป พระองค์ทรง

สถิตอยู่ใกล้ลูกเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่นั่งอยู่ใกล้ชิดกับ

ลูก เมื่อลูกรู้สึกโดดเดี่ยว ขอพระองค์โปรดช่วยเตือน

ลูกว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้ลูกเสมอ อาแมน” 
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เรื่อง การคดโกง 

พระคัมภีร ์ กิจการอัครสาวก 5:1-10 

ภาพรวม เด็กๆ ที่ได้รับประสบการณก์ารถูกล่อลวงให้โกง 

อุปกรณ์ ทอฟฟี่หรอืขนมเท่าจ านวนเด็ก กระดาษสองแผ่น 

ประสบการณ์ แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มนั่งเป็นวงกลม 

ห่างจากอีกกลุ่มหนึ่งพอสมควร แจกกระดาษและ

ดินสอให้แต่ละกลุ่ม และบอกเด็กๆ ว่า 

 พวกเธอมีเวลา 2 นาที ช่วยกันคิดว่า อะไรที่

แสดงว่าคนเรามีความซื่อสัตย์ ตัวอย่างเช่น “คน

ซื่อสัตย์เป็นคนไม่คดโกง” ให้เขียน 10 อย่างลงใน

กระดาษที่แจกให้ ช่วยกันในกลุ่ม ห้ามฟังหรือ

มองกลุ่มอื่น กลุ่มใดเขียนได้มากที่สุดจะได้รับ

รางวัล 

การตอบรับ หลังจาก 2 นาที ให้ผู้แทนของแต่ละกลุ่มออกมาอ่าน 

กลุ่มที่ชนะได้ทอฟฟี่หรอืขนมที่เตรียมมาเป็นรางวัล 

ครูถาม  ยากหรอืงา่ยที่ช่วยกันคิด  

26. คนโกง คนโกง 
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 มีใครถูกล่อลวงให้แอบฟังความคิดจากกลุ่มอื่น

หรอืไม่ เพราะอะไร  

 กิจกรรมที่เรากระท านี้เหมือนกับชีวิตจริงของเรา

หรอืไม่  

 สถานการณอ์ะไรที่ชักชวนให้เราคดโกง 

 ให้เราฟังเรื่องราวในพระคัมภีร์เรื่องสามีภรรยาที่

คดโกง (แจกทอฟฟี่ให้เด็กทุกคนอม ให้อยู่ใน

ความเงยีบ) 

 อ่านพระคัมภีร ์กิจการอัครสาวก 5:1-10 

ชายคนหนึ่งชื่ออานาเนีย มีภรรยาชื่อสัปฟีรา ขายที่ดินของตน เขา
ยักยอกเงินส่วนหนึ่งไว้โดยที่ภรรยาเห็นด้วย แล้วจึงน าเงินส่วนที่เหลือ
มอบให้บรรดาอัครสาวก เปโตรจึงถามว่า “อานาเนีย ท าไมซาตานเข้า
สิงในใจของท่านให้กล่าวมุสาต่อพระจิตเจ้าและยักยอกเงินจากราคา
ที่ดินไว้ส่วนหนึ่งเล่า ที่ดินเป็นของท่านอยู่ก่อนที่จะขายมิใช่หรือ และเม่ือ
ขายแล้ว ท่านมีสิทธิ์ที่จะเก็บเงินไว้ใช้ตามใจมิใช่หรือ ท่านคิดจะท า
เช่นนี้ได้อย่างไร ท่านมิได้กล่าวมุสาต่อมนุษย์ แต่กล่าวมุสาต่อพระเจ้า” 
เมื่ออานาเนียฟังถ้อยค าเหล่านี้ ก็ล้มลงส้ินใจ ทุกคนที่รู้เรื่องนี้ต่างมีความ
กลัวอย่างย่ิง คนหนุ่มบางคนจัดการห่อศพของเขาและน าไปฝัง หลังจาก
นั้นประมาณสามชั่วโมง ภรรยาของเขาก็มาถึงโดยไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น 
เปโตรจึงถามนางว่า “บอกเราตามตรงนะ ท่านทั้งสองขายที่ดินได้เงิน
เท่านี้จริงหรือ” นางตอบว่า ”ถูกแล้ว ได้เท่านี้” เปโตรจึงพูดว่า “ท าไม
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ท่านทั้งสองจึงตกลงกันที่จะทดลองพระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล่า ฟัง
ซิ เท้าของผู้ที่ฝังสามีของท่านอยู่ที่ประตูแล้ว เขาจะน าท่านไปฝังด้วย”  
ทันใดนั้นเอง นางก็ล้มลงแทบเท้าของเปโตรและสิ้นใจ เม่ือคนหนุ่มเข้า
มาก็พบว่านางตายแล้ว จึงน าศพของนางไปฝังไว้เคียงข้างสามี 

 ถามเด็กๆ ว่า “ท าไมความซื่อสัตย์จงึจ าเป็นส าหรับพระเป็นเจ้า” 

ส่งท้าย ให้เด็กๆ จับมือกันเป็นวงกลม ผู้ที่อยู่ทางซ้ายมือ

ภาวนาเพื่อความต้องการของผู้ที่อยู่ทางขวามือของ

ตนเงียบๆ ค่อยๆ เรียงไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน เมื่อ

คนทางซ้ายภาวนาจบ ให้คนขวามือขอบคุณผู้ที่สวด

ภาวนาใหต้น ทุกคนกระท าดว้ยความซื่อสัตย์ 
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เรื่อง เป็นตัวของตัวเอง 

พระคัมภีร ์ สดุด ี139:1-6 

ภาพรวม ให้เด็กๆ ท าหน้ากากและเรียนรู้ว่าพระเป็นเจ้ารักเขา

อย่างที่เขาเป็น 

อุปกรณ์ ถุงกระดาษที่ใหญ่พอสวมศีรษะเด็กได้เท่าจ านวนเด็ก 

กรรไกร ปากกาเส้นใหญ่ 

ประสบการณ์ แจกถุงกระดาษ ปากกาเส้นใหญ่และกรรไกรให้เด็ก

แต่ละคนท าหน้ากากและระบายสีให้สวยงาม เมื่อ

เสร็จแล้วให้ทุกคนใส่หน้ากากที่ตนท า และให้เด็กๆ 

เดินทักทายกัน ด้วยค าถามว่า “สวัสดี เธอรู้ไหมฉัน

คือใคร” ให้เด็กแต่ละคนนับจ านวนว่ามีกี่คนที่จ าเขา

ได้ทั้งๆ ที่เขาสวมหน้ากาก (ให้เวลา 2 นาที) 

การตอบรับ หลังจาก 2 นาที ให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลมและให้ถอด

หนา้กากออก 

ครูถามเด็ก  มีกี่คนที่จ าเธอได้แม้เธอจะใส่หน้ากาก 

27. ซอ่นอยู่หลังหน้ากาก 
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 ในชีวิตจริง เธอสวมหน้ากากบ่อยแค่ไหน และ

แกล้งท าเป็นว่าเธอไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ 

 พระเป็นเจ้าทรงเห็นสิ่งที่เราซ่อนอยู่หลังหน้ากาก

หรอื 

 ท าไมเราจึงเป็นเรื่องยากที่จะเป็นตัวของตัวเองใน

บางโอกาส เมื่อเราอยู่ต่อหน้าคนอื่นที่เราไม่รู้จัก 

 ให้เราฟังว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างไรเกี่ยวกับ

การปกปิดตนเอง และปกปิดสิ่งที่เรากระท าต่อ

พระเป็นเจา้ 

 อ่านพระคัมภีร ์สดุดี 139:1-6 

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงตรวจสอบ และทรงรู้จักข้าพเจ้า 
พระองค์ทรงทราบว่าเม่ือใดข้าพเจ้านั่ง เม่ือใดข้าพเจ้าลุกขึ้น พระองค์
ทรงเข้าใจความคิดของข้าพเจ้าแม้อยู่ห่างไกล  
พระองค์ทรงตรวจสอบเม่ือข้าพเจ้าเดินทางและหยุดพัก ทรงทราบ
หนทางทั้งหมดของข้าพเจ้า  
ค าพูดแม้เพียงค าเดียวยังไม่ทันหลุดจากปากของข้าพเจ้า 
ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ก็ทรงทราบแล้วว่าข้าพเจ้าจะพูดอะไร  
พระองค์ทรงโอบข้าพเจ้าไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระองค์ทรงวาง
พระหัตถ์ไว้เหนือข้าพเจ้าแล้ว 
ความรู้เช่นนี้ช่างน่าพิศวงเกินก าลังข้าพเจ้า เป็นเรื่องสูงเกินกว่าที่
ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้ 
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 เราแกล้งท าว่าเราเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นต่อหน้าพระเป็นเจ้าได้

หรอื ท าไมพระเป็นเจ้าทรงทราบว่าเราเป็นอย่างไร 

ส่งท้าย ให้เด็กๆ เขียนที่หน้ากากของตนเองว่า “พระเป็นเจ้า

ทรงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฉัน และพระองค์ทรงรักฉัน” 

และให้น าหน้ากากนี้ไปแขวนไว้ในห้องนอน หรือห้อง

แต่งตัวที่มีกระจก เพื่อเตือนให้เขาเป็นตัวของตัวเอง 

พระเป็นเจ้าทรงรักเขาอย่างที่เขาเป็น 
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เรื่อง อันดับ 

พระคัมภีร ์ 1 โครินธ์ 9:24-25 

ภาพรวม เด็กๆ ได้รับแรงจูงใจที่แตกต่างกันในเรื่องการวิ่งผลัด 

(เหมาะส าหรับเด็กระดับมัธยมศกึษา) 

อุปกรณ์ ของรางวัลต่างๆ เชน่ น้ าผลไม้ 

ประสบการณ์ 

ครู วันนี้เราจะเล่นวิ่งผลัดกัน แต่ก่อนเล่น ให้เราช่วยกัน

ท างานออกแบบเส้นทางอุปสรรคในหอ้งของเรา 

 ครูบอกเด็กๆ ให้ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในห้อง 

เพื่อท าเป็นสิ่งกีดขวางเส้นทาง เขียนจุดเริ่มต้น 

และเส้นสิ้นสุดการแข่งขัน เช่น ใช้โต๊ะตั้งเพื่อลอด

ใต้โต๊ะ ใช้เก้าอี้ตั้งเพื่อวิ่งรอบเก้าอี้ หรือใช้ตะกร้า

ใส่ขยะตั้งขวางเพื่อกระโดดข้าม 

 เมื่อเสร็จแล้วให้เด็กๆ มารวมกัน และแบ่งเด็ก

ออกเป็น 2 ทีม ให้แต่ละทีมมีจ านวนเท่าๆ กัน ตั้ง

ชื่อแต่ละทีม ครูบอกทีมแรกโดยไม่ให้ทีมที่  2 

28. ความกังวลเรื่องอนัดับ 
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ทราบว่าพวกเขาชนะการแข่งขันเขาจะได้รับ

รางวัล และบอกทีมที ่2 โดยไม่ใหท้ีมแรกทราบว่า

ให้พวกเขาแข่งขันเพื่อความภาคภูมิใจหรือบอกว่า

ให้เขาท าอย่างดทีี่สุด 

 ให้ทั้ ง สองทีม เ ข้ าแถวตอนลึกอยู่ หลั ง เส้ น

จุดเริ่มต้น เมื่อครูบอกเริ่มได้ ให้คนแรกของแต่ละ

ทีมวิ่งลอดเครื่องกีดขวางต่างๆ แล้วกลับมาแตะ

คนต่อไป จนถึงคนสุดท้าย ทีมใดครบหมดทุกคน

ก่อนถือว่าชนะ 

 ถ้ากลุ่มแรกชนะมอบรางวัลให้กับสมาชิกทุกคน

ในทีม ถ้าทีมที่ 2 ชนะ ครูประกาศว่าเขาเป็นผู้

ชนะ แต่ไม่ได้ให้รางวัล ปรบมือให้ทั้งสองทีมที่มี

ความพยายาม 

การตอบรับ ให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลม และบอกให้ทุกคนทราบว่า

ท่านบอกอะไรกับแตล่ะทีมก่อนการแขง่ขัน 

 ถามกลุ่มแรกว่า เธอได้พยายามอย่างหนัก

เพื่อที่จะชนะการแข่งขัน เพราะครูบอกว่าถ้าชนะ

จะได้รับรางวัลหรอืไม่ เพราะอะไร 

 ถามกลุ่มที่ 2 วา่ ท าไมพวกเธอจึงพยายาม

อย่างมากที่จะได้รับชัยชนะ เมื่อไม่มีรางวัลให้แม้

เธอจะชนะ อันดับที่ได้นั้นเหมือนหรือไม่เหมือน 
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กับรางวัล สิ่งใดส าคัญกว่ากัน ได้ล าดับที่ดี หรือ

ความพยายามอย่างหนัก จงอธิบาย 

ส่งท้าย ครูแจกรางวัลที่เตรียมมาให้กับเด็กๆ ทุกคน และให้

เด็กทุกคนเงียบสักครู่ ฟังครูอ่านพระคัมภีร์ 1 โครินธ์ 

9:24-25 

ท่านไม่รู้หรือว่า คนที่ว่ิงแข่งในสนามกีฬา ทุกคนว่ิงก็จริง แต่มีเพียงคน
เดียวที่ได้รับรางวัล ท่านจงว่ิงเช่นนั้นด้วย เพื่อชิงรางวัลให้ได้  นักกีฬา
ทุกคนที่เข้าแข่งขันย่อมบังคับตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้รับมงกุฎ
ใบไม้ที่ร่วงโรยได้ แต่เราท าเช่นนี้เพื่อจะได้รับมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรย 

ครู ตามข้อความในพระคัมภีร์นี้ สิ่งใดมีความส าคัญกว่า

กัน ชัยชนะหรอืความพยายามอย่างหนัก อธิบาย 

 มีอะไรที่ส าคัญกว่าการได้อันดับที่ด ีอธิบาย 

 ให้ทุกคนหลับตาและกล่าวว่า อันดับให้ก าลังเรา

เพื่อกระท าอย่างดีที่สุด และเป็นสาเหตุของความ

กังวลของเรา 

 ให้นึกถึงอันดับเรื่องอื่นๆ ที่เรากังวล เช่น อันดับ

ในช้ันเรียน อันดับเกรดในวิชาที่เรียน โดยให้เด็ก

แต่ละคนกล่าวถึงความกังวลของตนออกมา และ

ทุกคนตอบรับว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรด

ช่วยเราวิ่งในการแขง่ขันนี้ดว้ยเถิด” 
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เรื่อง ความมั่นใจ ความเช่ือม่ัน 

พระคัมภีร ์ สุภาษิต 3:23-26 

ภาพรวม เด็กๆ เดินวนรอบ “กับดัก” เพื่อเรียนรู้จักความ

ไว้วางใจในพระเป็นเจ้าที่ทรงประทานความมั่นใจให้

พวกเขา 

อุปกรณ์ ผา้หม่ โต๊ะวางการด์ เทปกาว กระดาษจ านวน 8 แผ่น 

เขียนถ้อยค าเหลา่นีล้งในกระดาษค าละ 1 แผ่น 

ความกลัว ความอ่อนล้า อันตราย ความสับสน 

ความกล้าหาญ ความแข็งแรง ความปลอดภัย 

ความเข้าใจ 

ประสบการณ์ วางโต๊ะวางการ์ดไว้กลางห้อง ใช้ผ้าห่มคลุมโต๊ะและ

ให้เด็กๆ ยืนล้อมรอบโต๊ะ 

ครู บางครั้งเรากลบเกลื่อนด้วยสิ่งของต่างๆ ซึ่งท าให้

ความเชื่อมั่นตายไป ติดกระดาษที่มีค าว่า ความกลัว 

ความออ่นล้า อันตราย ความสับสน ไว้แต่ละด้านของ

โต๊ะ และให้เด็กๆ อ่าน 

29. กับดกัเทา้ 
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 เธอเคยกลัวที่จะต้องท าสิ่งใหม่ๆ หรือไม่ (เช่น ไป

เรียนในโรงเรียนแห่งใหม่ เดินกลับบ้านคนเดียว) 

ท าไมจึงรู้สึกเช่นนั้น มีเหตุผลใดที่ท าให้เรารู้สึกไม่

ดีเมื่อต้องท าบางอย่าง 

อธิบาย บางครั้งความกลัวและความรู้สึกอื่นๆ ท าให้ความ

เชื่อมั่นของเราหายไป สิ่งเหล่านี้เป็น “กับดัก” เรา 

และเหนี่ยวรั้งเราในการพยายามท าสิ่งใหม่ๆ ให้เราหา

ว่าอะไรเป็นกับดักเรื่องความกล้าของเรา 

 หาอาสาสมัคร 1 คนให้นั่งใต้โต๊ะเป็น “คนวางกับ

ดัก” หน้าที่ของคนวางกับดักคือ คอยจับเท้า

เพื่อนๆ ขณะที่ทุกคนเดินรอบโต๊ะ เตือนผู้เป็นคน

วางกับดักให้ระวังจับแล้วรีบปล่อยทันที เพื่อมิให้

มีใครสะดุดล้ม ขณะที่เด็กๆ เดินรอบโต๊ะ ให้อ่าน

ค าที่ ติดไว้ที่ โต๊ะ ในแต่ละด้าน  เด็กสามารถ

กระ โดดหนี ได้ เ มื่ อจ ะถู กจั บ เท้ า  ใ ห้ เ ด็ ก ๆ 

ผลัดเปลี่ยนกันเป็น “คนวางกับดัก” 

การตอบรับ ให้ทุกคนมารวมกันรอบๆ โต๊ะ เงยีบสักครู่และสวดบท

ภาวนาพร้อมกัน ในขณะที่ครูแกะปูายที่ติดอยู่ที่โต๊ะ

ออก และติดแผน่ใหม่แทน 

 “ข้าแต่พระเป็นเจ้า โปรดทรงแทนที่ความกลัว

ของพวกลูกด้วยความกล้าหาญ แทนที่ความอ่อน

ล้าด้วยความเข้มแข็ง แทนที่ความรู้สึกอยู่ใน
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อันตรายด้วยความรู้สึกปลอดภัย แทนที่ความ

สับสนด้วยความเข้าใจ ขอบพระคุณพระองค์

ส าหรับพระพรเหล่านีท้ี่ช่วยลูกให้รูส้ึกมั่นใจ 

 ให้เด็กๆ เดินรอบโต๊ะอย่างเงียบๆ ช้าๆ ขณะที่ครู

อ่านพระคัมภีร์ สุภาษิต 3:23-26 จบแล้วให้เด็ก

หยุดเดินและนั่งเป็นวงกลมล้อมรอบโต๊ะ 

แล้วเจ้าจะด าเนินในทางของเจ้าอย่างปลอดภัย และเท้าของเจ้าจะไม่
สะดุด ถ้าเจ้านั่ง เจ้าจะไม่กลัว เม่ือเจ้านอน ก็จะหลับไปอย่างผาสุกสด
ชื่น อย่ากลัวความกลัวลานที่มาถึงปัจจุบันทันด่วน   หรือกลัวความ
พินาศย่อยยับของคนชั่วร้ายที่เกิดขึ้น เพราะพระเจ้าจะทรงเป็นความ
ไว้วางใจของเจ้า   และจะทรงรักษาเท้าของเจ้าให้พ้นจากการถูกจับ    
 

ครู ใครช่วยเราให้มีความเชื่อมั่น ช่วยเราให้สามารถ

กระท าสิ่งยากล าบากหรือสิ่งที่น่าตกใจ พระเจ้าทรง

กระท าให้เรามีความเชื่อมั่นอย่างไร 

ส่งท้าย ค าใหมท่ี่ตดิอยู่บนโต๊ะนี้เตือนใจเราอย่างดีถึงวิธีที่พระ

เจ้าทรงช่วยมิให้เรามีความกลัว ให้เด็กๆ จับมือกัน

ภาวนาว่า “ข้าแต่พระเจ้า พวกลูกปรารถนาให้

พระองค์ประทานความเชื่อมั่นให้แก่ลูกทุกๆวัน 

ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่และแข็งแรง เพื่อ

ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พระองค์ทรงช่วยลูกได้ ลูกไม่

กลัวสิ่งใด อาแมน 
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เรื่อง กังวลใจเรื่องโรงเรียน 

พระคัมภีร ์ เพลงสดุดี 139:23 

ภาพรวม เด็กๆได้รับประสบการณ์ความกังวลใจในการ

เผชิญหน้ากับการทดสอบ และความสงบที่มาจาก

การสวดภาวนา 

อุปกรณ์ ดินสอใหม่เท่าจ านวนเด็ก 

ประสบการณ์ บอกเด็กๆ ให้หาที่นั่งในห้องตามสบาย ตรงไหนก็ได้ 

ให้ทุกคนเงียบ ครูจะมีการทดสอบ ให้แต่ละคนเลือก

เรื่องที่เคยเรียนมาแล้วเตรียมไว้ 1 เรื่อง เดี๋ยวครูจะ

ทดสอบ 

 (แน่นอนว่า ครูมิได้ท าการทดสอบจริง แต่ต้อง

แสดงให้เด็กคิดว่าจะมีการทดสอบจริง ระหว่างที่

เด็กเงียบก าลังคิดเรื่องที่จะสอบ ให้ครูท าเหมือน

ไม่ว่าง เรียงกระดาษ จัดโต๊ะ เหลาดินสอ) 

หลังจากนั้น บอกให้เด็กอยู่ในความเงียบ ห้ามคุย

กัน เพราะนี่เป็นการทดสอบ เมื่อทุกคนเงียบแล้ว 

30. ท าอย่างไรกบัโรงเรียน 
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ให้ทุกคนหลับตา คิดถึงพระเยซู วอนขอความ

ช่วยเหลือจากพระองค์  ให้สามารถท าการ

ทดสอบได้อย่างดี (หลังจากนั้นสักครู่ ในระหว่าง

ที่เด็กเงยีบ) 

 ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยบรรดาเด็กๆ เหล่านี้

ให้สามารถท าการทดสอบได้อย่างดี  โป รด

ประทานความสงบภายในให้พวกเขาท าการ

ทดสอบ อาแมน (หลังจากภาวนาจบ) 

 ก่อนท าการทดสอบ ครูขอถามค าถามบางอย่าง 

การตอบรับ  เมื่อครูประกาศว่าจะมีการทดสอบ พวกเธอรู้สึก

กังวล หรอืว่ารู้สกึเฉยๆ เพราะเหตุใด  

 หลังจากสวดภาวนาแล้ว เธอยังรู้สึกกังวลหรือมี

ความสงบ เพราะเหตุใด  

 การสวดภาวนาในขณะที่ก าลังเงียบช่วยให้เธอ

หายกังวลบ้างหรอืไม่ เพราะเหตุใด 

 อ่านพระคัมภีร ์เพลงสดุดี 139:23 

ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงตรวจสอบข้าพเจ้าและทรงรู้ใจของ
ข้าพเจ้า โปรดทรงทดสอบข้าพเจ้า และทรงรู้ความคิดของข้าพเจ้า 

 ครูมีข่าวดีมาบอก พระเจ้าทรงรู้ว่าเรามีความวิตกกังวลหรือ

หวาดกลัว พระองค์ทรงสามารถแทนที่ความวิตกกังวลของเรา
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ด้วยความสงบ ถ้าเราวอนขอพระองค์ และต่อไปนี้คือข่าวดี ครู

ตัดสินใจแลว้ว่า วันนีไ้ม่มกีารทดสอบ 

ส่งท้าย  แจกดินสอใหม่ให้เด็กคนละแท่ง บอกเด็กๆ ให้เก็บ

ดินสอไว้เพื่อเป็นการท าให้นึกถึงการภาวนาต่อพระ

เยซูเจ้า เมื่อรู้สกึวิตกกังวลหรือหวาดกลัว 

 ให้เด็กๆ ถือดินสอและยืนเป็นวงกลม และบอกทุกคน

ให้รับ “ขอบพระคุณพระเจา้” ในทุกครั้งที่ครูหยุด 

ภาวนา 

 ขอบพระคุณพระเยซูและพระพรต่างๆ ที่ทรงประทาน

ให้กับพวกลูก ที่ทรงประทับอยู่กับลูกตลอดเวลา ใน

ทุกสถานที่ เมื่อลูกรู้สกึวิตกกังวลหรือหวาดกลัว 

 เพื่อความสงบที่ทรงประทานให้เมื่อลูกรู้สึกวิตกกังวล 

หรือหวาดกลัวเมื่อยู่ที่โรงเรียน ที่บ้าน ที่วัด และใน

ทุกๆ แหง่ 

 เพื่ อการที่พระองค์ทรงประทับอยู่ กั บพวกลูก

ตลอดเวลาเหมือนกับดินสอแท่งนีอ้ยู่กับลูก 

 เพื่อความช่วยเหลือต่างๆ ที่พระองค์ทรงประทานแก่

พวกลูก 

 เพื่อการให้อภัยและความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อ

พวกลูก 
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เรื่อง การคุยโว 

พระคัมภีร ์ เยเรมีย์ 9:24 

ภาพรวม เด็กๆ ได้รับประสบการณ์ในความไร้ประโยชน์ของ

การคุยโวเรื่องตนเอง และสิ่งส าคัญคือให้ความ

เชื่อถือในพระเจ้า 

อุปกรณ์ ขวดใส่น้ าที่ใชเ้ปุาเป็นฟองเท่าจ านวนเด็ก 

ประสบการณ์ แจกขวดใส่น้ าที่ใช้เปุาเป็นฟองให้แก่เด็กแต่ละคน ให้

เวลาเด็กๆ เปุาฟอง 3 นาที โดยเปุาเท่าที่เขาคุยโวใน

สัปดาห์นี้  เ ช่น ฉันขี่ จักรยานเป็นระยะทาง 10 

กิโลเมตร ฉันเตะบอลชนะตลอด ฉันเป็นคนท าแต้ม

ทุกครั้ง ฉันพูดได้ 4 ภาษา 

 หลังจาก 3 นาทีแล้ว ครูบอกให้เด็กๆ หยุด มอง

ฟองที่ก าลังแตกหายไป ให้เด็กๆ เก็บขวดและนั่ง

เป็นวงกลม 

31. ฟองอากาศ 
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การตอบรับ  

ครูถาม   เกิดอะไรขึ้นกับฟองที่พวกเธอเปุา ฟองเป็นอย่างไร 

ฟองที่หายไปเหมอืนกับการคุยโวของเราอย่างไร 

  ฟองเหล่านั้นเต็มไปด้วยสิ่งยิ่งใหญ่ต่างๆ ที่เราท า 

เมื่อเราคุยโวเกี่ยวกับตัวเราเอง การคุยอวดตัว

ของเราก็หายไปเหมือนฟองน้ า ให้เราฟังว่าพระ

คัมภรี์บอกอะไรกับเรา 

 อ่านพระคัมภีร ์เยเรมีย์ 9:24 

พระยาห์เวห์ตรัสว่า ดูซิ วันเวลาก าลังจะมาถึง เม่ือเราจะลงโทษผู้เข้า
สุหนัตทุกคนที่ประพฤติตนเหมือนผู้ไม่เข้าสุหนัต 

 ให้คิดถึงสิ่งที่เราคุยโว ตอนนี้ ให้เราชูขวดใส่น้ าที่ใช้เปุาฟองขึ้น 

และตะโกนว่า “ไม่ใช่ฉัน แตเ่ป็นพระเจา้” 

 มองดูขวดใส่น้ าที่ใช้เปุาฟอง และดูว่าเธอเล่นกับมัน เมื่อเราคุยโว

เรื่องพระเป็นเจา้ เรามีที่ยึดเกาะไว้และรู้สกึดี 

ส่งท้าย เหมอืนเป็นการภาวนาปิด ให้เด็กๆ ที่ล้อมรอบกันเป็น

วงพูดคุยโวเรื่องพระเป็นเจ้า เวียนไปตามวง เช่น พระ

เจ้าทรงกระท าได้ทุกสิ่ง ในพระเจ้าฉันท าได้ทุกอย่าง 

หรอืพระเจา้ทรงมหัศจรรย์มาก 

 ให้เด็กๆ น าขวดใส่น้ าที่ใช้เปุาฟองกลับบ้าน เป็น

เครื่องเตือนใจพวกเขาว่าให้ยึดพระเป็นเจ้าไว้ 

และบอกเล่าเรื่องพระเจา้ให้กับผูอ้ื่น 
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เรื่อง คุณค่าของตนเอง 

พระคัมภีร ์ เยเรมีย์ 29:11 

ภาพรวม เด็กๆ เล่นปริศนา และเรียนรู้ว่า ทุกคนอยู่ในแผนการ

อันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้า 

อุปกรณ์ ของรางวัล เช่น ขนมหรือทอฟฟี่ ปัญหาที่เหมาะกับ

วัยของเด็ก  

 น าปริศนาไปติดตามจุดต่างๆ ทั่วห้อง โดยแยก

ออกเป็นส่วนๆ น าปริศนา 1 ชิ้นของทุกๆ อันไปติด

ที่ปริศนาอื่นๆ (ปริศนา 1 ชิน้ต่อเด็ก 3-4 คน) 

ประสบการณ์ ให้เด็กมารวมกัน 

ครูถาม   เธอเคยรู้สึกโดดเดี่ยว หรือเคยพบคนที่อยู่คน

เดียวบ้างหรือไม่ เธอรู้สึกอย่างไร เมื่อเด็กอื่นๆ 

เล่นด้วยกัน แต่เธอถูกกันออกมา 

 พระเจ้าทรงสร้างทุกคนมามีจุดประสงค์ และเรา

แต่ละคนมีที่ที่เหมาะส าหรับเราในแผนการของ

พระองค์ 

32. บุคคลน่าฉงน 
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 อ่านพระคัมภีร ์เยเรมีย์ 29:11 

ใช่แล้ว เรารู้แผนการที่เราวางไว้ส าหรับท่าน เป็นแผนการที่น าความ
เจริญรุ่งเรือง ไม่ใช่น าเหตุร้าย เพื่อให้อนาคตของท่านมีความหวังเต็ม
เปี่ยม – พระยาห์เวห์ตรัส – 

 ให้เด็กจับกลุ่มๆ ละ 3 คน ให้แต่ละกลุ่มหาปริศนาที่คู่กันให้พบ 

และน ามารวมกัน กลุ่มใดเสร็จก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ ถ้ามีเด็ก

วิจารณ์ว่าปริศนาไม่เข้าท่า ให้ครูอธิบายว่าถึงแม้แต่ละชิ้นจะดู

เหมือนไม่มีคุณค่าส าหรับเขา แต่มันส าคัญส าหรับกลุ่มอื่นในการ

ท าให้ส าเร็จ 

 ให้เด็กช่วยกันประเมินว่ากลุ่มใดหยิบชิ้นส่วนผิด น ามาแลกกันให้

สมบูรณ์ เมื่อครบทุกกลุ่มแล้ว ใหทุ้กคนนั่งเป็นวงกลม 

การตอบรับ 

ครูถาม  กิจกรรมนี้ง่ายหรือยากอย่างไร เธอรู้สึกอย่างไร

เมื่อคิดว่ามีคนหยิบชิ้นที่เป็นส่วนของเธอไป เธอ

รู้สกึอย่างไรเมื่อพบชิน้ส่วนของตนเอง  

 กิจกรรมนี้สัมพันธ์กันอย่างไรกับการรู้ว่าเราแต่

ละคนมีจุดประสงค์ และแต่ละคนนั้นพิเศษเฉพาะ

ของตน 

 พระเจ้าทรงรักเราแต่ละคน และมีแผนการ

ส าหรับเราแต่ละคน 
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ส่งท้าย แจกรางวัลให้เด็กทุกคน 

ครู ทุกคนเป็นผู้ชนะในสายพระเนตรของพระเจ้า 

 ในเมื่อทุกคนเป็นบุคคลส าคัญในแผนการของพระ

เจ้า เราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร โดยเฉพาะกับ

บุคคลที่ไม่ปกติ หรอืผูท้ี่โดดเดี่ยว 

 ปิดด้วยการสวดภาวนา “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า 

โปรดช่วยลูกให้ระลึกอยู่ เสมอว่า ทุกๆ คนมี

ความส าคัญในสายพระเนตรของพระองค์ โปรด

ช่วยลูกให้ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความกรุณา 

ขอบพระคุณส าหรับแผนการของพระองค์ที่ทรง

วางไว้ให้กับลูกแต่ละคน ขอขอบพระคุณส าหรับ

ความหวังและอนาคตที่ดขีองพวกลูก อาแมน 
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เรื่อง ความส าเร็จ 

พระคัมภีร ์ เพลงสดุดี 1:1-3 

ภาพรวม เด็กๆ เปุาก้อนส าลีในถ้วย และเรียนรู้ความหมายที่

แท้จรงิของความส าเร็จ 

อุปกรณ์ ดินสอและกระดาษแข็งส าหรับท าที่คั่นหนังสือเท่า

จ านวนเด็ก ส าลปีั้นเป็นก้อนกลม ถ้วยกระดาษ 

ประสบการณ์   แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน แจกส าลีก้อนกลม

เล็กให้กับแต่ละกลุ่มละหลายๆ ก้อน และถ้วย

กระดาษกลุ่มละ 1 ใบ 

 แต่ละกลุ่มวางส าลีของตนไว้บนพื้นห่างจากถ้วย

ที่ตั้งไว้ 3 ฟุต ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันเปุา

ก้อนส าลใีห้ลงไปในถ้วยกระดาษ 

การตอบรับ หลังจากแต่ละกลุ่มเสร็จกิจกรรมแล้ว ให้ทุกคนนั่ง

เป็นวงกลม 

ครู  แต่ละคนรู้สึกอย่างไรเมื่อประสบความส าเร็จใน

กิจกรรมที่กระท า  

33. ความส าเร็จแท้จริง 
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 เธอรู้สกึอย่างไรเมื่อประสบความส าเร็จบางอย่าง

ที่โรงเรียน  

 เธอชอบประสบความส าเร็จในสิ่งใด 

 พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราประสบความส าเร็จ 

ให้เราฟังว่าพระคัมภีร์บอกเราอย่างไรเรื่อง

ความส าเร็จ 

 อ่านพระคัมภีร ์เพลงสดุดี 1:1-3 

ผู้ชอบธรรมย่อมเป็นสุข เขาไม่เดินตามค าแนะน าของคนชั่ว ไม่ยืน
ในทางของคนบาป ไม่นั่งร่วมกับคนชอบเยาะเย้ยผู้อ่ืน แต่ชื่นชมในธรรม
บัญญัติของพระยาห์เวห์ ท่องบ่นธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งวันทั้งคืน 
เขาเป็นเหมือนต้นไม้ปลูกไว้ริมล าธาร ออกผลตามฤดูกาล ใบเขียวสด ไม่
เหี่ยวแห้ง เขาคิดจะท าการใดก็ส าเร็จทุกประการ 

 ข้อความในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกให้เราท าอะไรเพื่อจะประสบ

ความส าเร็จ 

 การคิดถึงค าสอนของพระเจ้าช่วยเราให้ประสบความส าเร็จใน

ชีวติอย่างไร 

ส่งท้าย แจกดินสอและกระดาษแข็งตัดเป็นรูปที่คั่นหนังสือให้

เด็กทุกคน 

ครู  ให้แตล่ะคนคิดหาวิธีในการใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์

ให้มากขึ้น (เช่น อ่านไบเบิ้ลไดอารี่ทุกวัน  อ่าน
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พระคัมภีร์ก่อนนอนทุกวัน) แล้วเขียนลงในที่คั่น

หนังสือ 

 หลังจากเสร็จแล้ว ให้แต่ละคนอ่านความคิดของ

ตนเองให้เพื่อนๆ ฟัง 

 ให้แต่ละคนน าที่คั่นหนังสือนี้กลับไปบ้าน และ

น าไปใส่ไว้ในพระคัมภีร์ของเธอ เพื่อเป็นเครื่อง

เตือนวา่ “เธอรักค าสอนของพระเจ้า” 

 

 



 

102 

 
เรื่อง รักษาสัญญา 

พระคัมภีร ์ ยากอบ 5:12 

ภาพรวม ท้าทายเด็กแต่ละคนให้วิ่งผลัดเปลี่ยนกัน และมี

ประสบการณ์ถึงความยากล าบากของการรักษา

สัญญาที่ไม่จริง 

อุปกรณ์ ถังน้ า 1 ใบ ช้อน 1 อัน แก้วน้ าใบเล็กๆ ของรางวัล

ต่างๆ 

ประสบการณ์ แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน และเล่นเกม

ค าสัญญา วางถังใส่น้ าไว้ที่ด้านหนึ่งของห้อง วางแก้ว

น้ าเล็กๆ และช้อนไว้อีกด้านหนึ่งของห้อง แต่ละทีม

เข้าแถวเรียงหนึ่งอยู่ด้านข้างแก้วน้ าและช้อน 

ครู เปูาหมายของเกมนี้คือ ใช้ช้อนตักน้ าใส่แก้ว ตักทีละ

คน แต่ละคนต้องเอาช้อนตักน้ าในกระป๋องแล้ววิ่ง

กลับมาเทใส่แก้ว แล้วส่งต่อให้คนต่อไป ผลัดกันไป

เรื่อยๆ ตามแถวจนกว่าน้ าจะเต็มแก้ว 

34. สัญญา สัญญา 
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 แต่ละทีมล่อหลอกกันได้ โดยแต่ละทีมปรึกษากัน

ว่าทีมของตนจะใช้เวลานานเท่าใดจึงจะสามารถ

ตักน้ าใส่ได้เต็มถ้วย ทีมหนึ่งอาจจะบอกว่าทีมของ

ตนสามารถตักน้ าใส่แก้วจนเต็มได้ภายในเวลา 2 

นาที อีกทีมหนึ่งอาจจะบอกว่าทีมของตนใช้เวลา

เพียง 1 นาที แตล่ะทีมตอ้งรักษาสัญญาที่ได้พูดไว้

ว่าจะท าให้ได้ภายในกี่นาที ถ้าทีมใดใช้เวลาเกิน 

อีกทีมหนึ่งสามารถตะโกนบอกได้ว่า “รักษา

สัญญาด้วยนะ” ทีมที่ถูกโห่ต้องพยายามท าให้ได้

ตามเวลาที่บอกไว้ ทีมใดท าตามสัญญาได้ถือว่า

ชนะ 

 บอกให้แต่ละทีมรักษาสัญญาตามที่พู ด ไว้ 

พยายามให้ทีมที่ก าหนดเวลาของตนทีมแรกใช้

เวลาให้น้อยที่สุดเพื่อกดดันอีกทีมหนึ่ง แต่ต้อง

รักษาสัญญาท าให้ได้ตามเวลาที่ก าหนด 

การตอบรับ ถามเด็กๆ ว่า  

 เธอรู้สึกอย่างไรเมื่อเธอสัญญาบางอย่างไปแล้ว 

แตไ่ม่แนใ่จว่าจะสามารถท าได้  

 เธอรู้สึกอย่างไรเมื่อท าตามสัญญา หรือไม่ท า

ตามสัญญา  

 กิจกรรมในวันนี้ เหมือนกับการรักษาสัญญา 

หรอืไม่รักษาสัญญาในชีวติจรงิของเรา อย่างไร  
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 อะไรคือความยากล าบากส าหรับเราในการรักษา

สัญญา อะไรคือสิ่งที่ท าให้รักษาสัญญาได้ง่ายขึ้น  

 ท าไมการรักษาสัญญาจงึมคีวามส าคัญ 

ส่งท้าย มอบรางวัลให้กับเด็กๆ หลังจากนั้นให้พวกเขาเงียบ

สักครู่ 

 อ่านพระคัมภีร ์ยากอบ 5:12 

พี่น้องทั้งหลาย สิ่งส าคัญที่สุด จงอย่าสาบาน ไม่ว่าโดยอ้างสวรรค์หรือ
อ้างแผ่นดิน หรืออ้างอะไรอ่ืนใดทั้งสิ้น ถ้า “ใช่” จงบอกว่า “ใช่” ถ้า 
“ไม่ใช่” ก็จงบอกว่า “ไม่ใช่” เพื่อท่านจะไม่ถูกพิพากษา 

 บอกให้เด็กๆ แต่ละคนคิด 1 สิ่งที่เขาสัญญากับพระเจ้าและท าได้ 

(เชน่ จะไม่ทะเลาะกับพี่นอ้ง จะสวดภาวนาก่อนนอนทุกวัน จะชวน

เพื่อนไปวัด จะสวดภาวนาพรอ้มกันในครอบครัว) 

 เมื่อทุกคนใช้เวลาคิดสักครู่แล้ว บอกให้เขาเริ่มพูดสิ่งที่เขาสัญญา 

โดยเริ่มต้นวา่ “ข้าแตพ่ระเจา้ ลูกสัญญาว่า...” 
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ตอนที่  
กิจกรรมพระคัมภีร์ 

เรื่องทั่วไป 
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เรื่อง มองความดีในผู้อื่น 

พระคัมภีร ์ 1 ซามูเอล 16:1-12 

ภาพรวม เด็กๆ ค้นหาสมบัติและเรียนรู้ว่าพวกเขาต้องมองลึก

ลงไปกว่าการมองอย่างผิวเผนิเพื่อพบ “สมบัติ” 

อุปกรณ์ กระดาษ ปากกา เทปกาว บอกให้เด็กน าสมบัติของ

เขามาจากบ้าน (เป็นของเล็กๆ เช่น แหวน ของเล่นชิ้น

เล็กๆ ปากกา) 

ประสบการณ์ ให้แตล่ะคนน าสมบัติมาให้ครู ถ้าเด็กคนใดลืม ครูแจก

กระดาษและปากกาให้วาดสมบัติที่เขาจะน ามาจาก

บ้านลงในกระดาษแล้วมอบใหค้รู 

ครู บอกเด็กว่าวันนี้เราจะเล่นซ่อนหา โดยครูจะเป็นผู้

ซ่อน เด็กๆ เป็นผู้หา 

 ให้เด็กๆ รวมกลุ่มกันที่มุมใดมุมหนึ่งของห้อง หัน

หน้าเข้าก าแพงและหลับตา และนับ 1-30 อย่าง

ช้าๆ พร้อมๆ กัน ระหว่างที่เด็กก าลังนับ ครูรีบหา

35. มองความดีในทุกอย่างให้เหมาะกับสถานท่ี 
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ที่ซ่อนสมบัติยังที่ตา่งๆ ภายในห้อง เมื่อเด็กนับถึง 

30 ให้ทุกคนลืมตาได้ 

 ครูบอกเด็ก ให้จับคู่กับคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆ 

 ขณะที่พวกเธอก าลังปิดตา นับ 1-30 ครูได้ซ่อน

สมบัติของพวกเธอไว้ในห้องนี้ งานของพวกเธอ

คือ หาสมบัติของเธอให้พบ แต่มีข้อแม้ว่าคนที่คู่

กับเธอจะเป็นผู้หาสมบัติของเธอ คือต่างคนต่าง

หาให้กัน แต่ละคนอธิบายลักษณะสมบัติของ

ตนเองให้คู่ของตนทราบ เมื่ออธิบายเสร็จแล้วให้

คู่ของแต่ละคนหาสมบัติที่เป็นของคู่ของตน เมื่อ

พบแล้วให้น ามาให้ผู้เป็นเจ้าของ ในขณะที่ก าลัง

ค้นหาสมบัติของคู่ของตนเองนั้น ถ้าพบสมบัติ

ของตนเองให้ปล่อยไว้เช่นเดิม ไม่ต้องบอกให้คู่

ของตนทราบ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มได้ 

การตอบรับ หลังจากเด็กแต่ละคนคืนสมบัติให้กับผู้เป็นเจ้าของ

แล้ว ให้ทุกคนนั่งลง ให้แต่ละคู่นั่งด้วยกัน และให้แต่

ละคนบอกว่าสมบัติที่ตนน ามานั้นมีความส าคัญ

อย่างไร 

ครู เธอรู้สึกอย่างไรเมื่อค้นหาสมบัติของเพื่อน เมื่อคู่ของ

เธอพบสมบัติของเธอ แล้วเธอรู้สกึอย่างไร เธอเรียนรู้

อะไรเกี่ยวกับเพื่อนของเธอจากสมบัติที่เขาน ามา มี
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อะไรดีๆ ในเพื่อนของเธอที่คนอื่นไม่รู้ การหาสมบัติ

ของคนอื่นเหมอืนกับการมองความดใีนผู้อื่นอย่างไร 

 อ่านพระคัมภีร ์ 1 ซามูเอล 16:1-12 

พระยาห์เวห์ตรัสแก่ซามูเอลว่า 'ท่านจะเป็นทุกข์ใจถึงซาอูลต่อไปอีก
นานเท่าใดเล่า บัดนี้เราละทิ้งเขาไม่ยอมให้เป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอล
อีกแล้ว จงเอาน้ ามันมะกอกบรรจุใส่ขวดเขาสัตว์จนเต็ม และออก
เดินทาง เราส่งท่านไปที่เมืองเบธเลเฮม ไปหาเจสซี เพราะเราเลือกบุตร
คนหนึ่งของเขาเป็นกษัตริย์' ซามูเอลทูลถามว่า 'ข้าพเจ้าจะไปได้อย่างไร
เล่า ถ้ากษัตริย์ซาอูลทรงทราบเรื่อง ก็จะทรงประหารข้าพเจ้าเสีย '    
พระยาห์เวห์ตรัสว่า 'จงเอาลูกโคตัวเมียตัวหนึ่งไปด้วย แล้วจงบอกว่า 
"ข้าพเจ้ามาถวายเครื่องบูชาแด่พระยาห์เวห์" ท่านจะเชิญเจสซีมาร่วม
ถวายบูชาด้วย แล้วเราจะบอกท่านว่าจะต้องท าอะไร ท่านจะต้องเจิมผู้ที่
เราจะบอกนั้นให้เป็นกษัตริย์' ซามูเอลก็ท าตามพระบัญชาของพระยาห์
เวห์ เขาไปท่ีเมืองเบธเลเฮม บรรดาผู้อาวุโสของเมืองออกมาพบเขาด้วย
ความหวาดกลัว ถามว่า 'ท่านผู้ท านาย  ท่านมาดีหรือ' ซามูเอลตอบว่า 
'ข้าพเจ้ามาดี ข้าพเจ้ามาเพื่อถวายเครื่องบูชาแด่พระยาห์เวห์ ท่าน
ทั้งหลายจงช าระตนให้บริสุทธิ์ แล้วมาร่วมถวายบูชากับข้าพเจ้าเถิด' ซา
มูเอลให้เจสซี กับบุตรท าพิธีช าระตน แล้วเชิญให้มาถวายเครื่องบูชา 
เม่ือเจสซีกับบุตรมาถึง  ซามูเอลเห็นเอลีอับ ก็คิดว่า 'ผู้ที่อยู่เฉพาะพระ
พักตร์พระยาห์เวห์ ผู้นี้คือผู้ที่จะต้องรับเจิม'    แต่พระยาห์เวห์ตรัสกับ
ซามูเอลว่า 'อย่าสนใจมองแต่รูปร่างหน้าตา หรือความสูงของเขา 
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เพราะเราไม่เลือกเขา พระยาห์เวห์ไม่ทรงมอง อย่างมนุษย์มอง มนุษย์
มองแต่รูปร่างภายนอก แต่พระยาห์เวห์ทรงมองจิตใจ '  แล้วเจสซีเรียก
อาบีนาดับมาพบซามูเอล ซามูเอลก็ว่า 'พระยาห์เวห์ไม่ทรงเลือกคนนี้
ด้วย' เจสซีพาชัมมาห์เข้ามา แต่ซามูเอลก็กล่าวว่า 'พระยาห์เวห์ไม่ทรง
เลือกคนนี้เช่นกัน' เจสซีพาบุตรทั้งเจ็ดคนมาพบซามูเอลทีละคน    แต่
ซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่า 'พระยาห์เวห์ไม่ทรงเลือกคนเหล่านี้เลย '     
ซามูเอลถามเจสซีว่า 'บุตรชายของท่านมาหมดแล้วหรือ' เจสซีตอบว่า 
'ยังมีคนสุดท้องอีกคนหนึ่ง แต่ขณะนี้เขาก าลังเลี้ยงแกะอยู่' ซามูเอลสั่ง
เจสซีว่า 'จงส่งคนไปตามเขามาเถิด เราจะไม่นั่งรับประทานอาหาร
จนกว่าเขาจะมา' เจสซีจึงส่งคนไปตามมา เด็กหนุ่มนั้นมีผมแดง ดวงตา
งดงาม และรูปร่างดี พระยาห์เวห์ตรัสว่า 'จงลุกขึ้น เจิมเขาเถอะ เป็น
คนนี้แหละ! 

 พระเจา้ทรงทอดพระเนตรอะไรในตัวดาวดิที่คนอื่นๆ ไม่มอง ท าไม

พระเจ้าจึงทอดพระเนตรความดีในตัวเรา ในขณะที่คนอื่นๆ ไม่

มอง เราเรยีนรู้ที่จะมองความดีในผู้อื่นอย่างไร 

ส่งท้าย แจกกระดาษและปากกาให้เด็กแต่ละคน ให้แต่ละคน

เขียนขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับคู่ของตน (เช่น กบ

เป็นคนมีน้ าใจดี นิตเป็นคนช่างสังเกต มดเป็นคนมี

ความอดทน) 

 เมื่อเสร็จแล้วให้ทุกคนนั่งเป็นวงกลม แต่ละคน

อ่านสิ่งที่ตนเขียนเกี่ยวกับคู่ของตน เมื่ออ่านจบ

แล้วน าไปมอบให้กับคู่ของตน 
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 ปิดท้ายด้วยทุกคนยืนชิดกันเป็นวงกลม เด็กแต่ละ

คนมองไปยังเพื่อนที่อยู่ตรงข้ามตนเอง และพูด

พร้อมกันว่า “ฉันเห็นความดีในตัวเธอ” 
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เรื่อง การแขง่ขัน 

พระคัมภีร ์ โคโลสี 2:23 

ภาพรวม เด็กๆ เล่นเกมลูกบอล และเรียนรู้เกี่ยวกับการท า

อย่างดทีี่สุด และด้วยความมานะบากบั่น 

อุปกรณ์ ลูกบอลเท่าจ านวนเด็ก 

ประสบการณ์ ให้เด็กๆ จับคู่กันและแจกลูกบอลใหคู้่ละ 1 ลูก 

ครู จุดประสงค์ของเกมนี้คือ ให้ทั้งสองคนผลัดกันโยน

บอลให้แก่กัน พยายามอย่าให้ลูกบอลตก คู่ใดท าลูก

บอลตก ต้องนั่งลงทั้งคู่ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มได้ ถ้า

เด็กๆ ถามค าสั่งที่มากกว่านั้นให้ตอบเด็กว่า ให้โยน

บอลไปมาระหว่างคู่ของตน ควรสังเกตว่าเด็กจะใช้

วิธีการต่างๆ เพื่อท าตามวัตถุประสงค์ บางคนอาจจะ

โยนอย่างแรง ซึ่งเสี่ยงที่จะท าให้ลูกบอลตก บางคน

รับและโยนไปมาอย่างรวดเร็ว บางคนโมโหเพื่อนที่รับ

ลูกบอลไม่ได้ ท าให้คู่ของตนต้องนั่งลง บางคู่พยายาม

โยนและรับอย่างเบาๆ 

36. ใครชนะ 
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การตอบรับ ให้เด็กทุกคนถือลูกบอล นั่งลง และฟังพระคัมภีร์ 

โคโลสี 2:23 

กฎเกณฑ์เหล่านี้ดูประหนึ่งว่ามีปรีชาในการปฏิบัติศาสนกิจ ในการแสดง
ความถ่อมตนและในการบ าเพ็ญพรต แต่ที่จริงแล้ว กฎเกณฑ์ก็ไม่มี
ประโยชน์แต่ประการใดนอกจากส่งเสริมความพอใจของตนเอง 

ถาม  แต่ละคนรู้สึกอย่างไรที่พยายามจะเป็นผู้ชนะใน

การเล่นเกมนี้  

 นักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างของวิธีการที่แต่

ละคูโ่ยนลูกบอลไปมาหรอืไม่  

 การแข่งขันโยนลูกบอลของเราเหมือนกับการ

แขง่ขันไปสวรรค์หรอืไม่ 

 

คู่ที่โยนลูกบอลไปมาได้นานที่สุด เป็นคู่ที่โยนอย่างช้าๆ และ

ระมัดระวัง ในพระคัมภีร์บอกว่า ให้เราท าอย่างดีเสมอ อย่าให้ผู้อื่น

กล่าวว่า “ถ้าเธอชนะ ใครๆ ก็จะบอกว่าเธอเป็นคนเก่ง” แต่ขอให้พูด

ว่าเราท าเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เราไม่ได้ชนะเพราะเราโยนอย่างแรง 

โยนด้วยความรวดเร็ว ไม่กระท าตามกติกา หรือออกจากการแข่งขัน 

เราชนะเมื่อเราท าอย่างดทีี่สุดเพื่อพระเป็นเจ้า 

ส่งท้าย อ่านพระคัมภีร์ โคโลสี 2:23 ให้เด็กๆ ฟังอีกครั้งหนึ่ง

ถึงหลักส าคัญในชัยชนะของพระเป็นเจ้า ให้ทุกคนหัน

หนา้เข้าหาคู่ของตน และโยนบอลไปมาอย่างช้าๆ และ

ด้วยความตัง้ใจในขณะที่ภาวนา“ขอบพระคุณพระเจ้า 
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ที่ทรงให้ความสนุกสนานกับพวกเขาในการเล่นเกมนี ้

ขอพระองค์โปรดช่วยลูกให้จ าความคิดของพระองค์

ถึงสิ่งส าคัญที่สุดในการเป็นผู้ชนะ โปรดช่วยลูกให้

คิดถึงเสมอว่า เมื่อลูกกระท าตามพระประสงค์ของ

พระองค์อย่างดทีี่สุด ลูกคือผู้ได้รับชัยชนะ อาแมน” 

 

 ครูแจกลูกบอลใหเ้ด็กคนละลูกเพื่อเป็นเครื่องเตอืนใจใหก้ระท าทุก

อย่างดทีี่สุด 
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เรื่อง สร้างเพื่อน 

พระคัมภีร ์ ฮีบรู 10:24-25 

ภาพรวม ให้เด็กๆ จ าชื่อและเรยีนรู้เรื่องการสรา้งเพื่อน 

อุปกรณ์ เก้าอีเ้ท่าจ านวนเด็ก 

ประสบการณ์ เมื่อเด็กมาถึง ให้ทุกคนนั่งเก้าอี้คนละตัว และจัดให้

เป็นวงกลม 

ครู วันนี้เราจะเรียนรู้ขั้นตอนส าคัญ 2 อย่าง ในการสร้าง

เพื่อน เรียนรู้จักชื่อของพวกเขา และค้นหาว่าเขารู้สึก

อย่างไร ให้แต่ละคนเดินรอบวงกลม และบอกชื่อของ

ตนให้เพื่อนๆ รู้จัก พยายามจ าชื่อของทุกคน เพราะ

ชื่อของทุกคนจ าเป็นในการเล่มเกมนี้ 

 หลังจากทุกคนแนะน าชื่อของตนแล้ว 

 ตอนนี้ให้เราฝึกการแสดงความรู้สึกต่างๆ ให้ทุก

คนท าท่าเสียใจ (หยุดสักครู่ให้เด็กท าท่า) แสดง

ความดใีจ (หยุดสักครู่ ใหเ้ด็กท าท่า) 

37. ทักทายเพื่อน 
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 ให้เด็กคนหนึ่งออกมายืนตรงกลางวง และยก

เก้าอีต้ัวที่วา่งออก อธิบายกติกาว่า 

 ผู้อยู่ตรงกลางวงชี้ไปยังเก้าอี้ของผู้เล่น และถาม

ว่า “เพื่อนของเธอเป็นอย่างไร” 

 เพื่อนที่นั่งข้างผู้ถูกชี้ทั้งสองคนท าท่าดีใจหรือ

เสียใจ 

 ผู้ถูกชี้ต้องบอกชื่อเพื่อนที่อยู่ข้างๆ ทั้งสองว่า ชื่อ

อะไร ก าลังเสียใจหรือดใีจ 

 ถ้าผู้ที่ถูกชี้บอกชื่อเพื่อนผิดหรือใช้เวลาเกิน 10 

วินาที ให้มายืนตรงกลาง และผู้ที่อยู่ตรงกลางไป

นั่งแทนที่ 

 ถ้าผู้ถูกชีบ้อกชื่อเพื่อนและบอกว่าก าลังเสียใจ ให้

ทุกคนรีบลุกขึ้นจากที่ของตนเองไปหาที่นั่งใหม่ ผู้

อยู่กลางวงสามารถไปหาที่นั่งได้ ผู้ไม่มีที่นั่งต้อง

มายืนตรงกลาง 

 เตือนผู้เล่นอย่ารุนแรงในการแย่งเก้าอีน้ั่ง 

การตอบรับ ยกเก้าอีม้าเสริมให้ผู้อยู่ตรงกลางมทีี่นั่ง 

ครูถามเด็ก    การจ าชื่อเพื่อนนั้นงา่ยหรือยาก 

 การบอกความรูส้ึกของเพื่อนงา่ยหรือยาก  

 การกระท าสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงของเราง่ายหรือ

ยาก 
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 อ่านพระคัมภีร ์ฮีบรู 10:24-25 

เราจงพิจารณาหาทางปลุกใจกันและกันให้มีความรักและประกอบ
กิจการดี อย่าขาดการเข้าร่วมชุมนุมกันดังที่บางคนเคยท า แต่จง
ตักเตือนกัน จงกระท าเช่นนี้ให้มากยิ่งขึ้นดังที่ท่านเห็นแล้วว่าวันนั้นใกล้
จะมาถึงแล้ว 

 พระวาจาของพระเจ้าตอนนี้บอกว่า เมื่อพบกันเราควรท าอย่างไร 

การรูจ้ักชื่อของคนอื่นช่วยเราในการสร้างเพื่อนอย่างไร 

ส่งท้าย ให้แต่ละคนพูดประโยค “เธอเป็นเพื่อนที่ดี เพราะ...” 

ให้กับเพื่อนที่อยู่ทางขวามือของตน วนไปเรื่อยๆ จน

ครบทุกคน หลังจากนั้นให้ภาวนา “ข้าแต่องค์พระผู้

เป็นเจ้า โปรดช่วยลูกให้เป็นเพื่อนที่ดี ขอบพระคุณที่

ทรงประทานพระเยซูเจ้าให้เป็นเพื่อนที่ดีของลูกตลอด

มา อาแมน 
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เรื่อง การขัดแย้งในครอบครัว 

พระคัมภีร ์ ฮีบรู 12:14 

ภาพรวม ให้เด็กๆ เล่นชักเย่อ แต่ละทีมต้องร่วมมือกันจึงได้รับ

ชัยชนะ (ไม่เหมาะส าหรับเด็กเล็ก) 

อุปกรณ์ ขนมกล่องใหญ่ เส้นด้ายยาว 20 เมตร กรรไกร เทป

กาว ปากกาเส้นใหญ่ กระดาษวาดแบบ 

ประสบการณ์ แบ่งเด็กออกเป็น 2 ทีม เพื่อเล่นชักเย่อ ใช้เทปกาว

แบ่งเส้นของทั้งสองทีม ทีมใดล้ าเส้นเทปกาวถือว่าแพ้ 

ทีมที่ชนะได้ขนมกล่องใหญ่ แต่ต้องระวังอย่าให้

เส้นด้ายขาด ถ้าขาดถือว่าไม่มีทีมใดชนะ เมื่ออธิบาย

วิธีการเล่นแล้ว ให้เริ่มได้  โดยให้ เวลาแต่ละทีม

วางแผนว่าจะท าอย่างไร 

การตอบรับ เป็นไปไม่ได้ว่าจะมีทีมใดดึงอีกทีมหนึ่งให้ล้ าเส้นแบ่ง

กลางได้โดยเส้นด้ายไม่ขาด วิธีเดียวที่จะชนะได้คอื ทั้ง

สองทีมตอ้งตกลงกันใหท้ีมใดทีมหนึ่งชนะ เมื่อทีมชนะ

ได้ขนมแล้วจึงน ามาแบ่งกันทั้งสองทีม ถ้าเด็กๆ ไม่

38. เธอสามารถท าได ้
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ยอมตกลงตามนี้ เส้นด้ายขาดก็จะไม่มีทีมใดได้รับ

ขนม 

ครู   ถ้าเส้นด้ายขาด เธอรู้สึกอย่างไรถึงกลยุทธที่ทีม

ได้วางไว้ การเล่นชักเย่อครั้งนี้สามารถชนะได้

หรอืไม่ เพราะเหตุใด  

 ทีมของเธอพยายามช่วยกันท าอย่างไรเพื่อให้ได้

ขนมกล่องใหญ่ 

 ถ้าทั้งสองทีมร่วมมือกันเพื่อให้ได้ชัยชนะและ

ได้รับขนม เธอรู้สึกอย่างไรในการแก้ปัญหาของ

การเล่นชักเย่อครั้งนี้ วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการ

แขง่ขันครัง้นี้หรอืไม่ เพราะเหตุใด 

 อ่านจดหมายถึงชาวฮีบรู 12:14 

จงพยายามอยู่อย่างสันติกับทุกคน จงมีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจ าเป็นเพื่อจะ
ได้เห็นพระเจ้า 

ถาม   การ เล่น ชัก เย่ อนี้ เ หมือนกับการขัดแย้ ง ใน

ครอบครัวอย่างไร  

 เมื่อเธอเผชิญปัญหากับสมาชิกในครอบครัว โดย

ปกติแล้ว เธอได้หาทางแก้ปัญหากับบุคคลนั้น

หรอืไม่ เพราะเหตุใด  
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 ท าไมการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในครอบครัวจึง

เป็นสิ่งส าคัญ  

 เธอใช้วิธีการอย่างไรในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ

สุขกับผูอ้ื่น  

 ให้เด็กๆ เขียนค าตอบข้อนี้ลงในกระดาษวาดแบบ

แผ่นใหญ่ (ตัวอย่างเช่น ใช้ความอดทน เมื่อโมโห

ใช้วธิีนับ 1-10) 

ส่งท้าย ให้เด็กๆ ยืนเป็นวงกลม วางเส้นด้ายและกรรไกรไว้

ตรงกลาง ให้เด็กๆ แต่ละคนเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่เขียน

ไว้บนกระดาษวาดแบบ เพื่อวา่ในครั้งต่อๆ ไป ถ้าเขามี

ปัญหากับคนใดคนหนึ่งในครอบครัว เขาจะใช้วิธีนี้ 

เมื่อเลือกได้แล้วให้ก้าวเข้าไปในวง ใช้กรรไกรตัด

เส้นด้ายยาวประมาณ 6-7 ซ.ม. ขณะก าลังตัดให้พูด

วิธีที่ตนเลอืกออกมาดังๆ หลังจากนั้นให้เด็กๆ ช่วยกัน

เอาด้ายที่ตัดออกมาพันไว้รอบๆ นิ้วของแต่ละคน เพื่อ

เป็นการเตอืนให้คิดถึงวธิีที่เขาเลือกจะกระท า จบด้วย

การสวดภาวนาขอพระเป็นเจ้าทรงช่วยเราให้มีชีวิตอยู่

ในความสงบสุข 
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เรื่อง การนนิทา 

พระคัมภีร ์ สุภาษิต 11:13; 20:19 

ภาพรวม ให้เด็กๆ เปุาแปูงและเปรียบเทียบกับการนนิทา 

อุปกรณ์ แปูง ช้อน ไม้กวาด 

ประสบการณ์ วันนีเ้ราจะคุยกันเรื่องการนินทา การนินทาคือการน า

เรื่องส่วนตัวหรือความลับของคนอื่นไปเล่า ก่อนอื่น 

มาดูด้วยกันว่า การนินทาแบบใดที่พวกเรากระท า

บ่อยมาก (ครูยกตัวอย่าง หรอืให้เด็กๆ ชว่ยกันพูด) 

 ให้เด็กๆ ยืนเป็นวงกลม ยกมือขวาขึ้นมาแบไว้ ครู

ตักแปูงใส่ฝุามือของเด็กแต่ละคน ให้ทุกคนยืน

เฉยๆ จนกว่าครูจะบอกใหท้ าอะไร 

 แปูงที่อยู่ในมือของแต่ละคนใช้แทนการนินทา 

จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คือ ให้แพร่กระจาย

การนนิทาของเธอ เมื่อครูบอกว่า “นินทา” ให้ทุก

คนเดินไปรอบๆ กลุ่ม และกล่าวค านินทาในสิ่งใด

ก็ได้ที่เกิดขึ้นเอง เมื่อเธอได้ยินใครกล่าวค านินทา

39. การนินทา 
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ให้พูดว่า “นั่นค านินทา” ให้เธอเปุาแปูงในมือ เมื่อ

เปุาแล้วให้พยายามเก็บแปูงจากพื้นมาใส่ในมือ 

เพื่อจะได้กระจายการนินทาออกไปอีก หลังจาก 

2 นาที ครูจะบอกใหห้ยุดนินทา ให้ทุกคนหยุด ถ้า

ทุกคนพร้อมแล้วเริ่มเลย ให้เวลา 2 นาที แล้วจึง

กล่าวว่า “หยุดนินทา” 

การตอบรับ ให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลมบนพื้น พร้อมกับแปูงที่ยัง

เหลืออยู่ในมอื 

ครู เธอรู้สึกอย่างไร แปูงหรือการนินทาที่ยังอยู่ในมือของ

เธอมีเท่าใด เธอรู้สึกอย่างไรเมื่อคนอื่นบอกว่าเธอ

ก าลังนินทา การพยายามเก็บแปูงที่เธอเปุาออกจาก

มือนั้นยากเพียงใด กิจกรรมนี้เหมือนกับการนินทาใน

ชีวติแตล่ะวันของเราอย่างไร 

 อ่านพระคัมภีร ์สุภาษิต 11:13 และ 20:19 

บุคคลที่เที่ยวซุบซิบก็เผยความลับ แต่บุคคลที่ไว้วางใจได้ย่อมปิดบังสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดไว้ได้ บุคคลที่เที่ยวซุบซิบไปก็เผยความลับให้กระจาย ฉะนั้น
อย่าเข้าสังคมกับคนปากบอน 

 บางครั้งก็ยากที่เราจะเก็บความลับ เราจึงต้องฝึกควบคุมสิ่งที่เรา

พูด เหมือนกับแปูงที่เราไม่สามารถเก็บขึ้นมาหลังจากที่เราเปุา

ออกไปแล้ว เช่นเดียวกับค าพูดที่เราพูดออกไป เราไม่สามารถ

เรียกคืนได้ ที่แตกต่างกันคือแปูงไม่ท าร้ายผู้ใด ขณะที่ค าพูดนั้นท า
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ร้ายผู้อื่นอย่างมาก พระเจ้าตรัสกับเราว่า จงเป็นผู้ไว้วางใจได้และ

รู้จักรักษาความลับ และทรงเตอืนเราใหห้ลีกหนีคนปากปอนและผู้

ชอบนินทา 

ส่งท้าย ถามเด็กๆ ว่าใครไม่มีแปูงอยู่ในมือแล้ว ให้ครูเติมแปูง

ลงไปในมือเขาเล็กน้อย บอกเขาว่าหลังจากการสวด

ภาวนา เมื่อครูนับ 1-3 ให้ทุกคนโยนแปูงที่อยู่ในมือ

ขึ้นไปในอากาศ เพื่อเป็นเครื่องหมายในการบอกกับ

พระเจ้าว่า พวกเขาจะไม่นินทาอีกต่อไป “ข้าแต่พระ

เจ้า พวกลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงบอกให้

พวกลูกเก็บรักษาความลับ และให้หลีกหนีผู้ชอบ

นินทา ข้าแต่พระเจ้า เมื่อพวกลูกภาวนาบทนี้จบแล้ว 

พวกลูกจะโยนแปูงเหล่านี้ให้กับพระองค์ เพื่อเป็น

เครื่ อ งหมายว่ า  พวกลูกจะไม่นินทาอีกต่อ ไป 

ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงช่วยลูกขจัดการนินทา  

อาแมน” (หนึ่ง สอง สาม) 

 หลังจากเด็กๆ โยนแปูงขึ้นไปในอากาศแล้ว ให้เด็กๆ ช่วยกันกวาด

และท าความสะอาดห้องที่เปื้อนแปูง เหมือนกับเป็นการขจัดการ

นินทา 
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เรื่อง การตัดสินผู้อื่น 

พระคัมภีร ์ 1 พงษ์กษัตรยิ์ 8:39 และ 1 ซามูเอล 16:7 

ภาพรวม เด็กๆ ตรวจสอบปากกา 2 ด้าม และเรียนรู้เกี่ยวกับ

การไม่ตัดสินผูอ้ื่นจากสิ่งที่ปรากฏภายนอก 

อุปกรณ์ ปากกาที่เหมือนกัน 2 ด้าม กระดาษ 2 แผ่น เอาไส้

ปากกาออกจากปากกาด้ามหนึ่ง 

ประสบการณ์ ให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลม ยกปากกาทั้งสองด้ามให้เด็กดู

อยู่ห่างๆ ถามเด็กๆ ว่า ปากกาสองด้ามนี้แตกต่างกัน

อย่างไร 

 วางกระดาษไว้ขา้งหน้าเด็ก 2 คน คนละแผ่น และ

ให้ปากกาคนละด้าม และบอกให้เด็กแต่ละคนใช้

ปากกานีเ้ขียนชื่อของตนเองลงในกระดาษ 

ครู    เห็นอะไรที่แตกต่างกันระหว่างปากกา 2 ดา้มนี้ 

 เมื่อเรามองจากระยะไกล ปากกาทั้งสองด้ามนี้

เหมือนกัน แต่เมื่อเรามองใกล้ๆ จะพบว่าใช้ได้

เพียงด้ามเดียว ปากกาด้ามหนึ่งมีสิ่งที่ส าคัญอยู่

40. คุณค่าภายใน 
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ข้างในเพื่อใช้เขียน ใหเ้ราฟังพระวาจาของพระเจ้า

ที่ตรัสถึง “ภายใน” ของเรา 

การตอบรับ  

อ่านพระคัมภีร ์1 พงษ์กษัตรยิ์ 8:39 และ 1 ซามูเอล 16:7 

โปรดทรงฟังเขาจากสวรรค์ที่พ านักของพระองค์ โปรดประทานอภัยและ
ทรงจัดการตอบแทนแต่ละคนตามความประพฤติของเขา เพราะ
พระองค์ทรงทราบความคิดในใจของเขา พระองค์ผู้เดียวทรงทราบ
ความคิดในใจของมนุษย์ทุกคน 
พระยาห์เวห์ตรัสกับซามูเอลว่า 'อย่าสนใจมองแต่รูปร่างหน้าตา หรือ
ความสูงของเขา เพราะเราไม่เลือกเขา พระยาห์เวห์ไม่ทรงมองอย่าง
มนุษย์มอง มนุษย์มองแต่รูปร่างภายนอก แต่พระยาห์เวห์ทรงมองจิตใจ' 

ครู พระเจ้าทอดพระเนตรอะไร ทรงทอดพระเนตร

คุณภาพภายในหรอืสิ่งที่ปรากฏภายนอก  

อธิบาย  พระเจ้าทรงขอให้เราท าอะไรเมื่อพูดถึงผู้อื่น หรือ

ตัดสินผู้อื่น การมองผู้อื่นจากภายในยากหรือง่ายกว่า

การมองแตเ่พียงภายนอก อธิบาย 

ส่งท้าย ให้ เด็กแต่ละคนผลัดกันนั่ งกลางวง และพูดถึง

คุณภาพภายในของบุคคล เช่น เธอเป็นผู้มีใจเมตตา 

เธอเป็นมติรกับผูอ้ื่น ไม่ใช่พูดว่า เธอน่ารักหรือผมของ

เธอสวย 
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 จบด้วยการสวดภาวนา วอนขอพระเป็นเจ้าโปรด

ช่วยเราให้มองผ่านรูปลักษณ์ภายนอก      และ

ชื่นชอบความดทีี่ปรากฏภายใน 
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เรื่อง ความอจิฉา 

พระคัมภีร ์ มัทธิว 20:20-28 

ภาพรวม เด็กๆ ได้รับประสบการณ์ของความอิจฉา และเรียนรู้

ที่จะพอใจในสิ่งที่ตนมี 

อุปกรณ์ ทอฟฟี่ 1 ถุง ถั่วลิสง 1 ถุง 

ประสบการณ์ วางทอฟฟี่และถั่ ว ไว้บนโต๊ะ ให้มีทอฟฟี่ เท่ากับ

ครึ่งหนึ่งของจ านวนเด็ก และอีกครึ่งหนึ่งให้เป็นถั่ว 

ครู ครูมีของให้กับทุกคน บางคนอาจจะได้ทอฟฟี่ บางคน

อาจจะได้ถั่วลิสง เพราะครูมีทอฟฟี่ไม่พอส าหรับทุก

คน เมื่อครูบอกว่า “ไปหยิบได้” ให้พวกเธอไปหยิบสิ่ง

ที่ต้องการ ถ้าทุกคนพร้อมแล้ว “ไปหยิบได้” เมื่อเด็ก

แตล่ะคนไปหยิบแล้วให้ทุกคนนั่งเป็นวงกลม 

การตอบรับ ผู้ที่ไม่ได้ทอฟฟี่รู้สึกอย่างไร ผู้ที่ได้ทอฟฟี่รู้สึกอย่างไร 

ยุติธรรมหรือไม่ที่พวกเราครึ่งหนึ่งได้ทอฟฟี่  อีก

ครึ่งหนึ่งไม่ได้ เพราะอะไร 

41.สู้กับตาสีเขียวของสัตว์ประหลาด 
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 อ่านพระคัมภรี์  มัทธิว 20:20-28 

มารดาของบุตรเศเบดีเข้ามาเฝ้าพระองค์พร้อมกับบุตร นางกราบลงทูล
ขอสิ่งหนึ่งจากพระองค์ พระองค์จึงตรัสถามนางว่า “ท่านต้องการอะไร” 
นางทูลว่า “ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้บุตรทั้งสองคนของข้าพเจ้า นั่ง
ข้างขวาคนหนึ่ง นั่งข้างซ้ายคนหนึ่งในพระอาณาจักรของพระองค์”  
พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ท่านไม่รู้ว่าก าลังขออะไร ท่านดื่มถ้วยซึ่งเราจะ
ดื่มได้หรือไม”่ เขาทั้งสองทูลตอบว่า “ได้ พระเจ้าข้า”  พระองค์ตรัสกับ
เขาว่า “ท่านจะดื่มถ้วยของเราแต่การที่จะนั่งข้างขวาหรือข้างซ้ายของ
เรานั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะให้ แต่สงวนไว้ส าหรับผู้ที่พระบิดาของเรา
ทรงจัดเตรียมไว้” เม่ือได้ยินดังนั้น อัครสาวกอีกสิบคนรู้สึกโกรธพี่น้อง
สองคนนั้น  พระเยซูเจ้าจึงทรงเรียกทุกคนมาพบ ตรัสว่า “ท่านทั้งหลาย
ย่อมรู้ว่าคนต่างชาติที่เป็นหัวหน้า ย่อมเป็นเจ้านายเหนือผู้อ่ืน และ
ผู้ใหญ่ย่อมใช้อ านาจบังคับ แต่ท่านทั้งหลายไม่ควรเป็นเช่นนั้น ผู้ที่
ปรารถนาจะเป็นใหญ่ จะต้องท าตนเป็นผู้รับใช้ผู้ อ่ืน  และผู้ใดที่
ปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในบรรดาท่านทั้งหลาย ก็จะต้องท าตนเป็น
ผู้รับใช้  เหมือนกับที่บุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อให้ผู้อ่ืนรับใช้ แต่มาเพื่อ
รับใช้ผู้อื่นและมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมวลมนุษย์” 

 ท าไมศิษย์คนอื่นๆ จึงรู้สึกโกรธพี่น้องสองคนนั้น การอิจฉาผู้อื่น

หมายถึงอะไร เธอรู้สึกอิจฉาผู้อื่นเมื่อใด พระเยซูเจ้าตรัสว่า เรา

ควรกระท าอย่างไรเมื่อเรารู้สกึอิจฉา 
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ส่งท้าย ครูหยิบถุงที่มีทอฟฟี่ที่เหลือออกมา บอกเด็กๆ ที่ได้

ทอฟฟี่ให้ออกมา หยิบทอฟฟี่คนละ 1 อันไปให้กับ

เพื่อนๆ ที่ยังไม่ได้รับ หลังจากนั้น ให้เด็กๆ เงียบสักครู่ 

คิดถึงบุคคลที่เขารู้สึกอิจฉา และหาวิธีที่จะท าตนให้

เป็นประโยชน์กับผูท้ี่เขารู้สกึอิจฉา 
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เรื่อง ความจงรักภักดี 

พระคัมภีร ์ เอเฟซัส 6:7-8 

ภาพรวม เด็กๆ ท าเหรียญตราให้กับผู้ที่พิสูจน์ให้เห็นว่ามีความ

จงรักภักดีตอ่กองทัพของพระเจ้า 

อุปกรณ์ ถ่ายเอกสาร “ทหารที่ซื่อสัตย์” ที่อยู่ในหน้าถัดไป 

กรรไกร ปากกาเส้นใหญ่ กาว สติกเกอร์รูปดาว กาก

เพชร 

ประสบการณ์ กล่าวต้อนรับเด็กๆ และให้ทุกคนนั่งเป็นวงกลม 

 พวกเธอเคยเห็นบางคนได้รับเหรียญตราหรือไม่ 

จุดประสงคข์องเหรยีญตราคืออะไร ท าไมเหรียญ

ตราจงึเป็นเกียรติยศและการขอบคุณ 

 ในบางครั้ง ทหารบางคนได้รับเหรียญตราพิเศษ 

เพราะพวกเขารับใช้ประเทศด้วยความซื่อสัตย์ 

เป็นทหารที่ ดี  บ่อยครั้ ง เรา เรียกว่ ามีความ

จงรักภักดี ผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้า รับใช้

พระเจา้และผูอ้ื่นด้วยความซื่อสัตย์ 

42. ทหารที่ซื่อสัตย ์
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 อ่านพระคัมภีร ์เอเฟซัส 6:7-8 

จงรับใช้ด้วยความเต็มใจเหมือนกับรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า มิใช่รับใช้
มนุษย์ ท่านรู้อยู่แล้วว่าถ้าแต่ละคนท าดีไว้อย่างไร ก็จะได้รับค่าตอบแทน
จากองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าเขาจะเป็นทาสหรือเป็นอิสระก็ตาม 

 ถามเด็กๆ ว่า ในเขตวัดของเรามีใครบ้างที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความ

เสียสละที่เขากระท าเพื่อผู้อื่น เชน่ ครูค าสอน สภาอภบิาล ฯลฯ 

 เมื่อได้ช่ือบุคคลแล้ว แบ่งเด็กเป็นกลุ่มเท่าจ านวนชื่อ แจกกระดาษ 

“ทหารที่ซื่อสัตย์” ที่ถ่ายเอกสารมาให้กลุ่มละ 1 ใบ พร้อมกับ

กรรไกร ปากกาเส้นใหญ่ สตกิเกอร์รูปดาว กากเพชร และกาว ให้

แตล่ะกลุ่มแบ่งชื่อผู้เสียสละรับใช้ช่วยเหลือวัดกลุ่มละ 1 ชื่อ 

 ให้แต่ละกลุ่มท าเหรียญตราให้กับบุคคลที่รับใช้ช่วยเหลือวัดด้วย

ความซื่อสัตย์ตามชื่อที่ได้รับมอบหมาย ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับ

ตกแต่งเหรียญตราให้สวยงามตามตอ้งการ 

การตอบรับ ให้เด็กๆ น าเหรียญตราที่ตนท าออกมาแสดง 

ครูถาม คุณลักษณะอะไรของบุคคลนี้ที่เธอแสดงให้เห็นว่าเขา

กระท าในชวีิตของเขาเพื่อผู้อื่น ให้เด็กตอบคนละอย่าง 

ส่งท้าย เริ่มการภาวนาด้วยการให้เด็กแต่ละกลุ่มบอกชื่อผู้ที่

เขาท าเหรียญตราให้และภาวนาว่า “ข้าแต่องค์พระผู้

เป็นเจ้า โปรดช่วยลูกให้ซื่อสัตย์ต่อทุกสิ่งที่พระองค์

ทรงขอให้ลูกกระท า ดังเช่นบรรดาทหารที่จงรักภักดี

เหล่านีไ้ด้ซื่อสัตย์ตอ่พระองค์ อาแมน 
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 เลือกเวลามอบเหรียญ ขออนุญาตคุณพ่อเจ้าวัด

ในช่วงการประกาศของวัดเรียกชื่อบุคคลเหล่านี้

ออกมา และให้เด็กๆ ใช้เข็มหมุดติดเหรียญตรานี้

ให้กับพวกเขา 
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ทหารที่ซื่อสัตย์ 

 

 ตกแต่งเหรียญตรานี้ให้สวยงาม และมอบให้กับบุคคลต่างๆ ในวัด

ของท่าน ซึ่งมีความจงรักภักดีตอ่กองทัพของพระเจ้า 
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เรื่อง ความเห็นอกเห็นใจ 

พระคัมภีร ์ ลูกา 10:25-37 

ภาพรวม เด็กๆ เรียนรู้สัญญาณเตือนที่แตกต่างกันและเรียนรู้

เกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจ 

อุปกรณ์ นาฬิกาปลุก กระดิ่ง นกหวีด และสัญญาณเตือนอื่นๆ 

เท่าที่หาได้ 

ประสบการณ์ ครูจะให้ฟังเสียสัญญาณเตือนต่างๆ ที่แตกต่างกัน 

เมื่อฟังแล้วให้บอกว่าเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนี้แล้ว

เตือนใหเ้ราท าอะไรในชีวติของเรา 

 นาฬิกาปลุก (เตือนวา่ เชา้แล้ว...ลุกขึ้น) 

 กระดิ่งรถจักรยาน (เตือนว่า รถจักรยานก าลังมา

...หลีกทาง) 

 นกหวีด (เล่นผิดกติกา...หยุดและรับโทษ) 

การตอบรับ ผู้คนจะให้สัญญาณเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างผิดพลาด 

เชน่เดียวกับสัญญาณเตือนเหลา่นี้ 

43. สัญญาณเตอืน 
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 เมื่อเธอหิว เหนื่อยหรือเศร้า ร่างกายให้สัญญาณ

เตือนอย่างไร  เมื่อคนหนึ่งนั่ งอยู่คนเดียวใน

ห้องอาหาร เมื่อคนหนึ่ ง เดินคอตก แขนตก 

หลังจากการทดสอบครั้งส าคัญ เราจะตอบ

สัญญาณเหล่านี้ที่ผู้อื่นส่งมาถึงเราอย่างไร พระ

เยซูเจ้าทรงตอบอย่างไร 

 อ่านพระคัมภรี์ ลูกา 10:25-37 

ขณะนั้น นักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระองค์ว่า 
“พระอาจารย์ ข้าพเจ้าจะต้องท าสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร”  พระองค์
ตรัสถามเขาว่า “ในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไร ท่านอ่านว่าอย่างไร”  
เขาทูลตอบว่า “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุด
จิตใจ สุดวิญญาณ สุดก าลัง และสุดสติปัญญาของท่าน ท่านจะต้องรัก
เพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านตอบถูกแล้ว 
จงท าเช่นนี้ แล้วจะได้ชีวิต” ชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูล
ถามพระเยซูเจ้าว่า “แล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้า” พระเยซู
เจ้าจึงตรัสต่อไปว่า “ชายคนหนึ่งก าลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยัง
เมืองเยรีโค เขาถูกโจรปล้น พวกโจรปล้นทุกสิ่ง ทุบตีเขา  แล้วก็จากไป 
ทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิต สมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดย
บังเอิญ เห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่ง ชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมา
ทางนั้น เห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกัน แต่ชาว
สะมาเรียผู้หนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้ๆ เห็นเขาก็รู้สึกสงสาร จึงเดินเข้าไป
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หา เทน้ ามันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้ น าเขาขึ้นหลัง
สัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขา วันรุ่งขึ้นชาว
สะมาเรียผู้นั้นน าเงินสองเหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าว
ว่า “ช่วยดูแลเขาด้วย เงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้น ฉันจะคืนให้เม่ือ
กลับมา” ท่านคิดว่าในสามคนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจร
ปล้น” เขาทูลตอบว่า “คนที่แสดงความเมตตาต่อเขา” พระเยซูเจ้าจึง
ตรัสกับเขาว่า “ท่านจงไปและท าเช่นเดียวกันเถิด”  

 ชาวสะมาเรียใจดีได้กระท าอย่างไรกับผูท้ี่อยู่ในความยากล าบาก 

 ความเห็นอกเห็นใจ หมายถึงการฟังสัญญาณเตือนต่างๆ ที่ผู้อื่น

ส่งถึงเรา และให้ความช่วยเหลือเขา บางครั้งเราสามารถท า

บางอย่างให้เขาได้ เช่น ฟังปัญหาที่เพื่อนเล่า เล่นกับน้องเมื่อไม่มี

ใครเล่นด้วย ในบางครั้งเราขอให้ผู้ใหญ่ช่วย เช่น รวบรวมผ้าห่ม

ให้กับผูไ้ร้ที่อยู่อาศัย 

ส่งท้าย  

 แบ่งกลุ่มย่อยเท่ากับจ านวนสัญญาเตือนที่มีให้

กลุ่มละ 1 อย่าง ให้เวลา 3 นาที แต่ละกลุ่มคิดหา

วิธี 1 วิธี เพื่อช่วยบุคคลที่ส่งสัญญาณเตือนให้กับ

เราในสัปดาห์นี้ 

 หลังจาก 3 นาที แต่ละกลุ่ม รายงานความคิด

ของกลุ่ม หลังจากแต่ละกลุ่มอธิบายวิธีตอบรับ

สัญญาณเตือนแล้ว ให้กดสัญญาณเตือนที่กลุ่ม

ได้รับ 
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 ให้ทุกคนจับมือกันสวดภาวนา “ข้าแต่พระเจ้า 

โปรดช่วยใหลู้กเห็นสัญญาณของผู้อื่นที่ส่งมาเพื่อ

ขอความช่วยเหลือจากลูก โปรดช่วยลูก ให้ยื่นมือ

ออกไปช่วยเหลือด้วยความรักให้กับทุกแห่งที่ลูก

สามารถกระท า อาแมน” 
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เรื่อง การถูกลืม 

พระคัมภีร ์ 1 โครินธ์ 12:14-25 

ภาพรวม เด็กๆ เดินทางด้วยความยากล าบากจนเสร็จสมบูรณ์

ตามศักยภาพของแตล่ะบุคคล 

อุปกรณ์ ส าลปีั้นกลม ผา้ปิดตา แถบกาวปิด และเชือก 

ประสบการณ์ แบ่งกลุ่มเด็ก ทีมละ 3 คน ให้เข้าแถวเรียงหน้า

กระดาน แจกเชือกให้แต่ละทีม ผูกขาติดกันแบบ

หลวมๆ ให้แต่ละคนสามารถเดินได้ในขณะที่ผูกขา

ติดกัน 

 แต่ละทีมต้องร่วมมือกันเดินทางที่ยากล าบาก 

ทางที่ต้องเดินคือเดินออกจากห้องนี้ไปนอกตึก 

เดินวนรอบตึกและกลับมายังห้องนี้ สิ่งแรกคือ 

เธอต้องเตรียมสมาชิกในกลุ่ม 

 ครูแจกผ้าปิดตา แถบกาวปิด ส าลีปั้นกลม ให้แต่

ละกลุ่ม ทุกกลุ่มต้องมีคนหูหนวก (ใช้ส าลีอุดหู) 

44. ทุกคนเปน็คนส าคญั 
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คนตาบอด (ใช้ผ้าปิดตา) คนใบ้ (ใช้เทปกาวปิด

ปาก) 

 ส าลี ผ้าปิดตา และแถบกาวของทุกทีมห้ามหลุด 

หรือเอาออกตลอดการเดินทาง เมื่อทุกคนพร้อม

แล้วเริ่มได้ 

การตอบรับ เมื่อแต่ละทีมกลับมาถึงห้อง ให้แกะเชือกออกจากขา 

เอาผ้าปิดตาออก เอาส าลีออกจากหูและแกะเทปปิด

ปากออก ครูถามค าถาม 

 สมาชิกแต่ละคนในทีมมีความส าคัญอย่างไร จะ

ขาดคนใดคนหนึ่งได้หรอืไม่ เพราะอะไร 

 อ่านพระคัมภีร ์1 โครินธ์ 12:14-25 

ร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะส่วนเดียว แต่มีอวัยวะหลายส่วน  ถ้า
เท้าจะพูดว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่มือ จึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย” แต่เท้า
ไม่ได้เป็นอวัยวะของร่างกายน้อยกว่าอวัยวะส่วนอ่ืน เพราะเป็นเพียงเท้า 
หรือถ้าหูจะพูดว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่ดวงตา จึงไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกาย” 
แต่ก็ไม่ได้ท าให้หูไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเลย  ถ้าร่างกายทั้งหมดเป็น
ดวงตา แล้วจะได้ยินได้อย่างไร ถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นหู แล้วจะได้กลิ่น
ได้อย่างไร พระเจ้าทรงจัดอวัยวะต่างๆ ในร่างกายให้อยู่ในที่ที่ทรงพระ
ประสงค์ ถ้าร่างกายทุกส่วนเป็นอวัยวะเดียวแล้ว ร่างกายจะอยู่ที่ไหน  
เท่าที่เป็นอยู่ มีอวัยวะหลายส่วน แต่มีร่างกายเดียว  ดวงตาพูดกับมือ
ไม่ได้ว่า “เราไม่ต้องการเจ้า” และศีรษะก็พูดกับเท้าไม่ได้ว่า “เราไม่
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ต้องการเจ้า” ตรงกันข้าม ส่วนที่เราคิดว่าเป็นอวัยวะที่อ่อนแอของ
ร่างกายกลับเป็นอวัยวะที่จ าเป็นมากกว่า  อวัยวะส่วนที่เราคิดว่าไม่มี
เกียรติในร่างกาย เรากลับทะนุถนอมด้วยความเคารพเป็นพิเศษ และ
อวัยวะที่น่าอับอายของเรากลับได้รับการตกแต่งให้งดงามมากกว่าส่วน
อ่ืน อวัยวะท่ีน่าดูอยู่แล้วไม่ต้องการตกแต่งอะไรอีก พระเจ้าทรงประกอบ
ร่างกายขึ้น โดยให้เกียรติแก่อวัยวะที่ไม่มีเกียรติมากกว่าอวัยวะอ่ืนๆ 
เพื่อร่างกายจะได้ไม่มีการแตกแยกใดๆ ตรงกันข้าม อวัยวะแต่ละส่วนจะ
เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 

 ทีมของเธอเหมอืนกับ “ร่างกาย” ในพระคัมภีร์อย่างไร ในบางครั้ง

เธอเคยคิดว่าตนเองเป็นส่วนของร่างกายที่ไม่ส าคัญหรือไม่ เพราะ

อะไร ให้คิดถึงบุคคลที่เธอรู้จักว่ามีใครที่คิดว่าเขาเป็นส่วนที่ ไม่

ส าคัญของรา่งกาย ท าไมเขาจึงคิดเชน่นั้น เธอจะช่วยเขาให้รู้สึกว่า

เขามคีวามส าคัญได้อย่างไร 

ส่งท้าย ให้ทุกคนเรียงกันเป็นวงกลม มีคนหนึ่งอยู่ตรงกลาง 

กล่าวว่า “พวกเราแต่ละคนเป็นส่วนส าคัญของ

ร่างกายของพระศาสนจักรของเรา ไม่มีใครควรรู้สึก

ว่าตนเองถูกลืม หรอืไม่เห็นคุณค่า ดังนั้น ให้เราแต่ละ

คนแสดงว่าแต่ละคนในทีมมีความส าคัญ ด้วยการให้

แต่ละคนในทีมาหันหน้าเข้าหากัน และตะโกนพร้อม

กันว่า “เธอมีความส าคัญ” 
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เรื่อง มิตรภาพ 

พระคัมภีร ์ สุภาษิต 18:24 

ภาพรวม เด็กๆ เรียนรู้ว่าการมีเพื่อน 1 คนนั้น พวกเขาต้องให้

หัวใจส่วนหนึ่งของเขาออกไป 

อุปกรณ์ ปากกาเส้นใหญ่ กรรไกร และรูปหัวใจเท่าจ านวนเด็ก 

ประสบการณ์ ให้เวลาเด็กๆ 1 นาที สร้างความเป็นเพื่อนกันในห้อง 

ให้ทุกคนเดินทักทายกัน โบกมือให้กัน ตบไหล่กัน จับ

มอืกัน ฯลฯ 

ครู ทุกคนได้กระท าสิ่งที่แสดงความเป็นเพื่อนกันกับทุก

คนในห้อง ถ้าเธอกระท าสิ่งเหล่านี้กับคนอื่นๆ เธอก็

จะได้เพื่อนใหม่ ให้เราคุยกันว่าต้องใช้อะไรในการ

สร้างเพื่อนใหม ่

การตอบรับ 

 อ่านพระคัมภีร ์สุภาษิต 18:24 

มีเพื่อนที่แสร้งท าเป็นเพื่อน แต่มีมิตรบางคนที่ใกล้ชิดย่ิงกว่าพี่น้อง 

45. เป็นเพื่อนของฉัน 
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 เพื่อนแบบไหนที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง เธอต้องการเพื่อนแบบนี้

หรอืไม่ เพราะเหตุใด 

 แจกปากกา กรรไกร และถ่ายเอกสาร “นี่คือหัวใจของฉัน” ให้เด็ก

แตล่ะคน 

 ให้เด็กเขียนค าว่า “เพื่อน” ไว้ในรูปหัวใจและตกแต่งให้สวยงาม 

เมื่อเสร็จแล้วให้ตัดรูปหัวใจออก 

 ให้เวลาเด็ก 3 นาที เพื่อจับคู่กัน และมอบหัวใจให้กับคู่ของตน 

เมื่อได้หัวใจของคู่ตนเองแล้ว ให้ตัดตรงกลางรูปหัวใจซิกแซกตาม

แบบและส่งคืนใหก้ับคู่ของตนทั้งสองช้ิน 

 ให้เด็กๆ ชูรูปหัวใจของตนเองขึ้น หลับตา และครูกล่าวว่า “การมี

เพื่อนสนิทคนหนึ่ง คือเราต้องรักบุคคลนั้น และมอบหัวใจส่วน

หนึ่งให้เขา เราไม่ทราบว่าบุคคลนั้นจะรักเราตอบหรือไม่ แต่เรา

ยังคงมอบชิ้นส่วนของหัวใจให้เขา แม้จะไม่ได้รับกลับคืน ใน

สัปดาห์นี้ ให้คิดถึงบุคคลที่เราอยากเป็นเพื่อนสนิทกับเขา ให้น า

ภาพหัวใจของเราชิ้นหนึ่งมอบให้บุคคลนั้น และเล่าให้เขาฟังว่าเรา

ได้พูดคุยกันถึงเรื่องอะไรในการท ากิจกรรมรูปหัวใจนี้ 
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นี่คือหัวใจของฉัน 

 

 เขียนค าว่า “เพื่อน” ลงในรูปหัวใจ พร้อมทั้งระบายสีตกแต่งให้

สวยงาม ตัดรูปหัวใจออก มอบให้กับคู่ของตน รอจนครูบอกให้ตัด

ซิกแซ็กตรงกลางรูปหัวใจจึงค่อยตัด 
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เรื่อง ความใจกว้าง 

พระคัมภีร ์ ลูกา 6:38 

ภาพรวม เด็กๆ ตัดสินใจว่าจะ “จ่าย” ให้กับผู้อื่นเท่าใด และ

ได้รับกลับคืนมาตามจ านวนที่ให้ 

อุปกรณ์ ไฟฉาย 1 อัน ชอคโกแล็ต M&M ชนิดซอง หลายๆ อัน 

(หรอืของอื่นๆ ที่มลีักษณะแบบเดียวกันนี้) 

ประสบการณ์ ให้เด็กนั่งเป็นวงกลม นับ 1-3 ให้คนนับ 3 ทุกคนเป็น 

“นาย” ที่นับ 1 และ 2 เป็น “คนงาน” แจกซอง M&M 

ให้ “นาย” คนละซอง 

ครู สวัสดีทุกคน วันนี้เป็นวันจ่ายค่าแรง พวกเธอจะได้รับ

ค่าแรงตามที่แต่ละคนได้ท างานมาตลอดสัปดาห์นี้ ให้

ทุกคนที่เป็น “คนงาน” หลับตาและแบมือไว้ข้างหน้า 

คนที่เป็น “นาย” ที่อยู่ข้างๆ จ าไว้ว่า “คนงาน” ทุกคน

ต้องหลับตาไว้ ถ้าใครลืมตาก่อนครูบอกให้ลืมตา จะ

ถูกริบค่าจา้ง 

46. จงให้และจะได้รบั 
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 คนที่เป็น “นาย” เมื่อครูบอกว่า “จ่ายค่าแรง” ให้

รีบเปิดซอง M&M ที่ได้รับ และตัดสินใจว่าจะจ่าย

ค่าแรงให้แตล่ะคนจ านวนเท่าใด เมื่อตัดสินใจแล้ว

จึงเท M&M ใส่มือ “คนงาน” ที่อยู่ข้างๆ ทั้งสอง

คน 

 เมื่อ “นาย” จ่ายค่าแรงแล้ว บอกให้ “คนงาน” 

ลืมตา และนับจ านวน M&M ที่ได้รับ 

 อ่านพระคัมภรี์ ลูกา 6:38 

จงให้ แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่าน ท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทะนาน
อัดแน่นจนล้น เพราะว่าท่านใช้ทะนานใดตวงให้เขา พระเจ้าก็จะทรงใช้
ทะนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย 

 ตามที่พระเยซูเจ้าตรัส “นาย” ควรได้รับตามที่ได้ให้ ดังนั้น จ่ายให้

ตนเองตามจ านวนที่ได้จ่ายให้คนงาน ถ้าในซองที่เหลือมีน้อยกว่า

ที่จ่ายให้คนงาน ครูเพิ่มจ านวนให้เพียงพอ ของใครที่เหลือขอให้

เก็บกลับคืน 

การตอบรับ 

ถาม “นาย” 

 ท าไมจึงตัดสินใจจา่ยใหค้นงานตามจ านวนนั้น 

 ถ้าเธอเป็นคนงาน เธอจะรู้สกึอย่างไรกับจ านวนที่เธอให้ 
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ถาม “คนงาน” 

 เธอรู้สึกอย่างไรกับค่าจ้างที่ได้รับ ถ้าเธอเป็นนาย เธอจะจ่าย

ค่าจ้างให้คนงานแตกต่างจากที่ได้รับหรือไม่ เพราะอะไร เธอ

คิดว่าเป็นการจ่ายค่าจา้งที่ใจกว้างตอ่ผูอ้ื่นหรอืไม่ 

 พระวรสารที่กล่าวว่า “ท่านใช้ทะนานใดตวงให้เขา พระเจ้าก็

จะทรงใช้ทะนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย” หมายความว่า

อย่างไร 

ส่งทา้ย ให้ทุกคนนั่งเป็นวงกลม ปิดไฟในหอ้ง ใช้ไฟฉายส่องไป

ที่เด็กทีละคน คนละประมาณ 15 วินาที เมื่อไฟฉาย

ส่องคนใด ให้คนอื่นๆ ที่เหลือแสดงความใจกว้างด้วย

การกล่าวว่าแต่ละคนชอบอะไรในตัวของผู้ที่ถูกไฟ

ฉายส่อง เมื่อเสร็จแล้ว ให้ครูฉายไฟฉายไปรอบๆ 

ห้อง 15 วินาที และให้เด็กๆ ทุกคนช่วยกันบอกว่า

ชอบพระเจา้ในเรื่องใดบ้าง 
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เรื่อง ชัยชนะ 

พระคัมภีร ์ 1 โครินธ์ 9:24-27 

ภาพรวม เด็กๆ แข่งขันต่อโซ่ด้วยกระดาษและเรียนรู้เกี่ยวกับ

การแขง่ขัน 

อุปกรณ์ แถวกาวใส กระดาษกว้าง 2 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว จ านวน

มาก 

ประสบการณ์ แบ่งเด็กออกเป็น 2 ทีม แจกกระดาษส าหรับท าโซ่ที่

เตรียมมา และแถบกาวใสให้กับแต่ละกลุ่ม ครูสาธิต

วิธีการท าโซ่ให้เด็กดู โดยใช้กระดาษท าเป็นวงกลม 

ติดด้วยแถวกาวใส ใช้กระดาษอีกแผ่นสอดในวงกลม 

และท าเป็นวงกลมวงใหม่ตอ่ไปเรื่อยๆ 

 ให้เวลา 3 นาที ในการท าโซ่ กลุ่มใดจะได้สายโซ่

ยาวที่สุด 

 หลัง 3 นาที ให้แต่ละกลุ่มน าโซ่ของตนออกมา

แสดง กลุ่มใดยาวที่สุด ให้ทุกคนปรบมือให้ 

การตอบรับ ให้เด็กน าสายโซ่มาและนั่งเป็นวงกลม 

47. แข่งขันต่อโซ่ 
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ครูถาม   การเล่นเกมนี้เหมือนกับอะไร เธอรู้สึกชนะหรือ

แพ้ อย่างไร เมื่อมีการแขง่ขันกัน ดีหรือไมด่ี 

 การแขง่ขันเป็นสิ่งดี เมื่อเป็นการช่วยกันท างานให้

เสร็จ หรือเมื่อเป็นการร่วมมือกันและท างานเป็น

ทีม การแข่งขันจะเป็นสิ่งไม่ดี เมื่อเป็นการท าให้

เสียหายหรอืเป็นการท ารา้ยผู้อื่น 

 อ่านพระคัมภีร ์1 โครินธ์ 9:24-27 

ท่านไม่รู้หรือว่า คนที่ว่ิงแข่งในสนามกีฬา ทุกคนว่ิงก็จริง แต่มีเพียงคน
เดียวที่ได้รับรางวัล ท่านจงว่ิงเช่นนั้นด้วย เพื่อชิงรางวัลให้ได้  นักกีฬา
ทุกคนที่เข้าแข่งขันย่อมบังคับตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้รับมงกุฎ
ใบไม้ที่ร่วงโรยได้ แต่เราท าเช่นนี้เพื่อจะได้รับมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรย  
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงว่ิงแข่งอย่างมีจุดหมาย ข้าพเจ้ามิได้ชกอย่างคนชกลม  
แต่ข้าพเจ้าเคร่งครัดต่อร่างกายเพื่อบังคับให้ร่างกายอยู่ใต้อ านาจของ
ข้าพเจ้า ด้วยเกรงว่าหลังจากที่ได้เทศน์สอนคนอ่ืนแล้ว ข้าพเจ้าอาจถูก
ตัดสิทธิเพราะผิดกติกา 

 นักบุญเปาโลกล่าวถึงการแข่งขันว่าอย่างไร ท่านกล่าวถึงการ

แขง่ขันอะไร 

 เราทุกคนเป็นผู้ชนะที่อยู่ในทีมของพระเยซูเจ้า เราได้รับรางวัลที่

คงอยู่ตลอดไป เราจะไปอยู่กับพระเยซูเจ้าในสวรรค์ 

ส่งท้าย ให้เด็กแต่ละคนได้ถือสายโซ่ที่พวกเขากระท า และ

กล่าวว่า  “ข้าแต่พระเจ้า ในการแข่งขันให้ เป็น
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เหมือนกับพระองค์ โปรดช่วยลูกให้...” ให้เด็กแต่ละ

คนเติมสิ่งที่เขาต้องการ เช่น มีความรัก มีความเข้าใจ 

ฯลฯ 

 ให้เด็กๆ น าสายโซ่ตดิไว้ในห้อง เพื่อเตือนพวกเขา

ว่า ให้มองทุกอย่างในจุดหมายของคริสตชน คือ 

รับใช้พระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ 

 

 



 

149 

 
เรื่อง จงนับถือบิดามารดา 

พระคัมภีร ์ อพยพ 20:12 

ภาพรวม เด็กๆ ท าการ์ดขอบคุณพ่อแม่ 

อุปกรณ์ กระดาษ กาว กรรไกร สีเทียน ดินสอ กระดาษการ์ด 

3 x 5 นิ้ว หนังสือนิตยสาร กระดาษโปสเตอร์แผ่น

ใหญ่ 

ประสบการณ์ พ่อแม่รักเรา ฟังเรา สอนเรา ให้อาหารและเสื้อผ้าแก่

เรา พ่อแม่ท าให้ชีวิตของเราพิเศษ พ่อแม่ท าอะไรที่ท า

ให้เรารู้สกึพิเศษ 

 อ่านพระคมัภรี์ อพยพ 20:12 

จงนับถือบิดามารดา เพื่อท่านจะได้มีอายุยืนอยู่ในแผ่นดินที่พระยาห์เวห์
พระเจ้าของท่านประทานให้ท่าน 
 พระคัมภีรบ์อกกับเราอย่างไรเรื่องพ่อแม่ 

 พระคัมภีร์บอกให้เรานับถือบิดามารดาของเรา คือให้เราท าให้

ท่านรู้สึกพิเศษ และเชื่อฟังท่าน วิธีหนึ่งที่เรานับถือบิดามารดาคือ 

48. การ์ดขอบคุณ 
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ขอบคุณท่านในสิ่งดีต่างๆ ที่ท่านได้กระท าเพื่อเรา ดังนั้น ให้เราท า

การด์ขอบคุณท่าน 

 แจกกระดาษ กาว กรรไกร สีเทียน และนิตยสาร ให้เด็กๆ ใช้

อุปกรณ์ที่แจกท าการ์ดขอบคุณพ่อแม่ ให้เขียนค าว่า “ขอบคุณ” 

ตัวใหญ่ ไว้ในการ์ด 

การตอบรับ ให้เด็กแต่ละคนน าการ์ดที่ตนท ามาแสดงให้กลุ่มดู 

โดยวางไว้บนพืน้ เพื่อให้กาวแห้ง  

ขณะที่รอใหก้าวแห้ง 

 ให้ทุกคนนั่งเป็นวงกลมล้อมรอบกระดาษโปสเตอร์แผ่นใหญ่ 

และถามเด็กๆ ว่า เราตอ้งขอบคุณใครที่ให้พอ่แมแ่ก่เรา 

 เขียนค าว่า “พระเจ้า” ตรงกลางกระดาษโปสเตอร์ แจก

กระดาษการ์ด 3 x 5 นิ้ว และดินสอให้เด็กแต่ละคน ให้เขียน

บทภาวนาขอบคุณพระเจ้าลงในกระดาษ หรือวาดเป็นรูปภาพ

เพื่อขอบคุณ 

ส่งท้าย ให้เด็กๆอ่านบทภาวนาของตน หรืออธิบายภาพที่วาด

ทีละคน แล้วน าไปติดไว้ในกระดาษโปสเตอร์แผ่นใหญ่ 

ครูลงท้ายด้วยการภาวนาว่า “ข้าแต่พระบิดา พวกลูก

ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานพ่อแม่ที่รักพวก

ลูก และเอาใจใส่พวกลูก โปรดช่วยลูกให้รู้จักวิธีที่จะ

แสดงความรักต่อพวกท่านด้วยเถิด อาแมน” 
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 น าโปสเตอร์ขอบคุณพระเจ้าติดไว้บนบอร์ดในห้อง ให้แขวนดินสอ

ไว้ด้วย เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเขียนเพิ่มเติมในสิ่งที่พวกเขา

ปรารถนาจะขอบคุณพระเจา้ตลอดเดือน 

 ให้เด็กน าการ์ดขอบคุณพ่อแม่ที่พวกเขาท า น าไปมอบใหพ้่อแม่ 
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เรื่อง การดูหมิ่น 

พระคัมภีร ์ โรม 12:16 

ภาพรวม เด็กๆ สร้างคนด้วยไม้จ้ิมฟัน และเรียนรู้ว่า การดูหมิ่น

ท าให้ผู้อื่นเจ็บปวดอย่างไร 

อุปกรณ์ กระดาษ ไม้จิ้มฟัน ดินน้ ามัน ปากกาเส้นใหญ่  กาว 

และแถบกาว 

ประสบการณ์ แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆ ละ 3-4 คน แจกไม้จิ้มฟัน ดิน

น้ ามัน กระดาษ และปากกาเส้นใหญ่ ให้แต่ละกลุ่ม

สร้างคนด้วยไม้จ้ิมฟัน โดยใช้ลูกเกดเป็นตัวเชื่อม และ

บุคคลที่สรา้งขึ้นมานั้นต้องยืนได้ ให้เวลาสร้าง 5 นาที 

หลังจากนั้นให้ทุกคนหยุด และให้เด็กคิดว่าคนที่สร้าง

ด้วยไม้จ้ิมฟันนีเ้ป็นบุคคลที่พวกเขาไม่ชอบ 

ครูถามว่า ถ้านี่คือบุคคลจริงๆ ที่ เธอไม่ชอบ เธอจะพูดการ

กระท าที่ไม่ดีอะไรถึงเขา 

49. อย่าน าฉนัลงมา 
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 ให้เวลา 1 นาที เขียนสิ่งที่คิดว่าจะพูด (ห้ามใช้ค า

หยาบ) หลังจาก 1 นาที ให้เด็กๆ นับสิ่งที่เขาเขียน 

มีจ านวนเท่าใด 

ครูพูด ทุกๆ ถ้อยค าไม่ดีที่เธอเขียนไว้ ให้เอาไม้จิ้มฟันออก

จากคนที่เธอสร้าง 1 อัน 

การตอบรับ เมื่อเธอเริ่มเอาไม้จิ้มฟันออกจากคนที่เธอสร้าง เกิด

อะไรขึ้น เธอรู้สึกอย่างไรขณะที่เอาไม้จิ้มฟันออกจาก

บุคคลที่เธอสร้างขึ้นมา ความรู้สึกนี้เหมือนกับเมื่อมี

คนพูดไม่ดีถึงเธออย่างไร เกิดอะไรภายในของบุคคล

หนึ่งๆ เมื่อมีคนพูดไม่ดถีึงเขา 

ส่งท้าย 

 อ่านพระคัมภีร ์โรม 12:16 

จงเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน อย่ามักใหญ่ใฝ่สูง แต่จงยอมท าสิ่งต่ าต้อยเถิด 
อย่าทะนงว่าตนฉลาด 

 การกล่าวถ้อยค าไม่ดีถึงผู้อื่นท าให้เราเข้ากับผู้อื่นไม่ได้ ท าให้เรา

รู้สึกเจ็บปวดและโกรธต่อกัน ให้กลุ่มช่วยกันคิดถึงสิ่งดีที่เรา

สามารถพูดหรือกระท าต่อผู้อื่นเมื่อได้รับการผจญให้กล่าวค าพูด

ไม่ดีถึงเขา 

 แจกกาวให้แต่ละกลุ่ม ให้กลุ่มคิดถ้อยค าดีๆ (เช่น ยิ้ม ความสุข ดี

กันนะ) แลว้ใช้ไม้จ้ิมฟันเขียนถ้อยค านี้ โดยใช้กาวติดไว้บนกระดาษ
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ที่เขียนรายการพูดไม่ดีถึงผู้อื่น (สามารถหักหรืองอไม้จิ้มฟันเพื่อ

เขียนตัวอักษรได้) 

 เมื่อแต่ละกลุ่มท าเสร็จแล้ว ให้ผู้แทนกลุ่มออกมาอ่านถ้อยค าที่

กลุ่มคิดขึ้น และจบด้วยการสวดภาวนาขอพระทรงช่วยเราให้

เสริมสรา้งกันและกัน ดีกว่าดึงกันลงมา 
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เรื่อง ยืนยันต่อผู้อื่น 

พระคัมภีร ์ สุภาษิต 16:24 

ภาพรวม เด็กๆ พบสิ่งดใีนผู้อื่นจากการเรียนรู้จักสิ่งดีในตนเอง 

อุปกรณ์ ทอฟฟี่ ดินสอ การ์ด 3 x 5 นิ้ว (2 เท่าของจ านวน

เด็ก) 

ประสบการณ์ บอกเด็กๆ ว่าเราก าลังมองหาความดีในผู้อื่น ครูแจก

ดินสอและกระดาษการ์ด 3 x 5 นิ้ว ให้เด็กคนละ 2 

แผ่น 

 ครูเปลี่ยนใจแล้ว ท าอย่างที่ครูว่านี้ดีกว่า คือ ครู

ให้เวลาแต่ละคน 1 นาที เพื่อเขียนสิ่งดีๆ เกี่ยวกับ

ตนเองลงในการด์ 1 ใบ 

 เมื่อเสร็จแล้วให้เด็กจับคู่กับเพื่อน เพื่ออ่านสิ่งที่

เขียนไว้ในการ์ดให้คูข่องตนฟัง ทุกๆ 30 วินาที ครู

บอก “เปลี่ยนคู่” ให้เด็กอ่านให้เพื่อนใหม่ฟัง วน

ไปเรื่อยๆ อย่างน้อยสัก 3 รอบ 

การตอบรับ ให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลม 

50. ดูซิ เห็นไหม 
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ครูถาม  พวกเธอคิดอย่างไรเมื่อครูเปลี่ยนใจให้เขียนสิ่งดีๆ 

เกี่ยวกับตนเอง  

 การเขียนสิ่งดีๆ เกี่ยวกับตนเองนั้นง่ายหรือยาก 

อธิบาย  

 เธอคิดว่าพระเจา้จะทรงเห็นด้วยกับสิ่งที่เธอเขียน

ถึงตนเองหรอืไม่ ท าไม 

พระเจา้ทรงสรา้งเราแตล่ะคนมาดีและพิเศษ พระองค์

ทรงรักเรา เราได้พูดถึงสิ่งดีของตัวเราแล้ว ให้เรา

คิดถึงสิ่งดีตา่งๆ ของผู้อื่น 

ส่งท้าย ให้เด็กๆ จับคู่กัน และใช้กระดาษการ์ด 3 x 5 นิ้ว อีก

ใบหนึ่งเขียนสิ่งดีต่างๆ ของคู่ของตน เมื่อเสร็จแล้วให้

ทั้งคู่อ่านสิ่งที่เขียนให้กันและกันฟัง 

 อ่านพระคัมภีร ์สุภาษิต 16:24 

ถ้อยค าแช่มชื่นเหมือนรวงผึ้ง เป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็น
อนามัยแก่ร่างกาย    

 ข้อความเหล่านีก้ล่าวถึงถ้อยค าอ่อนหวานและค ายืนยันอย่างไร 

 แจกทอฟฟี่ให้เด็กคนละ 1 ก้อน ให้เด็กๆ ทานระหว่างสวดภาวนา

ว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานให้ถ้อยค าอันอ่อนหวานออกมา

จากปากของพวกลูกเหมือนรสหวานที่ออกมาจากทอฟฟี่ที่อยู่ใน
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ปากของพวกลูก โปรดช่วยลูกให้กล่าวถ้อยค าอ่อนหวานถึงผู้อื่น 

เพราะความรักของพระองค์ที่ทรงมตี่อลูก อาแมน” 

 ให้เด็กๆ เก็บการด์ทั้งสองใบนีไ้ว้ และอ่านทุกวันเพื่อยนืยัน 
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เรื่อง กฎต่างๆ 

พระคัมภีร ์ โยชูวา 1:7-8 

ภาพรวม เด็กๆ ปฏิบัติตามกฎต่างๆ ในเกม และเรียนรู้ถึง

คุณค่าของการปฏิบัติตามกฎต่างๆ ในชีวติ 

อุปกรณ์ ปากกาเส้นใหญ่สีด า เทปแถบกาว และกระดาษสีแดง 

5 แผ่น สีเขียว 10 แผ่น วาดเครื่องหมายหยุดไว้บน

กระดาษสีแดงแต่ละแผ่น และวาดลูกศรลงบน

กระดาษสีเขียวแตล่ะแผน่ 

ประสบการณ์ ให้เด็กๆ ชว่ยกันจัดโต๊ะให้มทีี่วา่งตรงกลางห้อง ใช้เทป

แถบกาวท าเป็นรูปดาวดวงใหญ่ไว้บนพื้นกลางห้อง 

(ดังรูปตัวอย่าง) 

 

51. เดนิตามกฎ 
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 ให้เด็กๆ ยืนอยู่ตามจุดตา่งๆ ของดาวดาว ครูบอก

กับเด็กๆ ว่า 

 เปูาหมายของเกมนี้คือ ให้เดินไปตามส่วนต่างๆ 

ของดวงดาว และกลับมาเป็นคนแรกยังจุดที่ยืน

อยู่ ห้ามวิ่ง ห้ามออกจากถนน (คือเส้นแถบกาวที่

ท าเป็นดวงดาว) ห้ามตัดมุม เดินไปตามทิศทางที่

เลือก และหันกลับได้ทุกครั้งที่ต้องการ แต่ถ้าเธอ

เข้าไปในเส้นเดียวกับผู้อื่น ต้องนั่งลง หยุดเดิน 5 

วินาที ถ้าทุกคนพร้อมแล้ว เดินได้ 

 เมื่อเด็กๆ เล่นเสร็จแล้ว ให้พวกเขานั่งลง และ

ถามว่า 

 เกิดอะไรขณะที่ก าลังเล่นเกม เราสามารถท า

อะไรเพื่อให้การเดินในการเล่นเกมนี้ง่ายขึ้น 

 ยกเครื่องหมายหยุดขึ้นมา และถามเด็กว่า ใคร

ทราบบ้างว่าเครื่องหมายนี้หมายถึงอะไร มี

เครื่องหมายอะไรอื่นอีกที่ช่วยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

บ นท้ อ งถ นน  จ ะ เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้ น ถ้ า เ ร า ไ ม่ มี

เครื่องหมายต่างๆ บนถนน หรือไม่มีกฎเกณฑ์ใน

การขับรถ 

 ให้เราฟังว่าพระคัมภีร์กล่าวถึงความส าคัญของ

กฎต่างๆ ไว้อย่างไร 
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 อ่านพระคัมภีร ์โยชูวา 1:7-8 

ท่านต้องเข้มแข็งและหนักแน่น และเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติตามธรรม
บัญญัติทุกข้อที่โมเสส ข้ารับใช้ของเราได้ก าหนดไว้ส าหรับท่าน จงอย่า
บ่ายเบี่ยงไปทางขวาหรือทางซ้าย แล้วท่านจะประสบความส าเร็จในทุก
แห่งที่ท่านไป จงมีหนังสือธรรมบัญญัตินี้ติดอยู่กับริมฝีปากของท่าน
เสมอ และจงไตร่ตรองถึงทุกเช้าค่ า เม่ือท่านปฏิบัติตามที่มีบันทึกไว้ใน
ธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน  การกระท าของท่านจะเจริญรุ่ งเรือง ท่าน
จะประสบความส าเร็จ 

 พระเจ้าทรงให้กฎอะไรกับเราในการด าเนินชีวิต ท าไมพระเจ้าจึง

ทรงขอใหเ้ราปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ กฎอะไรที่พ่อแม่

วางไว้ให้เราปฏิบัติตาม ท าไมพ่อแม่จึงต้องการให้เราปฏิบัติตาม

กฎต่างๆ ของพวกท่าน ท าไมบางครัง้การปฏิบัติตามกฎต่างๆ ของ

พระเจา้หรอืของพ่อแม่จึงเป็นเรื่องยาก 

 เช่นเดียวกับกฎจราจร ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎต่างๆ ของพระเจ้า

หรอืของพ่อแม่ เราอาจจะประสบกับอุบัติเหตุในทางไม่ดี 

ส่งท้าย วางเครื่องหมายหยุดไว้ตรงเส้นตัดทุกเส้น และ

เครื่องหมายลูกศรไว้ตามแต่ละจุดของดวงดาว (ดู

ตามภาพ) 



 

161 

 
 ให้เราเล่นเกมนี้อีกครั้ง ครั้งนี้ ให้เราเดินตาม

เครื่องหมาย ให้หยุดตรงเครื่องหมายหยุดทุกครั้ง 

2 วนิาที เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครก าลังผ่านมา เธอ

เพียงเดินรอบๆ ดวงดาวตามที่ลูกศรชี้บอก ลองดู

ว่าเราสามารถเดินรอบดวงดาวได้โดยไม่เกิด

อุบัติเหตุชนกัน 

 เครื่องหมายจราจรนี้อาจจะสับสนนิดหน่อย แต่

อุบัติเหตุจะเกิดน้อยลง ให้เด็กๆ หยุดเดิน ถาม

เด็กๆ ว่า 

 การเล่นเกมที่มีกฎและเครื่องหมายบอกทางนี้

แตกต่างกับครั้ งแรกอย่ างไร  เ ราสามารถ

หลีกเลี่ยง “อุบัติเหตุ” ในชีวิตของเราได้อย่างไร 
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ถ้าเราปฏิบัติตามกฎต่างๆ ของพระเจ้า หรือกฎ

ต่างๆ ของพ่อแม่ของเรา 

 ให้เด็กๆ นั่งบนดวงดาว หลับตา เงียบสักครู่ และ

ภาวนาว่า “ข้าแต่พระเจ้า พวกลูกขอบพระคุณที่

ทรงประทานกฎต่างๆ ให้พวกลูกเดินตาม โปรด

ช่วยลูกให้เชื่อฟังกฎต่างๆ ของพ่อแม่ เพื่อพวกลูก

จะได้ปลอดภัย อาแมน” 

 

 




