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พระคุุณ 	พระบิิดาเจ้้า หนููขอบพระคุุณพระองค์์สำำ�หรัับ
ความรัักและการทรงสร้้างให้้หนููเป็็นลููกที่่�รััก
ของพระองค์์

ความรัก 	โปรดทรงช่วยให้หนูรัก และ เชื่อฟังพระองค์
ปรดช่่วยให้้หนููรัักผู้้�อื่่�น
เมตตาจิิต โเหมืื
อนที่่�พระองค์์ ทรงรัักหนูู
ขอโทษที่่�หนููทำำ�บาป
การสำำนึึกบาป 	หนูู
ขอพระองค์์ทรงชำำ�ระหนูู

การนมัสการ 	หนูขอสรรเสริญพระองค์หมดทั้งหัวใจ!
นูอยากติดตามพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า
การอุทิศตน 	หขอทรงเปล
ี่ยนหนูตามน�้ำพระทัย
ปรดทรงเติมหนูด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
การไว้วางใจ 	โและ
เปิดเผยแผนการของพระองค์ให้หนู
กระจ่าง

โปรดทรงใช้หนูให้น�ำพระคุณ ความจริง และ
อิทธิพล	
ความชอบธรรมของพระองค์ไปถึงผู้อื่น
ปรดทรงใช้หนูเพื่อประกาศพระสิริ และ ช่วย
การสร้างสาวก 	โน�ำผู
้คนมาติดตามพระองค์

สิทธิอ�ำนาจ 	อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้า อาเมน
ติ ด ตามพระเยซู ไปด้ว ยกั น

theprayercovenant.org/children

ข อ้ พระคัมภีร ์ ให จ้ ดจ�ำ
ค�ำอุปมาเรื่องแกะหาย  ลูกา 15:1-7 | พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่
เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า - 1ยอห์น 3:1
พระเจ้าทรงเรียกอับราม  ปฐมกาล 12:1-5 | จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของ
ท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่าน และ ด้วยสุดความคิดของท่าน นั่นแหละเป็นพระ
บัญญัติข้อส�ำคัญอันดับแรก - มัทธิว 22:37, 38
ชาวสะมาเรียผู้ใจดี  ลูกา 10:25-37 | บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและ
กัน เหมือนอย่างที่เรารักท่าน - ยอห์น 15:12
อุปมาเรื่องทาสที่ไม่ยอมให้อภัย  มัทธิว 18:21-35
| ขอทรงล้างข้าพระองค์ให้หมดจดจากความชั่วของข้าพระองค์ และ ขอทรงช�ำระข้าพระองค์
จากบาปของข้าพระองค์ - สดุดี 51:2
การประสููติิของพระเยซูู  ลููกา 2:1-20 | ข้้าพระองค์์จะขอบคุุณพระยาห์์เวห์์ด้้วยสุุ
ดใจ ข้้าพระองค์์จะเล่่าถึึงการอััศจรรย์์ทั้้�งสิ้้�นของพระองค์์ - สดุุดีี 9:1
เปโตรปฏิเสธพระเยซู  ลูกา 22:54-62 | “ถ้าใครต้องการมาติดตามเรา ให้คน
นั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามา” - ลูกา * 9:23
พระสัญญาเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์  ยอห์น 14:15-31 | จงเต็มเปี่ยมด้วย
พระวิญญาณ - เอเฟซัส 5:18ข
พระเยซู และ เด็กๆ  มัทธิว 18:1-6 | เราเห็นพระสิริของพระองค์ คือ พระสิริที่
สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา บริบูรณ์ด้วยพระคุณ และความจริง - ยอห์น 1:14
เซาโลกลับใจ  กิจการ 9:1-22 | เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไป และ น�ำชนทุก
ชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ - มัทธิว 28:19
การทรงรักษาบารทิเมอัสคนตาบอด  มาระโก 10:46-52 | เพราะฉะนั้น
พระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุด และ ประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์ ฟีลิปปี 2:9
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การรบ
ั รอง
Biblica หรือสมาคมพระคัมภีร น์ านาชาตินั้นรู ส้ ึกเป น็ เกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ร ว่ มมือกับพันธสัญญาค�ำอธิษ ฐานส�ำหรับเด็ก เพราะเด็ก ๆ
นั้น ไม่ได้ส�ำคญ
ั แค่เป นผ
็ ู น�ำ
้ ในอนาคตของโบสถ์เท่านั้น แต่พวกเขาเป นส
็ มาชิกหลักของโบสถ์ ในป ัจจุบันทั่วทั้งโลกด้วย ค�ำอธิษ ฐานของ
เด็ก ๆ นั้นทรงพลังและมีผลเป นน
็ ิรันดร์ มันจะช่วยน�ำคนจ�ำนวนมากมาสู ค่ วามเชื่อในพระเยซูคริสต์ และ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้พันธกิจ
นั้นส�ำเร็จได้!
– LAREAU ANDERSON, ผู อ้ �ำนวยการอาวุโสหุ นส
้ ว่ นระดับโลก Biblica—สมาคมพระคัมภีร น์ านาชาติ
ตอนนี้้�เป็็นเวลาที่่เ� ราจะคอยเลี้้�ยงดููเด็็ก ๆ เหล่่านี้้� เพราะพวกเขาเป็็นอนาคตของโลก พระเขาคืือผู้้�เปลี่่ย� นแปลงอนาคต เปรีียบเหมืือนผู้้�ที่่�
กำำ�ลังั รอคบเพลิิงแห่่งความศรััทธาอยู่่�ก็็ว่า่ ได้้ หนัังสืือเล่่มนี้้�จะเป็็นส่ว่ นหนึ่่�งในการจุุดประกายให้้กัับเด็็ก ๆ เพราะด้้วยการอธิิษ ฐาน เด็็ก ๆ
จะเติิบโต และ ชีีวิิตของพวกเขาจะได้้รัับการเปลี่่ย� นแปลง หนัังสืือพัันธสััญญาคำำ�อธิิษ ฐานสำำ�หรัับเด็็ก จะถููกใช้้เป็็นเครื่่�องมืือที่่ช่� ว่ ยกระตุ้้�นให้้เ
ด็็ก ๆ ทั่่�วโลกได้้รู้้�จักั ถึึงสิ่่�งที่่พ
� ระเยซููทรงสอนและให้้ความสำำ�คัญ
ั ที่่สุ� ดุ นั่่�นคือื - การปัั  นฐาน หนัังสืือเล่่มนี้้�เป็็นการทรงเรีียกของพระเจ้้า และได้้รัั
บการจััดเตรีียมเป็็นอย่่างดีีจาก Candy Marballi เธอเชิิญชวนให้้พวกเราปัั  นนัักนมััสการ และ นัักอธิิษ ฐานรุ่่�นใหม่่ของโลกขึ้้� น
– 	LUIS BUSH, วิทยากรกระบวนการระหว่างประเทศ ผู ร้ ับใช ้ TWC, Servant, Transform World 2020; ผู ร้ ว่ มก่อตั้ง 4/14
Movement กับศิษยาภิบาลนัมซูคิม
ถืือเป็็นความท้้าทายในการเชื่่�อมโยงหััวใจของเด็็ก ๆ เข้้ากัับพัันธกิิจการสร้้างอาณาจัักรของพระคริิสต์์ โดยการอธิิษ ฐานด้้วยหนัังสืือคำำ�อธิิ
ษฐานสำำ�หรัับเด็็กเล่่มนี้้� เราขอขอบคุุณแคนดี้้� สำำ�หรัับสื่่อ� การเรีียนที่่ย� อดเยี่่ย� ม
– GARY L. FROST, รองคณะกรรมการภูมภ
ิ าค Midwest และ คณะกรรมการพันธกิจการอธิษ ฐานอเมริกาเหนือ
หนังสือค�ำอธิษ ฐานส�ำหรับเด็กนี้วิเศษมาก ๆ มันเป น็ ของขวัญสุดเยี่ยมยอด ที่น�ำเราไปสู พ
่ ระคริสต์ เป น็ หนังสือที่ช ว่ ยให้เราจดจ่อ
ได้ อธิบายอย่างชัดเจน และ ยังง่ายต่อการใช ง้ านด้วย ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะใช ห้ นังสือเล่มนี้เพื่อสอน และ ช่วยให้คนรุ น่ ใหม่รักในการ
อธิษ ฐาน หยั่งรากให้พวกเขาด้วยพระค�ำของพระเจ้า และ น�ำพวกเขาไปสู พ
่ ันธกิจเพื่อพระสิริของพระคริสต์ ในฐานะคุณพ่อ และ ศิษยาภิ
บาล ผมแนะน�ำให้ ใช ห้ นังสือเล่มนี้จริง ๆ! เรามาติดตามพระเจ้าโดยการอธิษ ฐานกับเด็ก ๆ กันเถอะ
– DR. JASON HUBBARD, ผู อ้ �ำนวยการ Light of the World Prayer Center
หนังสือเล่มนี้ได้รับการออกแบบ วาดภาพ และ จัดเรียงค�ำแนะน�ำในการอธิษ ฐานไว้อย่างดีส�ำหรับเด็ก ๆ ทั่วโลก และ ยังครอบคลุมแหล่ง
ข้อมูลที่จ�ำเป นส�ำ
็ หรับโบสถ์ โรงเรียน และครอบครัวคริสเตียนอีกด้วย มันช่วยให้เราเชื่อมโยงกันได้ดีขึ้น และ สามารถใช ้ ได้จริง
– ROBERT A. MCDONALD, ประธานที่เกษียณอายุ ผู บ
้ ริหาร และ ประธานกรรมการผู จ้ ัดการบริษัท The Procter & Gamble
Company
พันธสัญญาค�ำอธิษ ฐานส�ำหรับเด็กนี้เหมาะมากกับการน�ำไปใช ้ ในแผนการสอนอธิษ ฐาน กิจกรรมที่เชื่อมโยงเข้ากับแผนการสอนได้
เป น็ อย่างดี มีหลักสูตรการสอนส�ำหรับโรงเรียนรวีเต็มรูปแบบ จึงเป น็ เหตุผลว่าท�ำไมหนังสือเล่มนี้จึงมียอดขายดีที่สุด ผมนั้นรักหนังสือ
เล่มนี้มาก เพราะว่ามันช่วยแนะน�ำเด็ก ๆ ให้รู จ้ ักกับพลัง และ อัศจรรย์ของการอธิษ ฐานไปพร อ้ ม ๆ กับการเรียนรู พ
้ ระคัมภีร ์ ไปด้วย
อย่างสนุกสนาน และ เข้าใจง่าย มันท�ำหน้าที่เชิญชวนผู อ้ า่ นให้เข้ามารับประสบการณ์จากพระเจ้าด้วยตนเอง ในขณะที่ศึกษาพระคัมภีร ์
และ พันธสัญญาของพระเจ้าที่มต
ี อ่ มนุษย์ ไปด้วย ในทุก ๆ บทเรียนส�ำหรับเด็ก ๆ จะมีอะไรบางอย่างที่มีความหมายส�ำหรับพวกเขา มัน
ทั้งน่าสนุก มีประโยชน์ และ มีประสิทธิภาพ
– JOSHUA MAHONEY, ผู จ้ ัดการทรัพยากร Every Home for Christ
ในวันเพ็นเทคอสต์นน
ั้ อัครสาวกเปโตรได้ยน
ื ยันว่า การเป ็นพลเมืองในอาณาจักรของพระเจ้า และ ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสท
ุ ธิน
์ น
ั้
เป ็นของเรา และ ลูกหลานของเรา (กิจการ 2:39) หนังสือนี้จะช่วยแสดงให้เด็ก ๆ เห็นว่าพระสัญญานี้มีความเกยี่ วข้อง และ เป ็นความจริงที่
เกิดขึน
้ กับศาสนจักรทัง้ ในอดีต และ ป ัจจุบน
ั
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– SIDNEY MUISYO, รองอธิการบดีภูมภ
ิ าคแอฟริกา Compassion International

การรบ
ั รอง
จริง ๆ มันเป นส
็ ิทธิพิเศษที่วิเศษมากที่ได้อธิษ ฐานไปกับการใช ห้ นังสือค�ำอธิษ ฐานส�ำหรับเด็ก ๆ นี้ เด็ก ๆ สามารถรู จ้ ักพระเยซูได้ ไม่วา่
จะอยู ท
่ ไี่ หน! ค�ำอธิษ ฐานของเด็ก ๆ น�ำความเป นน�
็ ้ำหนึ่งใจเดียวกันมาสู พ
่ วกเราทุกคน และ ได้สัมผัสหัวใจของพระเจ้า!
– CHERY OSTERLOH, นักอธิษ ฐานสากล Jesus Film Project
ฉันมีความป ิติยน
ิ ดีมากที่ตอนนี้มกี ารเตรียมหนังสือพันธสัญญาการอธิษฐานเพือ่ ให้เด็ก ๆ ได้ ใช ้ ในการอธิษฐานของพวกเขา ฉันคด
ิ ว่าสิง่
ส�ำคัญที่สุดในการใช ห้ นังสือเล่มนี้คอื การได้เตรียมเด็ก ๆ ทัว่ โลกให้ ใช ช้ วี ต
ิ นักอธิษฐาน ดังนัน
้ เราจึงป า่ วร อ้ งว่า “เด็ก ๆ เอ๋ย มาเรียนรู ท้ ี่จะ
สวดอ้อนวอน และ นมัสการพระเจ้ากันเถอะ”
– DR. LOU SHIREY, ผู อ้ �ำนวยการ Clergy Development/พันธกิจอธิษ ฐาน คริสตจักรสากล International Pentecostal
Holiness Church
พระเยซูปรารถนาให้เด็ก ๆ เข้ามาหาพระองค์ และ พันธสัญญาค�ำอธิษ ฐานนี้จะช่วยไม่ ใช่แค่กบ
ั เด็กบางคน แต่ทุก ๆ ช่วงอายุดว้ ย มันจะ
ช่วยเสริมก�ำลังให้เด็ก ๆ เป นส
็ าวกที่มีสันติสุขในการอธิษ ฐาน และ แบ่งป นั เรื่องของพระเจ้า เราขอบคุณแคนดีส�ำ
้ หรับหนังสือสุดวิเศษ
เล่มนี้!
– DION STEINBORN, ส�ำนักงานผู อ้ �ำนวยการ Jesus Film, Project Catalyst
หนังสือค�ำอธิษ ฐานเล่มนี้เปลี่ยนแปลงชีวต
ิ ของผูคน
้ ที่ท�ำพันธกิจร่วมกัน ผมรู ส้ ึกตื่นเต้น และ ดีใจมากที่หนังสือเล่มนี้จะถูกใช เ้ ป น็ พระพร
และ เป น็ แรงบันดาลใจให้กบ
ั เด็ก ๆ ที่จะร่วมใจกันอธิษ ฐานต่อพระบิดาว่า “พระบิดาเจ้า ขอทรงเติมลูกด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ!์ ”
– GREG STOUGHTON, ผู ถ้ อื หุ นส
้ ว่ น และ ประสานงานโครงการ ส�ำนักงาน the President for Cru
ชีวต
ิ เด็ก ๆ จะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการสอนถึงความจ�ำเป น็ ในการอธิษ ฐาน วิธกี ารอธิษ ฐาน และ พลังแห่งการอธิษ ฐาน! อีกทั้ง
นอกจากความส�ำคัญของการอธิษ ฐานแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังสอนเด็ก ๆ ถึงความรักของพระเจ้าที่มต
ี อ่ พวกเขา และ ความส�ำคัญของการ
เชื่อฟ ัง
– THOMAS E. TRASK, อดีตผู ก้ �ำกับการชุมนุมของพระเจ้า
พระเจ้าก�ำลังเจิมเด็ก ๆ ยุคนีใ้ ห้เป น็ เยาวชนนักฟ ื ้นฟู และ เปลี่ยนแปลงโลก หนังสือพันธสัญญาค�ำอธิษ ฐานส�ำหรับเด็กนี้ เป น็ เหมือน
แหล่งความรู อ้ ันล�้ำคา่ ให้พวกเขาได้เรียนรู ท้ ี่จะอธิษ ฐานโดยมุง่ เน้นไปที่พระเจ้า เพื่อทั้งตัวเด็ก ๆ และ คนอื่น ๆ มันสด
ุ ยอดมากเลยใช่มย
ั้ !
ผมเป น็ แฟนตัวยงเลยแหละ ผมตั้งใจว่าจะแนะน�ำหนังสือนี้ให้กบ
ั เพื่อนร่วมงาน โดยเฉพาะรุ นน
่ อ้ งที่อายุน อ้ ย และ ผมก็อยากให้คณ
ุ ท�ำ
แบบผมเหมือนกัน
– TOM VICTOR, ประธานคณะกรรมการ The Great Commission Coalition วิทยากรกระบวนการ 4 - 14 Window ในภูมภ
ิ าค
อเมริกาเหนือ
หนังสือเล่มนี้เป น็ เครื่องมือชั้นยอดในการพัฒนาด้านความรัก และ ความใกล้ชด
ิ กับพระเจ้าของเด็ก ๆ เราเชื่อว่ามันจะช่วยสร า้ งความ
เชื่อมั่นให้ผู เ้ ชื่อทุกคนลุกขึ้นมาอธิษ ฐาน สร า้ งสาวก และ ประกาศกับเด็ก ๆ ให้พวกเค้าหลงใหล และเชื่อฟ ังพระบัญญัติ และ พันธกิจที่ยิ่ง
ใหญ่ และ ส�ำคัญที่สุด ขอบคุณจริง ๆ ส�ำหรับของขวัญที่ยอดเยี่ยมนี้!
– K. MARSHALL WILLIAMS SR., ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักร Nazarene Baptist Church, Philadelphia PA, และประธาน
สมาคมมิตรภาพแอฟริกน
ั อเมริกน
ั แห่งชาติ SBC
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ิ
ุ ศ
หน้าอท
ถึงเด็ก ๆ ทุกคน; ขอให้พวกหนูเติบโต และ เข้าใจในความรักอันยิง่ ใหญ่ทพ
ี่ ระบิดามีให้เรา
ถึง Vik สามีที่รกั และ ลูก ๆ ของเรา โจนาธาน และ มาเรีย ส�ำหรับความรัก การสนับสนน
ุ และ ก�ำลังใจ
ถึง Stephen Eyre ผู เ้ ขียนร่วมของฉัน ส�ำหรับการแบ่งป นค
ั วามเชี่ยวชาญ ค�ำแนะน�ำ และ ความมุง่ มั่นในโครงการนี้
อย่างงดงาม
ถึง Jerry Kirk ส�ำหรับความมีน�้ำใจ และ การสนับสนน
ุ อย่างต่อเนือ่ งของเขาในการขยายวิสยั ทัศน์ของ
40 วันพันธสัญญาการอธิษฐานส�ำหรับลูกหลานของโลกเรา
ส�ำหรับผู ห้ ญิงทุกคนที่อยู ่ ในทีมที่ช ว่ ยพัฒนาค�ำอธิษฐานของเด็ก ๆ :
Amy Kirk, Sharon Mason, Stephanie Plankovitch, Sharon Schatz และ Katie Steele.
ถึง Irma Chon and Katie Steele จาก 4/14 Movement ส�ำหรับข้อมูล และ ค�ำแนะน�ำ

8

คำค นย
ิ ม
ตลอดระยะเวลาที่ผมอยู ก่ บ
ั พันธกิจการอธิษ ฐานมากว่า 45 ป ี ผมรู ส้ ึกเป ี ่ยมล้นที่ได้เห็นพระพรของพระเจ้าหลั่งมาสู พ
่ ันธกิจเรา
อย่างไม่ขาดสาย และ พันธสัญญาค�ำอธิษ ฐานส�ำหรับเด็กนั้นก็เป น็ อีกหนึ่งพระพรที่น่าอัศจรรย์ของพระเจ้าซึ่งมันไม่มีเคยเกิดขึ้นมา
ก่อนเลย จนกระทั่งแคนดีพ
้ ูดถึงวิสย
ั ทัศน์ของเธอให้พวกเราฟ ัง ขอบคุณพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์น�ำแคนดีใ้ ห้มภ
ี าระใจจัดตั้งทีม
เพื่อพันธกิจส�ำหรับเด็กโดยเฉพาะขึ้น ตั้งแต่มีทีมนี้เกิดขึ้น แคนดีก้ บส
ั มาชิกในทีมกระตือรือร น้ กันอย่างมากที่จะสร า้ งพันธสัญญาค�ำ
อธิษ ฐานส�ำหรับเด็กให้ส�ำเร็จ และในภายหลัง แคนดี้ และ ทีมงานก็เล็งเห็นถึงความต้องการของหนังสือเล่มนี้ที่เพิ่มขึ้น หนังสือเล่มนี้
ก็คล้ายกับฉบับของผู ้ ใหญ่ ซึ่งใช เ้ ป น็ เครื่องมือในการอธิบาย และ ส่งเสริมเกี่ยวกับการอธิษ ฐานแต่เป น็ เวอร์ชั่นส�ำหรับเด็ก ๆ ไม่วา่
เด็ก ๆ จะอยู ท
่ ไี่ หน หนังสือเล่มนี้จะไปหา และ ไม่ทอดทิ้งพวกเขา ชั่งเป นค�ำ
็ อธิษ ฐานส�ำหรับการเติบโตฝ า่ ยวิญญาณของเด็ก ๆ ที่สง่า
งาม กระชับ ตรงไปตรงมา และท้าทายในเวลาเดียวกัน
ถึงแม้วา่ หนังสือแบบฉบับนีถ้ กู เขียนขึ้นอย่างเจาะจงส�ำหรับเด็ก ๆ แต่ผมก็เชื่อว่ามันสามารถเป น็ พระพรให้กบผ
ั ู ้ ใหญ่ได้เช่นกัน –
ก�ำลังฝ า่ ยส�ำคัญในการอธิษ ฐานอวยพรลูก ๆ นั่นเอง อีกทั้งยังเป น็ พระพรให้กบ
ั โรงเรียนรวี ช่วยให้คณ
ุ ครูรวีสอนเด็ก ๆ ได้ง า่ ยขึ้นอีก
ด้วย รวมไปถึง ศิษยาภิบาล ที่จะได้รับพระพรในการสนับสนุนการศึกษาพระคริสตธรรมของสมาชิกทุกคนในคริสตจักร
จริง ๆ แล้วธรรมชาติของเด็ก ๆ มักอธิษ ฐาน เค้ามักจะเลือกอธิษ ฐานกับคณ
ุ พ่อคุณแม่คนที่เค้ารัก และ เชื่อใจ หนังสือค�ำอธิษ ฐาน
ส�ำหรับเด็กนั้นช่วยผู ป
้ กครอง และ คุณครูในการติดตามพฤติกรรมการอธิษ ฐาน เปรียบเสมือนเส น้ ทางในการอธิษ ฐานที่จะน�ำพวก
เขาไปสู ค่ วามรัก และ สันติสุขของพระเจ้าที่ทุกคนปรารถนา
ตอนแรกผมว่าพันธสัญญาค�ำอธิษ ฐานส�ำหรับเด็กนี้มันเป น็ ไอเดียที่ดีมาก แต่ตอนนี้มันไม่ ใช่แค่นั้นแล้ว ผมเชื่อว่าการตัดสินใจผลิต
พันธสัญญาค�ำอธิษ ฐานส�ำหรับเด็กของทีมผู น�ำนี
้ ้มันแทบจะส�ำคัญที่สุดเลยที่เคยท�ำมาก็วา่ ได้ มันอาจจะปลุกไฟในการลุกขึ้นมา
อธิษ ฐานของคนทั่วโลกเลยก็ได้นะ

JERRY KIRK
ผู ก้ อ่ ตั้งและอ�ำนวยการพันธสัญญาค�ำอธิษ ฐาน
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คำค นำน
สอนเด็ ก ๆ ให อ้ ธิ ษ ฐาน
ในพระธรรมลูกา 11 เป ดิ มาด้วยค�ำขอของสาวกแบบง่าย ๆ กล่าวว่า “ขอทรงสอนพวกข้าพระองค์อธิษ ฐาน” พระเจ้าทรงใช ห้ นังสือ
พันธสัญญาค�ำอธิษ ฐานส�ำหรับเด็กเพื่อแบ่งป นั พระกิตติคณ
ุ และ ช่วยสอนเหล่าสาวกตัวน้อยในการอธิษ ฐานมาตลอดตั้งแต่การ
ตีพิมพ์ครั้งแรกในป ี 2557 ตอนที่ ทอม วิคเตอร์ เชิญชวนพวกเราให้เป ดิ ตัวหนังสือเล่มนี้ที่การประชุม 4/14 Best Practices
Conference ที่นิวยอร์ก เราเห็นว่าเด็ก ๆ ตื่นเต้น และ ได้มีประสบการณ์จากการที่พระเจ้าตอบค�ำอธิษ ฐานของพวกเขา ความเชื่อ
ของพวกเขาเติบโต และ มีความปรารถนาที่จะอธิษ ฐานมากขึ้น ๆ น่ายินดีมาก ๆ
การอธิษ ฐานอย่างสม�่ำเสมอนั้น ถือเป น็ วินย
ั ฝ า่ ยวิญญาณที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งเพราะมันช่วยสานความสัมพันธ์ของตัวเรากับพระเยซู
ได้ ยิ่งใช เ้ วลากับพระองค์มากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งเป น็ เหมือนพระองค์มากขึ้นเท่านั้น – เต็มเป ี ่ยมไปด้วยกรุณาคุณ ความรัก ความเห็น
อกเห็นใจ และ การให้อภัย ล้วนมาจากพระเจ้าทั้งสิ้น ค�ำอธิษ ฐานของเราคือการที่หนังสือเล่มนี้จะช่วยขับเคลือ่ นพลังการอธิษ ฐาน
ท่ามกลางเด็ก ๆ และ เยาวชนทั่วโลก ช่วยสอนเด็กยุคใหม่ ให้เป นส
็ าวกที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการเป นส
็ าวกที่แท้จริงของพระเยซู
และ สิทธิอ�ำนาจที่บุตรของพระเจ้าได้รับจากการใช เ้ วลาอธิษ ฐานพูดคุยกับพระองค์ทุกๆ วัน
ในขณะที่เด็ก ๆ เริ่มต้นการเดินทางอธิษ ฐานนี้ เราปรารถนาให้พวกเขาได้สัมผัสกับพระเจ้าในวิธีที่ทรงพลัง เรียนรู ว้ ิธีที่จะเชื่อฟ ัง และ
ตอบสนองต่อการเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพวกเขาได้ทันการณ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพูดกับเราได้หลากหลายวิธี ด้วยเหตุนี้เราจึงคาดหวังว่าเด็กๆ จะสามารถค้นพบวิธีการฟังเสียงพระวิญญาณ
ได้จากการเริ่มอธิษฐานนี้ Colin Millar นักอธิษฐานไฟแรงเคยพูดกับผมว่า “Give God A High Five” ซึ่งเค้าหมายถึงสดุดี 46:10
“จงนิ่งเสีย และรู้เถิดว่า เราคือพระเจ้า” มันหมายถึงการเชิญชวนในเรามอบ 5 นาทีในการหยุดนิ่งต่อพระเจ้าองค์สูงสุด เป็นแนวคิด
ที่ยอดเยี่ยมมากส�ำหรับทั้งเด็ก และ ผู้ใหญ่เลย! เรามาชวนเด็ก ๆ ให้ใช้เวลา 5 นาทีในการหยุดนิ่งต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้ากันเถอะ
เพื่อตั้งใจฟังว่าพระองค์ปรารถนาที่จะบอกอะไรแก่เรา จะมีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมในบทเรียนของเรา การตั้งใจฟังเสียง
ของพระองค์น้นส�ำค
ั
ัญมากไม่น้อยไปกว่าการอธิษฐานเลย พระองค์ตรัสกับเราผ่านพระค�ำ และ พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้คอยเตือนเรา
อย่างอ่อนโยน ซามูเอลน้อยในพระคัมภีร์ก็ได้เรียนรู้ที่จะแยกแยะเสียงของเขา และ พระเจ้าก็สามารถใช้เขาในการน�ำคนมากมายได้
จุดมุง่ หมายเราคือการเป น็ แรงผลักดันให้เด็ก ๆ และ ผู ้ ใหญ่ตด
ิ ตามพระเยซูคริสต์ผ า่ นพลังของพันธสัญญาอธิษ ฐาน ในขณะที่เรา
ก�ำลังเตรียมชีวต
ิ เด็ก ๆ ด้วยเครื่องมือนี้ พระเจ้าก็ทรงท�ำงานอย่างอัศจรรย์ผ า่ นพวกเขาด้วย ตอนนี้เราสามารถเข้าถึงเด็ก ๆ จาก 53
ประเทศได้แล้วกว่า 2.5ล้านคน อัศจรรย์หรือไม่ เด็ก ๆ กว่า 2.5ล้านคน ติดตามพระเยซูร ว่ มกัน! พวกเขาทั้งหมดเรียนรู ท้ ี่จะฟ ังเสียง
และ เชื่อฟ ังพระองค์! และเราเชื่อว่านี่เป น็ เพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
อย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมเว็บเพจของเรา theprayercovenant.org/children ซึ่งในนั้นมีข อ้ มูลมากมาย รูปภาพ และ ค�ำพยานจาก
เด็ก ๆ สมาชิกพันธสัญญาค�ำอธิษ ฐานจากทั่วโลก พวกเราชอบฟ ังเรื่องของพวกคุณ! ดังนั้นอย่าลังเลที่จะแบ่งป นั เรื่องราวเกี่ยวกับ
การอธิษ ฐานของคุณ พวกเราจะรอติดตามอย่างแน่นอน
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คคำนนำ
เรี ย นวิ ธี อ ธิ ษ ฐาน
เด็ก ๆ อาจมีค�ำถามว่า “พันธสัญญาคืออะไร” ซึ่งค�ำตอบง่ายๆ ก็คอื ค�ำสัญญาระหว่างคนสองคนหรือมากกว่านั้น – ค�ำสัญญาว่าเรา
จะอธิษ ฐานเผื่อกันและกัน เด็ก ๆ นั้นเป นน
็ กั สร า้ งสัมพันธ์ – แนวคิดในการอธิษ ฐานเผื่อคนอื่น ๆ นั้น น่าสนุก และ เข้าใจง่าย ในช่วง
เวลาที่คุณสอนแต่ละครั้งนั้น อย่าลืมที่จะถามเด็ก ๆ ว่า “พระเจ้าทรงน�ำใครเข้ามาในใจของเด็ก ๆ เพื่อท�ำพันธสัญญาอธิษ ฐานด้วย”
และ “พระเจ้าพูดกับเด็ก ๆ ว่าให้แบ่งป นั เรื่องราวของพระองค์กบผ
ั ู อ้ ื่นอย่างไร”
เด็ก ๆ ส่วนใหญ่เริ่มท�ำพันธสัญญาอธิษ ฐานกับคณ
ุ พ่อคุณแม่ ญาติพี่น้อง และ เพื่อนๆ ของเขา พวกเขาสามารถเริ่มท�ำพันธสัญญา
อธิษ ฐานเมือ่ ใดก็ได้ เป ้าหมายหลักมีเพียงชีวต
ิ ในการอธิษ ฐานของเด็กๆ นั้นจะพัฒนา และ เติบโตขึ้น ซึ่งบ่อยครั้งที่เด็ก ๆ กลายเป น็
ผู น�ำ
้ ในการอธิษ ฐานในบ้านของพวกเขาด้วยซ�้ำ
พวกเรพระคุุณว่่าคุุณจะชอบ และ เพลิิดเพลิินไปกัับการจััดเรีียงหลัักสููตรใหม่่ 10 บทนี้้� ซึ่่�งครอบคลุุมวิิธีีการสร้้างสาวก 10 ประการ
ได้้แก่่ พระคุุณ ความรััก เมตตาจิิต การสำำ�นึกึ บาป การนมััสการ การอุุทิศิ ตน การไว้้วางใจ อิิทธิิพล การสร้้างสาวก และ สิิทธิิอำำ�นาจ
ซึ่่�งทุุกๆ บท จะกล่่าวถึึงเรื่่อ� งราวในพระคััมภีีร์์ ข้้อพระคััมภีีร์์ที่น่่� า่ จดจำำ� แบบฝึึกหััด คำำ�อธิิษ ฐานป๊๊อบคอร์์น เกมการทดลองแสนสนุุก RAP
และอื่่�นๆ ที่่น่� า่ ตื่่�นเต้้นอีีกมากมาย มองหาไอคอนทั้้�ง 10 นี้้�ซึ่่�งเป็็นสัญ
ั ลัักษณ์์ของกิิจกรรมต่่าง ๆ ในแต่่ละบทเรีียน

ลองพูดดูได้ ลองหาซิิ
เจอมั้้�ย
มั้ย

รู้สึกหรือไม่ ค�ำอธิษฐาน
ป๊อบคอร์น

พูดเลย! หนูได้ยิน
มั้ย

ลองท�ำดูสิ มาเล่นกัน! แบบฝึกหัด

นี่มันคือ
การ Rap!

หลักสูตรเรานั้นมีความยืดหยุ น่ อยู ่ หมายถึงคุณครูรวี หรือผู ้ ใช ้ ในโปรแกรม VBS หรือกลุม่ เรียนพระคัมภีรย์ อ่ ย ก็สามารถเลือก
ตัดสินใจใช ส้ ิ่งที่ดี และ เหมาะสมที่สุดได้ เราแนะน�ำให้แบ่งคลาสออกเป น็ 2 ช่วง ช่วงแรกให้สอนพระคัมภีรผ์ า่ นบทเรียน 10 ประการ
ในช่วงระยะเวลา 10 สัปดาห์ แล้วต่อด้วยการเชิญชวนให้นกั เรียนท�ำพันธสัญญากับเพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว หลังจากที่สอน
จนครบทุกหลักสูตรแล้ว อย่าลืมที่จะให้ความส�ำคัญต่อการอธิษ ฐานในระหว่างชั้นเรียน เช่นกันกับการร อ้ งเพลงนมัสการ แบ่งเวลา
เพิ่มเติมในแต่ละสัปดาห์ ในการร่วมกันนมัสการ และ อธิษ ฐาน และ เชิญชวนน้องๆ ให้แบ่งป นั ว่า:
• พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวต
ิ ของหนูอย่างไร
• พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวต
ิ ของคนที่หนูอธิษ ฐานเผื่ออย่างไร
• พระเจ้าพูดกับพวกหนูอย่างไร
• พระเจ้าตอบค�ำอธิษ ฐานของหนูอย่างไร
• แบ่งป นั หัวข้ออธิษ ฐานเผื่อ
ขอบคุณส�ำหรับความร่วมมือในการน�ำเด็ก ๆ มาสู พ
่ ระเยซูผ า่ นพลังแห่งการอธิษ ฐาน
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ตััวอย่่างบทเรีียนบทที่่� 1 – พระคุุณ

ุ
พระคณ
กิจกรรมที่ 1: ลองพูดดูได้มั้ย
จดจ�ำค�ำอธิษฐาน
พระบิิิ�ดาเจ้้้�า หนููู�ขอบพระคุุุ�ณพระองค์์์�สำำ�หรััั�
บความรััั�กและการทรงสร้้างให้้้�หนููู�เป็็็�นลููกที่่่�
รััั�กของพระองค์์์�

กิจกรรมที่ 1
อ่่่�าน คำำ�อธิิิ�ษฐานด้้วยกััั�นเน้้้�นไปที่่�นััั�ย
สำำ�คััญเดีีี�ยว เช่่่�น พระคุุณ
ร้้อง คำำ�อธิิษฐานทั้้�งหมดด้้วยกััน
(เปิิดเพลง)

จดจ�ำข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวถึง (1 ยอห์น 3: 1)
กิิจกรรมไขปริิศนา

แต่ละค�ำอยู่บนชิ้นส่วนปริศนาที่แตกต่างกัน พวก
เขาต้องใส่ค�ำในล�ำดับที่ถูกต้องเพื่อให้ข้อพระค�ำนี้
สมบูรณ์

กิจกรรมไวท์บอร์ด

ให้ผู้สอนเขียนข้อพระคัมภีร์บนกระดาน แล้วให้
นักเรียนอ่านพร้อมกัน หลังจากนั้นให้ผู้สอนค่อยๆ
ลบบางค�ำหรือบางส่วนของข้อพระคัมภีร์ออก เพื่อ
ทดสอบความจ�ำของเด็กๆ ลบจนกระทั่งไม่เหลือข้อ
พระคัมภีร์บนกระดาน และเด็กๆ สามารถจ�ำได้ทุกค�ำ
12

เกมเข้าแถวกัน!

ให้เด็กๆ เข้าแถวตอนลึก พวกเขาจะต้องพูดข้อพระ
คัมภีร์คนละ 1 ค�ำต่อกันไปจนจบข้อ ถ้าเด็กคนไหน
พูดผิดต้องนั่งลง (เกมนี้ยากกว่าที่คิดนะ!)

อย่าลืมเตรียมของรางวัลให้กับเด็กๆ ที่สามารถ
จดจ�ำข้อพระคัมภีร์ได้ด้วย
หมั่นเวียนกิจกรรมการจดจ�ำข้อพระคัมภีร์ทั้งหมดให้
เด็กๆ ได้ฝึก และ ท่องจ�ำข้อพระคัมภีร์ได้คล่องขึ้น

ตัวอย่างการสอนที่ ใช้กับบทเรียนทั้ง 10 บท

กิจกรรมที่ 2: ลองหาซิ เจอมั้ย

กิจกรรมที่ 2

ศึกษาพระคัมภีร์ – ได้เวลาเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า ให้อ้างอิงข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของ
บทเรียนด้วย จัดให้มีการแข่งขันเปิดข้อพระคัมภีร์ตามด้านล่างนี้ และ ให้ผู้ที่เปิดได้ก่อนอ่านออกเสียง
เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน
ข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงพระคุณพระเจ้า:
ยอห์น 3:16
1 ยอห์น 4:10
โรม 8:38, 39
(ผู้สอนสามารถใช้ข้อพระคัมภีร์นี้ หรือ เลือกข้อพระคัมภีร์อื่นๆ เพิ่มเติมได้)

เด็กๆ ได้อะไรจากข้อพระคัมภีร์ดังกล่าว
เด็กๆ สามารถน�ำไปใช้กับการด�ำรงชีวิตได้อย่างไร
เด็กๆ ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับ พระคุณ

กิจกรรมที่ 3: รู้สึกหรือไม่

กิจกรรมที่ 3

เริ่่่�มช่่่�วงของการแบ่่่�งปััั�น ตรงนี้้้��เป็็็�นเขตอิิิ�สระทางความคิิิ�ด – เด็็็�กๆ จะสามารถพููู�ดถึึึ�งความสงสััั�ย
หรืืื�อคำำ�ถามเกี่่่�ยวกััั�บความเชื่่่�อ ความกลััั�ว หรืืื�อปััั�ญหาต่่่�างๆ ของตััั�วเองได้้้� ซึ่่่�งแต่่่�ละปััั�ญหานั้้้��นจ ะช่่่�วย
ชี้้้��นำำ�เกี่่่�ยวกััั�บมุุมมองของความเชื่่่�อที่่่� ถููู�กต้้้�อง ผู้้้��สอนอาจช่่วยโดยการเป็็็�นคนเริ่่่�มแบ่่่�งปััั�นก่่อน
โดยพููู�ดถึึึ�ง ประสบการณ์์์�เกี่่่�ยวกััั�บพระคุุุ�ณของพระเจ้้้�าในชีีี�วิิต ระวััั�งอย่่่�าปิิิ�ดกั้้้��นความคิิิ�ดของเด็็็�กๆ
จนพวกเขาอาจไม่่่� กล้้้�าที่่่�จะแ
ตััวอย่่างคำำ�ถาม
1) รู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้ารักเรา
2) เราสามารถแสดงออกถึงความรักกับผ้อู ื่นได้อย่างไร
3) การกระท�ำใดที่ท�ำให้รู้สึกถึงความรัก
4) สิ่งใดท�ำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้า
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กิจกรรมที่ 4: ค�ำอธิษฐานป๊อปคอร์น

กิจกรรมที่ 4

ตอนนี้จะเป็นโอกาสให้เด็กๆ ได้อธิษฐานเผื่อกันและกัน บางคนอาจไม่เคยอธิษฐานมาก่อนเลยดังนั้น
จึงอาจรู้สึกเคอะเขิน กิจกรรมค�ำอธิษฐานป๊อปคอร์นนี้จะช่วยให้การอธิษฐานนั้นง่าย และสนุกมากขึ้น
วิธีเล่นเพียงแค่ให้ตะโกนหัวข้ออธิษฐานออกมา 1 ค�ำ หรือเป็นประโยคสั้นๆ ให้ผู้สอนเริ่มต้นการสอน
จากการอธิบายให้เด็กๆ รู้จักชื่อ และ พระลักษณะของพระเจ้า ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจมากขึ้นในการ
นมัสการและสรรเสริญพระองค์ ความจริงเด็กๆ รักกิจกรรมนี้และ ให้ความร่วมมืออย่างรวดเร็ว ผู้สอน
จะรู้สึกได้ถึงพลังงานที่เปล่งประกายออกมาจากดวงตาพวกเขา ช่วยพวกเขาเช่นนี้ แล้วผู้สอนจะเห็นว่า
เด็กๆ รู้สึกสบายๆ มากขึ้น และอาจเริ่มกล้าที่จะแบ่งปันหัวข้ออธิษฐานต่อไป

พระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเรา (ยาห์เวห์ ชิเคนู)
อิมมานูเอล (อิมมานู-เอล)
พระบิดา (อับบา)
พระเจ้าผู้ทรงด�ำรงอยู่นิรันดร์ (เอล โอแลม)
พระเจ้าผู้ทรงสูงสุด (เอล เอลย่อน)
ผู้วินิจฉัย (ชอเฟต)
พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงของเรา (ยาห์เวห์ โรฮี)
พระเจ้าทรงเป็นศิลาของเรา (ยาห์เวห์ ชูริ)
พระเจ้าคือสันติสุขของเรา (ยาห์เวห์ ชาโลม)
พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง และ นิรันดร์กาล (เอโลฮิม)
องค์พระผู้เป็นเจ้า (ยาห์เวห์)
พระเจ้าทรงดูแลเรา (เอล โรอิ)
พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ (เอล ชัดดาย)
พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่ง (ยาห์เวห์ ยิเรย์)
พระเจ้าเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐของเรา (ยาห์เวห์ โรฟี)
อีกกิจกรรมหนึ่งมีชื่อว่า “สีอธิษฐาน” ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ให้ผู้สอนเปิดเพลงนมัสการ และ ให้
เด็กๆ นอนลงบนสนามหญ้า หรือพื้น จุดประสงค์เพื่อเด็กๆ จะได้นอนมองการทรงสร้างของพระเจ้า ทั้ง
ท้องฟ้า ต้นไม้ ก้อนเมฆ หลังจากนั้นแจกกระดาษเปล่า หรือ flip charts ให้เด็กๆ วาดภาพตามที่พวก
เขารู้สึกว่าพระเจ้าทรงน�ำ เด็กๆ มักจะชอบกิจกรรมสีอธิษฐาน ผู้สอนจะได้เห็นความอัศจรรย์ของศิลปะ
ของเด็กๆ ที่เค้าถ่ายทอดออกมา
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ตัวอย่างการสอนที่ ใช้กับบทเรียนทั้ง 10 บท

กิจกรรมที่ 5: พูดเลย!

กิจกรรมที่ 5

ให้เด็กๆ แชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักของพระเจ้า: ความกลัว และ ความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสีย
ความรักของพระเจ้าไป หรือ ประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับความรักของพวกเจ้าที่มีต่อพวกเขาแต่ละคน
หัวข้อตัวอย่างส�ำหรับการพูดคุยในห้องเรียน
พระคุุณ หมายถึึง การได้้รัับความรััก
แม้้เราจะไม่่ได้้ทำำ�อะไรที่่�คู่่�ควรสำำ�หรัับ
ความรัักนั้้�น

แม้้ว่่าคุุณพ่่อคุุณแม่่เราจะตกงาน มัันจะไม่่
หมดไปถึึงแม้้ว่่า....... (ให้้เด็็กๆ ลองเติิม
คำำ�ตอบ)

ความรัักนิิรัันดร์์ หมายถึึงอะไร? หมายถึึง
ความรัักที่่�ไม่่มีีวัันสิ้้�นสุุด! มัันจะไม่่หมดไป
ถึึงแม้้ว่่าเราทำำ�อะไรผิิดพลาด หรืือ รู้้�สึึก
หวาดกลััว ความรัักที่่�จะไม่่สููญสิ้้�นไปถึึง

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ความรักพระเยซูจะ
ไม่มีวันสิ้นสุด และ ไม่มวี ันล้มเหลว

กิิจกรรมที่่� 6: หนููได้้ยิินมั้้�ย?

กิจกรรมที่ 6

เด็กๆ ชอบนิทาน ดังนั้นเราจะอ่านนิทาน และ ตอบค�ำถามกัน (15 นาที)
เลือกตัวแทนเด็กๆ ออกมารับบทบาท และ แสดงเป็นตัวละครจากเรื่องในพระคัมภีร์ อาจหาเครื่องแต่ง
กายง่ายๆ ให้เด็กสวมใส่ และ เตรียมอุปกรณ์เล็กน้อยให้คนเลี้ยงแกะ ผ้าพันคอเอาไว้พน
ั หัว หรือ เสื้อ
คลุมยาว (15 นาที)
ให้นักเรียนเล่านิทานใหม่อีกครั้งหลังจากฟังผู้สอนแล้ว วิธีเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ผลัดกันเล่า
โดยแบ่งกลุ่มละ 8 คน แล้วโยนลูกบอลให้นักเรียนคนที่ 1 เขาจะเริ่มเล่านิทานประโยคแรก แล้วโยนให้
เพื่อนคนต่อไปได้เล่าประโยคต่อไป ท�ำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนทุกคนได้มีโอกาสเล่าเรื่องจนจบ (15 นาที)
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ตััวอย่่างบทเรีียนบทที่่� 1 – พระคุุณ

กิจกรรมที่ 7: ลองท�ำดูสิ

การประยุุกต์์ใช้้

กิจกรรมที่ 7

ช่วงสนทนา: พูดคุยเกี่ยวกับค�ำถามนี้ หรือ ชุดค�ำถามที่ผู้สอนเตรียมไว้
เราสามารถน�ำบทเรียนที่ได้เรียนวันนี้ไปใช้กับชีวิตของเราอย่างไร
เคยเห็นหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับกรุณาคุณอย่างไร
เราสามารถแสดงออกถึง กรุณาคุณต่อผู้อื่นได้อย่างไร

กิจกรรมที่ 8: มาเล่นกัน! (เกมดีเจ จาก GameLife)

กิจกรรมที่ 8

เกม “แกะกับคนเลี้ยงแกะ”
1. สิ่งส�ำคัญ: เกมนี้เล่นคล้ายๆ เกม “Steal the Bacon” เพียงแค่เล่นเป็น 4 ด้าน และปรับเพิ่มนิด
หน่อย มี “แกะ” “หมาป่า” และ “คนเลี้ยงแกะ”
2. อธิบายให้ผู้เล่นฟังเกี่ยวกับขอบเขตของเกม – ควรเป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ตรงกลางจะมีสี่เหลี่ยม
ขนาดเล็กและมีแกะที่หลงหายอยู่ข้างใน เลือกหมาป่ามา 6 ตัวเพื่อคอยปกป้องแกะที่หลงหายเหล่า
นั้นเอาไว้ แบ่งผู้เล่นออกเป็น 4 ทีม และให้แต่ละทีมประจ�ำอยู่ตามมุมทั้ง 4 ของสี่เหลี่ยมนอก
3. เมื่อแบ่งทีมผู้เล่นเสร็จแล้ว (สามารถแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ได้ถ้ามีจ�ำนวนคนเล่นไม่ถึง 10 คน)
ก�ำหนดเลขให้ผู้เล่นแต่ละคน ในแต่ละทีมควรมีเลข 1 2 3 และ นับต่อๆ ไป
4. อธิบายว่า เมื่อกรรมการตะโกนว่า “เลข1” ผู้เล่นหมายเลข1 สามารถวิ่งไปช่วยแกะที่หลงหายนั้น
ได้ แต่ถ้าโดนหมาป่าจับได้ ต้องออกจากเกมแล้วรอเล่นใหม่รอบหน้า
5. สิ่งส�ำคัญ: ต้องมีหมาป่ามากกว่าจ�ำนวนของแกะ
6. แกะที่ไม่ได้หลงหาย จะไปช่วยจับแกะที่หลงหายอยู่ไม่ได้เพราะจ�ำนวนหมาป่ามีมาก
7. สิ่งส�ำคัญ: วิธีเล่นใหม่ กรรมการคนหนึ่งจะเป็น “คนเลี้ยงแกะนิสัยดี” สามารถออกค�ำสั่งให้หมาป่า
หายไป และบอกให้แกะกลับบ้านได้ เมื่อบอกแบบนั้นแล้ว หมาป่าต้องนั่งลง และ แกะสามารถออก
มา แล้วเริ่มเล่นใหม่ได้
• เชื่อมโยงการเล่นเข้ากับบทเรียนที่ต้องการสอน: คนเลี้ยงแกะที่ดีสามารถดูแลแกะทุกตัวให้ปลอดภัยได้
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ตัวอย่างการสอนที่ ใช้กับบทเรียนทั้ง 10 บท

กิจกรรมที่ 9: แบบฝึกหัด

กิจกรรมที่ 9

ถ่ายส�ำเนาแผ่นงาน และ แจกให้เด็กๆ คนละ 1 แผ่น พร้อมปากกา, ดินสอ, ดินสอสี, และ สีเทียน
ส�ำหรับท�ำงานฝีมือ ผู้สอนสามารถคิดรายการงานฝีมือขึ้นมาเองโดยให้สอดคล้องกับค�ำถามทบทวน
ในแต่ละบทเรียน

1. เขียนค�ำอธิษฐานบทแรกลงไปด้านล่างนี้
2. เติมค�ำในช่องว่าง:
1 ยอห์น 3:1 “________ได้ประทาน_______แก่_______เพียงไรที่_______
ได้ชื่อว่าเป็น______ของพระเจ้า”
3. อะไรท�ำให้เรามั่นใจว่าเราจะเป็นลูกของพระเจ้าตลอดไป
4. พระเจ้าจดจ�ำชื่อของพวกเรา และ รู้ทุกๆ อย่างเกี่ยวกับเรา! ให้เด็กๆ เขียน หรือวาดภาพความ
รู้สึกของตัวเองที่มีต่อประโยคดังกล่าว
5. ช่วงตอบสนอง
พระเจ้้้�าทรงพอพระทััั�ยเมื่่่��อเรารู้้้��สึึกขอบคุุณพระเจ้้้�า ให้้้�เราเขีีี�ยนจดหมาย
ขอบพระคุุุ�ณพระเจ้้้�า (เตรีีี�ยมกระดาษสีีี� , สีีี� เทีีี�ยน, มาร์์์�คเกอร์์์�, ดิิิ�นสอ, และ สติ๊๊๊��กเกอร์์์�
ให้้้�เด็็็�กๆ ทำำ�การ์์์�ดขอบพระคุุุ�ณพระเยซููู� หรืืื�อผู้้้��สอนสามารถเลืืื�อกกิิิ�จกรรมอื่่่�นให้้้�เด็็็�กๆ
ทำำ�เพื่่�อขอบคุุุ�ณพระเจ้้้�าได้้้�)

กิิจกรรมที่่� 10: นี่่�มัันคืือการ RAP!

กิจกรรมที่ 10

นี่่�เป็็นอีีกกิิจกรรมที่่�ดีีมาก ในทุุกๆบทเรีียนเราจะจบกิิจกรรมด้้วยการ Rap ซึ่่�งมัันจะช่่วยให้้เด็็กๆ ได้้แ
สดงตััวตนออกมาอย่่างสร้้างสรรค์์ ให้้เราเตรีียมอุุปกรณ์์ดัังนี้้�: กลอง คีีบอร์์ด – หรืือเครื่่�องดนตรีีอื่่�นๆ,
หรืืออุุปกรณ์์ใดๆ ที่่�ให้้จัังหวะได้้ เลืือก 1 คนมา Rap นำำ� และ ที่่�เหลืือเป็็นผู้้�ตาม คำำ�ต่่างๆ
สามารถดููได้้จากหนัังสืือ ผู้้�สอนจััดให้้นัักเรีียนสลัับกัันเป็็นผู้้�ร้้อง Rap นำำ� และ สามารถให้้เด็็ก ๆ ลองสร้้า
งสรรค์์คำำ�ร้้องเกี่่�ยวกัับพระคุุณของพระเจ้้าเองได้้
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ค�ำอุปมาเรื่องแกะหาย • ลูกา 15:1-7

พระบิิดาเจ้้า
หนููขอบพระคุุณพระองค์์สำำ�หรัับความรัักและ
การทรงสร้้างให้้หนููเป็็นลููกที่่�รัักของพระองค์์

1ยอห์น 3:1
พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร ที่
เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า!
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พระคุณ
ลองพู ด ดู ไ ด้มั้ ย?
ข้าแต่องค์พระผู เ้ ป ็นเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ส�ำหรับความรัก และ การทรงเรียก
ให้หนูเป ็นบุตรที่รกั ของพระองค์
–––––
1ยอห์น 3:1
พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ชื่อว่าเป ็นบุตรของพระเจ้า!

งไรว่า
เรารู้ได้อย่า
า
พระเจ้ารักเร

แล้วเรา

รู ส้ ึกหรือไม ?่

ลองหาซิ เจอมั้ ย?

สามาร
ถแสดง
ความร
ักอย่าง
ไร

ยอห์น3:16
ยอห์น4:10
โรม8:38-39
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ุ
พระคุณ
“ค�ำ อธิ ษ ฐานป อ๊ บคอร ์น”
กิจ กรรมแบ ง่ กลุ ่ม

ถ้้าหากเป็็นชั้้�นเรีียนกลุ่่�มใหญ่่ ให้้แบ่่งออกเป็็นกลุ่่�มเล็็ก ๆ และนำำ�อธิิษฐานว่่า “พระบิิดา ขอบพระคุุณ
พระองค์์ที่่�มอบความรัักให้้กับั ข้้าพระองค์์ และทำำให้้ข้า้ พระองค์์ ได้้เป็็นหนึ่่�งในลููกของพระเจ้้า” และ ให้้เด็็ก ๆ
พููดตาม บอกเด็็ก ๆ แต่่ละคนให้้อธิิษฐานถึึงพระเจ้้า 1 ประโยคว่่าพวกเขารู้้�สึึกดีี หรืือชอบมากแค่่ไหน
ที่่� ได้้เป็็นลููกของพระเจ้้า รัักนิิรัันดร์์ของพระเจ้้าหมายถึึงอะไรสำำ�หรัับพวกเขา และขอบพระทััยพระเจ้้า
ถึึงความรัักของพระองค์์ ให้้พวกเขาตะโกนพระนามของพระเจ้้าออกมา หรืือ คุุณสมบััติขิ องพระเจ้้า
ที่่� ได้้กล่่าวไว้้ ในบทเรีียนตััวอย่่าง ถ้้าหากเป็็นชั้้�นเรีียนกลุ่่�มเล็็กๆ ให้้จัับมือื กััน เป็็นวงกลม และเมื่่�อเด็็กๆ
รู้้�สึึกถึึงความรัักของพระเจ้้า ให้้นำำ�อธิิษฐานว่่าพวกเขาทำำ�ได้้

พู ด ออกมาดั ง ๆ
•	พระคุุณ หมายถึึง การได้้รับค
ั วามรัักแม้้ ในยามที่่พ� วกเราไม่่ได้้ทำ�ำ อะไรเลยที่่ส� มควรได้้รับค
ั วามรััก
•	พวกเรารู้้�ว่่าพระเจ้้ารัักพวกเรา เพราะพระองค์์ทรงสร้้างเราขึ้้�นมา พระองค์์ ประทานสิ่่�งต่่าง ๆ
ให้้กัับเรา พระองค์์ทรงส่่งบุุตรพระองค์์เดีียว คืือ พระเยซูู เพื่่�อไถ่่บาปให้้กัับเราบนไม้้กางเขน
• เ ด็กๆรู ้ ไหมว่าความรักนิรันดร์คอื อะไร? มันคอื ความรักที่จะไม่มีวันสิ้นสด
ุ แม้แต่ ในอีกร อ้ ย
พันล้านป ขี า้ งหน้า หรือหลังจากนัน
้ ความรักนิรันดร์กจ็ ะยังคงอยู ่
• มันจะไม่มีวันสิ้นสด
ุ แม้วา่ เราจะท�ำบาป
• มันจะไม่มีวันสิ้นสด
ุ แม้วา่ เราจะรู ส้ กึ กลัว
• มันจะไม่มีวันสิ้นสด
ุ แม้ ในวันที่เราได้สูญเสียคนที่เรารัก
• มันจะไม่มีวันสิ้นสด
ุ แม้ ในเวลาที่พ อ่ แม่ของเราตกงาน
• มันจะไม่มีวันสิ้นสด
ุ แม้วา่ เราจะได้คะแนนเรียนไม่ดี
• ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้น ความรักของพระเยซูกจ็ ะไม่มีวันหมดไป
ให้เด็กเล่าถึงความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับความรักของพระเยซูอย่างเป ิดเผย ไม่วา่ จะเป ็น
ความกลัว ความกังวล ที่พระเจ้าอาจจะหมดความรัก ความเอ็นดูให้กบ
ั พวกเขา หรือความสุข
ความอิ่มเอมใจที่ได้สัมผัสและเรียนรู เ้ กี่ยวกับความรักของพระเจ้า
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ุ
พระคุณ
ได้้ยินิ ไหมจ้้ะ เด็็ก ๆ ?
นิิทานเรื่่�องแกะที่่�หายไป (ลููกา 15: 1-7)

พ

ระเยซููต้อ้ งการให้้ทุกุ ๆ คนรู้้�ว่่าพระเจ้้ารัักพวกเขามากแค่่ไหน พระองค์์ ได้้เล่่าเรื่่อ� งเกี่่ย� วกัับคน
เลี้้�ยงแกะที่่ทำ� ำ�แกะของเขาหาย คนเลี้้�ยงแกะรู้้�สึึกกัังวลเกี่่ย� วกัับแกะ 1 ตััวที่่ห� ายไปมาก ๆ จน
กระทั่่�งเขาทิ้้�งฝููงแกะที่่เ� ขามีีอยู่่�เพื่่�อตามหาแกะตััวที่่ห� ายไป ในบาง
ครั้้�งแกะก็็หลงทางไปตามทางของมััน พวกแกะเป็็นสััตว์์ที่่� ไม่่
สามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้ บางครั้้�งพวกมัันก็ถู็ กู หมีี หมาป่่า
หรืือสิิงโตล่่าเพื่่�อเป็็นอาหาร หน้้าที่่ข� องคนเลี้้�ยงแกะคืือ
การปกป้้องฝููงแกะของเขาจากอัันตราย และนั่่�นเป็็นเพีียง
สิ่่�งที่่คน
� เลี้้�ยงแกะทำำ� เขาดีีใจมากที่่เ� ขาเจอแกะที่่ห� ายไป
เขาเลยอุ้้�มแกะตััวนั้้�นพาดบ่่าจนกลัับถึงึ บ้้าน
จากนั้้�นเขาก็็เรีียกเพื่่�อน ๆ และเพื่่�อนบ้้านของเขามาเฉลิิม
ฉลองที่่เ� ขาหาแกะตััวนั้้�นเจอ พระเยซููได้้บอกเอาไว้้ว่า่
นี่่คื� อื สิ่่�งที่่เ� กิิดขึ้้�นบนสวรรค์์ เวลาที่่มีี� เด็็ก 1 คน ไม่่ว่า่ จะ
ชายหรืือหญิิงรัับเชื่่�อพระเยซููว่่าเป็็นผู้้�ช่่วยให้้รอด พวกเขา
เปลี่่ย� นจากคนที่่ห� ลงทางกลายเป็็นคนที่่ถู� กู พบเจอเช่่นเดีียว
กัับแกะตััวนั้้�น เมื่่�อมีีคนรัับเชื่่�อใหม่่ก็จ็ ะสร้้างความยิินดีี ความสุุข
และการเฉลิิมฉลองงบนสวรรค์์ จากเศฟัันยาห์์ 3:17 ช่่วยให้้เรา
รู้้�สึึกถึึงความสุุขใจของพระบิิดาที่่มีีต่
� อ่ ลููก ๆ ของพระองค์์ “พระเยโฮวาห์์พระเจ้้าของเจ้้าซึ่่�งอยู่่�ท่่ามกลาง
เจ้้าทรงมหิิทธิิฤทธิ์์� พระองค์์จะทรงช่่วยให้้รอด พระองค์์จะทรงเปรมปรีีดิ์์�เพราะเจ้้าด้้วยความยิินดีี
พระองค์์จะทรงพำำ�นักั ในความรัักของพระองค์์ พระองค์์จะทรงเริิงโลดเพราะเจ้้าด้้วยร้้องเพลงเสีียงดััง”
พระคััมภีีร์์ข้อ้ นี้้�ทำำ�ให้้เรารู้้�สึึกอย่่างไร?

คุณท� ำ ได้ ไหม?
•
•
•
•
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เชือ่ ว่าพระเยซูทรงสิน
้ พระชนม์เพือ่ ไถ่บาปและเชือ่ ว่าพระองค์สถิตอยู ่ ในจิตใจของเรา
เชือ่ ว่าพระคุณของพระองค์ ท�ำให้เราเป ็นลูกที่รกั ของพระเจ้า
เชือ่ ว่าความรักของพระองค์จะคงอยูต่ ลอดไป ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึน
้
เชือ่ ว่าพระเจ้าสามารถให้เราประกาศพระคุณของพระองค์กบ
ั ใครสักคนในวันนี้

ุ
พระคุณ
เล่น กั น เถอะ!
คนเลี้ยงแกะกับแกะ
1. ส�ำคัญ: เกมนี้เล่นคล้ายๆกับเกม “ขโมยเบคอน” เพียงแค่มี 4 ด้านและความแตกต่างเล็กน้อยคือ แกะ
หมาป่า และคนเลี้ยงแกะ
2. แสดงขอบเขตพื้นที่ที่จะใช้เล่นเกมส์กับผู้เล่น คือ เป็นเพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ โดยตรงกลางมี
สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กที่เป็นที่อยู่ของแกะที่หายไป และมีหมาป่า 6 คนล้อมรอบแกะตัวนั้น แบ่งผู้เล่น
ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มยืนคนละด้านของสี่เหลี่ยมใหญ่ด้านนอก
3. เมื่อแบ่งผู้เล่นได้ 4 กลุ่มแล้ว (ถ้ามีคนเล่นน้อยกว่า 10 คน ให้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม) ให้ผู้เล่นแต่ละคน
ยืนเรียงแถวตามล�ำดับ ซึ่งในแต่ละทีมผู้เล่นจะมีตัวเลข 1 2 3 4 และอื่นๆ
4. อธิิบายว่่าเมื่่�อผู้้�คุุมเกมส์์ตะโกนนว่่า หมายเลข 1 ให้้ผู้้�เล่่นที่่�ได้้หมายเลข1 วิ่่�งเข้้าไปช่่วยแกะที่่�อยู่่�ตรงกล
างด้้วยการแตะแกะที่่�หายไป ถ้้าหากถููกหมาป่่าแตะต้้องออกจากเกมจนกว่่าจะเล่่นครั้้�งต่่อไป
5. ส�ำคัญ: ต้องมีหมาป่ามากกว่าแกะที่จะเข้าไปช่วย
6. แกะจะไม่สามารถเข้าไปช่วยแกะที่หายไปได้ เพราะมีหมาป่ามากเกินไป
7. ส�ำคัญ: เล่นอีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้ให้บอกว่าผู้คุมเกมจะเล่นเป็นคนเลี้ยงแกะที่แสนดี และสามารถเรียก
หมาป่าตอนไหนก็ได้ “หมาป่าจงหายไป! แต่ฝูงแกะจงกลับบ้าน!” และให้หมาป่านั่งลงส่วนแกะทุกตัวก็
กลับไปตั้งแถวเพื่อเล่นอีกครั้ง
• ความจริงของความสัมพันธ์ ในชีวิต: คนเลี้ยงแกะที่ดจี ะต้องดูแลแกะเพื่อให้แน่ ใจว่าฝูงแกะจะกลับบ้านปลอดภัย
เสมอ

ค�ำถาม
1. ในรอบแรกที่พวกเราเล่นเกม มีใครสามารถช่วยแกะจากหมาป่าได้ไหม (ไม่) ท�ำไมถึงช่วยไม่ได้ล่ะ?
2. ในพระคัมภีร์ไบเบิล คนเลี้ยงแกะออกไปช่วยแกะทั้งหมดกี่ตัว? แค่ตัวเดียว! เด็กๆรู้ไหมว่าถ้าเราเป็น
แกะตัวเดียวที่หลงทาง คนเลี้ยงแกะ หรือพระเยซูจะมาช่วยเราไหม? เด็กๆรู้สีกอย่างไรเมื่อได้รู้ว่าพระ
เยซูจะช่วยเหลือเราทุกครั้ง?
3. *เรามาอธิษฐานกันเถอะ พูดตามนะคะ ขอบคุณพระเจ้าพวกเรามีความสุข สนุกสนานกับการเล่นเกม
นี้มาก ที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงพระคุณของพระเจ้าคือสิ่งที่พวกเราได้รับโดยไม่ต้องเรียกร้อง หรือท�ำอะไร
เพื่อให้ได้มา แต่เป็นของขวัญจากพระเจ้า พวกเรามาหยุดนิ่งและฟังพระเจ้าพูดกับเรากันเถอะ เราเคย
ขอพระคุณเป็นของขวัญจากพระเจ้าหรือไม่? **หยุด พระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าที่ให้พวกเราเป็นหนึ่งใน
ลูกของพระเจ้า ฉันเป็นลูกของพระเจ้า!
* ผู้น�ำ การอธิษฐานนี้เป็นการอธิษฐานแบบ พูดน�ำและพูดตาม เด็ก ๆ พูดตามว่า….
** ผู้น�ำ โปรดหยุดประมาณ 10 วินาทีเพื่อให้พระเจ้าได้พูดกับจิตใจของเด็กๆแต่ละคน
พวกเราก�ำลังสอนให้เด็ก ๆ พูดและฟังในการอธิษฐาน
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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ุ
พระคณ
ใบงาน



จำำ�ประโยคแรกของการอธิิษฐาน พระคุุณ ได้้ ไหม? ให้้เขีียนลงข้้างล่่างนี้้�



เติมค�ำในช่องว่าง.
	1 ยอห์น 3:1 “___________ได้ประทาน___________แก่___________เพียงไรที่___________ได้ชอ่ื ว่า
เป ็น___________ของพระเจ้า”
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ให้ลองคิดว่าอะไรคือสิง่ ที่ท�ำให้เราเป ็นลูกของพระเจ้าตลอดไป? อธิบายเป ็นค�ำพูดของตัวเอง



พระเยซูกเ็ หมือนพ่อแม่ของพวกเรา พระองค์รู จ้ กั ชือ่ ขงเรา และรู ท้ กุ สิง่ ทุกอย่างเกี่ยวกับเรา
ให้เขียนเป ็นประโยคหรือวาดรูปที่อธิบายถึงสิง่ ที่พวกเรารูส้ กึ



ช่่วงการตอบสนอง
การรู้้�สึึกขอบคุุณเป็็นสิ่่�งที่่ดีี� และเป็็นสิ่่�งที่่ทำ� �ำ ให้้พระเยซููพอใจ ให้้เขีียนคำำ�ขอบคุุณถึึงพระเยซูู

ุ
พระคุณ
นี่ มั นคื อ การ

ฉันเป ็นลูก ผูเ้ ป ็นทรี่ กั ของพระราชาของพระราชา!
ฉันเป ็น ฉันเป ็น!

ฉันเป ็นสมบัตลิ ำค
�้ า่ ของพระองค์ตลอดกาล!
ฉันเป ็น ฉันเป ็น!

ฉันได้รับความรอดโดยพระคุณและได้รับการไถ่โดยพระโลหิต !
ฉันเป ็น ฉันเป ็น!

ฉันได้รับการปกป ้องโดยป ีกของพระองค์ ปลอดภัยจากอันตราย ฉันได้รับ การปกป ้อง!
ฉันเป ็น ฉันเป ็น!

ฉัันขอบคุุณสำำ�หรัับความรัักที่่� ไม่่มีีวัน
ั หมดไป ฉัันขอบคุุณ ฉัันขอบคุุณ!
ฉันเป ็น ฉันเป ็น!

ฉันเป ็นลูกของพระเจ้า ผูส้ งู สุด!
อาเมน!

ครูน�ำการอ่านค�ำที่เป ็นสีด�ำ และให้เด็ก ๆ ตอบเป ็นค�ำที่ไฮไลท์สีฟ ้า หลังจากนันสน
้
บสน
ั
น
ุ ให้ชั้นเรียน
เขียนเพลงแร็ปของตัวเองเป ็นกลุม่ เขียนตัวอย่าง/ค�ำแนะน�ำบนกระดาน สร า้ งความตื่นเต้นระหว่างที่
เด็ก ๆ ร อ้ งเพลงแร็ปที่พวกเขาเขียนขึน
้ มา
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เรื่องราวของอับราฮัม ปฐมกาล 12:1-5

โปรดทรงช่่วยให้้หนููรัักและเชื่่�อฟัังพระองค์์

มััทธิิว 22:37,38
“ ‘จงรัักองค์์พระผู้้�เป็็นเจ้้าของท่่านด้้วยสุุดใจของท่่านด้้วย
สุุดจิิตของท่่าน’ และด้้วยสุุดความคิิดของท่่าน นั่่�นแหละ
เป็็นพระบััญญััติิข้้อสำำคััญอัันดัับแรก
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ก
ร
ั
ม
า
ว
ค
ลองพู ด ดู ไ ด้มั้ ย?
โปรดทรงช่วยให้หนูรกั และ เชือ่ ฟ ังพระองค์
–––––
มััทธิิว 22:37,38
“ ‘จงรัักองค์์พระผู้้�เป็็นเจ้้าของท่่านด้้วยสุุดใจของท่่านด้้วยสุุดจิิตของท่่าน’ และด้้วยสุุดความคิิดของท่่าน
นั่่�นแหละเป็็นพระบััญญััติข้ิ อ้ สำำ�คัญ
ั อัันดัับแรก

ความร
ักส�ำคัญ
มากกว
่าการเช
่ื อ ฟ ั ง
ห รื อ ไ ม
่?

ั ง คื อ
การเช่ือฟ
อะไร?

จะหาเจอหรื อ เปล่า?

รู ส้ ึ ก

ห รื อ ไ ม ่?

เฉลยธรรมบัญญัติ 7:9
ยอห์น 14:15
ยอห์น 1:6
โคลีสี 3:20
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ท�ำไมความรักถึง
เกี่ยวข้องกับการเชื่อ
ฟัง?

ความรกั
“ค�ำ อธิ ษ ฐานป อ๊ บคอร ์น”
กิจ กรรมแบ ง่ กลุ ่ม

นำำ�เด็็ก ๆ ในเวลาอธิิษฐานอีีกครั้้�งด้้วยการอธิิษฐานว่่า “ช่่วยให้้ข้า้ พระองค์์รักั และเชื่่�อฟัังพระเจ้้า”
ให้้เด็็ก ๆ อธิิษฐานตาม สนัับสนุนุ ให้้พวกเขาอธิิษฐานเป็็นประโยคเดีียว เพื่่�อถามพระเจ้้าในคำำ�
พููดของตััวเองเพื่่�อให้้พระเจ้้าช่่วยเขาเรีียนรู้้�ที่่จ� ะรัักและเชื่่�อฟัังพระเจ้้า พวกเขาสามารถตะโกน
ชื่่�อของพระเจ้้าหรืือพระลัักษณะของพระองค์์ที่บ่� อกไว้้ ในตััวอย่่าง

พู ด ออกมาดั ง ๆ
• พระเยซูตอ้ งการให้เราเชือ่ ฟ ังพ่อแม่ของเรา
• พระเยซูตอ้ งการให้เราเชือ่ ฟ ังพระองค์ และการเชือ่ ฟ ังท�ำให้พระองค์พอพระทัย
• พวกเราแสดงความรักของเราต่อพระเจ้าได้ดว้ ยการเชือ่ ฟ ังพระองค์ ในทุก ๆ สิง่
• เด็็ก ๆ จะได้้เห็็นจากเรื่่อ� งเล่่าว่่ากาเชื่่�อฟัังทำำ�ให้้ ได้้รับ
ั การอวยพระพร
• การเชือ่ ฟ ังและติดตามพระเยซูเป ็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้น
ตอนนี้้�สามารถเริ่่ม� พููดคุุยเกี่่ย� วกัับการเชื่่�อฟัังได้้
เมื่่�อเราเชื่่�อฟัังพ่่อแม่่ของเรา
ก็็แปลว่่าเราเชื่่�อฟัังพระเจ้้าด้้วยเพราะพระองค์์บอกว่่าเราควรเชื่่�อฟัังพ่่อแม่่ของเราในทุุกๆเรื่่อ� งให้้เด็็กๆ
แบ่่งปัันความท้้าทาย/สิ่่�งที่่ย� ากเวลาที่่พ
� วกเขาเชื่่�อฟััง แต่่ก็็ ได้้รัับการอวยพระพรหลัังจากที่่เ� ชื่่�อฟัังไปแ
ล้้ว สุุดท้้ายช่่วยให้้พวกเขาเข้้าใจว่่าความรัักและการเชื่่�อฟัังเกี่่ย� วข้้องกัันอย่่างไร
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ความรกั
ได้้ยินิ ไหมจ้้ะ เด็็ก ๆ ?
เรื่่�องราวของอัับราฮััม (ปฐมกาล 12:1-5)

อัััั��

.บราฮััััม
�� มีีีี��ชีีีี��วิติ อยู่่�เมื่่�อนานมาแล้้ว ตอนที่่เ� ขาแก่่ชรา พระเจ้้าบอกกัััั��บเขาว่่า
“เจ้้าจงออกจากดิิิ�นแดนของเจ้้า จากญาติิิ�พี่น้่� อ้ งของเจ้้า จาก บ้้านบิิดาของเจ้้า ไปยััง
ดิิิ�นแดนที่่เ� ราจะสำำ�แดงแก่่เจ้้า เราจะให้้เจ้้าเป็็นชนชาติิิิ��ใหญ่่ เราจะอวยพรเจ้้า จะให้้เจ้้ามีีี�ชื่่�อเสีีี�ยง
ใหญ่่โต แล้้้ว� เจ้้าจะเป็็น พร เราจะอวยพรคนที่่อ� วยพรเจ้้า
เราจะสาปคนที่่แ� ช่่งเจ้้า บรรดาเผ่่าพััั�นธุ์์�ทั่่ว� โลกจะได้้
พร เพราะเจ้้า ” อัับราฮััมก็็เชื่่�อฟััง และทำำ�ตามทีีพระเจ้้า
บอก เขาทิ้้�ง ของทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างของเขาและพา
ภรรยาที่่ชื่่� อ� ว่่า ซาร่่า และโลทผู้้�เป็็นหลานชาย และ
ย้้ายไปยัังที่่ห่� า่ งไกลจากบ้้านของเขา จากเมืืองฮาราน
ไปยัังบ้้านใหม่่ที่พ่� วกเขา เรีียกว่่า ดิิิ�นแดนแห่่งพระ
สััญญาพวกเรารู้้�ไหมว่่า ทำำ�ไม
อัับราฮััมถึึงทำำ�ตามที่่พ� ระเจ้้า บอกให้้เขาทำำ�?
ใช่่แล้้ว! เขาเรีียนรู้้�ที่่� จะรัักและเชื่่�อฟัังพระเจ้้า
การเชื่่�อฟัังพระเจ้้าของอัับราฮััม เป็็นเพีียงแค่่จุดุ เริ่่ม� ต้้
นที่่จ� ะเรีียนรู้้� เติิบโตทางจิิิิต�� วิิิญ
� ญาณ ตลอดชีีี�วิิตของเขา
ทั้้�งการเชื่่�อฟััง ความรััก และความศรััทธา

คุณท� ำ ได้ ไหม?
• เราสามารถแสดงความรักและการอุทศ
ิ ตนต่อพระเจ้าได้ดว้ ยการเชือ่ ฟ ังสิ่งที่พระเจ้าบอก
• เชือ่ ฟ ังพ่อแม่ของเราเพราะเป ็นการถวายเกยี รติแด่พระเจ้า
• ตัง้ มั่นที่จะรักพระเจ้าด้วยสุดใจ สุดจิต สุดความคิดและความเข้มแข็งของเรา
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ความรกั
เล่น กั น เถอะ!
อย่าหันหลังกลับ
1. แบ่่งผู้้�เล่่นออกเป็็นกลุ่่�ม กลุ่่�มละ 10 คน ให้้แต่่ละกลุ่่�มจัับกัันเป็็นวงกลมขนาดใหญ่่ ปล่่อย
มืือแล้้วหัันหน้้าไปทางขวามืือของเรา (หน้้าเราจะหัันเข้้าหาด้้านหลัังของคนที่่�อยู่่�ขวามืือ)
เราจะหัันหน้้าเจอหางของคนข้้างหน้้า
2. แบ่่งหางให้้แต่่ละคน 3 หาง (แถบ ผ้้า เชืือก หรืืออะไรก็็ที่่�ได้้สามารถดึึงออกได้้)
แล้้วให้้สอดหางไว้้ที่่�กางเกง กระโปรง หรืือห่่วงใส่่เข็็มขััด (ถ้้าใครที่่�สอดหางไม่่ได้้ ให้้ใช้้ผ้้ายาวๆมััดไว้้รอ
บเอวคล้้ายเข็็มขััด แล้้วมััดหางติิดกัับผ้้าชื้้�นนั้้�นอีีกทีี)
3. อธิบายจุดประสงค์ของเกมว่า จะให้ผู้เล่นแต่ละคนจับที่หางของคนข้างหน้า ถ้าหางของใครหลุดออก ก็
ต้องออกจากเกมไป
4. สำำ�คััญ: อธิิบายให้้ผู้้�เล่่นว่่าถ้้าอยากชนะ จะต้้องไม่่หัันหลัังไปแต่่ให้้มุ่่�งความสนใจไปที่่�สิ่่�งที่่�อยู่่�ข้้างหน้้า
ซึ่่�งก็็คืือเป้้าหมายของพวกเขา
5. ส�ำคัญ: ถ้าหากวิ่งเป็นวงกลม (พยายามจับหางของคนข้างหน้า) ยากเกินไป (ส่วนมากจะยากถ้ามีคน
เล่นน้อย) ให้เล่นวงสี่เหลี่ยมวงใหญ่ พูดว่า เริ่ม และให้ผู้เล่นพยายามปกป้องหางของตัวเองพร้อมกับจบ
ั
หางของคนที่อยู่ข้างหน้า
6. เมื่อโค้ชพูดว่า หยุด ผู้เล่นที่ยังมีหางคือผู้ชนะ
• ความจริงของชีวิต: พระเจ้าให้อับราฮัมเดินทางไปยังบ้านใหม่ ท�ำให้เขาต้องทิ้งสิ่งคุ้นเคย บ้าน พ่อแม่ งาน และด�ำเนินชีวิตไปข้าง
หน้า อับราฮัมเชื่อฟังพะรเจ้า และพระเจ้าก็อวยพระพรอย่างยิ่งใหญ่ให้กับเขา

ค�ำถาม
1. เกมส์สนุกมากเลย การมองไปข้างหน้าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากผู้เล่นมองหันหลังที่
หางของเขา? (ผู้เล่นก็จะเดินช้าลงและเสียหางของเขาไป)
2. ในพระคัมภีร์ไบเบิล อับราฮัมล้มเลิกและทิ้งอะไรไว้ข้างหลัง แล้วมองไปข้างหน้าเพื่อตามพระเจ้า (ที่ดิน
การงาน และเพื่อนฝูง)
3. พระเยซูู ขอบพระคุุณพระองค์์ที่่�เรีียกข้้าพระองค์์มาที่่�นี่่�ในวัันนี้้� แสดงให้้ข้้าพระองค์์เห็็นว่่าพระองค์์
ต้้องการให้้ข้้าพระองค์์เชื่่�อฟัังอย่่างไร และแสดงให้้เห็็นว่่าข้้าพระองค์์จะรัักพระองค์์สุุดจิิต สุุดใจ
สุุดความคิิดได้้อย่่างไร (หยุุด) พระเจ้้า ข้้าพระองค์์รัักพระเจ้้า และต้้องการให้้พระเยซููช่่วยให้้ข้้า
พระองค์์เชื่่�อฟัังพระองค์์

©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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ความรกั
ใบงาน



เด็ก ๆ ยังจ�ำการอธิษฐานในประโยคที่ 2 ที่เกี่ยวกับความรักได้หรือเปล่า เขียนลงด้านล่างนี้



เติมช่องว่าง
มท
ั ธิว 22:37,38 “___________องค์พระผูเ้ ป ็นเจ้า___________ด้วย___________ของท่าน
ด้วย___________ของท่าน และด้วยสุด___________ของท่าน นั่นแหละเป ็น___________ข้อส�ำคัญอันดับ
แรก”



การเชือ่ ฟ ังหมายถึงอะไร?



พวกเราคิดว่าอะไรคือสิง่ ที่ยากที่สุดในการเชือ่ ฟ ัง?



ช่่วงการตอบสนอง

	ในแผ่นกระดาษที่มเี ส้น เขียนข้อพระคัมภีรข์ องวันนีท
้ ี่จ�ำได้ ด้วยลายมือที่สวยที่สุด แล้วแปะติดกับกระดาษสีที่ชอบ กระดาษ
สีควรใหญ่กว่าเพือ่ ให้ดค
ู ล้ายกับกรอบรูป ใช้แผ่นนีแ้ ขวนที่หวั เตียงหรือตัง้ บนโต๊ะ เพือ่ เป ็นเครือ่ งเตือนใจในข้อบัญญัตขิ อง
พระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่
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ื่ ฟงั
การเชอ
นี่ มั นคื อ การ

เราควรเริ่มต้นวันอย่างไร?
เชือ่ ใจ เชือ่ ฟ ัง และ อธิษฐาน!

เราควรท�ำอะไรเมือ่ อ่านพระวจนะขอพระเจ้า
เชือ่ ใจ เชือ่ ฟ ัง และ อธิษฐาน!

เราควรท�ำอะไรเมือ่ เราก�ำลังจะท�ำผิด
เชือ่ ใจ เชือ่ ฟ ัง และ อธิษฐาน!

เราควรท�ำอะไรเมือ่ เราเจอวันร้ายๆ
เชือ่ ใจ เชือ่ ฟ ัง และ อธิษฐาน!

เราควรท�ำอะไรเมือ่ เรารูส้ กึ กลัวในยามกลางคืน
เชือ่ ใจ เชือ่ ฟ ัง และ อธิษฐาน!

เราควรท�ำอะไรเพือ่ ให้เป ็นที่พอพระทัยในสายตาพระเจ้า
เชือ่ ใจ เชือ่ ฟ ัง และ อธิษฐาน!

ครูอา่ นค�ำสีด�ำน�ำ และให้เด็ก ๆ ตอบค�ำที่ไฮไลท์สีฟ ้า หลังจากนันสน
้
บสน
ั
น
ุ ให้เด็กเขียนเพลงแร็ปของตัว
เองเป ็นกลุม่ เขียนค�ำที่เด็ก ๆ บอกลงบนกระดาน ดูความตื่นเต้นที่เกิดขึ้น ขณะที่เด็ก ๆ แร็ปเพลงที่เขา
เขียนเอง
33
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ต
ต
ม
เ

ชาวสะมาเรียใจดี ลูกา 10:25-37

โปรดช่่วยให้้หนููรัักผู้้�อื่่�น
เหมืือนที่่�พระองค์์ ทรงรัักหนูู

ยอห์น 15:12
“บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกัน
เหมือนอย่างที่เรารักท่าน”
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า
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เ
ลองพู ด ดู ไ ด้มั้ ย?
โปรดช่่วยให้้หนููรัักผู้้�อื่่น� เหมืือนที่่พ� ระองค์์ ทรงรัักหนูู
–––––
ยอห์น 15:12
“บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกัน เหมือนอย่างที่เรารักท่าน”

ชา
เราได้รับบัญ
ใ ห ้ รั ก ใ ค ร ?

เราจะร

ักได้อย

่างไร

รู ส้ ึกหรือไม ?่
ลองหาซิ เจอมั้ ย?
มัทธิว 5:44-48
1 โคริินธ์์ 13:4-7
1 ยอห์น 4:7-11
1 ยอห์น 3:18
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เมื่่�อไหร่
่ที่่�เรารู้้�สึ
ึก
รัักครอ
บครััวข
องเรา
จริิง ๆ

รั ก
ู้สึกถูก
ร
ี่
ท
่
ร
เม่ือไห ระเจ้า
จากพ

เมตตาจิต
“ค�ำ อธิ ษ ฐานป อ๊ บคอร ์น”
กิจ กรรมแบ ง่ กลุ ่ม

นำำ�เด็็ก ๆ อธิิษฐานอีีกครั้้�ง ด้้วยการอธิิษฐานว่่า “โปรดช่่วยให้้หนููรักั ผู้้�อื่่�น เหมืือนที่่�พระองค์์ ทรงรัักหนูู”
ให้้เด็็ก ๆ อธิิษฐานตาม สนัับสนุนุ ให้้พวกเขาอธิิษฐานเป็็นประโยคเดีียวถามพระเจ้้าในคำำ�พูดู ของ
ตััวเองสำำ�หรัับวิธีีิ การแสดงความรัักให้้กัับคนอื่่น� ๆ ให้้พวกเขาตะโกนชื่่�อของพระเจ้้าและพระลัักษณะ
ของพระเจ้้าที่่� ได้้บอกว่่าในบทเรีียนตััวอย่่าง

พู ด ออกมาดั ง ๆ
เ

• ก ารรัักคนอื่่�น ๆ เป็็นสิ่่�งที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั เช่่นเดีียวกัันกับ
ั การรัักพระเจ้้าด้้วยสุุดจิิต สุุดใจ
และสุุดความคิิดของท่่าน
• การรักคนอื่น ๆ หมายถึงการรักมิตรและศัตรู โอ๊ย ข้อนี้ยากจัง
• การรัักคนอื่่�น หมายถึึง การรัักคนอื่่�นอย่่างพระเยซููทรงรััก
สนัับสนุนุ ให้้เด็็กๆ แบ่่งปัันและพููดคุุยอย่่างเปิิดเผยเกี่่ย� วกัับความกัังวล และความท้้าทาย
ในเรื่่อ� งการรัักคนอื่่�น ตามแนวทางของพระเยซูู อ้้งอิิงถึึงมััทธิิวบทที่่ถ� เด็็กๆ อาจจะอยากแบ่่งปััน
เกี่่ย� วกัับอุปส
ุ รรคในความสััมพัันธ์ที่์ เ่� กิิดขึ้้�น และเหตุุผลว่่าทำำ�ไมการรัักผู้้�อื่่นที่
� ่� ไม่่ได้้ชอบเรา
ถึึงยาก พููดคุุยเกี่่ย� วกัับพระลัักษณะของความรัักที่่ป� รากฎใน 1 โคริินธ์1
์ 3 ว่่าอะไรที่่ปฏิ
� บั
ิ ติั ติ ามยาก
และอะไรที่่ปฏิ
� บั
ิ ติั ติ ามง่่ายกว่่า
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ได้้ยินิ ไหมจ้้ะ เด็็ก ๆ ?
ชาวสะมะเรีียใจดีี (ลููกา 10:25-37)

กา

รรัักผู้้�อื่่น� ในแบบที่่พ� ระเจ้้ารัักเราหมายถึึงอะไร? มาหาคำำ�ตอบกัันเถอะ
มีีใครบางคนถามพระเยซููว่่า “ใครเป็็นเพื่่�อนบ้้านของข้้าพเจ้้า?” พระเยซููตอบคำำ�ถามด้้วย
การเล่่าเรื่่อ� ง พระองค์์ทำำ�เช่่นนี้้�อยู่่�บ่่อยครั้้�ง พระเยซููเป็็นนัักเล่่าเรื่่อ� งที่่ดีี� พระองค์์ตรััสตอบว่่า “มีีชายคน
หนึ่่�งลงจากกรุุงเยรููซาเล็็มไปยัังเมืืองเยรีีโค และเขาถููกพวกโจรปล้้น
พวกโจรแย่่งชิิงเสื้้�อผ้้าของเขา ทุุบตีีเขา แล้้วทิ้้�งเขาไว้้ ในสภา
พที่่เ� กืือบจะตายแล้้ว เผอิิญมีีปุุโรหิิตคนหนึ่่�งเดิินมาตาม
ทางนั้้�น เมื่่�อเห็็นคนนั้้�นแล้้วก็็เดิินเลยไปเสีียอีีกฟากหนึ่่�ง
คนเลวีีก็็เหมืือนกััน เมื่่�อมาถึึงที่่นั่่� น� และเห็็นแล้้วก็็เลยไป
เสีียอีีกฟากหนึ่่�ง แต่่เมื่่�อชาวสะมาเรีียคนหนึ่่�งเดิินทาง
ผ่่านมาใกล้้คนนั้้�น เห็็นแล้้วก็็มีี ใจสงสาร จึึงเข้้าไปหาเขา
เอาเหล้้าองุ่่�นกัับน้ำำ��มัน
ั เทใส่่บาดแผลและเอาผ้้ามา
พัันให้้ แล้้วให้้เขาขึ้้�นขี่่สั� ตั ว์์ของตนเองพามาถึึงโรงแรม
และดููแลรัักษาพยาบาลเขา วัันรุ่่�งขึ้้�นก่่อนจะไป เขา
เอาเงิินสองเดนาริิอัน
ั ให้้กับ
ั เจ้้าของโรงแรม บอกว่่า
‘ช่่วยรัักษาเขาด้้วย สำำ�หรัับเงิินที่ต้่� อ้ งเสีียเกิินกว่่านี้้�จะใช้้ ให้้
เมื่่�อกลัับมา’ ท่่านเห็็นว่า่ ในสามคนนั้้�นคนไหนถืือได้้ว่า่ เป็็นเพื่่�อน
บ้้านของคนที่่ถู� กู ปล้้น?” เขาทููลตอบว่่า “คืือคนนั้้�นแหละที่่แ� สดงความ
เมตตาต่่อเขา” พระเยซููจึึงตรััสกับ
ั เขาว่่า “ท่่านจงไปทำำ�เหมืือนอย่่างนั้้�น”

คุณท� ำ ได้ ไหม?
• ความรักแบบพระเยซู คือความรักที่เสียสละ
• รักด้วยการกระท�ำ ไม่ ใช่ค�ำพูด เมือ่ เราใส่ ใจผู อ้ ื่น เราก�ำลังแสดงถึงความเมตตา
• รักพระเยซูหมดหัวใจของท่านแล้วขอพระวิญญาณบริสท
ุ ธิใ์ ห้รกั ผู อ้ ื่นผ า่ นทางเรา
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เล่น กั น เถอะ!
ถ้วยที่ไม่มวี นั หมด
1. แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ทีมอย่างน้อย (ถ้ามีเด็กหลายคนให้แบ่งออกเป็นมากกว่า 2 ทีม)
2. ให้ผู้เล่นตั้งแถวห่างกัน 2 ช่วงแขน
3. ให้วางถังขนาดใหญ่ไว้ที่ด้านหน้าและด้านหลังแถว ที่ละ 1 ถัง
4. แจกถ้วยกระดาษเล็กกับผ้เู ล่นคนละ 1 ถ้วย
5. เมื่่�อพููดว่่า “ไป” ให้้ผู้้�เล่่นคนแรกในแต่่ละแถววิ่่�งไปที่่�ถัังด้้านหน้้าเพื่่�อตัักน้ำำ�� แล้้ววิ่่�งกลัับไปที่่�แถว
เทน้ำำ��ให้้กัับผู้้�เล่่นคนถััดไป โดยที่่�เทให้้ทั้้�งหมดแก้้ว และเทต่่อไปเรื่่�อยๆ พอถึึงผู้้�เล่่นคนสุุดท้้ายให้้เทน้ำำ��ใส่่
ถึึงด้้านหลัังแล้้วตะโกนว่่า “ช่่วยด้้วย! ฉัันต้้องการน้ำำ��เพิ่่�มอีีก”
6. เมื่อผู้เล่นคนแรกได้ยินเสียงตะโกน ถึงจะกลับไปตักน�้ำใหม่ได้ แล้วจึงเทให้ผู้เล่นคนต่อไปแบบนี้เรื่อย ๆ
7. ส�ำคัญส�ำหรับโค้ช : ในการเล่นครั้งแรก ให้ใส่น�้ำในถังด้านหน้าเพียงเล็กน้อย และในแต่ละรอบให้เติม
น�้ำลงไป เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถตักน�้ำเพิ่มได้
8. ท�ำเครื่องหมายไว้กลางถังน�้ำที่ด้านหลัง และบอกเด็ก ๆ ว่าให้เติมน�้ำจนถึงเส้นนี้ภายใน 5 นาที
• ความจริงของชีวิต : เราจะแบ่งสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าให้กับผู้อื่น

ค�ำถาม
1. เด็ก ๆ ท�ำไมถึงแบ่งน�้ำให้คนที่อยู่ถัดไปจากเรา? ท�ำไมถึงไม่เก็บน�้ำไว้กบ
ั ตัวเอง (เมื่อเราให้น�้ำผู้อื่นมาก
เท่าไหร่ เราก็จะได้กลับมามากเท่านั้น)
2. ในพระคัมภีร์ไบเบิล มีชายคนหนึ่งที่ได้รับความเจ็บปวดและต้องการความช่วยเหลือ ท�ำไมเราถึงคิด
ว่าชาวสะมาเรียใจดีคือเป็นคนใจดีกับชายที่เจ็บปวดคนนั้น และช่วยเหลือเขาด้วย (ชายผู้นั้นต้องการ
ความช่วยเหลือ ชาวสะมาเรียสามารถช่วยเหลือเขาได้)
3. พระเจ้าช่วยให้เปิดตาให้เราเห็นผู้อื่นที่อยู่รอบ ๆ เรา ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้คนที่ต้องการความ
เมตตา พระเยซูโปรดแสดงให้ข้าพระองค์เห็นว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลือ (หยุด) พระเยซูช่วยข้า
พระองค์ให้รักผู้อื่นและเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ
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39

เมตตาจิต
ใบงาน



จ�ำประโยคที่ 3 ของการอธิษฐานได้หรือไม่ ความเมตตา เขียนลงด้านล่าง



เติมค�ำลงในช่องว่าง
ยอห์น 15:12 “___________ของเราคือให้___________และกัน เหมือนอย่างที่เรา___________ท่าน”



ท�ำไมการสิน
้ พระชนม์บนไม้การเขนของพระเยซูจงึ เป ็นตัวอย่างของความรักที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ตอ่ เรา



ให้ยกตัวอย่างการแสดงความรักที่เสียสละต่อคนที่เรารู จ้ กั มา 1 วิธี



ช่่วงการตอบสนอง

	
ใช้้กระดาษประดิิษฐ์์ สีีเทีียน และปากามาร์์กเกอร์์ ทำำ�เป็็นการ์์ดให้้กับคนที่
ั
เ่� ราอยากแสดงความรัักให้้ อาจจะเขีียนข้้อพระคััมคีีร์์ที่่�
จำำ�ในวัันนี้้�ลงลบนการ์์ดด้้วย!
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นี่ มั นคื อ การ

ฉันรักพระเจ้าด้วยสุดใจของฉัน!
ฉันรักพระเจ้า ฉันรักพระเจ้า!
ฉันรักพระเจ้าด้วยสุดจิตของฉัน!
ฉันรักพระเจ้า ฉันรักพระเจ้า!
ฉันรักพระเจ้าด้วยสุดความคิดของฉัน!
ฉันรักพระเจ้า ฉันรักพระเจ้า!
ฉัันรักั พระเจ้้าด้้วยสุุดกำำ�ลังั ของฉััน!
ฉันรักพระเจ้า ฉันรักพระเจ้า!
ข้าพระองค์อยากเห็นและรูส้ กึ ถึงความรักของพระองค์!
ฉันรักพระเจ้า ฉันรักพระเจ้า!
ฉันอยากแสดงให้ผูอ้ ื่นเห็นว่าความรักของพระองค์เป ็นเรือ่ งจริง!
ฉันรักพระเจ้า ฉันรักพระเจ้า!

ครูอา่ นค�ำสีด�ำน�ำ และให้เด็ก ๆ ตอบค�ำที่ไฮไลท์สีฟ ้า หลังจากนันสน
้
บสน
ั
น
ุ ให้เด็กเขียนเพลงแร็ปของตัว
เองเป ็นกลุม่ เขียนค�ำที่เด็ก ๆ บอกลงบนกระดาน ดูความตื่นเต้นที่เกิดขึ้น ขณะที่เด็ก ๆ แร็ปเพลงที่เขา
เขียนเอง
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เรื่่�องทาสที่่�ไม่่ยอมให้้อภััย มััทธิิว 18:21-35

หนููขอโทษที่่�หนููทำำ�บาป
ขอพระองค์์ทรงชำำ�ระหนูู

สดุดี 51:2
ขอทรงล้างข้าพระองค์ให้หมดจดจากความชั่วของข้า
พระองค์ และขอทรงช�ำระข้าพระองค์จากบาปของข้า
43
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ลองพู ด ดู ไ ด้มั้ ย?
หนููขอโทษที่่ห� นููทำำ�บาป ขอพระองค์์ทรงชำำ�ระหนูู
–––––
สดุดี 51:2
ขอทรงล้างข้าพระองค์ ให้หมดจดจากความชั่วของข้าพระองค์ และขอทรงช�ำระข้าพระองค์จากบาปของ
ข้าพระองค์

แล้ว

ม่ ื อ
่างไรเ
ย
อ
ก
ึ
เรารู้ส ามผิด
ท�ำคว

ลองหาซิ เจอมั้ ย?

รู ส้ ึกหรือไม ?่

มัทธิว 6:9-15
กิจการ 3:19
1 ยอห์น 1:9
อะไรที่่�ทำำ�ให้้เราไม่่อยา
“ขอโทษ”
44

กพููดคำำ�ว่่า

เราร

ู ้ สึ ก อ
รั บ ก ย ่ า ง ไ ร
เม่ือ
ารอ
ได้
ภัย

การสำำนึกผิด
“ค�ำ อธิ ษ ฐานป อ๊ บคอร ์น”
กิจ กรรมแบ ง่ กลุ ่ม

นำำ�เด็็ก ๆ ในการอธิิษฐานอีีกครั้้�งด้้วยการอธิิษฐานว่่า “หนููขอโทษที่่�หนููทำำบาป ขอพระองค์์ทรงชำำระหนูู”
และให้้เด็็ก ๆ อธิิษฐานตาม สนัับสนุนุ ให้้พวกเขาอธิิษฐานขอการอภััยจากพระเจ้้า 1
ประโยคด้้วยคำำ�พูดู ของตััวเอง หรืือขอให้้เขาให้้อภััยผู้้�อื่่น� ให้้พวกเขาตะโกนชื่่�อหรืือพระลัักษณะของพระ
เจ้้าตามที่่ย� กตััวอย่่าง

พู ด ออกมาดั ง ๆ
• อะไรคือสิง่ ที่เข้าใจยากที่สุดในการให้อภัย?
• ทำำ�ไมการที่่อ� ภััยให้้กับคนที่
ั
ทำ่� �ร้
ำ า้ ยเราถึึงยาก?
• ท�ำไมการพูดว่า “ฉันขอโทษ โปรดอภัยให้ฉนั ด้วย” ถึงยาก
• เรารู ส้ กึ อย่างไรเมือ่ ได้สารภาพบาปต่อพระเจ้า ต่อพ่อแม่ ต่อพี่น้อง หรือเพือ่ น ๆ ?
นำำ�การอภิิปรายด้้วยการพููดถึึงพระประสงค์์ของพระเจ้้าที่่�ให้้อภััยความบาปของเราทั้้�งหมด
พระองค์์เป็็นตััวอย่่างของพวกเรา และเพราะพระองค์์ ให้้อภััยเรา เราจึึงควรให้้อภััยผู้้�อื่่น� คุุณอาจ
จะต้้องการอ่่านคำำ�อธิิษฐานของพระเจ้้าด้้วยกััน สนัับสนุนุ ให้้เด็็ก ๆ แบ่่งปััน พููดคุุยอย่่างเปิิดเผย
ถึึงเวลาที่่พ
� วกเขารู้้�สึึกว่่าการให้้อภััยเป็็นเรื่่อ� งยาก และเปรีียบเทีียบว่่าพวกเขารู้้�สึึกอย่่างไร
เมื่่�อได้้รัับการอภััย
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ได้ยิ นไหมจ้ะ เด็ ก ๆ ?
เรื่องผูร้ ับใช ท้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้า มัทธิว 18:21-35

ข

ณะนั้้�นเปโตรมาทููลพระองค์์ว่า่ “องค์์พระผู้เ้� ป็็นเจ้้า ข้้าพระองค์์ควรยกโทษให้้พี่น้่� อ้ งที่่ทำ� �ผิ
ำ ดิ ต่่อข้้า
พระองค์์สักั กี่่ครั้้�
� ง? ถึึงเจ็็ดครั้้�งเชีียวหรืือ?” พระเยซููตรััสตอบเขาว่่า “เราไม่่ได้้บอกท่่านว่่าเจ็็ดครั้้�ง
แต่่เจ็็ดสิิบครั้้�งคููณเจ็็ด “เพราะเหตุุนี้้� แผ่่นดินส
ิ วรรค์์ก็เ็ ปรีียบเหมืือนเจ้้าองค์์หนึ่่�งที่่มีี� พระประสงค์์จะคิิด
บััญชีีกัับบรรดาทาสของตน เมื่่�อท่่านทรงเริ่่ม� ต้้นคิดิ บััญชีี คนหนึ่่�ง
ที่่เ� ป็็นหนี้้�หนึ่่�งหมื่่�นตะลัันต์ก็์ ถู็ กู พามาเข้้าเฝ้้า ท่่านจึึงมีีรัับสั่่�ง
ให้้ขายตััวเขาพร้้อมกัับเมีียและลููก รวมทั้้�งบรรดาสิ่่�งของ
ที่่เ� ขามีีอยู่่�นั้้�นเพื่่�อเอามาใช้้หนี้้� เพราะเขาไม่่มีีเงิินที่จ่� ะใช้้
หนี้้�นั้้�น ทาสคนนั้้�นจึึงกราบลงวิิงวอนว่่า ‘ขอโปรดผััดไว้้
ก่่อน แล้้วข้้าพระองค์์จะใช้้หนี้้�ทั้้�งหมด’ เจ้้าองค์์นั้้�นทรง
สงสาร จึึงทรงปล่่อยตััวเขาและทรงยกหนี้้� แต่่เมื่่�อทาส
คนนั้้�นออกไปก็็พบคนหนึ่่�งที่่เ� ป็็นเพื่่�อนทาสด้้วยกััน ที่่�
เป็็นหนี้้�เขาอยู่่�หนึ่่�งร้้อยเดนาริิอัน
ั เขาก็็จับคนนั้้�นบีีบค
ั
อ
บอกว่่า ‘แกต้้องใช้้หนี้้�ให้้ข้า้ ’ เพื่่�อนทาสคนนั้้�นจึึงกราบลง
อ้้อนวอนว่่า ‘ขอผััดไว้้ก่อ่ นแล้้วข้้าจะใช้้ ให้้’ แต่่เขาไม่่ยอม
จึึงนำำ�ทาสลููกหนี้้�นั้้�นไปขัังคุุกไว้้จนกว่่าจะสามารถใช้้หนี้้�ได้้
พวกเพื่่�อนทาสเมื่่�อเห็็นเหตุุการณ์์เช่่นนั้้�น ก็็เป็็นทุุกข์์อย่่างยิ่่�ง
และนำำ�เหตุุการณ์์ทั้้�งหมดไปกราบทููลเจ้้าองค์์นั้้�น ท่่านจึึงเรีียกทาสนั้้�น
มาตรััสว่า่ ‘ไอ้้ข้า้ ชั่่�วร้้าย เรายกหนี้้�ให้้เอ็็งทั้้�งหมด ก็็เพราะเอ็็งอ้้อนวอนเรา เอ็็งควรจะเมตตาเพื่่�อนทาส
ด้้วยกััน เหมืือนเราเมตตาเอ็็งไม่่ใช่่หรืือ?’ แล้้วเจ้้าองค์์นั้้�นก็ก็ ริ้้�ว จึึงทรงมอบทาสคนนั้้�นไว้้ ให้้เจ้้าหน้้าที่่�
ทรมานจนกว่่าจะใช้้หนี้้�หมด พระบิิดาของเราผู้้�สถิิตในสวรรค์์ ก็็จะทรงทำำ�ต่อ่ พวกท่่านอย่่างนั้้�น ถ้้าพวก
ท่่านแต่่ละคนไม่่ยอมยกโทษให้้พี่น้่� อ้ งจากใจของพวกท่่าน”

คุณท� ำ ได้ ไหม?
• สารภาพบาปต่อพระเจ้าทุกวัน ขอพระองค์ ให้ช�ำระบาปของเรา และท�ำให้เราขาวสะอาดดุจหิมะ
• เชือ่ ว่าพระเจ้าได้ทรงช�ำระบาปของเราแล้ว
• ขอพระเจ้าให้ช ว่ ยเราพ้นจากความบาป
• ขอพระองค์ช ว่ ยให้เราเป ็นคนให้อภัยและมีจิตใจดี
• เตรียมพร อ้ มก�ำหรับการให้อภัยผู อ้ ื่นเสมอ และไม่มีความขุ น่ ข้องใจต่อพวกเขา
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เล่น กั น เถอะ!
ไฟแดง ไฟเขียว
1. บอกผู้เล่นว่าจุดเริ่มต้นและจุดจบอยู่ตรงไหน
2. แนะน�ำผู้เล่นทุกคนให้ยืนเรียงแถวหลังเส้นที่เป็นจด
ุ เริ่มต้น
3. อธิิบายว่่าเมื่่�อผู้้�คุุมเกมตะโกนว่่า ไฟเขีียวให้้ผู้้�เล่่นวิ่่�งไปให้้ถึึงเส้้นจบ แต่่เมื่่�อตะโกนว่่า ไฟแดง ให้้หยุุดวิ่่�ง
ทัันทีี ผู้้�เล่่นที่่�ไม่่ได้้หยุุดตอนไฟแดงให้้ไปเริ่่�มที่่�จุุดเริ่่�มต้้นใหม่่อีีกครั้้�ง
4. ให้โค้ชยืนอยู่ที่เส้นจบและหันหลังให้กับผู้เล่น ตะโกนไฟแดง ไฟเขียวสลับกันไปเรื่อย ๆ เมื่อมีผู้เล่นวิ่งไป
ถึงผู้คุมเกมส์ได้ก่อนชนะ
5. เมื่อโค้ชตะโกนว่าไฟแดง ให้หันกลับมาดูว่าทุกคนหยุดวิ่ง ผู้เล่นที่วิ่งหลังจากที่พูดว่าไฟแดง จะถือว่าผิด
กฎของเกมส์และจะต้องหยุดวิ่ง รวมถึงกลับไปที่จุดเริ่มต้น แล้วเริ่มใหม่
6. เล่นหลายๆรอบ
• ความจริงของชีวิต เป็นการสาธิตเรื่องการสารภาพบาปที่ชัดเจน เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนท�ำผิดเราจะต้อง 1. หยุด 2. กลับใจ / หันหลัง
กลับ 3. กลับไปที่จุดเริ่มต้น 4. เริ่มใหม่

ค�ำถาม
1. ในเกม ถ้าหากเราไม่หยุดวิ่งหรือล้มลงตอนที่ไฟแดง เราต้องท�ำอย่างไร (หยุด หันหลัง กลับไปที่จุดเริ่ม
ต้น เริ่มใหม่)
2. ในพระคัมภีร์ ชายผู้นั้นได้รับความกรุณาและการอภัยจากราชาหรือไม่ (ใช่) แล้วชายผู้นั้นได้มอบความ
กรุณาและให้อภัยแก่ชายคนที่ติดหนี้เขาหรือไม่ (ไม่) แล้วราชาพอใจหรือไม่พอใจที่ชายผู้นั้นไม่ให้อภัย
(ไม่พอใจ)
3. พระเยซููประทานอภััยให้้กัับเรา พระเยซููมอบความกรุุณาให้้กัับเรา เมื่่�อเราทำำ�สิ่่�งต่่าง ๆ
ที่่�เราไม่่ควรทำำ� ขอพระองค์์ทรงเติินให้้ข้้าพระองค์์ได้้สารภาพบาป หยุุดทำำ�บาป หัันหลััง กลัับใจ
และกลัับไปที่่�จุุดเริ่่�มต้้น ขอพระองค์์ทรงบอกข้้าพระองค์์ถึึงความผิิดบาปที่่�ต้้องสารภาพ (หยุุด)
ขอบพระคุุณถึึงความกรุุณาของพระเยซูู สำำ�หรัับชำำ�ระข้้าพระองค์์ ให้้อภััยข้้าพระองค์์ และให้้ข้้าประองค์์
ได้้ให้้อภััยผู้้�อื่่�นด้้วย

©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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ใบงาน



จำำ�การอธิิษฐานประโยคที่่� 4 ได้้หรืือไม่่ การสำำ�นึกึ ผิิด เขีียนลงข้้างล่่าง



เติมค�ำในช่องว่าง
	สดุดี 51:2 “ขอทรง___________ข้าพระองค์ ให้หมดจดจาก___________ของข้าพระองค์ และขอ
ทรง___________ข้าพระองค์จาก___________ของข้าพระองค์”



ท�ำไมเราถึงควรสารภาพบาปต่อพระเจ้าทุกวัน?



ท�ำไมการให้อภัยผูอ้ ื่นจงึ เป ็นสิง่ ส�ำคัญ



ช่่วงการตอบสนอง

	ความเชือ่ มโยงของการให้อภัย : ตัดกระดาษเป ็นเส้นเท่า ๆ กัน เขยี นว่า “พระเจ้าประทานอภัยให้ขา้ พระองค์เมือ่ ….” ทด
ี่ า้ น
หนึง่ ของกระดาษ ส่วนอีกด้านให้เขียนว่า “เราให้อภัยผูอ้ ื่นเมือ่ …….” แล้วเย็บหรือแปะเทปปลายทัง้ สองข้างเข้าด้วยกัน และ
สามารถแขวนไว้ ในห้องเพือ่ เตือนใจว่าให้ขอบพระคุณพระเจ้าส�ำหรับการให้อภัยที่ไม่รู จบ
้ ของพระองค์
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นี่ มั นคื อ การ

เราควรท�ำอย่างไรเมือ่ เราไม่เชือ่ ฟ ัง
สารภาพบาป อธิษฐาน และกลับใจ!
เราควรท�ำอย่างไรเมือ่ เราพูดอะไรที่ผิด
สารภาพบาป อธิษฐาน และกลับใจ!
เราควรท�ำอย่างไรเมือ่ เราโกหก
สารภาพบาป อธิษฐาน และกลับใจ!
เราควรท�ำอย่างไรเมือ่ เราก�ำลังจะทะเลาะกับคนอื่น
สารภาพบาป อธิษฐาน และกลับใจ!
เราควรท�ำอย่างไรเมือ่ เราไม่ให้อภัยผูอ้ ื่น
สารภาพบาป อธิษฐาน และกลับใจ!
เราควรท�ำอย่างไรเมือ่ เราใจร้าย
สารภาพบาป อธิษฐาน และกลับใจ!
เราควรท�ำอย่างไรเมือ่ เราอยากท�ำตามใจตัวเอง
สารภาพบาป อธิษฐาน และกลับใจ!

ครูอา่ นค�ำสีด�ำน�ำ และให้เด็ก ๆ ตอบค�ำที่ไฮไลท์สีฟ ้า หลังจากนันสน
้
บสน
ั
น
ุ ให้เด็กเขียนเพลงแร็ปของตัว
เองเป ็นกลุม่ เขียนค�ำที่เด็ก ๆ บอกลงบนกระดาน ดูความตื่นเต้นที่เกิดขึ้น ขณะที่เด็ก ๆ แร็ปเพลงที่เขา
เขียนเอง
49

ก

า
ร
ก
ส
ั
มั
ารน

เรื่องราววันคริสมาสต์ ลูกา 1 และ 2

ข้้าพระองค์์จะสรรเสริิญ
พระองค์์ด้้วยสุุดหััวใจ

กิจการ 9:1
ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจ ข้า
พระองค์จะเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์
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ลองพู ด ดู ไ ด้มั้ ย?
ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ดว้ ยสุดหัวใจ
–––––
กิจการ 9:1
ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระยาห์เวห์ดว้ ยสุดใจ ข้าพระองค์จะเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์

การสรรเสร
อะไร

ิญคือ

เราจะส
รร
พ ร ะ เ จ ้ า เ ส ริ ญ
ได้อย่า
งไร

รู ส้ ึกหรือไม ?่
ลองหาซิ เจอมั้ ย?
สดุดี 145
มัทธิว 21:16-17
1 เธสะโลนิกา 5:18
วิวรณ์ 4:8-11
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เราสามารถ
้าได้
สรรเสริญพระเจ
เม่ือไหร่

การนมััสการ
“คำำอธิิษ ฐานป๊๊อ บคอร์์น”
กิิจ กรรมแบ่่ง กลุ่่�ม

นำำ�เด็็ก ๆ ในการอธิิษฐานอีีกครั้้�ง ด้้วยการอธิิษฐานว่่า “ข้้าพระองค์์จะสรรเสริิญองค์์พระผู้้�เป็็นเจ้้า
ด้้วยสุุดหััวใจของข้้าพระองค์์ ” ให้้เด็็ก ๆ อธิิษฐานตาม สนัับสนุนุ ให้้พวกเขาอธิิษฐาน 1 ประโยคเพื่่�อ
เป็็นการสรรเสริิญพระเจ้้า บอกกัับพระองค์์ว่า่ พระองค์์ทรงยิ่่�งใหญ่่ ดีีงาม มากแค่่ไหน อาจเป็็นการ
อธิิษฐานจากเพลงสรรเสริิญที่่ก� ล่่าวถึึงความยิ่่�งใหญ่่ของพระเจ้้า หรืือจะใช้้เป็็นคำำ�พูดู ของตััวเอง
ที่่อ� ยากบอกพระเจ้้าก็็ ได้้ พวกเขาสามารถตะโกนชื่่�อหรืือพระลัักษณะของพระเจ้้าออกมาตาม
บทเรีียนตััวอย่่างได้้

พู ด ออกมาดั ง ๆ
• บางครั้้�งการสรรเสริิญพระเจ้้าก็็เป็็นเรื่่อ� งง่่ายกว่่าเรื่่อ� งอื่่�นๆ
• ให้แบ่งป นั ว่าเมือ่ ไหร่ที่เรารู ส้ กึ ว่าการสรรเสริญพระเจ้าเป ็นเรื่องง่าย
• แบ่งป นั ว่าเมือ่ ไหร่ที่เรารู ส้ กึ ว่าการสรรเสริญพระเจ้าเป ็นเรื่องยาก
• ก ารที่รู ส้ กึ ขอบคุณ ซาบซึง้ ไม่เพียงแค่ท�ำให้พระเจ้าพอใจ แต่ยงั เป ็นการสรรเสริญพระองค์ดว้ ย
สรรเสริญพระองค์ยามที่เราตื่นนอน สรรเสริญพระองค์ยามที่เรากินอาหาร สรรเสริญพระองค์
ยามที่เราไปโรงเรียน และยามที่เรากลับบา้ น สรรเสริญพระองค์ยามที่เราก�ำลังจะเข้านอน
• พ
 ัฒนานิสย
ั ของการสรรเสริญพระเจ้าไม่เพียงแค่ท�ำให้พระบิดาบนฟ ้าสวรรค์พอใจ แต่ยังท�ำให้
เรารู ส้ กึ มีความสุขและได้รับพระพรด้วย
เด็็ก ๆ รู้้�ว่่าจะสรรเสริิญพระเจ้้าได้้อย่่างไร พวกเขาแสดงความรัักต่่อพระเยซููคริสต์
ิ อ์ ย่่างสุุดใจ
ไม่่เขิินอาย และสามารถทำำ�ให้้คนอื่่นทำ
� ำ�ต่อ่ ๆ กัันได้้ ให้้พวกเขาแบ่่งปัันว่า่ การสรรเสริิญพระเจ้้าแ
บบไหนที่่พ
� วกเขาชอบมากที่่สุ� ดุ และอย่่าลืืมพููดเกี่่ย� วกัับการรู้้�สึึกขอบคุุณ การที่่จ� ะรู้้�สึึกขอบคุุณตล
อดเวลาอาจะเป็็นเรื่่อ� งยาก แต่่ก็็ ไม่่สายเกิินไปที่่จ� ะพััฒนานิิสัยั เหล่่านั้้�น คืือนิิสัยั ของการสรรเสริิญ
และขอบคุุณพระเจ้้า
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ได้้ยินิ ไหมจ้้ะ เด็็ก ๆ ?
เรื่่�องราวของวัันคริิสมาส (ลููกา 1 และ 2)

เมื่่�

อนานมาแล้้ว กว่่า 2000 ปีีที่แ่� ล้้ว มีีหญิิงสาวคนหนึ่่�งนามว่่า มารีีย์์ ได้้พบกัับทูตู สวรรค์์นามว่่า
แกเบรีียล เขามีีสาส์์นที่สำ่� ำ�คัญ
ั มากมาให้้มารีีย์์ “มารีีย์์เอ๋๋ย อย่่ากลััวเลย เพราะเธอเป็็นผู้้�ที่พ่� ระเจ้้า
โปรดปราน นี่่แ� น่่ะ เธอจะตั้้�งครรภ์์และคลอดบุุตรชาย จงตั้้�งชื่่�อบุุตรนั้้�นว่่าเยซูู บุุตรนั้้�นจะเป็็นใหญ่่ และ
จะได้้ชื่่อ� ว่่าเป็็นบุุตรของพระเจ้้าสููงสุุด จะมีีความเปรมปรีีย์์หลัังพระ
เยซููคริสต์
ิ เ์ กิิด” หลัังจากนั้้�นก็็มีีทูตู สวรรค์์ที่ห่� ลายองค์์ตามลง
มาจากสวรรค์์และร่่วมสรรเสริิญพระเจ้้า พวกเขาพููดว่่า
“พระสิิริจิ งมีีแด่่พระเจ้้าในที่่สู� ูงสุุด ส่่วนบนแผ่่นดินิ โลก
สัันติสุิ ขุ จงมีีท่่ามกลางมนุุษย์์ทั้้�งหลายที่่พ� ระองค์์
โปรดปรานนั้้�น” หลัังจากนั้้�นคนเลี้้�ยงแกะก็็มาหาพระกุุมาร
ที่่เ� พิ่่�งประสููติเิ พื่่�อสรรเสริิญพระองค์์ พวกเขาสรรเสริิญ
สดุุดีี แด่่องค์์พระผู้้�เป็็นเจ้้าสำำ�หรัับสิ่่ง� ที่่พ� วกเขาได้้เห็็นและ
ได้้ยินิ นัักปราชญ์์คนหนึ่่�งเดิินทางมาจากทิิศตะวัันออก
ได้้ตาม หาพระเยซููผู้เ้� ป็็นพระกุุมาร ดวงดาวบนฟากฟ้้าที่่�
เจิิดจรััสได้้นำำ�ทางพวกเขามาหาพระเยซููเพื่่�อสรรเสริิญ
พระองค์์ เช่่นเดีียวกัับมารีีย์์ โยเซฟ คนเลี้้�ยงแกะ และนััก
ปราชญ์์ต่า่ งก็็ ได้้ถวายพระเกีียรติิและสรรเสริิญพระเยซูู
พวกเราก็็ ควรถวายเกีียรติิและสรรเสริิญพระองค์์เช่่นกัน
ั
และในวัันหนึ่่�งเมื่่�อเราได้้ ขึ้้�นสวรรค์์ เราจะได้้อยู่่�รอบบััลลัังก์์ของพระองค์์
และได้้สรรเสริิญพระองค์์ตลอดไป

คุณท� ำ ได้ ไหม?
• สรรเสริญพระเจ้าตลอดทั้งวัน ในทุก ๆ วัน
• เรามีีทางเลืือกที่่จ� ะสรรเสริิญพระเจ้้าในทุุกกรณีี
• มีจิตใจที่ขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ ให้เราได้อยูก่ บค
ั รอบครัว เพือ่ นๆ และครูของเรา
• พัฒนานิสยั ของการสรรเสริญเป ็นประจ�ำ
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เล่น กั น เถอะ!
เพลงทีฉ่ นั ชอบมากที่สุด
1. สาธิตท่ามือของเพลง “Humble Yourself in the Sight of the Lord”
2. www.youtube.com/watch?v=qpyDJMCL9yc
3. Humble yourself ให้ยกมือขึ้นมาโดยให้ฝ่ามือหันลงพื้น
He will lift you up จากท่าคุกเข่า ให้ยกขึ้นมาทีละข้างแล้วยืนขึ้น แล้วยื่นมือออกจนสุดแขนเพื่อ
เป็นการสรรเสริญพระเจ้า
4. แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 กลุ่ม และให้เพลง 1 เพลงกับแต่ละกลุ่ม เพื่อให้พวกเขาฟังและคิดท่ามือของตัวเอง
(เตรียมเพลงสรรเสริญมาล่วงหน้า 2 เพลง)
5. ให้แต่ละกลุ่มฝึกท่ามือของตัวเอง สอนท่ามือของพวกเขากับอีกกลุ่ม และแสดงให้อีกกลุ่มดู จากนั้นสลับ
ให้อีกกลุ่มสอนท่ามือ และแสดงให้ดู
6. ในตอนสุดท้าย ให้โหวคเพลงสรรเสริญที่ชอบที่สุดจาก 3 เพลง หลังจากโหวตแล้วให้ถามว่า “ท�ำไม
เพลงนี้ถึงเป็นเพลงสรรเสริญที่ชอบมากทีสุด”
• ความจริิงของชีีวิิต : เด็็ก ๆ กำำลัังเรีียนรู้้�เรื่่�องการสรรเสริิญในวิิธีีที่่�มีีความหมายกัับพวกเขา และสิ่่�งที่่�สำำคััญที่่�สุุดคืือ เด็็ก ๆ

เริ่่�มสะท้้อนและคิิดถึึง เพลงสรรเสริิญที่่�พวกเขาชอบมากที่่�สุุด และทำำไมเขาถึึงชอบเพลงนั้้�น โค้้ชแบ่่งปัันเพลงสรรเสริิญที่่�ชอบมากที่่�
สุุด และเล่่าว่่าทำำไมถึึงชอบเพลงนั้้�นกัับเด็็ก ๆ

ค�ำถาม
1. ในเกมนี้ท�ำไมถึงเลือกเพลงสรรเสริญนั้น (ส�ำคัญ : ให้เวลากับการถามค�ำถามว่า ท�ำไม เพราะจะท�ำให้
เด็ก ๆ ได้คิดถึงการสรรเสริญอย่างจริงจัง และท�ำไมพวกเขาถึงชอบ เพลงไหนที่พวกเขาชอบมากที่สุด)
2. ในพระคัมภีร์ไบเบิล พระเจ้าได้ส่งบุตรชายองค์เดียวของพระองค์ลงมา คือพระเยซู และคนเลี้ยงแกะ นัก
ปราชญ์ หรือแม้กระทั่งกษัตริย์ก็สรรเสริญพระเยซู ช่วงเวลาไหนของพระเยซูที่เรารู้สึกขอบคุณมากที่สุด
ช่วงที่พระองค์เกิด ช่วงที่พระองค์ไถ่บาปให้กบ
ั พวกเราบนไม้กางเขน หรือช่วงที่พระองค์ฟื้นจากความ
ตาย
3. ถึึงพระเยซููคริิสต์์ ขอบพระคุุณพระองค์์ที่่�มาเกิิดเป็็นกุุมารน้้อย ขอบคุุณพระเยซููที่่�เป็็นผู้้�ช่่วยให้้รอด
พระองค์์สิ้้�นพระชนม์์เพื่่�อไถ่่บาปให้้กัับเรา ขอบคุุณพระเยซููที่่�เป็็นองค์์พระผู้้�เป็็นเจ้้า พระเยซููแสดงให้้เราเ
ห็็นว่่าการสรรเสริิญสามารถทำำ�ได้้หลายวิิธีีนอกจากการร้้องเพลง (หยุุด) พระเยซููช่่วยให้้เราสามารถ
เล่่าเรื่่�องราวของพระองค์์ด้้วยคำำ�พููดของเรา การกระทำำ�ของเราและทััศนคติิของเรา

©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.

55

การนมััสการ
ใบงาน



จำำ�คำำ�อธิิษฐานประโยคที่่� 5 ได้้หรืือไม่่ การนมััสการ เขีียนลงด้้านล่่าง



เติมช่องว่าง
	สดุดีีุ 9:1 ข้้าพระองค์์จะ___________พระยาห์์เวห์์ด้ว้ ย___________ ข้้าพระองค์์จะ
___________ทั้้�งสิ้้�นของพระองค์์



วิธีสรรเสริญพระเจ้า มอี ะไรบ้าง



ชอบการสรรเสริญด้วยวิธไี หนมากที่สุด



ช่่วงการตอบสนอง

	
ท�ำเครือ่ งดนตรี (มาราคัส) ง่าย ๆ และสนุก ใช้ขา้ วหรือถัว่ แห้งๆเติมลงในขวดน�้ำที่วา่ งเปล่า ตกแต่งขวดด้วยสติกเกอร์หรือ
ปากกา ร้องเพลงให้เต้นร�ำเพือ่ สรรสเริญพระเยซู
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นี่ มั นคื อ การ

พระเยซูทรงควรค่าแก่การสรรเสริญ!
อาเมน อาเมน!
เราควรสรรเสริญพระองค์ทกุ ๆ วัน ตลอดทัง้ วัน!
อาเมน อาเมน!
เมือ่ พระองค์ ได้ยน
ิ เด็ก ๆ ร้องเพลง ท�ำให้พระองค์มีความสุข!
อาเมน อาเมน!
มาสรรเสริญพระองค์พร้อม ๆ กันเถอะ!
อาเมน อาเมน!
พระเยซูเสด็จมาช่วยเราจากความบาป!
อาเมน อาเมน!
พระองค์คอื พระคริสต์ กษัตริยข์ องเราตลอดไป!
อาเมน อาเมน!

ครูน�ำการอ่านค�ำที่เป ็นสีด�ำ และให้เด็ก ๆ ตอบเป ็นค�ำที่ไฮไลท์สีฟ ้า หลังจากนันสน
้
บสน
ั
น
ุ ให้ชั้นเรียน
เขียนเพลงแร็ปของตัวเองเป ็นกลุม่ เขียนตัวอย่าง/ค�ำแนะน�ำบนกระดาน สร า้ งความตื่นเต้นระหว่างที่
เด็ก ๆ ร อ้ งเพลงแร็ปที่พวกเขาเขียนขึน
้ มา
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เปโตรไม่ได้สมบูรณ์แบบ ลูกา 22:54-62

หนููอยากจะติิดตามพระเยซูู
องค์์พระผู้้�เป็็นเจ้้าของหนูู
ขอทรงเปลี่่�ยนหนููตามน้ำำ��พระทััย

ลููกา 9:23
ถ้้าใครต้้องการจะมาติิดตามเรา
ให้้คนนั้้�นปฏิิเสธตนเอง รัับกางเขนของ
ตนแบกทุุกวัันและตามเรามา
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การอุุทิิศตน
ลองพู ด ดู ไ ด้มั้ ย?
หนููอยากจะติิดตามพระเยซููองค์์พระผู้้�เป็็นเจ้้าของหนูู ขอทรงเปลี่่ย� นหนููตามน้ำำ��พระทััย
–––––
ลููกา 9:23
ถ้้าใครต้้องการจะมาติิดตามเรา ให้้คนนั้้�นปฏิเิ สธตนเอง รัับกางเขนของตนแบกทุุกวัันและตามเรามา

ซู
พระเย
ม
า
ต
ิด
ร
การต
ถึงอะไ
ย
า
ม
์ห
ค ริ ส ต

ลองหาซิ เจอมั้ ย?

พระ
เจ้้า
แปล กำำ�ลัังเ
ปลี่
งเรา
อย่่า ่�ยน
งไร

รู ส้ ึกหรือไม ?่

มัทธิว 4:18-22
มัทธิว 16-24
กาลาเทีย 2:20
ใครหรืืออะไรที่่�เรากำำ�ลั
ตััวติิดตาม
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ังอุุทิิศ

การอุุทิิศตน
“ค�ำ อธิ ษ ฐานป อ๊ บคอร ์น”
กิจ กรรมแบ ง่ กลุ ่ม
นำำ�เด็็ก ๆ ในการอธิิษ ฐานอีีกครั้้�ง ด้้วยการอธิิษ ฐานว่่า “หนููอยากจะติิดตามพระเยซููองค์์พระผู้้�เป็็นเจ้้า
ของหนูู ขอทรงเปลี่่�ยนหนููตามน้ำำ��พระทััย” ให้้เด็็ก ๆ อธิิษ ฐานตาม สนัับสนุนุ ให้้พวกเขาอธิิษ ฐานเป็็นคำำ�
พููดของตััวเองเพื่่�อแสดงความต้้องการที่่จ� ะติิดตามพระเยซูู พวกเขาสามารถตะโกนชื่่�อของพระเจ้้า
หรืือพระลัักษณะของพระเจ้้าตามบทเรีียนตััวอย่่าง

พู ด ออกมาดั ง ๆ
• การอุุทิศิ ตนหมายถึึงการสััญญาด้้วยความซื่่�อสััตย์์ต่อ่ คนคนหนึ่่�ง หรืือต่่อเหตุุใดเหตุุหนึ่่�ง
• ก ารอุุทิศิ ตน ยัังรวมไปถึึงเวลา เงิิน และการทำำ�งานอย่่างหนััก เหมืือนกัับการอยู่่�ในทีีมกีีฬา
จ่่ายค่่าธรรมเนีียม หมั่่�นฝึกึ ฝน และเข้้าแข่่งขัันในเกมส์์
• พระเยซููต้อ้ งการให้้เรามีีการอุุทิศิ ตนที่่จ� ะติิดตามพระองค์์ ดุุจเจ้้าชีีวิิตของเรา
• “ขอพระองค์์ทรงเปลี่่ย� นข้้าพระองค์์ ในแบบที่่พ
� ระองค์์ต้อ้ งการ”
• การรักษาค�ำมั่นสัญญาไม่ ใช่เรื่องง่าย
เมื่่�อพููดถึึงเรื่่อ� งการอุุทิศิ ตน ให้้เด็็ก ๆ แบ่่งปัันการอุุทิศิ ตนที่่พ
� วกเขาเคยสััญญาเอาไว้้ (กีีฬา ดนตรีี
อื่่�น ๆ) และอะไรคืือสิ่่�งที่่ง่� า่ ยหรืือยากในการรัักษาพัันธสััญญาเหล่่านั้้�น ให้้พูดู คุุยถึึงความหมาย
ของการเป็็นผู้้�ติิดตามพระเยซููการรัักษาการอุุทิศิ ตััว และเปรีียบเทีียบว่่าการการอุุทิศิ ตััวของทั้้�ง
สองอย่่างของทั้้�งสองอย่่างนี้้�เหมืือนหรืือแตกต่่างกัันอย่่างไร สนัับสนุนุ ให้้เด็็ก ๆ แบ่่งปัันความคิิด
อย่่างเปิิดเผยและซื่่�อสััตย์์
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ได้้ยินิ ไหมจ้้ะ เด็็ก ๆ ?
เปโตรไม่่ ได้้สมบููรณ์์แบบ (ลููกา 22:54-62)

ค

รั้้�งนึึง เปโตรได้้พูดู กัับพระเยซููว่่า “ถึึงแม้้ว่า่ ผู้้�อื่่นจ
� ะปฏิิเสธพระองค์์ แต่่ข้า้ พระองค์์จะไม่่ทำำ�เช่่น
นั้้�น!” แต่่พระเยซููทรงรู้้� และได้้ทรงบอกกัับเปโตรว่่า เปโตรจะปฏิิเสธว่่าไม่่รู้้�จักั พระองค์์ก่อ่ นที่่�
ไก่่จะขััน สามครั้้�งที่่ล� านบ้้านของมหาปุุโรหิิต ที่่ซึ่่� ง� พระเยซููได้้ทรงถููกตั้้�งคำำ�ถามก่่อนที่่จ� ะทรงถููกตรึึงที่่�
กางเขน มัันก็เ็ กิิดขึ้้�นตามนั้้�นอย่่างที่่พ� ระเยซููได้้พูดู ไว้้ หญิิงรัับใช้้
ได้้เห็็นเปโตรและพููดว่่า “เจ้้าอยู่่�กัับพระเยซููนี่”่� “ไม่่ ไม่่เป็็น
ความจริิง—ข้้าไม่่รู้้�ว่า่ เจ้้ากำำ�ลังั พููดถึึงอะไร” เปโตรร้้อง
บอก แล้้วหญิิงรัับใช้้อีีกคนหนึ่่�งก็็พูดู กัับคนแถวนั้้�นว่่า
“ชายคนนี้้�อยู่่�กัับพระเยซูู” และเปโตรก็็ ได้้ปฏิเิ สธไปอีีก
ครั้้�ง และเปโตรก็็รู้้�สึกึ กลััวและไม่่รู้้�ว่า่ จะทำำ�อย่่างไร เขา
ต้้องการที่่จ� ะให้้ผู้้�คนหยุุดที่่จ� ะพููดเช่่นนั้้�น แต่่ว่า่ มัันก็็
เกิิดขึ้้�นอีีกครั้้�ง! “เรารู้้�ว่่าแกเป็็นหนึ่่�งในคนพวกนั้้�น แก
พููดจาเหมืือนคนที่่ม� าจาก กาลิิลีี” เปโตรเริ่่ม� ที่่จ� ะสบถ
สาบานและพููดว่่า “ข้้าไม่่รู้้�จักั ชายคนนั้้�น!” ครั้้�นแล้้วก็็
เกิิดเหตุุการณ์์อย่่างที่่พ� ระเยซููได้้ทรงกล่่าวไว้้ “เอ้้ก อีี เอ้้ก
เอ้้ก!” โอ้้ ไม่่นะ ทัันใดนั้้�น เปโตรก็็จำำ�คำำ�ของพระเยซููได้้ และ
เขาก็็หนีีไปและร้้องไห้้ เขารู้้�ว่่าเขาได้้ทำำ�อย่่างที่่พ� ระเยซููได้้ทรง
พยากรณ์์ ไว้้ และเขาก็็รู้้�สึกึ หวาดกลััว แต่่พระเยซููมิไิ ด้้ทรงทอดทิ้้�งเปโตร
ภายหลัังจากที่่พ� ระองค์์ ได้้ทรงฟื้้�นคืืนพระชนม์์แล้้ว ขณะที่่พ� ระองค์์อยู่่�ที่่ช� ายฝั่่�งของทะเลสาปทิิเบเรีียส
และกำำ�ลังั รัับประทานอารหารเช้้าอยู่่�กัับเหล่่าสาวกของพระองค์์ พระเยซููทรงถามเปโตรอีีกสาม
ครั้้�งว่่า “เปโตร เจ้้ารัักเราหรืือไม่่?” ในแต่่ละครั้้�งเปโตรได้้ตอบพระเยซููว่่า “พระองค์์เจ้้าข้้า พระองค์์ทรง
ทราบว่่าข้้าพระองค์์รักั พระองค์์” และในแต่่ละครั้้�ง พระเยซููทรงกล่่าวว่่า “จงเลี้้�ยงดููแกะของเรา”
พระเยซููทรงต้้องการให้้เปโตรเป็็นสาวกของพระองค์์ และให้้เค้้าสร้้างสาวกด้้วย ถึึงแม้้ว่า่ เปโตร
จะไม่่สมบููรณ์์แบบ แต่่พระเยซููทรงรู้้�ว่่าเขาต้้องการที่่จ� ะติิดตามพระองค์์ที่ท่� รงเป็็นจอมเจ้้านายจริิงๆ
และเปโตรก็็ ไม่่ปฏิเิ สธอีีกเลย

คุณท� ำ ได้ ไหม?
• อุทศ
ิ ตัวติดตามพระเยซูให้พระองค์เป ็นจอมเจ้านายของชีวต
ิ คุณ
• อุุทิศิ ตััวยอมให้้พระเยซููได้้ครอบครองความคิิด การกระทำำ� และความปรารถนาของคุุณอย่่างแท้้จริงิ
•	ให้พระเยซูรู ว้ า่ พระองค์นน
ั้ ทรงมีความหมาย และทรงส�ำคัญที่สุดส�ำหรับคณ
ุ มากกว่าสิ่งใดใด
ในโลกนี้ และคุณต้องการติดตามพระองค์ เชือ่ ฟ ังพระองค์ และเป ็นเหมือนพระองค์
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เล่น กั น เถอะ!
จริง เท็จ
1. ให้ผู้เล่นไปยืนเรียงเป็นแถวตอนที่ตรงกลางห้อง
2. ให้แถวที่ยืนเรียงแบ่งพื้นที่ห้องเป็นสองส่วน ด้านซ้ายและด้านขวา อธิบายกับเด็กๆว่าคุณจะถามค�ำถาม
โดยค�ำตอบจะเป็น จริงหรือเท็จ และแทนที่จะตอบออกมาเป็นค�ำพูด คนที่เลือกค�ำตอบว่า จริงจะวิ่งไป
ทางด้านขวา ส่วนคนที่เลือกค�ำตอบว่าเท็จจะวิ่งไปทางด้านซ้าย
3. สามารถเริ่มด้วยค�ำถามสนุกๆอย่างเช่น “ดวงจันทร์ถูกสร้างจากชีสสีเขียว” (ค�ำตอบคือ เท็จ และผู้เล่น
จะต้องวิ่งไปทางด้านซ้าย ไปยัง “ก�ำแพงฝั่งซ้าย”)
4. ปัจจย
ั ที่สนุก: ผู้เล่นที่ไปถึงก�ำแพงสองคนสุดท้ายจะต้องออกจากเกมส์ และนั่งรอเกมส์รอบต่อไป ให้เล่น
เกมส์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือผู้เล่นเพียงสี่คน และให้ประกาศว่าพวกเขาคือ แชมเปี้ยนที่แท้จริง
5. ส�ำคัญ: ถามค�ำถามจากบทเรียนที่ผ่านมา “พระเยซู ผู้เลี้ยงแกะที่ดี แกะหายศูนย์ตัว!” (ค�ำตอบคือ จริง
และผู้เล่นจะต้องวิ่งไปทางด้านขวา ไปยัง “ก�ำแพงฝั่งขวา”)
• ความจริงที่เชื่อมโยงกับชีวิต: เปโตรไม่ได้บอกความจริง; เปโตรโกหกเพื่อที่จะปกป้องตัวเอง และเขาเสียใจหลังจากที่ได้ท�ำไป พระเจ้า
ปรารถนาที่จะให้เราบอกความจริงเสมอ พระเยซูทรงเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ผู้เชื่อคือการอุทิศตัวติดตาม และเชือ
ฟังความจริงนั้น

ค�ำถาม
1. ในเกมส์มีเพียงค�ำตอบแค่สองค�ำตอบเท่านั้นที่เป็นไปได้ “จริง” หรือ “เท็จ” ทางไหนที่คุณเลือที่จะวิ่งไป
เมื่อค�ำกล่าวนั้นเป็นจริง? (ขวา)
2. ในพระคัมภีร์ เปโตรได้บอกความจริงหรือความเท็จ? ท�ำไมเปโตรถึงต้องโกหก? เมื่อคุณมีทางเลือกที่จะ
บอกความจริงหรือความเท็จ คุณควรจะเลือกอะไร? (บอกความจริง) ท�ำไม? (การโกหกท�ำให้เรารู้สึก
แย่ และการโกหกคือการไม่เชื่อฟังพระเจ้า)
3. พระเยซููที่่�รััก ลููกอยากติิดตามพระองค์์ผู้้�ทรงเป็็นองค์์พระผู้้�เป็็นเจ้้าของลููก ขอเปลี่่�ยนลููกตามพระทััย
พระองค์์ พระเยซููขอทรงสำำ�แดงหนทางที่่�ลููกจะติิดตามพระองค์์ได้้ (หยุุด) หนทางอาจจะไม่่ง่่ายดาย แต่่
ลููกวางใจว่่าพระองค์์จะทรงนำำ�ทางลููก
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ุ ิศตน
การอุทิ
ใบงาน



คุุณสามารอธิิษฐานอธิิษฐาประโยคที่่6� ที่่เ� กี่่ย� วกัับการอุุทิศิ ตน และเขีียนลงในช่่องว่่างด้้านล่่างได้้มั้้�ย?



เติมค�ำในช่องว่าง
ลูกา 9:23: “ถ้าใครต้องการจะมา ___________ ___________ ปฏิเสธ___________ รับ___________
และ___________เรามา”



ทำำ�ไมการติิดตามพระเยซููคือื การอุุทิศิ ตััว?



เราได้อท
ุ ศ
ิ ตัวเองให้กบ
ั อะไรบ้าง?



ช่่วงการตอบสนอง

	หลับตาของคุณและถามพระเยซู และฟ ังพระองค์ “มันจะเป ็นอย่างไรในการที่ลกู เป ็นผูต้ ด
ิ ตามที่อท
ุ ศ
ิ ตัวและร้อนรน ของ
พระองค์? พระองค์คด
ิ ว่าอย่างไรบ้าง? วาดภาพที่พระเยซูได้ทรงส�ำแดงแก่คณ
ุ แล้วแบ่งป ันในชั้นเรียน และกับพ่อแม่ของคุณ
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นี่ มั นคื อ การ

เธอช่วยแม่ท�ำงานบ้านตลอดทั้งวัน
เป ็นสิ่งที่ดี ! เป ็นสิ่งที่ดี !

เธอลงสมัครเล่นกฬ
ี าเป ็นทีมแต่ลืมไปเล่น
เป ็นสิ่งที่ไม่ดี ! เป ็นสิ่งที่ไม่ดี !

เธอช่วยเหลือเพือ่ นร่วมชั้นที่ก�ำลังเรียนไม่รู เ้ รื่อง
เป ็นสิ่งที่ดี ! เป ็นสิ่งที่ดี !

เธอโดดเรียนเป ียโน เพราะอยากจะพักท�ำอย่างอื่น
เป ็นสิ่งที่ไม่ดี ! เป ็นสิ่งที่ไม่ดี !

เธอรักษาทุกค�ำมั่นสญ
ั ญา
เป ็นสิ่งที่ดี ! เป ็นสิ่งที่ดี !

ฉะนันจ
้ งรักษาค�ำสัญญา และอย่าลืมที่จะอธิษฐาน!

คุณครูน�ำโดยอ่านค�ำต่างๆ ที่เป ็นตัวอักษรสีด�ำ และเด็กก็ดต
ู ามโดยตอบส่วนที่เน้นเป ็นสีฟ ้า หลังจากนัน
้
หนุนใจให้ชั้นเรียนเรียบเรียงเพลง Rap เป ็นของแต่ละกลุม่ โดยเขียนข้อเสนอแนะบนกระดาน สังเกตดู
ความตื่นเต้นเมือ่ เด็กได้ลอง Rap ในสิ่งที่ได้ช ว่ ยกันแต่ง
65

จ
ใ
ง
า
้
ว
ว้
ไ
ร
า
ก

ผู้้�ปลอบโยน – ยอห์์น 14:15-31

เติิมหนููด้้วยพระวิิญญาณบริิสุุทธ์์
และเปิิดเผยแผนการของพระองค์์
ให้้หนููกระจ่่าง

เอเฟซัส 5:18B
จงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์
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้ างใจ
การไว้ว
ลองพููด ดููไ ด้้มั้้�ย?
เติิมหนููด้ว้ ยพระวิิญญาณบริิสุทุ ธ์์และเปิิดเผยแผนการของพระองค์์ ให้้หนููกระจ่่าง
–––––
เอเฟซััส 5:18B จงเต็็มล้้นด้ว้ ยพระวิิญญาณบริิสุทุ ธิ์์�

้
ยการเต็็มนด้
า
ม
ห
ม
า
ว
ค
าณบริิสุุทธิ์์�
ญ
ญ
ิ
วิ
ะ
ร
พ
วย
คืืออะไร?

ลองหาซิ เจอมั้ ย?

ความหมา
ยของการ
พึ่งพาในพ
ระเจ้า คือ
อะไร?

รู ส้ ึกหรือไม ?่

กิจการ 2:1-17
โรม 8:26,27
โรม 15:13
กาลาเทีย 5:22-26
ยอห์น 16:13a
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ความห
มาย
ได้ยินพ ของการ
ระสุรเ
สียง
ของพ
ระเจ้า
คือ
อะไร?

์
ะสบการณ
เราจะมีปร
พระ
เ ต็ ม ล ้ น ใ น
ด้อย่างไร?
วิญญาณไ

้ างใจ
การไว้ว
“คำำอธิิษ ฐานป๊๊อ บคอร์์น”
กิิจ กรรมแบ่่ง กลุ่่�ม
นำำ�เด็็กเข้้าสู่่�ช่่วยอธิิษฐานด้้วยกัันอีีกครั้้�ง โดยอธิิษฐานว่่า “เติิมหนููด้ว้ ยพระวิิญญาณบริิสุทุ ธ์์และเปิิด
เผยแผนการของพระองค์์ ให้้หนููกระจ่่าง” ให้้เด็็กๆ ได้้อธิิษฐานซ้ำำ��อีีกครั้้�ง หนุุนใจให้้เด็็กเริ่่ม� จากการฝึึ
กอธิิษฐานทีีละประโยค โดยขอพระเจ้้าที่่จ� ะเติิมชีีวิิตของพวกเขาให้้เต็็มล้้นด้ว้ ยพระวิิญญาณของ
พระองค์์และทำำ�ให้้ชีีวิติ ของเขาเป็็นเหมืือนดั่่�งลำำ�ธารที่่พ
� ระวิิญญาณสามารถไหลผ่่าน พวกเขา
สามารถตะโกนร้้องเรีียกพระนามต่่างๆ ของพระเจ้้า หรืือพระลัักษณะของพระองค์์ ในบทเรีียนตััว
อย่่างนี้้�

พู ด ออกมาดั ง ๆ
• พ
 ระเจ้าต้องการที่จะตรัสกับเรา แต่บางครั้งเป ็นการยากที่เราจะได้ยินเสียงของพระองค์ แต่ถา้
เรายังคงพยายามที่จะฟ ัง เราก็จะเรียนรู จ้ ักเสียงของพระองค์
• เ ราต้องพึ่งพาพระวิญญาณของพระเจ้า และไว้วางใจในก�ำลังของพระองค์มใิ ช่ก�ำลังของตัวเรา
เอง
• เราต้องพึ่งพระวิญญาณของพระองค์เพือ่ เป ็นเหมือนพระเยซูมากยิ่งขึ้น
• เมือ่ เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ พระเยซูจะสามารถใช เ้ รามากยิ่งขึ้น
• เ ราจะประกอบได้วยความรัก สันติสุข ความสงบสุข ความอดทน และผลของพระวิญญาณด้าน
อื่นๆ
ให้น�ำกลุ ม
่ แบ่งป นั โดยเริ่ มการสนทนาว่า การมีเพื่อนและผู ร้ ั บฟ ังที่ดีที่สามารถช่วยแนะน�ำ
ให้ผ า่ นความท้าทายของแต่ละวัน มีความหมายและลักษณะอย่างไร ในความสัมพันธ์แบบนี้
ความรู ส้ ึกของเราจะเป น็ อย่างไร และให้ลองอภิปรายกันถึงผลของพระวิญญญาณว่ามีข อ้ ไหนที่
ท้าทายกว่าข้ออื่นๆ หรือไม่
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ได้ยิ นไหมจ้ะ เด็ ก ๆ ?
ผูป้ ลอบโยน (ยอห์น 14:15-31)

ใช ้

เวลาสักครู ห่ ลับตา และจินตนาการเพือ่ นสักคนหนึง่ ที่คุณรักมาก คุณเห็นใบหน้าของเขา
หรือยัง? และลองจินตนาการเพือ่ นคนนัน
้ พูดว่า “พรุง่ นี้ฉนจ
ั ะต้องเดินทางไปในที่ๆ ไกลมาก
ที่เธอไม่สามารถมาด้วย แต่อย่าเป ็นกังวลฉันจะให้วญ
ิ ญาณของฉันให้คยุ และเล่นกับเธอ” เป ็นที่
แน่นอนว่าข้อความนี้ไม่ได้ก�ำลังหมายถึงใครนอกจากพระเจ้า แต่
เป ็นสิ่งที่ได้เกิดขึน
้ ก่อนที่พระเยซูจะสิน
้ พระชนม์ และฟ ื ้นคืน
พระชนม์ และเสด็จขึน
้ ไปประทับ ณ เบือ้ งขวาพระหัตถ์ของ
พระเจ้า พระองค์ ไม่ได้ทอดทิ้งเราให้อยู ่โดยล�ำพัง พระ
เยซูตรัสใน ยอห์น 14:16-17 ว่า “เราจะทูลขอพระบิดา
และพระองค์จะประทานผู ช้ ว่ ยอีกผู ห้ นึง่ ให้กบ
ั พวกท่าน
เพือ่ จะอยูก่ บ
ั ท่านตลอดไป คือพระวิญญาณแห่งความ
จริง”
พระเยซูได้สง่ พระวิญญาณของพระองค์ช ว่ ยคริสตจักร
ให้เริ่มต้นพันธกิจของพวกเขา และหลังจากที่พระองค์
สัญญาไม่นาน เกิดวันพิเศษที่เรียกว่าวันเพนเทคอส
ลมแรงได้พด
ั เข้ามา และท�ำให้ทกุ คนได้เต็มล้นด้วยพระ
วิญญาณบริสท
ุ ธิ์ จากนัน
้ พระวิญญาณของพระองค์จะอยู ่
กับพวกเขาตลอดไปในฐานะผู ป
้ ลอบโยน ครู และผู น�ำ
้ ทาง พระ
วิญญาณองค์เดียวกันสถิตอยู ่ ในกลุม่ คนที่เป ็นลูกของพระองค์ เหมือน
คุณและฉัน พระเจ้าต้องการน�ำเราผ่านพระวิญญาณของพระองค์ เราก�ำลังฟ ังพระองค์อยู ห่ รือไม่?

คุณท� ำ ได้ ไหม?
• ให้เราพึ่งพาในพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะทรงน�ำ ปลอบโยน และสอนเรา
• ให้เราทูลขอพระบิดาในสวรรค์ทกุ วันที่จะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณของพระองค์
•ฉ
 นส
ั ามารถแบ่งเวลาในการฟ ังเสียงพระเจ้า? “ชูมอื ขึน
้ ให้พระเจ้า” หมายความ ให้เรา
อยู น่ งิ่ ๆ เป ็นเวลา 5 นาทีโดยใช เ้ วลากับพระบิดา การฟ ังในหลายกรณีส�ำคัญกว่าการพูด
พระเจ้าอาจจะก�ำลังพยายามพูดอะไรกับเราในเวลานี้ อ่านสดุดี 46:10 ด้วยกัน
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เล่น กั น เถอะ!
โมเสสสัง่
1. ก่อนเริ่ม อธิบายว่าผู้เล่นจะต้องใช้ทักษะในการตั้งใจฟังในเกมต่อไปนี้
2. โค๊ชหนึ่งคนเล่นบทเป็น โมเสส โมเสสอาจจะสั่งว่า ให้เอื้อมไปแตะเท้า เด็กๆ จะท�ำตามเฉพาะถ้า ขึ้นว่า
“โมเสสสั่งว่าให้เอื้อมไปแตะเท้า”
3. เด็กคนไหนที่ท�ำตามค�ำสั่ง ที่โมเสส ไม่ได้บอกก็ถือว่าต้องออกจากเกมไปก่อน
4. ในช่วงแรกสิ่งที่โมเสสสั่งควรเป็นสิ่งเด็กๆ สามารถท�ำตามได้อย่างง่ายๆ เช่น เอามือจับหู กระโดดตบ
5 ครั้ง นอนคว�่ำ นั่งลง ยืนขึ้น และเมื่อเกมค่อยๆ ด�ำเนินไป ก็สามารถออกค�ำสั่งที่มีความท้าทายมากยิ่ง
ขึ้น เช่น โมเสสสั่งให้เอามือแตะเท้าแต่ไม่แตะจมูก “แตะจมูก” (โดยไม่พูดว่าโมเสสสั่งในรอบนี้)
5. เล่นจนกระทั่งเหลือผู้เล่น 4 คน และประกาศว่าเขาเป็นแชมป์ของการฟังและท�ำตาม
6. หมายเหตุุ: ลองเล่่นอีีกสัักรอบ แต่่ในรอบนี้้�ให้้ โมเสส ใช้้เสีียงสั่่�งแบบกระซิิบเบาๆ
7. เล่นจนกว่าจะเหลือผู้เล่น 4 คนสุดท้าย และประกาศว่าพวกเขาเป็นสด
ุ ยอดแชมป์แห่งการฟังและการท�ำ
ตาม
• ความสัมพันธ์ของความจริงสู่ชีวิต : พระเจ้าก�ำลังพูดกับเราอยู่ตลอดโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะต้องพึ่งพาและเชื่อมั่นว่า
พระเจ้าจะทรงปลอบโยน สอน และน�ำทางเรา เราจ�ำเป็นจะต้องจดจ่อและฟังสิ่งที่พระเจ้าก�ำลังตรัสในหัวใจของเรา

ค�ำถาม
1. ในการที่เราจะสามารถเชื่อฟังโมเสสในทันที เราจะต้องท�ำอย่างไร (ฟังอย่างตั้งใจ จดจ่อ และเชื่อฟังค�ำ
สั่งของโมเสสทันที) จะต้องท�ำอย่างไรถ้าหากโมเสสกระซิบเบาๆ ?
2. เราจ�ำเป็นต้องได้ยินเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ปลอบโยนเรา เป็นครู และน�ำทางแก่เรา เรา
จะได้ยน
ิ พระเจ้าพูดกับเราได้อย่างไร (ฟังอย่างตั้งใจ จดจ่อ เชื่อฟังทันทีในค�ำสั่งที่มาจากพระเจ้า)
หมายความว่าอย่างไร ในการที่เราจะพึ่งพา เชื่อมั่น ในการทรงน�ำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
3. พระบิดาโปรดเติมข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพระองค์สามารถจดจ่อกับ
เสียงอันเบาของพระองค์เมื่อพระองค์ตรัสกับข้าพระองค์ พระวิญญาณขอทรงโปรดตรัสภายในจิตใจ
ในเวลานี้และส�ำแดงวิธีที่ข้าพระองค์จะสามารถติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น (หยุดพัก)
ขอบคุณพระวิญญาณที่ทรงเป็นครูและผู้น�ำทางของข้าพระองค์
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ใบงาน

ั ำ�ลังั ยากและท้้าทายมากขึ้้�น แต่่คุณ
ุ ทำำ�ได้้! คุุณยัังจำำ�บรรทััดที่่� 7 ของคำำ�อธิิษฐานของเราได้้ ไหม (การไว้้วางใจ)
	มันกำ
เขีียนลงในช่่องว่่างข้้างล่่าง



เขยี นลงในช่องว่าง
เอเฟซัส 5:18b: “แต่________________ด้วย__________________



ให้ล�ำดับผลของพระวิญญาณในช่องว่าง
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________



อะไรคือ ผลของพระวิญญาณที่ทา้ ทายหรือยากมากที่สุดในการส�ำแดงออกของคุณ?
การอธิษฐานจะสามารถช่วยคุณอย่างไรได้บา้ ง?



ช่่วงการตอบสนอง
ยื่่�นมือื แตะให้้กับ
ั พระเจ้้า หลัับตาลงและฟัังสิ่่�งที่่พ� ระเจ้้ากำำ�ลังั พููดกัับคุุณ พระองค์์ทรงเตืือนให้้นึกึ ถึึงข้้อพระคััมภีีร์์ข้อ้ ใดข้้อหนึ่่�งไหม
พระองค์์ทรงให้้แนวทางบางอย่่างไหม พระองค์์เตืือนให้้นึกึ ถึึงใครสัักคนไหม ลองวาดหรืือเขีียนบนกระดาษว่่าตอนนี้้�พระเจ้้ากำำ�ลังั พูู
ดอะไรกัับคุุณอยู่่�
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นี่ มั นคื อ การ
Katie ตัดสินใจว่าจะชวนเพือ่ นของเธอมาโบสถ์
ในพระวิญญาณ? ใช่, ใช่, ใช่ !
Joe ไม่่ได้้อ่า่ นหนัังสืือสอบ จึึงทำำ�การทุุจริิต
ในพระวิญญาณ? ไม่, ไม่, ไม่ !
Suzie ได้แบ่งป ันค�ำพยานของเธอต่อหน้าเพือ่ นทัง้ ชั้นเรียน
ในพระวิญญาณ? ใช่, ใช่, ใช่ !
Brian อธิษฐานเผือ่ การรักษาแม่ของเขา ที่ก�ำลังป ่วยหนัก
ในพระวิญญาณ? ใช่, ใช่, ใช่ !
Peter ได้น�ำบางอย่างทไี่ ม่ใช่ของเขาไป
ในพระวิญญาณ? ไม่, ไม่, ไม่ !
พระเยซููเริ่่ม� อธิิษฐานเผื่่�อลููกของมิิชชัันนารีี
ในพระวิญญาณนั่นแหละคือ การ Rap!

คุณครูน�ำโดยอ่านค�ำต่างๆ ที่เป ็นตัวอักษรสีด�ำ และเด็กก็ดต
ู ามโดยตอบส่วนที่เน้นเป ็นสีฟ ้า หลังจากนัน
้
หนุนใจให้ชั้นเรียนเรียบเรียงเพลง Rap เป ็นของแต่ละกลุม่ โดยเขียนข้อเสนอแนะบนกระดาน สังเกตดู
ความตื่นเต้นเมือ่ เด็กได้ลอง Rap ในสิ่งที่ได้ช ว่ ยกันแต่ง!
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พระเยซูกับเด็ก มัทธิว 18:1-6

ใช้้หนููให้้นำำ�พระกรุุณา ความจริิง
ความชอบธรรมของพระองค์์ไปสู่่�ผู้้�อื่่�น

ยอห์น 1:14
พระวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระ
สิริของพระองค์ คือ พระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา
บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง
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ิ ธิ พ ล
อท
ลองพู ด ดู ไ ด้มั้ ย?
ใช้้หนููให้้นำำ�พระกรุุณา ความจริิง ความชอบธรรมของพระองค์์ ไปสู่่�ผู้้�อื่่น� –––––
ยอห์์น 1:14

พระวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระสิริของพระองค์
คือ พระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง

าน
ประท
ง
อ
ข
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้
อะไรค ประทานให
า
้
เจ
ที่พระ
เรา?

ลองหาซิ เจอมั้ ย?

เราจะ
ส
ส�ำแด ามารถ
ง
ของพ พระเมตตา
ระเจ้า
แ
ได้อย ก่คนอ่นื
่างไร?

รู ส้ ึกหรือไม ?่

มัทธิว 19:13-15
กิจการ 2:16,17
ลูกา 18:15-17
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อะไรคืือความแ
ตกต่่าง
ระหว่่าง ความจริ
ิง กัับ
คำำ�โกหก?

การโกหก
งอย่่างไร
ไม่่ถููกต้้อ

ิ ธิ พ ล
อท
“ค�ำ อธิ ษ ฐานป อ๊ บคอร ์น”
กิจ กรรมแบ ง่ กลุ ่ม
นำำ�เด็็ก ๆ เข้้าสู่่�ช่่วงเวลาอธิิษ ฐานด้้วยคำำ�อธิิษ ฐาน “ใช้้หนููให้้นำำพระกรุุณา ความจริิง ความชอบธรรมขอ
งพระองค์์ ไปสู่่�ผู้้�อื่่�น” ให้้เด็็ก ๆ พููดตามคำำ�อธิิษ ฐานนั้้�นและท้้าทายให้้เด็็ก ๆ อธิิษ ฐานด้้วยหนึ่่�งประโย
คเพื่่�อทููลขอให้้พระเจ้้าใช้้พวกเขาแบ่่งปัันความจริิงของพระองค์์และสำำ�แดงพระเมตตาแก่่คนรอบ
ข้้าง พวกเขาสามารถกล่่าวออกพระนามของพระเจ้้าและพระลัักษณะของพระองค์์อย่่างที่่� ได้้แบ่่ง
ปัันไปในบทเรีียนตััวอย่่าง

พู ด ออกมาดั ง ๆ
• พ
 ระเยซููสำำ�แดงความเที่่ย� งธรรมของพระองค์์ทุกุ วัันผ่า่ นการรัักษาผู้้�ป่่วยและช่่วยเหลืือคน
ยากจน
• พระองค์ ไม่สนใจว่าคนเหล่านันจ
้ ะชรา หนุ ม่ รวย หรือ ยากจน
• พระองค์ปฏิบต
ั ต
ิ อ่ คนอื่นอย่างเสมอภาค
• พระองค์รักและมีเมตตาต่อทุกคน
• พระองค์กล่าวความจริงเสมอ
ให้เด็ก ๆ แบ่งป นั วิธีการที่จะเป น็ ตัวแทนของความยุติธรรม สามารถโต้ตอบเมื่ออยู ่ ใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะพูดความจริง พระวจนะพระเจ้าที่อยู ่ ในใจสามารถช่วยเราให้พูดตาม
ความจริงได้อย่างไร?
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ได้ยิ นไหมจ้ะ เด็ ก ๆ ?
พระเยซูกับเด็ก ๆ (มัทธิว 18:1-6)

บ่า

ยวันหนึง่ ที่ฟ ้าโปร่งและแดดจ้า ขณะที่เหล่าสาวกนัง่ อยูแ่ ละพูดคุยกับพระเยซู หลายๆ ครั้ง
เรามักจะกังวลว่าใคร ๆ จะได้รับการดูแลอย่างดีทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่สนามเด็กเล่น
สาวกก็สงสัยในเรื่องคล้ายๆกัน “อืม..พระเยซูเจ้าข้า” เขาถามพลางเกาหัว “ใครที่เป ็นใหญ่ที่สุดใน
แผ่นดินสวรรค์” ฉันเดาว่าพวกเขาคาดหวังที่จะได้ยน
ิ พระเยซูเอ่ย
ชือ่ ใครคนหนึง่ ในพวกเขา พระเยซูเองก็ทรงทราบความคิดของ
พวกเขา และพระองค์เรียกเด็กคนหนึง่ มาท่ามกลางพวก
เขา “ยืนข้าง ๆ เรา” พระเยซูตรัส จากนัน
้ พระองค์มอง
ไปที่สาวก และบอกกับพวกเขาในเรื่องที่น่าอัศจรรย์
ใจว่า “ใครที่ถอ่ มจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กๆ คนนี้ คน
นันจ
้ ะเป ็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์” และพระองค์
ตรัสสิ่งที่น่าอัศจรรย์กว่านัน
้ ว่า “และถ้าใครจะยอมรับ
เด็กเล็กๆ อย่างนี้สกั คนหนึง่ ในนามของเรา คนนัน
้ ก็
ยอมรับเราด้วย” ว้าว! และคุณก็รู ว้ า่ ถ้าพระเยซูตรัส
เช่นไร ก็หมายความเช่นนน
ั้ เพราะพระองค์ตรัสแต่
ความจริงเท่านัน
้
พระเยซูมีหัวใจเพื่อความยุติธรรม พระองค์ทรงห่วงใยคน
ยากจน พระองค์แสดงความเห็นอกเห็นใจแก่คนป่วย พระองค์น�ำ
สันติสุขมาสู่ผู้ที่เจ็บปวดภายใน และพระองค์ยังรักที่จะใช้เวลากับเด็ก ๆ ที่หลาย ๆ ครั้งมักถูกมอง
ข้ามไป พระเยซูตรัสว่า “เป็นสิ่งที่แย่มากส�ำหรับใครสักคนที่ท�ำร้ายเด็ก ๆ” คุณรู้สึกไหมว่าพระเจ้า
ทรงรักและเป็นห่วงคุณมากแค่ไหน?

คุณท� ำ ได้ ไหม?
• ยอมให้้พระเจ้้าใช้้คุณ
ุ เพื่่�อประกาศถึึงพระเมตตา ความจริิง และความเที่่ย� งธรรมของพระองค์์
• ตัดสินใจที่จะกล่าวถึงความจริงเสมอ
• จดจ�ำพระวจนะของพระเจ้า
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เล่น กั น เถอะ!
นีค่ ือบทลงโทษและข่าวดีการเคลื่อนไหวด้วยมือ
1. ผู้้�เล่่นทุุกคนต่่อแถวที่่�ฝ ่่ง หนึ่่�งของห้้องหรืือพื้้�นที่่�โล่่ง ชี้้�ไปยัังพื้้�นที่่�อยู่่�ห่่างออกไป สั่่�งผู้้�เล่่นให้้วิ่่�งจากที่่�นี่่�
(แถวที่่�พวกเขายืืน) ไปยัังที่่�นั่่�น (จุุดที่่�อยู่่�ห่่างออกไป) และวิ่่�งกลัับมาฝั่่�ง
2. สำำ�คััญ: กำำ�หนดเวลาที่่�ผู้้�เล่่นทุุกคนต้้องใช้้ในการวิ่่�งกลัับมาที่่�จุุดตั้้�งตน บอกผู้้�เล่่นว่่า ต้้องวิ่่�งอีีกครั้้�ง
แต่่ครั้้�งนี้้�จะลดเวลาลงครึ่่�งหนึ่่�ง หากทำำ�ไม่่สำำ�เร็็จจจะถููกลงโทษให้้วิิดพื้้�น 10 ครั้้�ง สำำ�คััญ:
เพื่่�อให้้ได้้รัับประสบการณ์์ ผู้้�เล่่นจะต้้องไม่่สามารถทำำ�ให้้สำำ�เร็็จตามเวลาที่่�กำำ�หนด – การวิ่่�งครั้้�งนี้้�ถููกออก
แบบไว้้เพื่่�อให้้ผู้้�เล่่นล้้มเหลว
3. อนุญาตให้ผู้เล่นลองใหม่อีกครั้ง โดยให้สลับกันระหว่างผู้หญิง ผู้ชาย และผู้ที่อายุน้อยที่สุด
4. หลังจากผู้เล่นพยายามหลายรอบ อธิบายอย่างเศร้า ๆ ว่าพวกเขาไม่สามารถท�ำส�ำเร็จตามเป้าหมาย
และพวกเขาต้องถูกลงโทษ
5. ก่อนที่ผู้เล่นจะต้องถูกท�ำโทษด้วยการวิดพื้น – ให้มีกรรมการอีกคนวิ่งเข้ามาและกล่าวว่า “คุณไม่
สามารถให้ผู้เล่นเหล่านี้วิดพื้น! ดูสิว่าพวกเขาเหนื่อยแค่ไหน!” กรรมการคนแรกตอบ: ใช่ แต่พวกเขา
ตกลงแล้วว่าจะถูกท�ำโทษ จากนั้นโค้ชอีกคนพูดว่า: “เดี๋ยวก่อน ฉันจะชดใช้ที่พวกเขาถูกท�ำโทษ” ก่อน
จะพูดอะไรต่อ ให้โค้ชเริ่มวิดพื้น
6. ให้เด็ก ๆ เริ่มนับเมื่อโค้ชวิดพื้นแทนพวกเขา 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10!
7. แบ่งปันกับเด็ก ๆ และสอนพวกเขาให้ท�ำ “Creation to Christ Hand Motions” (ดู Picture of
motion ที่หน้า ภาคผนวก)
• เชื่่�อมโยงความจริิงสู่่�ชีีวิิต: พระเจ้้าประสงค์์จะใช้้เด็็ก ๆ เพื่่�อให้้มีีอิิทธิิพลกัับครอบครััวและเพื่่�อนของพวกเขา

ค�ำถาม
1. ถามทุก ๆ คนว่า “แขนของพวกเขาปวดเมื่อยจากการถูกลงโทษด้วยการวิดพื้นหรือไม่?” (ค�ำตอบ
คือ ไม่ เพราะโค้ชได้รับเอาการถูกลงโทษของเราไปด้วยการวิดพื้นของเขา) ว้าว! ท�ำไมโค้ชถึงรับการ
ลงโทษแทนเรา?
2. ในพระคัมภีร์กล่าวว่า เพราะความบาปของเราซึ่งพระเจ้าไม่พอพระทัย เราต้องได้รับบทลงโทษ (ความ
ตาย) ใครเป็นผู้ชดใช้การถูกลงโทษแทนเรา (พระเยซู) ท�ำไมพระเยซูถึงรับโทษแทนเรา?
3. พระเยซูู ลููกขอขอบคุุณสำำ�หรัับความรัักของพระองค์์ที่่�มีีมากจนกระทั่่�งพระองค์์ยอมตาย และรัับโทษ
บาปของข้้าพระองค์์ ทั้้�งหญิิงและชาย ให้้คุุณสงบใจสัักครู่่�แล้้วคิิดว่่าพระเยซููนั้้�นรัักคุุณมากเท่่าใด
(หยุุดนิ่่�ง) พระเยซูู โปรดให้้อภััยความบาปของข้้าพระองค์์ เราอยากจะสำำ�นึึกผิิดและร้้องทููลต่่อพระองค์์
ในความบาปที่่�เราทำำ� พระเยซูู ขอโปรดทรงเป็็นพระผู้้�ไถ่่ของข้้าพระองค์์ ขอโปรดเปิิดเผยว่่าชีีวิิตของเรา
จะสามารถสำำ�แดงถึึงพระเมตตา ความจริิงและความเที่่�ยงธรรมของพระองค์์ ได้้อย่่างไร (หยุุดนิ่่�ง)
พระเยซูู ขอขอบคุุณที่่�พระองค์์โปรดให้้ข้้าพระองค์์เป็็นหนึ่่�งในลููก ๆ ของพระเจ้้า ขอพระวิิญญาณทรง
ฉายแสงส่่องผ่่านข้้าพระองค์์ทุุก ๆ ทาง ในทุุก ๆ วััน
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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น้องสามารถจ�ำค�ำอธิษฐานบรรทัดที่ 8 ได้ ไหม “มีอท
ิ ธิพล” เขียนลงไปข้างล่าง



เติมค�ำในช่องว่าง
ยอห์น 1:14 “เราเห็น___________ของพระองค์ คือ พระสิริที่สมกับ___________องค์เดียวของ___________,
บริบรู ณ์ดว้ ย___________และ___________.

	คุณุ เคยต้้อนรัับใครที่่เ� พิ่่�งย้้ายเข้้ามาในโรงเรีียน ในโบสถ์์ หรืือในละแวกบ้้านคุุณหรืือไม่่? ถ้้าเคย ให้้แบ่่งปัันช่ว่ งเวลาที่่คุ� ณุ ต้้อนรัับ
คน ๆ นั้้�น ถ้้ายัังไม่่เคย ถ้้าจะลองดููสักั ครั้้�งล่่ะ? ยิ่่�งเราทำำ�มากเท่่าไหร่่ มัันก็จ็ ะยิ่่�งง่่ายขึ้้�นเรื่่อ� ย ๆ

	ลองคิิดถึึงช่่วงเวลาที่่เ� ราสามารถมีีอิิทธิิพลหรืือโน้้มน้้าวใครให้้ทำำ�สิ่่ง� ที่่ถู� กู ต้้องในช่่วงเวลาที่่ย� ากได้้ ไหม? ถ้้าคุุณเคยทำำ�
แบ่่งปัันว่า่ คนๆ นั้้�นมีีการตอบสนองอย่่างไรต่่อการช่่วยเหลืือของคุุณ



ช่่วงการตอบสนอง

	
ถามพระเจ้าและฟ ังค�ำตอบเหมือนที่คุณได้ตอบไป คุณสามารถคิดถึงหนทางที่พระเจ้าสามารถใช ค้ ณ
ุ เพือ่ เข้าถึงคนที่อยูร่ อบ
ๆ ตัวคุณได้ ไหม? บางทีคุณอาจจะเริ่มจากกลุม่ อธิษฐานที่โบสถ์? บางทีคุณอาจจะเชิญเพือ่ นที่ปกติไม่คอ่ ยได้ ไปโบสถ์มา
โบสถ์? ต้อนรับเพือ่ นบ้าน หรือเด็ก ๆ ในห้องเรียนของคุณ?
80

ิ ธิ พ ล
อท
นี่ มั นคื อ การ

ฉันอยากจะเป ็นตัวแทนของความจริง!
ฉันท�ำ ฉันท�ำ!
ฉันอยากจะพูดถึงพระเมตตา!
ฉันท�ำ ฉันท�ำ!
ฉันอยากจะส�ำแดงความเที่ยงธรรมของพระองค์ ในชีวต
ิ ทุก ๆ วัน!
ฉันท�ำ ฉันท�ำ!
ฉันอยากจะช่วยคนเหล่านัน้ ที่หลงทางและหลงผิด
ฉันท�ำ ฉันท�ำ!
ฉันอยากจะช่วยผูคน
้ เหล่านัน้ ที่ขาดแคลน!
ฉันท�ำ ฉันท�ำ!
ฉันอยากจะช่วยคนเหล่านัน้ ที่ถกู เพิกเฉย!
ฉันท�ำ ฉันท�ำ!
ฉัันอยากจะเป็็นตััวแทนของความจริิง!
คุณครูน�ำโดยการอ่านค�ำสีด�ำ และเด็ก ๆ อ่านตามที่ตัวที่เน้นสีฟ ้า หลังจากนัน
้ ท้าทายชั้นเรียนให้เขียน
ท่อนแรปในกลุม่ ของตัวเอง เขียนลงบนกระดานแล้วดูวา่ เด็ก ๆ ตื่นเต้นเพียงใดขณะที่พวกเขาร อ้ งแรปที่
เพิ่งแต่งเอง!
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ใช้้ข้้าพระองค์์เพื่่�อพระสิิริิของพระองค์์
และเชื้้�อเชิิญคนอื่่�น ๆ มาติิดตามพระองค์์

เซาโล แห่งเมืองทาซัส กลายเป็น เปาโล อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ – กิจการ 9:1-22

มัทธิว 28:19
“เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปแนะน�ำชนทุก
ชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาใน
พระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริสุทธิ”์
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การสรา้ งสาวก
ลองพู ด ดู ไ ด้มั้ ย?
ใช ข้ า้ พระองค์เพือ่ พระสิริของพระองค์และเชือ้ เชิญคนอื่น ๆ มาติดตาม
พระองค์
–––––
มัทธิว 28:19
“เพราะฉะนัน
้ ท่านทั้งหลายจงออกไปแนะน�ำชนทุกชาติมาเป ็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขา
ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ”์

มิิชชัันนารีี

ลองหาซิ เจอมั้ ย?

คืืออะไร?

สาวก คือ

อะไร?

รู ส้ ึกหรือไม ?่

มาระโก16:15
ยอห์น 17:4-5
โรม 10:13-17
โคโลสี 3:17
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การสรา้ งสาวก
“ค�ำ อธิ ษ ฐานป อ๊ บคอร ์น”
กิจ กรรมแบ ง่ กลุ ่ม
นำำ�เด็็ก ๆ เข้้าสู่่�ช่่วงเวลาอธิิษฐานอีีกครั้้�งด้้วยคำำ�อธิิษฐาน “ใช้้ข้า้ พระองค์์เพื่่�อพระสิิริขิ องพระองค์์และ
เชื้้�อเชิิญคนอื่่�น ๆ มาติิดตาม” ให้้เด็็ก ๆ พููดตามคำำ�อธิิษฐานนั้้�นและท้้าทายให้้เด็็ก ๆ อธิิษฐานด้้วย
หนึ่่�งประโยคที่่อ� ธิิบายความต้้องการของเขาที่่อ� ยากให้้พระเจ้้าใช้้พวกเขาเพราะพระสิิริขิ องพระ
องค์์ และกล้้าที่่จ� ะเชิิญผู้้�อื่่น� ให้้ติดิ ตามพระเยซูู พวกเขาสามารถกล่่าวออกพระนามของพระเจ้้า
และพระลัักษณะของพระองค์์อย่่างที่่� ได้้แบ่่งปัันไปในบทเรีียนตััวอย่่าง

พู ด ออกมาดั ง ๆ
• มิิชชัันนารีีคืือผู้้�ที่พ
่� ระเจ้้าทรงเรีียกให้้สั่่ง� สอนพระกิิตติิคุณ
ุ ของพระเยซููคริสต์
ิ ์
•	หลายครั้งที่การเดินทางไปยังประเทศที่ห า่ งไกล เรียนรูภ้ าษาและวัฒนธรรมใหม่ คือ ชีวต
ิ
แห่งการเสียสละและการอุทศ
ิ ตนแด่พระเจ้า
•	พระเยซููประสงค์์ ให้้เราทุุกคนเป็็นมิิชชัันนารีีในสถานที่่� ๆ เราอาศััยอยู่่� และเป็็นแสงสว่่าง
ของพระองค์์ทั้้�งที่่�โรงเรีียนและที่่บ้� า้ น
คุุณจะต้้องเริ่่ม� ต้้นด้ว้ ยการให้้เด็็ก ๆ แบ่่งปัันเรื่่อ� งราวของมิิชชัันนารีีจากโบสถ์์ของเชา หรืือจากที่่�
ๆ เขารู้้�จัักทั่่�วโลก หนุุนใจพวกเขาให้้พูดู เกี่่ย� วกัับวิธีีที่
ิ พ
่� วกเขาสามารถเรื่่อ� งพระเยซููให้้กัับ
ครอบครััวและเพื่่�อนฟััง
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ได้ยิ นไหมจ้ะ เด็ ก ๆ ?
เซาโล แห่งเมืองทาซัส กลายเป น็ เปาโล อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ – กิจการ 9:1-22

เปา

โล ครั้้�งหนึ่่�งเคยเป็็นผู้้�ที่ต่่� อ่ ต้้านและเป็็นศััตรููของพระเยซููและเหล่่าสาวก กลายมาเป็็น
หนึ่่�งในผู้้�นำำ�ที่สำ่� ำ�คัญ
ั ที่่สุ� ดุ ของคริิสตจัักรในยุุคแรก และเป็็นมิิชชั่่�นนารีีประกาศข่่าว
ประเสริิฐ เรื่่อ� งเกิิดขึ้้�นเมื่่�อวัันหนึ่่�งเซาโล (ก่่อนที่่ชื่่� อ� ของเขาจะถููกเปลี่่ย� นเป็็นเปาโล) กำำ�ลังั เดิินอยู่่�บน
ถนนมุ่่�งหน้้าไปยัังเมืืองดามััสกัสั แสงสว่่างจ้้าจากสวรรค์์ทำำ�ให้้
เขาล้้มลงกัับพื้้�น และทำำ�ให้้เขาตาบอด เซาโลได้้ยินิ เสีียง
พููดว่่า “เซาโล เจ้้าข่่มเหงเราทำำ�ไม?” “ท่่านเป็็นใครกััน
พระเจ้้า?” เซาโลถาม “เราคืือเยซูู ผู้้�ที่เ่� จ้้าข่่มเหง” เซาโล
กลััวจนตััวสั่่�น เขามองอะไร ไม่่เห็็นเป็็นเวลาสามวััน
และเขาไม่่ดื่่ม� น้ำำ��และทานอะไรเลยเป็็นเวลาสามวััน
พระเจ้้าได้้ตรััสกับ
ั ผู้้�รับ
ั ใช้้ของพระองค์์ชื่่อ� อนาเนีีย ให้้
ไปหาเซาโล “อนาเนีีย เราต้้องการให้้เจ้้ารัักษาการ
มองเห็็นของเซาโล เราได้้เลืือกสรรเขาให้้เป็็น
มิิชชัันนารีี” สิ่่�งเหล่่านี้้� ไม่่สมเหตุุสมผลในสายตาของ
อนาเนีีย เขาได้้ยินิ เรื่่อ� งราวที่่� ไม่่ดีีของเซาโลที่่ทำ� ำ�ต่อ่ ผู้้�
เชื่่�อ แต่่อนาเนีียเชื่่�อฟัังพระเจ้้า พระเจ้้าทรงรัักษาเซาโล
จากนั้้�นเซาโลก็็เริ่่ม� เทศนาสั่่�งสอนเกี่่ย� วกัับพระเยซููใน
ทุุก ๆ ที่่ที่� เ่� ขาไป คนมากมายมาติิดตามพระเยซูู ชื่่�อของเซาโล
ภายหลัังเปลี่่ย� นเป็็น เปาโล พระคััมภีีร์์ถูกู เติิมด้้วยคำำ�สอนของเปาโลและจดหมายถึึงคริิสตจัักร
ต่่าง ๆ เขาเปลี่่ย� นแปลงจากหน้้ามืือเป็็นหลัังมืือเพื่่�อพระเยซูู เขาถวายเกีียรติิสิริิ ทั้้�
ิ งหมดแด่่พระเจ้้า
และสอนให้้คนอื่่นทำ
� ำ�เช่่นเดีียวกััน

คุณท� ำ ได้ ไหม?
• ตัดสินใจว่า ไม่วา่ คุณจะท�ำอะไรก็จะท�ำเพือ่ เป ็นการถวายเกียรติพระเจ้า
• ตระหนักถึงพรสวรรค์และความสามารถของคุณที่มาจากพระเจ้า
• ให้ทกุ สิ่งที่คุณท�ำเป ็นเหมือนของขวัญแห่งรักแด่พระเยซู
• ขอพระเจ้าช่วยคุณให้เติบโต และกล้าที่จะเชิญคนอื่นมาติดตามพระองค์
• ขอพระเจ้าประทานโอกาสในการเป ็นพยานเรื่องความรักของพระองค์ ในทุก ๆ ที่ที่คุณไป
•	เพือ่ แบ่งป นั ข่าวประเสริฐแก่สมาชิกในครอบครัว คุณสามารถใช เ้ ครื่องมือสนุก ๆ และเรียน
รู ้ ได้งา่ ยจากหน้า 109 ของหนังสือเล่มนี้
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เล่น กั น เถอะ!
เกม ตาข่าย
1. แสดงขอบเขตที่จะเล่นเกมให้แก่ผู้เล่น
2. เพื่อความปลอดภัย: ถ้ามีผู้เล่นมาก ให้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยให้เด็กเล็กกับเด็กโตเล่นคนละพื้นที่
3. ส�ำคัญ: อธิบายว่าเกมจะไม่จบลงจนกว่าผู้เล่นทั้งหมดจะถูกจับในตาข่าย
4. สำำ�คััญ: เลืือกผู้้�เล่่นที่่�ตััวเล็็กที่่�สุุดเป็็น “ตััวแทน” ผู้้�เล่่นที่่�ถููกเลืือกเป็็นตััวแทน จะวิ่่�งไล่่คนอื่่�น พยายามที่่�จะ
“แปะ” คนอื่่�นในกลุ่่�ม (สััมผััสคนอื่่�นด้้วยมืือ/แปะ) ระหว่่างที่่�ผู้้�เล่่นคนอื่่�น ๆ ก็็พยายามหลบหนีี
5. เมื่อตัวแทนสัมผัสคนอื่นได้ คนที่ถูกสัมผัสจะหลายเป็น “ตัวแทน” คนต่อไป และต้องจับมือกับตัวแทน
คนแรก กลายเป็นตาข่าย
6. ผู้้�เล่่นคนใหม่่ๆที่่�ถููก แปะ ก็็จะต้้องเข้้ามาเป็็นตาข่่าย – ตััวแทนจัับมืือกัันเหมืือนตาข่่ายเส้้นยาว
7. เล่่นต่่อไปเรื่่�อย ๆ จนกระทั่่�งตาข่่ายจัับผู้้�เล่่นได้้ทั้้�งหมด
8. เล่นอีกครั้งหากมีเวลา แต่ละครั้งให้เลือกผู้เล่นที่ตัวเล็กที่สุดเป็นผู้เริ่มเป็น “ตัวแทน”
• เชื่อมโยงความจริงสู่ชีวิต: ผู้เล่นหนึ่งคนเริ่มต้นจับผู้เล่นหนึ่งคน จากนั้นตาข่ายก็ขยายใหญ่ขึ้นจับได้มากขึ้นกว่าทีละครั้ง จนกระทั่ง
ท้ายที่สุด ทุกคนถูกจับเข้ามาในตาข่าย การสร้างสาวกก็เริ่มต้นจากคนหนึ่งคนที่เป็นสาวกจากนั้นก็เพิ่มทวีคูนเป็นจ�ำนวนมาก!

ค�ำถาม
1. ในเกมนี้้� เด็็กกี่่�คนที่่�ถููกตาข่่ายจัับหลัังจากเกมจบลง สามหรืือสี่่�คน? (ทั้้�งหมด) เดี๋๋�ยวก่่อน ใช่่ผู้้�เล่่นคน
แรกคนเดีียวไหมที่่�จัับผู้้�เล่่นทุุกคนด้้วยตััวของเขาเอง (เริ่่�มต้้นที่่�ผู้้�เล่่นคนเดีียวจนทวีีคููณอย่่างรวดเร็็ว)
2. ในพระคัมภีร์ อะไรที่พระเยซูขอให้ผู้ติดตาม และสาวกของพระองค์ท�ำ? พระเยซูบอกให้สาวกของ
พระองค์ออกไปสร้างสาวกแค่ชนชาติเดียวหรือ? (ไม่ ทุกชนชาติ!)
3. ข้้าแต่่พระเยซููคริิสต์์ ข้้าพระองค์์อยากจะเชื่่�อฟัังพระองค์์ด้้วยการออกไปสร้้างสาวกจนสุุดปลายแผ่่นดิิน
ข้้าพระองค์์สามารถเริ่่�มต้้นได้้ในวัันนี้้�ด้้วยการอธิิษฐานเผื่่�อทุุกชนชาติิและบอกทุุก ๆ คนที่่�ข้้าพระองค์์
รู้้�จัักเกี่่�ยวกัับพระเยซูู พระเจ้้าขอพระองค์์ทรงสำำ�แดงแก่่ข้้าพระองค์์ในขณะนี้้�ว่่าใครที่่�ข้้าพระองค์์ประสงค์์
ให้้ข้้าพระองค์์ท้้าทายเขาให้้ติิดตามพระองค์์ (หยุุดนิ่่�ง) พระเยซููขอทรงสอนข้้าพระองค์์ให้้เป็็นผู้้�สร้้างสา
วกที่่�ดีีด้้วยเถิิด
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ใบงาน



ใกล้้จะสำำ�เร็็จแล้้ว! น้้องสามารถจำำ�คำำ�อธิิษฐานบรรทััดที่่� 8 ได้้ ไหม “การสร้้างสาวก” เขีียนลงไปข้้างล่่าง



เติมค�ำในช่องว่าง
มัทธิว 28:19 “เพราะฉะนัน้ ท่านทัง้ หลายจง___________ชน___________มาเป ็น___________ จงบัพติศมา
พวกเขาใน___________ของ___________ และ___________ และ___________”



มิิชชัันนารีี คืืออะไร?



คุุณและฉัันสามารถเป็็นมิิชชัันนารีีและสร้้างสาวกในละแวกใกล้้เคีียงที่่ที่� เ่� ราอยู่่�ได้้อย่่างไร?



ช่่วงการตอบสนอง

	
นึกึ ถึึง 1 คนที่่เ� รารู้้�จัักซึ่่�งยัังไม่่รู้้�จักั กัับพระเจ้้า เขีียนชื่่�อเขาลงบนกระดาษการ์์ดและมุ่่�งมั่่�นที่จ่� ะอธิิษฐานเผื่่�อเขาทุุก ๆ วััน จำำ�ไว้้เสมอว่่า
พระเจ้้าสามารถใช้้คุณ
ุ เพื่่�อบอกเล่่าเรื่่อ� งราวความรัักของพระองค์์แก่่คนอื่่น� !
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นี่ มั นคื อ การ

ฉันอยากจะมีหวั ใจอย่างพระเจ้าเพือ่ รัก
ใช่ ใช่!
ฉันอยากจะมีหวั ใจอย่างพระเจ้าเพือ่ รับใช้
ใช่ ใช่!
ฉันรู ว้ า่ พระเจ้าสามารถใช้คนเล็กน้อยอย่างฉันได้
ใช่ ใช่!
เพือ่ จะแบ่งป ันเรือ่ งราวรักไม่สนส
ิ้ ด
ุ ของพระองค์
ใช่ ใช่!
ฉันอยากจะออกไปและสร้างสาวกในพระนามพระเยซู
ใช่ ใช่!
คุณจะช่วยฉันท�ำอย่างเดียวกันไหม?
ใช่ ใช่!

คุณครูน�ำโดยการอ่านค�ำสีด�ำ และเด็ก ๆ อ่านตามที่ตัวที่เน้นสีฟ ้า หลังจากนัน
้ ท้าทายชั้นเรียนให้เขียน
ท่อนแรปในกลุม่ ของตัวเอง เขียนลงบนกระดานแล้วดูวา่ เด็ก ๆ ตื่นเต้นเพียงใดขณะที่พวกเขาร อ้ งแรปที่
เพิ่งแต่งเอง!
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บารทิเมอัสชายผู้ตาบอด • มาระโก 10:46-52

ขออธิิษฐานในพระนามพระเยซููเจ้้า อาเมน

ฟีลิปปี 2:9
เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุด และ
ประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์
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ิ ำำนาจ
ิ ธอ
สท
ลองพู ด ดู ไ ด้มั้ ย?
ขออธิิษฐานในพระนามพระเยซููเจ้้า อาเมน
–––––
ฟ ีลิปป ี 2:9
เพราะฉะนัน
้ พระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุด และ ประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์

้อง
กเราต
า
ห
น
ึ
้
อะไรข
ลกนี้
จะเกิด ับผิดชอบโ
ู้ที่ร
เป็นผ

ท�ำไมฤ
ทธิ์เดช
จึ ง มี ใ น
พระนา
มของพ
ร ะ เ ย ซู

รู ส้ ึกหรือไม ?่

ลองหาซิ เจอมั้ ย?
มัทธิว 1:21
มัทธิว 28:19
ยอห์น 14:13
กิจการ 4:12
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“คำำอธิิษ ฐานป๊๊อ บคอร์์น”
กิิจ กรรมแบ่่ง กลุ่่�ม
นำำ�เด็็กๆ ในช่่วงเวลาการอธิิษ ฐานด้้วยการหนุุนใจพวกเขาให้้อธิิษ ฐานหนึ่่�งประโยคพร้้อมกัับ
คำำ�ทูลู ขอในพระนามพระเยซูู “ขออธิิษฐานในพระนามพระเยซููเจ้้า อาเมน” สิ่่�งนี้้�จะสามารถช่่วยรัักษา
พวกเขาเอง หรืือคนที่่พ
� วกเขารัักหรืือมัันอาจจะช่่วยให้้พวกเขาเติิบโตขึ้้�นในความรัักหรืือให้้
พระเจ้้าใช้้ ในวิิถีีทางที่่พิ
� เิ ศษได้้ พวกเขาสามารถร้้องออกพระนามของพระเจ้้าหรืือหรืือ
คุุณลัักษณะของพระองค์์ที่่� ใช้้ร่ว่ มกัันในตััวอย่่างบทเรีียน

พู ด ออกมาดั ง ๆ
• พ
 ระคัมภีรก์ ล่าวว่า “ฤทธานุภาพทัง้ สิน
้ ในสวรรค์กด
็ ี ในแผ่นดินโลกก็ด”ี เมือ่ เราอธิษฐานใน
พระนามของพระเยซู เราก็มีสิทธิอ�ำนาจนัน
้
• สิง่ นี้ท�ำให้เกิดค�ำถามว่า : พระเจ้าจะทรงตอบทุกค�ำอธิษฐานของเราเมือ่ เราร้องทูลขอต่อพระองค์
ในพระนามพระเยซูหรือไม่ มันหมายความว่าพระเจ้าจะทรงให้ทกุ อย่างที่เราต้องการใช่หรือไม่?
• ค�ำอธิษฐานของเราจะต้องมุง่ เน้นไปในสืง่ ที่จะถวายเกียรติแด่พระบิดาในสวรรค์และขยายแผ่นดิน
ของพระองค์บนแผ่นดินโลกนี้
ให้เด็กแบ่งป ันอย่างเป ิดเผยเกี่ยวกับชีวต
ิ การอธิษฐานของพวกเขา พวกเขาเคยมีค�ำอธิษฐานที่ได้รับ
การตอบหรือไม่? พวกเขารู ส้ กึ หงุดหงิดเพราะรู ส้ กึ ว่าค�ำอธิษฐานบางอย่างไม่ตอบตามที่พวกเขาคาด
หวังหรือไม่?
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ได้ยิ นไหมจ้ะ เด็ ก ๆ ?
บารทิเมอัสชายผูต้ าบอด (มาระโก 10:46-52)

บา

รทิเมอัสเป ็นคนตาบอดและเขาเป ็นขอทานผู ซ้ งึ่ อาศัยอยู บน
่ ถนนในเมืองเยรีโค เขารู จ้ ัก
พระเยซูและการอัศจรรย์ทพ
ี่ ระองค์ทรงท�ำ เขาได้ยน
ิ ว่าพระเยซูทรงรักษาคนป ว่ ยอย่างไร
ทั้งคนตาบอดและคนเหล่านัน
้ ที่เดินไม่ได้ บารทิเมอัสต้องการให้พระเยซูรกั ษาเขาเช่นกัน เขาร อ้ ง
เรียก “พระเยซู พระอาจารย์ โปรดเมตตาข้าพระองค์ โปรดเมตตา
ข้าพระองค์” ประชาชนรอบๆ บารทิเมอัสไม่ ใช่คนใจดี พวก
เขาตะโกนว่า “โอ้ จงเงียบเสีย” แต่บารทิเมอัสไม่สนใจพวก
เขาและยังคงร อ้ งเรียกหาพระเยซู พระเยซูทรงได้ยน
ิ และ
ตรัสว่า “พาเขามาหาเรา” ฝูงชนจึงกล่าวว่า “จงชื่น
ใจเถิด พระองค์ทรงเรียกหาเจ้า” บารทิเมอัสโยนเสือ้
คลุมทิ้งและรีบวิ่งไปหาพระเยซู พระเยซูทรงตรัสถาม
เขาว่า “เจ้าต้องการสิ่งใด” บารทิเมอัสตอบว่า “ข้า
พระองค์ตอ้ งการมองเห็น” พระเยซูจึงทรงตรัสตอบ
ว่า “ความเชือ่ ของเจ้าท�ำให้เจ้าหายดี” บารทิเมอัส
เชือ่ ว่าพระเยซูทรงมีฤทธิอ์ �ำนาจในการรักษาผูคน
้ คุณ
สามารถจินตนาการได้ ไหมว่าบารทิเมอัสมีความสุขแค่
ไหนเมือ่ ในที่สุดแล้วเขาสามารถมองเห็น และคุณสามารถ
จินตนาการออกไหมว่าอะไรที่เป ิดตาของเขาและมองเห็นพระ
เยซูได้ เขาไม่เป ็นเหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากนัน
้ เขาเริ่มต้นติดตาม
พระเยซู บอกทุกคนเกี่ยวกับการอัศจรรย์ทพ
ี่ ระองค์ท�ำ

คุณท� ำ ได้ ไหม?
• เน้นให้ค�ำอธิษฐานของคุณนัน
้ เป ็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย
• อธิษฐานในพระนามของพระเยซูส�ำหรับสติป ัญญาและการทรงน�ำ
• อธิษฐานในพระนามของพระเยซูส�ำหรับการรักษาและก�ำลัง
• เชือ่ ลงในหัวใจของคุณว่าในพระนามของพระเยซูนน
ั้ มีฤทธิอ์ �ำนาจ
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เล่น กั น เถอะ!
“ตกลง ครูฝ ึก!”
1. อธิบายให้ผู้เล่นฟังว่าคุณคือครูฝึกของการแข่งขันและคุณก�ำลังท้าทายให้ผู้เล่นให้เข้าร่วมการแข่งขันนี้
2. ผู้้�เล่่นยืืนต่่อกัันเป็็นสองแถวโดยหัันหน้้าเข้้าหากััน ยืืนให้้ชิิดกัันให้้พอที่่�จะยื่่�นแขนไปแตะกัันและกัันได้้
ผู้้�เล่่นคนหนึ่่�งจะวิ่่�งจากหััวแถวไปยัังท้้ายแถว ระหว่่างที่่�เหยีียดแขนต่่อกััน
3. ฟังดูง่ายใช่ไหม ? ผู้เล่นต้องวิ่งโดยถูกปิดตาไว้ (ใช้ผ้าปิดตา หรือถุงเท้าสามข้างผู้ต่อกัน หรือถ้าจะให้
ง่ายก็ให้ผู้เล่นหลับตา)
4. สิ่งส�ำคัญส�ำหรับครูฝึก : ครูฝึกคนหนึ่งยืนอยู่ท้ายแถว เพื่อหยุดผู้เล่น เมื่อพวกเขาเล่นจบ สิ่งส�ำคัญคือ
ความรับผิดชอบของครูฝึก ที่ต้องให้ผู้เล่นทุกคนปลอดภัย
5. สิ่งส�ำคัญส�ำหรับผ้เู ล่น : ให้แน่ใจว่าผู้เล่นทุกคนที่ยืนในแถวเข้าใจว่า หากผู้เล่นวิ่งออกนอกเส้นทางพวก
เขาจ�ำเป็นต้องค่อย ๆ น�ำพวกเขากลับมาด้วยมือของพวกเขาให้เข้าอยู่ในแถว
6. ผู้เล่นหนึ่งคนต่อครั้งจะถูกเลือกให้วิ่งระหว่างสองแถวตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด
• การเชื่อมต่อความจริงสู่ชีวิต: ผู้เล่นฟังและเชื่อฟังครูฝึก เพราะว่าพวกเขาไว้วางใจครูฝึก พวกเราทุกคนฟังครูฝึกของเรา ! ยิ่งไปกว่า
นั้นผู้เชื่อในองค์พระเยซูควรไว้วางใจ ฟังและเชื่อฟังพระเยซู เพราะว่าพระองค์ทรงมีสิทธิอ�ำนาจ !

ค�ำถาม
1. ในระหว่างเล่นเกม คุณได้พบว่ามันยากที่จะวางใจครูฝึกของคุณในตอนที่ครูฝึกบอกคุณให้วิ่งปิดตา
ใช่ไหม ? ท�ำไมคุณฟังครูฝึกของคุณ ท�ำไมนักกีฬาต้องฟังครูฝึกของพวกเขา? (ครูฝึกมีประสบการณ์
มากกว่า, ครูฝึกต้องการให้เราชนะ, ครูฝึกมีแผนการเล่น และครูฝึกมีมุมมองที่ดีกว่า
2. เมื่อพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งและทรงครอบครอบทุกอย่าง และพระบุตรพระเจ้าคือพระเยซู ทรงเป็น
กษัตริย์ เหนือกษัตริย์ คุณคิดว่าฤทธิ์อ�ำนาจนั้นมีมากแค่ไหนเมื่อเราขอและอธิษฐานตามพระประสงค์
ของพระเจ้าในพระนามของพระเยซู (ฤทธิ์อ�ำนาจทั้งหมดนั้นมีมากมาย)
3. ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ส�ำหรับการส่งพระเยซูมายังโลก ขอบคุณที่พระองค์ทรงอนุญาตให้ข้า
พระองค์เป็นบต
ุ รของพระองค์ ในการอธิษฐานในพระนามของพระเยซู ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์เชื่อพึ่ง
ไว้วางใจและพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการน�ำข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะใช้ชวี ิตของข้า
พระองค์อย่างไรในการถวายเกียรติแด่พระองค์ (หยุดสักครู่) ข้าพระองค์ทูลขอสิ่งนี้ในพระนามของพระ
เยซูคริสตเจ้า
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ยินดีดว้ ย คุณได้มาถึงบรรทัดสุดท้ายของค�ำอธิษฐานแล้ว สิทธิอ�ำนาจ ! คุณสามารถเขียนมันด้านล่างนี้ได้ ไหม ?



เติมค�ำในช่องว่าง

	
ฟ ีลิปป ี 2:9 “เพราะฉะนัน
้ พระเจ้าจึง___________พระองค์___________ และ ___________
พระนาม___________นามทั้งหมด___________”



ใ นการคิิดถึึงเรื่่อ� งราวของพระคััมภีีร์์วันนี้้�
ั ทำำ�ไมคุุณถึึงคิิดว่่าบารทิิเมอััสได้้รับ
ั การรัักษาโดยพระเยซูู ถ้้าพระเยซููทรงได้้ยินิ
บารทิิเมอััส แล้้วพระองค์์ทรงได้้ยินิ คุุณหรืือไม่่ และถ้้าพระเยซููทางได้้ยินิ คุุณ พระองค์์จะสามารถตอบคำำ�อธิิษฐานของคุุณเหมืือน
ที่่พ� ระองค์์ทรงตอบบารทิิเมอััสหรืือไม่่ คำำ�ตอบก็็คือื “ใช่่” คุุณสามารถขอพระเจ้้าเผื่่�อการรัักษา เผื่่�อกำำ�ลังั หรืือเผื่่�อสำำ�หรัับการช่่วย
ตััวคุุณเองและคนอื่่�นๆ เพราะว่่าพระเจ้้าทรงได้้ยินิ และทรงตอบคำำ�อธิิษฐาน



ช่่วงการตอบสนอง

	ท�ำกล่องอธิษฐาน คุณสามารถใช ก้ ล่องอะไรก็ได้ กล่องรองเท้า หรือกล่องกระดาษแข็งขนาดใดก็ได้ที่คุณเลือก คุณสามารถ
ตกแต่งกล่องด้วยกระดาษห่อของขวัญ หรือสติก๊ เกอร์ หรือแค่การเขียนค�ำง่ายๆ “กล่องค�ำอธิษฐานของฉัน” เขียนค�ำอธิษฐาน
ของคุณลงไปและเก็บมันไว้ ในกล่อง เพือ่ จะคิดถึงการอธิษฐานในแต่ละวัน ถ้าพระเจ้าทรงตอบค�ำอธิษฐานของคุณ ให้แน่ ใจว่า
คุณก็เขียนมันลงไปด้วยเช่นกัน และให้ขอบพระคุณพระองค์เสมอที่ทรงฟ ังค�ำอธิษฐานและตอบค�ำอธิษฐานของคุณ
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พระเยซู พระนามเหนือนามทัง้ ปวง!
อาเมน และ อาเมน!
ในพระนามพระเยซู เราได้พบความจริงและอ�ำนาจที่แท้จริง!
อาเมน และ อาเมน!
ในพระนามพระเยซู พระเจ้าทรงรักษา และเสริมก�ำลังเรา!
อาเมน และ อาเมน!
ในพระนามพระเยซู เราได้พบความหวัง และ ความป ิติยน
ิ ด!ี
อาเมน และ อาเมน!
ในพระนามพระเยซู เราได้รับพระคุณ และ พบสันติสขุ !
อาเมน และ อาเมน!
เราได้รู จ้ กั กับรักแท้ ในพระนามพระเยซูคริสต์!
อาเมน และ อาเมน!

คุุณครููนำำ� โดยการอ่่านคำำ�สีี ดำำ� และเด็็ก ๆ อ่่านตามตััวที่่เ� น้้นสีีฟ้้า หลัังจากนั้้�น ท้้าทายชั้้�นเรีียนให้้เขีียน
ท่่อนแรปในกลุ่่�มของตััวเอง เขีียนลงบน กระดานแล้้วดููว่่าเด็็ก ๆ ตื่่�นเต้้นเพีียงใดขณะที่่พ
� วกเขาร้้องแรปที่่�
เพิ่่�งแต่่งเอง!
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มรักั
ควา
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การ
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พระคริสต์ด้วยการเคลอ
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1. ในปฐมกาลพระเจ้้าทรงสร้้างโลกที่่�
สมบููรณ์์แบบ

2. ความบาปท�ำลายโลกที่สมบูรณ์แบบ
ของพระเจ้า

3. ค่าจ้างของความบาปคือความตาย

4. พระบุตรของพระเจ้า คือพระเยซูทรง
จ่ายค่าความบาปแล้ว

5. พระเยซูทรงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ
เพียงพระองค์เดียว

6. พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์

7. พระเยซูทรงถูกฝังไว้

8. พระเยซูทรงฟื้นจากความตายไปสู่ชีวิต

9. เพราะว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อ
ความบาปของคุณ

10. พระเยซูทรงมอบของขวัญแห่งชีวิตนิ
รันดร์กับคุณตอนนี้

11. คุณชอบของขวัญนี้มั้ย

12. ด้วยความเชื่อ ทูลขอให้พระเยซูทรง
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ

13. ออกไปบอกคนอื่นๆ เกี่ยวกับข่าวดีนี้

©2018 The Prayer Covenant for Children/Creation to Christ Hand Motions provided by GameLife77.com
and line drawings provided by One Hope. All rights reserved

นี่่�คืือวิิธีีง่่ายๆ สำำ�หรัับเด็็กๆ ในการแบ่่งปัันข้้อความของพระกิิตติิคุุณด้้วยการใช้้การเคลื่่�อนไหวของมืือ โปรด
ติิดตามในแต่่ละแผนภาพด้้านล่่างและจะเห็็นได้้ว่่ามัันสนุุกและง่่ายแค่่ไหนในการแบ่่งปัันกัับเพื่่�อนๆ
และครอบครััวของคุุณ! นี่่�คืืออุุปกรณ์์ที่่�ดีีเยี่่�ยมที่่�จะเชื่่�อมโยงด้้วยคำำ�อธิิษฐานในการเป็็นสาวก “ใช้้หนููเพื่่�อ
ประกาศพระสิิริิและช่่วยให้้ผู้้�อื่่�นได้้รัับ ความรอดจากพระองค์์”
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แหล่งข้อมูลส�ำหรับพันธสัญญาการอธิษฐานส�ำหรับเด็ก
เข้้าสู่่�การออนไลน์์เพื่่�อค้้นพบตััวอย่่างของหนัังสืือของเรา หนัังสืือเล่่ม
เล็็กๆ การ์์ดอธิิษฐาน สมุุดภาพระบายสีี และวีีดีีโอการอบรม สื่่�อเสีียง
และการดาวน์์โหลดอื่่�นๆ โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย

theprayercovenant.org/children

นิมิต: เพื่อจะเห็นการตื่นขึ้นต่ออ�ำนาจสูงสุดของพระเยซูคริสต์ทั่วโลกของพระองค์
พันธกิจ: น�ำเด็กเล็กๆ และเด็กโต ให้ติดตามพระเยซูผ่านทางฤทธิอ�ำนาจแห่งพันธสัญญาการอธิษฐาน
เข้าร่วมกลุ่มพลังวันนี้: รายละเอียดเพิ่มเติม เยี่ยมชมได้ที่ theprayercovenant.org/children
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จงทูลเรา และ เราจะตอบเจ้า และ จะบอกสิ่งยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซ่ึงเจ้าไม่รู้นั้นแก่
เจ้า – เยเรมีย์ 33:3
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