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คุำาอุป็มาเรื�องแกะหาย  ลูกา 15:1-7 | พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่
เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ช่ือว่าเป็นบุตรของพระเจ้า - 1ยอห์น 3:1 
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ท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่าน และ ด้วยสุดความคิดของท่าน นั่นแหละเป็นพระ

บัญญัติข้อส�าคัญอันดับแรก - มัทธิว 22:37, 38 
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กัน เหมือนอย่างที่เรารักท่าน - ยอห์น 15:12 

อุป็มาเรื�องทาสำท่�ไม่ยอมให้อภัย  มัทธิว 18:21-35  
| ขอทรงล้างข้าพระองค์ให้หมดจดจากความชั่วของข้าพระองค์ และ ขอทรงช�าระข้าพระองค์
จากบาปของข้าพระองค์ - สดุดี 51:2 

การป็ระสำูติของพระเยซู  ลูกา 2:1-20  | ข้าพระองค์จะขอบคุณพระยาห์เวห์ด้วยสุ

ดใจ ข้าพระองค์จะเล่าถึึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ - สดุดี 9:1 

เป็โตรป็ฏิเสำธพระเยซู  ลูกา 22:54-62 | “ถึ้าใครต้องการมาติดตามเรา ให้คน
นั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามา” - ลูกา * 9:23 

พระสัำญญาเรื�องพระวิญญาณบิริสุำทธ์ิ  ยอห์นู 14:15-31 | จงเต็มเปี่ยมด้วย
พระวิญญาณ - เอเฟซัส 5:18ข 

พระเยซู และ เด็กๆ  มัทธิว 18:1-6 | เราเห็นพระสิริของพระองค์ คือ พระสิริที่
สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา บริบูรณ์ด้วยพระคุณ และความจริง - ยอห์น 1:14 

เซาโลกลับิใจ้  กิจ้การ 9:1-22 | เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไป และ น�าชนทุก
ชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และ พระ

วิญญาณบริสุทธิ์ - มัทธิว 28:19 

การทรงรักษาบิารทิเมอัสำคุนูตาบิอด  มาระโก 10:46-52 | เพราะฉะนั้น
พระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุด และ ประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์ - 

ฟีลิปปี 2:9 
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Biblica หรือสำมาคุมพระคุัมภ่รน์ูานูาชาตินูั้นูรูส้ำึกเป็ น็ูเกย่รตอิยา่งยิ�ง ท่�ไดร้ว่มมอืกบัิพันูธสำัญญาคุำาอธิษฐานูสำำาหรับิเดก็ เพราะเดก็ ๆ 

นูั้นู ไม ่ไดส้ำำาคุญัแคุเ่ป็ น็ูผูู้นู้ำาในูอนูาคุตของโบิสำถเ์ทา่นูั้นู แตพ่วกเขาเป็ น็ูสำมาชิกหลักของโบิสำถ์ในูป็ จั้จุ้บิันูทั�วทั้งโลกดว้ย คุำาอธิษฐานูของ

เดก็ ๆ นูั้นูทรงพลังและม่ผู้ลเป็ น็ูนูิรันูดร ์ มันูจ้ะชว่ยนูำาคุนูจ้ำานูวนูมากมาสำูคุ่วามเชื�อในูพระเยซคูุริสำต์ และ หนูังสำือเลม่นู่จ้้ะชว่ยใหพ้ันูธกจิ้

นูั้นูสำำาเร็จ้ได ้! 

– LAREAU ANDERSON, ผูู้อ้ำานูวยการอาวโุสำหุนู้สำว่นูระดบัิโลก Biblica—สำมาคุมพระคุัมภ่รน์ูานูาชาติ

ตอนูนู้่เป็็นูเวลาท่�เราจ้ะคุอยเล่ย้งดเูดก็ ๆ เหลา่นู่้ เพราะพวกเขาเป็็นูอนูาคุตของโลก พระเขาคุอืผูู้เ้ป็ล่�ยนูแป็ลงอนูาคุต เป็รย่บิเหมอืนูผูู้ท้่�

กำาลงัรอคุบิเพลงิแหง่คุวามศรัทธาอยูก่ว็า่ได้ หนูงัสำอืเลม่นู่จ้้ะเป็็นูส่ำวนูหนูึ�งในูการจุ้ดป็ระกายใหก้ับิเดก็ ๆ เพราะดว้ยการอธิษฐานู เดก็ ๆ 

จ้ะเตบิิโต และ ช่วติของพวกเขาจ้ะไดร้ับิการเป็ล่�ยนูแป็ลง หนูงัสำอืพันูธสำญัญาคุำาอธิษฐานูสำำาหรับิเดก็ จ้ะถกูใชเ้ป็็นูเคุรื�องมอืท่�ชว่ยกระตุนู้ใหเ้

ดก็ ๆ ทั�วโลกไดรู้จั้้กถงึสำิ�งท่�พระเยซทูรงสำอนูและใหคุ้วามสำำาคุญัท่�สำดุนูั�นูคุอื - การปั็ั นูฐานู หนูงัสำอืเลม่นู่เ้ป็็นูการทรงเรย่กของพระเจ้้า และไดร้ั

บิการจั้ดเตรย่มเป็็นูอยา่งดจ่้าก Candy Marballi เธอเชญิชวนูใหพ้วกเราปั็ั นูนัูกนูมสัำการ และ นัูกอธิษฐานูรุนู่ใหมข่องโลกขึ้ นู

–   LUIS BUSH, วิทยากรกระบิวนูการระหวา่งป็ระเทศ ผูู้ร้ับิใช ้ TWC, Servant, Transform World 2020; ผูู้ร้ ว่มกอ่ตั้ง 4/14 

Movement กบัิศิษยาภบิิาลนูัมซคูุิม

ถอืเป็็นูคุวามทา้ทายในูการเชื�อมโยงหวัใจ้ของเดก็ ๆ เขา้กับิพันูธกจิ้การสำรา้งอาณาจั้กรของพระคุรสิำต์โดยการอธิษฐานูดว้ยหนูงัสำอืคุำาอธิ

ษฐานูสำำาหรับิเดก็เลม่นู่้ เราขอขอบิคุณุแคุนูด่้ สำำาหรับิสำื�อการเรย่นูท่�ยอดเย่�ยม 

–  GARY L. FROST, รองคุณะกรรมการภูมภิาคุ Midwest และ คุณะกรรมการพันูธกจิ้การอธิษฐานูอเมริกาเหนูอื

หนูังสำือคุำาอธิษฐานูสำำาหรับิเดก็นู่้วิเศษมาก ๆ มันูเป็ น็ูของขวัญสำดุเย่�ยมยอด ท่�นูำาเราไป็สำูพ่ระคุริสำต์ เป็ น็ูหนูังสำือท่�ชว่ยใหเ้ราจ้ดจ้อ่

ได ้ อธิบิายอยา่งชดัเจ้นู และ ยังงา่ยตอ่การใชง้านูดว้ย ผู้มเชื�อวา่พระเจ้า้จ้ะใชห้นูังสำือเลม่นู่้เพื�อสำอนู และ ชว่ยใหคุ้นูรุนู่ใหมร่ักในูการ

อธิษฐานู หยั�งรากใหพ้วกเขาดว้ยพระคุำาของพระเจ้า้ และ นูำาพวกเขาไป็สำูพ่ันูธกจิ้เพื�อพระสำิริของพระคุริสำต์ ในูฐานูะคุณุพอ่ และ ศิษยาภิ

บิาล ผู้มแนูะนูำาให ้ใชห้นูังสำือเลม่นู่จ้้ริง ๆ! เรามาตดิตามพระเจ้า้โดยการอธิษฐานูกบัิเดก็ ๆ กนัูเถอะ 

–  DR. JASON HUBBARD, ผูู้อ้ำานูวยการ Light of the World Prayer Center

หนูังสำือเลม่นู่ไ้ดร้ับิการออกแบิบิ วาดภาพ และ จ้ัดเร่ยงคุำาแนูะนูำาในูการอธิษฐานูไวอ้ยา่งดส่ำำาหรับิเดก็ ๆ ทั�วโลก และ ยังคุรอบิคุลุมแหลง่

ขอ้มลูท่�จ้ำาเป็ น็ูสำำาหรับิโบิสำถ์ โรงเร่ยนู และคุรอบิคุรัวคุริสำเตย่นูอก่ดว้ย มันูชว่ยใหเ้ราเชื�อมโยงกนัูไดด้่ขึ้นู และ สำามารถใช ้ไดจ้้ริง 

–  ROBERT A. MCDONALD, ป็ระธานูท่�เกษ่ยณอายุ ผูู้บ้ิริหาร และ ป็ระธานูกรรมการผูู้จ้้ัดการบิริษัท The Procter & Gamble 

Company

พันูธสำัญญาคุำาอธิษฐานูสำำาหรับิเดก็นู่้เหมาะมากกบัิการนูำาไป็ใช ้ในูแผู้นูการสำอนูอธิษฐานู กจิ้กรรมท่�เชื�อมโยงเขา้กบัิแผู้นูการสำอนูได้

เป็ น็ูอยา่งด่ ม่หลักสำตูรการสำอนูสำำาหรับิโรงเร่ยนูรว่เต็มรูป็แบิบิ จ้ึงเป็ น็ูเหตุผู้ลวา่ทำาไมหนูังสำือเลม่นู่จ้้ึงมย่อดขายดท่่�สำดุ ผู้มนูั้นูรักหนูังสำือ

เลม่นู่้มาก เพราะวา่มันูชว่ยแนูะนูำาเดก็ ๆ ใหรู้ จ้้ักกบัิพลัง และ อศัจ้รรยข์องการอธิษฐานูไป็พรอ้ม ๆ กบัิการเร่ยนูรู พ้ระคุัมภ่ร ์ ไป็ดว้ย

อยา่งสำนูกุสำนูานู และ เขา้ใจ้งา่ย มันูทำาหนูา้ท่�เชิญชวนูผูู้อ้า่นูใหเ้ขา้มารับิป็ระสำบิการณจ์้ากพระเจ้า้ดว้ยตนูเอง ในูขณะท่�ศึกษาพระคุัมภ่ร ์ 

และ พันูธสำัญญาของพระเจ้า้ท่�มต่อ่มนูุษย ์ ไป็ดว้ย ในูทุก ๆ บิทเร่ยนูสำำาหรับิเดก็ ๆ จ้ะมอ่ะไรบิางอยา่งท่�มคุ่วามหมายสำำาหรับิพวกเขา มันู

ทั้งนูา่สำนูกุ ม่ป็ระโยชนู์ และ ม่ป็ระสำิทธิภาพ 

– JOSHUA MAHONEY, ผูู้จ้้ัดการทรัพยากร Every Home for Christ

ในูวนัูเพน็ูเทคุอสำตน์ูันู้ อคัุรสำาวกเป็โตรไดย้นืูยนัูวา่ การเป็ น็ูพลเมอืงในูอาณาจ้กัรของพระเจ้า้ และ ของป็ระทานูแหง่พระวญิญาณบิรสิำทุธิน์ูันู้ 

เป็ น็ูของเรา และ ลกูหลานูของเรา (กจิ้การ 2:39) หนูงัสำอืนู่จ้้ะชว่ยแสำดงใหเ้ดก็ ๆ เหน็ูวา่พระสำญัญานู่ม้คุ่วามเก่�ยวขอ้ง และ เป็ น็ูคุวามจ้รงิท่�

เกดิขึนู้กบัิศาสำนูจ้กัรทัง้ในูอดต่ และ ป็ จั้จ้บุินัู 

– SIDNEY MUISYO, รองอธกิารบิดภู่มภิาคุแอฟริกา Compassion International
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จ้ริง ๆ มันูเป็ น็ูสำิทธิพิเศษท่�วิเศษมากท่�ไดอ้ธิษฐานูไป็กบัิการใชห้นูังสำือคุำาอธิษฐานูสำำาหรับิเดก็ ๆ นู่้ เดก็ ๆ สำามารถรูจ้้ักพระเยซไูด ้ไมว่า่

จ้ะอยูท่่�ไหนู! คุำาอธิษฐานูของเดก็ ๆ นูำาคุวามเป็ น็ูนูำ้าหนูึ�งใจ้เดย่วกนัูมาสำูพ่วกเราทุกคุนู และ ไดส้ำัมผู้สัำหัวใจ้ของพระเจ้า้! 

– CHERY OSTERLOH, นูกัอธิษฐานูสำากล Jesus Film Project

ฉนัูมคุ่วามป็ ติยินิูดม่ากท่�ตอนูนู่ม้ก่ารเตรย่มหนูงัสำอืพนัูธสำญัญาการอธิษฐานูเพื�อใหเ้ดก็ ๆ ได้ใช ้ในูการอธิษฐานูของพวกเขา ฉนัูคุดิวา่สำิ�ง

สำำาคุญัท่�สำดุในูการใชห้นูงัสำอืเลม่นู่คุ้อืการไดเ้ตรย่มเดก็ ๆ ทั�วโลกให ้ใชช้ว่ตินูกัอธิษฐานู ดงันูันู้เราจ้ึงป็า่วรอ้งวา่ “เดก็ ๆ เอย๋ มาเรย่นูรูท้่�จ้ะ

สำวดออ้นูวอนู และ นูมสัำการพระเจ้า้กนัูเถอะ” 

– DR. LOU SHIREY, ผูู้อ้ำานูวยการ Clergy Development/พันูธกจิ้อธิษฐานู คุริสำตจ้ักรสำากล International Pentecostal 

Holiness Church

พระเยซูป็รารถนูาใหเ้ดก็ ๆ เขา้มาหาพระองคุ์ และ พันูธสำัญญาคุำาอธิษฐานูนู่จ้้ะชว่ยไม่ใชแ่คุก่บัิเดก็บิางคุนู แตทุ่ก ๆ ชว่งอายดุว้ย มันูจ้ะ

ชว่ยเสำริมกำาลังใหเ้ดก็ ๆ เป็ น็ูสำาวกท่�มส่ำันูตสิำุขในูการอธิษฐานู และ แบิง่ป็ นัูเรื�องของพระเจ้า้ เราขอบิคุณุแคุนูด่ส้ำำาหรับิหนูังสำือสำดุวิเศษ

เลม่นู่!้ 

– DION STEINBORN, สำำานัูกงานูผูู้อ้ำานูวยการ Jesus Film, Project Catalyst

หนูังสำือคุำาอธิษฐานูเลม่นู่้เป็ล่�ยนูแป็ลงช่วติของผูู้คุ้นูท่�ทำาพันูธกจิ้รว่มกนัู ผู้มรูส้ำึกตื�นูเตนู้ และ ดใ่จ้มากท่�หนูังสำือเลม่นู่จ้้ะถกูใชเ้ป็ น็ูพระพร 

และ เป็ น็ูแรงบิันูดาลใจ้ใหก้บัิเดก็ ๆ ท่�จ้ะรว่มใจ้กนัูอธิษฐานูตอ่พระบิดิาวา่ “พระบิดิาเจ้า้ ขอทรงเติมลูกดว้ยพระวิญญาณบิริสำุทธิ!์” 

– GREG STOUGHTON, ผูู้ถ้อืหุนู้สำว่นู และ ป็ระสำานูงานูโคุรงการ สำำานูกังานู the President for Cru

ช่วติเดก็ ๆ จ้ะไดร้ับิการเป็ล่�ยนูแป็ลงจ้ากการสำอนูถึงคุวามจ้ำาเป็ น็ูในูการอธิษฐานู วิธก่ารอธิษฐานู และ พลังแหง่การอธิษฐานู! อก่ทั้ง

นูอกจ้ากคุวามสำำาคุญัของการอธิษฐานูแลว้ หนูังสำือเลม่นู่ย้ังสำอนูเดก็ ๆ ถึงคุวามรักของพระเจ้า้ท่�มต่อ่พวกเขา และ คุวามสำำาคุญัของการ

เชื�อฟ งั

– THOMAS E. TRASK, อดต่ผูู้ก้ำากบัิการชุมนูุมของพระเจ้า้

พระเจ้า้กำาลังเจ้ิมเดก็ ๆ ยคุุนู่ใ้หเ้ป็ น็ูเยาวชนูนูกัฟ ืนู้ฟู และ เป็ล่�ยนูแป็ลงโลก หนูังสำือพันูธสำัญญาคุำาอธิษฐานูสำำาหรับิเดก็นู่้ เป็ น็ูเหมอืนู

แหลง่คุวามรูอ้ันูลำ้าคุา่ใหพ้วกเขาไดเ้ร่ยนูรู ท้่�จ้ะอธิษฐานูโดยมุง่เนูนู้ไป็ท่�พระเจ้า้ เพื�อทั้งตัวเดก็ ๆ และ คุนูอื�นู ๆ มันูสำดุยอดมากเลยใชม่ัย้! 

ผู้มเป็ น็ูแฟนูตัวยงเลยแหละ ผู้มตั้งใจ้วา่จ้ะแนูะนูำาหนูังสำือนู่ใ้หก้บัิเพื�อนูรว่มงานู โดยเฉพาะรุนู่นูอ้งท่�อายุนูอ้ย และ ผู้มกอ็ยากใหคุ้ณุทำา

แบิบิผู้มเหมอืนูกนัู 

– TOM VICTOR, ป็ระธานูคุณะกรรมการ The Great Commission Coalition วิทยากรกระบิวนูการ 4 - 14 Window ในูภูมภิาคุ

อเมริกาเหนูอื

หนูังสำือเลม่นู่้เป็ น็ูเคุรื�องมอืชั้นูยอดในูการพัฒนูาดา้นูคุวามรัก และ คุวามใกลช้ดิกบัิพระเจ้า้ของเดก็ ๆ เราเชื�อวา่มันูจ้ะชว่ยสำรา้งคุวาม

เชื�อมั�นูใหผูู้้ เ้ชื�อทุกคุนูลุกขึ้นูมาอธิษฐานู สำรา้งสำาวก และ ป็ระกาศกบัิเดก็ ๆ ใหพ้วกเคุา้หลงใหล และเชื�อฟ งัพระบิญัญัติ และ พันูธกจิ้ท่�ยิ�ง

ใหญ่ และ สำำาคุญัท่�สำุด ขอบิคุณุจ้ริง ๆ สำำาหรับิของขวัญท่�ยอดเย่�ยมนู่!้ 

– K. MARSHALL WILLIAMS SR., ศิษยาภบิิาลอาวโุสำ คุริสำตจ้ักร Nazarene Baptist Church, Philadelphia PA, และป็ระธานู

สำมาคุมมติรภาพแอฟริกนัูอเมริกนัูแหง่ชาติ SBC 
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ถงึเดก็ ๆ ทกุคุนู; ขอใหพ้วกหนูเูตบิิโต และ เขา้ใจ้ในูคุวามรกัอนัูยิ�งใหญท่่�พระบิดิามใ่หเ้รา

ถงึ Vik สำามท่่�รกั และ ลกู ๆ ของเรา โจ้นูาธานู และ มาเรย่ สำำาหรับิคุวามรกั การสำนูบัิสำนูนุู และ กำาลังใจ้

ถงึ Stephen Eyre ผูู้เ้ขย่นูรว่มของฉนัู สำำาหรับิการแบิง่ป็ นัูคุวามเช่�ยวชาญ คุำาแนูะนูำา และ คุวามมุง่มั�นูในูโคุรงการนู่้

อยา่งงดงาม

ถงึ Jerry Kirk สำำาหรับิคุวามมนู่ำ้าใจ้ และ การสำนูบัิสำนูนุูอยา่งตอ่เนูื�องของเขาในูการขยายวสิำยัทศันูข์อง

 40 วนัูพนัูธสำญัญาการอธิษฐานูสำำาหรับิลกูหลานูของโลกเรา

สำำาหรับิผูู้ห้ญิงทกุคุนูท่�อยู ่ในูท่มท่�ชว่ยพฒันูาคุำาอธิษฐานูของเดก็ ๆ : 

Amy Kirk, Sharon Mason, Stephanie Plankovitch, Sharon Schatz และ Katie Steele. 

ถงึ Irma Chon and Katie Steele จ้าก 4/14 Movement สำำาหรับิขอ้มลู และ คุำาแนูะนูำา
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ตลอดระยะเวลาท่�ผู้มอยูก่บัิพันูธกจิ้การอธิษฐานูมากวา่ 45 ป็ ี ผู้มรูส้ำึกเป็ ีย่มลนู้ท่�ไดเ้ห็นูพระพรของพระเจ้า้หลั�งมาสำูพ่ันูธกจิ้เรา

อยา่งไมข่าดสำาย และ พันูธสำัญญาคุำาอธิษฐานูสำำาหรับิเดก็นูั้นูกเ็ป็ น็ูอก่หนูึ�งพระพรท่�นูา่อศัจ้รรยข์องพระเจ้า้ซึ�งมันูไมม่่เคุยเกดิขึ้นูมา

กอ่นูเลย จ้นูกระทั�งแคุนูด่พู้ดถึงวสิำยัทัศนูข์องเธอใหพ้วกเราฟ งั ขอบิคุณุพระเจ้า้ พระวิญญาณบิริสำุทธิ์นูำาแคุนูด่ใ้หม้ภ่าระใจ้จ้ัดตั้งท่ม

เพื�อพันูธกจิ้สำำาหรับิเดก็โดยเฉพาะขึ้นู ตั้งแตม่่ท่มนู่้เกดิขึ้นู แคุนูด่ก้บัิสำมาชิกในูท่มกระตอืรือรนู้กนัูอยา่งมากท่�จ้ะสำรา้งพันูธสำัญญาคุำา

อธิษฐานูสำำาหรับิเดก็ใหส้ำำาเร็จ้ และในูภายหลัง แคุนูด่้ และ ท่มงานูกเ็ล็งเห็นูถึงคุวามตอ้งการของหนูังสำือเลม่นู่ท้่�เพิ�มขึ้นู หนูังสำือเลม่นู่้

กค็ุลา้ยกบัิฉบิับิของผูู้ ้ ใหญ่ ซึ�งใชเ้ป็ น็ูเคุรื�องมอืในูการอธิบิาย และ สำง่เสำริมเก่�ยวกบัิการอธิษฐานูแตเ่ป็ น็ูเวอรช์ั�นูสำำาหรับิเดก็ ๆ ไมว่า่

เดก็ ๆ จ้ะอยูท่่�ไหนู หนูังสำือเลม่นู่จ้้ะไป็หา และ ไมท่อดทิ้งพวกเขา ชั�งเป็ น็ูคุำาอธิษฐานูสำำาหรับิการเตบิิโตฝา่ยวิญญาณของเดก็ ๆ ท่�สำงา่

งาม กระชับิ ตรงไป็ตรงมา และทา้ทายในูเวลาเดย่วกนัู

ถึงแมว้า่หนูังสำือแบิบิฉบิับินู่ถ้กูเขย่นูขึ้นูอยา่งเจ้าะจ้งสำำาหรับิเดก็ ๆ แตผู่้มกเ็ชื�อวา่มันูสำามารถเป็ น็ูพระพรใหก้บัิผูู้ ้ ใหญ่ไดเ้ชนู่กนัู – 

กำาลังฝา่ยสำำาคุญัในูการอธิษฐานูอวยพรลูก ๆ นูั�นูเอง อก่ทั้งยังเป็ น็ูพระพรใหก้บัิโรงเร่ยนูรว่ ชว่ยใหคุ้ณุคุรูรวส่ำอนูเดก็ ๆ ไดง้า่ยขึ้นูอก่

ดว้ย รวมไป็ถึง ศิษยาภบิิาล ท่�จ้ะไดร้ับิพระพรในูการสำนูบัิสำนูุนูการศึกษาพระคุริสำตธรรมของสำมาชิกทุกคุนูในูคุริสำตจ้ักร

จ้ริง ๆ แลว้ธรรมชาติของเดก็ ๆ มกัอธิษฐานู เคุา้มกัจ้ะเลอืกอธิษฐานูกบัิคุณุพอ่คุณุแมคุ่นูท่�เคุา้รัก และ เชื�อใจ้ หนูังสำือคุำาอธิษฐานู

สำำาหรับิเดก็นูั้นูชว่ยผูู้ป้็กคุรอง และ คุณุคุรใูนูการตดิตามพฤตกิรรมการอธิษฐานู เป็ร่ยบิเสำมอืนูเสำนู้ทางในูการอธิษฐานูท่�จ้ะนูำาพวก

เขาไป็สำูคุ่วามรัก และ สำันูตสิำุขของพระเจ้า้ท่�ทุกคุนูป็รารถนูา

ตอนูแรกผู้มวา่พันูธสำัญญาคุำาอธิษฐานูสำำาหรับิเดก็นู่้มันูเป็ น็ูไอเดย่ท่�ด่มาก แตต่อนูนู่้มันูไม่ใชแ่คุนู่ั้นูแลว้ ผู้มเชื�อวา่การตดัสำินูใจ้ผู้ลติ

พันูธสำัญญาคุำาอธิษฐานูสำำาหรับิเดก็ของท่มผูู้นู้ำานู่้มันูแทบิจ้ะสำำาคุญัท่�สำดุเลยท่�เคุยทำามาก็วา่ได ้ มันูอาจ้จ้ะป็ลุกไฟในูการลุกขึ้นูมา

อธิษฐานูของคุนูทั�วโลกเลยกไ็ดนู้ะ

JERRY KIRK

ผูู้ก้อ่ตั้งและอำานูวยการพันูธสำัญญาคุำาอธิษฐานู 
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สอนเด็ก ๆ ให อ้ธิษฐาน

ในูพระธรรมลูกา 11 เป็ ดิมาดว้ยคุำาขอของสำาวกแบิบิงา่ย ๆ กลา่ววา่ “ขอทรงสำอนูพวกขา้พระองคุอ์ธิษฐานู” พระเจ้า้ทรงใชห้นูังสำือ

พันูธสำัญญาคุำาอธิษฐานูสำำาหรับิเดก็เพื�อแบิง่ป็ นัูพระกติตคิุณุ และ ชว่ยสำอนูเหลา่สำาวกตัวนูอ้ยในูการอธิษฐานูมาตลอดตั้งแตก่าร

ต่พิมพค์ุรั้งแรกในูป็ ี 2557 ตอนูท่� ทอม วคิุเตอร ์ เชิญชวนูพวกเราใหเ้ป็ ดิตัวหนูังสำือเลม่นู่ท้่�การป็ระชุม 4/14 Best Practices 

Conference ท่�นูิวยอรก์ เราเห็นูวา่เดก็ ๆ ตื�นูเตนู้ และ ไดม้่ป็ระสำบิการณจ์้ากการท่�พระเจ้า้ตอบิคุำาอธิษฐานูของพวกเขา คุวามเชื�อ

ของพวกเขาเตบิิโต และ มคุ่วามป็รารถนูาท่�จ้ะอธิษฐานูมากขึ้นู ๆ นูา่ยินูด่มาก ๆ 

การอธิษฐานูอยา่งสำมำ�าเสำมอนูั้นู ถอืเป็ น็ูวินูยัฝา่ยวิญญาณท่�สำำาคุญัอยา่งหนูึ�งเพราะมันูชว่ยสำานูคุวามสำัมพันูธข์องตัวเรากบัิพระเยซู

ได ้ ยิ�งใชเ้วลากบัิพระองคุม์ากเทา่ไหร ่ เรากย็ิ�งเป็ น็ูเหมอืนูพระองคุม์ากขึ้นูเทา่นูั้นู – เต็มเป็ ีย่มไป็ดว้ยกรุณาคุณุ คุวามรัก คุวามเห็นู

อกเห็นูใจ้ และ การใหอ้ภยั ลว้นูมาจ้ากพระเจ้า้ทั้งสำิ้นู คุำาอธิษฐานูของเราคุอืการท่�หนูังสำือเลม่นู่จ้้ะชว่ยขับิเคุลื�อนูพลังการอธิษฐานู

ทา่มกลางเดก็ ๆ และ เยาวชนูทั�วโลก ชว่ยสำอนูเดก็ยคุุใหม่ใหเ้ป็ น็ูสำาวกท่�เขา้ใจ้อยา่งถอ่งแทถ้ึงการเป็ น็ูสำาวกท่�แทจ้้ริงของพระเยซู 

และ สิำทธอิำานูาจ้ท่�บิตุรของพระเจ้า้ไดร้ับิจ้ากการใชเ้วลาอธิษฐานูพูดคุยุกบัิพระองคุท์ุกๆ วันู

ในูขณะท่�เดก็ ๆ เริ�มตนู้การเดินูทางอธิษฐานูนู่้ เราป็รารถนูาใหพ้วกเขาไดส้ำัมผู้สัำกบัิพระเจ้า้ในูวิธ่ท่�ทรงพลัง เร่ยนูรู ว้ิธ่ท่�จ้ะเชื�อฟ งั และ 

ตอบิสำนูองตอ่การเตอืนูของพระวิญญาณบิริสำุทธิ์ของพวกเขาไดท้ันูการณ์

พระวญิญาณบิริสำุทธิ์นูั้นูพดูกับิเราได้หลากหลายวิธ่ ด้วยเหตุนู่้เราจ้ึงคุาดหวังว่าเด็กๆ จ้ะสำามารถคุ้นูพบิวธิ่การฟังเสำ่ยงพระวญิญาณ

ได้จ้ากการเริ�มอธิษฐานูนู่้ Colin Millar นูกัอธษิฐานูไฟแรงเคุยพดูกับิผู้มว่า “Give God A High Five” ซึ�งเคุ้าหมายถึงสำดุด่ 46:10 

“จ้งนูิ�งเสำ่ย และรู้เถิดว่า เราคุือพระเจ้้า” มนัูหมายถึงการเชิญชวนูในูเรามอบิ 5 นูาท่ในูการหยุดนูิ�งต่อพระเจ้้าองคุ์สำูงสำุด เป็็นูแนูวคุิด

ท่�ยอดเย่�ยมมากสำำาหรับิทั้งเด็ก และ ผูู้้ใหญ่เลย! เรามาชวนูเด็ก ๆ ให้ใช้เวลา 5 นูาท่ในูการหยุดนูิ�งต่อหนู้าพระพักตร์พระเจ้้ากันูเถอะ 

เพื�อตั้งใจ้ฟังว่าพระองคุ์ป็รารถนูาท่�จ้ะบิอกอะไรแก่เรา จ้ะมก่ารอธบิิายเก่�ยวกับิเรื�องนู่้เพิ�มเติมในูบิทเร่ยนูของเรา การตั้งใจ้ฟังเสำ่ยง

ของพระองคุ์นูั้นูสำำาคุัญมากไม่นู้อยไป็กว่าการอธษิฐานูเลย พระองคุ์ตรสัำกับิเราผู้่านูพระคุำา และ พระวญิญาณบิริสำุทธิ์ผูู้้คุอยเตือนูเรา

อย่างอ่อนูโยนู ซามูเอลนู้อยในูพระคุมัภ่ร์ก็ได้เร่ยนูรู้ท่�จ้ะแยกแยะเสำ่ยงของเขา และ พระเจ้้ากส็ำามารถใช้เขาในูการนูำาคุนูมากมายได้  

จุ้ดมุง่หมายเราคุอืการเป็ น็ูแรงผู้ลักดันูใหเ้ดก็ ๆ และ ผูู้ ้ ใหญต่ดิตามพระเยซคูุริสำตผ์ู้า่นูพลังของพันูธสำัญญาอธิษฐานู ในูขณะท่�เรา

กำาลังเตร่ยมช่วติเดก็ ๆ ดว้ยเคุรื�องมอืนู่้ พระเจ้า้กท็รงทำางานูอยา่งอศัจ้รรยผ์ู้า่นูพวกเขาดว้ย ตอนูนู่้เราสำามารถเขา้ถึงเดก็ ๆ จ้าก 53 

ป็ระเทศไดแ้ลว้กวา่ 2.5ลา้นูคุนู อศัจ้รรยห์รือไม่ เดก็ ๆ กวา่ 2.5ลา้นูคุนู ตดิตามพระเยซูรว่มกนัู! พวกเขาทั้งหมดเร่ยนูรู ท้่�จ้ะฟ งัเสำย่ง 

และ เชื�อฟ งัพระองคุ!์ และเราเชื�อวา่นู่�เป็ น็ูเพย่งจุ้ดเริ�มตนู้เทา่นูั้นู

อยา่ลืมเขา้ไป็เย่�ยมชมเว็บิเพจ้ของเรา theprayercovenant.org/children ซึ�งในูนูั้นูม่ขอ้มลูมากมาย รูป็ภาพ และ คุำาพยานูจ้าก

เดก็ ๆ สำมาชิกพันูธสำัญญาคุำาอธิษฐานูจ้ากทั�วโลก พวกเราชอบิฟ งัเรื�องของพวกคุณุ! ดังนูั้นูอยา่ลังเลท่�จ้ะแบิง่ป็ นัูเรื�องราวเก่�ยวกบัิ

การอธิษฐานูของคุณุ พวกเราจ้ะรอตดิตามอยา่งแนูนู่อนู 
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เรียนวิธีอธิษฐาน

เดก็ ๆ อาจ้มคุ่ำาถามวา่ “พันูธสำัญญาคุอือะไร” ซึ�งคุำาตอบิงา่ยๆ กค็ุอื คุำาสำัญญาระหวา่งคุนูสำองคุนูหรือมากกวา่นูั้นู – คุำาสำัญญาวา่เรา

จ้ะอธิษฐานูเผู้ื�อกนัูและกนัู เดก็ ๆ นูั้นูเป็ น็ูนูกัสำรา้งสำัมพันูธ ์ – แนูวคุดิในูการอธิษฐานูเผู้ื�อคุนูอื�นู ๆ นูั้นู นูา่สำนูกุ และ เขา้ใจ้งา่ย ในูชว่ง

เวลาท่�คุณุสำอนูแตล่ะคุรั้งนูั้นู อยา่ลืมท่�จ้ะถามเดก็ ๆ วา่ “พระเจ้า้ทรงนูำาใคุรเขา้มาในูใจ้ของเดก็ ๆ เพื�อทำาพันูธสำัญญาอธิษฐานูดว้ย” 

และ “พระเจ้า้พูดกบัิเดก็ ๆ วา่ใหแ้บิง่ป็ นัูเรื�องราวของพระองคุก์บัิผูู้อ้ื�นูอยา่งไร”

เดก็ ๆ สำว่นูใหญเ่ริ�มทำาพันูธสำัญญาอธิษฐานูกบัิคุณุพอ่คุณุแม่ ญาติพ่�นูอ้ง และ เพื�อนูๆ ของเขา พวกเขาสำามารถเริ�มทำาพันูธสำัญญา

อธิษฐานูเมื�อใดกไ็ด ้ เป็า้หมายหลักม่เพย่งช่วติในูการอธิษฐานูของเดก็ๆ นูั้นูจ้ะพัฒนูา และ เตบิิโตขึ้นู ซึ�งบิอ่ยคุรั้งท่�เดก็ ๆ กลายเป็ น็ู

ผูู้นู้ำาในูการอธิษฐานูในูบิา้นูของพวกเขาดว้ยซำ้า

พวกเรพระคุณุวา่คุณุจ้ะชอบิ และ เพลดิเพลนิูไป็กับิการจั้ดเรย่งหลกัสำตูรใหม่ 10 บิทนู่้ ซึ�งคุรอบิคุลมุวธ่ิการสำรา้งสำาวก 10 ป็ระการ 

ไดแ้ก่ พระคุณุ คุวามรกั เมตตาจิ้ต การสำำานูกึบิาป็ การนูมสัำการ การอุทศิตนู การไวว้างใจ้ อิทธิพล การสำรา้งสำาวก และ สิำทธิอำานูาจ้ 

ซึ�งทกุๆ บิท จ้ะกลา่วถงึเรื�องราวในูพระคุมัภ่ร์ ขอ้พระคุมัภ่รท์่�นูา่จ้ดจ้ำา แบิบิฝกึหดั คุำาอธิษฐานูป๊็อบิคุอรน์ู เกมการทดลองแสำนูสำนูกุ RAP 

และอื�นูๆ ท่�นูา่ตื�นูเตนู้อ่กมากมาย มองหาไอคุอนูทัง้ 10 นู่ซ้ึ�งเป็็นูสัำญลกัษณข์องกจิ้กรรมตา่ง ๆ ในูแตล่ะบิทเรย่นู

หลักสำูตรเรานูั้นูมคุ่วามยดืหยุนู่อยู ่ หมายถึงคุณุคุรูรว่ หรือผูู้ ้ ใช ้ในูโป็รแกรม VBS หรือกลุม่เร่ยนูพระคุัมภ่รย์อ่ย กส็ำามารถเลอืก

ตดัสำินูใจ้ใชส้ำิ�งท่�ด่ และ เหมาะสำมท่�สำดุได ้ เราแนูะนูำาใหแ้บิง่คุลาสำออกเป็ น็ู 2 ชว่ง ชว่งแรกใหส้ำอนูพระคุัมภ่รผ์ู้า่นูบิทเร่ยนู 10 ป็ระการ

ในูชว่งระยะเวลา 10 สำัป็ดาห ์ แลว้ตอ่ดว้ยการเชิญชวนูใหนู้กัเร่ยนูทำาพันูธสำัญญากบัิเพื�อนู หรือสำมาชิกในูคุรอบิคุรัว หลังจ้ากท่�สำอนู

จ้นูคุรบิทุกหลักสำตูรแลว้ อยา่ลืมท่�จ้ะใหคุ้วามสำำาคุญัตอ่การอธิษฐานูในูระหวา่งชั้นูเร่ยนู เชนู่กนัูกบัิการรอ้งเพลงนูมสัำการ แบิง่เวลา

เพิ�มเติมในูแตล่ะสำัป็ดาห ์ในูการรว่มกนัูนูมสัำการ และ อธิษฐานู และ เชิญชวนูนูอ้งๆ ใหแ้บิง่ป็ นัูวา่:

• พระเจ้า้เป็ล่�ยนูแป็ลงช่วติของหนูอูยา่งไร

• พระเจ้า้เป็ล่�ยนูแป็ลงช่วติของคุนูท่�หนูอูธิษฐานูเผู้ื�ออยา่งไร

• พระเจ้า้พูดกบัิพวกหนูอูยา่งไร

• พระเจ้า้ตอบิคุำาอธิษฐานูของหนูอูยา่งไร

• แบิง่ป็ นัูหัวขอ้อธิษฐานูเผู้ื�อ

ขอบิคุณุสำำาหรับิคุวามรว่มมอืในูการนูำาเดก็ ๆ มาสำูพ่ระเยซูผู้า่นูพลังแหง่การอธิษฐานู

ลองหาซิิ  
เจิอมั�ย

ค�าอธิษฐาน
ป๊อบคอร์น

พูดเลย!รู้สึกหรือไม่ หนูได้ยิน
มั�ย

มาเล่นกัน!ลองท�าดูสิ แบบฝึกหัดลองพูดดูได้
มั�ย 

นี่มันคือ
การ Rap!



 ตวัอยา่งบทเรยีนบทท่ี 1 – พระคณุ

กิจ้กรรมท่� 1

พระคณุ

กิจกรรมที่ 1: ลองพูดดูได้มั้ย

จดจ�าค�าอธิษฐาน

พระบิิิดาเจ้้้า หนูู�ขอบิพระคุุ�ณพระองค์์ุสำำาหรัั

บิคุวามรัักและการทรงสำร้างให้้หนูู�เป็็็นูลูกท่��

รัักของพระองค์์ุ

อ่�านู คุำาอธิิษฐานูด้วยกัันูเนู้้นูไป็ท่�นูััย 

สำำาคุัญเด่่ยว เช่�นู พระคุุณ

ร้อง คุำาอธิษฐานูท้ังหมดด้วยกันู  

(เป็ิดเพลง)

กิจกรรมไขปริศนา
แต่ละคุำาอยู่บินูชิ้นูสำ่วนูป็รศินูาท่�แตกต่างกันู พวก

เขาต้องใสำ่คุำาในูลำาดับิท่�ถูกต้องเพื�อให้ข้อพระคุำานู่้

สำมบิูรณ์

กิจกรรมไวท์บอร์ด
ให้ผูู้้สำอนูเข่ยนูข้อพระคุมัภ่ร์บินูกระดานู แล้วให้

นูักเร่ยนูอ่านูพร้อมกันู หลังจ้ากนูั้นูให้ผูู้้สำอนูคุ่อยๆ

ลบิบิางคุำาหรือบิางสำ่วนูของข้อพระคุมัภ่ร์ออก เพื�อ

ทดสำอบิคุวามจ้ำาของเด็กๆ ลบิจ้นูกระทั�งไม่เหลือข้อ

พระคุมัภ่ร์บินูกระดานู และเด็กๆ สำามารถจ้ำาได้ทุกคุำา

เกมเข้าแถวกัน!
ให้เด็กๆ เข้าแถวตอนูลึก พวกเขาจ้ะต้องพดูข้อพระ

คุัมภ่ร์คุนูละ 1 คุำาต่อกันูไป็จ้นูจ้บิข้อ ถ้าเดก็คุนูไหนู

พูดผู้ิดต้องนูั�งลง (เกมนู่้ยากกว่าท่�คุิดนูะ!)

อย่าลืมเตร่ยมของรางวัลให้กับิเด็กๆ ท่�สำามารถ

จ้ดจ้ำาข้อพระคุัมภ่ร์ได้ด้วย

หมั�นูเว่ยนูกิจ้กรรมการจ้ดจ้ำาข้อพระคุัมภ่ร์ทั้งหมดให้

เด็กๆ ได้ฝึก และ ท่องจ้ำาข้อพระคุัมภ่ร์ได้คุล่องขึ้นู 

จดจ�าข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวถึง (1 ยอห์น 3: 1)

12



  

กิจกรรมที่ 3: รู้สึกหรือไม่ 

กิจ้กรรมท่� 2

กิจ้กรรมท่� 3

กิจกรรมที่ 2: ลองหาซิิ เจอมั้ย

ศกึษาพระคุมัภ่ร์ – ได้เวลาเร่ยนูรู้พระวจ้นูะของพระเจ้้า ให้อ้างองิข้อพระคุมัภ่ร์ท่�เก่�ยวข้องกับิหัวข้อของ

บิทเร่ยนูด้วย จ้ัดให้ม่การแข่งขันูเป็ิดข้อพระคุมัภ่ร์ตามด้านูล่างนู่้ และ ให้ผูู้้ท่�เป็ิดได้ก่อนูอ่านูออกเสำย่ง

เพื�อเพิ�มคุวามสำนูุกสำนูานู

ข้อพระคุมัภ่ร์ท่�กล่าวถึงพระคุณุพระเจ้้า:

เริ��มช่�วงของการแบิ่�งป็ัันู ตรงนู่้้เป็็็นูเขตอิิสำระทางคุวามคุิิด – เด็็กๆ จ้ะสำามารถพู�ดถึึงคุวามสำงสำััย

หรืือคุำาถามเก่��ยวกัับิคุวามเชื��อ คุวามกลััว หรืือป็ััญหาต่�างๆ ของตััวเองได้้ ซึ��งแต่�ละป็ััญหานูั้้นูจ้ ะช่�วย

ช่้้นูำาเก่��ยวกัับิมุมมองของคุวามเชื��อท่�� ถู�กต้้อง ผูู้้้สำอนูอาจ้ช่วยโดยการเป็็็นูคุนูเริ��มแบิ่�งป็ัันูก่อนู 

โดยพู�ดถึึง ป็ระสำบิการณ์์เก่��ยวกัับิพระคุุ�ณของพระเจ้้้าในูช่่วิต ระวัังอย่�าป็ิิดกั้้นูคุวามคุิิดของเด็็กๆ 

จ้นูพวกเขาอาจ้ไม่� กล้้าท่��จ้ะแ

ตัวอย่างคุำาถาม 

1) รู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้้ารกัเรา

2) เราสำามารถแสำดงออกถึงคุวามรักกับิผูู้้อื�นูได้อย่างไร

3) การกระทำาใดท่�ทำาให้รู้สำึกถึงคุวามรัก

4) สำิ�งใดทำาให้เราเป็็นูบิุตรของพระเจ้้า

ยอห์นู 3:16

1 ยอห์นู 4:10

โรม 8:38, 39

(ผูู้้สำอนูสำามารถใช้ข้อพระคุมัภ่ร์นู่้ หรือ เลือกข้อพระคุมัภ่ร์อื�นูๆ เพิ�มเติมได้)

เด็กๆ ได้อะไรจ้ากข้อพระคุมัภ่ร์ดังกล่าว

เด็กๆ สำามารถนูำาไป็ใช้กับิการดำารงช่วิตได้อย่างไร

เด็กๆ ได้เร่ยนูรู้อะไรเก่�ยวกับิ พระคุณุ

ตัวอย่างการสอนท่ี ใช้กับบทเรียนท้ัง 10 บท
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กิจกรรมที่ 4: ค�าอธิษฐานป๊อปคอร์น

ตอนูนู่้จ้ะเป็็นูโอกาสำให้เดก็ๆ ได้อธิษฐานูเผู้ื�อกันูและกันู บิางคุนูอาจ้ไม่เคุยอธษิฐานูมาก่อนูเลยดังนูั้นู

จ้ึงอาจ้รู้สำึกเคุอะเขนิู กิจ้กรรมคุำาอธษิฐานูป็๊อป็คุอร์นูนู่้จ้ะช่วยให้การอธิษฐานูนูั้นูง่าย และสำนูุกมากขึ้นู 

วิธ่เล่นูเพ่ยงแคุ่ให้ตะโกนูหัวข้ออธษิฐานูออกมา 1 คุำา หรือเป็็นูป็ระโยคุสำั้นูๆ ให้ผูู้้สำอนูเริ�มต้นูการสำอนู

จ้ากการอธบิิายให้เด็กๆ รู้จ้ักชื�อ และ พระลักษณะของพระเจ้้า ซึ�งจ้ะช่วยให้พวกเขาเข้าใจ้มากขึ้นูในูการ

นูมัสำการและสำรรเสำริญพระองคุ์ คุวามจ้รงิเด็กๆ รักกิจ้กรรมนู่้และ ให้คุวามร่วมมืออย่างรวดเร็ว ผูู้้สำอนู

จ้ะรู้สำึกได้ถึงพลังงานูท่�เป็ล่งป็ระกายออกมาจ้ากดวงตาพวกเขา ช่วยพวกเขาเช่นูนู่้ แล้วผูู้้สำอนูจ้ะเหน็ูว่า

เด็กๆ รู้สำึกสำบิายๆ มากขึ้นู และอาจ้เริ�มกล้าท่�จ้ะแบิ่งป็ันูหัวข้ออธษิฐานูต่อไป็

อ่กกิจ้กรรมหนูึ�งม่ชื�อว่า “สำ่อธษิฐานู” ใช้เวลาป็ระมาณ 30 นูาท่ ให้ผูู้้สำอนูเป็ิดเพลงนูมัสำการ และ ให้

เด็กๆ นูอนูลงบินูสำนูามหญ้า หรือพื้นู จุ้ดป็ระสำงคุ์เพื�อเด็กๆ จ้ะได้นูอนูมองการทรงสำร้างของพระเจ้้า ทั้ง

ท้องฟ้า ต้นูไม้ ก้อนูเมฆ หลังจ้ากนูั้นูแจ้กกระดาษเป็ล่า หรือ flip charts ให้เด็กๆ วาดภาพตามท่�พวก

เขารู้สำึกว่าพระเจ้้าทรงนูำา เด็กๆ มักจ้ะชอบิกจิ้กรรมสำ่อธษิฐานู ผูู้้สำอนูจ้ะได้เหน็ูคุวามอัศจ้รรย์ของศลิป็ะ

ของเด็กๆ ท่�เคุ้าถ่ายทอดออกมา 

พระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเรา (ยาห์เวห์ ชิเคุนูู)

อิมมานูเอล (อิมมานูู-เอล)

พระบิดา (อับิบิา)

พระเจ้าผู้ทรงด�ารงอยู่นิรันดร์ (เอล โอแลม)

พระเจ้าผู้ทรงสูงสุด (เอล เอลย่อนู)

ผู้วินิจฉัย (ชอเฟต)

พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงของเรา (ยาห์เวห์ โรฮ่)

พระเจ้าทรงเป็นศิลาของเรา (ยาห์เวห์ ชูริ)

พระเจ้าคือสันติสุขของเรา (ยาห์เวห์ ชาโลม)

พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง และ นิรันดร์กาล (เอโลฮิม)

องค์พระผู้เป็นเจ้า (ยาห์เวห์)

พระเจ้าทรงดูแลเรา (เอล โรอิ)

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ ์(เอล ชัดดาย)

พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่ง (ยาห์เวห์ ยิเรย์)

พระเจ้าเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐของเรา (ยาห์เวห์ โรฟี)

กิจ้กรรมท่� 4

ตวัอยา่งบทเรยีนบทท่ี 1 – พระคณุ
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ตัวอย่างการสอนท่ี ใช้กับบทเรียนท้ัง 10 บท

กิจกรรมที่ 5: พูดเลย!

กิจกรรมที่ 6: หนูได้ยินมั้ย? 

ให้เด็กๆ แชร์คุวามคุิดเห็นูเก่�ยวกับิคุวามรักของพระเจ้้า: คุวามกลวั และ คุวามกังวลเก่�ยวกับิการสำูญเสำ่ย

คุวามรักของพระเจ้้าไป็ หรอื ป็ระสำบิการณ์ท่�ด่เก่�ยวกับิคุวามรักของพวกเจ้้าท่�ม่ต่อพวกเขาแต่ละคุนู

หัวข้อตัวอย่างสำำาหรับิการพดูคุุยในูห้องเร่ยนู

เด็กๆ ชอบินูิทานู ดังนูั้นูเราจ้ะอ่านูนูทิานู และ ตอบิคุำาถามกันู (15 นูาท่)

เลือกตัวแทนูเด็กๆ ออกมารับิบิทบิาท และ แสำดงเป็็นูตัวละคุรจ้ากเรื�องในูพระคุมัภ่ร์ อาจ้หาเคุรื�องแต่ง

กายง่ายๆ ให้เด็กสำวมใสำ่ และ เตร่ยมอุป็กรณ์เล็กนู้อยให้คุนูเล่้ยงแกะ ผู้้าพันูคุอเอาไว้พนัูหัว หรือ เสำื้อ

คุลุมยาว (15 นูาท่) 

ให้นูักเร่ยนูเล่านูิทานูใหม่อ่กคุรั้งหลังจ้ากฟังผูู้้สำอนูแล้ว วิธ่เป็ิดโอกาสำให้นูักเร่ยนูทุกคุนูได้ผู้ลัดกันูเล่า 

โดยแบิ่งกลุ่มละ 8 คุนู แล้วโยนูลูกบิอลให้นูักเร่ยนูคุนูท่� 1 เขาจ้ะเริ�มเล่านูิทานูป็ระโยคุแรก แล้วโยนูให้

เพื�อนูคุนูต่อไป็ได้เล่าป็ระโยคุต่อไป็ ทำาแบิบินู่้ไป็เรื�อยๆ จ้นูทุกคุนูได้ม่โอกาสำเล่าเรื�องจ้นูจ้บิ (15 นูาท่)

พระคุุณ หมายถึง การได้รับิคุวามรัก 

แม้เราจ้ะไม่ได้ทำาอะไรท่�คุู่คุวรสำำาหรับิ 

คุวามรักนูั้นู

คุวามรักนูิรันูดร์ หมายถึงอะไร? หมายถึง 

คุวามรักท่�ไม่ม่วันูสำิ้นูสำุด! มันูจ้ะไม่หมดไป็ 

ถึงแม้ว่าเราทำาอะไรผิู้ดพลาด หรือ รู้สำึก 

หวาดกลัว คุวามรักท่�จ้ะไม่สำูญสำิ้นูไป็ถึง 

แม้ว่าคุุณพ่อคุุณแม่เราจ้ะตกงานู มันูจ้ะไม่ 

หมดไป็ถึงแม้ว่า....... (ให้เด็กๆ ลองเติม 

คุำาตอบิ)

ไม่ว่าอะไรจ้ะเกดิขึ้นู คุวามรักพระเยซจู้ะ

ไม่ม่วันูสำิ้นูสำุด และ ไม่ม่วันูล้มเหลว

กิจ้กรรมท่� 5

กิจ้กรรมท่� 6
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กิจกรรมที่ 7: ลองท�าดูสิ  

ช่วงสำนูทนูา: พูดคุุยเก่�ยวกับิคุำาถามนู่้ หรือ ชุดคุำาถามท่�ผูู้้สำอนูเตร่ยมไว้

เราสำามารถนูำาบิทเร่ยนูท่�ได้เร่ยนูวันูนู่้ไป็ใช้กับิช่วิตของเราอย่างไร

เคุยเห็นูหรือม่ป็ระสำบิการณ์เก่�ยวกับิกรุณาคุุณอย่างไร

เราสำามารถแสำดงออกถึง กรุณาคุุณต่อผูู้้อื�นูได้อย่างไร

 

กิจ้กรรมท่� 7การป็ระยุกต์ใช้

กิจกรรมที่ 8: มาเล่นกัน! (เกมด่เจ้ จ้าก GameLife)

เกม “แกะกับคนเลี้ยงแกะ”

กิจ้กรรมท่� 8

1.  สำิ�งสำำาคุัญ: เกมนู่้เล่นูคุล้ายๆ เกม “Steal the Bacon” เพ่ยงแคุ่เล่นูเป็็นู 4 ด้านู และป็รับิเพิ�มนูิด

หนู่อย ม่ “แกะ” “หมาป็่า” และ “คุนูเล่้ยงแกะ”

2.  อธบิิายให้ผูู้้เล่นูฟังเก่�ยวกับิขอบิเขตของเกม – คุวรเป็็นูสำ่�เหล่�ยมขนูาดใหญ่ ตรงกลางจ้ะม่สำ่�เหล่�ยม

ขนูาดเล็กและม่แกะท่�หลงหายอยู่ข้างในู เลือกหมาป็่ามา 6 ตัวเพื�อคุอยป็กป็้องแกะท่�หลงหายเหล่า

นูั้นูเอาไว้ แบิ่งผูู้้เล่นูออกเป็็นู 4 ท่ม และให้แต่ละท่มป็ระจ้ำาอยู่ตามมุมทั้ง 4 ของสำ่�เหล่�ยมนูอก 

3.  เมื�อแบิ่งท่มผูู้้เล่นูเสำร็จ้แล้ว (สำามารถแบิ่งกลุ่มเป็็นู 2 กลุ่ม ได้ถ้าม่จ้ำานูวนูคุนูเล่นูไม่ถึง 10 คุนู) 

กำาหนูดเลขให้ผูู้้เล่นูแต่ละคุนู ในูแต่ละท่มคุวรม่เลข 1 2 3 และ นูับิต่อๆ ไป็

4.  อธบิิายว่า เมื�อกรรมการตะโกนูว่า “เลข1” ผูู้้เล่นูหมายเลข1 สำามารถวิ�งไป็ช่วยแกะท่�หลงหายนูั้นู

ได้ แต่ถ้าโดนูหมาป็่าจ้ับิได้ ต้องออกจ้ากเกมแล้วรอเล่นูใหม่รอบิหนู้า

5. สำิ�งสำำาคุัญ: ต้องม่หมาป็่ามากกว่าจ้ำานูวนูของแกะ

6.  แกะท่�ไม่ได้หลงหาย จ้ะไป็ช่วยจ้ับิแกะท่�หลงหายอยู่ไม่ได้เพราะจ้ำานูวนูหมาป็่าม่มาก

7.  สำิ�งสำำาคุัญ: วธิ่เล่นูใหม่ กรรมการคุนูหนูึ�งจ้ะเป็็นู “คุนูเล่้ยงแกะนูิสำัยด่” สำามารถออกคุำาสำั�งให้หมาป็่า

หายไป็ และบิอกให้แกะกลับิบิ้านูได้ เมื�อบิอกแบิบินูั้นูแล้ว หมาป็่าต้องนูั�งลง และ แกะสำามารถออก

มา แล้วเริ�มเล่นูใหม่ได้

•  เชื่อมโยงการเล่นเข้ากับบทเรียนที่ต้องการสอน: คนเลี้ยงแกะที่ดีสามารถดูแลแกะทุกตัวให้ปลอดภัยได้

ตวัอยา่งบทเรยีนบทท่ี 1 – พระคณุ
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ตัวอย่างการสอนท่ี ใช้กับบทเรียนท้ัง 10 บท

กิจกรรมที่ 10: นี่มันคือการ RAP!

นู่�เป็็นูอ่กกิจ้กรรมท่�ด่มาก ในูทุกๆบิทเร่ยนูเราจ้ะจ้บิกิจ้กรรมด้วยการ Rap ซึ�งมันูจ้ะช่วยให้เด็กๆ ได้แ

สำดงตัวตนูออกมาอย่างสำร้างสำรรคุ์ ให้เราเตร่ยมอุป็กรณ์ดังนู่้: กลอง คุ่บิอร์ด – หรือเคุรื�องดนูตร่อื�นูๆ, 

หรืออุป็กรณ์ใดๆ ท่�ให้จ้ังหวะได้ เลือก 1 คุนูมา Rap นูำา และ ท่�เหลือเป็็นูผูู้้ตาม คุำาต่างๆ 

สำามารถดูได้จ้ากหนูังสำือ ผูู้้สำอนูจั้ดให้นูักเร่ยนูสำลับิกันูเป็็นูผูู้้ร้อง Rap นูำา และ สำามารถให้เด็ก ๆ ลองสำร้า

งสำรรคุ์คุำาร้องเก่�ยวกับิพระคุุณของพระเจ้้าเองได้

กิจ้กรรมท่� 10

กิจกรรมที่ 9: แบบฝึกหัด

ถ่ายสำำาเนูาแผู้่นูงานู และ แจ้กให้เด็กๆ คุนูละ 1 แผู้่นู พร้อมป็ากกา, ดินูสำอ, ดนิูสำอสำ,่ และ สำ่เท่ยนู

สำำาหรับิทำางานูฝีมือ ผูู้้สำอนูสำามารถคุิดรายการงานูฝีมือขึ้นูมาเองโดยให้สำอดคุล้องกับิคุำาถามทบิทวนู

ในูแต่ละบิทเร่ยนู

กิจ้กรรมท่� 9

1. เข่ยนูคุำาอธษิฐานูบิทแรกลงไป็ด้านูล่างนู่้

2. เติมคุำาในูช่องว่าง:

1 ยอห์นู 3:1 “________ได้ป็ระทานู_______แก่_______เพ่ยงไรท่�_______

ได้ชื�อว่าเป็็นู______ของพระเจ้้า”

3.  อะไรทำาให้เรามั�นูใจ้ว่าเราจ้ะเป็็นูลกูของพระเจ้้าตลอดไป็

4.  พระเจ้้าจ้ดจ้ำาชื�อของพวกเรา และ รู้ทุกๆ อย่างเก่�ยวกับิเรา! ให้เด็กๆ เข่ยนู หรือวาดภาพคุวาม

รู้สำึกของตัวเองท่�ม่ต่อป็ระโยคุดังกล่าว

5. ช่วงตอบิสำนูอง

พระเจ้้้าทรงพอพระทััยเมื��อเรารู้้สำึกขอบิคุุณพระเจ้้้า ให้้เราเข่่ยนูจ้ดหมาย   

ขอบิพระคุุ�ณพระเจ้้้า (เตร่่ยมกระดาษสำ่่ , สำ่่ เท่่ยนู, มาร์์คุเกอร์์, ดิินูสำอ, และ สำติ��กเกอร์์ 

ให้้เด็็กๆ ทำาการ์์ดขอบิพระคุุ�ณพระเยซู� หรืือผูู้้้สำอนูสำามารถเลืือกกิิจ้กรรมอื��นูให้้เด็็กๆ 

ทำาเพื�อขอบิคุุ�ณพระเจ้้้าได้้)
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พระบิิดาเจ้้า  

หนููขอบิพระคุุณพระองคุ์สำำาหรับิคุวามรักและ 

การทรงสำร้างให้หนููเป็็นูลูกท่�รักของพระองคุ์พระคณุ

ค�าอุปมาเรื่องแกะหาย   •  ลูกา 15:1-7 
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1ยอห์น 3:1

พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราท้ังหลายเพียงไร ท่ี
เราจะได้ช่ือว่าเป็นบุตรของพระเจ้า! 
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พระคุณ

ลองพูดดูไดม้ั้ย?
ขา้แตอ่งคุพ์ระผูู้เ้ป็ น็ูเจ้า้ ขอบิพระคุณุพระองคุส์ำำาหรับิคุวามรกั และ การทรงเรย่ก

ใหห้นูเูป็ น็ูบิตุรท่�รกัของพระองคุ์

–––––

1ยอหน์ 3:1
พระบิดิาทรงโป็รดป็ระทานูคุวามรักแกเ่ราทั้งหลายเพย่งไร ท่�เราจ้ะไดช้ื�อวา่เป็ น็ูบิตุรของพระเจ้า้! 

ลองหาซิิ เจอมั้ย? 
ยอหน์ู3:16

ยอหน์ู4:10

โรม8:38-39 

เรารู้ได้อย่างไรว่า

พระเจ้้ารักเรา
แล้วเราสำามารถแสำดงคุวามรักอย่างไร

อะไรทำาให้เราเป็็นูบิุตร
ของพระเจ้้า

เรารู้สึำกถึงคุวามรัก

ได้อย่างไร

รูส้ำึกหรือไม ?่
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“ค�าอธิษฐานป อ๊บคอร ์น” 
 กิจกรรมแบง่กลุ ่ม
ถา้หากเป็็นูชันู้เรย่นูกลุม่ใหญ่ ใหแ้บ่ิงออกเป็็นูกลุม่เลก็ ๆ และนูำาอธิษฐานูว่า “พระบดิา ขอบพระคณุ
พระองคท่ี์มอบความรกัใหก้บัขา้พระองค์ และทาใหข้า้พระองค์ ไดเ้ปน็หนึง่ในลกูของพระเจา้” และ ใหเ้ดก็ ๆ 

พูดตาม บิอกเดก็ ๆ แตล่ะคุนูใหอ้ธิษฐานูถงึพระเจ้้า 1 ป็ระโยคุว่าพวกเขารูส้ำกึด่ หรอืชอบิมากแคุ่ไหนู

ท่�ไดเ้ป็็นูลกูของพระเจ้้า รกันูริันูดรข์องพระเจ้้าหมายถงึอะไรสำำาหรับิพวกเขา และขอบิพระทยัพระเจ้้า

ถงึคุวามรกัของพระองคุ์ ใหพ้วกเขาตะโกนูพระนูามของพระเจ้้าออกมา หรอื คุุณสำมบัิตขิองพระเจ้้า

ท่�ไดก้ลา่วไว้ในูบิทเรย่นูตวัอยา่ง ถา้หากเป็็นูชันู้เรย่นูกลุม่เลก็ๆ ใหจั้้บิมอืกันู เป็็นูวงกลม และเมื�อเดก็ๆ 

รูส้ำกึถงึคุวามรกัของพระเจ้้า ใหนู้ำาอธิษฐานูว่าพวกเขาทำาได้

พูดออกมาดังๆ
•  พระคุุณ หมายถงึ การได้รบัิคุวามรกัแม้ในูยามท่�พวกเราไม่ได้ทำาอะไรเลยท่�สำมคุวรได้รบัิคุวามรกั 

•  พวกเรารูว่้าพระเจ้้ารกัพวกเรา เพราะพระองคุท์รงสำรา้งเราขึนู้มา พระองคุ์ ป็ระทานูสิำ�งตา่ง ๆ 

ใหก้ับิเรา พระองคุท์รงสำง่บุิตรพระองคุเ์ดย่ว คุอื พระเยซู เพื�อไถบ่ิาป็ใหก้ับิเราบินูไมก้างเขนู 

•  เดก็ๆรู ้ ไหมวา่คุวามรักนูิรันูดรค์ุอือะไร? มนัูคุอืคุวามรักท่�จ้ะไมม่่วันูสำิ้นูสำดุ แมแ้ต่ในูอก่รอ้ย

พันูลา้นูป็ ขีา้งหนูา้ หรือหลังจ้ากนูันู้ คุวามรักนูิรันูดรก์จ็้ะยังคุงอยู ่

• มนัูจ้ะไมม่่วันูสำิ้นูสำดุ แมว้า่เราจ้ะทำาบิาป็ 

• มนัูจ้ะไมม่่วันูสำิ้นูสำดุ แมว้า่เราจ้ะรูส้ำกึกลัว 

• มนัูจ้ะไมม่่วันูสำิ้นูสำดุ แม ้ในูวันูท่�เราไดส้ำูญเสำย่คุนูท่�เรารัก 

• มนัูจ้ะไมม่่วันูสำิ้นูสำดุ แม ้ในูเวลาท่�พอ่แมข่องเราตกงานู 

• มนัูจ้ะไมม่่วันูสำิ้นูสำดุ แมว้า่เราจ้ะไดคุ้ะแนูนูเรย่นูไมด่่ 

• ไมว่า่อะไรจ้ะเกดิขึ้นู คุวามรักของพระเยซกูจ็้ะไมม่่วันูหมดไป็ 

ใหเ้ดก็เลา่ถึงคุวามคุดิของพวกเขาเก่�ยวกบัิคุวามรักของพระเยซอูยา่งเป็ ดิเผู้ย ไมว่า่จ้ะเป็ น็ู 

คุวามกลัว คุวามกังวล ท่�พระเจ้า้อาจ้จ้ะหมดคุวามรัก คุวามเอ็นูดใูหก้บัิพวกเขา หรือคุวามสำุข 

คุวามอิ�มเอมใจ้ท่�ไดส้ำัมผู้สัำและเรย่นูรู เ้ก่�ยวกบัิคุวามรักของพระเจ้า้ 

พระคุณ
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ไดย้นิไหมจะ้ เดก็ ๆ ? 
นทิานเรือ่งแกะท่ีหายไป (ลกูา 15: 1-7)

พระเยซตูอ้งการใหท้กุ ๆ คุนูรูว้า่พระเจ้้ารกัพวกเขามากแคุ่ไหนู พระองคุ์ไดเ้ลา่เรื�องเก่�ยวกบัิคุนู 

เล่ย้งแกะท่�ทำาแกะของเขาหาย คุนูเล่ย้งแกะรูส้ำกึกงัวลเก่�ยวกบัิแกะ 1 ตวัท่�หายไป็มาก ๆ จ้นู 

กระทั�งเขาทิง้ฝงูแกะท่�เขามอ่ยูเ่พื�อตามหาแกะตวัท่�หายไป็ ในูบิาง 

คุรัง้แกะกห็ลงทางไป็ตามทางของมนัู พวกแกะเป็็นูสัำตวท์่�ไม่ 

สำามารถชว่ยเหลอืตวัเองได้ บิางคุรัง้พวกมนัูกถ็กูหม่ หมาป่็า  

หรอืสำงิโตลา่เพื�อเป็็นูอาหาร หนูา้ท่�ของคุนูเล่ย้งแกะคุอื 

การป็กป้็องฝงูแกะของเขาจ้ากอันูตราย และนูั�นูเป็็นูเพ่ยง 

สำิ�งท่�คุนูเล่ย้งแกะทำา เขาด่ใจ้มากท่�เขาเจ้อแกะท่�หายไป็  

เขาเลยอุ้มแกะตวันูันู้พาดบ่ิาจ้นูกลบัิถงึบ้ิานู 

จ้ากนูันู้เขากเ็รย่กเพื�อนู ๆ และเพื�อนูบ้ิานูของเขามาเฉลมิ 

ฉลองท่�เขาหาแกะตวันูันู้เจ้อ พระเยซไูดบ้ิอกเอาไวว้า่ 

นู่�คุอืสำิ�งท่�เกดิขึนู้บินูสำวรรคุ์ เวลาท่�มเ่ดก็ 1 คุนู ไมว่า่จ้ะ 

ชายหรอืหญงิรบัิเชื�อพระเยซวูา่เป็็นูผูู้ช้ว่ยใหร้อด พวกเขา 

เป็ล่�ยนูจ้ากคุนูท่�หลงทางกลายเป็็นูคุนูท่�ถกูพบิเจ้อเชนู่เดย่ว

กบัิแกะตวันูันู้ เมื�อมคุ่นูรบัิเชื�อใหมก่จ็้ะสำรา้งคุวามยนิูด่ คุวามสำขุ 

และการเฉลมิฉลองงบินูสำวรรคุ์ จ้ากเศฟนัูยาห์ 3:17 ชว่ยใหเ้รา 

รูส้ำกึถงึคุวามสำขุใจ้ของพระบิิดาท่�มต่อ่ลกู ๆ ของพระองคุ์ “พระเยโฮวาหพ์ระเจ้้าของเจ้้าซึ�งอยูท่า่มกลาง 

เจ้้าทรงมหทิธิฤทธ์ิ พระองคุจ์้ะทรงชว่ยใหร้อด พระองคุจ์้ะทรงเป็รมป็รด่ิเ์พราะเจ้้าดว้ยคุวามยนิูด่  

พระองคุจ์้ะทรงพำานูกัในูคุวามรกัของพระองคุ์ พระองคุจ์้ะทรงเรงิโลดเพราะเจ้้าดว้ยรอ้งเพลงเสำย่งดงั” 

พระคุมัภ่รข์อ้นู่ท้ำาใหเ้รารูส้ำกึอยา่งไร?

คุณท�าได ้ ไหม?
• เชื�อวา่พระเยซูทรงสำินู้พระชนูมเ์พื�อไถบ่ิาป็และเชื�อวา่พระองคุส์ำถติอยู ่ในูจ้ติใจ้ของเรา

• เชื�อวา่พระคุณุของพระองคุ์ ทำาใหเ้ราเป็ น็ูลกูท่�รกัของพระเจ้า้

• เชื�อวา่คุวามรกัของพระองคุจ์้ะคุงอยูต่ลอดไป็ ไมว่า่อะไรจ้ะเกดิขึนู้

• เชื�อวา่พระเจ้า้สำามารถใหเ้ราป็ระกาศพระคุณุของพระองคุก์บัิใคุรสำกัคุนูในูวนัูนู่้

พระคุณ



พระคุณ

1.  ในูรอบิแรกท่�พวกเราเล่นูเกม ม่ใคุรสำามารถช่วยแกะจ้ากหมาป็่าได้ไหม (ไม่) ทำาไมถึงช่วยไม่ได้ล่ะ?

2.  ในูพระคุมัภ่ร์ไบิเบิลิ คุนูเล่้ยงแกะออกไป็ช่วยแกะทั้งหมดก่�ตัว? แคุ่ตัวเด่ยว! เด็กๆรู้ไหมว่าถ้าเราเป็็นู

แกะตัวเด่ยวท่�หลงทาง คุนูเล่้ยงแกะ หรือพระเยซจู้ะมาช่วยเราไหม? เด็กๆรู้สำ่กอย่างไรเมื�อได้รู้ว่าพระ

เยซูจ้ะช่วยเหลือเราทุกคุรั้ง?

3.  *เรามาอธิษฐานูกนัูเถอะ พดูตามนูะคุะ ขอบิคุณุพระเจ้้าพวกเรามคุ่วามสำุข สำนูุกสำนูานูกบัิการเล่นูเกม

นู่้มาก ท่�ช่วยให้เราเข้าใจ้ถึงพระคุณุของพระเจ้้าคุอืสำิ�งท่�พวกเราได้รับิโดยไม่ต้องเร่ยกร้อง หรือทำาอะไร

เพื�อให้ได้มา แต่เป็็นูของขวัญจ้ากพระเจ้้า พวกเรามาหยดุนูิ�งและฟังพระเจ้้าพูดกับิเรากันูเถอะ เราเคุย

ขอพระคุณุเป็็นูของขวญัจ้ากพระเจ้้าหรอืไม่? **หยุด พระเจ้้า ขอบิคุณุพระเจ้้าท่�ให้พวกเราเป็็นูหนูึ�งในู

ลูกของพระเจ้้า ฉนัูเป็็นูลูกของพระเจ้้า!

* ผูู้้นูำา การอธิษฐานูนู่้เป็็นูการอธิษฐานูแบิบิ พูดนูำาและพูดตาม เด็ก ๆ พูดตามว่า….

** ผูู้้นูำา โป็รดหยุดป็ระมาณ 10 วินูาท่เพื�อให้พระเจ้้าได้พูดกับิจ้ิตใจ้ของเด็กๆแต่ละคุนู

พวกเรากำาลังสำอนูให้เด็ก ๆ พูดและฟังในูการอธิษฐานู

ค�าถาม

เล ่นกันเถอะ! 
คนเล้ียงแกะกับแกะ

1.  สำำาคุัญ: เกมนู่้เล่นูคุล้ายๆกับิเกม “ขโมยเบิคุอนู” เพย่งแคุ่ม่ 4 ด้านูและคุวามแตกต่างเล็กนู้อยคุือ แกะ 

หมาป็่า และคุนูเล่้ยงแกะ

2.  แสำดงขอบิเขตพื้นูท่�ท่�จ้ะใช้เล่นูเกมสำ์กับิผูู้้เล่นู คุือ เป็็นูเพื้นูท่�สำ่�เหล่�ยมจ้ัตุรัสำขนูาดใหญ่ โดยตรงกลางม่

สำ่�เหล่�ยมจ้ัตุรัสำขนูาดเล็กท่�เป็็นูท่�อยู่ของแกะท่�หายไป็ และม่หมาป็่า 6 คุนูล้อมรอบิแกะตัวนูั้นู แบิ่งผูู้้เล่นู

ออกเป็็นู 4 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มยืนูคุนูละด้านูของสำ่�เหล่�ยมใหญ่ด้านูนูอก 

3.  เมื�อแบิ่งผูู้้เล่นูได้ 4 กลุ่มแล้ว (ถ้าม่คุนูเล่นูนู้อยกว่า 10 คุนู ให้แบิ่งออกเป็็นู 2 กลุ่ม) ให้ผูู้้เล่นูแต่ละคุนู

ยืนูเร่ยงแถวตามลำาดับิ ซึ�งในูแต่ละท่มผูู้้เล่นูจ้ะม่ตัวเลข 1 2 3 4 และอื�นูๆ

4.  อธิบิายว่าเมื�อผูู้้คุุมเกมสำ์ตะโกนูนูว่า หมายเลข 1 ให้ผูู้้เล่นูท่�ได้หมายเลข1 วิ�งเข้าไป็ช่วยแกะท่�อยู่ตรงกล

างด้วยการแตะแกะท่�หายไป็ ถ้าหากถูกหมาป็่าแตะต้องออกจ้ากเกมจ้นูกว่าจ้ะเล่นูคุรั้งต่อไป็

5.  สำำาคุัญ: ต้องมห่มาป็่ามากกว่าแกะท่�จ้ะเข้าไป็ช่วย

6. แกะจ้ะไม่สำามารถเข้าไป็ช่วยแกะท่�หายไป็ได้ เพราะมห่มาป็่ามากเกินูไป็

7.  สำำาคุัญ: เล่นูอ่กคุรั้งหนูึ�ง แต่คุรั้งนู่้ให้บิอกว่าผูู้้คุุมเกมจ้ะเล่นูเป็็นูคุนูเล่้ยงแกะท่�แสำนูด่ และสำามารถเร่ยก

หมาป็่าตอนูไหนูก็ได้ “หมาป็่าจ้งหายไป็! แต่ฝูงแกะจ้งกลับิบิ้านู!” และให้หมาป็่านูั�งลงสำ่วนูแกะทุกตัวก็

กลับิไป็ตั้งแถวเพื�อเล่นูอ่กคุรั้ง

•  ความจริงของความสัมพันธ ์ ในชีวิต: คนเลี้ยงแกะที่ดจีะตอ้งดูแลแกะเพื่อใหแ้น่ ใจวา่ฝูงแกะจะกลับบา้นปลอดภัย
เสำมอ
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 จ้ำาป็ระโยคุแรกของการอธิษฐานู พระคุณุ ได้ไหม? ใหเ้ขย่นูลงขา้งลา่งนู่้

 เตมิคุำาในูชอ่งวา่ง.

  1 ยอหน์ู 3:1 “___________ไดป้็ระทานู___________แก_่__________เพ่ยงไรท่�___________ไดช้ื�อวา่

เป็ น็ู___________ของพระเจ้า้”

 ใหล้องคุดิวา่อะไรคุอืสำิ�งท่�ทำาใหเ้ราเป็ น็ูลกูของพระเจ้า้ตลอดไป็? อธบิิายเป็ น็ูคุำาพดูของตวัเอง

 พระเยซกูเ็หมอืนูพอ่แมข่องพวกเรา พระองคุร์ูจ้้กัชื�อขงเรา และรูท้กุสำิ�งทกุอยา่งเก่�ยวกบัิเรา

 ใหเ้ขย่นูเป็ น็ูป็ระโยคุหรอืวาดรูป็ท่�อธบิิายถงึสำิ�งท่�พวกเรารูส้ำกึ

 ช่วงการตอบิสำนูอง

 การรูส้ำกึขอบิคุณุเป็็นูสำิ�งท่�ด ่และเป็็นูสิำ�งท่�ทำาให้พระเยซพูอใจ้ ให้เขย่นูคุำาขอบิคุณุถงึพระเยซู

ใบงาน

พระคณุ
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นี่มันคือการ 

ฉันูเป็ น็ูลกู ผูู้เ้ป็ น็ูท่�รกัของพระราชาของพระราชา!

ฉันูเป็ น็ู ฉันูเป็ น็ู!

ฉนัูเป็ น็ูสำมบิตัลิำา้คุา่ของพระองคุต์ลอดกาล!

ฉันูเป็ น็ู ฉันูเป็ น็ู!

ฉนัูไดร้ับิคุวามรอดโดยพระคุณุและไดร้ับิการไถ่โดยพระโลหติ !

ฉันูเป็ น็ู ฉันูเป็ น็ู!

ฉันูไดร้ับิการป็กป็อ้งโดยป็ กีของพระองคุ ์ป็ลอดภัยจ้ากอันูตราย ฉันูไดร้ับิ การป็กป็อ้ง!

ฉันูเป็ น็ู ฉันูเป็ น็ู!

ฉันูขอบิคุณุสำำาหรบัิคุวามรกัท่�ไม่มวั่นูหมดไป็ ฉันูขอบิคุณุ ฉันูขอบิคุณุ!

ฉันูเป็ น็ู ฉันูเป็ น็ู!

ฉนัูเป็ น็ูลกูของพระเจ้า้ ผูู้ส้ำงูสำดุ!

อาเมนู!

พระคุณ

คุรูนูำาการอา่นูคุำาท่�เป็ น็ูสำด่ำา และใหเ้ดก็ ๆ ตอบิเป็ น็ูคุำาท่�ไฮไลทส์ำ่ฟา้ หลังจ้ากนูันู้สำนูบัิสำนูนุูใหช้ั้นูเรย่นู

เขย่นูเพลงแร็ป็ของตัวเองเป็ น็ูกลุม่ เขย่นูตัวอยา่ง/คุำาแนูะนูำาบินูกระดานู สำรา้งคุวามตื�นูเตนู้ระหวา่งท่�

เดก็ ๆ รอ้งเพลงแร็ป็ท่�พวกเขาเขย่นูขึ้นูมา



ควำมรกั โป็รดทรงช่วยให้หนููรักและเชื�อฟังพระองคุ์

เรื่องราวของอับราฮัม ปฐมกาล 12:1-5
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มัทธิว 22:37,38

“ ‘จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วย
สุดจิตของท่าน’ และด้วยสุดความคิดของท่าน นั่นแหละ 
เป็นพระบัญญัติข้อสาคัญอันดับแรก
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ลองพูดดูไดม้ั้ย? 
โป็รดทรงชว่ยใหห้นูรูกั และ เชื�อฟงัพระองคุ์  

–––––

มทัธวิ 22:37,38 
“ ‘จ้งรกัองคุพ์ระผูู้เ้ป็็นูเจ้้าของทา่นูดว้ยสำดุใจ้ของทา่นูดว้ยสำดุจิ้ตของทา่นู’ และดว้ยสำดุคุวามคุดิของทา่นู 

นูั�นูแหละเป็็นูพระบัิญญตัขิอ้สำำาคุญัอันูดับิแรก

จะหาเจอหรือเปล ่า?
เฉลยธรรมบิญัญตัิ 7:9

ยอหน์ู 14:15

ยอหน์ู 1:6

โคุลส่ำ่ 3:20

การเชื�อฟังคุือ

อะไร?

คุวามรักสำำาคัุญมากกว่าการเชื�อฟังหรือไม่?

ทำาไมคุวามรักถึง

เก่�ยวข้องกับิการเชื�อ

ฟัง?

รู ส้ำึกหรือไม ่?

ควำมรกั 
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ควำมรกั 

“ค�าอธิษฐานป อ๊บคอร ์น” 
 กิจกรรมแบง่กลุ ่ม
นูำาเดก็ ๆ ในูเวลาอธิษฐานูอ่กคุรัง้ดว้ยการอธิษฐานูว่า “ชว่ยใหข้า้พระองคร์กัและเช่ือฟังัพระเจา้” 

ใหเ้ดก็ ๆ อธิษฐานูตาม สำนูับิสำนูนุูใหพ้วกเขาอธิษฐานูเป็็นูป็ระโยคุเดย่ว เพื�อถามพระเจ้้าในูคุำา

พูดของตวัเองเพื�อใหพ้ระเจ้้าชว่ยเขาเรย่นูรูท้่�จ้ะรกัและเชื�อฟงัพระเจ้้า พวกเขาสำามารถตะโกนู

ชื�อของพระเจ้้าหรอืพระลกัษณะของพระองคุท์่�บิอกไว้ในูตวัอยา่ง

พูดออกมาดังๆ
• พระเยซตูอ้งการใหเ้ราเชื�อฟงัพอ่แมข่องเรา

• พระเยซตูอ้งการใหเ้ราเชื�อฟงัพระองคุ ์และการเชื�อฟงัทำาใหพ้ระองคุพ์อพระทยั

• พวกเราแสำดงคุวามรกัของเราตอ่พระเจ้า้ไดด้ว้ยการเชื�อฟงัพระองคุ์ในูทกุ ๆ สำิ�ง

• เดก็ ๆ จ้ะได้เหน็ูจ้ากเรื�องเล่าว่ากาเชื�อฟังทำาให้ได้รบัิการอวยพระพร

• การเชื�อฟงัและตดิตามพระเยซเูป็ น็ูการเดนิูทางท่�นูา่ตื�นูเตนู้

ตอนูนู่ส้ำามารถเริ�มพูดคุยุเก่�ยวกับิการเชื�อฟงัได้ เมื�อเราเชื�อฟงัพ่อแมข่องเรา 

กแ็ป็ลว่าเราเชื�อฟังพระเจ้้าด้วย เพราะพระองค์ุบิอกว่าเราคุวรเชื�อฟังพ่อแม่ของเราในูทกุ ๆ  เรื�อง ให้เดก็ ๆ   

แบ่ิงปั็นูคุวามทา้ทาย/สำิ�งท่�ยากเวลาท่�พวกเขาเชื�อฟงั แตก่็ไดร้ับิการอวยพระพรหลงัจ้ากท่�เชื�อฟงัไป็แ

ลว้ สำดุทา้ยชว่ยใหพ้วกเขาเขา้ใจ้ว่าคุวามรกัและการเชื�อฟงัเก่�ยวขอ้งกันูอยา่งไร
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คุณท�าได ้ ไหม?
• เราสำามารถแสำดงคุวามรกัและการอทุศิตนูตอ่พระเจ้า้ไดด้ว้ยการเชื�อฟงัสำิ�งท่�พระเจ้า้บิอก

• เชื�อฟงัพอ่แมข่องเราเพราะเป็ น็ูการถวายเก่ยรตแิดพ่ระเจ้า้

• ตัง้มั�นูท่�จ้ะรกัพระเจ้า้ดว้ยสำดุใจ้ สำดุจ้ติ สำดุคุวามคุดิและคุวามเขม้แขง็ของเรา

ไดย้นิไหมจะ้ เดก็ ๆ ? 
เรือ่งราวของอบัราฮมั (ปฐมกาล 12:1-5)

อััั
.บิราฮัััมม่่ช่่่วิ่ตอยูเ่มื�อนูานูมาแลว้ ตอนูท่�เขาแกช่รา พระเจ้้าบิอกกัับัิเขาวา่ 

“เจ้้าจ้งออกจ้ากดินิูแดนูของเจ้้า จ้ากญาติพ่ิ�นูอ้งของเจ้้า จ้าก บ้ิานูบิิดาของเจ้้า ไป็ยงั 

ดินิูแดนูท่�เราจ้ะสำำาแดงแกเ่จ้้า เราจ้ะใหเ้จ้้าเป็็นูชนูชาติิิใหญ่  เราจ้ะอวยพรเจ้้า จ้ะใหเ้จ้้าม่ช่ื�อเสำ่ย่ง 

ใหญ่โต แล้ว้เจ้้าจ้ะเป็็นู พร เราจ้ะอวยพรคุนูท่�อวยพรเจ้้า 

เราจ้ะสำาป็คุนูท่�แชง่เจ้้า บิรรดาเผู้า่พัันูธ์ุทั�วโลกจ้ะได้ 

พร เพราะเจ้้า ” อบัิราฮัมกเ็ชื�อฟงั และทำาตามทพ่ระเจ้้า 

บิอก เขาทิง้ ของทกุสำิ�งทกุอยา่งของเขาและพา 

ภรรยาท่�ชื�อวา่ ซารา่ และโลทผูู้เ้ป็็นูหลานูชาย และ 

ยา้ยไป็ยงัท่�หา่งไกลจ้ากบ้ิานูของเขา จ้ากเมอืงฮารานู 

ไป็ยงับ้ิานูใหมท่่�พวกเขา เรย่กวา่ ดินิูแดนูแหง่พระ 

สำญัญาพวกเรารู้ไหมวา่ ทำาไม 

อับิราฮัมถงึทำาตามท่�พระเจ้้า บิอกใหเ้ขาทำา? 

ใชแ่ลว้! เขาเรย่นูรูท้่� จ้ะรกัและเชื�อฟงัพระเจ้้า 

การเชื�อฟงัพระเจ้้าของอับิราฮัม เป็็นูเพ่ยงแคุจุ่้ดเริ�มต้

นูท่�จ้ะเรย่นูรู้ เตบิิโตทางจิิิ้ตวิญิญาณ ตลอดช่วิ่ตของเขา 

ทัง้การเชื�อฟงั คุวามรกั และคุวามศรทัธา

ควำมรกั 



1.  เกมสำ์สำนูุกมากเลย การมองไป็ข้างหนู้าเป็็นูสำิ�งท่�สำำาคุัญมาก จ้ะเกดิอะไรขึ้นูถ้าหากผูู้้เล่นูมองหันูหลังท่�

หางของเขา? (ผูู้้เล่นูก็จ้ะเดินูช้าลงและเสำ่ยหางของเขาไป็)

2.  ในูพระคุมัภ่ร์ไบิเบิลิ อับิราฮัมล้มเลิกและทิ้งอะไรไว้ข้างหลัง แล้วมองไป็ข้างหนู้าเพื�อตามพระเจ้้า (ท่�ดินู 

การงานู และเพื�อนูฝงู)

3.  พระเยซู ขอบิพระคุุณพระองค์ุท่�เร่ยกข้าพระองค์ุมาท่�นู่�ในูวันูนู่้ แสำดงให้ข้าพระองค์ุเห็นูว่าพระองค์ุ 

ต้องการให้ข้าพระองค์ุเชื�อฟังอย่างไร และแสำดงให้เห็นูว่าข้าพระองค์ุจ้ะรักพระองค์ุสำุดจ้ิต สำุดใจ้ 

สำุดคุวามคุิดได้อย่างไร (หยุด) พระเจ้้า ข้าพระองค์ุรักพระเจ้้า และต้องการให้พระเยซูช่วยให้ข้า 

พระองค์ุเชื�อฟังพระองคุ์

ค�าถาม

เล ่นกันเถอะ! 
อยา่หันหลงักลับ

1.  แบิ่งผูู้้เล่นูออกเป็็นูกลุ่ม กลุ่มละ 10 คุนู ให้แต่ละกลุ่มจ้ับิกันูเป็็นูวงกลมขนูาดใหญ่ ป็ล่อย

มือแล้วหันูหนู้าไป็ทางขวามือของเรา (หนู้าเราจ้ะหันูเข้าหาด้านูหลังของคุนูท่�อยู่ขวามือ) 

เราจ้ะหันูหนู้าเจ้อหางของคุนูข้างหนู้า

2.  แบิ่งหางให้แต่ละคุนู 3 หาง (แถบิ ผู้้า เชือก หรืออะไรก็ท่�ได้สำามารถดึงออกได้) 

แล้วให้สำอดหางไว้ท่�กางเกง กระโป็รง หรือห่วงใสำ่เข็มขัด (ถ้าใคุรท่�สำอดหางไม่ได้ ให้ใช้ผู้้ายาวๆมัดไว้รอ

บิเอวคุล้ายเข็มขัด แล้วมัดหางติดกับิผู้้าชื้นูนูั้นูอ่กท่) 

3.  อธบิิายจ้ดุป็ระสำงคุ์ของเกมว่า จ้ะให้ผูู้้เล่นูแต่ละคุนูจ้ับิท่�หางของคุนูข้างหนู้า ถ้าหางของใคุรหลุดออก ก็

ต้องออกจ้ากเกมไป็

4.  สำำาคุัญ: อธิบิายให้ผูู้้เล่นูว่าถ้าอยากชนูะ จ้ะต้องไม่หันูหลังไป็แต่ให้มุ่งคุวามสำนูใจ้ไป็ท่�สำิ�งท่�อยู่ข้างหนู้า 

ซึ�งก็คุือเป้็าหมายของพวกเขา

5.  สำำาคุัญ: ถ้าหากวิ�งเป็็นูวงกลม (พยายามจ้บัิหางของคุนูข้างหนู้า) ยากเกินูไป็ (สำ่วนูมากจ้ะยากถ้ามคุ่นู

เล่นูนู้อย) ให้เล่นูวงสำ่�เหล่�ยมวงใหญ่ พูดว่า เริ�ม และให้ผูู้้เล่นูพยายามป็กป็้องหางของตัวเองพร้อมกับิจ้บัิ

หางของคุนูท่�อยู่ข้างหนู้า

6.  เมื�อโคุ้ชพูดว่า หยุด ผูู้้เล่นูท่�ยังม่หางคุือผูู้้ชนูะ

•  ความจริงของชีวิต: พระเจ้าให้อับราฮัมเดินทางไปยังบ้านใหม่ ท�าให้เขาต้องทิ้งสิ่งคุ้นเคย บ้าน พ่อแม่ งาน และด�าเนินชีวิตไปข้าง
หน้า อับราฮัมเชื่อฟัังพะรเจ้า และพระเจ้าก็อวยพระพรอย่างยิ่งใหญ่ให้กับเขา
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ควำมรกั 
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ใบงาน

ควำมรกั 

 เดก็ ๆ ยงัจ้ำาการอธิษฐานูในูป็ระโยคุท่� 2 ท่�เก่�ยวกบัิคุวามรกัไดห้รือเป็ลา่ เขย่นูลงดา้นูลา่งนู่้

 เตมิชอ่งวา่ง

  มทัธิว 22:37,38 “___________องคุพ์ระผูู้เ้ป็ น็ูเจ้า้___________ดว้ย___________ของทา่นู 

ดว้ย___________ของทา่นู และดว้ยสำดุ___________ของทา่นู นูั�นูแหละเป็ น็ู___________ขอ้สำำาคุญัอันูดบัิ

แรก”

 การเชื�อฟงัหมายถงึอะไร?

 พวกเราคุดิวา่อะไรคุอืสำิ�งท่�ยากท่�สำดุในูการเชื�อฟงั?

 ช่วงการตอบิสำนูอง

  ในูแผู้นู่กระดาษท่�มเ่สำนู้ เขย่นูขอ้พระคุมัภร่ข์องวนัูนู่ท้่�จ้ำาได ้ดว้ยลายมอืท่�สำวยท่�สำดุ แลว้แป็ะตดิกบัิกระดาษสำท่่�ชอบิ กระดาษ

สำคุ่วรใหญก่วา่เพื�อใหด้คูุลา้ยกบัิกรอบิรูป็ ใชแ้ผู้นู่นู่แ้ขวนูท่�หวัเตย่งหรอืตัง้บินูโตะ๊ เพื�อเป็ น็ูเคุรื�องเตอืนูใจ้ในูขอ้บิญัญตัขิอง

พระเจ้า้ผูู้ย้ิ�งใหญ่
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เราคุวรเริ�มตนู้วนัูอยา่งไร?

เชื�อใจ้ เชื�อฟงั และ อธิษฐานู!

เราคุวรทำาอะไรเมื�ออา่นูพระวจ้นูะขอพระเจ้า้

เชื�อใจ้ เชื�อฟงั และ อธิษฐานู!

เราคุวรทำาอะไรเมื�อเรากำาลงัจ้ะทำาผู้ดิ

เชื�อใจ้ เชื�อฟงั และ อธิษฐานู!

เราคุวรทำาอะไรเมื�อเราเจ้อวนัูรา้ยๆ

เชื�อใจ้ เชื�อฟงั และ อธิษฐานู!

เราคุวรทำาอะไรเมื�อเรารูส้ำกึกลวัในูยามกลางคุนืู

เชื�อใจ้ เชื�อฟงั และ อธิษฐานู!

เราคุวรทำาอะไรเพื�อใหเ้ป็ น็ูท่�พอพระทยัในูสำายตาพระเจ้า้

เชื�อใจ้ เชื�อฟงั และ อธิษฐานู!

คุรูอา่นูคุำาสำด่ำานูำา และใหเ้ดก็ ๆ ตอบิคุำาท่�ไฮไลทส์ำ่ฟา้ หลังจ้ากนูันู้สำนูบัิสำนูนุูใหเ้ดก็เขย่นูเพลงแร็ป็ของตัว

เองเป็ น็ูกลุม่ เขย่นูคุำาท่�เดก็ ๆ บิอกลงบินูกระดานู ดคูุวามตื�นูเตนู้ท่�เกดิขึ้นู ขณะท่�เดก็ ๆ แร็ป็เพลงท่�เขา

เขย่นูเอง

กำรเชือ่ฟงั

นี่มันคือการ 



 โป็รดช่วยให้หนููรักผูู้้อื�นู 

เหมือนูท่�พระองคุ์ ทรงรักหนูู

เมตตำจิิต

ชาวสะมาเรียใจดี ลูกา 10:25-37
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ยอห์น 15:12

“บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกัน 
เหมือนอย่างที่เรารักท่าน”
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เมตตำจิิต

ลองพูดดูไดม้ั้ย? 
โป็รดชว่ยใหห้นูรูกัผูู้อื้�นู เหมอืนูท่�พระองคุ์ ทรงรกัหนูู

–––––

ยอหน์ 15:12 
“บิญัญตัิของเราคุอืใหพ้วกทา่นูรักกนัูและกนัู เหมอืนูอยา่งท่�เรารักทา่นู”

ลองหาซิิ เจอมั้ย?  
มทัธวิ 5:44-48

1 โคุรนิูธ์ 13:4-7

1 ยอหน์ู 4:7-11

1 ยอหน์ู 3:18

เราได้รับิบิัญชา

ให้รักใคุร? เราจ้ะรักได้อย่างไร

เมื�อไหร่ท่�เรารู้สึำก รักคุรอบิคุรัวของเรา จ้ริง ๆ

เมื�อไหร่ท่�รู้สึำกถูกรัก

จ้ากพระเจ้้า

รูส้ำึกหรือไม ?่
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“ค�าอธิษฐานป อ๊บคอร ์น” 
 กิจกรรมแบง่กลุ ่ม
นูำาเดก็ ๆ อธิษฐานูอ่กคุรัง้ ดว้ยการอธิษฐานูว่า “โปรดชว่ยใหห้นรูกัผูอ้ืน่ เหมอืนท่ีพระองค์ ทรงรกัหน”ู 

ใหเ้ดก็ ๆ อธิษฐานูตาม สำนูับิสำนูนุูใหพ้วกเขาอธิษฐานูเป็็นูป็ระโยคุเดย่วถามพระเจ้้าในูคุำาพูดของ 

ตวัเองสำำาหรับิวธ่ิการแสำดงคุวามรกัใหก้ับิคุนูอื�นู ๆ ใหพ้วกเขาตะโกนูชื�อของพระเจ้้าและพระลกัษณะ

ของพระเจ้้าท่�ไดบ้ิอกว่าในูบิทเรย่นูตวัอยา่ง

พูดออกมาดังๆ
•  การรกัคุนูอื�นู ๆ เป็็นูสิำ�งท่�สำำาคุญัเช่นูเดย่วกนัูกบัิการรกัพระเจ้้าด้วยสำดุจิ้ต สำดุใจ้ 

และสำดุคุวามคุดิของท่านู

• การรกัคุนูอื�นู ๆ หมายถงึการรกัมติรและศตัร ูโอย๊ ขอ้นู่ย้ากจ้ัง

• การรกัคุนูอื�นู หมายถงึ การรกัคุนูอื�นูอย่างพระเยซทูรงรกั

สำนูับิสำนูนุูใหเ้ดก็ๆ แบ่ิงปั็นูและพูดคุยุอยา่งเปิ็ดเผู้ยเก่�ยวกับิคุวามกงัวล และคุวามทา้ทาย 

ในูเรื�องการรกัคุนูอื�นู ตามแนูวทางของพระเยซู อง้อิงถงึมัทธิวบิทท่�ถ เดก็ๆ อาจ้จ้ะอยากแบ่ิงปั็นู

เก่�ยวกับิอุป็สำรรคุในูคุวามสำมัพันูธ์ท่�เกดิขึนู้ และเหตผุู้ลวา่ทำาไมการรกัผูู้อื้�นูท่�ไม่ไดช้อบิเรา

ถงึยาก พูดคุยุเก่�ยวกับิพระลกัษณะของคุวามรกัท่�ป็รากฎในู 1 โคุรนิูธ์13 วา่อะไรท่�ป็ฏบัิิตติามยาก

และอะไรท่�ป็ฏบัิิตติามงา่ยกวา่

เมตตำจิิต

เ
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ไดย้นิไหมจะ้ เดก็ ๆ ? 
ชาวสะมะเรยีใจด ี(ลกูา 10:25-37)

การรกัผูู้อื้�นูในูแบิบิท่�พระเจ้้ารกัเราหมายถงึอะไร? มาหาคุำาตอบิกนัูเถอะ  

ม่ใคุรบิางคุนูถามพระเยซวูา่ “ใคุรเป็็นูเพื�อนูบ้ิานูของขา้พเจ้้า?” พระเยซตูอบิคุำาถามดว้ย 

การเลา่เรื�อง พระองคุท์ำาเชนู่นู่อ้ยูบ่่ิอยคุรัง้ พระเยซเูป็็นูนูกัเลา่เรื�องท่�ด่ พระองคุต์รสัำตอบิวา่ “มช่ายคุนู 

หนูึ�งลงจ้ากกรงุเยรซูาเลม็ไป็ยงัเมอืงเยร่โคุ และเขาถกูพวกโจ้รป็ลนู้ 

พวกโจ้รแยง่ชงิเสำือ้ผู้า้ของเขา ทบุิตเ่ขา แลว้ทิง้เขาไว้ในูสำภา 

พท่�เกอืบิจ้ะตายแลว้ เผู้อิญมปุ่็โรหติคุนูหนูึ�งเดนิูมาตาม 

ทางนูันู้ เมื�อเหน็ูคุนูนูันู้แลว้กเ็ดนิูเลยไป็เสำย่อ่กฟากหนูึ�ง  

คุนูเลว่กเ็หมอืนูกนัู เมื�อมาถงึท่�นูั�นูและเหน็ูแลว้กเ็ลยไป็ 

เสำย่อ่กฟากหนูึ�ง แตเ่มื�อชาวสำะมาเรย่คุนูหนูึ�งเดนิูทาง 

ผู้า่นูมาใกลคุ้นูนูันู้ เหน็ูแลว้กม็่ใจ้สำงสำาร จ้งึเขา้ไป็หาเขา  

เอาเหลา้องุนู่กบัินูำ้ามนัูเทใสำบ่ิาดแผู้ลและเอาผู้า้มา 

พันูให้ แลว้ใหเ้ขาขึนู้ข่�สำตัวข์องตนูเองพามาถงึโรงแรม  

และดแูลรกัษาพยาบิาลเขา วนัูรุง่ขึนู้กอ่นูจ้ะไป็ เขา 

เอาเงนิูสำองเดนูารอัินูใหก้บัิเจ้้าของโรงแรม บิอกวา่ 

‘ชว่ยรกัษาเขาดว้ย สำำาหรบัิเงนิูท่�ตอ้งเสำย่เกนิูกวา่นู่จ้้ะใช้ให้ 

เมื�อกลบัิมา’ ทา่นูเหน็ูว่าในูสำามคุนูนูันู้คุนูไหนูถอืไดว้า่เป็็นูเพื�อนู 

บ้ิานูของคุนูท่�ถกูป็ลนู้?” เขาทลูตอบิวา่ “คุอืคุนูนูันู้แหละท่�แสำดงคุวาม 

เมตตาตอ่เขา” พระเยซจึู้งตรสัำกบัิเขาวา่ “ทา่นูจ้งไป็ทำาเหมอืนูอยา่งนูันู้”

คุณท�าได ้ ไหม?
• คุวามรกัแบิบิพระเยซู คุอืคุวามรกัท่�เสำย่สำละ

• รกัดว้ยการกระทำา ไม่ใชคุ่ำาพดู เมื�อเราใสำ ่ใจ้ผูู้อ้ื�นู เรากำาลังแสำดงถงึคุวามเมตตา

• รกัพระเยซูหมดหัวใจ้ของทา่นูแลว้ขอพระวญิญาณบิริสำทุธิใ์หร้กัผูู้อ้ื�นูผู้า่นูทางเรา

เมตตำจิิต



1.  เด็ก ๆ ทำาไมถึงแบิ่งนูำ้าให้คุนูท่�อยู่ถัดไป็จ้ากเรา? ทำาไมถึงไม่เก็บินูำ้าไว้กบัิตัวเอง (เมื�อเราให้นูำ้าผูู้้อื�นูมาก

เท่าไหร่ เราก็จ้ะได้กลับิมามากเท่านูั้นู)

2.  ในูพระคุมัภ่ร์ไบิเบิลิ ม่ชายคุนูหนูึ�งท่�ได้รับิคุวามเจ้็บิป็วดและต้องการคุวามช่วยเหลือ ทำาไมเราถึงคุิด

ว่าชาวสำะมาเร่ยใจ้ด่คุือเป็็นูคุนูใจ้ดก่ับิชายท่�เจ้็บิป็วดคุนูนูั้นู และช่วยเหลือเขาด้วย (ชายผูู้้นูั้นูต้องการ

คุวามช่วยเหลือ ชาวสำะมาเรย่สำามารถช่วยเหลือเขาได้)

3.  พระเจ้้าช่วยให้เป็ิดตาให้เราเห็นูผูู้้อื�นูท่�อยู่รอบิ ๆ เรา ผูู้้ท่�ต้องการคุวามช่วยเหลือ ผูู้้คุนูท่�ต้องการคุวาม

เมตตา พระเยซูโป็รดแสำดงให้ข้าพระองคุ์เห็นูว่าใคุรท่�ต้องการคุวามช่วยเหลือ (หยุด) พระเยซูช่วยข้า

พระองคุ์ให้รักผูู้้อื�นูและเป็็นูผูู้้ท่�ให้คุวามช่วยเหลือผูู้้ท่�ต้องการ

ค�าถาม

เล ่นกันเถอะ! 
ถว้ยที่ไมม่วีนัหมด

1.  แบิ่งผูู้้เล่นูเป็็นู 2 ท่มอย่างนู้อย (ถ้าม่เด็กหลายคุนูให้แบิ่งออกเป็็นูมากกว่า 2 ท่ม)

2.  ให้ผูู้้เล่นูตั้งแถวห่างกันู 2 ช่วงแขนู

3.  ให้วางถังขนูาดใหญ่ไว้ท่�ด้านูหนู้าและด้านูหลังแถว ท่�ละ 1 ถัง

4. แจ้กถ้วยกระดาษเล็กกับิผูู้้เล่นูคุนูละ 1 ถ้วย

5.  เมื�อพูดว่า “ไป็” ให้ผูู้้เล่นูคุนูแรกในูแต่ละแถววิ�งไป็ท่�ถังด้านูหนู้าเพื�อตักนูำ้า แล้ววิ�งกลับิไป็ท่�แถว 

เทนูำ้าให้กับิผูู้้เล่นูคุนูถัดไป็ โดยท่�เทให้ทั้งหมดแก้ว และเทต่อไป็เรื�อยๆ พอถึงผูู้้เล่นูคุนูสำุดท้ายให้เทนูำ้าใสำ่

ถึงด้านูหลังแล้วตะโกนูว่า “ช่วยด้วย! ฉันูต้องการนูำ้าเพิ�มอ่ก”

6.  เมื�อผูู้้เล่นูคุนูแรกได้ยินูเสำ่ยงตะโกนู ถึงจ้ะกลับิไป็ตกันูำ้าใหม่ได้ แล้วจ้ึงเทให้ผูู้้เล่นูคุนูต่อไป็แบิบินู่้เรื�อย ๆ

7.  สำำาคุัญสำำาหรับิโคุ้ช : ในูการเล่นูคุรั้งแรก ให้ใสำ่นูำ้าในูถังด้านูหนู้าเพ่ยงเล็กนู้อย และในูแต่ละรอบิให้เติม

นูำ้าลงไป็ เพื�อให้เด็ก ๆ สำามารถตักนูำ้าเพิ�มได้

8.  ทำาเคุรื�องหมายไว้กลางถังนูำ้าท่�ด้านูหลัง และบิอกเด็ก ๆ ว่าให้เติมนูำ้าจ้นูถงึเสำ้นูนู่้ภายในู 5 นูาท่

•  ความจริงของชีวิต : เราจะแบ่งสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าให้กับผู้อื่น

©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved. 39

เมตตำจิิต
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 จ้ำาป็ระโยคุท่� 3 ของการอธิษฐานูไดห้รือไม่ คุวามเมตตา เขย่นูลงดา้นูลา่ง

 เตมิคุำาลงในูชอ่งวา่ง

 ยอหน์ู 15:12 “___________ของเราคุอืให_้__________และกนัู เหมอืนูอยา่งท่�เรา___________ทา่นู”

 ทำาไมการสำินู้พระชนูมบ์ินูไมก้ารเขนูของพระเยซจู้งึเป็ น็ูตวัอยา่งของคุวามรกัท่�สำมบิรูณแ์บิบิของพระองคุต์อ่เรา

 ใหย้กตวัอยา่งการแสำดงคุวามรกัท่�เสำย่สำละตอ่คุนูท่�เรารูจ้้กัมา 1 วธิ่

 ช่วงการตอบิสำนูอง

  ใช้กระดาษป็ระดษิฐ์ ส่ำเทย่นู และป็ากามาร์กเกอร์ ทำาเป็็นูการ์ดให้กบัิคุนูท่�เราอยากแสำดงคุวามรกัให้ อาจ้จ้ะเข่ยนูข้อพระคุมัคุ่ร์ท่�

จ้ำาในูวันูนู่ล้งลบินูการ์ดด้วย!

ใบงาน

เมตตำจิิต
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ฉนัูรกัพระเจ้า้ดว้ยสำดุใจ้ของฉนัู!

ฉนัูรกัพระเจ้า้ ฉนัูรกัพระเจ้า้!

ฉนัูรกัพระเจ้า้ดว้ยสำดุจ้ติของฉนัู!

ฉนัูรกัพระเจ้า้ ฉนัูรกัพระเจ้า้!

ฉนัูรกัพระเจ้า้ดว้ยสำดุคุวามคุดิของฉนัู!

ฉนัูรกัพระเจ้า้ ฉนัูรกัพระเจ้า้!

ฉันูรกัพระเจ้้าด้วยสำดุกำาลงัของฉันู!

ฉนัูรกัพระเจ้า้ ฉนัูรกัพระเจ้า้!

ขา้พระองคุอ์ยากเหน็ูและรูส้ำกึถงึคุวามรกัของพระองคุ!์

ฉนัูรกัพระเจ้า้ ฉนัูรกัพระเจ้า้!

ฉนัูอยากแสำดงใหผูู้้อ้ื�นูเหน็ูวา่คุวามรกัของพระองคุเ์ป็ น็ูเรื�องจ้รงิ!

ฉนัูรกัพระเจ้า้ ฉนัูรกัพระเจ้า้!

คุรูอา่นูคุำาสำด่ำานูำา และใหเ้ดก็ ๆ ตอบิคุำาท่�ไฮไลทส์ำ่ฟา้ หลังจ้ากนูันู้สำนูบัิสำนูนุูใหเ้ดก็เขย่นูเพลงแร็ป็ของตัว

เองเป็ น็ูกลุม่ เขย่นูคุำาท่�เดก็ ๆ บิอกลงบินูกระดานู ดคูุวามตื�นูเตนู้ท่�เกดิขึ้นู ขณะท่�เดก็ ๆ แร็ป็เพลงท่�เขา

เขย่นูเอง

นี่มันคือการ 

เมตตำจิิต



หนููขอโทษท่�หนููทำาบิาป็ 

ขอพระองคุ์ทรงชำาระหนูู 

กำรสสำนึกผิด

เรื่องทาสท่ีไม่ยอมให้อภัย มัทธิว 18:21-35



43

สดุดี 51:2 

ขอทรงล้างข้าพระองค์ให้หมดจดจากความชั่วของข้า
พระองค์ และขอทรงช�าระข้าพระองค์จากบาปของข้า
พระองค์
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ลองพูดดูไดม้ั้ย? 
หนูขูอโทษท่�หนูทูำาบิาป็ ขอพระองคุท์รงชำาระหนูู 

–––––

สดุดี 51:2 
ขอทรงลา้งขา้พระองคุ์ใหห้มดจ้ดจ้ากคุวามชั�วของขา้พระองคุ์ และขอทรงชำาระขา้พระองคุจ์้ากบิาป็ของ

ขา้พระองคุ์

ลองหาซิิ เจอมั้ย?  
มทัธวิ 6:9-15

กจิ้การ 3:19

1 ยอหน์ู 1:9

เรารู้สึำกอย่างไรเมื�อ

ทำาคุวามผู้ิด

อะไรท่�ทำาให้เราไม่อยากพูดคุำาว่า 
“ขอโทษ”

แล้วเรารู้สำึกอย่างไรเมื�อได้

รับิการอภัย

รูส้ำึกหรือไม ?่

กำรสำ นึกผิด
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“ค�าอธิษฐานป อ๊บคอร ์น” 
 กิจกรรมแบง่กลุ ่ม
นูำาเดก็ ๆ ในูการอธิษฐานูอ่กคุรัง้ดว้ยการอธิษฐานูว่า “หนขูอโทษท่ีหนทูาบาป ขอพระองคท์รงชาระหน”ู 

และใหเ้ดก็ ๆ อธิษฐานูตาม สำนูับิสำนูนุูใหพ้วกเขาอธิษฐานูขอการอภัยจ้ากพระเจ้้า 1 

ป็ระโยคุดว้ยคุำาพูดของตวัเอง หรอืขอใหเ้ขาใหอ้ภัยผูู้อื้�นู ใหพ้วกเขาตะโกนูชื�อหรอืพระลกัษณะของพระ

เจ้้าตามท่�ยกตวัอยา่ง

พูดออกมาดังๆ
• อะไรคุอืสำิ�งท่�เขา้ใจ้ยากท่�สำดุในูการใหอ้ภยั?

• ทำาไมการท่�อภัยให้กบัิคุนูท่�ทำาร้ายเราถงึยาก?

• ทำาไมการพูดวา่ “ฉันูขอโทษ โป็รดอภัยใหฉั้นูดว้ย” ถงึยาก

• เรารูส้ำกึอยา่งไรเมื�อไดส้ำารภาพบิาป็ตอ่พระเจ้า้ ตอ่พอ่แม ่ตอ่พ่�นูอ้ง หรือเพื�อนู ๆ ?

นูำาการอภิป็รายดว้ยการพูดถงึพระป็ระสำงคุข์องพระเจ้้าท่�ใหอ้ภัยคุวามบิาป็ของเราทัง้หมด 

พระองคุเ์ป็็นูตวัอยา่งของพวกเรา และเพราะพระองคุ์ใหอ้ภัยเรา เราจึ้งคุวรใหอ้ภัยผูู้อื้�นู คุณุอาจ้ 

จ้ะตอ้งการอ่านูคุำาอธิษฐานูของพระเจ้้าดว้ยกันู สำนูับิสำนูนุูใหเ้ดก็ ๆ แบ่ิงปั็นู พูดคุยุอยา่งเปิ็ดเผู้ย 

ถงึเวลาท่�พวกเขารูส้ำกึวา่การใหอ้ภัยเป็็นูเรื�องยาก และเป็รย่บิเทย่บิวา่พวกเขารูส้ำกึอยา่งไร 

เมื�อไดร้ับิการอภัย

กำรสำ นึกผิด
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คุณท�าได ้ ไหม?
• สำารภาพบิาป็ตอ่พระเจ้า้ทกุวนัู ขอพระองคุ์ใหช้ำาระบิาป็ของเรา และทำาใหเ้ราขาวสำะอาดดจุ้หิมะ

• เชื�อวา่พระเจ้า้ไดท้รงชำาระบิาป็ของเราแลว้

• ขอพระเจ้า้ใหช้ว่ยเราพนู้จ้ากคุวามบิาป็

• ขอพระองคุช์ว่ยใหเ้ราเป็ น็ูคุนูใหอ้ภยัและมจ่้ติใจ้ด่

• เตรย่มพรอ้มกำาหรับิการใหอ้ภยัผูู้อ้ื�นูเสำมอ และไมม่คุ่วามขุนู่ขอ้งใจ้ตอ่พวกเขา

ไดย้ินไหมจะ้ เด็ก ๆ ? 
เรื่องผูร้ับใชท้ี่ไมเ่ชื่อพระเจา้ มัทธวิ 18:21-35

ขณะน้ัูนูเป็โตรมาทลูพระองค์ุว่า “องค์ุพระผูู้้เป็็นูเจ้้า ข้าพระองค์ุคุวรยกโทษให้พ่�นู้องท่�ทำาผู้ดิต่อข้า 

พระองค์ุสำกัก่�คุรัง้? ถงึเจ็้ดคุรัง้เชย่วหรอื?” พระเยซตูรสัำตอบิเขาว่า “เราไม่ได้บิอกท่านูว่าเจ็้ดคุรัง้ 

แต่เจ็้ดสำบิิคุรัง้คุณูเจ็้ด “เพราะเหตนุู่ ้แผู่้นูดนิูสำวรรค์ุกเ็ป็รย่บิเหมอืนูเจ้้าองค์ุหนูึ�งท่�มพ่ระป็ระสำงค์ุจ้ะคุดิ 

บัิญชก่บัิบิรรดาทาสำของตนู เมื�อท่านูทรงเริ�มต้นูคุดิบัิญช ่คุนูหนูึ�ง 

ท่�เป็็นูหนู่ห้นูึ�งหมื�นูตะลนัูต์กถ็กูพามาเข้าเฝ้า ท่านูจึ้งมร่บัิสำั�ง 

ให้ขายตวัเขาพร้อมกบัิเมย่และลกู รวมทัง้บิรรดาสำิ�งของ 

ท่�เขามอ่ยูนู่ันู้เพื�อเอามาใช้หนู่ ้เพราะเขาไม่มเ่งนิูท่�จ้ะใช้ 

หนู่นู้ันู้ ทาสำคุนูนูันู้จึ้งกราบิลงวงิวอนูว่า ‘ขอโป็รดผู้ดัไว้ 

ก่อนู แล้วข้าพระองค์ุจ้ะใช้หนู้่ทัง้หมด’ เจ้้าองค์ุน้ัูนูทรง 

สำงสำาร จึ้งทรงป็ล่อยตวัเขาและทรงยกหนู้่ แต่เมื�อทาสำ 

คุนูนูันู้ออกไป็กพ็บิคุนูหนูึ�งท่�เป็็นูเพื�อนูทาสำด้วยกนัู ท่� 

เป็็นูหนู่เ้ขาอยูห่นูึ�งร้อยเดนูารอัินูเขากจั็้บิคุนูนูันู้บ่ิบิคุอ 

บิอกว่า ‘แกต้องใช้หนู้่ให้ข้า’ เพื�อนูทาสำคุนูน้ัูนูจึ้งกราบิลง 

อ้อนูวอนูว่า ‘ขอผู้ดัไว้ก่อนูแล้วข้าจ้ะใช้ให้’ แต่เขาไม่ยอม  

จึ้งนูำาทาสำลกูหนู่นู้ันู้ไป็ขงัคุกุไว้จ้นูกว่าจ้ะสำามารถใช้หนู่้ ได้  

พวกเพื�อนูทาสำเมื�อเหน็ูเหตกุารณ์เช่นูนูันู้ กเ็ป็็นูทกุข์อย่างยิ�ง  

และนูำาเหตกุารณ์ทัง้หมดไป็กราบิทลูเจ้้าองค์ุนูันู้ ท่านูจึ้งเรย่กทาสำนูันู้ 

มาตรสัำว่า ‘ไอ้ข้าชั�วร้าย เรายกหนู้่ให้เอ็งทัง้หมด กเ็พราะเอ็งอ้อนูวอนูเรา เอ็งคุวรจ้ะเมตตาเพื�อนูทาสำ 

ด้วยกนัู เหมอืนูเราเมตตาเอ็งไม่ใช่หรอื?’ แล้วเจ้้าองค์ุน้ัูนูก็กร้ิว จึ้งทรงมอบิทาสำคุนูน้ัูนูไว้ให้เจ้้าหนู้าท่� 

ทรมานูจ้นูกว่าจ้ะใช้หนู้่หมด พระบิิดาของเราผูู้ส้ำถติในูสำวรรค์ุ กจ็้ะทรงทำาต่อพวกท่านูอย่างน้ัูนู ถ้าพวก 

ท่านูแต่ละคุนูไม่ยอมยกโทษให้พ่�นู้องจ้ากใจ้ของพวกท่านู”

กำรสำ นึกผิด
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1.  ในูเกม ถ้าหากเราไม่หยุดวิ�งหรือล้มลงตอนูท่�ไฟแดง เราต้องทำาอย่างไร (หยุด หันูหลัง กลับิไป็ท่�จุ้ดเริ�ม

ต้นู เริ�มใหม่)

2.  ในูพระคุมัภ่ร์ ชายผูู้้นูั้นูได้รับิคุวามกรุณาและการอภยัจ้ากราชาหรือไม่ (ใช่) แล้วชายผูู้้นูั้นูได้มอบิคุวาม

กรุณาและให้อภัยแก่ชายคุนูท่�ติดหนู่้เขาหรือไม่ (ไม่) แล้วราชาพอใจ้หรือไม่พอใจ้ท่�ชายผูู้้นูั้นูไม่ให้อภัย 

(ไม่พอใจ้)

3.  พระเยซูป็ระทานูอภัยให้กับิเรา พระเยซูมอบิคุวามกรุณาให้กับิเรา เมื�อเราทำาสำิ�งต่าง ๆ 

ท่�เราไม่คุวรทำา ขอพระองค์ุทรงเตินูให้ข้าพระองค์ุได้สำารภาพบิาป็ หยุดทำาบิาป็ หันูหลัง กลับิใจ้ 

และกลับิไป็ท่�จุ้ดเริ�มต้นู ขอพระองค์ุทรงบิอกข้าพระองค์ุถึงคุวามผู้ิดบิาป็ท่�ต้องสำารภาพ (หยุด) 

ขอบิพระคุุณถึงคุวามกรุณาของพระเยซู สำำาหรับิชำาระข้าพระองค์ุ ให้อภัยข้าพระองค์ุ และให้ข้าป็ระองค์ุ

ได้ให้อภัยผูู้้อื�นูด้วย

ค�าถาม

เล ่นกันเถอะ! 
ไฟัแดง ไฟัเขียว

1.  บิอกผูู้้เล่นูว่าจุ้ดเริ�มต้นูและจุ้ดจ้บิอยู่ตรงไหนู

2. แนูะนูำาผูู้้เล่นูทุกคุนูให้ยืนูเร่ยงแถวหลังเสำ้นูท่�เป็็นูจ้ดุเริ�มต้นู

3.  อธิบิายว่าเมื�อผูู้้คุุมเกมตะโกนูว่า ไฟเข่ยวให้ผูู้้เล่นูวิ�งไป็ให้ถึงเสำ้นูจ้บิ แต่เมื�อตะโกนูว่า ไฟแดง ให้หยุดวิ�ง 

ทันูท่ ผูู้้เล่นูท่�ไม่ได้หยุดตอนูไฟแดงให้ไป็เริ�มท่�จุ้ดเริ�มต้นูใหม่อ่กคุรั้ง

4.  ให้โคุ้ชยืนูอยู่ท่�เสำ้นูจ้บิและหันูหลังให้กับิผูู้้เล่นู ตะโกนูไฟแดง ไฟเข่ยวสำลับิกันูไป็เรื�อย ๆ เมื�อม่ผูู้้เล่นูวิ�งไป็

ถึงผูู้้คุุมเกมสำ์ได้ก่อนูชนูะ

5.  เมื�อโคุ้ชตะโกนูว่าไฟแดง ให้หันูกลับิมาดูว่าทุกคุนูหยุดวิ�ง ผูู้้เล่นูท่�วิ�งหลังจ้ากท่�พูดว่าไฟแดง จ้ะถือว่าผู้ดิ

กฎของเกมสำ์และจ้ะต้องหยุดวิ�ง รวมถึงกลับิไป็ท่�จุ้ดเริ�มต้นู แล้วเริ�มใหม่

6. เล่นูหลายๆรอบิ

•  ความจริงของชีวิต เป็นการสาธิตเรื่องการสารภาพบาปที่ชัดเจน เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนท�าผิดเราจะต้อง 1. หยุด 2. กลับใจ / หันหลัง
กลับ 3. กลับไปที่จุดเริ่มต้น 4. เริ่มใหม่
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กำรสำ นึกผิด
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 จ้ำาการอธิษฐานูป็ระโยคุท่� 4 ไดห้รอืไม่ การสำำานูกึผู้ดิ เขย่นูลงขา้งลา่ง

 เตมิคุำาในูชอ่งวา่ง

  สำดดุ ่51:2 “ขอทรง___________ขา้พระองคุ์ใหห้มดจ้ดจ้าก___________ของขา้พระองคุ ์และขอ

ทรง___________ขา้พระองคุจ์้าก___________ของขา้พระองคุ”์

 ทำาไมเราถงึคุวรสำารภาพบิาป็ตอ่พระเจ้า้ทกุวันู?

 ทำาไมการใหอ้ภยัผูู้อ้ื�นูจ้งึเป็ น็ูสำิ�งสำำาคุญั

 ช่วงการตอบิสำนูอง

  คุวามเชื�อมโยงของการใหอ้ภัย : ตดักระดาษเป็ น็ูเสำนู้เทา่ ๆ กนัู เข่ยนูวา่ “พระเจ้า้ป็ระทานูอภัยใหข้า้พระองคุเ์มื�อ….” ท่�ดา้นู

หนูึ�งของกระดาษ สำว่นูอก่ดา้นูใหเ้ขย่นูวา่ “เราใหอ้ภยัผูู้อ้ื�นูเมื�อ…….” แลว้เยบ็ิหรอืแป็ะเทป็ป็ลายทัง้สำองขา้งเขา้ดว้ยกนัู และ

สำามารถแขวนูไว้ในูหอ้งเพื�อเตอืนูใจ้วา่ใหข้อบิพระคุณุพระเจ้า้สำำาหรับิการใหอ้ภยัท่�ไมรู่จ้้บิของพระองคุ์

กำรสำ นึกผิด

ใบงาน
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กำรสำ นึกผิด

เราคุวรทำาอยา่งไรเมื�อเราไมเ่ชื�อฟงั

สำารภาพบิาป็ อธิษฐานู และกลบัิใจ้!

เราคุวรทำาอยา่งไรเมื�อเราพดูอะไรท่�ผู้ดิ

สำารภาพบิาป็ อธิษฐานู และกลบัิใจ้!

เราคุวรทำาอยา่งไรเมื�อเราโกหก

สำารภาพบิาป็ อธิษฐานู และกลบัิใจ้!

เราคุวรทำาอยา่งไรเมื�อเรากำาลงัจ้ะทะเลาะกบัิคุนูอื�นู

สำารภาพบิาป็ อธิษฐานู และกลบัิใจ้!

เราคุวรทำาอยา่งไรเมื�อเราไม่ใหอ้ภยัผูู้อ้ื�นู

สำารภาพบิาป็ อธิษฐานู และกลบัิใจ้!

เราคุวรทำาอยา่งไรเมื�อเราใจ้รา้ย

สำารภาพบิาป็ อธิษฐานู และกลบัิใจ้!

เราคุวรทำาอยา่งไรเมื�อเราอยากทำาตามใจ้ตวัเอง

สำารภาพบิาป็ อธิษฐานู และกลบัิใจ้!

คุรูอา่นูคุำาสำด่ำานูำา และใหเ้ดก็ ๆ ตอบิคุำาท่�ไฮไลทส์ำ่ฟา้ หลังจ้ากนูันู้สำนูบัิสำนูนุูใหเ้ดก็เขย่นูเพลงแร็ป็ของตัว

เองเป็ น็ูกลุม่ เขย่นูคุำาท่�เดก็ ๆ บิอกลงบินูกระดานู ดคูุวามตื�นูเตนู้ท่�เกดิขึ้นู ขณะท่�เดก็ ๆ แร็ป็เพลงท่�เขา

เขย่นูเอง

นี่มันคือการ 



ข้าพระองคุ์จ้ะสำรรเสำริญ

พระองคุ์ด้วยสุำดหัวใจ้

เรื่องราววันคริสมาสต์ ลูกา 1 และ 2

กำรนมสักำร
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กิจการ 9:1 

ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจ ข้า
พระองค์จะเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์
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ลองพูดดูไดม้ั้ย? 
ขา้พระองคุจ์้ะสำรรเสำรญิพระองคุด์ว้ยสำดุหัวใจ้ 

–––––

กจิการ 9:1
ขา้พระองคุจ์้ะขอบิพระคุณุพระยาหเ์วหด์ว้ยสำดุใจ้ ขา้พระองคุจ์้ะเลา่ถึงการอศัจ้รรยท์ั้งสำิ้นูของพระองคุ์

ลองหาซิิ เจอมั้ย?  
สำดดุ่ 145

มทัธวิ 21:16-17

1 เธสำะโลนูกิา 5:18

วิวรณ์ 4:8-11

การสำรรเสำริญคืุอ

อะไร

เราจ้ะสำรรเสำริญพระเจ้้าได้อย่างไร

เราสำามารถ

สำรรเสำริญพระเจ้้าได้

เมื�อไหร่

รูส้ำึกหรือไม ?่

กำรนมัสกำร
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“คาอธิษฐานปอ๊บคอร์น” 
 กิจกรรมแบง่กลุ่ม
นูำาเดก็ ๆ ในูการอธิษฐานูอ่กคุรัง้ ดว้ยการอธิษฐานูว่า “ขา้พระองคจ์ะสรรเสรญิองค์พระผูเ้ปน็เจา้ 
ดว้ยสดุหวัใจของขา้พระองค์” ใหเ้ดก็ ๆ อธิษฐานูตาม สำนูับิสำนูนุูใหพ้วกเขาอธิษฐานู 1 ป็ระโยคุเพื�อ 

เป็็นูการสำรรเสำรญิพระเจ้้า บิอกกับิพระองคุว์า่พระองคุท์รงยิ�งใหญ่ ดง่าม มากแคุ่ไหนู อาจ้เป็็นูการ 

อธิษฐานูจ้ากเพลงสำรรเสำรญิท่�กลา่วถงึคุวามยิ�งใหญข่องพระเจ้้า หรอืจ้ะใชเ้ป็็นูคุำาพูดของตวัเอง 

ท่�อยากบิอกพระเจ้้าก็ได้ พวกเขาสำามารถตะโกนูชื�อหรอืพระลกัษณะของพระเจ้้าออกมาตาม 

บิทเรย่นูตวัอยา่งได้

พูดออกมาดังๆ
• บิางคุรัง้การสำรรเสำรญิพระเจ้้ากเ็ป็็นูเรื�องงา่ยกวา่เรื�องอื�นูๆ

• ใหแ้บิง่ป็ นัูวา่เมื�อไหรท่่�เรารูส้ำกึวา่การสำรรเสำริญพระเจ้า้เป็ น็ูเรื�องงา่ย

• แบิง่ป็ นัูวา่เมื�อไหรท่่�เรารูส้ำกึวา่การสำรรเสำริญพระเจ้า้เป็ น็ูเรื�องยาก

•  การท่�รูส้ำกึขอบิคุณุ ซาบิซึง้ไมเ่พย่งแคุท่ำาใหพ้ระเจ้า้พอใจ้ แตย่งัเป็ น็ูการสำรรเสำรญิพระองคุด์ว้ย 

สำรรเสำรญิพระองคุย์ามท่�เราตื�นูนูอนู สำรรเสำรญิพระองคุย์ามท่�เรากนิูอาหาร สำรรเสำรญิพระองคุ์

ยามท่�เราไป็โรงเรย่นู และยามท่�เรากลบัิบิา้นู สำรรเสำรญิพระองคุย์ามท่�เรากำาลงัจ้ะเขา้นูอนู

•  พัฒนูานูสิำยัของการสำรรเสำริญพระเจ้า้ไมเ่พย่งแคุท่ำาใหพ้ระบิดิาบินูฟา้สำวรรคุพ์อใจ้ แตย่ังทำาให ้

เรารูส้ำกึมคุ่วามสำุขและไดร้ับิพระพรดว้ย

เดก็ ๆ รูว้า่จ้ะสำรรเสำรญิพระเจ้า้ไดอ้ยา่งไร พวกเขาแสำดงคุวามรกัตอ่พระเยซคูุรสิำตอ์ยา่งสำดุใจ้ 

ไมเ่ขนิูอาย และสำามารถทำาใหคุ้นูอื�นูทำาตอ่ ๆ กันูได้ ใหพ้วกเขาแบิง่ป็นัูวา่การสำรรเสำรญิพระเจ้า้แ

บิบิไหนูท่�พวกเขาชอบิมากท่�สำดุ และอยา่ลมืพูดเก่�ยวกับิการรูส้ำกึขอบิคุณุ การท่�จ้ะรูส้ำกึขอบิคุณุตล

อดเวลาอาจ้ะเป็น็ูเรื�องยาก แตก่็ไมส่ำายเกนิูไป็ท่�จ้ะพัฒนูานูสิำยัเหลา่นูันู้ คุอืนูสิำยัของการสำรรเสำรญิ

และขอบิคุุณพระเจ้า้

กำรนมัสกำร
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ไดย้นิไหมจะ้ เดก็ ๆ ? 
เรือ่งราวของวนัครสิมาส (ลกูา 1 และ 2)

เมื�
อนูานูมาแลว้ กวา่ 2000 ป็ที่�แลว้ มห่ญงิสำาวคุนูหนูึ�งนูามวา่ มารย่์ ไดพ้บิกบัิทตูสำวรรคุน์ูามวา่  

แกเบิรย่ล เขามส่ำาสำน์ูท่�สำำาคุญัมากมาใหม้ารย่์ “มารย่เ์อ๋ย อยา่กลวัเลย เพราะเธอเป็็นูผูู้ท้่�พระเจ้้า 

โป็รดป็รานู นู่�แนูะ่ เธอจ้ะตัง้คุรรภ์และคุลอดบุิตรชาย จ้งตัง้ชื�อบุิตรนูันู้วา่เยซู บิตุรนูันู้จ้ะเป็็นูใหญ่ และ 

จ้ะไดช้ื�อวา่เป็็นูบุิตรของพระเจ้้าสำงูสำดุ จ้ะมคุ่วามเป็รมป็รย่ห์ลงัพระ 

เยซคูุรสิำตเ์กดิ” หลงัจ้ากนูันู้กม็ท่ตูสำวรรคุท์่�หลายองคุต์ามลง 

มาจ้ากสำวรรคุแ์ละรว่มสำรรเสำรญิพระเจ้้า พวกเขาพูดวา่  

“พระสำริจิ้งมแ่ดพ่ระเจ้้าในูท่�สำงูสำดุ สำว่นูบินูแผู้นู่ดนิูโลก  

สำนัูตสิำขุจ้งมท่า่มกลางมนูษุยท์ัง้หลายท่�พระองคุ์ 

โป็รดป็รานูนูันู้” หลงัจ้ากนูันู้คุนูเล่ย้งแกะกม็าหาพระกมุาร 

ท่�เพิ�งป็ระสำตูเิพื�อสำรรเสำรญิพระองคุ์ พวกเขาสำรรเสำรญิ 

สำดดุ่ แดอ่งคุพ์ระผูู้้เป็็นูเจ้้าสำำาหรบัิสำิ�งท่�พวกเขาไดเ้หน็ูและ 

ไดย้นิู นูกัป็ราชญค์ุนูหนูึ�งเดนิูทางมาจ้ากทศิตะวนัูออก 

ไดต้าม หาพระเยซผููู้เ้ป็็นูพระกมุาร ดวงดาวบินูฟากฟา้ท่� 

เจิ้ดจ้รสัำไดนู้ำาทางพวกเขามาหาพระเยซเูพื�อสำรรเสำรญิ 

พระองคุ์ เชนู่เดย่วกบัิมารย่์ โยเซฟ คุนูเล่ย้งแกะ และนูกั 

ป็ราชญต์า่งก็ไดถ้วายพระเกย่รตแิละสำรรเสำรญิพระเยซู  

พวกเราก็ คุวรถวายเกย่รตแิละสำรรเสำรญิพระองคุเ์ชนู่กนัู 

และในูวันูหนูึ�งเมื�อเราได้ ขึนู้สำวรรคุ์ เราจ้ะไดอ้ยูร่อบิบิลัลงักข์องพระองคุ์ 

และไดส้ำรรเสำรญิพระองคุต์ลอดไป็

คุณท�าได ้ ไหม?
• สำรรเสำริญพระเจ้า้ตลอดทั้งวนัู ในูทกุ ๆ วนัู

• เรามท่างเลอืกท่�จ้ะสำรรเสำรญิพระเจ้้าในูทกุกรณ่

• มจ่้ติใจ้ท่�ขอบิคุณุพระเจ้า้ ท่�พระองคุ์ใหเ้ราไดอ้ยูก่บัิคุรอบิคุรัว เพื�อนูๆ และคุรูของเรา

• พฒันูานูสิำยัของการสำรรเสำริญเป็ น็ูป็ระจ้ำา

กำรนมัสกำร
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1.  ในูเกมนู่้ทำาไมถึงเลือกเพลงสำรรเสำริญนูั้นู (สำำาคุัญ : ให้เวลากับิการถามคุำาถามว่า ทำาไม เพราะจ้ะทำาให้

เด็ก ๆ ได้คุิดถึงการสำรรเสำริญอย่างจ้ริงจ้ัง และทำาไมพวกเขาถงึชอบิ เพลงไหนูท่�พวกเขาชอบิมากท่�สำุด)

2.  ในูพระคุมัภ่ร์ไบิเบิลิ พระเจ้้าได้สำ่งบิุตรชายองคุ์เด่ยวของพระองคุ์ลงมา คุือพระเยซ ูและคุนูเล่้ยงแกะ นูัก

ป็ราชญ์ หรือแม้กระทั�งกษัตริย์ก็สำรรเสำริญพระเยซ ูช่วงเวลาไหนูของพระเยซทู่�เรารู้สำึกขอบิคุณุมากท่�สำุด 

ช่วงท่�พระองคุ์เกดิ ช่วงท่�พระองคุ์ไถ่บิาป็ให้กบัิพวกเราบินูไม้กางเขนู หรอืช่วงท่�พระองคุ์ฟื้นูจ้ากคุวาม

ตาย

3.  ถึงพระเยซูคุริสำต์ ขอบิพระคุุณพระองค์ุท่�มาเกิดเป็็นูกุมารนู้อย ขอบิคุุณพระเยซูท่�เป็็นูผูู้้ช่วยให้รอด  

พระองค์ุสำิ้นูพระชนูม์เพื�อไถ่บิาป็ให้กับิเรา ขอบิคุุณพระเยซูท่�เป็็นูองคุ์พระผูู้้เป็็นูเจ้้า พระเยซูแสำดงให้เราเ

ห็นูว่าการสำรรเสำริญสำามารถทำาได้หลายวิธ่นูอกจ้ากการร้องเพลง (หยุด) พระเยซูช่วยให้เราสำามารถ 

เล่าเรื�องราวของพระองค์ุด้วยคุำาพูดของเรา การกระทำาของเราและทัศนูคุติของเรา

ค�าถาม

เล ่นกันเถอะ! 
เพลงทีฉ่นัชอบมากที่สุด

1. สำาธิตท่ามือของเพลง “Humble Yourself in the Sight of the Lord”

2. www.youtube.com/watch?v=qpyDJMCL9yc

3.   Humble yourself ให้ยกมือขึ้นูมาโดยให้ฝ่ามือหันูลงพื้นู 

He will lift you up จ้ากท่าคุกุเข่า ให้ยกขึ้นูมาท่ละข้างแล้วยืนูขึ้นู แล้วยื�นูมือออกจ้นูสำดุแขนูเพื�อ

เป็็นูการสำรรเสำริญพระเจ้้า

4.  แบิ่งผูู้้เล่นูออกเป็็นู 2 กลุ่ม และให้เพลง 1 เพลงกับิแต่ละกลุ่ม เพื�อให้พวกเขาฟังและคุิดท่ามือของตัวเอง 

(เตร่ยมเพลงสำรรเสำริญมาล่วงหนู้า 2 เพลง)

5.  ให้แต่ละกลุ่มฝึกท่ามือของตัวเอง สำอนูท่ามือของพวกเขากบัิอก่กลุ่ม และแสำดงให้อ่กกลุ่มดู จ้ากนูั้นูสำลับิ

ให้อ่กกลุ่มสำอนูท่ามือ และแสำดงให้ดู

6.  ในูตอนูสำุดท้าย ให้โหวคุเพลงสำรรเสำริญท่�ชอบิท่�สำุดจ้าก 3 เพลง หลังจ้ากโหวตแล้วให้ถามว่า “ทำาไม

เพลงนู่้ถึงเป็็นูเพลงสำรรเสำริญท่�ชอบิมากท่สำุด”

•  ความจริงของชีวิต : เด็ก ๆ กาลังเรียนรู้เรื่องการสรรเสริญในวิธีที่มีความหมายกับพวกเขา และสิ่งที่สาคัญที่สุดคือ เด็ก ๆ 
เริ่มสะท้อนและคิดถึง เพลงสรรเสริญที่พวกเขาชอบมากที่สุด และทาไมเขาถึงชอบเพลงนั้น โค้ชแบ่งปันเพลงสรรเสริญที่ชอบมากที่
สุด และเล่าว่าทาไมถึงชอบเพลงนั้นกับเด็ก ๆ 
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กำรนมัสกำร
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ใบงาน

 จ้ำาคุำาอธิษฐานูป็ระโยคุท่� 5 ไดห้รอืไม่ การนูมสัำการ เขย่นูลงดา้นูลา่ง

 เตมิชอ่งวา่ง

  สำดดุ ่9:1 ข้าพระองค์ุจ้ะ___________พระยาห์เวห์ด้วย___________ ข้าพระองค์ุจ้ะ 

___________ทัง้ส้ิำนูของพระองค์ุ

 วิธส่ำรรเสำรญิพระเจ้า้ ม่อะไรบิา้ง

 ชอบิการสำรรเสำรญิดว้ยวธิไ่หนูมากท่�สำดุ

 ช่วงการตอบิสำนูอง  

  ทำาเคุรื�องดนูตร ่(มาราคุสัำ) งา่ย ๆ และสำนูกุ ใชข้า้วหรอืถั�วแหง้ๆเตมิลงในูขวดนูำา้ท่�วา่งเป็ลา่ ตกแตง่ขวดดว้ยสำตกิเกอรห์รอื

ป็ากกา รอ้งเพลงใหเ้ตนู้รำาเพื�อสำรรสำเรญิพระเยซู

กำรนมัสกำร
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พระเยซูทรงคุวรคุา่แกก่ารสำรรเสำรญิ!

อาเมนู อาเมนู!

เราคุวรสำรรเสำรญิพระองคุท์กุ ๆ วันู ตลอดทัง้วันู!

อาเมนู อาเมนู!

เมื�อพระองคุ์ไดย้นิูเดก็ ๆ รอ้งเพลง ทำาใหพ้ระองคุม์คุ่วามสำขุ!

อาเมนู อาเมนู!

มาสำรรเสำรญิพระองคุพ์รอ้ม ๆ กนัูเถอะ!

อาเมนู อาเมนู!

พระเยซเูสำดจ็้มาชว่ยเราจ้ากคุวามบิาป็!

อาเมนู อาเมนู!

พระองคุค์ุอืพระคุรสิำต ์กษัตรยิข์องเราตลอดไป็!

อาเมนู อาเมนู!

คุรูนูำาการอา่นูคุำาท่�เป็ น็ูสำด่ำา และใหเ้ดก็ ๆ ตอบิเป็ น็ูคุำาท่�ไฮไลทส์ำ่ฟา้ หลังจ้ากนูันู้สำนูบัิสำนูนุูใหช้ั้นูเรย่นู

เขย่นูเพลงแร็ป็ของตัวเองเป็ น็ูกลุม่ เขย่นูตัวอยา่ง/คุำาแนูะนูำาบินูกระดานู สำรา้งคุวามตื�นูเตนู้ระหวา่งท่�

เดก็ ๆ รอ้งเพลงแร็ป็ท่�พวกเขาเขย่นูขึ้นูมา

นี่มันคือการ 

กำรนมัสกำร



หนููอยากจ้ะติดตามพระเยซู 

องคุ์พระผูู้้เป็็นูเจ้้าของหนูู 

ขอทรงเป็ล่�ยนูหนููตามนูำ้าพระทัย

เปโตรไม่ได้สมบูรณ์แบบ ลูกา 22:54-62

กำรอุทิศตน
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ลูกา 9:23

ถ้าใครต้องการจะมาติดตามเรา 
ให้คนนั้นปฏิิเสธตนเอง รับกางเขนของ
ตนแบกทุกวันและตามเรามา



60

ลองพูดดูไดม้ั้ย? 
หนูอูยากจ้ะตดิตามพระเยซอูงคุพ์ระผูู้เ้ป็็นูเจ้้าของหนูู ขอทรงเป็ล่�ยนูหนูตูามนูำ้าพระทยั

–––––

ลกูา 9:23

ถา้ใคุรตอ้งการจ้ะมาตดิตามเรา ใหคุ้นูนูันู้ป็ฏเิสำธตนูเอง รับิกางเขนูของตนูแบิกทกุวันูและตามเรามา

ลองหาซิิ เจอมั้ย?  
มทัธวิ 4:18-22

มทัธวิ 16-24

กาลาเทย่ 2:20

การติดตามพระเยซู

คุริสำต์หมายถึงอะไร

ใคุรหรืออะไรท่�เรากำาลังอุทิศ
ตัวติดตาม 

พระเจ้้ากำาลังเป็ล่�ยนู

แป็ลงเราอย่างไร

รูส้ำึกหรือไม ?่

กำรอุทิศตน
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“ค�าอธิษฐานป อ๊บคอร ์น” 
 กิจกรรมแบง่กลุ ่ม
นูำาเดก็ ๆ ในูการอธิษฐานูอ่กคุร้ัง ดว้ยการอธิษฐานูวา่ “หนอูยากจะตดิตามพระเยซิอูงค์พระผูเ้ปน็เจา้ 
ของหนู ขอทรงเปลีย่นหนตูามน�้าพระทัย” ใหเ้ดก็ ๆ อธิษฐานูตาม สำนัูบิสำนุูนูใหพ้วกเขาอธิษฐานูเป็น็ูคุำา 

พูดของตวัเองเพื�อแสำดงคุวามตอ้งการท่�จ้ะตดิตามพระเยซู พวกเขาสำามารถตะโกนูชื�อของพระเจ้า้  

หรอืพระลกัษณะของพระเจ้า้ตามบิทเรย่นูตวัอยา่ง

พูดออกมาดังๆ
• การอุทศิตนูหมายถงึการสำญัญาดว้ยคุวามซื�อสำตัยต์อ่คุนูคุนูหนูึ�ง หรอืตอ่เหตใุดเหตหุนูึ�ง

•  การอุทศิตนู ยงัรวมไป็ถงึเวลา เงนิู และการทำางานูอยา่งหนูกั เหมอืนูกับิการอยู่ในูทม่กฬ่า 

จ่้ายคุา่ธรรมเนูย่ม หมั�นูฝกึฝนู และเขา้แขง่ขันูในูเกมสำ์

• พระเยซตูอ้งการใหเ้รามก่ารอุทศิตนูท่�จ้ะตดิตามพระองคุ์ ดจุ้เจ้้าชวิ่ตของเรา

• “ขอพระองคุท์รงเป็ล่�ยนูขา้พระองคุ์ในูแบิบิท่�พระองคุต์อ้งการ”

• การรักษาคุำามั�นูสำัญญาไม่ใชเ่รื�องงา่ย

เมื�อพูดถงึเรื�องการอุทศิตนู ใหเ้ดก็ ๆ แบิง่ป็นัูการอุทศิตนูท่�พวกเขาเคุยสำญัญาเอาไว้ (กฬ่า ดนูตร่ 

อื�นู ๆ) และอะไรคุอืสำิ�งท่�งา่ยหรอืยากในูการรกัษาพันูธสำญัญาเหลา่นูันู้ ใหพู้ดคุยุถงึคุวามหมาย 

ของการเป็น็ูผูู้ต้ดิตามพระเยซกูารรกัษาการอุทศิตัว และเป็รย่บิเทย่บิวา่การการอุทศิตัวของทัง้ 

สำองอยา่งของทัง้สำองอยา่งนู่เ้หมอืนูหรอืแตกตา่งกันูอยา่งไร สำนูับิสำนูนุูใหเ้ดก็ ๆ แบิง่ป็นัูคุวามคุดิ 

อยา่งเป็ดิเผู้ยและซื�อสำตัย์

กำรอุทิศตน
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ไดย้นิไหมจะ้ เดก็ ๆ ? 
เปโตรไม่ ได้สมบรูณ์แบบ (ลกูา 22:54-62)

คุรัง้นูงึ เป็โตรไดพู้ดกบัิพระเยซวูา่ “ถงึแมว้า่ผูู้อื้�นูจ้ะป็ฏเิสำธพระองคุ์ แตข่า้พระองคุจ์้ะไมท่ำาเชนู่ 

นูันู้!” แตพ่ระเยซทูรงรู้ และไดท้รงบิอกกบัิเป็โตรวา่ เป็โตรจ้ะป็ฏเิสำธวา่ไมรู่จั้้กพระองคุก์อ่นูท่� 

ไกจ่้ะขนัู สำามคุรัง้ท่�ลานูบ้ิานูของมหาปุ็โรหติ ท่�ซึ�งพระเยซไูดท้รงถกูตัง้คุำาถามกอ่นูท่�จ้ะทรงถกูตรงึท่� 

กางเขนู มนัูกเ็กดิขึนู้ตามนูันู้อยา่งท่�พระเยซไูดพู้ดไว้ หญงิรบัิใช้ 

ไดเ้หน็ูเป็โตรและพูดวา่ “เจ้้าอยูก่บัิพระเยซนูู่�” “ไม่ ไมเ่ป็็นู 

คุวามจ้รงิ—ขา้ไมรู่ว่้าเจ้้ากำาลงัพูดถงึอะไร” เป็โตรรอ้ง 

บิอก แลว้หญงิรบัิใชอ่้กคุนูหนูึ�งกพู็ดกบัิคุนูแถวนูันู้วา่ 

“ชายคุนูนู่อ้ยูก่บัิพระเยซ”ู และเป็โตรก็ไดป้็ฏเิสำธไป็อ่ก 

คุรัง้ และเป็โตรกร็ูส้ำกึกลวัและไมรู่ว่้าจ้ะทำาอยา่งไร เขา 

ตอ้งการท่�จ้ะใหผูู้้คุ้นูหยดุท่�จ้ะพูดเชนู่นูันู้ แตว่า่มนัูก็ 

เกดิขึนู้อ่กคุรัง้! “เรารูว่้าแกเป็็นูหนูึ�งในูคุนูพวกนูันู้ แก 

พูดจ้าเหมอืนูคุนูท่�มาจ้าก กาลลิ”่ เป็โตรเริ�มท่�จ้ะสำบิถ 

สำาบิานูและพูดวา่ “ขา้ไมรู่จั้้กชายคุนูนูันู้!” คุรันู้แลว้ก็ 

เกดิเหตกุารณอ์ยา่งท่�พระเยซไูดท้รงกลา่วไว้ “เอ้ก อ่ เอ้ก 

เอ้ก!” โอ้ ไมนู่ะ ทนัูใดนูันู้ เป็โตรกจ็้ำาคุำาของพระเยซไูด้ และ 

เขากห็นู่ไป็และรอ้งไห้ เขารูว่้าเขาไดท้ำาอยา่งท่�พระเยซไูดท้รง 

พยากรณ์ไว้ และเขากร็ูส้ำกึหวาดกลวั แตพ่ระเยซมูไิดท้รงทอดทิง้เป็โตร 

ภายหลงัจ้ากท่�พระองคุ์ไดท้รงฟืนู้คุนืูพระชนูมแ์ลว้ ขณะท่�พระองคุอ์ยูท่่�ชายฝัง่ของทะเลสำาป็ทเิบิเรย่สำ 

และกำาลงัรบัิป็ระทานูอารหารเชา้อยูก่บัิเหลา่สำาวกของพระองคุ์ พระเยซทูรงถามเป็โตรอ่กสำาม 

คุรัง้วา่ “เป็โตร เจ้้ารกัเราหรอืไม?่” ในูแตล่ะคุรัง้เป็โตรไดต้อบิพระเยซวูา่ “พระองคุเ์จ้้าข้า พระองคุท์รง

ทราบิวา่ข้าพระองคุร์กัพระองคุ”์ และในูแตล่ะคุรัง้ พระเยซทูรงกลา่ววา่ “จ้งเล่ย้งดแูกะของเรา”   

พระเยซทูรงตอ้งการใหเ้ป็โตรเป็็นูสำาวกของพระองคุ์ และใหเ้คุา้สำรา้งสำาวกดว้ย ถงึแมว้า่เป็โตร 

จ้ะไมส่ำมบูิรณแ์บิบิ แตพ่ระเยซทูรงรูว่้าเขาตอ้งการท่�จ้ะตดิตามพระองคุท์่�ทรงเป็็นูจ้อมเจ้้านูายจ้รงิๆ 

และเป็โตรก็ไมป่็ฏเิสำธอ่กเลย

คุณท�าได ้ ไหม?
• อทุศิตวัตดิตามพระเยซใูหพ้ระองคุเ์ป็ น็ูจ้อมเจ้า้นูายของช่วติคุณุ

• อุทศิตวัยอมให้พระเยซไูด้คุรอบิคุรองคุวามคุดิ การกระทำา และคุวามป็รารถนูาของคุุณอย่างแท้จ้ริง

•  ใหพ้ระเยซูรู ว้า่พระองคุน์ูันู้ทรงมคุ่วามหมาย และทรงสำำาคุญัท่�สำดุสำำาหรับิคุณุมากกวา่สำิ�งใดใด

ในูโลกนู่้ และคุณุตอ้งการตดิตามพระองคุ์ เชื�อฟงัพระองคุ์ และเป็ น็ูเหมอืนูพระองคุ์

กำรอุทิศตน
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1.  ในูเกมสำ์ม่เพย่งคุำาตอบิแคุ่สำองคุำาตอบิเท่านูั้นูท่�เป็็นูไป็ได้ “จ้รงิ” หรือ “เท็จ้” ทางไหนูท่�คุุณเลือท่�จ้ะวิ�งไป็

เมื�อคุำากล่าวนูั้นูเป็็นูจ้รงิ? (ขวา)

2.  ในูพระคุมัภ่ร์ เป็โตรได้บิอกคุวามจ้ริงหรือคุวามเท็จ้? ทำาไมเป็โตรถึงต้องโกหก? เมื�อคุุณม่ทางเลือกท่�จ้ะ

บิอกคุวามจ้รงิหรือคุวามเท็จ้ คุุณคุวรจ้ะเลอืกอะไร? (บิอกคุวามจ้รงิ) ทำาไม? (การโกหกทำาให้เรารู้สำึก

แย่ และการโกหกคุือการไม่เชื�อฟังพระเจ้้า)

3.  พระเยซูท่�รัก ลูกอยากติดตามพระองคุ์ผูู้้ทรงเป็็นูองคุ์พระผูู้้เป็็นูเจ้้าของลูก ขอเป็ล่�ยนูลูกตามพระทัย 

พระองค์ุ พระเยซูขอทรงสำำาแดงหนูทางท่�ลูกจ้ะติดตามพระองคุ์ได้ (หยุด) หนูทางอาจ้จ้ะไม่ง่ายดาย แต่

ลูกวางใจ้ว่าพระองค์ุจ้ะทรงนูำาทางลูก

ค�าถาม

เล ่นกันเถอะ! 
จรงิ เท็จ

1.  ให้ผูู้้เล่นูไป็ยืนูเร่ยงเป็็นูแถวตอนูท่�ตรงกลางห้อง

2.  ให้แถวท่�ยืนูเร่ยงแบิ่งพื้นูท่�ห้องเป็็นูสำองสำ่วนู ด้านูซ้ายและด้านูขวา อธิบิายกับิเด็กๆว่าคุุณจ้ะถามคุำาถาม 

โดยคุำาตอบิจ้ะเป็็นู จ้รงิหรือเท็จ้ และแทนูท่�จ้ะตอบิออกมาเป็็นูคุำาพดู คุนูท่�เลือกคุำาตอบิว่า จ้รงิจ้ะวิ�งไป็

ทางด้านูขวา สำ่วนูคุนูท่�เลือกคุำาตอบิว่าเท็จ้จ้ะวิ�งไป็ทางด้านูซ้าย

3.  สำามารถเริ�มด้วยคุำาถามสำนูุกๆอย่างเช่นู “ดวงจ้ันูทร์ถูกสำร้างจ้ากช่สำสำ่เข่ยว” (คุำาตอบิคุือ เท็จ้ และผูู้้เล่นู

จ้ะต้องวิ�งไป็ทางด้านูซ้าย ไป็ยัง “กำาแพงฝั่งซ้าย”)

4.  ป็ัจ้จ้ยัท่�สำนูุก: ผูู้้เล่นูท่�ไป็ถงึกำาแพงสำองคุนูสำดุท้ายจ้ะต้องออกจ้ากเกมสำ์ และนูั�งรอเกมสำ์รอบิต่อไป็ ให้เล่นู

เกมสำ์ไป็เรื�อยๆจ้นูกระทั�งเหลือผูู้้เล่นูเพ่ยงสำ่�คุนู และให้ป็ระกาศว่าพวกเขาคุอื แชมเป็ี้ยนูท่�แท้จ้ริง

5.  สำำาคุัญ: ถามคุำาถามจ้ากบิทเร่ยนูท่�ผู้่านูมา “พระเยซู ผูู้้เล่้ยงแกะท่�ด่ แกะหายศูนูย์ตัว!” (คุำาตอบิคุือ จ้ริง 

และผูู้้เล่นูจ้ะต้องวิ�งไป็ทางด้านูขวา ไป็ยงั “กำาแพงฝั่งขวา”)

•  ความจริงที่เชื่อมโยงกับชีวิต: เปโตรไม่ได้บอกความจริง; เปโตรโกหกเพื่อที่จะปกป้องตัวเอง และเขาเสียใจหลังจากที่ได้ท�าไป พระเจ้า
ปรารถนาที่จะให้เราบอกความจริงเสมอ พระเยซิูทรงเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ผู้เชื่อคือการอุทิศตัวติดตาม และเชือ
ฟัังความจริงนั้น

กำรอุทิศตน
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ใบงาน

 คุณุสำามารอธิษฐานูอธิษฐาป็ระโยคุท่�6 ท่�เก่�ยวกบัิการอุทศิตนู และเขย่นูลงในูชอ่งวา่งดา้นูลา่งไดม้ัย้?

 เตมิคุำาในูชอ่งวา่ง

ลกูา 9:23: “ถา้ใคุรตอ้งการจ้ะมา ___________  ___________ ป็ฏเิสำธ___________ รับิ___________

และ___________เรามา”

 ทำาไมการตดิตามพระเยซคูุอืการอุทศิตวั?

 เราไดอ้ทุศิตวัเองใหก้บัิอะไรบิา้ง?

 ช่วงการตอบิสำนูอง  

  หลบัิตาของคุณุและถามพระเยซ ูและฟงัพระองคุ ์“มนัูจ้ะเป็ น็ูอยา่งไรในูการท่�ลกูเป็ น็ูผูู้ต้ดิตามท่�อทุศิตวัและรอ้นูรนู ของ

พระองคุ?์ พระองคุค์ุดิวา่อยา่งไรบิา้ง? วาดภาพท่�พระเยซไูดท้รงสำำาแดงแกคุ่ณุ แลว้แบิง่ป็ นัูในูชั้นูเรย่นู และกบัิพอ่แมข่องคุณุ 

กำรอุทิศตน
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เธอชว่ยแมท่ำางานูบิา้นูตลอดทั้งวนัู 

เป็ น็ูสำิ�งท่�ด่ ! เป็ น็ูสำิ�งท่�ด่ !

เธอลงสำมคัุรเลนู่กฬ่าเป็ น็ูท่มแตล่ืมไป็เลนู่

เป็ น็ูสำิ�งท่�ไมด่่ ! เป็ น็ูสำิ�งท่�ไมด่่ !

เธอชว่ยเหลอืเพื�อนูรว่มชั้นูท่�กำาลังเรย่นูไมรู่ เ้รื�อง

เป็ น็ูสำิ�งท่�ด่ ! เป็ น็ูสำิ�งท่�ด่ !

เธอโดดเรย่นูเป็ ยีโนู เพราะอยากจ้ะพกัทำาอยา่งอื�นู

เป็ น็ูสำิ�งท่�ไมด่่ ! เป็ น็ูสำิ�งท่�ไมด่่ ! 

เธอรกัษาทกุคุำามั�นูสำญัญา 

เป็ น็ูสำิ�งท่�ด่ ! เป็ น็ูสำิ�งท่�ด่ !

ฉะนูันู้จ้งรกัษาคุำาสำญัญา และอยา่ลืมท่�จ้ะอธิษฐานู!

คุณุคุรูนูำาโดยอา่นูคุำาตา่งๆ ท่�เป็ น็ูตัวอกัษรสำด่ำา และเดก็กด็ตูามโดยตอบิสำว่นูท่�เนูนู้เป็ น็ูสำ่ฟา้ หลังจ้ากนูันู้ 

หนูนุูใจ้ใหช้ั้นูเรย่นูเรย่บิเรย่งเพลง Rap เป็ น็ูของแตล่ะกลุม่ โดยเขย่นูขอ้เสำนูอแนูะบินูกระดานู สำังเกตดู

คุวามตื�นูเตนู้เมื�อเดก็ไดล้อง Rap ในูสำิ�งท่�ไดช้ว่ยกนัูแตง่

นี่มันคือการ 

กำรอุทิศตน



เติมหนููด้วยพระวิญญาณบิริสำุทธ ์

และเป็ิดเผู้ยแผู้นูการของพระองคุ ์

ให้หนููกระจ้่าง

ผู้ปลอบโยน – ยอห์น 14:15-31

กำรไว้วำงใจิ
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เอเฟัซิัส 5:18B

จงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์
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ลองพดูดไูดม้ัย้? 

เตมิหนูดูว้ยพระวญิญาณบิรสิำทุธ์และเปิ็ดเผู้ยแผู้นูการของพระองคุ์ใหห้นูกูระจ่้าง

–––––

เอเฟัซิสั 5:18B จ้งเตม็ลนู้ดว้ยพระวญิญาณบิรสิำทุธ์ิ

ลองหาซิิ เจอมั้ย?  
กจิ้การ 2:1-17

โรม 8:26,27

โรม 15:13

กาลาเทย่ 5:22-26

ยอหน์ู 16:13a

คุวามหมายการเต็มนูด้ 

วยพระวิญญาณบิริสำุทธ์ิ  

คุืออะไร?

เราจ้ะม่ป็ระสำบิการณ์

เต็มล้นูในูพระ

วิญญาณได้อย่างไร?

คุวามหมายของการได้ยินูพระสำุรเส่ำยงของพระเจ้้า คืุอ อะไร?

คุวามหมายของการพึ�งพาในูพระเจ้้า คืุอ
อะไร?

รูส้ำึกหรือไม ?่

กำรไว้วำงใจิ
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“คาอธิษฐานปอ๊บคอร์น” 
 กิจกรรมแบง่กลุ่ม
นูำาเดก็เขา้สำูช่ว่ยอธิษฐานูดว้ยกันูอ่กคุรัง้ โดยอธิษฐานูว่า “เตมิหนดูว้ยพระวญิญาณบรสิทุธ์และเปดิ 
เผยแผนการของพระองค์ ใหห้นกูระจา่ง” ใหเ้ดก็ๆ ไดอ้ธิษฐานูซำ้าอ่กคุรัง้ หนูนุูใจ้ใหเ้ดก็เริ�มจ้ากการฝึ

กอธิษฐานูทล่ะป็ระโยคุ โดยขอพระเจ้้าท่�จ้ะเตมิชวิ่ตของพวกเขาใหเ้ตม็ลนู้ดว้ยพระวญิญาณของ 

พระองคุแ์ละทำาใหช้วิ่ตของเขาเป็็นูเหมอืนูดั�งลำาธารท่�พระวญิญาณสำามารถไหลผู้า่นู พวกเขา 

สำามารถตะโกนูรอ้งเรย่กพระนูามตา่งๆ ของพระเจ้้า หรอืพระลกัษณะของพระองคุ์ในูบิทเรย่นูตวั 

อยา่งนู่้

พูดออกมาดังๆ
•  พระเจ้า้ตอ้งการท่�จ้ะตรัสำกบัิเรา แตบ่ิางคุรั้งเป็ น็ูการยากท่�เราจ้ะไดย้ินูเสำย่งของพระองคุ์ แตถ่า้

เรายังคุงพยายามท่�จ้ะฟ งั เรากจ็้ะเรย่นูรูจ้้ักเสำย่งของพระองคุ์

•  เราตอ้งพึ�งพาพระวญิญาณของพระเจ้า้ และไวว้างใจ้ในูกำาลังของพระองคุม์ใิชก่ำาลังของตัวเรา

เอง

• เราตอ้งพึ�งพระวญิญาณของพระองคุเ์พื�อเป็ น็ูเหมอืนูพระเยซูมากยิ�งขึ้นู

•  เมื�อเราเต็มลนู้ดว้ยพระวญิญาณ พระเยซูจ้ะสำามารถใชเ้รามากยิ�งขึ้นู

•  เราจ้ะป็ระกอบิไดว้ยคุวามรัก สำันูตสิำุข คุวามสำงบิสำุข คุวามอดทนู และผู้ลของพระวญิญาณดา้นู

อื�นูๆ

ใหนู้ำากลุม่แบิง่ป็ นัูโดยเริ�มการสำนูทนูาวา่ การม่เพื�อนูและผูู้ ร้ับิฟ งัท่�ด่ท่�สำามารถชว่ยแนูะนูำา

ใหผู้้า่นูคุวามทา้ทายของแตล่ะวันู ม่คุวามหมายและลักษณะอยา่งไร ในูคุวามสำัมพันูธแ์บิบินู่้

คุวามรู ส้ำึกของเราจ้ะเป็ น็ูอยา่งไร และใหล้องอภิป็รายกันูถึงผู้ลของพระวิญญญาณวา่ม่ขอ้ไหนูท่�

ทา้ทายกวา่ขอ้อื�นูๆ หรือไม ่

กำรไว้วำงใจิ
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ไดย้ินไหมจะ้ เด็ก ๆ ? 
ผูป้ลอบโยน (ยอหน์ 14:15-31)

ใช ้
เวลาสำกัคุรูห่ลบัิตา และจ้ินูตนูาการเพื�อนูสำกัคุนูหนูึ�งท่�คุณุรกัมาก คุณุเห็นูใบิหนูา้ของเขา

หรือยงั? และลองจ้ินูตนูาการเพื�อนูคุนูนูันู้พดูวา่ “พรุง่นู่ฉ้นัูจ้ะตอ้งเดนิูทางไป็ในูท่�ๆ  ไกลมาก 

ท่�เธอไมส่ำามารถมาดว้ย แตอ่ยา่เป็ น็ูกงัวลฉนัูจ้ะใหว้ญิญาณของฉนัูใหคุ้ยุและเลนู่กบัิเธอ” เป็ น็ูท่�

แนูนู่อนูวา่ขอ้คุวามนู่ไ้ม ่ไดก้ำาลังหมายถงึใคุรนูอกจ้ากพระเจ้า้ แต่

เป็ น็ูสำิ�งท่�ไดเ้กดิขึนู้กอ่นูท่�พระเยซูจ้ะสำินู้พระชนูม์ และฟ ืนู้คุนืู

พระชนูม์ และเสำดจ็้ขึนู้ไป็ป็ระทบัิ ณ เบิือ้งขวาพระหตัถข์อง

พระเจ้า้ พระองคุ์ไม่ไดท้อดทิ้งเราใหอ้ยู ่โดยลำาพงั พระ

เยซตูรัสำในู ยอหน์ู 14:16-17 วา่ “เราจ้ะทลูขอพระบิดิา 

และพระองคุจ์้ะป็ระทานูผูู้ช้ว่ยอก่ผูู้ห้นูึ�งใหก้บัิพวกทา่นู 

เพื�อจ้ะอยูก่บัิทา่นูตลอดไป็ คุอืพระวญิญาณแหง่คุวาม

จ้ริง” 

พระเยซไูดส้ำง่พระวญิญาณของพระองคุช์ว่ยคุริสำตจ้ักร

ใหเ้ริ�มตนู้พนัูธกจิ้ของพวกเขา และหลังจ้ากท่�พระองคุ์

สำญัญาไมนู่านู เกดิวนัูพเิศษท่�เรย่กวา่วนัูเพนูเทคุอสำ 

ลมแรงไดพ้ดัเขา้มา และทำาใหท้กุคุนูไดเ้ตม็ลนู้ดว้ยพระ

วญิญาณบิริสำทุธิ์ จ้ากนูันู้พระวญิญาณของพระองคุจ์้ะอยู ่

กบัิพวกเขาตลอดไป็ในูฐานูะผูู้ป้็ลอบิโยนู คุรู และผูู้นู้ำาทาง พระ

วญิญาณองคุเ์ดย่วกนัูสำถติอยู ่ในูกลุม่คุนูท่�เป็ น็ูลกูของพระองคุ์ เหมอืนู

คุณุและฉนัู พระเจ้า้ตอ้งการนูำาเราผู้า่นูพระวญิญาณของพระองคุ์ เรากำาลังฟ งัพระองคุอ์ยูห่รือไม?่

คุณท�าได ้ ไหม?
• ใหเ้ราพึ�งพาในูพระวญิญาณของพระเจ้า้ท่�จ้ะทรงนูำา ป็ลอบิโยนู และสำอนูเรา

• ใหเ้ราทลูขอพระบิดิาในูสำวรรคุท์กุวนัูท่�จ้ะเตม็ลนู้ดว้ยพระวญิญาณของพระองคุ์ 

•  ฉนัูสำามารถแบิง่เวลาในูการฟงัเสำย่งพระเจ้า้? “ชูมอืขึนู้ใหพ้ระเจ้า้” หมายคุวาม ใหเ้รา

อยูนู่ิ�งๆ เป็ น็ูเวลา 5 นูาทโ่ดยใชเ้วลากบัิพระบิดิา การฟงัในูหลายกรณส่ำำาคุญักวา่การพดู 

พระเจ้า้อาจ้จ้ะกำาลังพยายามพดูอะไรกบัิเราในูเวลานู่้ อา่นูสำดดุ่ 46:10 ดว้ยกนัู

กำรไว้วำงใจิ
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1.  ในูการท่�เราจ้ะสำามารถเชื�อฟังโมเสำสำในูทันูท่ เราจ้ะต้องทำาอย่างไร (ฟังอย่างตั้งใจ้ จ้ดจ้่อ และเชื�อฟังคุำา

สำั�งของโมเสำสำทันูท่) จ้ะต้องทำาอย่างไรถ้าหากโมเสำสำกระซิบิเบิาๆ ?

2.  เราจ้ำาเป็็นูต้องได้ยินูเสำ่ยงของพระวญิญาณบิริสำุทธิ์ ผูู้้ป็ลอบิโยนูเรา เป็็นูคุร ูและนูำาทางแก่เรา เรา

จ้ะได้ยนิูพระเจ้้าพดูกับิเราได้อย่างไร (ฟังอย่างตั้งใจ้ จ้ดจ้่อ เชื�อฟังทันูท่ในูคุำาสำั�งท่�มาจ้ากพระเจ้้า) 

หมายคุวามว่าอย่างไร ในูการท่�เราจ้ะพึ�งพา เชื�อมั�นู ในูการทรงนูำาของพระวญิญาณบิริสำุทธิ์

3.  พระบิดิาโป็รดเติมข้าพระองคุ์ด้วยพระวญิญาณของพระองคุ์ โป็รดช่วยให้ข้าพระองคุ์สำามารถจ้ดจ้่อกบัิ

เสำ่ยงอันูเบิาของพระองคุ์เมื�อพระองคุ์ตรัสำกับิข้าพระองคุ์ พระวญิญาณขอทรงโป็รดตรสัำภายในูจ้ติใจ้

ในูเวลานู่้และสำำาแดงวิธ่ท่�ข้าพระองคุ์จ้ะสำามารถตดิตามพระองคุ์อย่างใกล้ชิดมากยิ�งขึ้นู (หยุดพัก) 

ขอบิคุณุพระวญิญาณท่�ทรงเป็็นูคุรูและผูู้้นูำาทางของข้าพระองคุ์

ค�าถาม

เล ่นกันเถอะ! 
โมเสสสัง่

1.  ก่อนูเริ�ม อธิบิายว่าผูู้้เล่นูจ้ะต้องใช้ทักษะในูการตั้งใจ้ฟังในูเกมต่อไป็นู่้

2.  โคุ๊ชหนูึ�งคุนูเล่นูบิทเป็็นู โมเสำสำ โมเสำสำอาจ้จ้ะสำั�งว่า ให้เอื้อมไป็แตะเท้า เด็กๆ จ้ะทำาตามเฉพาะถ้า ขึ้นูว่า 

“โมเสำสำสำั�งว่าให้เอื้อมไป็แตะเท้า”

3.  เด็กคุนูไหนูท่�ทำาตามคุำาสำั�ง ท่�โมเสำสำ ไม่ได้บิอกก็ถือว่าต้องออกจ้ากเกมไป็ก่อนู

4.  ในูช่วงแรกสำิ�งท่�โมเสำสำสำั�งคุวรเป็็นูสำิ�งเด็กๆ สำามารถทำาตามได้อย่างง่ายๆ เช่นู เอามือจ้บัิหู กระโดดตบิ 

5 คุรั้ง นูอนูคุวำ�า นูั�งลง ยืนูขึ้นู และเมื�อเกมคุ่อยๆ ดำาเนูินูไป็ ก็สำามารถออกคุำาสำั�งท่�ม่คุวามท้าทายมากยิ�ง

ขึ้นู เช่นู โมเสำสำสำั�งให้เอามือแตะเท้าแต่ไม่แตะจ้มูก “แตะจ้มูก” (โดยไม่พูดว่าโมเสำสำสำั�งในูรอบินู่้)

5.  เล่นูจ้นูกระทั�งเหลือผูู้้เล่นู 4 คุนู และป็ระกาศว่าเขาเป็็นูแชมป็์ของการฟังและทำาตาม

6. หมายเหตุ: ลองเล่นูอ่กสำักรอบิ แต่ในูรอบินู้่ให้ โมเสำสำ ใช้เสำ่ยงสำั�งแบิบิกระซิบิเบิาๆ

7.  เล่นูจ้นูกว่าจ้ะเหลือผูู้้เล่นู 4 คุนูสำุดท้าย และป็ระกาศว่าพวกเขาเป็็นูสำดุยอดแชมป็์แห่งการฟังและการทำา

ตาม

•  ความสัมพันธ์ของความจริงสู่ชีวิต : พระเจ้าก�าลังพูดกับเราอยู่ตลอดโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ ์เราจะต้องพึ่งพาและเชื่อมั่นว่า
พระเจ้าจะทรงปลอบโยน สอน และน�าทางเรา เราจ�าเป็นจะต้องจดจ่อและฟัังสิ่งที่พระเจ้าก�าลังตรัสในหัวใจของเรา

กำรไว้วำงใจิ
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ใบงาน

  มนัูกำาลงัยากและทา้ทายมากขึนู้ แตคุ่ณุทำาได้! คุุณยงัจ้ำาบิรรทดัท่� 7 ของคุำาอธิษฐานูของเราได้ไหม (การไวว้างใจ้) 

เขย่นูลงในูชอ่งวา่งขา้งลา่ง

 เข่ยนูลงในูชอ่งวา่ง 

 เอเฟซสัำ 5:18b: “แต_่_______________ดว้ย__________________

 ใหล้ำาดบัิผู้ลของพระวิญญาณในูชอ่งวา่ง

_________________   _________________   ___________________

_________________   _________________   ___________________

_________________   _________________   ___________________

 อะไรคุอื ผู้ลของพระวญิญาณท่�ทา้ทายหรอืยากมากท่�สำดุในูการสำำาแดงออกของคุณุ?  

 การอธิษฐานูจ้ะสำามารถชว่ยคุณุอยา่งไรไดบ้ิา้ง?

 ช่วงการตอบิสำนูอง

ยื�นูมอืแตะให้กบัิพระเจ้้า หลบัิตาลงและฟังสำิ�งท่�พระเจ้้ากำาลงัพูดกบัิคุณุ พระองค์ุทรงเตอืนูให้นูกึถงึข้อพระคุมัภ่ร์ข้อใดข้อหนูึ�งไหม 

พระองค์ุทรงให้แนูวทางบิางอย่างไหม พระองค์ุเตอืนูให้นูกึถงึใคุรสำกัคุนูไหม ลองวาดหรอืเข่ยนูบินูกระดาษว่าตอนูนู้่พระเจ้้ากำาลังพู

ดอะไรกบัิคุณุอยู่

กำรไว้วำงใจิ
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Katie ตดัสำนิูใจ้วา่จ้ะชวนูเพื�อนูของเธอมาโบิสำถ์

ในูพระวิญญาณ? ใช,่ ใช,่ ใช ่!

Joe ไม่ได้อ่านูหนูงัสำอืสำอบิ จึ้งทำาการทจุ้ริต

ในูพระวิญญาณ? ไม,่ ไม,่ ไม ่!

Suzie ไดแ้บิง่ป็ นัูคุำาพยานูของเธอตอ่หนูา้เพื�อนูทัง้ชั้นูเรย่นู

ในูพระวิญญาณ? ใช,่ ใช,่ ใช ่!

Brian อธษิฐานูเผู้ื�อการรกัษาแมข่องเขา ท่�กำาลงัป็ว่ยหนูกั

ในูพระวิญญาณ? ใช,่ ใช,่ ใช ่!

Peter ไดนู้ำาบิางอยา่งท่�ไม่ใชข่องเขาไป็

ในูพระวิญญาณ? ไม,่ ไม,่ ไม ่!

พระเยซเูริ�มอธิษฐานูเผู้ื�อลกูของมชิชนัูนูาร่

ในูพระวิญญาณนูั�นูแหละคุอื การ Rap!

คุณุคุรูนูำาโดยอา่นูคุำาตา่งๆ ท่�เป็ น็ูตัวอกัษรสำด่ำา และเดก็กด็ตูามโดยตอบิสำว่นูท่�เนูนู้เป็ น็ูสำ่ฟา้ หลังจ้ากนูันู้ 

หนูนุูใจ้ใหช้ั้นูเรย่นูเรย่บิเรย่งเพลง Rap เป็ น็ูของแตล่ะกลุม่ โดยเขย่นูขอ้เสำนูอแนูะบินูกระดานู สำังเกตดู

คุวามตื�นูเตนู้เมื�อเดก็ไดล้อง Rap ในูสำิ�งท่�ไดช้ว่ยกนัูแตง่!

นี่มันคือการ 

กำรไว้วำงใจิ



ใช้หนููให้นูำาพระกรุณา คุวามจ้ริง  

คุวามชอบิธรรมของพระองคุ์ไป็สูำ่ผูู้้อื�นู

พระเยซิูกับเด็ก มัทธิว 18:1-6

อทิธพิล



ยอห์น 1:14 

พระวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระ
สิริของพระองค์ คือ พระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา 
บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง 75
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ลองพูดดูไดม้ั้ย? 
ใชห้นูใูหนู้ำาพระกรณุา คุวามจ้รงิ คุวามชอบิธรรมของพระองคุ์ไป็สำูผูู่้อื้�นู–––––

ยอหน์ 1:14   
พระวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระสิริของพระองค์ 
คือ พระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง

ลองหาซิิ เจอมั้ย?  
มทัธวิ 19:13-15

กจิ้การ 2:16,17

ลกูา 18:15-17

อะไรคืุอของป็ระทานู

ท่�พระเจ้้าป็ระทานูให้

เรา?

อะไรคืุอคุวามแตกต่าง 
ระหว่าง คุวามจ้ริง กับิ 

คุำาโกหก?

การโกหก 

ไม่ถูกต้องอย่างไร

เราจ้ะสำามารถสำำาแดงพระเมตตา
ของพระเจ้้าแก่คุนูอื�นูได้อย่างไร?

รูส้ำึกหรือไม ?่

อทิธิพล
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“ค�าอธิษฐานป อ๊บคอร ์น” 
 กิจกรรมแบง่กลุ ่ม
นูำาเดก็ ๆ เขา้สูำช่ว่งเวลาอธิษฐานูดว้ยคุำาอธิษฐานู “ใชห้นใูหน้าพระกรณุา ความจรงิ ความชอบธรรมขอ
งพระองค์ ไปสูผู่อ้ืน่” ใหเ้ดก็ ๆ พูดตามคุำาอธิษฐานูนูันู้และทา้ทายใหเ้ดก็ ๆ อธิษฐานูดว้ยหนูึ�งป็ระโย

คุเพื�อทลูขอใหพ้ระเจ้า้ใชพ้วกเขาแบิง่ป็นัูคุวามจ้รงิของพระองคุแ์ละสำำาแดงพระเมตตาแกคุ่นูรอบิ

ขา้ง พวกเขาสำามารถกลา่วออกพระนูามของพระเจ้า้และพระลกัษณะของพระองคุอ์ยา่งท่�ไดแ้บิง่

ป็นัูไป็ในูบิทเรย่นูตวัอยา่ง

พูดออกมาดังๆ
•  พระเยซสูำำาแดงคุวามเท่�ยงธรรมของพระองคุท์กุวันูผู้า่นูการรกัษาผูู้ป่้็วยและชว่ยเหลอืคุนู 

ยากจ้นู

• พระองคุ์ ไมส่ำนูใจ้วา่คุนูเหลา่นูันู้จ้ะชรา หนูุม่ รวย หรือ ยากจ้นู

• พระองคุป์็ฏบิิตัติอ่คุนูอื�นูอยา่งเสำมอภาคุ

• พระองคุร์ักและมเ่มตตาตอ่ทุกคุนู

• พระองคุก์ลา่วคุวามจ้ริงเสำมอ

ใหเ้ด็ก ๆ แบิง่ป็ นัูวิธ่การท่�จ้ะเป็ น็ูตัวแทนูของคุวามยุติธรรม สำามารถโตต้อบิเมื�ออยู ่ในู

สำถานูการณท์่�ยากท่�จ้ะพูดคุวามจ้ริง พระวจ้นูะพระเจ้า้ท่�อยู ่ในูใจ้สำามารถชว่ยเราใหพู้ดตาม

คุวามจ้ริงไดอ้ยา่งไร?

อทิธิพล
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ไดย้ินไหมจะ้ เด็ก ๆ ? 
พระเยซิูกับเด็ก ๆ (มัทธิว 18:1-6)

บิา่
ยวนัูหนูึ�งท่�ฟา้โป็รง่และแดดจ้า้ ขณะท่�เหลา่สำาวกนูั�งอยูแ่ละพดูคุยุกบัิพระเยซู หลายๆ คุรั้ง

เรามกัจ้ะกงัวลวา่ใคุร ๆ จ้ะไดร้ับิการดแูลอยา่งดท่ั้งท่�บิา้นู ท่�โรงเรย่นู หรือท่�สำนูามเดก็เลนู่ 

สำาวกกส็ำงสำยัในูเรื�องคุลา้ยๆกนัู “อมื..พระเยซเูจ้า้ขา้” เขาถามพลางเกาหัว “ใคุรท่�เป็ น็ูใหญท่่�สำดุในู

แผู้นู่ดนิูสำวรรคุ”์ ฉนัูเดาวา่พวกเขาคุาดหวังท่�จ้ะไดย้นิูพระเยซเูอย่

ชื�อใคุรคุนูหนูึ�งในูพวกเขา พระเยซเูองกท็รงทราบิคุวามคุดิของ

พวกเขา และพระองคุเ์รย่กเดก็คุนูหนูึ�งมาทา่มกลางพวก

เขา “ยนืูขา้ง ๆ เรา” พระเยซตูรัสำ จ้ากนูันู้พระองคุม์อง

ไป็ท่�สำาวก และบิอกกบัิพวกเขาในูเรื�องท่�นูา่อศัจ้รรย ์

ใจ้วา่ “ใคุรท่�ถอ่มจ้ติใจ้ลงเหมอืนูเดก็เลก็ๆ คุนูนู่้ คุนู

นูันู้จ้ะเป็ น็ูใหญท่่�สำดุในูแผู้นู่ดนิูสำวรรคุ”์ และพระองคุ์

ตรัสำสำิ�งท่�นูา่อศัจ้รรยก์วา่นูันู้วา่ “และถา้ใคุรจ้ะยอมรับิ

เดก็เลก็ๆ อยา่งนู่ส้ำกัคุนูหนูึ�งในูนูามของเรา คุนูนูันู้ก็

ยอมรับิเราดว้ย” วา้ว! และคุณุกร็ู ว้า่ ถา้พระเยซตูรัสำ

เชนู่ไร กห็มายคุวามเชนู่นูันู้ เพราะพระองคุต์รัสำแต่

คุวามจ้ริงเทา่นูันู้

พระเยซมู่หัวใจ้เพื�อคุวามยุติธรรม พระองคุ์ทรงห่วงใยคุนู

ยากจ้นู พระองคุ์แสำดงคุวามเห็นูอกเห็นูใจ้แก่คุนูป็่วย พระองคุ์นูำา

สำันูติสำุขมาสำู่ผูู้้ท่�เจ้็บิป็วดภายในู และพระองคุ์ยังรักท่�จ้ะใช้เวลากับิเด็ก ๆ ท่�หลาย ๆ คุรั้งมักถูกมอง

ข้ามไป็ พระเยซตูรัสำว่า “เป็็นูสำิ�งท่�แย่มากสำำาหรับิใคุรสำักคุนูท่�ทำาร้ายเด็ก ๆ” คุุณรู้สำึกไหมว่าพระเจ้้า

ทรงรักและเป็็นูห่วงคุุณมากแคุ่ไหนู?

คุณท�าได ้ ไหม?
• ยอมใหพ้ระเจ้้าใชคุ้ณุเพื�อป็ระกาศถงึพระเมตตา คุวามจ้รงิ และคุวามเท่�ยงธรรมของพระองคุ์

• ตดัสำนิูใจ้ท่�จ้ะกลา่วถงึคุวามจ้ริงเสำมอ 

• จ้ดจ้ำาพระวจ้นูะของพระเจ้า้
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1.  ถามทุก ๆ คุนูว่า “แขนูของพวกเขาป็วดเมื�อยจ้ากการถกูลงโทษด้วยการวิดพื้นูหรือไม่?” (คุำาตอบิ

คุือ ไม่ เพราะโคุ้ชได้รับิเอาการถกูลงโทษของเราไป็ด้วยการวิดพื้นูของเขา) ว้าว! ทำาไมโคุ้ชถึงรับิการ

ลงโทษแทนูเรา?

2.  ในูพระคุมัภ่ร์กล่าวว่า เพราะคุวามบิาป็ของเราซึ�งพระเจ้้าไม่พอพระทยั เราต้องได้รับิบิทลงโทษ (คุวาม

ตาย) ใคุรเป็็นูผูู้้ชดใช้การถูกลงโทษแทนูเรา (พระเยซู) ทำาไมพระเยซถูึงรับิโทษแทนูเรา?

3.  พระเยซู ลูกขอขอบิคุุณสำำาหรับิคุวามรักของพระองค์ุท่�ม่มากจ้นูกระทั�งพระองคุ์ยอมตาย และรับิโทษ 

บิาป็ของข้าพระองค์ุ ทั้งหญิงและชาย ให้คุุณสำงบิใจ้สัำกคุรู่แล้วคุิดว่าพระเยซูนูั้นูรักคุุณมากเท่าใด  

(หยุดนูิ�ง) พระเยซู โป็รดให้อภัยคุวามบิาป็ของข้าพระองค์ุ เราอยากจ้ะสำำานูึกผู้ิดและร้องทูลต่อพระองค์ุ 

ในูคุวามบิาป็ท่�เราทำา พระเยซู ขอโป็รดทรงเป็็นูพระผูู้้ไถ่ของข้าพระองค์ุ ขอโป็รดเปิ็ดเผู้ยว่าช่วิตของเรา 

จ้ะสำามารถสำำาแดงถึงพระเมตตา คุวามจ้ริงและคุวามเท่�ยงธรรมของพระองคุ์ ได้อย่างไร (หยุดนูิ�ง) 

พระเยซู ขอขอบิคุุณท่�พระองค์ุโป็รดให้ข้าพระองค์ุเป็็นูหนูึ�งในูลูก ๆ ของพระเจ้้า ขอพระวิญญาณทรง 

ฉายแสำงส่ำองผู้่านูข้าพระองค์ุทุก ๆ ทาง ในูทุก ๆ วันู

ค�าถาม

เล ่นกันเถอะ! 
นีค่ือบทลงโทษและขา่วดีการเคลื่อนไหวดว้ยมือ

1.  ผูู้้เล่นูทุกคุนูต่อแถวท่�ฝ  ั �งหนูึ�งของห้องหรือพ้ืนูท่�โล่ง ช่้ไป็ยังพื้นูท่�อยู่ห่างออกไป็ สัำ�งผูู้้เล่นูให้วิ�งจ้ากท่�นู่� 

(แถวท่�พวกเขายืนู) ไป็ยังท่�นูั�นู (จุ้ดท่�อยู่ห่างออกไป็) และวิ�งกลับิมาฝั่ง

2.  สำำาคุัญ: กำาหนูดเวลาท่�ผูู้้เล่นูทุกคุนูต้องใช้ในูการวิ�งกลับิมาท่�จุ้ดตั้งตนู บิอกผูู้้เล่นูว่า ต้องวิ�งอ่กคุรั้ง 

แต่คุรั้งนู่้จ้ะลดเวลาลงคุรึ�งหนูึ�ง หากทำาไม่สำำาเร็จ้จ้จ้ะถูกลงโทษให้วิดพื้นู 10 คุรั้ง สำำาคุัญ: 

เพื�อให้ได้รับิป็ระสำบิการณ์ ผูู้้เล่นูจ้ะต้องไม่สำามารถทำาให้สำำาเร็จ้ตามเวลาท่�กำาหนูด – การวิ�งคุรั้งนู่้ถูกออก

แบิบิไว้เพื�อให้ผูู้้เล่นูล้มเหลว

3.  อนูุญาตให้ผูู้้เล่นูลองใหม่อ่กคุรั้ง โดยให้สำลับิกันูระหว่างผูู้้หญิง ผูู้้ชาย และผูู้้ท่�อายนุู้อยท่�สำุด

4.  หลังจ้ากผูู้้เล่นูพยายามหลายรอบิ อธิบิายอย่างเศร้า ๆ ว่าพวกเขาไม่สำามารถทำาสำำาเร็จ้ตามเป็้าหมาย 

และพวกเขาต้องถูกลงโทษ 

5.  ก่อนูท่�ผูู้้เล่นูจ้ะต้องถูกทำาโทษด้วยการวิดพื้นู – ให้ม่กรรมการอ่กคุนูวิ�งเข้ามาและกล่าวว่า “คุุณไม่

สำามารถให้ผูู้้เล่นูเหล่านู่้วิดพื้นู! ดูสำิว่าพวกเขาเหนูื�อยแคุ่ไหนู!” กรรมการคุนูแรกตอบิ: ใช่ แต่พวกเขา

ตกลงแล้วว่าจ้ะถูกทำาโทษ จ้ากนูั้นูโคุ้ชอ่กคุนูพดูว่า: “เด่๋ยวก่อนู ฉนัูจ้ะชดใช้ท่�พวกเขาถกูทำาโทษ” ก่อนู

จ้ะพดูอะไรต่อ ให้โคุ้ชเริ�มวิดพื้นู

6.  ให้เด็ก ๆ เริ�มนูับิเมื�อโคุ้ชวิดพื้นูแทนูพวกเขา 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10!

7.  แบิ่งป็ันูกับิเด็ก ๆ และสำอนูพวกเขาให้ทำา “Creation to Christ Hand Motions” (ดู Picture of 

motion ท่�หนู้า ภาคุผู้นูวก)

•  เชื่อมโยงความจริงสู่ชีวิต: พระเจ้าประสงค์จะใช้เด็ก ๆ เพื่อให้มีอิทธิพลกับครอบครัวและเพื่อนของพวกเขา
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ใบงาน

 นูอ้งสำามารถจ้ำาคุำาอธิษฐานูบิรรทดัท่� 8 ได ้ไหม “มอ่ทิธิพล” เขย่นูลงไป็ขา้งลา่ง

 เตมิคุำาในูชอ่งวา่ง

ยอหน์ู 1:14 “เราเห็นู___________ของพระองคุ์ คุอื พระสำริิท่�สำมกบัิ___________องคุเ์ดย่วของ___________, 

บิริบิรูณด์ว้ย___________และ___________. 

  คุณุเคุยตอ้นูรบัิใคุรท่�เพิ�งยา้ยเขา้มาในูโรงเรย่นู ในูโบิสำถ์ หรอืในูละแวกบ้ิานูคุณุหรอืไม?่ ถ้าเคุย ใหแ้บ่ิงปั็นูชว่งเวลาท่�คุณุตอ้นูรบัิ

คุนู ๆ นูันู้ ถา้ยงัไมเ่คุย ถา้จ้ะลองดสูำกัคุรัง้ละ่? ยิ�งเราทำามากเทา่ไหร่ มนัูกจ็้ะยิ�งงา่ยขึนู้เรื�อย ๆ

  ลองคุดิถงึชว่งเวลาท่�เราสำามารถมอิ่ทธิพลหรอืโนูม้นูา้วใคุรใหท้ำาสำิ�งท่�ถกูตอ้งในูชว่งเวลาท่�ยากได้ไหม? ถ้าคุณุเคุยทำา 

แบ่ิงปั็นูว่าคุนูๆ นูันู้มก่ารตอบิสำนูองอยา่งไรตอ่การชว่ยเหลอืของคุณุ

 ชว่งการตอบิสำนูอง  

  ถามพระเจ้า้และฟงัคุำาตอบิเหมอืนูท่�คุณุไดต้อบิไป็ คุณุสำามารถคุดิถงึหนูทางท่�พระเจ้า้สำามารถใชคุ้ณุเพื�อเขา้ถงึคุนูท่�อยูร่อบิ 

ๆ ตวัคุณุได้ไหม? บิางทคุ่ณุอาจ้จ้ะเริ�มจ้ากกลุม่อธิษฐานูท่�โบิสำถ?์ บิางทคุ่ณุอาจ้จ้ะเชญิเพื�อนูท่�ป็กตไิมคุ่อ่ยได้ไป็โบิสำถม์า

โบิสำถ?์ ตอ้นูรับิเพื�อนูบิา้นู หรือเดก็ ๆ ในูหอ้งเรย่นูของคุณุ?
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ฉนัูอยากจ้ะเป็ น็ูตวัแทนูของคุวามจ้รงิ! 

ฉนัูทำา ฉนัูทำา!

ฉนัูอยากจ้ะพดูถงึพระเมตตา!

ฉนัูทำา ฉนัูทำา!

ฉนัูอยากจ้ะสำำาแดงคุวามเท่�ยงธรรมของพระองคุ์ในูชว่ติทกุ ๆ วนัู!

ฉนัูทำา ฉนัูทำา!

ฉนัูอยากจ้ะชว่ยคุนูเหลา่นูันู้ท่�หลงทางและหลงผู้ดิ

ฉนัูทำา ฉนัูทำา!

ฉนัูอยากจ้ะชว่ยผูู้คุ้นูเหลา่นูันู้ท่�ขาดแคุลนู!

ฉนัูทำา ฉนัูทำา!

ฉนัูอยากจ้ะชว่ยคุนูเหลา่นูันู้ท่�ถกูเพกิเฉย!

ฉนัูทำา ฉนัูทำา!

ฉันูอยากจ้ะเป็็นูตวัแทนูของคุวามจ้รงิ!

คุณุคุรูนูำาโดยการอา่นูคุำาสำด่ำา และเดก็ ๆ อา่นูตามท่�ตัวท่�เนูนู้สำ่ฟา้ หลังจ้ากนูันู้ ทา้ทายชั้นูเรย่นูใหเ้ขย่นู

ทอ่นูแรป็ในูกลุม่ของตัวเอง เขย่นูลงบินูกระดานูแลว้ดูวา่เดก็ ๆ ตื�นูเตนู้เพย่งใดขณะท่�พวกเขารอ้งแรป็ท่�

เพิ�งแตง่เอง!

นี่มันคือการ 



ใช้ข้าพระองคุ์เพื�อพระสำิริของพระองคุ์ 

และเชื้อเชิญคุนูอื�นู ๆ มาติดตามพระองคุ์

เซิาโล แห่งเมืองทาซัิส กลายเป็น เปาโล อัครสาวกของพระเยซิูคริสต์ – กิจการ 9:1-22

กำรสร้ำงสำวก
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มัทธิว 28:19 

“เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปแนะน�าชนทุก
ชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาใน
พระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริสุทธิ”์
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ลองพูดดูไดม้ั้ย? 
ใชข้า้พระองคุเ์พื�อพระสำริิของพระองคุแ์ละเชือ้เชญิคุนูอื�นู ๆ มาตดิตาม

พระองคุ์

–––––

มัทธิว 28:19  
“เพราะฉะนูันู้ทา่นูทั้งหลายจ้งออกไป็แนูะนูำาชนูทุกชาติมาเป็ น็ูสำาวกของเรา จ้งบิพัตศิมาพวกเขา

ในูพระนูามของพระบิดิา พระบิตุร และพระวญิญาณบิริสำุทธิ”์

ลองหาซิิ เจอมั้ย?  
มาระโก16:15

ยอหน์ู 17:4-5

โรม 10:13-17

โคุโลสำ่ 3:17

มิชชันูนูาร่ คุืออะไร?

การทำาบิางสำิ�งเพื�อพระสิำริ

ของพระเจ้้าหมายคุวาม

ว่าอย่างไร?

ม่วิธ่ใดบิ้างท่�เราสำามารถบิอกคุนูอื�นูเก่�ยวกับิพระเยซู?

สำาวก คืุออะไร?

รูส้ำึกหรือไม ?่

กำรสรำ้งสำวก
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“ค�าอธิษฐานป อ๊บคอร ์น” 
 กิจกรรมแบง่กลุ ่ม
นูำาเดก็ ๆ เขา้สำูช่ว่งเวลาอธิษฐานูอ่กคุรัง้ดว้ยคุำาอธิษฐานู “ใชข้า้พระองค์เพือ่พระสริขิองพระองค์และ
เช้ือเชญิคนอืน่ ๆ มาตดิตาม” ใหเ้ดก็ ๆ พูดตามคุำาอธิษฐานูนูันู้และทา้ทายใหเ้ดก็ ๆ อธิษฐานูดว้ย 

หนูึ�งป็ระโยคุท่�อธิบิายคุวามตอ้งการของเขาท่�อยากใหพ้ระเจ้า้ใชพ้วกเขาเพราะพระสำริขิองพระ

องคุ์ และกลา้ท่�จ้ะเชญิผูู้อื้�นูใหต้ดิตามพระเยซู พวกเขาสำามารถกลา่วออกพระนูามของพระเจ้้า 

และพระลกัษณะของพระองคุอ์ยา่งท่�ไดแ้บ่ิงปั็นูไป็ในูบิทเรย่นูตวัอยา่ง

พูดออกมาดังๆ
• มชิชันูนูารคุ่อืผูู้ท้่�พระเจ้้าทรงเรย่กใหส้ำั�งสำอนูพระกติตคิุณุของพระเยซคูุรสิำต์

•  หลายคุรั้งท่�การเดนิูทางไป็ยังป็ระเทศท่�หา่งไกล เรย่นูรูภ้าษาและวฒันูธรรมใหม่ คุอื ช่วติ

แหง่การเส่ำยสำละและการอุทศิตนูแดพ่ระเจ้า้

•  พระเยซปู็ระสำงคุ์ใหเ้ราทกุคุนูเป็็นูมชิชันูนูาร่ในูสำถานูท่� ๆ เราอาศัยอยู่ และเป็็นูแสำงสำวา่ง 

ของพระองคุท์ัง้ท่�โรงเรย่นูและท่�บ้ิานู

คุณุจ้ะตอ้งเริ�มตนู้ดว้ยการใหเ้ดก็ ๆ แบ่ิงปั็นูเรื�องราวของมชิชันูนูารจ่้ากโบิสำถข์องเชา หรอืจ้ากท่� 

ๆ เขารูจั้้กทั�วโลก หนูนุูใจ้พวกเขาใหพู้ดเก่�ยวกับิวธ่ิท่�พวกเขาสำามารถเรื�องพระเยซใูหก้ับิ 

คุรอบิคุรวัและเพื�อนูฟงั

กำรสรำ้งสำวก
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ไดย้ินไหมจะ้ เด็ก ๆ ? 
เซิาโล แหง่เมืองทาซิัส กลายเป น็ เปาโล อัครสาวกของพระเยซิคูริสต ์– กิจการ 9:1-22

เป็าโล คุรัง้หนูึ�งเคุยเป็็นูผูู้ท้่�ตอ่ตา้นูและเป็็นูศัตรขูองพระเยซแูละเหลา่สำาวก กลายมาเป็็นู 

หนูึ�งในูผูู้นู้ำาท่�สำำาคุญัท่�สำดุของคุรสิำตจั้กรในูยคุุแรก และเป็็นูมชิชั�นูนูารป่็ระกาศขา่ว 

ป็ระเสำรฐิ เรื�องเกดิขึนู้เมื�อวนัูหนูึ�งเซาโล (กอ่นูท่�ชื�อของเขาจ้ะถกูเป็ล่�ยนูเป็็นูเป็าโล) กำาลงัเดนิูอยูบ่ินู 

ถนูนูมุง่หนูา้ไป็ยงัเมอืงดามสัำกสัำ แสำงสำวา่งจ้้าจ้ากสำวรรคุท์ำาให้ 

เขาลม้ลงกบัิพ้ืนู และทำาใหเ้ขาตาบิอด เซาโลไดย้นิูเสำย่ง 

พูดวา่ “เซาโล เจ้้าขม่เหงเราทำาไม?” “ทา่นูเป็็นูใคุรกนัู 

พระเจ้้า?” เซาโลถาม “เราคุอืเยซู ผูู้ท้่�เจ้้าข่มเหง” เซาโล 

กลวัจ้นูตวัสำั�นู เขามองอะไร ไมเ่หน็ูเป็็นูเวลาสำามวนัู  

และเขาไมด่ื�มนูำ้าและทานูอะไรเลยเป็็นูเวลาสำามวนัู  

พระเจ้้าไดต้รสัำกบัิผูู้ร้บัิใชข้องพระองคุช์ื�อ อนูาเนูย่ ให้ 

ไป็หาเซาโล “อนูาเนูย่ เราตอ้งการใหเ้จ้้ารกัษาการ 

มองเหน็ูของเซาโล เราไดเ้ลอืกสำรรเขาใหเ้ป็็นู 

มชิชนัูนูาร”่ สำิ�งเหลา่นู่้ ไมส่ำมเหตสุำมผู้ลในูสำายตาของ 

อนูาเนูย่ เขาไดย้นิูเรื�องราวท่�ไมด่ข่องเซาโลท่�ทำาตอ่ผูู้้ 

เชื�อ แตอ่นูาเนูย่เชื�อฟงัพระเจ้้า พระเจ้้าทรงรกัษาเซาโล  

จ้ากนูันู้เซาโลกเ็ริ�มเทศนูาสำั�งสำอนูเก่�ยวกบัิพระเยซใูนู 

ทกุ ๆ ท่�ท่�เขาไป็ คุนูมากมายมาตดิตามพระเยซู ชื�อของเซาโล 

ภายหลงัเป็ล่�ยนูเป็็นู เป็าโล พระคุมัภ่รถ์กูเตมิดว้ยคุำาสำอนูของเป็าโลและจ้ดหมายถงึคุรสิำตจั้กร 

ตา่ง ๆ เขาเป็ล่�ยนูแป็ลงจ้ากหนูา้มอืเป็็นูหลงัมอืเพื�อพระเยซู เขาถวายเกย่รตสิำริทิัง้หมดแดพ่ระเจ้้า 

และสำอนูใหคุ้นูอื�นูทำาเชนู่เดย่วกนัู

คุณท�าได ้ ไหม?
• ตดัสำนิูใจ้วา่ ไมว่า่คุณุจ้ะทำาอะไรกจ็้ะทำาเพื�อเป็ น็ูการถวายเกย่รตพิระเจ้า้

• ตระหนูกัถงึพรสำวรรคุแ์ละคุวามสำามารถของคุณุท่�มาจ้ากพระเจ้า้

• ใหท้กุสำิ�งท่�คุณุทำาเป็ น็ูเหมอืนูของขวญัแหง่รกัแดพ่ระเยซู

• ขอพระเจ้า้ชว่ยคุณุใหเ้ตบิิโต และกลา้ท่�จ้ะเชญิคุนูอื�นูมาตดิตามพระองคุ์

• ขอพระเจ้า้ป็ระทานูโอกาสำในูการเป็ น็ูพยานูเรื�องคุวามรกัของพระองคุ์ในูทกุ ๆ ท่�ท่�คุณุไป็

•  เพื�อแบิง่ป็ นัูขา่วป็ระเสำริฐแกส่ำมาชกิในูคุรอบิคุรัว คุณุสำามารถใชเ้คุรื�องมอืสำนูกุ ๆ และเรย่นู

รู ้ไดง้า่ยจ้ากหนูา้ 109 ของหนูงัสำอืเลม่นู่้

กำรสรำ้งสำวก



1.  ในูเกมนู่้ เด็กก่�คุนูท่�ถูกตาข่ายจ้ับิหลังจ้ากเกมจ้บิลง สำามหรือสำ่�คุนู? (ทั้งหมด) เด่๋ยวก่อนู ใช่ผูู้้เล่นูคุนู 

แรกคุนูเด่ยวไหมท่�จ้ับิผูู้้เล่นูทุกคุนูด้วยตัวของเขาเอง (เริ�มต้นูท่�ผูู้้เล่นูคุนูเด่ยวจ้นูทว่คุูณอย่างรวดเร็ว) 

2.  ในูพระคุมัภ่ร์ อะไรท่�พระเยซขูอให้ผูู้้ติดตาม และสำาวกของพระองคุ์ทำา? พระเยซบูิอกให้สำาวกของ

พระองคุ์ออกไป็สำร้างสำาวกแคุ่ชนูชาตเิด่ยวหรือ? (ไม่ ทุกชนูชาติ!) 

3.  ข้าแต่พระเยซูคุริสำต์ ข้าพระองค์ุอยากจ้ะเชื�อฟังพระองค์ุด้วยการออกไป็สำร้างสำาวกจ้นูสุำดป็ลายแผู้่นูดินู 

ข้าพระองค์ุสำามารถเริ�มต้นูได้ในูวันูนู่้ด้วยการอธิษฐานูเผืู้�อทุกชนูชาติและบิอกทุก ๆ คุนูท่�ข้าพระองค์ุ 

รู้จ้ักเก่�ยวกับิพระเยซู พระเจ้้าขอพระองค์ุทรงสำำาแดงแก่ข้าพระองค์ุในูขณะนู้่ว่าใคุรท่�ข้าพระองค์ุป็ระสำงค์ุ

ให้ข้าพระองค์ุท้าทายเขาให้ติดตามพระองคุ์ (หยุดนูิ�ง) พระเยซูขอทรงสำอนูข้าพระองค์ุให้เป็็นูผูู้้สำร้างสำา

วกท่�ด่ด้วยเถิด 

ค�าถาม

เล ่นกันเถอะ! 
เกม ตาขา่ย

1.  แสำดงขอบิเขตท่�จ้ะเล่นูเกมให้แก่ผูู้้เล่นู

2.  เพื�อคุวามป็ลอดภัย: ถ้าม่ผูู้้เล่นูมาก ให้แบิ่งเป็็นูกลุ่มย่อยให้เด็กเล็กกับิเด็กโตเล่นูคุนูละพื้นูท่�

3. สำำาคุัญ: อธบิิายว่าเกมจ้ะไม่จ้บิลงจ้นูกว่าผูู้้เล่นูทั้งหมดจ้ะถูกจ้ับิในูตาข่าย

4.  สำำาคุัญ: เลือกผูู้้เล่นูท่�ตัวเล็กท่�สำุดเป็็นู “ตัวแทนู” ผูู้้เล่นูท่�ถูกเลือกเป็็นูตัวแทนู จ้ะวิ�งไล่คุนูอื�นู พยายามท่�จ้ะ 

“แป็ะ” คุนูอื�นูในูกลุ่ม (สำัมผู้ัสำคุนูอื�นูด้วยมือ/แป็ะ) ระหว่างท่�ผูู้้เล่นูคุนูอื�นู ๆ ก็พยายามหลบิหนู่

5.  เมื�อตัวแทนูสำัมผู้ัสำคุนูอื�นูได้ คุนูท่�ถูกสำัมผู้ัสำจ้ะหลายเป็็นู “ตัวแทนู” คุนูต่อไป็ และต้องจ้ับิมือกับิตัวแทนู

คุนูแรก กลายเป็็นูตาข่าย

6. ผูู้้เล่นูคุนูใหม่ๆท่�ถูก แป็ะ ก็จ้ะต้องเข้ามาเป็็นูตาข่าย – ตัวแทนูจ้ับิมือกันูเหมือนูตาข่ายเสำ้นูยาว

7. เล่นูต่อไป็เรื�อย ๆ จ้นูกระทั�งตาข่ายจ้ับิผูู้้เล่นูได้ทั้งหมด

8.  เล่นูอ่กคุรั้งหากม่เวลา แต่ละคุรั้งให้เลือกผูู้้เล่นูท่�ตัวเล็กท่�สำุดเป็็นูผูู้้เริ�มเป็็นู “ตัวแทนู”

•  เชื่อมโยงความจริงสู่ชีวิต: ผู้เล่นหนึ่งคนเริ่มต้นจับผู้เล่นหนึ่งคน จากนั้นตาข่ายก็ขยายใหญ่ขึ้นจับได้มากขึ้นกว่าทีละครั้ง จนกระทั่ง
ท้ายที่สุด ทุกคนถูกจับเข้ามาในตาข่าย การสร้างสาวกก็เริ่มต้นจากคนหนึ่งคนที่เป็นสาวกจากนั้นก็เพิ่มทวีคูนเป็นจ�านวนมาก!
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กำรสรำ้งสำวก
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ใบงาน

 ใกลจ้้ะสำำาเรจ็้แลว้! นู้องสำามารถจ้ำาคุำาอธิษฐานูบิรรทดัท่� 8 ได้ไหม “การสำรา้งสำาวก” เขย่นูลงไป็ขา้งลา่ง

 เตมิคุำาในูชอ่งวา่ง

มทัธิว 28:19 “เพราะฉะนูันู้ทา่นูทัง้หลายจ้ง___________ชนู___________มาเป็ น็ู___________ จ้งบิพัตศิมา

พวกเขาในู___________ของ___________ และ___________ และ___________”

 มชิชนัูนูาร ่คุอือะไร?

 คุณุและฉันูสำามารถเป็็นูมชิชนัูนูารแ่ละสำร้างสำาวกในูละแวกใกล้เคุย่งท่�ท่�เราอยู่ได้อย่างไร?

 ช่วงการตอบิสำนูอง

  นูกึถงึ 1 คุนูท่�เรารูจั้้กซึ�งยงัไม่รูจั้้กกบัิพระเจ้้า เขย่นูชื�อเขาลงบินูกระดาษการ์ดและมุง่มั�นูท่�จ้ะอธิษฐานูเผู้ื�อเขาทกุ ๆ วนัู จ้ำาไว้เสำมอว่า

พระเจ้้าสำามารถใช้คุณุเพื�อบิอกเล่าเรื�องราวคุวามรกัของพระองค์ุแก่คุนูอื�นู!

กำรสรำ้งสำวก
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คุณุคุรูนูำาโดยการอา่นูคุำาสำด่ำา และเดก็ ๆ อา่นูตามท่�ตัวท่�เนูนู้สำ่ฟา้ หลังจ้ากนูันู้ ทา้ทายชั้นูเรย่นูใหเ้ขย่นู

ทอ่นูแรป็ในูกลุม่ของตัวเอง เขย่นูลงบินูกระดานูแลว้ดูวา่เดก็ ๆ ตื�นูเตนู้เพย่งใดขณะท่�พวกเขารอ้งแรป็ท่�

เพิ�งแตง่เอง!

ฉนัูอยากจ้ะมห่วัใจ้อยา่งพระเจ้า้เพื�อรกั

ใช ่ใช!่

ฉนัูอยากจ้ะมห่วัใจ้อยา่งพระเจ้า้เพื�อรับิใช ้

ใช ่ใช!่

ฉนัูรูว้า่พระเจ้า้สำามารถใชคุ้นูเลก็นูอ้ยอยา่งฉนัูได้

ใช ่ใช!่

เพื�อจ้ะแบิง่ป็ นัูเรื�องราวรกัไมส่ำินู้สำดุของพระองคุ์

ใช ่ใช!่

ฉันูอยากจ้ะออกไป็และสำรา้งสำาวกในูพระนูามพระเยซู

ใช ่ใช!่

คุณุจ้ะชว่ยฉนัูทำาอยา่งเดย่วกนัูไหม?

ใช ่ใช!่

นี่มันคือการ 

กำรสรำ้งสำวก



ขออธิษฐานูในูพระนูามพระเยซูเจ้้า อาเมนู

บารทิเมอัสชายผู้ตาบอด  • มาระโก 10:46-52

สทิธอิำนำจิ
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ฟัีลิปปี 2:9

เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุด และ 
ประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์ 
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ลองพูดดูไดม้ั้ย? 
 ขออธิษฐานูในูพระนูามพระเยซเูจ้้า อาเมนู  

–––––

ฟั ลีิปป ี 2:9
เพราะฉะนูันู้พระเจ้า้จ้ึงทรงยกพระองคุข์ึ้นูสำูงสำดุ และ ป็ระทานูพระนูามเหนูอืนูามทั้งหมดแกพ่ระองคุ์ 

ลองหาซิิ เจอมั้ย?  
มทัธวิ 1:21

มทัธวิ 28:19

ยอหน์ู 14:13

กจิ้การ 4:12

จ้ะเกิดอะไรข้ึนูหากเราต้อง

เป็็นูผูู้้ท่�รับิผิู้ดชอบิโลกนู้่

ทำาไมจ้ึงเป็็นูเรื�องด่ท่�พระเยซูเป็็นูผูู้้ท่�รับิผิู้ดชอบิ
โลกนู้่

ทำาไมเราจ้ึงคุวรท่�

จ้ะต้องอธิษฐานูในู

พระนูามของพระเยซู

ทำาไมฤทธ์ิเดชจ้ึงม่ในูพระนูามของพระเยซู

รูส้ำึกหรือไม ?่

สทิธอิำ นำจิ
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“คาอธิษฐานปอ๊บคอร์น” 
 กิจกรรมแบง่กลุ่ม
นูำาเดก็ๆ ในูชว่งเวลาการอธิษฐานูดว้ยการหนูนุูใจ้พวกเขาใหอ้ธิษฐานูหนูึ�งป็ระโยคุพรอ้มกับิ 

คุำาทลูขอในูพระนูามพระเยซู “ขออธษิฐานในพระนามพระเยซิเูจา้ อาเมน” สำิ�งนู่จ้้ะสำามารถชว่ยรักษา 

พวกเขาเอง หรอืคุนูท่�พวกเขารักหรอืมันูอาจ้จ้ะชว่ยใหพ้วกเขาเติบิโตขึนู้ในูคุวามรักหรอืให้ 

พระเจ้า้ใช้ ในูวิถ่ทางท่�พิเศษได้ พวกเขาสำามารถรอ้งออกพระนูามของพระเจ้า้หรอืหรอื 

คุณุลักษณะของพระองคุท์่�ใชร้ว่มกันูในูตัวอยา่งบิทเรย่นู

พูดออกมาดังๆ
•  พระคุมัภร่ก์ลา่ววา่ “ฤทธานูภุาพทัง้สำินู้ในูสำวรรคุก์ด็ ่ในูแผู้นู่ดนิูโลกกด็”่ เมื�อเราอธิษฐานูในู

พระนูามของพระเยซ ูเรากม็ส่ำทิธอิำานูาจ้นูันู้

•  สำิ�งนู่ท้ำาใหเ้กดิคุำาถามวา่ : พระเจ้า้จ้ะทรงตอบิทกุคุำาอธิษฐานูของเราเมื�อเรารอ้งทลูขอตอ่พระองคุ์

ในูพระนูามพระเยซูหรือไม ่มนัูหมายคุวามวา่พระเจ้า้จ้ะทรงใหท้กุอยา่งท่�เราตอ้งการใชห่รือไม?่

•  คุำาอธิษฐานูของเราจ้ะตอ้งมุง่เนูนู้ไป็ในูสำื�งท่�จ้ะถวายเกย่รตแิดพ่ระบิดิาในูสำวรรคุแ์ละขยายแผู้นู่ดนิู

ของพระองคุบ์ินูแผู้นู่ดนิูโลกนู่้

ใหเ้ดก็แบิง่ป็ นัูอยา่งเป็ ดิเผู้ยเก่�ยวกบัิชว่ติการอธิษฐานูของพวกเขา พวกเขาเคุยมคุ่ำาอธิษฐานูท่�ไดร้ับิ

การตอบิหรือไม?่ พวกเขารูส้ำกึหงดุหงดิเพราะรูส้ำกึวา่คุำาอธิษฐานูบิางอยา่งไมต่อบิตามท่�พวกเขาคุาด

หวงัหรือไม?่

สทิธอิำ นำจิ
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สทิธอิำ นำจิ

ไดย้ินไหมจะ้ เด็ก ๆ ? 
บารทิเมอัสชายผูต้าบอด (มาระโก 10:46-52) 

บิารทเิมอสัำเป็ น็ูคุนูตาบิอดและเขาเป็ น็ูขอทานูผูู้ซ้ึ�งอาศยัอยูบ่ินูถนูนูในูเมอืงเยรโ่คุ เขารูจ้้ัก

พระเยซแูละการอศัจ้รรยท์่�พระองคุท์รงทำา เขาไดย้นิูวา่พระเยซูทรงรกัษาคุนูป็ว่ยอยา่งไร 

ทั้งคุนูตาบิอดและคุนูเหลา่นูันู้ท่�เดนิูไม่ได ้ บิารทเิมอสัำตอ้งการใหพ้ระเยซูรกัษาเขาเชนู่กนัู เขารอ้ง

เรย่ก “พระเยซู พระอาจ้ารย ์ โป็รดเมตตาขา้พระองคุ์ โป็รดเมตตา

ขา้พระองคุ”์ ป็ระชาชนูรอบิๆ บิารทเิมอสัำไม่ใชคุ่นูใจ้ด่ พวก

เขาตะโกนูวา่ “โอ ้ จ้งเงย่บิเสำย่” แตบ่ิารทเิมอสัำไมส่ำนูใจ้พวก

เขาและยงัคุงรอ้งเรย่กหาพระเยซู พระเยซูทรงไดย้นิูและ

ตรัสำวา่ “พาเขามาหาเรา” ฝูงชนูจ้ึงกลา่ววา่ “จ้งชื�นู

ใจ้เถดิ พระองคุท์รงเรย่กหาเจ้า้” บิารทเิมอสัำโยนูเสำือ้

คุลุมทิ้งและร่บิวิ�งไป็หาพระเยซู พระเยซูทรงตรัสำถาม

เขาวา่ “เจ้า้ตอ้งการสำิ�งใด” บิารทเิมอสัำตอบิวา่ “ขา้

พระองคุต์อ้งการมองเห็นู” พระเยซูจ้ึงทรงตรัสำตอบิ

วา่ “คุวามเชื�อของเจ้า้ทำาใหเ้จ้า้หายด”่ บิารทเิมอสัำ

เชื�อวา่พระเยซูทรงมฤ่ทธิอ์ำานูาจ้ในูการรกัษาผูู้คุ้นู คุณุ

สำามารถจ้ินูตนูาการได้ไหมวา่บิารทเิมอสัำมคุ่วามสำขุแคุ่

ไหนูเมื�อในูท่�สำดุแลว้เขาสำามารถมองเห็นู และคุณุสำามารถ

จ้ินูตนูาการออกไหมวา่อะไรท่�เป็ ดิตาของเขาและมองเห็นูพระ

เยซไูด ้ เขาไมเ่ป็ น็ูเหมอืนูเดมิอก่ตอ่ไป็หลังจ้ากนูันู้ เขาเริ�มตนู้ตดิตาม

พระเยซู บิอกทกุคุนูเก่�ยวกบัิการอศัจ้รรยท์่�พระองคุท์ำา

คุณท�าได ้ ไหม?
• เนูนู้ใหคุ้ำาอธิษฐานูของคุณุนูันู้เป็ น็ูสำิ�งท่�พระเจ้า้พอพระทยั

• อธิษฐานูในูพระนูามของพระเยซสูำำาหรับิสำตปิ็ ญัญาและการทรงนูำา

• อธิษฐานูในูพระนูามของพระเยซสูำำาหรับิการรกัษาและกำาลัง

• เชื�อลงในูหัวใจ้ของคุณุวา่ในูพระนูามของพระเยซูนูันู้มฤ่ทธิอ์ำานูาจ้



1.  ในูระหว่างเล่นูเกม คุุณได้พบิว่ามันูยากท่�จ้ะวางใจ้คุรฝูึกของคุุณในูตอนูท่�คุรูฝึกบิอกคุณุให้วิ�งป็ิดตา

ใช่ไหม ? ทำาไมคุุณฟังคุรูฝึกของคุุณ ทำาไมนูักก่ฬาต้องฟังคุรูฝึกของพวกเขา? (คุรฝูึกม่ป็ระสำบิการณ์

มากกว่า, คุรูฝึกต้องการให้เราชนูะ, คุรูฝึกม่แผู้นูการเล่นู และคุรูฝึกม่มุมมองท่�ด่กว่า

2.  เมื�อพระเจ้้าทรงสำร้างทุกสำิ�งและทรงคุรอบิคุรอบิทุกอย่าง และพระบิตุรพระเจ้้าคุือพระเยซ ูทรงเป็็นู

กษัตริย์ เหนูือกษตัริย์  คุุณคุิดว่าฤทธิ์อำานูาจ้นูั้นูม่มากแคุ่ไหนูเมื�อเราขอและอธษิฐานูตามพระป็ระสำงคุ์

ของพระเจ้้าในูพระนูามของพระเยซ ู(ฤทธิ์อำานูาจ้ทั้งหมดนูั้นูม่มากมาย) 

3.  ข้าแต่พระเจ้้าขอบิคุณุพระองคุ์สำำาหรับิการสำ่งพระเยซมูายังโลก ขอบิคุุณท่�พระองคุ์ทรงอนูุญาตให้ข้า

พระองคุ์เป็็นูบิตุรของพระองคุ์ ในูการอธษิฐานูในูพระนูามของพระเยซ ูข้าแต่พระเจ้้า ข้าพระองคุ์เชื�อพึ�ง 

ไว้วางใจ้และพึ�งพาพระวญิญาณบิริสำุทธิ์ในูการนูำาข้าพระองคุ์ ข้าแต่พระเจ้้าพระองคุ์จ้ะใช้ชว่ิตของข้า

พระองคุ์อย่างไรในูการถวายเกย่รติแด่พระองคุ์ (หยุดสำักคุรู่) ข้าพระองคุ์ทูลขอสำิ�งนู่้ในูพระนูามของพระ

เยซูคุริสำตเจ้้า

ค�าถาม

เล ่นกันเถอะ! 
“ตกลง ครูฝ กึ!”

1.  อธบิิายให้ผูู้้เล่นูฟังว่าคุุณคุือคุรูฝึกของการแข่งขันูและคุุณกำาลังท้าทายให้ผูู้้เล่นูให้เข้าร่วมการแข่งขันูนู่้

2.  ผูู้้เล่นูยืนูต่อกันูเป็็นูสำองแถวโดยหันูหนู้าเข้าหากันู ยืนูให้ชิดกันูให้พอท่�จ้ะยื�นูแขนูไป็แตะกันูและกันูได้  

ผูู้้เล่นูคุนูหนูึ�งจ้ะวิ�งจ้ากหัวแถวไป็ยังท้ายแถว ระหว่างท่�เหย่ยดแขนูต่อกันู

3.  ฟังดูง่ายใช่ไหม ? ผูู้้เล่นูต้องวิ�งโดยถูกป็ิดตาไว้ (ใช้ผู้้าป็ิดตา หรือถุงเท้าสำามข้างผูู้้ต่อกันู หรือถ้าจ้ะให้

ง่ายก็ให้ผูู้้เล่นูหลับิตา) 

4.  สำิ�งสำำาคุัญสำำาหรับิคุรูฝึก : คุรูฝึกคุนูหนูึ�งยืนูอยู่ท้ายแถว เพื�อหยุดผูู้้เล่นู เมื�อพวกเขาเล่นูจ้บิ สำิ�งสำำาคุัญคุือ 

คุวามรับิผู้ิดชอบิของคุรูฝึก ท่�ต้องให้ผูู้้เล่นูทุกคุนูป็ลอดภัย 

5.  สำิ�งสำำาคุัญสำำาหรับิผูู้้เล่นู : ให้แนู่ใจ้ว่าผูู้้เล่นูทุกคุนูท่�ยืนูในูแถวเข้าใจ้ว่า หากผูู้้เล่นูวิ�งออกนูอกเสำ้นูทางพวก

เขาจ้ำาเป็็นูต้องคุ่อย ๆ นูำาพวกเขากลบัิมาด้วยมือของพวกเขาให้เข้าอยู่ในูแถว 

6. ผูู้้เล่นูหนูึ�งคุนูต่อคุรั้งจ้ะถกูเลือกให้วิ�งระหว่างสำองแถวตั้งแต่จุ้ดเริ�มต้นูจ้นูถึงจุ้ดสำิ้นูสำุด 

•  การเชื่อมต่อความจริงสู่ชีวิต: ผู้เล่นฟัังและเชื่อฟัังครูฝึก เพราะว่าพวกเขาไว้วางใจครูฝึก พวกเราทุกคนฟัังครูฝึกของเรา ! ยิ่งไปกว่า
นั้นผู้เชื่อในองค์พระเยซิูควรไว้วางใจ ฟัังและเชื่อฟัังพระเยซิู เพราะว่าพระองค์ทรงมีสิทธิอ�านาจ !

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

 ยนิูดด่ว้ย คุณุไดม้าถงึบิรรทดัสำดุทา้ยของคุำาอธิษฐานูแลว้ สำทิธอิำานูาจ้ ! คุณุสำามารถเขย่นูมนัูดา้นูลา่งนู่ไ้ด ้ไหม ? 

 เตมิคุำาในูชอ่งวา่ง

  ฟ ลีปิ็ป็ ี 2:9 “เพราะฉะนูันู้พระเจ้า้จ้ึง___________พระองคุ_์__________ และ ___________

พระนูาม___________นูามทั้งหมด___________”

  ในูการคุดิถงึเรื�องราวของพระคุมัภ่รว์นัูนู่้ ทำาไมคุณุถงึคุดิวา่บิารทเิมอัสำไดร้บัิการรกัษาโดยพระเยซู ถา้พระเยซทูรงไดย้นิู 

บิารทเิมอัสำ แลว้พระองคุท์รงไดย้นิูคุณุหรอืไม่ และถา้พระเยซทูางไดย้นิูคุณุ พระองคุจ์้ะสำามารถตอบิคุำาอธิษฐานูของคุณุเหมอืนู

ท่�พระองคุท์รงตอบิบิารทเิมอัสำหรอืไม่ คุำาตอบิกค็ุอื “ใช”่ คุณุสำามารถขอพระเจ้้าเผู้ื�อการรกัษา เผู้ื�อกำาลงั หรอืเผู้ื�อสำำาหรบัิการชว่ย

ตวัคุณุเองและคุนูอื�นูๆ เพราะวา่พระเจ้้าทรงไดย้นิูและทรงตอบิคุำาอธิษฐานู 

 ชว่งการตอบิสำนูอง

  ทำากลอ่งอธิษฐานู คุณุสำามารถใชก้ลอ่งอะไรกไ็ด ้ กลอ่งรองเทา้ หรือกลอ่งกระดาษแขง็ขนูาดใดกไ็ดท้่�คุณุเลอืก คุณุสำามารถ

ตกแตง่กลอ่งดว้ยกระดาษหอ่ของขวญั หรือสำติ�กเกอร ์ หรือแคุก่ารเขย่นูคุำางา่ยๆ “กลอ่งคุำาอธิษฐานูของฉนัู” เขย่นูคุำาอธิษฐานู

ของคุณุลงไป็และเกบ็ิมนัูไว ้ในูกลอ่ง เพื�อจ้ะคุดิถงึการอธิษฐานูในูแตล่ะวนัู ถา้พระเจ้า้ทรงตอบิคุำาอธิษฐานูของคุณุ ใหแ้นู่ใจ้วา่

คุณุกเ็ขย่นูมนัูลงไป็ดว้ยเชนู่กนัู และใหข้อบิพระคุณุพระองคุเ์สำมอท่�ทรงฟงัคุำาอธิษฐานูและตอบิคุำาอธิษฐานูของคุณุ

สทิธอิำ นำจิ
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พระเยซ ูพระนูามเหนูอืนูามทัง้ป็วง!

อาเมนู และ อาเมนู!

ในูพระนูามพระเยซ ูเราไดพ้บิคุวามจ้รงิและอำานูาจ้ท่�แทจ้้รงิ!

อาเมนู และ อาเมนู!

ในูพระนูามพระเยซ ูพระเจ้า้ทรงรกัษา และเสำริมกำาลงัเรา!

อาเมนู และ อาเมนู!

ในูพระนูามพระเยซ ูเราไดพ้บิคุวามหวัง และ คุวามป็ ติยินิูด!่

อาเมนู และ อาเมนู!

ในูพระนูามพระเยซ ูเราไดร้ับิพระคุณุ และ พบิสัำนูตสิำขุ!

อาเมนู และ อาเมนู!

เราไดรู้จ้้กักบัิรกัแท ้ในูพระนูามพระเยซคูุรสิำต!์

อาเมนู และ อาเมนู!

คุณุคุรนููำา โดยการอ่านูคุำาสำ่ ดำา และเดก็ ๆ อา่นูตามตวัท่�เนูนู้สำฟ่า้ หลงัจ้ากนูันู้ ทา้ทายชันู้เรย่นูใหเ้ขย่นู

ทอ่นูแรป็ในูกลุม่ของตวัเอง เขย่นูลงบินู กระดานูแลว้ดวูา่เดก็ ๆ ตื�นูเตนู้เพ่ยงใดขณะท่�พวกเขารอ้งแรป็ท่�

เพิ�งแตง่เอง!

นี่มันคือการ 

สทิธอิำ นำจิ
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ชื่ อ วั น ท่ี

บนัทกึพนัธสญัญำกำรอธษิฐำนของฉนั
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ควำมเมตตำ
ควำมเมตตำ
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กำรสำนกึบำป
 

กำรสำนกึบำป
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กำรนมสักำร 
กำรนมสักำร 
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กำรอทุศิตน
 

กำรอทุศิตน
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กำรไวว้ำงใจิ 
กำรไวว้ำงใจิ 
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กำรสรำ้งสำวก
 

กำรสรำ้งสำวก
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กำรทรงสรำ้งของพระครสิตด์ว้ยกำรเคลือ่นไหวของมอื
นู่�คุือวิธ่ง่ายๆ สำำาหรับิเด็กๆ ในูการแบิ่งป็ันูข้อคุวามของพระกิตติคุุณด้วยการใช้การเคุลื�อนูไหวของมือ โป็รด 

ติดตามในูแต่ละแผู้นูภาพด้านูล่างและจ้ะเห็นูได้ว่ามันูสำนุูกและง่ายแคุ่ไหนูในูการแบิ่งป็ันูกับิเพื�อนูๆ 

และคุรอบิคุรัวของคุุณ! นู่�คุืออุป็กรณ์ท่�ด่เย่�ยมท่�จ้ะเชื�อมโยงด้วยคุำาอธิษฐานูในูการเป็็นูสำาวก “ใช้หนููเพื�อ 

ป็ระกาศพระสิำริและช่วยให้ผูู้้อื�นูได้รับิ คุวามรอดจ้ากพระองค์ุ”

1. ในูป็ฐมกาลพระเจ้้าทรงสำร้างโลกท่� 

สำมบิูรณ์แบิบิ

2. คุวามบิาป็ทำาลายโลกท่�สำมบิูรณ์แบิบิ

ของพระเจ้้า

3. คุ่าจ้้างของคุวามบิาป็คุอืคุวามตาย

4. พระบิตุรของพระเจ้้า คุอืพระเยซทูรง

จ้่ายคุ่าคุวามบิาป็แล้ว

5. พระเยซูทรงเป็็นูมนูุษย์ท่�สำมบิูรณ์แบิบิ

เพ่ยงพระองคุ์เด่ยว

6. พระเยซูทรงสำิ้นูพระชนูม์

7. พระเยซูทรงถูกฝังไว้ 8. พระเยซูทรงฟื้นูจ้ากคุวามตายไป็สำู่ช่วิต 9. เพราะว่าพระเยซทูรงสำิ้นูพระชนูม์เพื�อ

คุวามบิาป็ของคุณุ

10. พระเยซูทรงมอบิของขวัญแห่งช่วิตนูิ

รันูดร์กับิคุุณตอนูนู่้

11. คุุณชอบิของขวญันู่้มั้ย 12. ด้วยคุวามเชื�อ ทูลขอให้พระเยซูทรง

เป็็นูพระผูู้้ช่วยให้รอดของคุุณ

13. ออกไป็บิอกคุนูอื�นูๆ เก่�ยวกับิข่าวด่นู่้
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แหล่งข้อมูลส�าหรับพันธสัญญาการอธิษฐานส�าหรับเด็ก

เข้าสำู่การออนูไลนู์เพื�อคุ้นูพบิตัวอย่างของหนูังสำือของเรา หนูังสำือเล่ม 
เล็กๆ การ์ดอธิษฐานู สำมุดภาพระบิายสำ่ และว่ด่โอการอบิรม สำื�อเสำ่ยง  
และการดาวนู์โหลดอื�นูๆ โดยไม่ม่คุ่าใช้จ้่าย

theprayercovenant.org/children 



111จ้งทูลเรา และ เราจ้ะตอบิเจ้้า และ จ้ะบิอกสิำ�งยิ�งใหญ่ท่�ซ่อนูอยู่ซึ�งเจ้้าไม่รู้น้ัูนูแก่

เจ้้า – เยเรม่ย์ 33:3

ให
เ้ช

ิญ
ช

วนูทั้งโลกมาอ
ธ

ิษ
ฐ

า
นู

นิมิต: เพื�อจ้ะเหน็ูการตื�นูขึ้นูต่ออำานูาจ้สำงูสำุดของพระเยซูคุริสำต์ทั�วโลกของพระองคุ์

พันธกิจ: นูำาเด็กเล็กๆ และเด็กโต ให้ติดตามพระเยซูผู้่านูทางฤทธิอำานูาจ้แห่งพันูธสำญัญาการอธษิฐานู

เข้าร่วมกลุ่มพลังวันนี้: รายละเอ่ยดเพิ�มเติม เย่�ยมชมได้ท่� theprayercovenant.org/children
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