
บทเรียนดานจิตวิญญาณ  บทท่ี 44 
เร่ือง   ขาวประเสริฐ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: ต้ังใจยอมรับพระคริสตเปนจอมเจานาย 

ตัวชี้วัด: รูจักและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู: รูจักและเขาใจเร่ืองราวในพระคัมภีร  

 

กลุมอายุ:  3-5 

ป: 1 

หัวขอหลัก:  ภาคพันธสัญญาใหม 

บทเรียน: ขาวดีสําหรับทุกคน! (ลูกา 22-24, มัทธวิ 27:11-28:20, ยอหน 19-20) 

เวลาที่ใชในการสอน:  1 ช่ัวโมง 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:       
         
       
1. เด็กๆ สามารถเลาถึงการสิ้นพระชนมและการฟนคืนพระชนมของพระเยซูได 
2. เด็กๆ สามารถระบุไดวา สาวกของพระเยซูเศราเพราะเรื่องอะไร และกลับมาดีใจได

อยางไร 
3. เด็กๆ รูจักขาวดีของการฟนคืนพระชนมของพระเยซู 
 
 
 

 
อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    
 

  
 
1. ไมกางเขนกระดาษสําหรับเด็กแตละคน 
2. ดินสอสี สีเทียน หรือปากกาเมจิค 
3. ตุกตาสกปรก กระถางสกปรก หรือสิ่งที่ลางใหสะอาดได 
4. สก็อตไบรท นํ้า และสบู 
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อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:        
1. ดินนํ้ามันใหเด็กๆ ปนเปนไมกางเขน หรือ 
2. ไมหรือก่ิงไมหรือ หญาที่ใชทําไมกางเขนได หรือวัสดุอื่นๆ  
 
 
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

 อานบทเรียนและขอพระคัมภีร (ลูกา 22-24, มัทธวิ 27:11-28:20, ยอหน 19-20) 

 รวบรวมอุปกรณ 
 วาด (หรือแปะเทปกาว) เสนสองเสนบนพ้ืนหรือบนดิน ในพ้ืนที่เลนเกม ใหหางกัน 10-

12 เมตร 
 อธิษฐานเผ่ือเด็กๆ ที่จะสอนใหเขาใจขาวประเสริฐแหงการฟนคืนพระชนม   ขอพระเจาใหเตรียมใจของ

คุณ 
 

          
 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
 

การนําเขาสูบทเรียน:  
 

เลา: หลังจากท่ีพระเยซูอธิษฐานในสวน   พระองคถูกจับกุมโดยผูนําท่ีเกลียดพระองค   พระเยซูไมเคย
ทําอะไรผิดเลย   พระองครักผูคน   พระองคสอนพวกเขาเก่ียวกับพระเจา   พระองครักษาความเจ็บปวยและ
โรคของพวกเขา   แมแตทหารท่ีคอยควบคุมอยู และเห็นทุกสิ่งทุกอยาง ก็บอกวาพระเยซูเปนคนดี  
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กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 
เลา: พวกผูนําท่ีโมโห อิจฉาพระเยซูเพราะวามีคนมากมายรักพระองคและฟงคําสอนของพระองค   พวกเขาไม

สามารถสอนหรือรักษาผูคนเหมือนอยางพระเยซูได   พวกเขาไมเชื่อวาพระเยซูเปนพระบุตรพระเจา  

 พวกเขาจับพระเยซูตรึงบนไมกางเขนใหญและฆาพระองค   แมขณะที่พระองคกําลังจะตาย พระองคยังขอ
พระเจาใหอภัยแกผูท่ีทํารายพระองค   เม่ือพระเยซูสิ้นพระชนม เมืองท้ังเมืองมืดไปหลายชั่วโมง 

 

 เพ่ือนและครอบครัวของพระเยซูเศราใจมาก   รางของพระองคถูกนําไปฝงไวในอุโมงค แลวทหารก็นําหิน
กอนยักษมาปดหนาหลุม เพ่ือไมใหใครเขาหรือออกมาได 

 

 แตพระเจาทรงมีแผนการ   มีขาวดี! หลังจากผานไปสามวัน   ตอนเชามืด มีผูหญิงบางคนมาท่ีอุโมงค แตหิน
กอนยักษท่ีปดอุโมงคอยูถูกเข็นออกไปแลว มีทูตสวรรคน่ังอยูบนกอนหินและมีเสื้อขาวเหมือนกับแสง   ทูต
สวรรคบอกพวกผูหญิงวาพระเยซูมีชีวิต!   พวกผูหญิงท้ังตกใจและดีใจ! พวกเขาว่ิงกลับไปบอกขาวดีแกทุก
คน   พระเยซูมีชีวิตอีกคร้ังแลว!  

 

 ในวันเดียวกันน้ันเอง พระเยซูปรากฏกับสาวกบางคน และหลังจากน้ันก็ปรากฏใหคนอีกหลายคนเห็น   พระ
เยซูบอกทุกคนวา พระองคชนะความตายแลว พระองคบอกทุกคนวาถาเขาเสียใจกับความผิดพลาดท่ีทําไป 
พวกเขาจะไดรับการอภัย เพราะพระเยซูทรงจายหนี้บาปแทนพวกเขาแลวดวยการตายแทนของพระองคท่ี
บริสุทธ์ิ   น่ีคือของขวัญของพระองคท่ีใหทุกคน ในทุกท่ี   น่ีเปนขาวดีจริงๆ! 

 
 

 
 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

 

 

  ถามคําถามดังตอไปน้ี ใหเด็กๆ ตอบสนอง 
1. มีอะไรเกิดขึ้นเปนอยางแรกในเร่ืองพระคัมภีรของเรา? (พระเยซูถูกจับ) 
2. มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากน้ัน? (พระเยซูตายบนไมกางเขนและถูกฝงไวในอุโมงค) 
3. ขาวดีคืออะไร? (ทูตสวรรคบอกพวกผูหญิงวาพระเยซูทรงชนะความตายแลว) 
4. ของขวัญของพระเยซูคืออะไร? (พระองคอภัยความผิดของเราและชําระเราใหสะอาด) 
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กิจกรรม: ลางใหสะอาด  

 
 

 ใหเด็กๆ ยายไปที่ๆ เปยกนํ้าได และมีพ้ืนที่กวางพอจะทํากิจกรรม ทํากิจกรรมการลางซ้ําจาก
บทเรียนกอนหนาน้ี  

 นําบางอยางที่สกปรกมาก (หมอ ตุกตา ฯลฯ) และใหเด็กๆ ชวยกันลางใหสะอาด  
 เลาใหเด็กๆ ฟงวาพระเจาทําใหเราสะอาดและเปนคนใหมอยางไร 

 
 

 

 
 
กิจกรรม: ไมกางเขน 

 

  ใหเด็กๆ ยายไปพื้นที่ทํากิจกรรม 
 หยิบกางเขนกระดาษใหเด็กแตละคน   ใหพวกเขาประดับไมกางเขน   เขียนวา “พระเยซูรัก (ช่ือของเด็ก)” ที่

ดานหลังของกางเขนแตละแผน 
 
 
กิจกรรมเสริม: 

 ถาไมมีกระดาษ ชวยเด็กๆ ในการทําไมกางเขนแบบงายๆ จากดินนํ้ามันหรือจากการติดไมเขาดวยกัน 
 
 
เกม: พระเยซูทรงพระชนม! 

  

 
 

  ใหเด็กๆ ยายไปพ้ืนที่เลนเกม 
 แบงเด็กออกเปนสี่กลุม: ก ข ค ง ใหครูหรือเด็กโตอยูกับแตละกลุมและบอกเมื่อถึงตาของเขาที่จะว่ิง 
 ใหกลุม ก และ ข ยืนขางกันหลังเสนที่ขีดไว   ใหกลุม ค และ ง ยืนขางกันที่หลังอีกเสนหน่ึงที่หางออกไป 10 

ถึง 12 เมตร  
 เมื่อครูพูดวา “ไป” กลุม ก จะว่ิงไปอีกฝงหน่ึงและตะโกนขาวดีวา “พระเยซูทรงพระชนม!” 
 เมื่อครูพูดวา “ไป” อีกครั้ง กลุม ค จะว่ิงไปอีกฝงหน่ึงและตะโกนขาวดีวา “พระเยซูทรงพระชนม!” 
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 กลุม ข ก็จะว่ิงไปอีกฝงในทํานองเดียวกัน 
 สุดทาย กลุม ง ก็จะว่ิงไปอีกฝงในทํานองเดียวกัน 

 
 
ปดทายบทเรียน:  

  

 

  ใหเด็กๆ น่ังเปนวงกลม 
 นําเด็กๆ อธิษฐานรวมกัน   ขอบพระคุณพระเจาที่ไดสงพระเยซูคริสต พระบุตรของพระองคมาชําระความ

บาปของเราและใหชีวิตใหมแกเรา  
 รอง/ตะโกน “พระเยซูรักฉัน” กับเพลงสรรเสริญอื่นๆ 
 

พระเยซูรักฉัน ใชมือทําทาทางและรองดวยกัน 
(ทาทาง) 

 สําหรับคําวา พระเยซู - ช้ีขึ้น 
 สําหรับคําวา รู - ช้ีที่หัว 
 สําหรับคําวา พระคัมภีร - ทํามือเหมือนหนังสือที่เปดอยู 
 สําหรับคําวา ออนหยอนแรง – ทํามืออยูขางหนา เหมือนกับแตะหัวเด็กๆ เบาๆ 
 สําหรับคําวา พระคริสต - ช้ีขึ้น 
 สําหรับคําวา ทรงฤทธิ์เขมแข็ง - เกร็งกลามเน้ือแขน 
 
 สําหรับคําวา พระเยซู - ช้ีขึ้น 
 สําหรับคําวา รักฉัน - กอดตัวเอง 
 สําหรับคําวา พระคัมภีร - ทํามือเหมือนหนังสือที่เปดอยู 
 สําหรับคําวา รูดังน้ันแนนอน - พยักหนา 

 
“พระเยซูรักฉันรูแน พระคัมภีรมีสอนไวแท 
แมตัวฉันน้ันออนหยอนแรง แตพระคริสตทรงฤทธิ์เขมแข็ง 
พระเยซูรักฉัน พระเยซูรักฉัน 
พระคัมภีรมีสอน จึงรูดังน้ันแนนอน”   
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมไหนไดผลดีบาง? กิจกรรมไหน
ไมไดผลดี? ฉันจะเตรียมตัวสําหรับบทเรียนตอไปไดอยางไร?)   
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
 
 
 

 


	กิจกรรม: ไม้กางเขน
	  ให้เด็กๆ ย้ายไปพื้นที่ทำกิจกรรม

