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เร่ือง  พระคริสตทรงบังเกิด 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  ยอมรับวาพระเยซูทรงเปนพระผูชวยใหรอด 

สาระการเรียนรู: รู และเขาใจขาวประเสริฐ และไดรับการหนุนใจใหตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเยซูคริสต พระผูชวยใหรอด 

บทเรียน:  พระคริสตทรงบังเกิด 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะพูดถึงสองสิ่งที่ทําใหพระกุมารเยซูทรงเปนเด็กพิเศษ 
2. เด็กจะบอกถึงสาเหตุที่พระเจาทรงประทานพระกุมารเยซู 
3. เด็กจะบรรยายถึงวิธีหน่ึงวิธีที่เขา/เธอจะตอนรับพระกุมารเยซูเขามาในโลกน้ี 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. กระดาษสําหรับเด็กทุกคน 
3. กรรไกร 
4. สีเทียน  
5. ตุกตา 
6. กลอง - ปดดวยกระดาษ       
7. ริบบิ้น หรือเชือก 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
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สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:  

1. ใหอานบทเรียนทั้งบท 
2. ใหรวบรวมอุปกรณตางๆ  
3. อน และศึกษาพระธรรม ลูกา 1-2.  
4. เอาตุกตาใสลงในกลอง และหอกลองดวยกระดาษหรือผา  
5. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะใหพระเยซูคริสตเขามาในจิตใจของพวกเขา  

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 

การนําเขาสูบทเรียน:   
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 วันน้ีเราจะเร่ิมบทเรียนดวยการเลนเกมวันเกิด เราตองการแบงเปนสองทีม ใหเรานับหน่ึง สอง ใหเด็กๆยืนเขาแถว และ
เริ่มนับหน่ึง และสองสลับกันไป ใหเด็กๆที่นับหน่ึงเขาแถว และใหเด็กๆที่นับ สองมาเขาแถวดวยกัน 

 
 เม่ือครูพูดวา เร่ิมได ใหแตละกลุมเขาแถวโดยใหเรียงลําดับตามวันเกิดกอนหลัง คนท่ีอยูหัวแถวจะตองมีวันเกิดท่ี

ใกลเคียงกับวันท่ี 1 มกราคม คนสุดทายของกลุมจะตองมีวันเกิดท่ีใกลเคียงกับวันท่ี 31 ธันวาคม 
 

 ใหแนใจวาเด็กๆสามารถเขาใจวิธีการเลนเกม เมื่อเด็กๆเขาใจแลว ใหคุณพูดวา “เริ่มได” แลวใหเด็กๆในแตละกลุมเขา
แถวตามลําดับกอนหลังของวันเดือนปเกิด ใหปรบมือใหเมื่อเด็กทั้งสองกลุมเสร็จแลว ใหทีมที่ชนะไดรับการคํานับ
หน่ึงครั้ง 
 

 จากน้ันใหเด็กๆแบงกลุม กลุมละสามหรือสี่คน จากน้ันใหพวกเขาอยูใหหางจากกลุมอื่นๆเพ่ือเวลาพูดกลุมอื่นจะไมได
ยินสิ่งที่แตละกลุมพูดคุยกัน 
 

 ตอไปน้ีจะเปนความทาทายอีกอยางหน่ึงท่ีเก่ียวกับเร่ืองวันเกิด ลองคิดดูวาสัปดาหหนาจะถึงวันเกิดของเธอ และเธอจะ
ขออะไรก็ได ใหตัดสินใจกันในกลุมวา พวกเธอจะขออะไรโดยสามารถขอไดเพียงอยางเดียวเทาน้ัน ครูจะใหเวลาเพียง
หน่ึงนาทีท่ีจะปรึกษากัน จากนั้นแตละกลุมจะนําเสนอสิ่งท่ีจะขอ ขอใหจําไววา ทุกคนในกลุมจะตองเห็นตรงกัน 
 



 ใหเวลากับเด็กๆที่จะชวยกันคิดวาจะขออะไรหากถึงวันเกิดของพวกเขา เมื่อครบหน่ึงนาทีแลว ใหแตละกลุมรายงาน
คําตอบ และใหแตละกลุมบอกดวยวาทําไมจึงเลือกสิ่งน้ัน และจะทําอะไรกับของขวัญช้ินน้ัน 
 

 

      
 นานมาแลว ราวๆสองพันปท่ีผานมา พระเจาทรงมอบของขวัญ ไมใชสําหรับคนใดคนหน่ึง แตเปนของขวัญสําหรับ

โลกของเรา เปนของขวัญท่ีเกินกวาท่ีมนุษยจะเขาใจได ใหนํากลองที่บรรจุตุกตามาวางไวตรงกลางวง 
 ในกลองน้ีเราจะสามารถเห็นถึงของขวัญท่ีพิเศษที่พระเจาไดประทานใหกับโลกของเรา แตเรายังจะไมเปดมันในตอนน้ี 

  
กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

 

    

 

       
 

 วันน้ีครูจะเร่ิมเร่ืองเลาโดยการยอนกลับไปในบทแรกๆท่ีเราๆดเรียนมา  
 

 ตอนท่ีพระเจาสรางโลกแลวเสร็จใหมๆน้ัน โลกของเราเปนอยางไรบาง (โลกของเราชางสมบูรณแบบ และสวยงามมาก, 
มีแมนํ้า และทะเลสาปสองแสงระยิบระยับแวววาว 

 มีใครจะบอกครูไดวา พระเจาไดเอามนุษยสองคนแรกใสไวท่ีไหน (ในสวนแหงหน่ึงที่สวยงาม) 
 

 พระเจาทรงเย่ียมเยียนคนท้ังสองในสวนท่ีสวยงามเปนประจํา และแลววันหน่ึงคนท้ังสองคนไดกระทําบาป มีตนไม
ตนหน่ึงท่ีพระเจาบอกวาอยาเขาใกล กินไมได แตท้ังสองคนกินผลไมของตนน้ัน จากน้ันพวกเขาก็รูสึกอาย และหลบ
ซอนจากพระเจา 
 

 พระเจาไมเคยมาเย่ียมเยียนมนุษยอีกเลย เพราะพระเจาทรงบริบูรณ และบริสุทธ์ิ พระองคไมสามารถอยูรวมกับมนุษย
ท่ีทําบาปไดอีก นับจากเวลาน้ัน พระเจาจะพูดคุยกับมนุษยผานทางผูเผยพระวจนะเชน เอลียาห และเอลีชาห 
 

 พระเจาทรงประสงคท่ีจะมีความสัมพันธกับมนุษยอีก พระองควางแผนท่ีจะขจัดเอาความผิดบาปเหลาน้ันออกไป ตอง
มีใครบางคนท่ียอมเสียสละเพ่ือยกความผิดบาปเหลาน้ันของมนุษย แตไมใชวาคนนั้นจะเปนใครก็ได คนท่ีจะยอม
เสียสละน้ันจะตองสมบูรณแบบเชนกัน - เหมือนกับพระเจา 
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 ถาอยางน้ันจะมีใครท่ีพระเจาจะสงมาเพ่ือไถบาปเรา จะมีใครที่สมบูรณแบบเหมือนกับพระเจาอีก ใหเด็กๆได
ตอบสนอง 
 

 พระเจาทรงรูวาการที่จะสามารถอยูรวมกับมนุษยไดอีกคร้ัง พระองคตองมีของขวัญชิ้นพิเศษสุดใหกับโลกใบน้ี - 
ของขวัญท่ียากที่จะให 
 

 

  
 

  

 

 
 ใหเราเปดกลอง และดูวาของขวัญชิ้นน้ันคืออะไร ใหเด็กๆเปดกลองหาตุกตา ใหเด็กๆไดมีโอกาสพูดถึงทารกที่พวกเขา

รูจัก 
 
 พระเจาสงตุกตามาใหกับโลกของเราใชไหม – พระองคทรงประทานพระบุตรองคเดียวคือพระเยซูคริสจต พระเจาทรง

กระทําไดทุกสิ่ง เธอคิดวาพระเจาใชวิธีอะไรในการสงพระเยซูคริสตเขามาในโลกน้ี ใหเด็กๆแสดงความคิดเห็น 
 

 ท่ีนาอัศจรรยใจคือ พระเจาไดสงพระเยซูเขามาในโลกในลักษณะเด็กทารกผูชายตัวเล็กๆท่ีชวยเหลืออะไรไมได 
เหมือนกับมนุษยคนหน่ึง เร่ืองราวท่ีจะเลาตอไปนี้คือเร่ืองราวของพระกุมารเยซู 

 

 วันหน่ึงทูตสวรรคไดมาปรากฏกับหญิงสาวคนหน่ึงท่ีชื่อวา มารีย ทูตองคน้ันมีแสงเจิดจาทําใหมารียกลัวเปนอันมาก 
ลองทําหนาตาของคนกลัว ใหเด็กๆลองทําหนาของคนที่กําลังกลัว ดีมาก 

 

 ทูตองคน้ันพูดกับมารยวา  
 

“แลวทูตสวรรคจึงกลาวแกเธอวา"มารียเอยอยากลัวเลยเพราะเธอเปนที่พระเจาทรงโปรดปรานแลวดูเถิดเธอ
จะต้ังครรภและคลอดบุตรชายจงต้ังช่ือบุตรน้ันวาเยซู "บุตรน้ันจะเปนใหญและจะทรงเรียกวาเปนบุตรของ
พระเจาสูงสุดพระเจาจะทรงประทานพระที่น่ังของดาวิดบรรพบุรุษของทานใหแกทาน” ลูกา 1:30-32 
 

 มีอะไรบางท่ีมารยไดรูเก่ียวกับสิ่งท่ีพิเศษของทารกคนนี้ท่ีเธอจะคลอดออกมา (เขาจะกลายเปนผูที่ยิ่งใหญ, เขาจะถูก
เรียกวาเปนบุตรของพระเจา) 

 

 มารยมีคําถามท่ีสําคัญอยากจะถามทูตสวรรค “สิ่งน้ีจะเกิดไดอยางไร ฉันยังไมไดแตงงาน เลย” 
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 ทูตของพระเจาอธิบายใหเธอฟงวา ทารกจะมาจากพระเจาเอง มารยไดหม้ันหมายไวกับชายหนุมท่ีชื่อวา โยเซฟ เม่ือโย
เซฟรูวามารยกําลังจะมีเด็ก เขาคิดวาวิธีท่ีดีท่ีสุดคือการไมแตงงานกับเธอ แตทูตสวรรคไดปรากฏตอหนาเขาและพูดวา 
 

“แตเมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องน้ีอยูก็มีทูตองคหน่ึงของพระเปนเจามาปรากฏแกโยเซฟในความฝนวา"โยเซฟ
บุตรดาวิดอยากลัวที่จะรับมารียมาเปนภรรยาของเจาเลยเพราะวาผูซึ่งปฏิสนธิ์ในครรภของเธอเปนโดยเดช
พระวิญญาณบริสุทธิ ์เธอจะประสูติบุตรชายแลวเจาจงเรียกนามทานวาเยซูเพราะวาทานเปนผูที่จะโปรดชวย
ชนชาติของทานใหรอดจากความผิดบาปของเขา"” มธ 1:20-21 
 

 โยเซฟ และมารยตองเดินทางไกลไปยังเบธเลเฮมเพ่ือจายภาษีของพวกเขา ทางที่ไปชางรอน และเต็มไปดวยฝุน และ 
มารียก็ถึงกําหนดใกลจะคลอดแลว 

 

 ใหเรามาเดินทางไกลที่แสนจะรอน และเต็มไปดวยฝุนกันเถอะ ใหเด็กๆเดินไปรอบๆหอง ออกไปขางนอก และกลับมา
ยังที่เดิม ในขณะท่ีกําลังเดินทางอยู ใหทําทาบนเก่ียวกับอากาศรอน และถนนที่เต็มไปดวยฝุน และบนวาเหน่ือยมากที่
ตองเดินทาง 

 

 ลองคิดดูวามารียจะรูสึกเหน่ือยขนาดไหนเม่ือถึงท่ีเบธเลเฮม โยเซฟมองหาที่พักเพื่อจะพักผอนแตท่ีพักทุกแหงเต็มไป
หมด มีเจาของท่ีพักคนหน่ึงผูใจดีบอกกับโยเซฟวา พวกเขาสามารถพักท่ีคอกสัตวของเขาได เปนถ้ําซึ่งอยูเชิงเขาออก
จากเมืองไปนิดหนอย  
 

 ไมนานเทาไหรหลังจากท่ีพวกเขาถึงท่ีพัก พระกุมารเยซูก็ไดยังเกิด มารียอุมพระบุตรของพระเจาไวในออมแขนของ
เธอ 
 

 

   
 

  
 เอาตุกตาใหกับเด็กผูหญิงคนหน่ึงในกลุมและใหเธอทําทากลอมใหเด็กนอน ใหเด็กๆที่เหลือรองเพลงกลอมเด็กดวยกัน 
 

 เธอคิดวาจะเปนอยางไรบางในขณะท่ีพระกุมารเยซูประสูติในคอกสัตว ใหเด็กๆไดตอบ 
 

 ในความคิดของเธอนั้น เธอคิดวาทารกท่ีพิเศษ และเปนบุตรของพระเจาน้ันควรจะเกิดท่ีไหน ใหโอกาสกับเด็กๆเพ่ือ
ตอบคําถาม 
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 มารย และโยเซฟตางรูสึกแปลกใจท่ีจูๆก็มีคนเล้ียงแกะมายังคอกสัตว คนเล้ียงแกะเลาวา มีทูตสวรรคมากมายมาหา
พวกเขาขณะท่ีพวกเขาเล้ียงแกะอยูบนภูเขา ใหเรามาดูวาทูตสวรรคไดพูดอะไรกับพวกเขา 

 
“ฝายทูตองคน้ันกลาวแกเขาวา"อยากลัวเลยเพราะเรานําขาวดีมายังทานทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึง
คนทั้งปวง เพราะวาในวันน้ีพระผูชวยใหรอดของทานทั้งหลายคือพระคริสตเจามาบังเกิดที่เมืองดาวิด น่ีจะ
เปนหมายสําคัญแกทานทั้งหลายคือทานจะไดพบพระกุมารน้ันพันผาออมนอนอยูในรางหญา"” ลก 2:10-12 
 

 ทันใดน้ันทองฟาก็เต็มไปดวยเหลาทูตสวรรครองเพลงสรรเสริญพระเจา ใหนําเด็กๆรองเพลงคริสเตียนที่พวกเขารอง
เปน ใหชูมือขึ้นในขณะท่ีรองเพลงสรรเสริญพระเจา จากน้ันใหเด็กๆกลับไปน่ังที่เดิม 

 

 เม่ือทูตสวรรคจากไปแลว คนเล้ียงแกะจึงไดรีบมาหาพระกุมาร และท่ีน่ีเอง ท่ีพระกุมารถูกพันไวดวยผา และนอนอยูใน
รางหญา เหมือนกับท่ีทูตสวรรคไดบอกเอาไว 

 

 คนเล้ียงแกะท้ังหลายนมัสการพระกุมารเยซู และวิ่งออกไปบอกกับคนอ่ืนๆถึงสองท่ีพวกเขาเห็น และไดยิน  
 

 ในไมชาก็มีคนมาเย่ียมเพ่ิมมากขึ้น โหราจารย แตงตัวดวยเส้ือผาท่ีมีราคา น่ังอูฐมาจากท่ีหางไกล พวกเขามาเพ่ือ
นมัสการพะกุมารเยซู และมอบของขวัญอันมีคาตางๆให – ทองคํา, กํายาน และมดยอบ มารีย กับโยเซฟรูสึกงงงวยกับ
ของขวัญลํ้าคาเหลาน้ี สิ่งท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดทําใหมารีย กับโยเซฟเชื่อวาพระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจาท่ี
พระองคทรงประทานเปนของขวัญใหกับมนุษย 

 

 ในวันคริสตมาส พวกเราไดฉลองวันเกิดของพระเยซูคริสต ยังจําของขวัญชิ้นพิเศษท่ีพวกเธอชวยกันคิดไดไหม พระ
เจาไดมอบของขวัญชิ้นพิเศษสุดใหกับเรา พระองคประทานพระบุตรของพระองคเพ่ือไถบาปของเรา  

 
 

 
 

การจบบทเรียน:   
 
 

 

      
 มีใครจะบอกครูไดบางวา มีสิ่งท่ีพิเศษอะไรบางท่ีเกิดขึ้นในคืนท่ีพระเยซูประสูติ (คําตอบที่อาจเปนไปได: ทูตสวรรค

ไดไปบอกกับคนเล้ียงแกะวาพระบุตรของพระเจาไดบังเกิดแลว, ทองฟาเต็มไปดวยเหลาทูตสวรรคที่รองเพลง
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 ทําไมพระเจาทรงประทานพระเยซูคริสตใหกับเรา (เพ่ือเปนพระผูชวยใหรอกของเรา) 
 

 โหราจารยไดมอบของขวัญอันมีคาคือ ทองคํา กํายาน และมดยอบใหพระเยซูคริสต พวกเราก็สามารถถวายของขวัญ
อันลํ้าคาใหกับพระเยซูคริสตไดเชนกัน – ของขวัญจากใจของเรา ซึ่งเปนของขวัญท่ีพระองคตองการมากท่ีสุด 
 

 เธอคิดวาของขวัญจากใจท่ีเราสามารถถวายใหพระเยซูคริสตมีอะไรบาง (คําตอบที่อาจเปนไปได: ความรักของเรา, 
ความเช่ือของเรา, รักผูอื่นเหมือนกับที่พระอง๕ทรงรัก, บอกกับคนอื่นเก่ียวกับเรื่องราวของพระองค, ฯลฯ) 
 
 

 

   
 เอากระดาษใหกับเด็กๆคนละหน่ึงแผน ใหคุณแสดงใหพวกเด็กๆดูวิธีการพับ และตัดกระดาษเปนรูปหัวใจ  

 

 ใหพวกเธอคิดสักครูหน่ึงวา ของขวัญจากใจท่ีจะใหกับพระเยซูคริสตคืออะไร จากน้ันใหเขียน หรือวาดรูปลงบนรูป
หัวใจของเธอ 

 

 ใหเด็กๆเจาะรูตรงขางบนของรูปหัวใจ จากน้ันใหเด็กๆเอาริบบิ้น หรือเชือกสอดเขาไปเพ่ือเอาไวแขวนได  
 

 ใหรวมตัวกันทําเปนวงกลมเพ่ืออธิษฐาน และใหถือรูปหัวใจเอาไวตรงกลาง และพูดตามครู 
 

 พระเยซูคริสตเจา, 
ขอบพระคุณท่ีพระองคทรงเขามาในโลกนี้เพ่ือชวยพวกเรา 
เราเชื่อวาพระองคทรงเปนพระบุตรของพระเจา 
เราขอมอบหัวใจของเราใหกับพระองค 
อาเมน  

 ใหเด็กๆเอารูปหัวใจกลับบานดวย 
 

กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


