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เร่ือง   พระคริสตทรงรับบัพติศมา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจถึงแนวคิดพ้ืนฐานของหลักศาสนศาสตร 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเยซูคริสต พระผูชวยใหรอด 

บทเรียน:  พระคริสตทรงรับบัพติศมา 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะบอกไดวายอหนผูใหบัพติศมาน้ันเปนใคร 
2. เด็กจะบอกไดวาเสียงที่มาจากสวรรคน้ันไดพูดวาอยางไร 
3. เด็กจะบอกถึงเหตุการณสองอยางที่เกิดขึ้นในขณะที่ยอหนใหบัพติศมากับพระเยซูคริสต 
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อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. ปากกามารกเกอรที่สามารถลางออกไดงาย 
3. ถังใสนํ้า 
4. กอนหิน 
5. อาจจจะมีหรือไมมีก็ได: ขอศิษยาภิบาลที่จะมาพูดเก่ียวกับการบัพติศมา 
 

          อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 



 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   

1. อานบทเรียนทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณ 
3. ศึกษพระธรรม ลูกา 1:13-17 และ มก 1:10 และใหทําเครื่องหมายเอาไว  
4. พูดกับผูจัดการโครงการที่จะขอใหศิษยาภิบาลมาพูดเก่ียวกับการบัพติศมาใหเด็กๆฟง 
5. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่อยากจะฟงเสียง และไดยินสิ่งที่พระเจาทรงตรัสกับเขา 

 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:   

  
 

 

 
 ยินดีตอนรับเขาสูชวงเวลาของการเลาเร่ืองราวในพระคัมภีรกันดีกวา ใหเด็กๆเขามาน่ังลอมรอบตัวคุณ วันน้ีครูจะเริ่มดวย

การทําเคร่ืองหมายพิเศษท่ีมือของครู ใหคุณวาดรูปไมกางเขนลงบนมือขางใดขางหน่ึงดวยปากกาที่เตรียมเอาไว 
 

 เธอคิดวารูปไมกางเขนน้ีหมายถึงอะไร (หมายความวาเธอเปนคริสเตียน, และมีความเช่ือในพระเยซูคริสต)  
 

 ใหวาดรูปหัวใจลอมรอบรูปไมกางเขน ครูวาดรูปหัวใจเพ่ือแสดงวาครูรักพระเยซูคริสตดวยสุดจิตใจของครู และการรับใช
พระองคเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดในชีวิตของครู 

 
 ถาเธอเชื่อในพระเยซูคริสต ครูยินดีท่ีจะวาดรูปไมกางเขนลงบนมือเธอ ตองใหเด็กๆเขาใจวา พวกเขาไมจําเปนตองวาดรูป

กางเขนลงบนมือของเขาก็ได เปนสิ่งที่พวกเขาสามารถยอมรับ หรือปฏิเสธก็ได 
 

 ใหวาดรูปกางเขนลงบนมือของเด็กๆที่ตองการใหคุณวาด 
 

 ถาเธอรักพระเยซูคริสตดวยสุดจิตสุดใจ และการรับใชพระองคเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในชีวิตของเธอ ครูจะวาดรูปหัวใจ
ลอมรอบรูปกางเขน ใหคุณวาดรูปหัวใจลงบนมือของเด็กที่ตองการใหวาด ใหเด็กเขาใจวาน่ีไมใชเปนการบังคับ เด็กๆ
สามารถที่จะปฏิเสธที่จะไมทําก็ได 
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 ไมนานรูปท่ีครูวาดบนมือพวกเธอก็จะจางหายไป แตทุกคนท่ีเห็นเคร่ืองหมายน้ี และไดรูจักความหมายของมันจะไดเขาใจ
วาเธอมีความเช่ือ และรูวาอะไรคือสิ่งท่ีสําคัญในชีวิตของเธอ ซึ่งเปนวิธีหน่ึงท่ีเธอจะลุกขึ้นยืนและถูกนับวาเปนผูท่ีติดตาม
พระเจา 

 

 วันน้ีเราจะมาเรียนรูวา คนในอดีตเขามีวิธีอยางไรท่ีจะทําเคร่ืองหมายวาพวกเขามีความเช่ือในพระเจา และตัดสินใจติดจาม
พระเจา ซึ่งเปนประเพณีท่ีสําคัญมากท่ีทําใหเห็นถึงความแตกตางในผูท่ีตองการติดตามพระเจา เปนสิ่งท่ีสําคัญมาก แมแต
พระเยซูคริสตยังปฏิบัติดวยพระองคเอง และผูท่ีเชื่อท้ังหมายก็ยังปฏิบัติสิ่งน้ีตราบทุกวันน้ี 
 

 กอนท่ีครูจะเลาเร่ืองน่ีใหพวกเธอฟง ครูตองการจะเลาเก่ียวกับชายผูหน่ึงท่ีเร่ิมชวยใหผูอ่ืนหันกลับมาหาพระเจา และ
ชวยเหลือคนเหลาน้ันใหมีความเชื่อโดยการทําเคร่ืองหมายน้ีเพ่ือแสดงวาพวกเขาไดเปนคนของพระเจาแลว ถาเธอพบกับ
ผูชายคนนี้ เธออาจจะคิดวาเขาเปนคนท่ีแปลก ใหเราพบกับผูเผยพระวจนะของพระเจา ยอหนผูใหบัพติศมา 
 

  
กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

 

 
 เปนชวงเวลามนาน กอนท่ีพระเยซูคริสตจะมาบังเกิด พระเจาไดสงเด็กทารกที่พิเศษอีกคนหน่ึงลงมายังโลกน้ี แมของ

เด็กทารกคนน้ีเปนหญิงชรามีชื่อวาเอลีซาเบธ เธอไมสามารถท่ีจะมีลูกได ขณะท่ีสามีของนางกําลังรับใชพระเจาอยูใน
วิหาร มีทูตสวรรคมาปรากฎและบอกเขาวา เขาจะมีลูกชายคนหน่ึง ใหเรามาดูวาขอความท่ีทูตองคน้ันมาบอกเขาคือ
อะไร 

“แตทูตองคน้ันกลาวแกทานวา"เศคาริยาหเอยอยากลัวเลยดวยไดทรงฟงคําอธิษฐานของทานแลวนางเอลี
ซาเบธภรรยาของทานจะมีบุตรเปนผูชายและทานจงต้ังช่ือบุตรน้ันวายอหน ทานจะมีความปรีดาและยินดี
และคนเปนอันมากจะเปรมปรีด์ิที่บุตรน้ันบังเกิดมา เพราะวาเขาจะเปนใหญจําเพาะพระเจาเขาจะไมกินนํ้า
องุนหมักและเหลาเลยและจะประกอบไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้ังแตครรภมารดา เขาจะนําพงศพันธุ
อิสราเอลหลายคนใหหันกลับมาหาพระเจาของเขาทั้งหลาย เขาจะนําหนาพระองคโดยนํ้าใจและฤทธิ์เดชของ
เอลียาหใหพอกลับคืนดีกับลูกและคนด้ือดานใหกลับไดปญญาของคนชอบธรรมเพื่อจัดเตรียมชนชาติหน่ึง
ไวใหสมแกพระเจา”   ลก 1:13-17 
 

 

 พระเจาบอกวายอหนจะตองทําอะไรบาง (ใหนําพาคนอิสราเอลเพ่ือหันกลับมาหาพระเจา, เพ่ือชวยเตรียมความพรอม
ใหกับผูคนเหลาน้ัน)  
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 น่ีคือเด็กพิเศษ แมของเขาคือนางเอลีซาเบธ เปนญาติกับนางมารียแมของพระเยซูดวย ดังน้ันยอหนกับพระเยซูมีศักดิ์
เปนอะไรกัน (ลูกพ่ีลูกนอง) ครูจะนับถึงหึงสาม และเม่ือครูนับสาม ใหทุกคนบอกชื่อลูกพ่ีลูกนองของตัวเองออกมา
พรอมๆกัน ใหนับหน่ึงหน่ึงสาม และใหเด็กๆไดบอกช่ือลูกพ่ีลูกนองของพวกเขาพรอมกัน 

 

 ยอหนไมไดเติบโตเหมือนกับเด็กหนุมคนอ่ืนๆ เขาอาศัยอยูในถิ่นทุรกันดาน เขากินต๊ักแตน และด่ืมนํ้าผ้ึงปา ต๊ักแตน
เปนแมลงชนิดหน่ึง เธอคิดวาเธอชอบอาหารอยางยอหนไหม ใหเด็กๆไดตอบสนอง 

 

 แทนท่ีเขาจะสวมใสเสื้อคลุมเหมือนกับคนอื่นๆ เขาใสเสื้อผาท่ีทํามาจากขนอูฐ และคาดเอวดวยหนังสัตว ดูแลวเขา
นาจะดูคลายกับคนปา เธอเคยเห็นใครท่ีแตงตัวแปลกประหลาดบางไหม พวกเขาแตงตัวกันอยางบาง ใหเด็กๆได
ตอบสนอง 

 

 เธอจะคิดอะไรบางถาบังเอิญไปพบคนแบบยอหนกลางถนน ใหเด็กๆไดมีโอกาสตอบคําถาม 
 

 ยอหนรูวาพระเจาไดทรงเรียกเขาใหทํางานพิเศษ เขารูวาเวลาท่ีพระเยซูคริสตจะมาสั่งสอนผูคนน้ันใกลเขามาแลว 
ยอหนเปนผูท่ีพระเจาไดสงมาเพ่ือเตรียมผูคนใหพรอมสําหรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต และท้ังหมดน้ีคือสิ่งเขา
ไดทํา 
 

 ใหเอาถังนํ้าวางไวตรงกลางวงของเด็กๆ ยอหนอยูหางจากตัวเมือง แตเขาไปที่แมนํ้าจอรแดนเพ่ือใหบัพติศมากับคนท่ี
น่ัน  
 

 คนท่ัวทุกหนแหงไปหายอหนท่ีแมนํ้า พวกเขาบอกวาไดทําบาป และตองการหันกลับมาหาพระเจา จากน้ันยอหนจึงพา
พวกเขาไปยังแมนํ้าจอรแดน และใหบัพติศมาพวกเขาที่น่ัน เขาไดจุมคนเหลาน้ันลงในน้ํา และยกพวกเขาขึ้นจากนํ้า 
 

 

 

      
 เม่ือคนไปที่แมนํ้า ก็เหมือนกับวาพวกเขาไดบอกลาชีวิตเกา เม่ือพวกเขาขึ้นจากนํ้า ก็เหมือนกับการไดเร่ิมชีวิตใหมอีก

คร้ัง ไดรับการชําระใหสะอาดจากความผิดบาป และตัดสินใจท่ีจะติดตามพระเจา 
 

 การรับบัพติศมาก็เหมือนกับการทําเคร่ืองหมายเอาไวท่ีมือ เปนเคร่ืองหมายสําหรับทุกคนที่รักพระเจา และตองการคช
ติดตามพระองคดวยสุดจิตใจ พวกวเขากระทําการนี้ตอหนาผูคนมากมาย เพ่ือใหทุกคนไดรู 
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 อยูมาสันหน่ึงยอหนมองเห็นสิ่งหน่ึงท่ีทําใหเขาแปลกใจมาก มีชายคนหน่ึงกําลังมาหาเขาเพ่ือรับบัพติศมา แตคนๆน้ัน
ไมใชคนท่ัวไป แตเปนพระเยซูคริสตน่ันเอง 
 

 ยอหนไมรูวาจะทําอยางไรดี เพราะพระเยซูคริสตไมมีความผิดบาปประการใดใหลางออกไป พระองคเปนผูท่ีบริบูรณ
และเปนบุตรของพระเจา พระเยซูใหยอหนบัพติศมาใหกับพระองค ยอหนยอมท่ีจะเชื่อฟง เธอคิดวายอหนจะรูสึก
อยางไรท่ีใหพระเยซูรับบัพติศมา ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
 

 ยังมีสิ่งท่ีทําใหยอหนรูสึกแปลกใจมากขึ้นอีกเพราะในขณะท่ีพระเยซูขึ้นมาจากนํ้าน้ัน เม่ือยอหนขึ้นไปบนทองฟา เขา
เห็นทองฟากําลังเปดออก เหมือนกับการดึงผามานผืนใหญออกจากกัน และทันใดน้ันก็มีเสียงดังมาจากสวรรควา 

พอพระองคเสด็จขึ้นมาจากนํ้าในทันใดน้ันก็ทรงเห็นทองฟาแหวกออกและพระวิญญาณดุจนกพิราบลงมาสู
พระองค แลวมีพระสุรเสียงมาจากฟาสวรรควา"ทานเปนบุตรที่รักของเราเราชอบใจทานมาก" มก 1:10-11 
 

 เธอคิดวาใครเปนคนพูดมาจากสวรรค (พระเจา)  
 

 ถูกตองแลว เสียงน้ันคือเสียงของพระเจา เธอคิดวาทําไมพระเจาถึงไดบอกกับคนอ่ืนๆวา พระเยซูคริสตเปนบุตรของ
พระองค (คําตอบท่ีอาจเปนไปได: เพ่ือใหพวกเขาไดรูความจริง, เพ่ือใหพวกเขาฟงพระเยซูคริสต, เพ่ือพวกเขาจะได
เช่ือในพระองค, ฯลฯ) 

 

 พระเยซูไดรับบัพติศมาเพ่ือเปนการแสดงวา พระองคจะมอบชีวิตเพ่ือทําตามพระประสงคของพระบิดาในสวรรค ก็
เหมือนกับการท่ีพระองคมีเคร่ืองหมายอยางท่ีเราไดทําไวบนมือของเรา 

 

 หลังจากท่ีพระเยซูรับบัติศมาแลว พระองคไดเร่ิมสั่งสอนผูคน และทําการรักษา และบอกพวหเขาเก่ียวกับเร่ืองราวของ
พระเจา การบัพติศมาคือการเร่ิมตนของพระเยซูคริสต ยอหนชวยใหทุกคนพรอมท่ีจะฟงสิ่งท่ีพระเยซูคริสตบอก และ
เชื่อวาพระเยซูคริสตเปนบุตรของพระเจา 
 

    

 

 
 ใหพูดคุยกับเด็กๆเกี่ยวกับการรับบัพติศมาของคุณ หรือของคนอื่นๆในคริสตจักร คุณอาจจะใหศิษยาภิบาลมาพูดกับ

เด็กๆเก่ียวกับเรื่องการรับบัพติศมา 
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การจบบทเรียน:   
 

    

 

 
 มีใครจะบอกครูไดวา ทําไมคนจึงรับบัพติศมา (เพ่ือเปนการแสดงวาพวกเขาตองการท้ิงความผิดบาปไป และเริ่ม

ติดตามพระเจาดวยสุดจิตสุดใจของพวกเขา) 
 

 สิ่งพิเศษท่ียอหนทําคืออะไรบาง (คําตอบที่อาจเปนไปได: เขาชวยใหผูคนหันกลับมาทางพระเจา, เขาชวยเตรียมความ
พรอมใหกับผูคนที่จะตอนรับพระเยซูคริสต, เขาเปนลูกพ่ีลูกนองของพระเยซูคริสต, ฯลฯ) 

 

 พระเจาไดพูดอะไรในขณะที่พระเยซูรับบัพติศมา (“เจาเปนบุตรของเรา เราชอบพระทัยเจามาก”) 
 

 
 ทําไมเราควรที่จะฟง และเชื่อฟงพระเยซูคริสต (เพราะพระองคเปนบุตรของพระเจา) 

 
 ในสัปดาหน้ี ใหบอกสิ่งหน่ึงท่ีแสดงวาเธอไดเชื่อฟงพระเยซูคริสต (คําตอบท่ีอาจเปนไปได: การอธิษฐาน, ใจดีตอผูอื่น, 

ชวยเหลือผูอื่น, ฯลฯ) 
 

 ใหเรามาอธิษฐานดวยกันเพ่ือขอใหพระเยซูชวยเราที่จะฟง และเชื่อฟงพระองคตลอดสัปดาหน้ี ใหคุณบอกคําอธิษฐาน
แบบงายๆ และจากน้ันใหเด็กๆมีโอกาสอธิษฐานออกเสียงดังๆ  
 

 
กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
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การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


