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วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะบรรยายถึงการที่พวกฟาราสีแกลงพระเยซูคริสต 
2. เด็กจะพูดถึงสองสิ่งที่คนเล้ียงแกะทํา 
3. เด็กจะอธิษฐานขอบคุณพระเจาสําหรับการที่พระองคทรงเปนผูเล้ียงที่ดีของพวกเขา 
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อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. กระดานดํา 
3. ชอลค 
4. ไมสองอัน และไมหน่ึงอันสําหรับเด็กแตละคน 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 



สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   
1. ใหอานบทเรียนทั้งหมด 
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. ศึกษาพระธรรม ยอหน 9 และ 10 และใหทําเครื่องหมายเอาไว 
4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะเขาใจวาพระเยซูทรงเปนผูเล้ียงของเขา 

 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:   

 

 

 

   
 เมื่อเด็กๆมาถึง ใหพวกเขาหยิบก่ิงไมที่คุณจัดเตรีบมไวคนละหน่ึงอัน 
 
 ปกติแลวในชั้นเรียนของเรา เราจะเรียนวิธีท่ีจะรักพระเจา และการเปนเหมือนกับพระเยซูคริสต แตวันน้ีเราจะเร่ิมใหแปลก

กวาทุกคร้ังสักนิดหน่ึง ครูอยากใหพวกเธอคิดเก่ียวกับวิธีตางๆท่ีคนไมดีชอบทํา ถาเธอคิดออกแลวใหเขียนหรือวาดลงบน
กระดาน 

 

 ใหเด็กๆไดผลัดเปล่ียนกันวาด หรือเขียนสิ่งที่คนไมดีมักจะทํากันลงบนกระดาน และใหพวกเขาอธิบายรูปของพวกเขาดวย 
 

 น่ีคือสิ่งท่ีคนไมดีชอบทํา เธอคิดวาทําไมคนหน่ึงคนถึงไมดีกับอีกคนหน่ึงได ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
 

 บางคร้ังบางคนทําไมดีเพราะมีคนทํารายเขากอน บางคร้ังอาจจะเปนเพราะพวกเขาโกรธ และเจ็บปวดอยูขางในใจ บางคร้ัง
อาจจะเปนเพราะพวกเขาอิจฉา 
 

 ในเร่ืองราววันน้ี เราจะมาคนหาคนบางคนท่ีไมดีกับพระเยซูคริสตอยางมากๆ พวกเขาเปนกลุมของคนท่ีเปนอาจารยเรียกวา 
ฟาริสี ใหเรามาเรียนรูวาพวกเขาเปนใคร ทําอะไรกัน และทําไมถึงทําไมดีกับพระเยซูคริสต 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 
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 พวกฟาริสีเปนผูรอบรูในกฎตางๆของชาวยิว พวกเขาคิดวารูกฎตางๆเหลาน้ัน และปฏิบัติมันไดดีกวาคนอ่ืนๆ บางคร้ัง
พวกเขาใสขอความบางอยางในกฎซึ่งพระเจาไมไดใสเอาไว ทําใหกฎท่ีพวกเขาบัญญัติขึ้นยากเกินไปสําหรับคนทั่วๆไป
ท่ีจะทําตามได 

 

 ตัวอยางเชน เม่ือพระเจาใหบัญญัติในบัญญัติสิบประการวา “ใหระลึกถึงวันสะบาโตและถือวาเปนวันบริสุทธ์ิ” พระเจา
หมายความวา ใหผูคนท่ีจะพักผอน และนมัสการพระเจา 

 

 แตพวกฟาริสีทําใหมันยากขึ้นไปอีก พวกเขาบอกวา ในวันสะบาโตผูคนไมสามารถท่ีจะเดินมากกวาจํานวนกาวท่ีถูก
กําหนดเอาไว ถามีใครท่ีเดินกาวมากกวาน้ันถือวาเปนการทํางาน เธอคิดวาจะเชื่อฟงกฎอยางน้ีไดหรือไม ใหเด็กๆได
ตอบสนอง 

 

 พวกฟาริสียังคงสรางกฎอยางน้ันเร่ือยๆ และพวกเขาก็ภูมิใจมากท่ีไดรักษากฎเฟลาน้ันไดท้ังหมด พวกเขาคิดวาดีกวา
คนอ่ืนๆ 
 

 ใหลุกขึ้นยืน และลองทําทาทางเหมือนกับวาเธอดีกวาคนอ่ืนๆ ลองทําหนาตาดวย ใหเด็กๆลองทําทาทาง เหมือนจริงๆ
ครูดีใจท่ีพวกเธอไมไดเปยอยางน้ัน ใหน่ังลงได 
 

 เพราะวาพวกฟาริสีเปนอาจารยดังน้ันผูคนจึงพยายามทําตามสิ่งท่ีพวกเขาไดสั่งสอน 
 

 ใหคุณชูไมอันหน่ึงขึ้น น่ีเปนฟาริสีคนหน่ึง ใหพวกเธอนําไมของแตคนมารวมเขากับของครูเพ่ือแสดงวามีคนมากมาย
ท่ีฟงอาจารย?ท่ีสอนเก่ียวกับกฎตางๆ ใหเด็กๆนําไมมารวมกันกับของคุณ 
 

 พระเยซูรูวาทุกสิ่งท่ีพวกฟาริสีมีน้ันไมถูกตอง ใหชูไมอีกอันหน่ึงดวยมืออีกขางหน่ึงเพื่อใชแทนพระเยซูคริสต  
 

 พระเยซูคริสตสอนวาพระเจามีเมตตา รัก และทรงใหอภัย ผูคนมากมายชอบในส่ิงท่ีพระเยซูไดสั่งสอน พวกเขา
ตองการไดยินมากขึ้นๆเก่ียวกับพระเจา ลองเดาซิวาอะไรเกิดขึ้น – ผูคนจํานวนมากจึงเร่ิมท่ีจะติดตามพระเยซูคริสต 
แทนท่ีจะใสใจกับพวกฟาริสี 
 

 ใหเอาไมของเธอมาดานของพระเยซูคริสต ใหเด็กๆยายมาอีกขางหน่ึงพรอมกับถือไมของตนเองรอบไมของคุณ 
 

 เธอคิดวาพวกฟาริสีจะรูสึกอยางไรบาง (โกรธ, อิจฉา) ใหคุณรวบรวมไมจากเด็กๆ 
 



 พวกฟาริสีเกลียดพระเยซูคริสต พวกเขาเร่ิมหาวิธีท่ีจะฆาพระเยซู แตกอนอ่ืนพวกเขาจะแกลงใหพระเยซูรูสึกอับอาย
โดยการต้ังคําถามตางๆนานา 
 

 แตผูคนเห็นการอัศจรรยท่ีพระเยซูไดทํา – เชนการเล้ียงคนมากมายดวยอาหารเพียงเล็กนอย และการรักษาคนตาบอด
ใหเก็นไดอีกคร้ัง คนเปนจํานวนมากขึ้นเร่ือยๆท่ีเชื่อในพระเยซูคริสต 
 

 พระเยซูคริสตบอกกับทุกคนถึงสิ่งท่ีพระองคตองการ 
 

 Jesus told everyone what He was really like.  
 
พระเยซูตรัสวา: 
"เราบอกความจริงแกทานวาผูที่มิไดเขาไปในคอกแกะทางประตูแตปนเขาไปทางอ่ืนน้ันเปนขโมยและโจร 
แตผูที่เขาทางประตูก็เปนผูเล้ียงแกะ นายประตูจึงเปดประตูใหผูน้ันแกะยอมฟงเสียงของทานทานเรียกช่ือ
แกะของทานและนําออกไปเมื่อทานตอนแกะของทานออกไปหมดแลวก็เดินนําหนาและแกะก็ตามทานไป
เพราะรูจักเสียงของทาน 
พระเยซูยังตรัสวา: 
"เราบอกความจริงแกทานวาเราเปนประตูของแกะทั้งหลายบรรดาผูที่มากอนเราน้ันเปนขโมยและโจรแตฝูง
แกะก็มิไดฟงเขาเราเปนประตูถาผูใดเขาไปทางเราผูน้ันก็จะรอดเขาจะเขาออกแลวก็จะพบอาหารขโมยน้ัน
ยอมมาเพ่ือจะลักและฆาและทําลายเสียเราไดมาเพ่ือเขาทั้งหลายจะไดชีวิตและจะไดอยางครบบริบูรณ 
เราเปนผูเล้ียงที่ดีเรารูจักแกะของเราและแกะของเราก็รูจักเรา 
     ยอหน 10:1-4, 7-10, 14 
 

  

 
 พวกเธอทุกคนจะแสดงเหมือนกับแกะ วันน้ีครูจะเปนผูเล้ียงแกะ ใหทุกคนทําเสียงเหมือนแกะซิ ใหเด็กๆไดทําเสียง

แกะรอง 
 

 คราวน้ีตามครูมา ใหเราไปหาหญาสดๆกินดีกวา ถาคุณสามารถพาเด็กไปยังที่มีสนามหญาก็ใหทํา แตถาไมมีก็ใหแสดง
วาบริเวณใดบริเวณหน่ึงเปนทุงหญา ใหเด็กๆแสดงวากําลังเลมหญา และด่ืมนํ้าจากลําธาร 

 

 คราวน้ีพวกเธออ่ืมแลว ใหตามครูไปยังท่ีพักผอนกันดีกวา ใหรวมเด็กๆมากระจุกอยูใกลคุณ 
 

 ดูน่ันซิ หมาปากําลังมา ใหอยูใกลๆครูนะ ครูจะไลพวกมันไปเอง ใหทําทาเหมือนกําลังไลหมาปาอยู 
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 ครูจะคอยปกปองพวกเธอตลอดเวลา แมวาครูจะตองเส่ียงชีวิตก็ตาม เพราะวาน่ันคือสิ่งท่ีผูเล้ียงแกะท่ีดีจะตองทํา 
 

 ครูตองการไปหานํ้าใหพวกเธอดื่มกอนท่ีจะมืด มีลําธารเงียบสงบอยูท่ีน่ันเอง ครูรูวาพวกเธอจะไมดื่มนํ้าจากลําธารท่ี
เชี่ยวกราก ดังน้ันครูจึงพยายามหาลําธารท่ีไหลอยางเอยๆ ใหทุกคนดื่มนํ้าไดแลว คุณอาจจะพาเด็กๆไปยังที่ๆเด็กจะดื่ม
นํ้าไดจริงๆ 
 

 คราวน้ีถึงเวลาท่ีเราจะหาที่นอนท่ีปลอดภัยในยามคํ่าคืนแลว – ท่ีๆไมมีขโมย หรือสัตวปาท่ีจะมาเอาพวกเธอไปได ให
นําเด็กๆกลับไปยังจุดที่เลาเรื่องราว 
 

 พวกเธอเปนแกะที่ดีมาก คราวน้ีลองบอกครูวา ผูเล้ียงแกะท่ีดีจะตองทําอะไรบาง (คําตอบที่อาจเปนไปได: นําแกะของ
เขา, มอบชีวิตของเขาเพ่ือแกะได, หานํ้า และทุงหญาใหฝูงแกะของเขา) 
 

 มีใครบอกครูไดบาง พระเยซูคริสตทรงเปนผูเล้ียงท่ีดีของเราไดอยางไรบาง (คําตอบที่อาจเปนไปได: พระองคยอม
เสียสละชีวิตเพ่ือเรา, พระองคทรงนําชีวิตของเรา, พระองคทรงใหสิ่งที่จําเปนสําหรับเรา) 
 

 

 
การจบบทเรียน:   
 

 

 

 

   
 พวกฟาริสีแกลงพระเยซูคริสตอยางไรบาง (พวกเขาไมดีตอพระองค)  

 

 ทําไมพวกเขาไมดีกับพระเยซู (พวกเขาอิจฉาเพราะวาผูคนเริ่มติดตามพระเยซู)  
 

 ถาเธออยูในสมัยน้ัน เธอจะติดตามพวกฟาริสี หรือพระเยซูคริสต ทําไม ใหเด็กๆไดตอบสนอง  
 

 พระเยซูตองการผูเล้ียงท่ีดีของเธอ พระองครักเธอมากจนสละชีวิตของพระองคได พระองคตองการนําพาเธอใหพบ
กับสิ่งท่ีพิเศษตางๆท่ีพระเจาไดจัดเตรียมเอาไวใหเธอ และพาเธอกลับไปอยูในสวรรคกับพระองค  
 

 มีใครบางท่ีเชื่อวาพระเยซูเปนผูเล้ียงท่ีดี และเปนผูท่ีไถบาปของเราได ใหเด็กๆไดตอบสนอง  
 

 ใหนําเด็กๆอธิษฐานโดยใหพวกเขาพูดตามที่ละวรรค  
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พระเยซูคริสตเจา 
พวกเราเช่ือวาพระองคเปนพระบุตรของพระเจา 
พวกเราเช่ือวาพระองคมาในโลกน้ีเพ่ือตายแทนเรา 
ขอพระองคทรงเปนผูเล้ียงของพวกเรา 
และชําระความผิดบาปของเราท้ังหมด 
พวกเราตองการติดตามพระองค 
อาเมน 

 
กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


