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เร่ือง   ผูชายคนท่ีถูกหยอนลงมาจากหลังคา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจถึงแนวคิดพ้ืนฐานของหลักศาสนศาสตร 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเยซูคริสต พระผูชวยใหรอด 

บทเรียน:  ผูชายคนที่ถูกหยอนลงมาจากหลังคา 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะอธิบายถึงเหตุผลที่เพ่ือนๆของคนปวยทํางานหนักเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนของเขา 
2. เด็กจะบอกถึงวิธีที่จะนําคนอื่นมาหาพระเจา 
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อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. ผาหม 
 

          อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   

1. อานบทเรียนทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อาน และศึกษาพระธรรม ลูกา 5:17-26 และทําเครื่องหมายไวในพระคัมภีร 



4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะตัดสินใจท่ีจะนําเพ่ือนๆ และครอบครัวมาหาพระเยซูคริสต  
  

 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:   

 
 

   
 
 ยินดีตอนรับทุกคนเขาสูชวงเวลาของการเลาเร่ือง ใหเด็กๆเขามาน่ังลอมรอบคุณ วันน้ีเราจะนุงชิดๆกันมากกวาทุกคร้ัง ให

เด็กๆเขามาชิดกันอีกนิดหน่ึง ใหเรียกเด็กท่ีตัวเล็กท่ีสุดในชั้นเรียนกาวออกมาอยูขางๆคุณ 
 
 สวนคนท่ีเหลือ ใหยืนชิดกันเปนวงกลม โดยใหม่ันใจวาพวกเธอยืนชิดกันใหแนนท่ีสุด จนไมสามารถเคล่ือนตัวได และมีกฎ

ขอหน่ึงคือ พวกเธอตองหลับตาไมวาจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจะตองหลับตาอยู ใหเด็กยืนชิดกัน และหลับตา 
 

 บอกกับเด็กคนที่ยืนอยูขางคุณ ตอนนี้ถึงเวลาของเธอที่จะตองเขาไปขางในวง คนอ่ืนๆไมสามารถท่ีจะเห็นเธอ และพวกเขา
ไมสามารถขยับตัว เธอพรอมหรือยัง เร่ิมได 
 

 ใหโอกาสเด็กคนดังกลาวพยายามแทรกตัวผานเด็กคนอื่นๆเพ่ือเขาไปขางในวงกลม ถาเขาทําได ใหเขารวมกับเพ่ือนๆในวง 
และเลือกอีกคนหน่ึงใหมาเปนอาสาสมัคร และใหขอเขาที่จะเขาไปในวงกลมอีก 
 

 หลังจากเลนเกมสองถึงสามครั้งแลว ใหเด็กๆกลับไปน่ังที่เดิม และใหคุณถามคําถามเหลาน้ีกับเด็กๆ: 
 

o เธอรูสึกอยางไรท่ีพยายามเขาไปขางใน? 
 

o พวกเธอรูสึกอยางไรบางท่ีพยายามปองกันไมใหคนอ่ืนเขาไปขางใน? 
 

o เธอคิดวาจะเปนอยางไร ถาคนสองคนพยายามเขาไปในวงพรอมๆกัน? 
 

o ถาเปนสามคนละ และถาเปนหาคนละ? 
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 พวกเธอลองเดาซิวาจะเกิดอะไรขึ้น อยางไรก็ตามนี่คือสิ่งท่ีเกิดขึ้นในเร่ืองราวของวันน้ี มีคนหาคนที่พยายามเขาไปขางใน
ของสถานท่ีแหงหน่ึงท่ีแนนขนัดไปดวยผูคนมากมาย ครูกําลังคิดวาพวกเขาจะทําไดหรือเปลา เรามาคนหากันดีกวา 

  
กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

  

    

 

    
 

 เธอคงยังจําไดวาพระเยซูคริสตทําการอัศจรรยหลายคร้ัง พระองคชวยใหคนตาบอดมองเห็นได พระองคเล้ียงคน
หลายพันดวยอาหารเพียงเล็กนอย พระองคทรงรักษาคนท่ีมีแผลตามรางกาย และเปนไขสูง 

 

 ขาวการทําการอัศจรรยของพระเยซูไดแพรกระจายออกไปท่ัวทุกท่ี จึงมีผูคนเปนอันมากติดตามพระองคไปทุกหนทุก
แหง ความสนใจของผูคนทําใหการเดินทางของพระองคไปยังท่ีตางๆมีความยุงยากมากขึ้น 

 

 ลองคิดดูวา หากมีคนหน่ึงท่ีเธอรักกําลังปวยอยู เธอคิดวาเธอจะพยายามพาเขา/เธอไปหาพระเยซูหรือไม ใหเด็กๆได
ตอบสนอง 
 

 พระเยซูตองการทํามากกวาการรักษาผูคน พระองคตองการบอกพวกเขาเร่ืองขาวดีของอาณาจักรพระเจา ดังน้ันวัน
หน่ึงพระองคจึงไปที่บานหลังหน่ึงเพ่ือสอนผูคน เม่ือคนรูวาพระองคอยูท่ีน่ัน ผูคนไปรวมตัวกันจนบานแนนขนัด 
บานหลังน้ันเต็มจนไมสามารถใหคนใดคนหน่ึงเขาไปไดอีก 
 

 

 
 เธอเคยเขาไปในบานท่ีมีคนอยูเตมจนคนอ่ืนๆไมสามารถแทรกตัวเขาไปได เคยมีบางไหม ใหเด็กๆไดตอบสนอง ใหเด็ก

ทุกคนยืนขึ้น และเราจะลองดูวาบานท่ีเต็มไปดวยคนน้ันจะเปนอยางไร ใหเด็กๆยืนลอมรอบคุณ จากน้ันใหกาวเทาเขา
หาคุณทีละกาวอยางชาๆจนวงชิดและแนนติดกัน ใหบอกเด็กๆวาน่ีคือลักษณะของบานที่พระเยซูกําลังสอนผูคนอยู 
  

  

 
 มีชายคนหน่ึงแบกเพ่ือนท่ีเดินไมไดมาท่ีบานหนังน้ัน พวกเขาตองการที่จะพาเพ่ือนของเขาท่ีปวยเขาไปหาพระเยซูขาง

ใน เพ่ือท่ีพระเยซูคริสตจะรักษาใหหายได 
 

 3



 4

 ใหคุณเอาผาหมวางไวตรงกลางวง ครูตองการอาสาสมัครสี่คนใหแสดงเปนเพ่ือนกัน ใหเลือกเด็กสี่คน ใหเด็กละคนถือ
มุมผาแตละมุม เราจะทําทาวาคนท่ีไมสบายน้ันกําลังนอนอยูในผาผืนน้ี  

 

 บานท่ีพระเยซูคริสตกําลังสอนผูคนอยูท่ีน่ัน ใหคุณช้ีไปที่มุมหน่ึงของหอง ตอนน้ีเปนเวลาท่ีจะพาเพ่ือนของเธอไปหา
พระเยซูคริสต 

 

 ใหชวยแนะเด็กทั้งสี่คนที่จะทําทาถือมุมผาแตละมุม และยกคนปวยเขาไปในบานที่พระเยซูกําลังสอนอยู ใหเด็กๆที่
เหลือเขาแถวจากทางเขาหองจนถึงมุมที่ใชเปนบานหนังน้ัน 
 

 ลองดูซิ บานหลังน้ันชางแนนไปดวยผูคน คนเหลาน้ันตองการที่จะไดฟงสิ่งท่ีพระเยซูสอน และพวกเขาจะไมยอมให
คนอ่ืนเขาไปขางในอยางแนนอน เธอคิดวาจะทําอยางไร ใหเด็กๆไดแสดงความคิดเห็น  
 

 ครูจะบอกพวกเธอวา เพ่ือนท้ังสี่คนน้ันอยางไร พวกเขาพาคนปวยขึ้นไปที่บนหลังคา ใหลองทําทายกคนปวยขึ้นไปที่
หลังคา หลังจากที่พวกเขาทําอยางน้ันแลว ใหเด็กๆกลับมารวมตัวกันที่วงอีกครั้ง 
 

 ในพระคัมภีร – ในสมัยน้ัน ผูคนมักจะใชหลังคาเปนหองอีกหองหน่ึง ดังน้ันพวกเขาจะมีบรรไดเพ่ือท่ีจะใชเดินขึ้นไป
บนหลังคา เพ่ือนท้ังสี่คนน้ันแบกคนปวยขึ้นไปท่ีหลังคา ซึ่งพวกเขาอยูตรงท่ีพระเยซูสอนอยูพอดี 
 

 พวกเขาจะเอาเพ่ือนไปหาพระเยซูคริสตไดอยางไร ใหเด็กๆแบงปนความคิดเห็น 
 

 ครูจะบอกพวกเธอวาพวกเขาทําอยางไร พวกเขาเจาะหลังคาจนกลายเปนชองใหญ จากน้ันพวกเขาไดหยอนคนปวยลง
ไปอยางชาๆ ตรงหนาของพระเยซูคริสต 
 

 ถาเกิดวาเธออยูในหองน้ัน และเห็นคนเจาะหลังคาเอาเพ่ือนของเขาหยอนลงมาตรงหนาพระเยซู เธอจะพูดวาอยางไร 
ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
 

 ผูคนในหองน้ันรูสึกแปลกใจมาก เม่ือพระเยซูคริสตเห็นส่ิงท่ีคนท้ังสีคนน้ันทํา พระองครูวาคนทั้งสี่น้ันมีความเช่ือ
อยางแรงกลาวาพระองคจะรักษาเพื่อนเขาได เธอคิดวาพระเยซูคริสตไดพูดอะไรกับคนปวยคนน้ัน ใหเด็กๆได
ตอบสนอง 
 

 ใหเรามาดูในพระคัมภีรวาพระเยซูไดพูดวาอยางไรกับคนปวยท่ีนอนอยูในผาหม 
 

“…เราสั่งเจาวาจงลุกขึ้นยกที่นอนไปบานของเจาเถิด"” ลูกา 5: 24ข 
 



 เธอคิดวาจากน้ันเกิดอะไรขึ้นอีก ใหโอกาสเด็กๆที่จะตอบ  
 

 ครูจะอานสิ่งท่ีเกิดขึ้นในพระคัมภีร และใหเธอทําอยางท่ีครูบอก พรอมหรือยัง? 
 

“ในทันใดน้ันเขาจึงลุกขึ้นตอหนาคนทั้งปวงยกที่นอนซึ่งเขาไดนอนนั้นกลับไปบานของตนพลางรอง
สรรเสริญพระเจา”ลูกา 5:25 
 

 ใหพวกเธอทําทาเหมือนกับคนที่พระเยซูทรงรักษา ใหเด็กๆลุกขึ้นยืน พับผาหม กระโดดขึ้นลง และเริ่มสรรเสริญพระ
เจา 
 

 พระคัมภีรบอกวา ผูคนท่ีเห็นรูสึกแปลกใจ และสรรเสริญพระเจา ใหเราแสดงความชื่นชมยินดีท่ีพระเจาทรงรักษาคน
เจ็บปวย ใหนําเด็กๆแสดงความชื่นชมยินดี 

 

 ลองจินตนาการวาเธอเปนเพ่ือนของคนปวย เธอจะพูดอยางไรถาเห็นเพ่ือนของคุณลุกขึ้น และเดิน ใหเด็กๆได
ตอบสนอง 

 

 ทําไมคนทั้งสี่คนจึงทํางานหนักเพ่ือท่ีจะชวยคนปวยใหไปหาพระเยซู (เพ่ือใหคนปวยหาย) 
 

 ลองบอกครูวา อะไรท่ีทําใหคนท้ังสี่คนเปนเพ่ือนท่ีดีของคนปวย (คําตอบที่อาจเปนไปได: พวกเขาพาคนปวยไปที่บาน
ที่พระเยซูกําลังสอนอยู, พวกเขาไมไดยอมแพถึงแมวาจะเขาไปในบานไมได, พวกเขาพาคนปวยขึ้นไปที่บนหลังคา, 
พวกเขาเจาะหลังคาและหยอนคนปวยลงไป, ฯลฯ) 
 

 ใหคิดเก่ียวกับเพ่ือนท้ังสี่คนในเร่ือง เธอมีความคาดหวังอะไรบางกับเพ่ือนท่ีดี (คําตอบที่อาจเปนไปได: ฉันคิดวาเพ่ือน
ที่ดีจะชวยเหลือฉันเวลาที่เจ็บปวย, ฉันคิดวาเพ่ือนที่ดีจะชวยดูแลฉัน, ฯลฯ) 
 

 

 
 
 

การจบบทเรียน:   
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 คราวน้ีใหเราลองพิจารณาตัวเองวาการจะเปนเพ่ือนท่ีดีตอคนอ่ืนน้ัน จะตองทําอยางไร ใหบอกครูมาสามวิธีท่ีเราจะ
เปนเพ่ือนท่ีดีตอกันได (คําตอบที่อาจเปนไปได: ฉันจะเลาเรื่องพระเยซูใหฟง, ฉันสามารถที่จะชวยคนอื่นเมื่อเขาเจอ
ปญหา, ฉันสามารถที่จะหนุนใจคนอ่ืนเมื่อเขาเจอปญหา, ฉันสามารถจะบอกเขาวาฉันเปนหวงเขา, ฯลฯ) 

 

 สิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีคนสี่คนในพระคัมภีรทําคือ พาคนปวยไปหาพระเยซู พวกเขาไมใหสิ่งใดท่ีจะหยุดย้ังความต้ังใจของเขา 
 

 เราไมตองแบกใครไปหาพระเยซู เราจะนําคนอ่ืนมาหาพระเยซูไดอยางไร (คําตอบที่อาจเปนไปได: ฉันสามารถเลาให
พวกเขาฟงเก่ียวกับพระเยซู, ฉันสามารถพาพวกเขาไปโบสถ, ฉันสามารถแสดงความรักที่พระเยซูคริสตตองการใหฉัน
ชวยเหลือคนอื่น, ฯลฯ) 
 

 ครูตองการใหทุกคนกมหัวลง และหลับตา และขอพระเยซูท่ีจะบอกเธอถึงคนๆหน่ึงท่ีจะนําเขา/เธอมาหาพระองค ให
เวลากับเด็กๆประมาณสามสิบวินาทีเพ่ือใหเด็กๆไดอธิษฐาน 
 

 คราวน้ีใหทุกคนลองบอกครูวา เธอจะทําอยางไรที่จะนําคนอ่ืนมาหาพระเยซูคริสตในสัปดาหน้ี 
 

 เมื่อเด็กๆไดแบงปนทุกคนแลว ใหคุณอธิษฐานปด 
 

 พระเยซูคริสตเจา โปรดชวยพวกเราใหเปนเหมือนกับเพ่ือนๆในเร่ือง โปรดชวยเราใหนําผูอ่ืนมาหาพระองค โปรดนํา
เรา และชวยเรา ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน 
 

กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


