
 
ดานจิตวิญญาณ บทท่ี  39 

เร่ือง พระเยซูคริสตทรงเรียกใหลาซารัสฟนขึ้นมาจากความตาย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจถึงแนวคิดพ้ืนฐานของหลักศาสนศาสตร 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเยซูคริสต พระผูชวยใหรอด 

บทเรียน:  พระเยซูคริสตทรงเรียกใหลาซารัสฟนขึ้นมาจากความตาย 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะเลาถึงสาเหตุที่ทําใหมารีย และมารธาโศกเศราเสียใจ 
2. เด็กจะบอกถึงสิ่งที่พระเยซูไดพูดกับลาซารัส 
3. เด็กจะเรียน และทองพระธรรม ยน 11:25 
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อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. มวนกระดาษทิชชู หรือเศษผาสีขาว 
 

          อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   

1. อานหมดเรียนทั้งบท 
2. ใหรวบรวมอุปกรณตางๆ 



3. อานและศึกษาพระธรรม ยน 11:1-44  
4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะเช่ือวาพระเยซูคริสตทรงมีฤทธิเหนือความตาย 

 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:   
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 วันน้ีเราจะมาเร่ิมตนกันดวยการเลนเกมท่ีชื่อวา “เร็วเขา เร็วเขา” ครูตองการอาสาสมัครคนหน่ึงเพ่ือท่ีจะทําหนาท่ีเปนคน

สงสาร ใหเลือกเด็กคนหน่ึง และใหเขา/เธอไปยืนที่มุมใดมุมนหน่ึงของหองเรียน 
 
 เม่ือคนสงสารพูดวา “เร็วเขา มาหาฉันเดี๋ยวน้ี” พวกเธอจะตองเร่ิมเคล่ือนท่ีไปหาคนสงสารทันที แตมีขอแมวา พวกเธอจะ

เคล่ือนท่ีไดเฉพาะวิธีท่ีครูบอกใหทําเทาน้ัน ใหทุกคนเขาแถว และครูจะบอกใหวาเธอแตละคนจะเคล่ือนท่ีอยางไร 
 

 ใหกระซิบวิธีเคล่ือนที่ใหกับเด็กแตละคน อาจจะใหพวกเขา ว่ิงเหยาะๆ, กระโดดไป, กาวสั้นๆเหมือนเด็กเล็ก, กาวใหฐๆ 
หรือว่ิงไป เมื่อเด็กทุกคนรูวิธีที่จะเคล่ือนตัวแลว ใหคุณใหสัญญานกับเด็กคนที่เปนคนสื่อสารใหพูดวา “เร็วเขา มาหาฉัน
เด๋ียวน้ี” 
 

 เมื่อเด็กๆไปถึงที่คนสงสาร ใหพวกเขาน่ังลง เมื่อทุกคนไปถึงครบแลว ใหเลือกคนสงสารคนใหม และบอกวิธีเคล่ือนตัว
ใหกับเด็กแตละคนอีกครั้ง โดยอยาพยายามใหซ้ําแบบเดิม  
 

 คราวน้ีใหบอกกับเด็กๆใหเคล่ือนตัวแบบ การเดินถอยหลัง, กระโดดเหมือนกบ, ตีลังกาไป, เดินเหมือนเปด หรือโดดไปเปน
วงกลม ใหเด็กๆทําจนกวาจะไปถึงที่คนสงสาร 

 
 ทําไดดีมากทุกคน เธอชอบวิธีเคล่ือนตัวแบบไหนมากท่ีสุด เธอชอบวิธีแบบไหนนอยท่ีสุด ใหเด็กไดตอบสนอง 

 

 เร่ืองราวในวันน้ีจะเก่ียวกับพ่ีนองผูหญิงสองคน ซึ่งพวกเขาเปนคนที่ไปสงขาวใหกับพระเยซูรู “เร็วเขา มาหาพวกเราเดี๋วน้ี” 
พวกเธอมีเหตุผลสําคัญมากท่ีตองการพระเยซูมาเร็วๆ แตเธอรูไหม พระเยซูไมไดรีบเรงอยางไร 
 

 ทุกคนแปลกใจท่ีพระเยซูไมไดรีบเรงแตอยางใด และพวกเขาก็ตองแปลกใจย่ิงขึ้นท่ีไดเห็นสิ่งท่ีเกิดขึ้น เราลองมาคนหาดูวา
เกิดอะไรขึ้นกันแน 

 



 กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

 

    

 

 
 พระเยซูไมมีบานของตนเอง เม่ือพระองคเดินทางเพ่ือสั่งสอนผูคย เพ่ือนๆของพระองคมักจะเชิญพระองคไปพักกับ

พวกเขา เธอเคยมีแขกไปพักท่ีบานเธอหรือเปลา ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
 

 เพ่ือนๆบางคนของพระเยซูอยูท่ีเมืองเบธานี พวกเขาคือมารีย มารธา และลาซารัส เม่ือพระเยซูไปท่ีเมืองน้ี มารีย กับ
มารธาจะทําอาหารเล้ียงพระเยซูกับเหลาสาวก และใหพวกเขาพักท่ีบานเปนประจํา ลาซารัสเปนคนที่คอยตอนรับ พวก
เขาเปนเพ่ือนท่ีพิเศษมากสําหรับพระเยซูคริสต ใครบางท่ีเปนเพ่ือนคนพิเศษของเธอ ใหเด็กๆบอกช่ือเพ่ือนของเขา 
พระเยซูคริสตยังมีเพ่ือนท่ีพิเศษๆเหมือนกับพวกเธอทุกคนที่น่ี 

 

 ขณะท่ีพระเยซูเดินทางไปตามท่ีตางๆเพ่ือสั่งสอนประชาชน มีคนมาบอกขาววาลาซารัสกําลังปวยหนัก พระองครูวา
น่ันหมายถึง “เร็วเขา มาหาพวกเราเดี๋วน้ี” มารียกับมารธาตองการใหพระเยซูรีบมารักษาลาซารัส พวกเขารูวาพระเยซู
มีฤทธิอํานาจท่ีจะรักษา และรูวาพระเยซูทรงหวงใยตอนองชายของพวกเขาเชนกัน 
 

 แตกลับกลายเปนวา พระเยซูคริสตยังคงพักอยูท่ีๆพระองคอยูอีกสองวัน ขณะท่ีพระเยซูคริสตรออยูท่ีน่ัน ลาซารัสได
เสียชีวิตแลว เธอเคยมีใครที่เธอรูจักเสียชีวิตหรือไม ใหเด็กๆไดตอบสนอง เธอรูสึกอยางไรบาง ใหเด็กๆไดพูดถึง
อารมณของพวกเขา 

 

 เม่ือพระเยซูไปถึงยังเมืองเบธานี มารธาไดรออยู แลวเธอพูดกับพระเยซูวา “ถาหากพระองคอยูท่ีน่ี นองชายของฉันไม
ตายหรอก” มารธาไมเขาใจวาทําไมพระเยซูไมรีบมา และรักษาลาซารัส 

 

 พระเยซูกลับบอกกับเธอวา “นองชายของเธอจะฟนขึ้นมาใหม” แลวพระเยซูก็บอกบางส่ิงบางอยางท่ีสําคัญมากท่ีครู
ตองการใหทุกคนไดจําไว ครูจะอานใหฟง 

 
"…เราเปนเหตุใหคนทั้งปวงเปนขึ้นและมีชีวิตผูที่วางใจในเราน้ันถึงแมวาเขาตายแลวก็ยังจะมีชีวิตอีกและทุก
คนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไมตายเลยเจาเช่ืออยางน้ีไหม”   ยน 11:25-26 
 

 มารธาตอบวา “ขาเชื่อพระองคเจาขา ขาพระองคเชื่อวาพระองคทรงเปนพระคริสตพระบุตรของพระเจาท่ีเสด็จมาใน
โลก”  
 

 พระเยซูบอกกับมารธาใหพามารียมาหาพระองค พระองคไดพบกับท้ังสองคนท่ีนอกเมือง เพราะมีคนเปนอันมากท่ีมา
งานศพของลาซารัสอยูท่ีบานของพวกเธอ 
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 เม่ือมารียมาพบกับพระเยซู เธอกําลังรองไหอยู เธอคุกเขาลงและพูดวา “ถาพระองคอยูท่ีน่ี นองชายของเราจะไมตาย
อยางแนนอน” 
 

 เม่ือพระองคเห็นความเศราโศกของเพ่ือนของพระองค พระองคทรงรองไหดวย พระองคถามวาตอนน้ีลาซารัสอยูท่ี
ไหน แลวพวกเขาก็พาพระเยซูไปท่ีอุโมงคฝงศพ พระเยซูก็มีความรูสึกเสียใจเหมือนกับคนทั่วไปท่ีรองไหเม่ือมีคนท่ี
รูจักตองมาเสียชีวิต 
 

 
 

 

 

 

 

 
 ในสมัยน้ัน เม่ือมีคนตาย พวกเขาจะหอศพดวยผา และเอาไปวางไวในอุโมงคฝงศพท่ีทํามาจากหิน 
 

 ใหเลือกอาสาสมัครที่จะแสดงเปนลาซารัส ใหเด็กๆที่เหลือชวยคุณพันทิชชูรอบอาสาสมัคร (ไมตองปดหนา) ใหคุณ
อธิบายกับเด็กๆวาน่ีคือวิธีที่ลาซารัสถูกพันเอาไว 

 
 พระเยซูบอกกับผูชายท่ียืนอยูแถวน้ันวาใหเปดปากอุโมงคออก มารธาบอกกับพระองควา “พระองค ตอนนี้ก็สี่วันแลว 

คงจะมีกล่ินเหม็นมากแลว” 
 

 พระเยซูพูดวา “เราบอกเจาแลวมิใชหรือวา ถาเจาเชื่อเจาจะไดเหน็ความย่ิงใหญของพระเจา” แลวพระองคก็พูดดวย
เสียงดังวา “ลาซารัส ออกมาเถิด” ใหอาสาสมัครกาวออกมาจากอุโมงค 
 

 แนนอนท่ีเดียว ลาซารัสเดินออกจากอุโมงค เขาเปนขึ้นมา พระเยซูใหคนชวยแกะผาพันออกเพื่อท่ีลาซารัสจะเคลือน
ไวหไดอยางอิสระ ใหเด็กๆชวยกันเอาทิชชู หรือผาที่พันอาสาสมัครออก 
 

 ผูคนท่ีเห็น และไดขาวสรรเริญพระเจา พระเยซูทรงใหคนท่ีตายไปแลวสี่วันฟนขึ้นมาอีกคร้ัง! มีคนมากขึ้นเร่ือยๆท่ีเชื่อ
วาพระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจา 
 

 

 

   

 
 ใหเรมาเลนเกมๆหน่ึงดวยกันท่ีมีชื่อวา “เกมจับลาซารัส” ถาเปนไปได ใหพาเด็กๆออกไปขางนอกซึ่งมีบริเวณกวางกวา

เพ่ือที่จะเลนเกมดวยกัน หรือใหจัดโตะและเกาอี้เพ่ือใหมีบริเวณในหองที่กวางพอที่จะเลนเกมได 
 

 ใหเลือกเด็กหน่ึงคนที่จะเปนคนไลจับ และอีกคนหนึ่งที่จะเปนพระเยซู คนไลจับจะพยายามไลจับเด็กคนอื่นๆ แตจะไม
สามารถจับพระเยซูได เมื่อมีเด็กคนใดคนหน่ึงที่ถูกคนไลจับแตะตองตัวแลว เขา/เธอจะตองนอนลงกับพ้ืน และแสดง
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 สําหรับคุณ ในทุกๆสองถึงสามนาที ใหคุณตะโกนบอกเด็กๆวา “หยุด” เมื่อเด็กๆไดยินคําสั่งของคุณแลว พวกเขา

จะตองหยุดอยูกับที่ในทาสุดทายที่พวกเขากําลังทําทาอยู จากน้ันใหคุณเลือกคนที่จะเปนคนไลจับ กับคนที่จะเปนพระ
เยซูคนใหม ใหเลนเกมไปเรื่อยๆจนกวาเด็กทุกคนไดมีโอกาสเปนคนไลจับ หรือพระเยซู 

 
 

 
การจบบทเรียน:   
 

 

 

 

     
 มีใครจะบอกครูไดบางวา เม่ือพระเยซูไดขาววาลาซารัสปวยหนักพระเยซูไดทําอยางไร (พระองคทรงประทับอยู

ที่ๆพระองคอยูอีกสองวัน) 
 
 ทําไมมารีย กับมารธาถึงไดเศราโศกเสียใจมากในชวงเวลาท่ีพระเยซูไปถึงท่ีบานของพวกเธอ (เพราะวาลาซารัส

ไดเสียชีวิตแลว) 
 

 เม่ือพวกเขาเปดปากอุโมงคฝงศพ พระเยซูคริสตไดพูดอะไรกับลาซารัส (ลาซารัส จงออกมาเถิด) 
 

 จากน้ันเกิดอะไรขึ้น (ลาซารัสฟนขึ้นมาจากความตาย และเดินออกมาจากอุโมงค) 
 

 เม่ือผูคนจํานวนมากเห็นวาลาซารัสไมตายแลว พวกเขาย่ิงมีความเชื่อมากขึ้นวาพระเยซูทรงเปนพระบุตรของ
พระเจา พระเยซูไมเพียงแตรักษาคนเจ็บปวยใหหายได แตพระองคยังสามารถใหคนตายเปนขึ้นมาอีกดวย 
 

 พวกเธอเชื่อหรือไมวา พระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจา อะไรที่ทําใหเธอเชื่อในพระองค ใหเด็กแตละ
คนไดมีโอกาสไดตอบสนอง 

 

 ถาเราเช่ือในพระเยซูคริสต เราจะไดอยูกับพระองคในสวรรคตลอดกาล พวกเธอรอคอยโอกาสที่จะไดอยูกับพระ
เยซูคริสตหรือเปลา เราลองมาทบทวนกันอีกคร้ังวาพระเยซูคริสต ไดพูดอะไรกับมารธาบาง 

 

 ใหเด็กๆไดพูดตามคุณทีละประโยค 
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พระเยซูตรัสกับเธอวา 
"เราเปนเหตุใหคนท้ังปวง 
เปนขึ้นและมีชีวิต 
ผูท่ีวางใจในเรานั้น 
ถึงแมวาเขาตายแลว 
ก็ยังจะมีชีวิตอีก 
ยน 11:25 
 

 หลังจากที่เด็กๆไดมีโอกาสพูดขอพระธรรมน้ีหลายครั้งแลว ลองใหเด็กๆไดมีโอกาสแตงเปนประโยคตามแบบ
ของตัวเอง แตใหคงความหมายตามขอพระธรรมขอน้ี 

 
 ครูรูสึกดีใจมากท่ีเราทุกคนเชื่อในพระเยซูคริสต ซึ่งทําใหเรากลายเปนเพ่ือนสนิทของพระองคเหมือนกับมารีย 

มารธา และลาซารัสเปนเพ่ือนสนิทของพระองค ใหพวกเธอจําไวเสมอวา พระเยซูพระบุตรของพระเจาผูทรงฤ
ทธิเปนเพ่ือนสนิทของเธอทุกคน 

 
กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


