
 
ดานจิตวิญญาณ บทท่ี  40 

เร่ือง  พระเยซูคริสตทรงรักเด็กๆ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจถึงแนวคิดพ้ืนฐานของหลักศาสนศาสตร 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเยซูคริสต พระผูชวยใหรอด 

บทเรียน:  พระเยซูคริสตทรงรักเด็กๆ 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะเรียน และทองพระธรรม มธ 19:14 
2. เด็กจะพูดถึงเหตุผลที่พระเยซูทรงรักเด็กๆ 
3. เด็กจะบรรยายถึงความคิดของเขาวาถาเขามีโอกาสขึ้นไปน่ังที่ตักของพระเยซูคริสตเขาจะรูสึกอยางไร 

 
 

 

 1

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. กระดาษสําหรับเด็กแตละคน 
3. สีเทียน หรือสีไม 
4. ลูกบอล 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 

 สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   



1. อานบทเรียนทั้งบท 
2. ใหรวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อาน และศึกษาพระธรรม มธ 18:1-5, 19:13-15 และทําเครื่องหมายไวในพระคัมภีร 
4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะไดสัมผัสถึงความรักที่ยิ่งใหญของพระเยซูคริสตที่มีใหกับพวกเขา  

       
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การนําเขาสูบทเรียน:   

 2

 
 

  

 

 
 ใหแจกกระดาษ และสีใหกับเด็กๆ ครูจะใหโอกาสทุกคนคิดถึงคนท่ีมีความสําคัญท่ีสุดท่ีเธอรูจัก ไมตองบอกชื่อของคนๆน้ัน

กับครู แตใหวาดรูปของคนๆน้ันลงในกระดาษ 
 
 ใหเวลากับเด็กๆที่จะวาดสามนาที ใหเตือนเด็กๆเม่ือครบสองนาทีเพ่ือเปนการเตือน 

 
 มีใครอยากจะใหเพ่ือนๆดูรูปภาพของตัวเองบาง ใหเลือกอาสาสมัครที่จะแสดงรูปของเขา/เธอ ทุกคน ลองเดาซิวาเพ่ือนของ

เธอวาดรูปของใครเอย หลังจากที่เด็กๆไดแสดงความคิดเห็น ใหเจาของรูปเฉลยวาคนในรูปน้ันเปนใคร และอธิบายดวยวา
คนๆน้ันมีความสําคัญตอเขา/เธออยางไรบาง ใหดําเนินกิจกรรมนี้จนเด็กๆทุกคนไดมีโอกาสแบงปน 
 

 พวกเธอตองการท่ีจะเปนคนสําคัญของคนอ่ืนๆบางไหม ทําไม ใหเด็กๆไดมีโอกาสไดตอบสนอง 
 

 มีคนมากมายที่ตองการเปนคนสําคัญ –รวมทั้งสาวกของพระเยซูคริสต คร้ังหน่ึงพวกเขาถามพระเยซูวา พวกเขาจะไดเปน
คนท่ีสําคัญท่ีสุดในแผนดินของพระเจาหรือไม พระเยซูคริสคทรงตอบพวกเขาวา .... เรามาคนหาคําตอบกันดีกวาวาพระ
เยซูคริสตตอบพวกเขาวาอยางไร 

  
กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

      
 วันหน่ึง สาวกของพระเยซูเขามาหาพระองค และถามวา “ใครท่ีจะเปนใหญ และเปนคนสําคัญท่ีสุดในแผนดินของพระ

เจา”  
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 ครูคิดวา พวกเขาอาจจะตองการใหพระเยซูบอกวา “ก็เจาน่ันแหละ” เพราะสาวกรูวาพระเยซูคริสตเปนพระบุตรของ
พระเจา พวกเขาอาจจะคิดวา “ในเม่ือพระเยซูคริสตทรงมีฤทธิอํานาจ ถาเราไดอยูใกลชิดกับพระองค เราก็จะกลายเปน
คนสําคัญท่ีสุดไปดวย” แตพระเยซูไมไดคิดอยางนั้นเลย 
 

 พระเยซูเรียกเด็กคนหน่ึงท่ีอยูในบริเวณน้ันมาหาพระองค เด็กคนน้ันเขามาและยืนใกลๆกับพระองค ลองดูวาพระคํา
ของพระเจาจะบอกเราวาอยางไร  
 

 “…เรากลาวความจริงแกทานทั้งหลายวาถาพวกทานไมกลับใจเปนเหมือนเด็กเล็กๆทานจะเขาในแผนดิน
สวรรคไมไดเลยเหตุฉะน้ันถาผูใดถอมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนน้ีผูน้ันจะเปนใหญในแผนดินสวรรค”     
มธ 18:3-4 
 

 พวกสาวกรูสึกแปลกใจเปนอยางมาก ในสมัยน้ันผูคนไมไดถือวาเด็กๆเปนคนสําคัญ พวกสาวกจึงรูวายังมีสิ่งตางๆอีก
มากมายท่ีพวกเขาตองเรียนรูเก่ียวกับแผนดินของพระเจา  

 

 พระเยซูคริสตยังพูดเก่ียวกับเด็กๆอีกวา  
ถาผูใดจะรับเด็กเล็กเชนน้ีคนหน่ึงในนามของเราผูน้ันก็รับเราดวย มธ 18:5 
 

 ตอน้ันพวกสาวกคงอาปากคางดวยความแปลกใจ ใหทุกคนลองทําหนาแปลกใจซิ ใหเด็กๆลองทําหนาแปลกใจ 
 

 พวกสาวกตองคิดใหมากขึ้นเพ่ือท่ีจะเขาใจถึงสิ่งท่ีพระเยซูไดพูด ถาพวกเขาตอนรับเด็กๆ ก็เหมือนกับพวกเขาได
ตอนรับพระเยซูดวย ซึ่งคนอ่ืนๆก็คงไมคิดแบบนั้น พวกสาวกก็คงจะคิดไมออกเชนกัน จากน้ันไมนาน พระเยซูก็
ยกตัวอยางอีกอันหน่ึงเก่ียวกับความสําคัญของเด็กๆใหพวกเขาฟง  

 

 ใหคุณถามคําถามเหลาน้ี และชวยใหเด็กๆไดแลกเปล่ียนกัน มีวิธีไหนบางที่คนจะแสดงออกวาเธอเปนคนสําคัญ, มีวิธี
ไหนบางท่ีคนจะแสดงออกวาเธอเปนคนไมสําคัญ, เธอคิดวาพระเยซูจะแสดงออกอยางไรกับเธอถาหากพระองคเดิน
เขามาในหองน้ี 

 
 จากน้ันพระเยซูไดเดินทางไปสั่งสอนอีกท่ีหน่ึง มีคนเปนอันมากไดติดตามพระองค ผูคนเหลาน้ันตองการไดยินคํา

สอนของพระองค และถามคําถามกับพระองค และพาคนปวยมาใหพระองครักษาดวย มีคนพาลูกๆของพวกเขามาหา
พระเยซูเพื่อหวังวาพระเยซูจะแตะตองเด็กๆและอวยพรพวกเขา 
 

 เม่ือสาวกเห็นสิ่งท่ีเกิดขึ้น พวกเขากลับพยายามไลเด็กๆไป พวกเขาอาจจะลืมสิ่งท่ีพระเยซูไดสอนพวกเขาเก่ียวกับ
ความสําคัญของเด็กๆ 
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 ใหเรามาเลนเกมๆหน่ึงดวยกัน และดูวาการท่ีสาวกไลเด็กๆไปน้ันจะเปนอยางไร ลูกบอลน้ีเปนเหมือนกับเด็กๆท่ี

พยายามเขามาหาพระเยซู เราจะแบงเปนสองกลุม ใหกลุมหน่ึงเปนสาวกของพระเยซูท่ีพยายามไมใหเด็กๆเขาใกลพระ
เยซู  

 

 ใหแบงเด็กออกเปนสองกลุม ใหหน่ึงกลุม(พวกสาวก)ยืนลอมรอบคุณ(พระเยซู) พยายามปองกันไมใหลูกบอล(เด็กๆ)
กระดอนไปถึงคุณ สวนอีกกลุมหน่ึงใหพยายามที่จะโยนบอล หรือหาวิธีที่จะใหบอลถึงตัวคุณใหได 

 
 หลังจากสองสามนาที ใหทั้งสองกลุมไดสลับกัน ถาคุณมีเวลาพอ ใหเลือกเด็กหน่ึงคนที่จะเลนเปนพระเยซู 

 

 

   
 

  
 เม่ือพระเยซูเห็นวามีคนกําลังไลเด็กๆไป พระองคทรงดุเหลาสาวก แลวตรัสวา 

ฝายพระเยซูตรัสวา"จงยอมใหเด็กเล็กๆเขามาหาเราอยาหามเขาเลยเพราะวาชาวแผนดินสวรรคเปนของคน
เชนเด็กเหลาน้ัน" มธ 19:14 
 

 จากน้ันพระเยซูทรงแตะตองเด็กๆและอวยพรพวกเขา เธอลองคิดดูวาจะเปนอยางไรถาพระเยซูไดอวยพรเธอดวย
พระองคเอง ใหเด็กๆลองแสดงความคิดเห็น 

 
 ใหทุกคนหลับตา และเปดจิจใจของเราใหกับพระเยซูคริสต ครูจะเดินไปรอบๆ แลวเอามือวางลงบนศีรษะของเธอแตละ

คน และอวยพรเธอในพระนามของพระเยซูคริสต 
 

 ใหคุณเดินไปหาเด็กแตละคนอยางเงียบๆ วางมือ และอวยพรพวกเขาโดยพูดวา “ในพระนามของพระเยซูคริสต ครูขอ
อวยพรให (ช่ือของเด็ก)” 

 
 

  

     



 ครูกําลังคิดวา ทําไมพระเยซูทรงรักเด็กๆอยางมาก พวกเธอมีความคิดเห็นอยางไรบาง ใหเด็กๆไดแบงแนความคิดของ
เขา ครูเชื่อวาการท่ีพระเยซูรักเด็กๆอยางพวกเธอเพราะพวกเธอมีความเช่ือวางใจในพระองคื เธอยินดีท่ีจะเชื่อพระองค
อยางสุดใจ และรูวาพระองคทรงเปนพระผูชวยใหรอดของเธอ 

 

 ถาหากเธอเชื่อวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระผูชวยใหรอดของเธอ น่ันเปนสิ่งท่ีพิเศษสุดแลว หากวาเธอยังไมเคย
อธิษฐานใหเชื่อวาพระเยซูทรงเปนพระผูชวยใหรอดของเธอ ครูยินดีท่ีจะอธิษฐานเผ่ือเธอ 

 

 หากมีเด็กๆที่ตองการเช่ือวาพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยของเขา ใหคุณนําพวกเขาอธิษฐานโดยใชคําอธิษฐานตอไปน้ี 
 

 พระเยซูคริสตเจา ขอบคุณพระองคที่เขามาในโลก และสิ้นพระชยมเพ่ือความผิดบาปของเรา ลูกตองการใหพระองค
เปนพระผูชวยใหรอกของลูก ขอทรงโปรดอภัยความผิดบาปที่ลูกไดทําไป และโปรดเติมเต็มจิจใจของลูกดวยความรัก
ของพระองค ในนามพระเยซูคริสต อาเมน 

 
 

 
 

การจบบทเรียน:   
 

 

       
 หากเธอไดมีโอกาสน่ังตักของพระเยซู และพระองคทรงย้ิมใหเธอ เธอจะรูสึกอยางไร ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
 

 น่ันคือความรูสึกท่ีครูตองการใหพวกเธอนําติดตัวไปดวยในวันน้ี พระเยซูทรงรักเธอมากกวาสิ่งอ่ืนใด พระองคทรงอยู
กับเราเสมอแมวาเราไมสามารถท่ีจะเปนพระองคได ดังน้ันไมวาเธอจะอยูทีใดเธอสามารถท่ีจะน่ังลงบนตักของ
พระองค และพระองคจะทรงอวยพระเธอ 

 

 ใหเรามาทบทวนส่ิงท่ีพระเยซูไดพูดเก่ียวกับเด็กกันดีกวา 
 

 ใหคุณอานพระธรรม มธ 19:14 ทีละวรรค และใหทําทาทางประกอบดวย: 
o จงยอมใหเด็กเล็กๆเขามาหาเรา (ใหสัญญาณกับเด็กๆที่จะกาวเทาหน่ึงกาวเขามาคุณ) 
o อยาหามเขาเลย (ใหคุณสายหนา และทําทาทางอาแขนตอนรับผูอื่น) 
o เพราะวาชาวแผนดินสวรรค (ใหคุณช้ีไปบนฟา) 
o เปนของคนเชนเด็กเหลาน้ัน" (ใหช้ีไปที่เด็กๆ) 
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o มธ 19:14 (ใหคุณชูพระคัมภีรขึ้น หรือช้ีไปที่พระคัมภีร) 
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 ใหฝกทํากับเด็กๆหลายๆครั้ง ใหเริ่มดวยการใหเด็กๆพูดพรอมๆกัน จากน้ันใหเลือกอาสาสมัครที่จะทองพระธรรมขอ
น้ี 

 ใหพวกเธอนําสมบัติลํ้าคาขอน้ีติดตัวไปดวยตลอดสัปดาหน้ี 
 
กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


