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เร่ือง  เศรษฐีหนุม 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจถึงแนวคิดพ้ืนฐานของหลักศาสนศาสตร 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเยซูคริสต พระผูชวยใหรอด 

บทเรียน:  เศรษฐีหนุม 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะพูดถึงสิ่งที่เศรษฐีหนุมไดถามพระเยซูคริสต 
2. เด็กจะบอกถึงสาเหตุที่เศรษฐีหนุมจากไปดวยความเศราใจ 
3. เด็กจะอธิษฐานขอพระเจาท่ีจะเปนที่หน่ึงในชีวิตของพวกเขา 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. กอนหินเล็กๆ หรือแผนกระดาษที่ใหญพอที่จะเขียนคําวา พระเยซูทรงเปนที่หน่ึง สําหรับเด็กแตละคน 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
1. กอนหิน 
2. ปากกามารกเกอร 

 
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   

1. อานบทเรียนทั้งบท 
 1



2. ใหรวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อาน และศึกษาพระธรรม มก 10:17-31 และทําเครื่องหมายไว 
4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะเรียนรูวาพระเยซูทรงตองการใหพวกเขาใหพระองคทรงเปนที่หน่ึง 

         
 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:   

 

 
 วันน้ีครูมีสิ่งท่ีสําคัญมากอยากใหพวกเธอไดคิด ครูจะถามคําถาม อยาตอบทันทีเพราะพวกเธอจําเปนท่ีจะตองใชเวลา

สักสองสามวินาทีท่ีจะคิด พรอมหรือยัง 
 
 น่ีคือคําถาม: ถาหากพระเยซูมาเย่ียมเราในวันนี้ และเธอมีโอกาสท่ีจะถามคําถามกับพระองคหน่ึงคําถาม เธอจะถาม

พระองควาอยางไร 
 

 ใหเด็กๆไดคิดสักครูหน่ึง จากน้ันใหพวกเขาพูดสิ่งที่ตองการจะถามพระเยซู 
 

 พวกเธอถามคําถามท่ีเย่ียมมาก ครูไมรูวาพระเยซูจะตอบคําถามเหลาน้ันอยางไร แตเม่ือเธอศึกษาพระคัมภีรของเธอ 
และเรียนรูท่ีจะเขาใจพระเยซูคริสต พระองคจะชวยใหเธอเขาใจเอง 
 

 วันน้ีเราจะไดฟงเก่ียวกับเร่ืองของชายหนุมคนหน่ึง เขาก็มีคําถามท่ีคิดไมตกมาสักระยะหน่ึงแลว เขาอาศัยอยูในสมัยท่ี
พระเยซูยังทรงดํารงชีวิตอยูในโลก เขาจึงไปหาพระเยซู และถามคําถาม 
 

 ใหเรามาคนหาคําถามของชายหนุมคนน้ีในพระคัมภีร และเราอาจจะไดพบคําตอบท่ีสําคัญๆอีกดวย 
  
กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

     
 ขณะท่ีพระเยซูคริสตกําลังยุงอยูกับการอวยพรเด็กๆ ทําใหทุกคนแปลกใจท่ีคนสําคัญอยางพระเยซูคริสตใชเวลากับ

เด็กๆดวย 
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 หลังจากท่ีพระองคไดอวยพรเด็กๆ พระองคไดเดินไปตามถนน ในขณะน้ันมีชายหนุมคนหน่ึงเขามาพระองค เขาได
คุกเขาลง 
 

 ครูตองการอาสาสมัครสองคน ใหคนหน่ึงแสดงเปนพระเยซูคริสต และอีกคนหน่ึงแสดงเปนชายหนุมคนน้ัน ใหเลือก
อาสาสมัครสองคน ใหคนที่แสดงเปนคนหนุมคุกเขาลงตรงหนาของคนที่แสดงเปนพระเยซูคริสต สําหรับพวกเธอที่
เหลือใหแสดงเปนผูท่ีติดตามพระเยซู ใหเด็กๆที่เหลือไปอยูดานหลังของพระเยซู 
 

 ชายหนุมคนนั้นไดถามคําถามหน่ึงกับพระเยซู 
 

 ใหคุณกระสิบกับคนที่แสดงเปนชายหนุม และจากน้ันใหเขาถามคําถามดังกลาวดังๆ 
 

"…ทานอาจารยผูประเสริฐขาพเจาจะกระทําประการใดจึงจะไดชีวิตนิรันดร" มก 10:17 
 

 ชายหนุมคนนี้ตองการรูวา เขาจะตองทําอยางไรเพ่ือท่ีจะไดอยูในสวรรคกับพระเยซูคริสต หลังจากที่เขาไดเสียชีวิตไป
แลว ใหคุณกระสิบใหคนที่แสดงเปนพระเยซูเพ่ือที่เขาจะไดตอบ “ใหทําตามพระบัญญัติของพระเจา” 

 

 พวกเธอยังจําพระบัญญัติสิบประการไดไหม ใหเด็กๆไดตอบสนอง  
 

 พระเยซูคริสตไดพูดถึงพระบัญญัติวา:   
 

“…ทานรูจักพระบัญญัติแลวซึ่งวาอยาฆาคนอยาลวงประเวณีผัวเมียเขาอยาลักทรัพยอยาเปนพยานเท็จอยาฉอ
เขาจงใหเกียรติแกบิดามารดาของตน"   มก 10:19 
 

 ชายหนุมคนนั้นไดรับการหนุนใจ เขาบอกกับพระเยซูวา “เราไดปฏิบัติตามพระบัญญัติเหลาน้ันมาต้ังแตเด็กๆแลว” ให
เราแสดงความยินดีกับชายหนุมคนนี้ท่ีปฏิบัติตามพระบัญญัติ ใหเด็กๆไดทําทาแสดงความยินดี 

 

 พระเยซูทรงรักชายหนุมคนนั้นท่ีกําลังคุกเขาตอหนาพระองค พระองครูวาเขากําลังพูดความจริงอยู 
 

 พระเยซูตรัสวา “เจาจะตองทําอีกสิ่งหน่ึง กลับไปและขายทรัพยสมบัติท่ีเจามีอยู และใหเงินเหลาน้ันกับคนยากจน 
จากน้ันใหตามเรามา” 
 

 ใบหนาท่ีเปยมดวยความหวังของชายหนุม ตอนน้ีไมมีอีกแลว เขารูสึกหนักใจมาก และดวงตาก็ดูเศราเหลือเกิน ให
อาสาสมัครที่เปนชายหนุมทําหนาเศรา 
 



 พวกเธออยากรูไหมวาทําไมถึงเปนเชนน้ัน   เพราะวาชายหนุมคนน้ันเขาเปนคนท่ีรํ่ารวยมาก เขามีทรัพยสมบัติ และ
เงินทองมากมาย เขามีคนใช และท่ีดินดวย เขาไมตองการสูญเสียสิ่งเหลาน้ี และตามพระเยซูไป 
 

 ในท่ีสุดชายหนุมไดตัดสินใจวา สิ่งท่ีพระเยซูคริสตบอกกับเขาน้ันยากเกินไป เขาเดินจากไปอยางชาๆ และรูสึกเศราใจ 
ใหอาสาสมัครแสดงทาทางเดินชาๆ และทําทาเศราใจ 
 

 
 

     
 

 ใหเรามาเช็คดูวาเราเขาใจถึงสาเหตุท่ีชายหนุมเดินจากไป แทนท่ีจะติดตามพระเยซูคริสต ใหนําเด็กๆกลับมารวมกลุม 
 

 ครูตองการอาสาสมัครคนใหมท่ีจะเลนเปนชายหนุม ใหเลือกเด็กที่แข็งแรง และใหเขา/เธอมายืนอยูตรงกลางวงกลม 
 

 ในพระคัมภีรบอกวา ชายหนุมคนนั้นเปนคนรํ่ารวย เราจะใชกอนหินเหลาน้ีแทนทรัพยสมบัติของเขา ใหแจกกอนหิน 
หรือกระดาษท่ีเตรียมไวใหกับเด็กทุกคน 
 

 ใหเด็กๆเอากอนหินยื่นใหกับอาสาสมัคร โดยใชกอนหินแทนทรัพยสมบัติของชายหนุมน้ัน คุณอาจจะบอกดวยวากอน
หินแตละกอนน้ันใชแทนอะไรบางเชน เงิน ทอง คนใช บานสวยๆ เสื้อผาสวยๆ ที่ดิน ฯลฯ เมื่อเด็กทุกคนเอากอนหิน
ใหกับอาสาสมัครครบแลว อาสาสมัครจะตองถือของที่หนักขึ้น 
 

 ใหถามอาสาสมัครวา เธอรูสึกอยางไรบางท่ีถือของเหลาน้ี ใหนําอาสาสมัครที่จะอธิบายไดวามันหนัก จากนั้นใหเด็กๆ
เอากอนหินกลับไปที่ละกอน 
 

 ใหถามอาสาสมัครวา เธอรูสึกดีขึ้นไหม (ใช) ใหกลาวขอบคุณอาสาสมัคร และใหเขากลับไปน่ังที่ 
 

 การมีทรัพยสมบัติมากมายสามารถฉุดใหคนจมลง และหางออกไปจากการติดตามพระเยซูคริสต ชายหนุมคนน้ัน
จําเปนท่ีจะตองใหพระเยซูคริสตเปนท่ีหน่ึงในชีวิตเขา แตเขากลับเอาความรํ่ารวยของเขามาเปนท่ีหน่ึง 
 

 พระเยซูคริสตเลาเร่ืองน้ีเพ่ือใหเรารูวา การใหพระองคเปนท่ีหน่ึงในชีวิตน้ันเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางย่ิง 
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 ใหเรามาทําสิ่งของท่ีเธอจะเอากลับไปบาน และเปนสิ่งยํ้าเตือนวาเธอตองใหพระเยซูเปนท่ีหน่ึงในชีวิต ครูจะใหปากกา
มารกเกอรเพ่ือท่ีจะเขียนคําวา “พระเยซูทรงเปนท่ีหน่ึง” ลงบนกอนหินของตัวเอง ใหชวยเด็กๆเขียนดวยถาจําเปน 

 
 ชายหนุมไมสามารถท่ีจะละท้ิงทรัพยสมบัติของเขาและติดตามพระเยซู สําหรับเธอ เธอคิดวาอะไรคือสิ่งท่ีทําใหเปน

อุปสรรคในการติดตามพระเยซูคริสต ใหโอกาสกับเด็กๆที่จะตอบ 
 

 คราวน้ีเราจะมาเลนเกมหน่ึงเกม เพ่ือชวยใหเธอแนใจวาเธอรูวาสิ่งไหนบางท่ีแสดงถึงการใหพระเยซูเปนท่ีหน่ึง พระ
เยซูคริสตทรงเปนท่ีหน่ึงในชีวิตของเราเม่ือเรามองไปท่ีพระองค และคิดถึงพระองค ใหชูกอนหินของตัวเองเม่ือครูพูด
ถึงสิ่งท่ีเธอคิดวาเปนการใหพระเยซูคริสตเปนท่ีหน่ึงในชีวิต และใหวางกอนหินลงบนพ้ืนแลวน่ังทับมันไวหากครูพูด
ถึงสิ่งไมใชเปนการใหพระเยซูเปนท่ีหน่ึงในชีวิต ใหทบทวนวิธีการเลนกับเด็กๆ 

 
o อานพระคัมภีร (ชูกอนหินขึ้น) 
o ไมเชื่อฟงพอแม (น่ังทับกอนหิน) 
o อธิษฐานตอพระเจา (ชูกอนหินขึ้น) 
o เลนอยูท่ีบานแทนท่ีจะไปนมัสการ (น่ังทับกอนหิน) 
o รองเพลงสรรเสริญพระเจา (ชูกอนหินขึ้น) 
o คิดถึงความรักท่ีพระเยซูมีใหกับเธอ (ชูกอนหินขึ้น) 
o พูดใหรายกับเพ่ือน (น่ังทับกอนหิน) 
o คิดถึงสิ่งท่ีเธอจะสามารถทําไดในสิ่งท่ีพระเยซูตองการใหทํา (ชูกอนหินขึ้น) 

 
 

 
 

การจบบทเรียน:   

 

 

     
 มีใครจะบอกครูไดไหมวา ชายหนุมคนน้ันถามพระเยซูวาอยางไร (จะทําอยางไรใหมีชีวิตนิรันดร) 

 
 พระเยซูบอกใหชายหนุมคนนั้นทําอะไรบาง (ใหขายทุกสิ่งทุกอยาง, มอบของใหกับคนจน และตามพระองค)  

 
 ชายหนุมคนนั้นไดเชื่อฟงพระองคไหม (ไม)  
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 ทําไมชายหนุมคนน้ันถึงจากไปดวยความเศราใจ (เพราะเขาเปนคนร่ํารวย และไมอยากจะขายสิ่งที่เขามีอยู)  
 

 ในชีวิตของชายหนุมคนน้ัน อะไรคือสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับเขา (ความร่ํารวยของเขา)  
 

 พระเยซูตองการใหเราใหพระองคเปนท่ีหน่ึงในชีวิต เราจะทําไดอยางไร (คําตอบที่อาจเปนไปได: โดยการศึกษาพระคํา
ของพระเจา, อานพระคัมภีร, อธิษฐานอยางสม่ําเสมอ, ขอพระเจาที่จะชวยใหเราทําในสิ่งที่ถูดตอง, ฯลฯ) 

 
 เม่ือเธอกลับไปถึงบาน เธออาจจะเอากอนหินน้ีใหคนอ่ืนๆในครอบครัวดู ใหเลาเร่ืองราวในวันน้ีใหพวกเขาฟง และบอก

พวกเขาถึงวิธีท่ีเธอจะทําเพ่ือใหพระเยซูคริสตจะไดเปนท่ีหน่ึงในชีวิตของเธอ 
 

 ตอนน้ีใหวางกอนหินของตัวเองไวขางหนาแลวเราจะอธิษฐานปด ครูจะเร่ิมอธิษฐาน และ (พูดช่ือเด็กที่น่ังถัดจากคุณ)
จะพูดตามครู เราจะอธิษฐานไปรอบๆ เม่ือ (พูดช่ือเด็กที่น่ังถัดจากคุณ) อธิษฐานตามครูแลว ใหเราทุกคนที่เหลือพูดวา 
“อาเมน” พรอมกัน 
 

 คําอธิษฐาน: พระเยซูคริสต ขอพระองคทรงเปนท่ีหน่ึงในชีวิตของฉัน 
 
 ใหเด็กๆไดอธิษฐานเวียนกันไปเปนวงกลม ใหคุณนําพวกเขาพูดวา อาเมน พรอมกัน จากน้ันใหเด็กๆนํากอนหินของ

เขากลับบานไปดวย 
 

กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


