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เร่ือง  พระคริสตทรงเปนทางเดียว 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจถึงแนวคิดพ้ืนฐานของหลักศาสนศาสตร 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเยซูคริสต พระผูชวยใหรอด 

บทเรียน:  พระคริสตทรงเปนทางเดียว 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะเรียน และทองพระธรรม ยน 14:6 
2. เด็กจะบอกถึงสองสิ่งที่พระเยซูคริสตพูดถึงตัวของพระองค 
3. เด็กจะบรรยายถึงความเช่ือของเขา/เธอเองที่มีในพระเยซูคริสต 
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อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. กระดาษหลายๆแผน 
3. ถวยใสนํ้า 
4. ผาขนหนู 
5. เชือกยาวๆ หรือสิ่งที่จะใชทําเปนเสนได  (ถาคุณอยูขางนอก ใหลากเสนบนดิน) 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 



 
 สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   

1. ใหอานบทเรียนทั้งบท 
2. ใหรวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อาน และศึกษาพระธรรม ยน 13:1—14:14 
4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะเขาใจวาพระเยซูคริสตทรงจัดเตรียมหนทางใหพวกเขาไดเปนสวนหน่ึงใน

ครอบครัวของพระองค 
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การนําเขาสูบทเรียน:   

  

   
 วันน้ีครูตองการจะเร่ิมการพูดคุยของเราดวยเร่ืองของ วันสําคัญ  มีวันสําคัญอะไรบางสําหรับพวกเธอในแตละป เด็กๆ

อาจจะพูดถึงวันเกิดของเขา, วันคริสตมาส, วันอิสเธอร และวันหยุดอื่นๆ 
 
 พวกเธอไดทําอะไรบางในวันสําคัญเหลาน้ัน (คําตอบที่อาจเปนไปได: ไปโบสถ, ใหของขวัญ, รับประทานอาหารอรอยๆ, 

เลนเกม, จัดปารต้ี, ฯลฯ) 
 

 วันสําคัญท่ีเธอชอบที่สุดคืดวันอะไร ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
 

 วันสําคัญบางวันเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับสวนตัวของเรา เชนวันเกิดของเรา คนยิวก็มีวันสําคัญเหมือนกัน เรียกวา เทศกาลปสกา 
และในระหวางเทศกาลปสกาพวกเขาจะระลึกถึงสิ่งท่ีพระเจาไดทรงชวยใหพวกเขาออกจากประเทศอียิปต ใหเด็กๆลองเลา
เรื่องที่เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลในประเทศอียิปต 
 

 พระเจาไดบอกใหคนยิวจัดเตรียมอาหารเพ่ือฉลองกันในเทศกาลปสกา พระเจาไดบอกวิธีในการจัดเตรียมอาหาร และวิธีการ
กินอาหารดวย คนยิวจะรอคอยใหถึงเทศกาลปสกา เพราะเปนการชวยเตือนใหเขาคิดถึงการทรงเลี้ยงดูของพระเจา และการ
ท่ีพระเจาทรงใหเขาเปนคนพิเศษ 
 

 เร่ืองราวในวันน้ีเปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในชวงเทศกาลปสกา พระเยซูคริสตไดทําใหเกิดเหตุการณท่ีพิเศษในระหวาง
เทศกาลปสกาดวย ใหเรามาคนหาดูวาเกิดอะไรขึ้น 
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กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

 
 สาวกของพระเยซูคริสตไดจัดเตรียมเพ่ือเฉลิมฉลองในเทศกาลปสกาท่ีชั้นบนของบานหลังหน่ึง พวกสาวกตองการทํา

ใหพระเยซูมีความสุข แตพระเยซูกลับเงียบ และคิดหนัก 
 

 เม่ือสาวกมาถึงท่ีบาน พระเยซูคริสตไดทําบางอยางท่ีทําใหพวกสาวกตกตะลึง และทําใหพวกเขารูสึกไมสะดวกใจ ครู
จะเลาใหฟงวาเกิดอะรไรขึ้น 

 

 

   
 ใหคุณเอากวยใสนํ้า และผาขนหนูออกมา ใหวักนํ้าและใสลงบนเทาของเด็กทีละคน และเช็ดดวยผาขนหนูที่เตรียมไว 

 

 
 

  

 

        
 เธอรูสึกอยางไรบางท่ีครูลางเทาใหกับพวกเธอ (คําตอบที่อาจเปนไปได: แปลก, ไมสะดวกใจ, เกรงใจ, ฯลฯ) 

 

 ถนนในประเทศอิสราเอลน้ันเต็มไปดวยฝุน และผูคนก็จะใสรองเทาแตะ ดังน้ันเม่ือมีคนมาถึงบาน คนรับใชก็จะลางเทา
ให พวกสาวกไมอยากเช่ือวาพระเยซู พระบุตรของพระเจาจะลางเทาของพวกเขา 

 

 พระเยซูคริสตไดอธิบายสิ่งท่ีพระองคทําไววา 
 

"…ทานทั้งหลายเขาใจในสิ่งที่เราไดกระทําแกทานหรือทานทั้งหลายเรียกเราวาพระอาจารยและองคพระผู
เปนเจาทานเรียกถูกแลวเพราะเราเปนเชนน้ันฉะน้ันถาเราผูเปนองคพระผูเปนเจาและพระอาจารยของทานได
ลางเทาของพวกทานพวกทานก็ควรจะลางเทาของกันและกันดวยเพราะวาเราไดวางแบบแกทานแลวเพ่ือให
ทานทําเหมือนดังที่เราไดกระทําแกทานดวย” ยน 13:12-15 
 

 พระเยซูหมายถึงอะไร? (พระองคตองการใหสาวกไดลางเทาของกันและกัน) 
 

 ใช แตพระเยซูไดมีความหมายที่มากกวาน้ัน พระองคกําลังพูดถึงการรับใชผูอ่ืนดวยวิธีท่ีแตกตางกัน ในชวงเวลาน้ัน
เปนชวงท่ีพระเยซูกําลังจะส้ินพระชนมเพ่ือไถเรา พระองคตองการใหสาวกเขาใจวา ถึงแมพระองคจะเปนพระบุตร
ของพระเจา แตพระองคยังตองมอบชีวิตของพระองคเพ่ือรับใชผูอ่ืน พระองคตองการใหพวกสาวกทําเหมือนกับ
พระองค 
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 พระเยซูไดบอกสาวกอีกวา พระองคจะตองจากไปในไมชา และพวกเขาจะหาพระองคไมพบอีก พวกสาวกไมเขาใจ 
พวกเขาตองการไปกับพระยูครสิสต 
 

 และพระเยซูทรงพูดบางอยางท่ีพวกสาวกไมเขาใจ 
 

"…อยาใหใจทานทั้งหลายวิตกเลยทานวางใจในพระเจาจงวางใจในเราดวยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่
อยูเปนอันมากถาไมมีเราคงไดบอกทานแลวเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไวสําหรับทานทั้งหลายเมื่อเราไป
จัดเตรียมที่ไวสําหรับทานแลวเราจะกลับมาอีกรับทานไปอยูกับเราเพ่ือวาเราอยูที่ไหนทานทั้งหลายจะไดอยู
ที่น่ันดวยและทานรูจักทางที่เราจะไปน้ัน" ยน 14:1-4 
 

 โธมัสรูสึกเสียใจมาก และวิตกกังวล เขาถามพระเยซูคริสตวา “พระองคเจาขา เรายังไมรูวาพระองคจะไปไหน ดังน้ัน
เราจะรูวาจะไปทางน้ันไดอยางไร” 

 

 บางคร้ังพอแมของเธอบอกวิธีทําใหเธอแตพวกเธอไมเขาใจ มีเหตุการณแบบน้ีเกิดขึ้นบางไหม ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
ครูคิดวาน่ันเปนความรูสึกเดียวกับท่ีโธมัสรูสึกอยู 

 

 ครูตองการใหพวกเธอจําในสิ่งท่ีพระเยซูตอบ ซึ่งเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก 
 

 “เราเปนทางน้ันเปนความจริงและเปนชีวิตไมมีผูใดมาถึงพระบิดาไดนอกจากจะมาทางเรา” ยน 14:6 
 

 ทุกสิ่งทุกอยางตอนนี้ดูเหมือนจะสับสนไปหมด พวกสาวกไมสามารถเขาใจเร่ืองราวเหลาน้ีจนกวาพระเยซูคริสต
สิ้นพระชนม และเปนขึ้นมาอีกคร้ัง แตครูจะอธิบายใหพวกเธอเขาใจ 

 

 
 

  

 

        
 ใหคุณพาเด็กๆไปยังบริเวณที่โลงของหองเรียน ใหเอากระดาษวางลงบนพ้ืนเปนรูปไมกางเขน 
 

 ในไมชา พระเยซูคริสตจะถูกตรึงท่ีกางเขน และสิ้นพระชนมเพ่ือความผิดบาปของเรา พระองคอธิบายเร่ืองน้ีกับสาวก 
แตพวกเขาไมเขาใจ พวกเขาคิดวาพระองคจะกลายเปนกษัตริยในโลกนี้ 

 

 ใหเอากระดาษวางบนพ้ืนทําเปนรูปทางเขาอุโมงค ในอีกที่หน่ึง 
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 หลังจากท่ีพระเยซูคริสตสิ้นพระชนม  ผูคนไดเอาพระศพของพระองคไปไวในอุโมงคฝงศพ พวกสาวกไมเคยคิดมา
กอนวาพระเยซูจะสิ้นพระชนม และถูกฝงไว 
 

 ใหเด็กๆเอากระดาษวางเปนวงกลมรอบบริเวณที่คุณสอนอยู  จากน้ันใหคุณ และเด็กๆยืนอยูดานนอกวงกลม  
 

 พระเยซูไดบอกกับสาวกวาท่ีบานของพระบิดาน้ัน มีหองเปนจํานวนมาก และพระองคจะไปจัดเตรียมท่ีสําหรับเขา 
ลองเดาวาทําไมพระเยซูคริสตถึงพูดอยางน้ัน ใหเด็กๆลองเดาดู 
 

 สวรรค  คือท่ีๆพระองคกําลังจะไป พระองครูวาพวกสาวกไมสามารถไปกับพระองคได เพราะพวกเขายังมีงานอยูใน
โลกน้ี 

 

 แตพระองคไดบอกวิธีท่ีสาวกจะสามารถเขาไปในสวรรคได พวกเธอยงัจําไดหรือไม พระองคพูดวา “เราเปนทางน้ัน
เปนความจริงและเปนชีวิตไมมีผูใดมาถึงพระบิดาไดนอกจากจะมาทางเรา” 

 

 
 

  

 

  

 

 
 ใหเรามาเลนเกมหน่ึงเกมเพ่ือท่ีจะชวยใหเราจําไดวาพระเยซูทรงเปนทางนั้น เปนความจริง และเปนชีวิต ถาเปนไปได 

ใหพาเด็กๆออกไปเลนเกมขางนอกหอง หรือใหเตรียมพื้นที่ในหองใหกวางพอที่จะเลนเกม ใหเด็กๆไปยืนอีกดานหนึ่ง
ที่ตรงกันขามกับคุณ 

 
 ครูจะพูดประโยคตางๆ และทุกคร้ังท่ีครูพูดประโยคท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีพระเยซูไดพูดไวเก่ียวกับพระองคเปนทางท่ีไปถึง

สวรรคได  มีสามสิ่งท่ีพวกเธอตองฟงใหดีๆ มีอะไรบาง (เราเปนทางน้ัน เราเปนความจริง เราเปนชีวิต) 
 

 เมื่อครูพูดประโยคใดประโยคหนึ่งในสามประโยคน้ี ใหพวกเธอกาวไปขางหนาหน่ึงกาว เปาหมายคือการเปนคนแรก
ที่มาถึงครู แตหากเธอกาวไปขางหนาโดยที่ครูไมไดพูดสามประโยคน้ัน เธอจะตองกลับไปเริ่มใหม 

o เราเปนทางน้ัน 
o เราเปนคนดี 
o เราเปนคนนารัก 
o เราเปนความจริง 
o เรารูสึกกระหาย 
o เราเปนชีวิต 
o เราเปนทางน้ัน 
o เรารูสึกมีความสุข 
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o เราอยูในพระคัมภีร 



o เราเปนความจริง 
 

 ใหคุณพูดไปเรื่อยๆจนกวาจะมีเด็กมาถึงคุณ ถาคุณมีเวลา ใหเด็กๆกลับไปยังจุดเริ่มตน แลวเริ่มเลนเกมอีกครั้ง 
 

 
 
 

การจบบทเรียน:   
 

 

 

 

       
 มีใครบางท่ีตองการไปสวรรคท่ีๆพระเยซูคริสตไดจัดเตรียมไวให ใหเด็กๆยกมือขึ้น 
 
 ใหเรามาฝกพูดประโยคท่ีบอกกับเราถึงวิธีท่ีเราจะไปถึงสวรรคได  ใหพูดตามครูทีละวรรค และใหทําทาทางประกอบดวย 

 
เราเปนทางนั้น (ใหชูน้ิวหน่ึงน้ิว) 
เปนความจริง (ใหชูน้ิวสองน้ิว) 
และเปนชีวิต  (ใหชูนิ้วสามน้ิว) 
ไมมีผูใดมาถึง (ใหทําทาย่ําอยูกับที่) 
พระบิดาได (ช้ีขึ้นไปบนฟา) 
นอกจากจะมาทางเรา (สายหนา) 
ยน 14:6 
 

 ดีมาก ใหเด็กๆพูดขอพระคัมภีร และทําทาประกอบหลายๆรอบ โดยใหเลือกเด็กคนใดคนหน่ึงที่จะนําพูดขอพระคัมภีร
ดังกลาว จากนั้นใหเด็กๆไดผลัดเปล่ียนกันนํา 

 
 พระเยซูคริสตไดบอกวาพระองคทรงเปนอะไรบาง (เปนทาง, เปนความจริง และเปนชีวิต)  

 
 มีใครบางในพวกเธอท่ีเชื่อวาพระเยซูคือหนทางสูสวรรค ใหเด็กๆไดตอบสนอง  

 
 ดีมาก ครูจะพูดวา “พระเยซูคริสต ฉันเชื่อในพระองค” จากน้ันครูจะกาวเทาเขาไปในวงกลม เราจะใหวงกลมน้ีเปนสวรรค 
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 ใหเปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดพูด “พระเยซูคริสต ฉันเช่ือในพระองค” และกาวเขาไปอยูขางในวง 
 

 ใหเรามาอธิษฐานปดดวยกัน   พระเยซูคริสตเจา ขอบคุณท่ีใหเราเห็นถึงหนทางที่ไปสวรรค เราตองการอยูกับพระองคใน
ท่ีๆพระองคไดจัดเตรียมไวใหกับเราตลอดกาล ขอบคุณท่ีใหเรามีความเช่ือในพระองค 
 

 ใหเด็กๆทุกคนพูดพรอมๆกันวา อาเมน 
 

กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


