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วัตถุประสงคการเรียนรู:          
            

1. เด็กจะบอกถึงสองสิ่งที่ผูคนไดทําขณะที่พระเยซูคริสตเดินทางเขาสูกรุงเยรูซาเล็ม 
2. เด็กจะบอกถึงสองสิ่งที่พระเยซูคริสตไดทํา หรือพูดในขณะที่รับประทานอาหารม้ือสุดทาย 
3. เด็กจะพูดถึงสิ่งที่พวกสาวกไดทําขณะที่พระเยซูอธิษฐานอยูในสวน  
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อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                   
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. กระดาษ 
3. กรรไกร 
 

          อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   
1. อานบทเรียนทั้งบท 



2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อานและศึกษาพระธรรม ลก 22:14-20, 39-64 และทําเครื่องหมายเอาไวในพระคัมภีร 
4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะตระหนักวาพระเยซูคริสตทรงรูจักแผนการณของพระเจา และทรงตองการที่จะทําให

สําเร็จตามพระประสงคของพระเจา เพราะพระเยซูทรงรักเราอยางมากมาย 
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การนําเขาสูบทเรียน:   
 

 

 
 เมื่อเด็กๆมาถึงแลว ใหพวกเขาทําตามขั้นตอนตอไปน้ี: 

1. เก็บใบไมใบใหญจากขางนอกเพ่ือที่จะใชแทนใบของตนอินทผลัม/ตนปาลม หรือ  
2. ใหพับกระดาษตามรูปภาพขางลาง และตัดใหเปนรูปของใบปาลม 
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 วันน้ี เราจะเร่ิมบทเรียนของเราดวยการเดินเปนขบวน ซึ่งจะเหมือนกับเม่ือคร้ังพระเยซูยังทรงพระชนมอยูบนโลก ใหเรามา

แสดงวาเรากําลังจะไปรวมกับพวกเขา ใหเด็กๆนําใบไมเหลาน้ันมาวางรอบๆคุณ  
 เธอรูอยูแลววา ผูคนไดยินคําสอนของพระเยซู และไดทําสิ่งอัศจรรยหลายอยาง พวกเขายังรูวาพระองคทรงรักษาคน

เจ็บปวย และใหลาซารัสเปนขึ้นมาจากความตาย พระเยซูไมไดใชเวลามากนักในกรุงยารูซาเล็ม ดังน้ันทําใหคนท่ีน่ีรูสึก
ต่ืนเตนอยางมากที่รูวาพระเยซูจะเสดจ็มา 
 



 ขณะท่ีพระเยซูคริสตขี่ลาเขาไปในเมือง ทุกคนออกไปยังถนนเพ่ือมองดูพระองค พวกเขาโบกใบปาลมและตะโกนวา “โฮซัน
นา ขอใหทานผูท่ีเสด็จมาในพระนามขององคพระผูเปนเจาทรงพระเจริญ”  
 

 พรอมหรือยังท่ีจะเดินเปนขบวน ไปกันเถอะ ใหคุณนําเด็กๆออกไปขางนอก และเดินไปรอบๆอาคารและตะโกนวา โฮซัน
นา และรองเพลงสรรเสริญพระเจาขณะที่เดินขบวนกันอยู 
 

 ใหกลับเขาหองเรียน และใหเด็กๆมารวมตัวกันที่เดิม ใหพวกเขาเอาใบไมวางไวขางหลังตัวเองเพ่ือไมใหแปนการรบกวน
พวกเขาขณะที่เรียนอยู 
 

 

 

 
 ผูคนตางต้ืนเตนท่ีเห็นพระเยซูคริสต พวกเขาเอาเสื้อคลุมของตัวเองปูลงบนถนนเพื่อใหพระเยซูไดเสด็จมา ท้ังเมืองเต็มไป

ดวยสิ่งท่ีนาต้ืนเตน วันน้ีเราจะมาเรียนรูเก่ียวกับชีวิตของพระเยซูคริสตในสัปดาหสุดทายกอนสิ้นพระชนม 
  
กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

  
 พวกครูสอนศาสนา และฟาริสีไมพอใจอยางมากเม่ือเห็นวาผูคนในเมืองตอนรับพระเยซูคริสต พวกเธอยังจําไดไหม

ตอนท่ีเราพูดเก่ียวกับพวกฟาริสี พวกเขาเปนผูนําทางศาสนาท่ีตองการใหคนอ่ืนปฏิบัติตามกฎอันเขมงวดของพวกเขา 
พวกเขาอิจฉาพระเยซูคริสต และตองการกําจัดพระเยซูคริสตออกไป 

 

 พวกฟาริสีพบวาสาวกคนหน่ึงของพระเยซูท่ีชื่อยูดาสเปนคนท่ีพรอมจะทรยศตอพระเยซู พวกเขาจึงจายเงินใหกับยู
ดาสเปนจํานวนเงินสามสบิเหรียญเพ่ือท่ีจะใหพระเยซูถูกจับกุม พวกเธอรูสึกแปลกใจหรือไมวาเพ่ือนคนหน่ึงของพระ
เยซูกําลังจะทรยศตอพระองค ใหเด็กๆไดตอบสนอง 

 

 คืนท่ีพวกสาวกกําลังเฉลิมฉลองเทศกาลปสกาอยู พระเยซูรูวายูดาสจะทรยศตอพระองค พระองคทรงใหสาวกคนอ่ืนๆ
รู เม่ือพระเยซูไดพูดดังน้ันแลวยูดาสจึงออกจากหองไป 
 

  

     
 เราไดพูดถึงวิธีท่ีพระเจาไดใหแนวทางกับคนอิสราเอลในการจัดเตรียมอาหารสําหรับเทศกาลปสกาเพ่ือท่ีจะชวยให

พวกเขาไดระลึกถึงการทรงชวยกูของพระเจาสําหรับพวกเขาที่ไดออกจากประเทศอียิปต ขณะท่ีพระเยซูน่ังลงและแบง
อาหารเทศกาลปสกาใหกับพวกสาวก พระองคไดเปล่ียนแปลงคําพูดท่ีปกติจะใชในเทศกาลเปนอีกแบบหน่ึง 
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 พระเยซูทรงหยิบขนมปงขึ้นมา แลวหักขนมปงเปนชิ้น และพูดวา “น่ีคือรางกายของเราที่ไดมอบใหกับทุกคน ให
รับประทานมันเพ่ือเปนการระลึกถึงเรา” 
 

 พวกสาวกไมเขาใจวาพระเยซูกําลังพูดอะไรอยู พวกเขาไดรับประทานขนมปงแบบธรรมดาที่ใชสําหรับเทศกาลปสกา 
แตพระเยซูคริสตกลับพูดวา เปนรางกายของพระองค พวกเขากินขนมปงแมจะไมเขาใจความหมาย 
 

 จากน้ันพระเยซูทรงหยิบถวยนํ้าองุนและพูดวา “น่ีคือโลหิตของเราเพื่อหล่ังออกมาสําหรับพวกเจาทุกคน ” 
 

 พวกสาวกยังคงไมเขาใจ แตพวกเขาก็ไดดื่มน้ําองุนน้ัน 
 

 พระเยซูทรงเงียบ และดูเหมือนวพระองคกําลังเศรา และมีเร่ืองท่ีแปนปญหาอยู หลังจากพวกเขารับประทานอาหาร
เสร็จแลว พระองคไดบอกกับเหลาสาวกใหออกไปท่ีสวนแหงหน่ึงเพ่ืออธิษฐาน พวกสาวกจึงไดติดตามพระองคไปท่ี
สวนแหงน้ัน 
 

 หากมีสวนอยูใกลๆกับที่ๆคุณสอน ใหพาเด็กๆไปที่น่ัน 
 

 เม่ือพวกเขาไปท่ีสวนแหงน้ัน เปนเวลาท่ีดึกแลว สวนแหงน้ันเปนสวนตนโอลีฟ ซึ่งตอนน้ีมืด และเงียบสงัด พระเยซู
บอกพวกสาวกใหรอคอย และอธิษฐาน จากนั้นพระเยซูไดปลีกตัวออกไปเพื่ออธิษฐานตอพระเจาพระบิดา พระเยซู
ทรงรูวาเวลาท่ีพระองคจะสิ้นพระชนมเขามาใกลมาแลว พระองคจึงเฝาอธิษฐาน 

"พระบิดาเจาขาถาพระองคพอพระทัยขอใหถวยน้ีเล่ือนพนไปจากขาพระองคเถิดแตอยางไรก็ดีอยาให
เปนไปตามใจขาพระองคแตใหเปนไปตามพระทัยของพระองคเถิด” ลก 22:42 
 

 พระเยซูไมไดพูดถึงถวยนํ้าองุนสําหรับเทศกาลปสกา แตเปนถวยของความตาย พระองคทรงรูถึงแผนการของพระเจา
ซึ่งเปนการสิ้นพระชนมเพ่ือความบาปผิดของคนทุกคน มีทูตสวรรคมาเพ่ือชวยพระองคในขณะท่ีกําลังอธิษฐานอยู 
แตเม่ืแพระองคกลับไปหาพวกสาวก กลับพบวาพวกเขากําลังนอนหลับอยู 

 

 
 ใหเราแสดงทาทางเปนสาวกท่ีกําลังงวงนอนอยู ใหนอนลงไปบนพ้ืนแลวทําทาเหมือนคนกําลังนอนหลับอยู หลังจาก

เวลาผานไปหน่ึงนาที ใหคุณแตะเด็กแตละคนอยางนุมนวลและใหพูดวา “ลุกขึ้นเถิด” ใหเด็กๆกลับมาน่ังที่เดิม 
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 เม่ือพระเยซูปลูกพวกเขาแลว ก็มีทหารเขามาในสวนจุดโคบไฟใหสวางจา พวกทหารไดจับพระเยซูมัดเอาไว และนําไป
สอบสวน 

 
 ถาคุณไดนําเด็กๆออกไปขางนอก ใหพาพวกเขากลับเขามาในหอง และนั่งที่เดิม 

 

  

       
 ขณะท่ีทหาร และผูนําศาสนาไดสอบสวนพระเยซูคริสต พวกเขาชางโหดรายตอพระองค พวกเขาไดเฆ่ียนตีพระองค 

แตพระเยซูก็ยังคงนิ่งเงียบ พระองครูวาถึงเวลาแลวท่ีพระองคจะตองมอบชีวิตเพ่ือไถบาปของมนุษยในโลกใบน้ี 
 

 ในท่ีสุดก็มีการตัดสินใหพระเยซูคริสตถูกประหาร ผูนําทางศาสนาไดแพรกระจายขาวเท็จเก่ียวกับพระเยซูออกไปท่ัว
เมือง ทําใหคนท่ีตอนรับพระเยซูเม่ือไมก่ีวันท่ีผานมา กลับทําสิ่งท่ีโหดรายตอพระองค และตะโกนวาพระเยซูควร
จะตองตาย 

 

 มีสาวกคนหน่ึงของพระเยซูคริสตชื่อเปโตรยังพูดวา เขาไมรูจักพระองค เม่ือพระองคมองดูเขาดวยสายตาที่โศกเศรา 
เปโตรจึงวิ่งหนีไป และรูสึกละอายใจ 
 

 พระเยซูรูวาพระองคจะตองตายดวยวิธีท่ีทรมานมากในอีกไมก่ีชั่วโมงท่ีจะถึงน้ี  แมวาพระองคเปนพระบุตรของพระ
เจา และสามารถท่ีจะปกปองตัวเองไดอยางงายดาย แตพระองคยินยอมใหทุกสิ่งเกิดขึ้น พระองคตองการทําตาม
แผนการของพระเจาเพ่ือเปนเคร่ืองบูชาท่ีวิเศษสําหรับการไถบาปใหกับทุกคน 

 

 ชางเปนเวลาที่ลําบากสําหรับพระเยซูคริสต พระองคตองเจ็บปวด และโดดเดี่ยว แตพระองครูวาน่ีคือเปนแผนการของ
พระเจา พระองคยอมใหอภัยตอทหาร และผูนําศาสนาที่ทํารายพระองค เพราะพระองคทรงรักพวกเขา พระองครูวา
อีกสองสามวันทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง 

 

 

   
 

  

  

 
 ใหเรามาแสดงตามเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นกันดีกวา ใหเลือกเด็กที่จะแสดงบทบาทเปน พระเยซูคริสต พวกฟาริสี เปโตร พวก

สาวก ทูตสวรรค และฝูงชน ใหอานเรื่องราวต้ังแตตน และใหเด็กๆต้ังใจฟง และเริ่มแสดงตามบทในเน้ือเรื่อง 
 

 
 

การจบบทเรียน:   
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 ในชวงเวลาท่ีใกลกัน สิ่งท่ีเกิดขึ้นกับพระเยซูคริสตชางแตกตางกันมาก ยังจําไดไหมวาผูคนทําอะไรบางตอนท่ีพระองคเสด็จ

เขาสูกรุงเยรูซาเล็ม (พวกเขาตอนรับพระองค, พวกเขาโบกสบัดใบปาลม และตะโดนวา “โฮซันนา” และผูเขาไดนําเสื้อ
คลุมปูลงบนพ้ืน) 

 
 พระเยซูคริสตไดทํา และไดพูดบางอยางท่ีทําใหพวกสาวกรูสึกแปลกใจ ยังจําไดวาพระองคไดพูด และไดทําอะไรบาง 

(พระองคบอกวาขนมปงเปนรางกายของพระองค จงกินเพ่ือที่จะระลึกถึงพระองค, พระองคยังบอกวานํ้าองุนน้ีเปนเลือด
ของพระองคเพ่ือจะไดชําระสําหรับทุกคน) 

 

 พระเยซูไดเตรียมสาวกของพระองคสําหรับสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น เปนอาหารม้ือสุดทายท่ีพระองคจะรับประทานกับเขา เราจึง
เรียกวา “อาหารม้ือสุดทาย” 
 

 พระเยซูขขอใหพวกสาวกทําอะไรตอนท่ีไปท่ีสวน (ใหเฝาระวัง และอธิษฐาน) 
 
 สาวกไดทําอะไร (พวกเขาเผลอหลับไป)  

 
 ตอนท่ีทหารเขามาจับพระเยซูคริสต พระองคไดตอสูหรือเปลา ทําไม (ไม เพราะพระองคตองการทําตามแผนการของพระ

เจา) 
 
 ใหเราขอบคุณพระเยซูท่ียอมรับสถานการณท่ียากลําบากเพราะพระองคทรงรักพวกเราทุกคน ใหเด็กๆอาสาที่จะอธิษฐาน 

และขอบคุณพระเยซูคริสตที่รัก และชวยเหลือพวกเขา 
 

 ใหเอาใบปาลมของเธอกลับบานดวย และเลาเร่ืองราวท่ีวิเศษสุดนี้กับคนในครอบครัวของเธอ – การเดินขบวน, อาหารม้ือ
สุดทาย, พระเยซูยอมตามพวกทหารไปและยอมใหถูกจักุม 
 

กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
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การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


