
 
ดานจิตวิญญาณ บทท่ี  44 

เร่ือง  พระเยซูทรงยอมสละชีวิตเพื่อพวกเรา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  ยอมรับวาพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด  

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจขาวประเสริฐ และไดรับการหนุนใจใหรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเยซูคริสต พระผูชวยใหรอด 

บทเรียน:  พระคริสตทรงมอบชีวิตใหกับเรา 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู:          
            

1. เด็กจะพูดถึงสาเหตุที่ทําไมพระเยซูจึงไมแกตางใหกับตัวเอง 
2. เด็กจะบอกถึงสองสิ่งที่พวกสาวกไดแสดงออก 
3. เด็กจะเรียน และทองพระธรรม ยน 3:16 
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อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                   
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. กระดานดํา 
3. ชอลค 
4. กระดาษสําหรับเด็กแตละคน 
5. สีเทียน หรือดินสอส ี
 

          อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 



 
 สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   

1. อานบทเรียนทั้งบท 
2. ใหรวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อาน และศึกษาพระธรรม ลก 22-23 และทําเครื่องหมายไวในพระคัมมภีร 
4. อธิษฐานขอใหเด็กๆรูสึกขอบคุณพระเยซูคริสตที่สิ้นพระชนมเพ่ือใหพวกเขาจะไดมีสัมพันธกับพระเจาพระ

บิดาได 
 
 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:   

 

   
 

   
 วันน้ีเราจะทําทาเหมือนกับวาเรากําลังไปดูการแขงขันฟุตบอลท่ีนาต่ืนเตนท่ีสุด (ใหระบุช่ือทีมใดทีมหน่ึง) การแขงขันใกล

จะจบแลวเหลือเพียงสองนาทีเทาน้ัน ทีมของเธอกําลังไดบอลอยู ทุกคนกําลังกระโดด และตะโกนวา “ลุย ลุย ลุย ลุย ลุย” 
 
 ใหทุกคนตะโกนดวยกัน ใหคุณนําเด็กๆกระโดด และตะโกนเชียร 

 

 ตอนน้ีเหมือนกับวาทีมของเรากําลังจะไดแตม เชียรใหดังกวสาเดิม ใหเด็กๆตะโกนเชียรใหดังกวาเดิม 
 
 เราชนะแลว เฮ!!! ใหเด็กๆหยุดเชียร ต้ืนเตนไหม ใหหายใจลึกๆ แลวเราจะกลับไปนั่งท่ีเดิม ใหเด็กๆไดหายใจลึกๆ และกลับ

ในน่ังที่เดิม 
 

 สนุกไหมเวลาที่เราอยูกับกลุมคนท่ีกําลังแสดงความชื่นชมยินดีจํานวนมากๆ ยังจําไดไหมวาเธอไดไปงานลักษณะแบบนี้
เม่ือไหร ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
 

 บางคร้ังกลุมคนท่ีกําลังโกรธก็ทําใหดูนาต่ืนเตนเหมือนกัน เม่ือมีเหตุการณแบบน้ีเกิดขึ้น ครูคิดวาคงไมใชภาพท่ีสวยงาม
อยางแนนอน และเธอคงไมตองการอยูท่ีน่ัน เม่ือเกิดเหตุการณแบบนี้ ทุกคนมักจะรูสึกเสียใจ 

 ในเร่ืองราววันน้ี จะเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับฝูงชนท่ีกําลังโกรธอยู และพระเยซูตองอยูทามกลางฝูงชนน้ัน  ใหเราลองมาดูวาเกิด
อะไรขึ้นบาง 
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กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 
 

 

   
 คราวท่ีแลวเราเรียนเก่ียวกับพระเยซูคริสตไปท่ีสวนอธิษฐานเพื่ออธิษฐาน พระองครูสึกเศราเสียใจ พระองคขอใหพวก

สาวกอธิษฐานเผ่ือพระองค แตพวกเขากลับผลอยหลับไป 
 

 จากน้ันเกิดอะไรขึ้นอีก (มีพวกทหารมาจับพระองค) 
 

 ลองคิดดูวามันนากลัวแคไหน  ใหเด็กๆลองเลาวาหากเกิดเหตุการณแบบเดียวกันน้ีกับพวกเขาๆจะรูสึกอยางไร สาวก
เห็นแสงไฟ พวกเขาจึงรูวามีคนกําลังมา และคนท่ีมาเปนพวกทหาร พวกเขาจับพระเยซูและพาพระองคไป พวกสาวก
คาดหวังวาพระเยซูจะทําการอัศจรรยบางอยาง แตพระองคไมไดทําอะไร 
 

 สาวกคนหน่ึงของพระเยซูท่ีชื่อ เปโตรแยงดาบของพวกทหาร และใชตัดหูของผูชายคนหน่ึงท่ีมาจับพระเยซู พระองค
จับหูของคนๆน้ันแลวรักษาให พระองคไมไดตอสู พระองครูวาน่ีเปนแผนการของพระเจา 
 

 เธอคิดวา ทําไมพระเยซูคริสตถึงไมใหสาวกตอสูเพ่ือพระองค ใหเด็กๆไดตอบสนอง เธอตองการตอสูเพ่ือพระเยซู
คริสตหรือเปลา ใหเด็กๆไดตอบสนอง พระเยซูมาเพ่ือแสดงความรัก พระองคไมตองการที่จะตอสูกับคนท่ีพระองค
ทรงรัก 

 

 ขณะท่ีพวกทหารพาพระเยซูคริสตไปสอบปากคํา พวกสาวกรูสึกกลัวมากจนตองวิ่งหนีไป พวกทหารจับพระองคมัด
ไวเหมือนกับเปนนักโทษอุกอาจ และพูดคําท่ีไมดีตางๆนานา ซึ่งไมเปนความจริง พวกเขาตีพระองค ถมนํ้าลายรด
พระองค สุดทายพวกเขาตัดสินวาพระองคจะตองถูกประหาร พวกเขาจึงพาพระองคไปหาผูปกครองเมือง 

 

 ขณะท่ีพวกเขาสอบสวนพระองค พระองคไมไดพูดอะไร ผูปกครองเคยไดยินเก่ียวกับสิ่งท่ีพระองคไดทําและตองการ
พบกับพระองคเปนการสวนตัว หลังจากท่ีสอบสวนพระองค เขาไดออกไปบอกกับฝูงชนวา “ชายคนน้ีไมไดทําอะไร
ผิด เราจะปลอยเขาไป” 
 

 แตฝูงชนกลับโกรธมากขึ้น และไดตะโกนวา “ตรึงมัน ตรึงมัน” 
 

 ผูปกครองปลาตพยายามหาวิธีท่ีจะปลอยพระเยซู แตฝูงชนยังคงตะโกนเสียงดัง “ตรึงมัน ตรึงมัน” 
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 เธอคิดวาเธอจะรูสึกอยางไรเม่ืออยูทามกลางฝูงชนที่โกรธอยู (กลัว) 
 

 แตพระเยซูไมรูสึกกลัว ยังคงสงบนิ่ง พระองครูวามีเพียงพระองคเทาน้ันท่ีสามารถไถบาปของมนุษย 
 

 ใหเขียนคําวา “พระเจา” เปนตัวอักษรใหญๆลงบนกระดานดํา 
 

  

   
 พระเจาทรงสมบูรณ และบริสุทธ์ิ พระองคไดทรงสรางโลกที่สมบูรณแบบเพ่ือใหมนุษยไดอาศัยอยู แตอาดัมกับเอวา

กระทําบาปและไมเชื่อฟงพระเจา ต้ังแตวันน้ันความบาปทําใหมนุษยหางจากพระเจาผูบริสุทธ์ิ 
 

 พวกเธอลองบอกครูวามีวิธีไหนบางท่ีทําใหคนกระทําบาป (คําตอบที่อาจเปนไปได: โกหก, ขโมย, โกง, ไมเช่ือฟง, 
ฯลฯ) ขณะที่เด็กๆกําลังพูดถึงความบาป ใหคุณเขียนคําเหลาน้ันลงบนกระดานรอบๆคําวา “พระเจา” 

 

 ความบาปทําใหเราหางไกลจากพระเจา ใหพาเด็กๆไปยังอีกดานหน่ึงของหองเรียน ความบาป กับพระเจาไมสามารถ
อยูดวยกันไดเพราะพระเจาทรงบริสุทธ์ิ ดังน้ันคนบาปก็ไมสามารถท่ีจะอยูใกลกับพระเจา  
 

 เธอจะรูสึกอยางถารูวาเธอตองอยูหางจากพระเจาเพราะความบาปของเธอเอง ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
 

 มีเพียงการบูชาท่ีสมบูรณแบบท่ีจะนําพามนุษยใหกลับไปหาพระเจาได  น่ีคือเหตุผลท่ีพระเจาไดสงพระเยซูมาในโลก 
พระองคลงมาเปนมนุษย แมวาพระองคจะเปนพระเจาดวย พระองคไมเคยทําบาป พระองคแบกความบาปของเราไป
ตรึงเอาไวท่ีกางเขนดวย 

 

 พวกทหารเฆ่ียนพระองค และตรึงพระองคไวท่ีไมกางเขนจนพระองคสิ้นพระชนม ในเวลาท่ีพระองคสิ้นพระชนมเกิด
แผนดินไหว และฟามืดมิด พวกทหารยืนอยูตรงหนาพระองค และพูดวา “แนทีเดียว คนน้ีเปนพระบุตรของพระเจา” 

 
 ใหเด็กๆเขามาใกลกระดานดํา 

 
 การสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสตกลายเปนสะพานระหวางเรากับพระเจาอีกคร้ัง ความบาปที่พระองคนําไปตรึงไวท่ี

กางเขนน้ันไมใชความบาปของพระองค แตเปนความบาปของเรา พระเจาทรงรักเรามาก พระองคทรงใหพระบุตรของ
พระองคมาตายแทนเรา ใหเรามาคนหาดูวาพระเยซูไดพูดอะไรบางในพระธรรมยอหน  

 
เพราะวาพระเจาทรงรักโลกจนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองคเพ่ือทุกคนที่วางใจในพระบุตร
น้ันจะไมพินาศแตมีชีวิตนิรันดร ยน 3:16 
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 วันท่ีพระเยซูสิ้นพระชนมเปนวันท่ีเพ่ือนๆของพระองคเสียใจมาก แตเพียงสามวันเทาน้ันพระองคก็เปนขึ้นมาจากความ
ตาย ใหเราเก็บเร่ืองราวตอนตอไปไวสําหรับบทเรียนคร้ังหนาดีกวา 

 

   
 

  

 

 
 ใหเด็กๆจัดเปนกลุมละสี่คน และพวกเขาเลาเรื่องราวของสัปดาหที่ผานมา และขณะที่เลาเรื่องใหพวกเขาแสดงทาทาง

ประกอบดวย ถาคุณยังมีเวลา ใหแตละกลุมแสดงหนาช้ัน 
 

 
การจบบทเรียน:  
 

 

  

       
 ทําไมพระเยซูทรงใหพระเยซูเขามายังโลกใบน้ี (เพ่ือเปนพระผูชวยใหรอดของเรา, เพ่ือยกความผิดบาปของเรา) 

 

 พวกสาวกทําอะไรเม่ือพระเยซูคริสตถูกจับ (มีคนหน่ึงที่ตัดหูคนอื่น) 
 

 ทําไมพระเยซูไมไดตอบโตเม่ือพวกทหารจับพระองคไป (เพราะพระองคตองการทําตามแผนของพระเจา และตายเพ่ือไถ
บาปเรา) 
 

 

 

  

   
 ใหเอากระดาษแจกใหกับเด็กๆ ใหเด็กเขียนช่ือตัวใหญๆลงบนกระดาษ จากน้ันใหวางกระดาษลงบนพ้ืนเปนรูปไม

กางเขน 
 

 พระเยซูไดสิ้นพระชนมเพ่ือ (ใหช้ีไปที่กระดาษทีละแผน และพูดช่ือของเด็กแตละคน) พระองคไดทําอยางน้ันเพราะ
พระองคทรงรักเรามาก ใหวาดรูปมากงเขนทับชื่อของตัวเอง ใหเด็กๆไดทําตามวิธีที่คุณบอก 

 

 เพราะวาพระเยซูทรงสิ้นพระชนมเพ่ือเธอ ทําใหความบาปผิดของเธอไดรับการยกโทษแลว และวันหน่ึงเธอจะไดไปอยู
กับพระเยซูคริสตในสวรรค น่ันคือของขวัญท่ีมากจากพระเจาสําหรับพวกเธอ สิ่งท่ีเธอตองทําคือ ยอมรับของขวัญชิ้ร
น้ี ซึ่งเปนของขวัญแหงความรัก 
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 ใหเรามาเรียนขอพระคัมภีรท่ีพูดถึงของขวัญแหงความรัก ซึ่งเปนขอพระคัมภีรท่ีสําคัญท่ีสุดขอหน่ึง 
 

 ใหนําเด็กๆเรียนรูพระธรรมขอน้ีที่ละวรรค 
 

เพราะวา 
พระเจาทรงรักโลก 
 จนไดทรงประทาน 
พระบุตรองคเดียวของพระองค 
 เพ่ือทุกคนที่วางใจ 
ในพระบุตรน้ัน 
จะไมพินาศ 
แตมีชีวิตนิรันดร  
ยน 3:16 
 
ใหนําเด็กๆพูดที่ละวรรค หลายๆครั้ง จากน้ันใหคุณใสช่ือหลังความวา ทรงรัก.... ใหเวียนกันพูดไปรอบๆ 
ตัวอยางเชน เพราะวาพระเจาทรง (ช่ือ) จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพ่ือ (ช่ือ) ที่วางใจ
ในพระบุตรน้ันจะไมพินาศแตมีชีวิตนิรันดร ยน 3:16 

 

 

 

 

 

 

     
 พวกเธอสามารถท่ีจะรับเอาของขวัญแหงความรักได โดยใหพูดวา “พระเยซูคริสตเจา ลูกขอรับของขวัญแหงความรัก 

โปรดชําระความผิดบาปของลูกดวยเถิด” 
 

 ใหนําเด็กๆเอากระดาษของตัวเองมาแนบไวที่หัวใจของตัวเอง และใหพูดตามคุณทีละบรรทัด 
พระเยซูคริสตเจา 
ขอบคุณพระองคสําหรับของขวัญแหงความรักโดยการชําระความผิดบาปของเรา 
ลูกเชื่อวาพระองคทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน ทําใหความผิดบาปของลูกไดรับการชําระ 
ลูกเชื่อในพระสัญญาของพระองคท่ีลูกจะไดอยูกับพระองคในสวรรค 
ขอบคุณท่ีทรงรักลูกอยางมากมาย 
อาเมน 

 
 ใหเด็กๆนํากระดาษของตัวเองกลับบานไปดวย และเลาเรื่องราวของความรักที่ยิ่งใหญใหกับคนในครอบครัวฟงวาพระเยซู

ทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพ่ือพวกเขาทุกคน  
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กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


