
 
ดานจิตวิญญาณ บทท่ี   45 

เร่ือง พระคริสตทรงเปนขึ้นมาจากความตายเปนพระผูชวยใหรอดของเรา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจถึงแนวคิดพ้ืนฐานของหลักศาสนศาสตร 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเยซูคริสต พระผูชวยใหรอด 

บทเรียน:  พระคริสตทรงฟน ลทรงเปนพระผูชวยใหรอดของเรา 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะพูดเก่ียวกับสิ่งที่ทูตสวรรคไดพูดกับผูหญิงที่ไปยังอุโมงคฝงศพ 
2. เด็กจะบอกถึงทาทีการตอบสนองของพวกสาวก 
3. เด็กจะบรรยายถึงความหมายของการมีพระผูชวยใหรอดที่ยังทรงพระชนมอยู 
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อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. กระดานดํา 
3. ชอลค 
 

          อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   



1. อานบทเรียนทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อานและศึกษาพระธรรม มธ 28:1-10 และ ลก 24:1-12 
4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะขอบคุณพระเยซูคริสตที่ฟนขึ้นมาจากความตาย และมีอํานาจเหนือความผิดบาป 

       
 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:   
 
 

 

 
 วันน้ีเราจะเร่ิมโดยการฟงอะไรบางอยาง เราจะตองฟงอยางต้ังใจ ดังน้ันใหทุกคนเขามาน่ังใกลๆกับครู ใหเอามีปองท่ีหูของ

ตัวเอง และใหเงียบ และอดทนในขณะท่ีครูเลาเร่ืองอยู 
 
 ใหเด็กๆรอสักสองสามวินาที ใหบอกพวกเขา เงียบๆ เมื่อทุกคนเริ่มที่จะต้ังใจฟง ทันใดน้ันใหคุณกระโดดขึ้นและโบกมือ

ไปมาพรอมกับพูดวา “Surprise!” ดวยเสียงดังๆเพ่ือที่เด็กทุกคนจะไดกระโดดดวย 
 

 ครูทําใหพวกเธอประหลาดใจไหม เธอรูสึกอยางไรเม่ือประหลาดใจ ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
 

 เร่ืองราวในวันน้ีจะเก่ียวกับความประหลาดใจ - เปนความประหลาดใจท่ีไมเคยมีมากอน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

 

  
 คร้ังท่ีผานมาเราไดเรียนรูเร่ืองอะไร (พระเยซูคริสตสิ้นพระชนมบนไมกางเขน) 
 

 หลังจากท่ีพระองคไดสิ้นพระชนม พวกสาวกเกิดอาการหวาดกลัว พวกเขาไมสามารถท่ีจะเชื่อไดวาพระผูชวยใหรอด
ของพวกเขาตองมาตายลง พวกเพื่อนๆของพระองคไดนําพระศพไปฝงไวในอุโมงคฝงศพ 

 

 ความหวัง และความฝนของพวกสาวกไดพังทลายลง พวกเขาคิดไววาพระเยซูจะเปนผูปกครองที่ย่ิงใหญบนโลกใบน้ี 
และพวกเขาจะไดอยูเคียงขางพระองค แตตอนน้ีพวกเขาหวาดกลัว พวกเขาคิดวาคนท่ีฆาพระเยซูอาจจะมาจับพวก
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 เธอเคยมีความรูสึกคลายๆกับพวกสาวกหรือไม สิ่งท่ีเธอคิดไววาจะเกิดขึ้น แตมันไมไดเกิดขึ้นอยางท่ีต้ังใจเอาไว ให
เด็กๆไดตอบสนอง 

 

 พระเยซูคริสตไดสิ้นพระชนมในวันศุกรตอนบาย ดังน้ันพวกเพ่ือนๆจึงไมมีเวลาพอที่จะจัดเตรียมสําหรับศพของ
พระองคจนกวาจะผานวันพักผอนไปกอน ดังน้ันในวันอาทิตยตอนเชา มีผูหญิงสามคนไดจัดเตรียมเคร่ืองหอม และ
นํ้ามันเพ่ือท่ีจะเอาไปใสท่ีพระศพของพระเยซูคริสต 

 

  

 
 ใหต้ังใจฟงใหดีๆวาสิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นมีอะไรบาง ทุกคร้ังท่ีเธอไดยินสิ่งท่ีเปนความแปลกประหลาด ใหเธอ

กระโดดขึ้นลง จากน้ันครูก็จะถามเธอคนใดคนหนึ่งวาเกิดอะไรขึ้น ใหทบทวนแนวทางกับเด็กๆ 
 

 เม่ือพวกผูหญิงไปถึงท่ีอุโมงค พวกเธอรูวามีบางอยางท่ีไมปกติ และแปลกๆ อุโมงคฝงศพดูไมเหมือนกับตอนท่ีพวกเธอ
เห็นตอนวันศุกร หินกอนใหญท่ีเคยปดปากอุโมงคอยู ถูกกล้ิงออกไปแลว ตอนน้ีเด็กๆควรจะกระโดดขึ้นลง แบอกกับ
คุณวาสิ่งแปลกประหลาดคือ หินกอนใหญถูกกลิ้งออกไป 

 

 เม่ือพวกเธอเขาไปดานใน พวกเธอเห็นสิ่งท่ีไมคาดวาจะไดเห็น พระศพของพระเยซูไมไดอยูในอุโมงค เด็กๆควรจะรู
วาน่ีคือความแปลกประหลาดอยางที่สอง 
 

 ผูหญิงเหลาน้ันมองหนากันไปมา พวกเธอไมรูวาจะทําอยางไรดี จากน้ันพวกเธอเห็นบางอยางท่ีไมเคยเห็นมากอน 
ตรงหนาของพวกเธอ มีชายสวมเสื้อผาท่ีเปนแสงสวาง พวกเขาเปนทูตสวรรคน่ันเอง พวกผูหญิงรูสึกกลัวมาก และได
กมกราบลงบนพื้นดิน น่ีคือความแปลกประหลาดอยางที่สามซึ่งเด็กๆจะตองกระโดดขึ้นลง 
 

 ลองทําทาของพวกผูหญิงตอนท่ีเห็นทูตสวรรค ใหเวลากับเด็กๆที่จะทําทาทางของผูหญิงเหลาน้ัน 
 

 ทูตสวรรคมีขาวพิเศษสุดมาบอกวา 
 

"…พวกทานแสวงหาคนเปนในพวกคนตายทําไมเลาพระองคไมอยูที่น่ีแตทรงเปนขึ้นมาแลว” ลก 24:5-6 
 

 ทูตสวรรคไดพูดวาอยางไร (พระเยซูทรงเปนขึ้นมาจากความตายแลว) เธอคิดวาพวกผูหญิงไดคาดไววาจะไดยินสิ่งท่ี
ทูตสวรรคบอกหรือเปลา ใหเด็กๆไดตอบสนอง และใหถือวาน่ีเปนความแปลกประหลาดอยางที่สี่ 
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 น่ีคือความประหลาดใจ – เปนสิ่งอัศจรรยท่ีวิเศษสุด ใหเราเตนรําเพ่ือแสดงความชื่นชมยินดีท่ีพระเยซูคริสตทรงพระ
ชนมอยู ใหนําเด็กๆรองเพลงที่เก่ียวของกับเหตุการณน้ี 

 

 ทูตสวรรคยังมีขาวดีอีกอยางหน่ึง เรามาคนหาดูวาเปนอะไร 
 

“แลวจงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองคเถิดวาพระองคทรงเปนขึ้นมาจากความตายแลวและพระองคเสด็จ
ไปยังแควนกาลิลีกอนเจาทั้งหลายเจาทั้งหลายจะเห็นพระองคที่น่ันน่ีแหละเราก็บอกเจาแลว” มธ 28:7 
 

 เธอคิดวาพวกผูหญิงไดทําอยางไร (ว่ิงออกไปบอกพวกสาวกวาพระเยซูเปนขึ้นมาจากความตายแลว) 
 

 ถูกตอง พวกเธอรีบวิ่งกลับไปยังท่ีพวกสาวกพักอยู แตระหวางทางน้ัน มีสิ่งท่ีย่ิงทําใหประหลาดใจอีกคืด พวกเธอได
พบกับพระเยซูคริสต  เด็กๆควรที่จะบอกวาน่ีคือความประหลาดใจอยางที่หา 

 

 พวกเธอไดเห็นดวยตนเองวาพระเยซูคริสตทรงพระชนมอยู พวกเธอเปยมไปดวยความสุขในใจ จากน้ันพวกเธอไดวิ่ง
ไปบอกกับสาวกวาพระเยซูทรงพระชนมอยู และพวกเธอไดเห็นพระองคแลว  

 

 เธอคิดวาพวกสาวกจะมีทาทีอยางไรเม่ือพวกผูหญิงบอกวาพระเยซูทรงพระชนมอยู ใหเด็กๆไดมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น 
 

 ตอนแรก พวกสาวกไมแนใจวาพวกเขาควรจะเช่ือพวกผูหญิงหรือไม พระเยซูจะทรงพระชนมอยูไดอยางไร เพราะ
พวกเขาไดเห็นพระองคสิ้นพระชนมบนไมกางเขนแลว 

 

 แตมีสาวกสองคนคือ เปโตร และยอหนไดรีบวิ่งไปท่ีอุโมงคเพ่ือท่ีจะดูดวยตาตนเอง 
 

 

 

 

 
 ใหเราวิ่งไปท่ีอุโมงคฝงศพเหมือนกับเปโตร และยอหน ใหคุณขีดเสนบนพ้ืนดวยชอลค ใหช้ีไปยังจุดที่เด็กๆจะตองไป

ใหถึงเชนกําแพง หรือตนไม จากน้ันใหตุณใหสัญญาณวา “ไป” แลวใหเด็กๆว่ิงออกไป 
 

 เม่ือเปโตร และยอหนวิ่งไปถึงท่ีอุโมงค พวกเขาเห็นวาอุโมงควางเปลา แตผาพันพระศพของพระเยซูยังวางอยูท่ีน่ัน 
พวกเขาไดวิ่งกลับยังสาวกคนอ่ืนๆ และไดบอกสิ่งท่ีพวกเขาไดเห็นมา 
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 ใหเด็กๆยืนหนากระดานที่จุดเริ่มตน แลวใหพวกเขาว่ิงไปยังจุดที่กําหนดเอาไวแลวใหว่ิงกลับมาอีก 
 

 

   
 สาวกไมรูวาจะทําอยางไรดี แตในเย็นน้ันเอง มีสิ่งประหลาดสิ่งหน่ึงเกิดขึ้นเพ่ือชวยยืนยันกับพวกเขาพระเยซูยังทรง

พระชนมอยู พวกเขากําลังอยูในหองท่ีปดประตูเอาไว ทันใดน้ันพระเยซูก็ไดปรากฏกายขึ้นทามกลางพวกเขา พวก
สาวกมีความช่ืนชมยินดี และสรรเสริญพระเจา น่ีคือความประหลาดใจอยางที่หก 

 

 ใหเรามาเฉลิมฉลองดวยกันกับสาวกของพระเยซู ใหเรามารองเพลงสรรเสริญพระเจากันเถอะ ใหคุณนําเด็กๆรองเพลง
สรรเสริญพระเจา 

 

 

      
 ในท่ีสุดแลว พวกสาวกไดตระหนักวาพระเยซูคริสตสามารถเอาชนะความตายได คนไมดีไดฆาพระองค แตพระองค

ไดเปนขึ้นมาจากความตาย พระองคทรงเปนพระบุตรของพระเจา ดังน้ันขาวดีสําหรับพวกเราคือการท่ีพระเยซูคริสต
ยังทรงพระชนมอยู พระองคทรงสถิตอยูในสวรรค และประทับอยูท่ีเบื้องพระหัตถขวาของพระเจา ฮาเลลูยา 

 

 
 
 

การจบบทเรียน:   
 

 

 

       
 เร่ืองราวในวันน้ี มีสิ่งท่ีทําใหเราประหลาดใจมากมาย – แตทุกอยางเปนสิ่งท่ีดี เธอไดเรียนรูความประหลาดใจอะไรบาง 

(กอนหินถูกกลิ้งออกไป, พระเยซูไมไดอยูขางใน, ทูตสวรรคปรากฏขึ้น, ทูตสวรรคบอกวาพระเยซูทรงฟนขึ้นมาจากความ
ตาย, พวกผูหญิงเห็นพระเยซูคริสต และพระเยซูคริสตไดมาปรากฏตัวใหกับสาวก) 

 
 ทูตสวรรคไดบอกอะไรกับพวกผูหญิง (พระเยซูคริสตไดเปนขึ้นมาจากความตาย) 

 

 ทูตสวรรคบอกใหพวกผูหญิงทําอะไรบาง (จงไป และบอกใหกับสาวกของพระเยซู) 
 

 พวกสาวกมีทาทีอยางไรบาง (พวกเขาไมรูจะทําอยางไร, สาวกสองคนว่ิงไปท่ีอุโมงคเพ่ือดูดวยตาของตนเอง) 
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 พวกสาวกไดเห็นพระเยซูเม่ือไหร (พระเยซูมาปรากฏตัวกับสาวกในหอง) 
 

 ความประหลาดใจท่ีสําคัญในเร่ืองน้ีคือการที่พระเยซูคริสตยังทรงพระชนมอยู 
 

 ตอนน้ีพระเยซูคริสตทรงสถิตอยูท่ีไหน (พระองคทรงอยูกับพระเจาในสวรรค) 
 

 พระเยซูไมใชเพียงคนท่ีมีชีวิตอยูเม่ือหลายพันปท่ีผานมา ไมใชเพียงคนท่ีเราจะไดอานเร่ืองราวของเขาในพระคัมภีร แต
พระองคทรงสถิตอยูในสวรรค และกําลังเฝามองพวกเธออยู 
 

 พวกเธอรูสึกอยางไรบางเม่ือรูอยางน้ีแลว (คําตอบที่อาจเปนไปได: ดีใจ, อัศจรรยใจ, ปลอดภัย, ฯลฯ) 
 

 ใหเราสรรเสริญพระเยซูคริสตดวยกัน ใหคุณนําเด็กๆที่จะสรรเสริญ พระเยซูคริสตทรงพระชนมอยู พระเยซูคริสตทรง
พระชนมอยู พระเยซูคริสตทรงพระชนมอยู 
 

 หลังจากท่ีพวกเธอกลับไปวันน้ี ใหบอกกับคนอื่นๆอีกสามคนวาพระเยซูคริสตทรงพระชนมอยู 
 

กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


