
 
ดานจิตวิญญาณ บทท่ี   46 

เร่ือง  พระคริสตทรงเสด็จกลับสูสวรรค 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจถึงแนวคิดพ้ืนฐานของหลักศาสนศาสตร 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเยซูคริสต พระผูชวยใหรอด 

บทเรียน:  พระคริสตทรงเสด็จกลับสูสวรรค 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะแสดงใหเห็นวามีอะไรเกิดขึ้นบางขณะที่พระเยซูคริสตเสด็จขึ้นสูสวรรค 
2. เด็กจะบอกถึงวิธีที่เขา/เธอจะบอกคนอื่นๆเก่ียวกับพระเยซูคริสต 
3. เด็กจะเรียน และทองพระธรรม มธ 28:20 

 

 

 1

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

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

          อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 
 



สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   
1. อานบทเรียนทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อานและศึกษาพระธรรม กจ 1:1-11 และ มธ 28:20  
4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆใหพวกเขาไดปฏิบัติตามสิ่งที่พระเยซูคริสตไดสั่งเอาไว 

       
 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:   
 

 

 
 เมื่อเด็กๆมาถึง ใหเอากระดาษใหเด็กๆคนละแผน ใหพวกเขาฉีกกระดาษเปนรูปเมฆ และใหเอาวางไวขางๆเพ่ือที่จะใช

ทํากิจกรรมตอไป 
 
 ใหบอกครูวา มีเหตุการณอะไรบางท่ีเปนเหตุการณท่ีเปนความประหลาดใจท่ีเคยเกิดขึ้นกับเธอ ใหเด็กๆไดเลาถึงถึงสิ่ง

ที่ทําใหเขาประหลาดใจ 
 

 

 
 สัปดาหท่ีผานมา เร่ืองราวของเรามีแตสิ่งท่ีทําใหประหลาดใจ มีใครจะบอกครูไดวาเกิดอะไรขึ้นบาง (พวกผูหญิงเห็น

กอนหินถูกกลิ้งออกไป, รางของพระเยซูหายไป, มีทูตสวรรคน่ังอยูบนกอนหิน, ทูตสวรรคบอกกับพวกผูหญิงวาพระ
เยซูเปนขึ้นมาจากความตายแลว, พระเยซูปรากฏกายใหพวกผูหญิงเห็น, พระเยซูปรากฏกายใหพวกสาวกเห็น) 

 
 สัปดาหน้ี เร่ืองราวของเราจะนาอัศจรรยใจย่ิงกวา เรามาเร่ิมกันเลยดีกวา 

  
กิจกรรมการเรียนการสอน: 
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 หลังจากท่ีพระเยซูคริสตเปนขึ้นมาจากความตายแลว พระองคทรงปรากฏกายใหพวกสาวกเห็นหลายคร้ัง พระองค
ไมไดเดินเขามาในหองเหมือนกับท่ีเธอและครูทํากัน พระองคไดปรากฏกายขึ้นมาตรงกลางหองเลย 

 

 เธอคิดวาถาพระเยซูปรากฏกายอยางน้ัน เราจะรูสึกอยางไรบาง (คําตอบที่อาจเปนไปได: ประหลาดใจ, กลัวนิดหนอย, 
ต่ืนเตน, ฯลฯ) 

 

 คร้ังแรกท่ีพวกสาวกเห็น พวกเขาก็รูสึกกลัวเหมือนกัน ดังน้ันพระเยซูจึงใหพวกเขาดูแผลท่ีฝามือ และเทา พระองค
ทรงรับประทานอาหารเพ่ือใหพวกเขารูวาพระองคไมใชผี ทําใหพวกสาวกดีใจ แทนท่ีจะหวาดกลัว 
 

 ทุกคร้ังท่ีพระองคปรากฏกายใหสาวกเห็น พระองคไดบอกสิ่งสําคัญใหพวกเขา พระองคไดอธิบายขอพระคัมภีรให
พวกเขาฟง – การที่พระองคตองสิ้นพระชนม และเปนขึ้นมาจากความตายเพื่อชําระความผิดบาปใหกับทุกคน 

 

 ลองคิดดูวาตอนน้ีเธอเปนสาวกคนหนึ่งของพระองค เธอคิดวาเธอจะขอใหพระเยซูคริสตอธิบายอะไรใหเธอฟง ให
เด็กๆคิดคําถาม จากน้ันใหคุณถามพวกเขา และใหตอบคําถามของเด็กๆ 

 

  

     
 อยูมาวันหน่ึง พระเยซูทรงพาพวกสาวกไปที่ภูเขาแหงหน่ึง พระองคบอกกับพวกเขาวา “ใหอยูในกรุงเยรูซาเล็ม ในไม

ชาเราจะสงพระวิญญาณบริสุทธ์ิมาใหทานเพ่ือทานจะมีอํานาจท่ีจะบอกคนอ่ืนๆเก่ียวกับเร่ืองราวของเราได”  
 

 พระเยซูยังบอกกับพวกเขาเก่ียวกับสถานที่ๆพวกเขาจะเร่ิมการเทศนาสั่งสอน “ใหเร่ิมการเทศนาในกรุงเยรูซาเล็มน้ี” ท่ี
ซึ่งเปนบานเกิดของพวกเขาเอง 

 

 “จากน้ันใหไปท่ีสะมาเรีย” น่ันคือประเทศตอไป 
 

 “จากน้ันใหออกไปท่ัวโลก” เธอคิดวาพวกสาวกจะรูสึกอยางไรเม่ือพระเยซูไดใหคําสั่งท่ีใหพวกเขาออกไปทั่วโลกและ
ประกาศเร่ืองราวของพระองค (คําตอบที่อาจเปนไปได: ต้ืนตัน, กลัว, ต่ืนเตน, ภูมิใจที่พระเยซูไดมอบหมายงานช้ิน
ใหญไวให, ฯลฯ) 

 

 
 

 

 

 
 ใหเราลองมาดูวาคําสั่งของพระเยซูจะเปนอยางไรสําหรับพวกเรา ใหใชชอลควาดเปนรูปวงกลมลงบนพ้ืนใหใหญ

พอที่จะใหเด็กๆทุกคนเขาไปยืนได หรือคุณอาจจะใชขางนอกก็ได ใหเขียนช่ือเมือง/หมูบานของคุณ 
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 พระเยซูตองการใหเราทําอะไรบางในเมืองของเรา ใหบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของพระองค คิดวามีใครบางในเมือง/
หมูบานของเราท่ียังตองการไดฟงเร่ืองของพระเยซูคริสต ใหเด็กๆเอยช่ือคนที่ยังตองการฟงเรื่องราวของพระเยซู
คริสต 

 

 ใหวาดวงกลมอีกวงลอมรอบวงแรก และใหเขียนช่ือประเทศของคุณ ใหเด็กๆกาวเขาไปในวงกลมใหญ คิดวามีท่ีไหน
บางในประเทศของเราท่ีคนยังตองการไดยินเร่ืองราวของพระเยซูคริสต ใหเด็กๆบอกช่ือเมือง หรือใครก็ตามที่เขารูจัก
ที่อยูในเมืองตางๆเหลาน้ัน 

 
 พระเยซูตองการใหเราทําอะไรบางในประเทศของเรา (บอกคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องราวของพระองค) 

 

 คราวน้ีใหพวกเธอกาวออกนอกวงกลมใหญ ตอนน้ีเราอยูในโลกแลว พระเยซูตองการใหเราทําอะไรบางในโลกใบน้ีของ
เรา (บอกคนอื่นๆเก่ียวกับเรื่องราวของพระองค) 

 

 ถาเธอตองออกไปบอกคนอื่นๆเก่ียวกับพระเยซูคริสต เธอจะพูดอยางไร ใหเด็กๆไดแสดงความคิดเห็น 
 

 ใหเลนเกมโดยการพูดช่ือของสถานที่ทั้งสามแหงที่พระเยซูตองการใหเราออกไปบอกเรื่องราวของพระองคใหคนอื่น
ฟง ใหเด็กๆว่ิงไปยังแตละจุดที่คุณพูดถึง เชน พระเยซูบอกใหเราไปยังเมือง/หมูบานของเรา (ใหว่ิงไปท่ีวงที่เล็กที่สุด) 

 
 

  
 

 เธอสามารถจะบอกคนอ่ืนๆโดยใชขอพระธรรม ยน 3:16 ก็ได  
เพราะวา 
พระเจาทรงรักโลก 
 จนไดทรงประทาน 
พระบุตรองคเดียวของพระองค 
 เพ่ือทุกคนที่วางใจ 
ในพระบุตรน้ัน 
จะไมพินาศ 
แตมีชีวิตนิรันดร  
ยน 3:16 
 

 พระเยซูคริสตขอใหเราทํางานใหญ – บอกเร่ืองราวของพระองคใหทุกคนในโลกใบนี้ไดรู แตพระเยซูก็ไมไดคาดหวังให
เราทําท้ังหมดดวยตัวเราเอง พระองคไดสัญญาวาพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจาจะมาชวยเรา  
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 พระเยซูคริสตไดทรงสัญญาไวกับราทุกคน ซึ่งครูอยากใหพวกเธอจดจําเอาไวและนําติดตัวไปดวย อยูในพระธรรม  

มธ 28:20 
 

“เราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค” มธ 28:20 
 

 หลังจากท่ีพระเยซูไดใหสัญญาน้ีกับพวกสาวก พระองคไดลอยขึ้นสูทองฟา พวกสาวกมองดูพระองคจนกระท่ังเมฆ
หมอกปกคลุมพระองค ทันใดน้ันก็มีชายสองคนที่เปยมดวยแสงเรืองรองยืนอยูขางๆของพวกสาวก 

 

 เธอคิดวาพวกเขาเปนใคร (ทูตสวรรค) 
 

 เธอคิดวาพวกสาวกจะประหลาดใจมากแคไหน ใหเด็กๆลองทําทาที่สาวกประหลาดใจ ทูตสวรรคพูดวา “ทําไมพวกเจา
ยังยืนอยูท่ีน่ีจองมองทองฟา พระองคถูกนําไปสูสวรรคืแลว และวันน้ีพระองคจะเสด็จกลับมาเหมือนกับวิธท่ีพระองค
จากไป”  
 

 
 

   
 ชางเปนชวงเวลาท่ีนาต่ืนเตนย่ิงนัก ลองดูวานาจะเปนอยางไร ใหหยิบกระดาษขึ้นมา และยืนเปนรูปวงกลม ใหเอารูป

เมฆไวขางหลังตัวเอง ใหเอาอีกมือหน่ึงไวใกลกับพ้ืนหอง ใหเธอขยับน้ิวขณะท่ีเรากําลังชูมือพรอมๆกัน และมองดูพระ
เยซูขึ้นสูทองฟา 

 What an exciting moment! Let’s see what it was like. Pick up your paper clouds and stand in a circle with me. 
Put the hand with the cloud behind your back. Put the other hand near the floor. Now wiggle your fingers as 
we slowly raise our hands together and watch Jesus rise into the sky. 
 

 ใหแนะนําเด็กใหเคล่ือนมือเขามาตรงกลางวงในขณะที่พวกเขายกมือขึ้น ดังน้ันมือของพวกเขาก็เกือบจะถึงตรงกลาง
วงกลม 

 ตอนน้ีใหเราชูเมฆของเราขึ้นตรงกลางวง พระเยซูทรงอยูหลังเมฆ พระองคเสด็จสูสวรรคแลวในตอนน้ี 
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การจบบทเรียน:   
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 ใหเด็กๆน่ังลง แจกสีเทียน หรือดินสอสีใหพวกเขา  

 

 ครูตองการใหพวกเธอไดจําคําสัญญาสุดทายท่ีพระเยซูไดใหไวกับพวกสาวก และกับพวกเราทุกคน ใหเขียนขอความวา “เรา
จะอยูกับเจาตลอดไป” ลงบนเมฆของเธอ  
 

 ใหคุณเขียนขอความน้ีลงบนกระดานเพ่ือใหเด็กไดคัดลอก และเขียนลงในรูปเมฆของตนเอง เมื่อพวกเขาเสร็จแลว ใหพวก
เขายืนขึ้นเอาเมฆแนบไวที่หัวใจของตัวเอง 

 
 ใหเราอธิษฐานดวยกัน ใหพูตามครูท่ีละวรรค: 

พระเยซูคริสตเจา 
เรารูวาพระองคสถิตอยูในสวรรค 
ทรงประทับอยูเบ้ืองพระหัตถขวาของพระเจา 
และทูลพระเจาถึงสิ่งท่ีเราตองการ 
ชางนาต่ืนเตนท่ีวันหน่ึง 
เราจะไดไปอยูกับพระองคท่ีน่ัน 
โปรดชวยเราใหทําในสิ่งท่ีพระองคตองการใหเราทํา 
โปรดชวยเราใหบอกกับคนอ่ืนวา 
พระองคมาเพ่ือเปนพระผูชวยใหรอดของเรา 
เรารักพระองค 
อาเมน 
 

 ขอใหจําไววา พระเยซูทรงอยูกับเราตลอดเวลา 
 
 ใหเด็กๆกลับบานได 
 
กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 

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

 
 


