
 
บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี   10 

เร่ือง   พระเจาพระบุตร 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาใจเรื่องราวที่สําคัญในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานหลักศาสนศาสตร 
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กลุมอายุ:  9-11 ป  

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเจาทรงเปนพระบิดา, พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

บทเรียน:  พระเจาพระบุตร 

เวลาที่ใชในการสอน:  45-60 นาที 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู: 

            
1. เด็กจะแยกแยะไดวาพระเจาพระบุตรลงมาบนโลกเพ่ือสิ้นพระชนมสําหรับความผิดบาปของเรา ใหเรา
รอดจากเครื่องพันธนาการ และทรงมอบชีวิตนิรันดรกับเรา 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. กระดาษ, ดินสอสี 
2. ใหเตรียมขอพระคัมภีรไวลวงหนา 

 
   อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 กระดาษที่ตัดหรือฉีกเปนเสนๆ, ดินสอสี   
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   
1. อานบทเรียนทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. ใหทําความคุนเคยกับช่ือตางๆของพระเยซูคริสต 

อานพระธรรม ลก 4:18-19, มธ 1:23, ลก 2:11, อสย 53:3, 1 ปต 5:7, อสย 9:6, 1 ทธ 6:15, วว 17:14, ฟป 2:10 4. 



5. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะเขาใจวาพระเยซูมาเพ่ือสิ้นพระชนมและไถบาปเรา ใหเรารอดจากเครื่องพันธนาการ และ
มอบชีวิตนิรันดรใหกับเรา 

 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน: 
.  

 
 

 

    
 เราสามารถท่ีจะรูจักคนๆหน่ึงมากขึ้นเพียงแคดูท่ีชื่อของคนๆน้ัน ชื่อของเราทุกคนมีความหมาย เม่ือเราศึกษาชื่อของ

คนในพระคัมภีรเราจะเห็นวาการต้ังชื่อแตละคร้ังน้ันมีความหมายและมีท่ีมาท่ีไป เชนชื่อของ อาดัม หมายถึง ผูชาย, อับราฮัม 
หมายถึง พอของคนมากมาย และ โมเสส หมายถึง ผูปลดปลอย ชื่อของเธอนั้นสําคัญ ชื่อของเธอไดบงบอกถึงคุณภาพ หรือ
คุณสมบัติท่ีพอแมของเธอตองการใหเธอเปนหรือเปลา (เชน ความยินดี, ความกรุณา) ใหเวลากับเด็กๆที่จะไดตอบสนอง เรา
สามารถเรียนรูหลายสิ่งหลายอยางจากช่ือของคน 
 

 ใหเขียนคําวา พระเยซูคริสต ลงบนกระดานดํา และถามเด็กๆวาพวกเขารูเรื่องอะไรเก่ียวกับช่ือของพระองคบาง 
จากน้ันใหเขียนสิ่งที่เด็กๆพูดลงบนกระดาน 

 
การนําเสนอ และกิจกรรมการเรียนการสอน:  
 

 พระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจา ลก 4:18-19 บอกใหเรารูถึงเหตุผลท่ีพระเยซูคริสตลงมาบนโลกน้ี พระเจา
ทรงใหพระเยซูคริสตมาตายเพื่อความผิดบาปของเราเพ่ือท่ีเราจะไดมีความสัมพันธทีดีกับพระเจาอีกคร้ังหน่ึง ในเม่ือ
พระเจาทรงกลายเปนมนุษย เปนพระเยซูคริสต พระองคจึงสามารถท่ีจะเปนเคร่ืองบูชาแทนสิ่งท่ีเราทําผิดได พระเจา
เองที่ไดไถเราจากความผิดบาปของเรา เม่ือเราถูกปลดปลอยจากความผิดบาปแลว เราก็สามารถท่ีจะเขาไปสูชีวิตนิ
รันดรในสวรรคได พระธรรมตอน้ียังบอกกับเราวา พระเยซูลงมาเพ่ือท่ีจะสอนใหผูท่ีขัดสนเก่ียวกับเร่ืองขาวดี, ให
อิสรภาพกับผูท่ีถูกจองจํา, ใหคนตาบอดเห็นได, ปลดปลอยภาระหนักของคน , ฯลฯ โดยพระเยซูคริสต พระเจา
ประสงคใหเรา โลกใบน้ี กลับกลายเปนหน่ึงเดียวอีกคร้ังกับพระองค ถึงแมวาเราอาจจะไมสามารถเห็นผลจนกวาเราได
อยูในแผนดนิสวรรค 
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o ใหแบงเด็กออกเปนสี่กลุม และใหแตละกลุมพูดคุยกันเพ่ือที่จะทําการแสดงเรื่องราวของตนเองใหกับเพ่ือนๆ
ในช้ันเรียน (พระเยซูทรงเทศนาสั่งสอน, พระเยซูทรงรักษาคนเจ็บปวย, พระเยซูทรงปลดปลอยผูที่แบกภาระ
หนัก และพระเยซูทรงปรากฏพระองคตอหนาสาวกหลังจากฟนคืนพระชนม) 

  

   

 เราไดพูดกันวา เราสามมรถท่ีจะเรียนรูอะไรมากมายจากชื่อของคนหน่ึงคน ในพระคัมภีรไดกลาวถึงพระเยซูในหลายๆ
ชื่อท่ีแตกตางกัน แตละชื่อจะบงบอกถึงลักษณะของพระองค และพระประสงคของพระองคในชีวิตของเรา เม่ือเรา
ศึกษาถึงชื่อตางๆของพระองคเราสามารถท่ีจะเขาใจมากขึ้นเก่ียวกับพระเจาพระบุตรวาเปนอยางไร 

 พระองคทรงมีชื่อหน่ึงวา อิมมานูเอล ซึ่งหมายถึง พระเจาทรงอยูกับเรา (มธ 1:23) พระเยซูคริสตทรงเสด็จลงมายัง
โลกเพ่ือท่ีพระองคจะสามารถเดินไปมาทามกลางเราได พระองคทรงอยูกับเราตลอด และไมเคยละท้ิงเราเลย 

 พระองคทรงมีอีกชื่อหน่ึงวา พระผูไถ (ลก 2:11) พระองคทรงมาเพ่ือท่ีจะชวยใหเรารอดจากความผิดบาปของเรา 
พระองคทรงสิ้นพระชนมเพ่ือเราจะไดมีความสัมพันธท่ีดีกับพระเจา 

 พระองคทรงมีอีกชื่อหน่ึงวา คนท่ีรับความเจ็บปวด (อสย 53:3) พระองคทรงรูสึกไดถึงการถูดเฆ่ียนตี ถูกทรยศ ไดรับ
ความเจ็บปวด ถูกลบหลู เปลือยเปลา ไรท่ีอยูอาศัย และถูกเรียกวาเปนนักโทษ พระองคทรงรับทุกสิ่งทุกอยางเปลาน้ี
เพ่ือใหเราท่ีจะไดรอดพนจกาความผิดบาป ถาเธอเคยถูกตี ถูกลบหลู หรือถูกทรยศ พระเยซูจะสามารถชวยเยียวยา
ความเจ็บปวดเหลาน้ันได พระองคไดบอกกับเราวา จงละความกระวนกระวายของทานไวกับพระองคเพราะวา
พระองคทรงหวงใยทานท้ังหลาย (1 เปโตร 5:7) 

 พระองค?ทรงถูกเรียกวา องคสันติราช (อสย 9:6) อาณาจักรของพระองคเปนท่ีแหงสันติภาพ ไมมีการการตอสูกัน 
หรือสงคราม พระองคเสด็จมาเพ่ือนําสันติภาพมาในจิตใจของเรา และชีวิตของเรา และยังนํามาสูครอบครัวเรา ชุมชน
ของเรา และทามกลางประเทศชาติของเราดวย 

 พระองคทรงถูกเรียกวา พระมหากษัตริยเหนือกษัตริยท้ังปวงและพระผูเปนเจาเหนือเทพเจาท้ังปวง (1ทธ 6:15,       
วว 17:14) พระองคทรงย่ิงใหญเหนือกษัตริยในโลกน้ี และผูปกครองทั้งหมด 

 
 

 

    

ใหแบงเด็กๆออกเปนหากลุม และใหแตละกลุมรับช่ือแตละช่ือของพระเยซูคริสต จากน้ันใหแตละกลุมอภิปรายกันเก่ียวกับ
ช่ือเหลาน้ัน แลวใหบรรยายออกมาโดยการวาดภาพ หรือแตงเปนเพลง หรือเรื่องราวที่สามารถสื่อเก่ียวกับช่ือของพระเยซู
คริสต แตละกลุมจะตองนําเสนอใหกลุมอื่นๆดวย ขณะที่แตละกลุมนําเสนอ ใหย้ํากับเด็กๆเก่ียวกับบทบาทของพระเยซู
คริสตในชีวิตของเราเชน เปนเพ่ือน ผูสรางสันติ เปนผูชวยใหรอด และทรวเปนพระเจา 
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การจบบทเรียน:  
 

  

    
ฟป 2:10 กลาววา ทุกเขาจะกมกราบลงตอชื่อของพระเยซูคริสต ชื่อของพระองคคือ อิมมานูเอล, ผูชวยใหรอด, คนท่ีรับความ
เจ็บปวด, องคสันติราช, พระมหากษัตริยเหนือกษัตริยท้ังปวงและพระผูเปนเจาเหนือเทพเจาท้ังปวง ความหมายของช่ือเหลาน้ี
บอกใหเรารูวาพระเยซูคริสตทรงเปนใคร สาวกของพระเยซูตางรูสึกประหลาดใจท่ีเห็นผีรายหนีไปเม่ือไดยินชื่อของพระองค ชื่อ
ของพระองคมีฤทธิอํานาจ พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาพระบุตร 
 
เม่ือเรามองดู Christian world view house model ใหลองบอกวาสวนใดท่ียํ้าเตือนเราเก่ียวกับพระลักษณะของพระเยซูคริสต 
สวนฐานสีมวงน้ันไดยํ้าเตือนเราวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจา และช่ือตางๆของพระองคไดบรรยายเก่ียวกับ
พระลักษณะของพระองค ใหลองบอกครูวาช่ือของพระเยซูคริสตชื่อใดท่ีเธอชอบท่ีสุด และทําไมถึงชอบชื่อน้ัน ใหเด็กๆได
ตอบสนอง 
 
สัปดาหน้ี ถาเธอมีพระคัมภีร ใหลองคนหาดูวาชื่อของพระเยซูคริสตชื่ออ่ืนๆมีอะไรอีกบาง และใหคิดเก่ียวกับความหมายของชื่อ
เหลาน้ันดวย ใหทุกคนกลับมารายงานผลเม่ือเรามาพบกันอีกคร้ังหน่ึง 
 
ใหเด็กๆที่จะเปนอาสาสมัครเพื่ออธิษฐานปด และใหขอบพระคุณเยซูคริสตที่ทรงเปนองคสันติราช อิมมานูเอล ผูชวยใหรอด 
ผูรับความเจ็บปวด กษัตริยเหนือกษัตริยทั้งปวง พระเจาเหนือพระทั้งปวง 
 
กิจกรรมเสริม: 
 

 
 

 

    
ใหเขียนช่ือตางๆของพระเยซูคริสตลงบนกระดาน หรือกระดาษแผนใหญแลวเอาวางไวหนาช้ัน (ใหดูช่ือตางๆจาก กิจกรรมการ

เรียนการสอน) ตัด หรือฉีกกระดาษเปนเสนๆ และใหเด็กๆใชเปนที่คั่นพระคัมภีรโดยใหเขียนช่ือตางๆของพระเยซูเอาไวบนกระดาษ 
 

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

 


