
บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี  21  
เร่ือง  พระเยซูทรงตายเพ่ือฉัน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  ยอมรับวาพระเยซูทรงเปนพระผูชวยใหรอด 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจเก่ียวกับขาวประเสริฐและหนุนใจใหมีการตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด 

 

กลุมอายุ:  9-11 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  ทําไมพระเยซูจึงทรงยอมตายเพ่ือฉัน 

บทเรียน: พระเยซูทรงตายเพ่ือฉัน  

เวลาที่ใชในการสอน:  45-60 นาที 

 
  

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็ก ๆ สามารถมองเห็นและอธิบายเหตุผลที่พระเยซูทรงยอมตายและความตายของพระเยซูมีความหมาย
อยางไรตอชีวิตของพวกเขา  

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    
 

  
 

1. กลองเล็ก ๆ สองใบ กระดาษหอ (ถามี) สองสี คุณครูอาจใชสีขาวหรือสีนํ้าตาลแผนหน่ึงและอาจใช
กระดาษหนังสือพิมพหรือสีอื่นอีกหน่ึงแผน บนกลองใบหน่ึงใหเขียนคําวา “พระเจา” และอีกกลองหน่ึงให
เขียนคําวา “คน” (หรือ “มนุษย”) ใหเขียนความบาปชนิดตาง ๆ ลงไปในกระดาษแผนเล็ก ๆ   
2. ใหทํา “ต๋ัว” จํานวนมากเพียงพอกับจํานวนนักเรียนโดยใชกระดาษแผนเล็ก ๆ ในต๋ัวน้ันควรมีขอความ
วา “คุณฝาฝนกฎหมาย คุณตองโดนปรับ”  
3. กระดาษและดินสอส ี

 
     อุปกรณที่จําเปนสําหรับกิจกรรมเสริมy:  กระดาษ ดินสอสี กรรไกรเพื่อตัดเปนรูปไมกางเขน (หรือสามารถใช
มือฉีกกระดาษเปนรูปไมกางเขนในกรณีที่ไมมีกรรไกร)  
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   
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1. ใหอานบทเรียนทั้งหมด 
2. รวบรวมอุปกรณที่ตองใช  
3. หาบริเวณใดบริเวณหน่ึงที่อยูใกลที่มีลักษณะคลายสนามแขงจักรยาน  
4. Be familiar with the “bridge” illustration. 
5. อานพระธรรมยอหนบทที่ 19 
6. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ ใหเขาใจเหตุผลที่พระเยซูทรงตายเพื่อพวกเขา  
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
การนําเขาสูบทเรียน: 
 

 
 

 

  พูดกับเด็ก ๆ วา เรากําลังจะสมมุติวาพวกเรากําลังปนจักรยานอยู ให
จินตนาการวาจักรยานของนักเรียนควรมีลักษณะเปนอยางไร มีสีอะไร สามารถปนมันเร็ว ๆ ไดหรือเปลา ใหบอกเพ่ือน
ขางเคียงเก่ียวกับลักษณะจักรยานของตัวเอง  
พานักเรียนไปยังสนามท่ีเตรียมไวต้ังแตแรก บอกพวกเขาวามีบริเวณใดบางที่พวกเขาสามารถ “ขี่” จักรยานของตนได ซึ่ง
อาจจะเปนสนามนอกอาคารหรือรอบตนไม เปนตน จากน้ันปลอยนักเรียนใหขี่จักรยานในจินตนาการสักสองสามนาที 
สมมุติ (เลือก)ใหนักเรียนหน่ึงคนหรืออาจมากกวาน้ันแสดงเปนตํารวจ ถาจะใหดีควรหาผูใหญมาแสดงบทบาทน้ี แตถา
ไมมีจริง ๆ สามารถใชนักเรียนสองสามคนแทนก็ได ใหตํารวจหยุดเด็กทีละคนแลวยื่นต๋ัว (ใบสั่ง) ที่เขียนทํานองวา “ฝา
ฝนกฎจราจร จักรยานจะตองถูกยึด คุณตองจายคาปรับกอนจึงจะสามารถขี่จักรยานตอไปได” ใหตํารวจบอกเด็กที่ไดรับ
ใบสั่งใหออกไปรอที่บริเวณเฉพาะ (นอกสนาม)   
เมื่อนักเรียนทุกคนไดรับใบสั่งครบแลว ใหพูดวา พวกเธอทุกคนไดรับใบสั่งแลวหรือยัง นักเรียนไมสามารถขี่จักรยานได
อีกจนกวาจะจายคาปรับ ทีน้ีนักเรียนจะทําอยางไรละ เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม หลังจากน้ัน ใหพูดวา ครูมีวิธี
หน่ึงคือใหครูจายคาปรับแทนพวกเธอไง เอาใบสั่งมาจากมือนักเรียนแลวเขียนลงไปวา จายแลว จากน้ันบอกพวกเขาวา 
เอาละ ทีน้ีนักเรียนสามารถขี่อีกคร้ังหน่ึงไดแลว ใหเวลานักเรียนกลับไปขี่จักรยานสักสองสามนามทีแลวจึงพากลับหอ
เรียน  

 
กิจกรรมการเรียนการสอน:  

 

 
 

 

     ใหถามนักเรียนวา นักเรียนรูสึกอยางไรบางเม่ือไดรับต๋ัวหรือใบสั่งน้ัน เปดโอกาสให
นักเรียนตอบคําถาม แลวถามตอวา นักเรียนรูสึกอยางไรเม่ือรูวามีคนท่ียินดีจายคาปรับแทนนักเรียน เปดโอกาสให
นักเรียนตอบคําถาม  
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 มีคนคนหน่ึงท่ีทําสิ่งน้ีเพ่ือนักเรียน คือรับผิดชอบแทนนักเรียนเม่ือนักเรียนทําบาป นักเรียนคิดวาคนนี้คือใคร เปด
โอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม  

 ใครที่นักเรียนคิดวาเปนผูท่ีจายคาปรับท่ีเราควรจายน้ันแทนเรา เขียน “พระเยซู” ลงบนกระดาน  

 ใหเราอานยอหน 19 พระเยซูทรงรับโทษท่ีเราสมควรไดรับ พระองคทรงตายแทนเรา และหลังจากสามวัน พระองค
ทรงคืนพระชนมอีกคร้ัง พระองคทรงรักเรามากและไมตองการใหความบาปแยกเราออกจากพระเจา พระองคทรงเปน
เหมือนสะพานท่ีเชื่อมเราใหกลับคืนดีกับพระบิดาบนสวรรค   

 

 
 

 

  นํากลองสองใบออกมา ใบแรกใหเขียนคําวา “พระเจา” ลงบนกลอง และอีกใบหน่ึงให
เขียนคําวา “มนุษย” ถาเปนไปได ใหหอกลอง “พระเจา” ดวยกระดาษสีขาวหรือสีนํ้าตาล และกลอง “มนุษย” น้ันให
หอดวยกระดาษสีอีกสีหน่ึงหรือดวยหนังสือพิมพ ใหวางกลองทั้งสองใบโดยเวนระยะหางพอสมควร อธิบายวา
ระยะทาง (ชองวาง) ระหวางกลองสองใบน้ีคือความบาปที่แยกเราออกจากพระเจา อธิบายวาความบาปทุกชนิดทําให
เราถูกแยกออก (ถูกตัดขาด) จากพระเจา บาปมากหรือนอยมีผลเหมือนกัน ใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางความบาปตาง 
ๆ (พวกเขาอาจตอบวา ความเกลียดชัง ความเยอหยิ่ง การไมเช่ือฟง การอิจฉา การโกหก การขโมย การแชงดา การฆา 
การโกง ความเห็นแกตัว การไมเห็นอกเห็นใจ เปนตน คุณครูอาจเขียนชนิดของความบาปลงบนกระดาษเล็ก ๆ แลว
วางลงที่ชองวางระหวางกลองทั้งสองใบน้ัน    

พูดกับนักเรียนวา บางคร้ังเราพยายามปกปดความบาปของเราดวยการทําความดีโดยหวังวาจะกลับคืนดีกับพระเจาได แต
น่ันไมใชวิธีท่ีถูกตองและไมไดผล แมวาเราจะพยายามมากเพียงใดก็ตามก็ยังคงไมเพียงพอและเปลาประโยชน เพราะวา
เราไมสามารถทําดีถึงมาตรฐานของพระเจาไดดวยตัวเราเอง ทางเดียวท่ีจะทําใหเรากลับคืนสูพระเจาไดคือผานทางพระ
เยซู พระองคทรงเปนสะพานสําหรับเรา นําไมกางเขนกระดาษที่คุณครูเตรียมไวลวงหนาออกมาแลวนําไปวางลงระหวาง
กลอง “มนุษย” และกลอง “พระเจา” ขณะที่ทํา ใหพูดวา พระเยซูคริสตทรงเปนสะพานทําใหเรากลับไปหาพระเจาได 
พระองคลางความบาปของเราโดยการยอม “เสียสละ” ตัวเอง ดังน้ันบาปท้ังหมดของเราจึงไดรับการยกออกไปและรับ
การอภัย เราจึงกลายเปนคนท่ี “ไมมีความผิด” ใหนํากระดาษเล็ก ๆ ที่เขียนความบาปชนิดตาง ๆ ที่วางอยูน้ันออกไปแลว
ฉีกทิ้ง พระเยซูทรงใหของขวัญแหงการไถบาทแกเราฟรี ๆ ผานทางการตายบนไมกางเขน พระองคทรงจายคาปรับน้ัน
แทนเรา!  

 
 

 
 

 

การจบบทเรียน:   
แบงนักเรียนออกเปนสี่กลุม ใหพวกเขา อภิปรายเก่ียวกับดานตาง ๆ ของ The Christian world view house model วา
เปรียบเสมือนกับดานใด ใหเขียนสองดานของผนังลงไป (ยกตัวอยางเชน ผนังสีแดง = ความสัมพันธระหวางเรากับพระเจา) ใน
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กลุมของนักเรียน ใหชวยกันเขียนจดหมายถึงพระเยซูบอกความรูสึกของนักเรียนตอสิ่งท่ีพระองคไดทรงกระทําเพ่ือเราจะไม
ตองจายคาปรับ (แหงความบาป) แทนเรา เลือกตัวแทนจากแตละกลุมแลวใหออกมาอานจดหมายใหเพ่ือนในหองฟง   
 
จบช่ัวโมงเรียนดวยการอธิษฐาน และถามนักเรียนวามีใครปรารถนาจะอธิษฐานขอการชวยกูใหรอดพนจากความบาปหรือไม   
 

 
 

 

  กิจกรรมเสริม: 
 
แบงนักเรียนออกเปนสี่กลุมและใหพวกเขาปฏิบัติตามคําสั่งในกิจกรรม “สะพาน” โดยใชกระดาษแทนกลอง เขียนคําวา “พระ
เจา” ลงบนกระดาษแผนหน่ึงและคําวา “มนุษย” ลงบนกระดาษอีกแผนหน่ึง ใหนักเรียนชวยกันเขียนความบาปชนิดตาง ๆ ลงบน
กระดาษแผนเล็ก ๆ แลววางลงไประหวางกระดาษ “พระเจา” และกระดาษ “มนุษย” ใหนักเรียนตัดกระดาษเปนรูปไมกางเขน
แลววางลงไประหวางคําวา “มนุษย” และ “พระเจา” น้ัน เปดโอกาสใหนักเรียนแตละคนไดมีโอกาสอธิบายสิ่งน้ีใหเพ่ือนในกลุม
ยอยของตนฟง   
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
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