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บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทท่ี  33 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า และมีความผูกพันกับพระองค์ 

ตัวชี้วัด: รู้และเข้าใจพระคัมภีร์ 

สาระการเรียนรู้: รู้และเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์ 

 

กลุ่มอายุ: 3-5 ปี 

ปี: 2 

หัวข้อหลัก: พระคัมภีร์ใหม่ 

บทเรียน: พระเยซูทรงรักษาบารทิเมอัสคนตาบอด 

เวลาที่ใช้ในการสอน: 45 นาที 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:           
1. เด็กสามารถอธิบายได้ถึงความหมายของค าว่าความเชื่อและความไว้วางใจ  
2. เด็กสามารถแสดงออกถึงความเช่ือในพระเยซูในชีวิตเขาได้ (ความต้องการ การปกป้อง หรือ การ
ช่วยเหลือ) 
3. เด็กสามารถเข้าใจได้ถึงการมองไม่เห็น 
4. เด็กๆจะสามารถเล่าซ้ าได้อย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์จากเรื่องราวที่ได้เรียนรู้ 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
1. ผ้าเช็ดหน้า หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ปิดตาได้ ต่อเด็กหนึ่งคน (ถ้ามีเพียงพอ)  
2. กระดาษ 1 แผ่นต่อเด็ก 1 คน 
3. กระดาษวงกลม 2 แผ่นต่อเด็ก1 คน 
4. ของเล่น หนังสือ ก้อนหิน ฯลฯ ประมาณ 4-5 ชิ้น เพื่อน ามาให้เด็กๆสัมผัส  
5. ถุงส าหรับใส่และซ่อนสิ่งของ 
6. กาว 
7. พระคัมภีร์ 

 
     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:         

1. โคลน 
2. กระดาษ 1 แผ่นต่อเด็ก1 คน 
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สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือ จัดท า:    
1. อ่านบทเรียนทั้งหมด 
2. อ่านและศึกษาพระธรรมมาระโก บทที่ 10 ข้อ 46-52 
3. รวบรวมอุปกรณ์ทั้งหมด 
4. วาดวงกลมใหญ่ขนาดเต็มกระดาษของเด็กๆแต่ละคน 
5. ผสมกาว 
6. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะเช่ือและไว้วางใจในพระเยซู ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมใจของคุณ 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 การน าเข้าสู่บทเรียน:    

 
 

  

 
 แจกผ้าปิดตาแก่เด็กๆแต่ละคน พาพวกเขาออกเดินระยะสั้นๆโดยให้เด็กๆเรียงแถวตอนลึกและจับที่ไหล่ของคน

ด้านหน้า ถ้าเด็กๆกลัวที่จะผูกผ้าปิดตา ให้เขาหลับตาและเดินตามคุณ  
 หลังจากที่เดินไปซักครู่เป็นระยะทางสั้นๆ ให้เด็กๆรวมกันเพ่ืออธิบายถึงสิ่งที่ท า “เธอสามารถมองเห็นขณะที่พวกเรา

ก าลังเดินไหม (ไม)่ มันรู้สึกอย่างไรท่ีเราต้องเดินโดยไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ (กลัว ยาก ฯลฯ)” 
 “นี่แหละคือชีวิตของคนตาบอดที่ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ เธออยากตาบอดไหม  (ค าตอบใดก็ได)้ เธอจะรู้ได้อย่างไร

ว่าเธอจะไม่ไปเดินชนอะไรเข้า (เพราะว่า มีคนเดินน าเราอยู่) เธอเชื่อมั่นในคนที่เดินน าว่าจะท าให้เราปลอดภัยหรือไม่ 
(ใช่ หรือ ไม)่” 

  “ความวางใจคืออะไร (อนุญาตให้เด็กๆคิดค าตอบ ค าตอบใดๆก็ได)้ ความไว้วางใจคือการท่ีเรารู้จักคนบางคนดีพอและ
เธอเชื่อว่าพวกเขาจะดูแลพวกเธอ เธอไว้วางใจในตัวของคนเดินน าทางขณะที่เขาน าเธอเดินไหม (ไว้วางใจ) นั่นคือ
ความไว้วางใจ” 

  “วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงคนคนหนึ่งที่ไว้วางใจในพระเยซู และมาดูว่าความไว้วางใจของเขาเปลี่ยนเป็นความเชื่อได้
อย่างไร สิ่งมหัศจรรย์บางอย่างเกิดขึ้นเพราะความเชื่อของคนในพระเยซู มาดูว่าเกิดอะไรขึ้น” 

 
 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

  

 
  “ในพระคัมภีร์ ชายตาบอดผู้ไว้วางใจในพระเยซู เขาชื่อว่าบารทิเมอัส บารทิเมอัสอาศัยอยู่บนทางไปเยรีโคท่ีเป็นฝุ่นและ

ร้อน เขาไม่สามารถมองเห็นผู้คนที่ผ่านไปมาได้เพราะเขาตาบอด” 

  “แต่ว่าบารทิเมอัสสามารถได้ยินเสียงคนที่ก าลังเดินเข้ามาได้ “โปรดช่วยคนตาบอดด้วย” เขาร้องขอ คนใจดีหลายคนให้
เงินแก่เขา ลองปิดตาของเธอเหมือนคนตาบอดและลองท าเป็นตาบอดขณะที่เธอฟังส่วนต่อไปของเรื่อง” ให้เด็กๆปิดตา 
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  “วันหนึ่ง ผู้คนมหาศาลได้เดินผ่านถนนนี้ “เกิดอะไรขึ้น” บารทิเมอัสถาม เมื่อเขารู้ว่าพระเยซูก าลังจะเดินผ่านมาในไม่ช้านี้ 
เขาก็เริ่มร้องตะโกนเสียงดัง “พระเยซูเจ้าข้า โปรดเมตตาข้าพระองค์ด้วย” ” 

  “ “ชู่ววว” มีคนพูดขึ้นมา “เจ้าก าลังส่งเสียงดังมากเกินไปนะ แต่บารทิเมอัสก็ยังคงร้องตะโกนต่อไป “พระเยซูเจ้าข้า โปรด

เมตตาข้าพระองค์ด้วย” ” 

  “พระเยซูทรงหยุดเดินและหันกลับ “คนท่ีก าลังร้องตะโกนอยู่ท่ีใด” พระองค์ถาม “เอาเลย” มีคนพูดกับบารทิเมอัส “พระ
เยซูทรงต้องการจะพบเจ้า” บารทิเมอัสรีบกระโดดลุกขึ้น” 

  “ “เจ้าต้องการสิ่งใด” พระเยซูทรงถามด้วยความห่วงใย “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ต้องการจะมองเห็น” เขาตอบ 
“เพราะว่าเจ้าเชื่อในตัวเรา เราจะรักษาเจ้า” พระเยซูทรงตอบ ให้ถอดผ้าปิดตาออกและฟังเรื่องราวจนจบ” บอกให้เด็กๆลืม
ตาขึ้น 

  “ทันใดนั้นบารทิเมอัสก็มองเห็นได้ เธอรู้ไหมเขาเห็นอะไร เขามองไปที่พระพักตร์ของพระเยซู ด้วยจิตใจที่ร่าเริงเขาก็เข้า
ร่วมเดินทางไปกับผู้คนที่ติดตามพระเยซูไปตามถนนนั้น” 

  “เธอคิดว่าท าไมพระเยซูทรงตัดสินใจที่จะช่วยรักษาบารทิเมอัส (เพราะว่าเขามีความเชื่อว่าพระเยซูจะทรงรักษาเขาได)้ 

บารทิเมอัสมีความเชื่อว่าพระเยซูจะทรงรักษาเขา” 

  “เธอคิดว่าบารทิเมอัสยินดีที่เขาเชื่อในพระเยซูหรือไม่ (ใช่) พวกเราก็สามารถเชื่อในตัวของพระเยซูเช่นกัน เราสามารถ
ไว้วางใจพระเจ้าให้ทรงช่วยเราได้ ครูเชื่อว่าพระเยซูจะทรงช่วยครูสอนบทเรียนน้ีกับพวกเธอ” 

   

 
  “เรามาเล่นเกมส์กันเพื่อดูว่ามีส่วนใดในชีวิตเรามบ้างท่ีเราสามารถไว้วางใจและเชื่อในตัวพระเยซูได้บ้าง เมื่อครูพูดบางสิ่ง

บางอย่างที่แสดงถึงความไว้วางใจในพระเยซู ให้เธอกระโดดขึ้นและลง เมื่อครูพูดถึงบางสิ่งที่ไม่แสดงความไว้วางใจในตัว
ของพระเยซู ให้แตะที่ปลายเท้า” 

  “ฉันหิวและฉันเชื่อว่าพระเยซูจะทรงส่งบางคนพร้อมอาหารมาให้ฉัน (เชื่อ)”  

  “ฉันหิวและฉันไม่คิดว่าพระเจ้าทรงห่วงใย (ไม่มีความเช่ือ)” 

  “ฉันเสียใจและฉันรู้ว่าพระเจ้าจะทรงปลอบประโลมฉัน (เชื่อ)” 

  “ฉันเหงาและฉันรู้ว่าพระเยซูจะทรงช่วยให้ฉันมีเพื่อน (เชื่อ)” 

  “ฉันโมโหและฉันรู้ว่าพระเยซูจะทรงช่วยปกป้องฉันไม่ให้รู้สึกโมโห (เชื่อ)” 
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  “มีอะไรบ้างที่เธอวางใจและเชื่อในพระเยซูและอยากให้พระองค์ช่วย” ให้โอกาสเด็กๆแต่ละคนได้มีโอกาสที่จะแป่งปัน 
ช่วยให้เด็กๆระลึกถึงว่าพวกเขาสามารถเช่ือและวางใจในพระเยซูเพื่อให้พระองค์ทรงช่วยในความต้องการของเขา ปกป้อง
พวกเขาและช่วยให้พวกเขาด ารงชีวิตที่พอพระทัยพระองค์ 

 
 

 

 
 แจกกระดาษที่วาดวงกลมใหญ่ไว้แล้วให้แก่เด็กๆ ให้เด็กๆตกแต่งกระดาษเป็นรูปหน้า  น าวงกลมสองแผ่นมาทากาวที่ขอบ

ด้านบน และปิดไว้บนต าแหน่งดวงตาของใบหน้านั้น 

 กระดาษวงกลมสองอันนั้น เมื่อมันแห้ง ก็จะสามารถเปิดขึ้นลงได้และจะเห็นดวงตาอยู่ด้านล่าง ขณะที่เด็กๆท างานอยู่ เดินดู
รอบๆและดูว่าเด็กๆสามารถเล่าเหตุการณ์ในเรื่องได้ เมื่อเด็กๆท าเสร็จ พูดว่า “เธอเพิ่งท าชายตาบอดที่ชื่อบารทิเมอัส ดูซิ 
เขาเชื่อในพระเยซู เปิดกระดาษเขาขึ้นและตอนนี้เขาสามารถมองเห็นได้” 

 
 

  

 
 ให้เด็กๆรวมกลุ่มกันอีกครั้ง “บารทิเมอัสมีสิ่งบางอย่างที่ต้องท าเมื่อเขาตาบอด แต่เขาไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้ เดี๋ยวเรา

จะมาเล่นปิดตากัน เมื่อคนตาบอดนั้นมองไม่เห็น พวกเขาจะต้องฟังเสียงเพื่อให้รู้ถึงค าสั่งต่างๆ ใฟ้ฟังค าสั่งของครูและ
พยายามท าตามค าสั่ง 

 ปิดตาเด็กคนหนึ่ง ถ้าเขากลัว ขอให้เด็กๆหลับตาลงแทนและอยู่ใกล้ๆเด็กไว้ บอกค าสั่งแก่เด็กๆ เช่น “กระโดดขาเดียวสาม
ครั้ง หรือ เดินไปทางด้านข้างสองก้าว” 

 ออกค าสั่งง่ายๆให้เด็กๆท าต่อไปประมาณ 5-10 ค าสั่ง หลังจากที่เด็กๆท าตาม ให้เด็กเปิดผ้าปิดตาออก แล้วปล่อยให้เด็กๆคน
อื่นอาสาให้ปิดตาต่อ ขอให้เด็กๆออกค าสั่งแก่เด็กที่ปิดตา (ให้แน่ใจว่าค าสั่งไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก) ปล่อยให้เด็กๆหลายๆ
คนได้ลองท าเป็นคนตาบอดหรือให้ค าสั่ง 

  “มันต้องอาศัยความไว้วางใจในการให้ผู้อื่นช่วย บารทิเมอัสมีความเชื่อในพระเยซูและเพราะความเชื่อของเขา แล้วเขาก็
ได้รับการรักษา” 

 

สรุปบทเรียน: 
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 เวียนถุงใส่สิ่งของเล็กๆไปรอบๆชั้น ให้เด็กแต่ละคนลองจับวัตถุในถุงน้ันโดยไม่มองดู แล้วให้พวกเขาเดาในสิ่งที่พวกเขารู้สึกได้ 
ให้เด็กๆทุกคนได้ลองจับ 

 “เธอสามารถบอกได้ไหมว่าเป็นสิ่งของอะไร” (อนุญาตให้เด็กๆได้บอกชื่อสิ่งของที่เขาสัมผัส) จากนั้นให้เฉลยถึงสิ่งของที่อยู่ด้าน
ในถุง “เธอรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งของนั้นคืออะไร” (โดยการจับสิ่งนั้น) 

  “การตาบอดบอดกระตุ้นให้เราฟังมากขึ้นและใช้การสัมผัสในการท าสิ่งต่างๆ แต่ที่สุดแล้ว เธอต้องการความเชื่อและการไว้วางใจ
ในตัวของผู้อ่ืน เธอต้องการให้มีใครมาช่วยและดูแลเธอ” 

  “เราไม่จ าเป็นจะต้องตาบอดเพื่อไว้วางใจในตัวผู้อ่ืน เธอก็สามารถเชื่อและไว้วางใจได้เช่นกัน เราสามารถมอบความไว้วางใจใน
ตัวพระเยซูและเชื่อว่าพระองค์จะทรงดูแลพวกเรา” 

  “เรามาอธิษฐานกัน ก้มหัว ปิดตาลง และพูดตามครู” 
 “พระเยซูที่รัก” 
 “ขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักพวกเรา” 
 “ขอบคุณพระองค์ที่ทรงเป็นคนที่เราสามารถเชื่อและวางใจได้” 
 “ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะทรงดูแลพวกเรา” 
 “ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า” 
 “อาเมน” 

 
กิจกรรมเสริม:  

 

 
 

 

 
  “บารทิเมอัสนั้นเป็นคนตาบอด บางครั้งคนตาบอดจากโปะก้อนโคลนลงบนตาเพื่อท าให้ดวงตารู้สึกดีขึ้นหรือหวังว่าการ

มองเห็นนั้นจะดีขึ้น ลองระบายด้วยโคลนและดูว่าโคลนเป็นอย่างไร” 
 แจกกระดาษและก้อนโคลนบนกระดาษแก่เด็กๆ อนุญาตให้เด็กๆลองแผ่โคลนออกบนกระดาษ และให้พวกเขาลองจับ

โคลนเพื่อดูว่านิ้วมือรู้สึกเช่นไร ให้แน่ใจว่าเด็กๆได้ล้างมือให้สะอาดหลังเสร็จกิจกรรมการเล่นโคลน  
 
แหล่งที่มาของบทเรียนนี้: 
My Very First Bible by L.J. Sattgast 
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ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ดี? กิจกรรมใดไม่ดี? ฉันจะเตรียมตัวส าหรับ
การสอนบทต่อไปอย่างไร?)   
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


