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พระราชกิจของพระเยซูคริสต์ บทเรียนที่ 018 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า และรู้จักพระราชกิจของพระเยซู 

ตัวชี้วัด: รู้และเข้าใจพระคัมภีร์ 

สาระการเรียนรู้: รู้และเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์ 

 

กลุ่มอายุ: 3-5 ปี 

บทเรียน:  การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูและการฝังพระศพของพระองค์ 

เวลาที่ใช้ในการสอน: 45 นาที 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:          
1. เด็กสามารถบรรยายได้ถึงตอนที่พวกเขารู้สึกเจ็บปวด 
2. เด็กสามารถอธิบายได้ว่าท าไมพระเยซูจึงต้องสิ้นพระชนม์ 
3. เด็กสามารถเล่าเรื่องอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์จากเรื่องที่ได้เรียนรู้ 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
1. แถบกระดาษยาวประมาณ 50 ซม กว้างประมาณ 5 ซม    1 แผ่น ต่อเด็ก 1 คน  
2. แท่งไม้เล็กๆ 4-5 อันต่อเด็ก 1 คน 
3. สีเทียนหรือสีไม้ 
4. กาว  
5. เทปกาวหรือเชือกเพื่อท าเส้นรูปวาด (ดูช่วงการน าเข้าสู่บทเรียน) 
6. หิน 1 ก้อนต่อเด็ก 1 คน 
7. พระคัมภีร์ 

 
          อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:   

1. แท่งไม้ 2 อันต่อเด็ก 1 คน 
2. ริบบิ้นหรือเชือก 

 

สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือ จัดท า:   
1. อ่านบทเรียนทั้งหมด 
2. อ่านและศึกษาพระคัมภีร์มัทธิว บทที่ 26 ข้อ 57-68 และ บทที่ 27 ข้อ 27-60 
3. รวบรวมอุปกรณ์ทั้งหมด 
4. ท าแถบกระดาษยาวประมาณ 50 ซม กว้างประมาณ 5 ซม 
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5. ผสมกาว 
6. ซ่อนก้อนหินบริเวณต่างๆในห้องเรียนเพื่อให้เด็กๆหามันได้ง่าย 
7. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะตระหนักถึงการไถ่อันยิ่งใหญ่ของพระเยซูส าหรับบาปผิดของพวกเขา ขอพระเจ้าจัดเตรียมใจของคุณ  
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
การน าเข้าสู่บทเรียน:  

 
 

 

 
 ให้เด็กๆรวมเป็นกลุ่ม ถามว่า “มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ท าให้เราต้องร้องให้ ” ให้เด็กๆลองเล่าเรื่องสั้นๆตอนที่รู้สึกเจ็บปวด

และร้องให้ 
 “เรารู้สึกอย่างไรเวลาที่ร้องให้” (ค าตอบที่เป็นไปได้ มันรู้สึกแย่ ฉันไม่ชอบมัน) 

 “เราจะมาเล่นเกมส์และดูว่าสิ่งไหนเจ็บปวดและสิ่งไหนไม่เจ็บ” ท าเส้นที่พื้นโดยใช้เทป เชือก หรือขีดเส้นที่พื้น ก าหนดให้
ด้านหนึ่งคือ “มันเจ็บปวด” และอีกด้านคือ “มันไม่เจ็บปวด” ให้เด็กๆยืนอยู่ที่ด้านที่ไม่เจ็บก่อน ครูจะบอกว่ามีอะไรบ้างที่
ท าให้เราเจ็บ ถ้าเรารู้สึกเจ็บให้เราไปอยู่ในด้านเจ็บปวด แต่หากไม่เจ็บยืนตรงด้านไม่เจ็บ พวกเราต้องตัดสินใจคิดตามสิ่งที่
ครูบอก  
1. แม่ให้ไปเลี้ยงน้อง  
2. ถูกเพื่อนแกล้ง 
3. จักรยานล้ม หัวเข่าถลอก 
4. ครูตีหน้าเสาธง  
5. กินข้าวกับเพื่อน  
6. ปั่นจักรยาน  
7. ถูกน้ าร้อนลวก  
8. น่องท่อรถจักรยานยนต์ร้อนๆ  
9. ดูทีวี  
10. ไฟฟ้าช๊อต  

หมายเหตุ : ครูอาจยกตัวอย่างอื่นๆมาประกอบ เพื่อให้เด็กๆได้คิดมากขึ้น  
  

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน:  
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 พระเยซูก็เคยผ่านเหตุการณ์ที่ท าให้พระองค์ร้องให้ พระองค์เคยเจอวันที่เลวร้าย เคยถูกเพ่ือนทิ้ง ถูกคนถ่มน้ าลายใส่ ถูก
เฆี่ยนตี พระองค์ทรงตกอยู่ในความเจ็บปวดอย่างมากมาย คนหลายๆคนเลือกที่จะไม่ชอบพระเยซูอีกต่อไป พวกเขาพูด
ว่าพระองค์โกหกเมื่อพระองค์บอกว่าพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้า” 

 หลังจากที่พระเยซูถูกจับที่สวนเกเสมานี ในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาได้พาพระเยซูไปพบกับปีลาตผู้ครองเมือง ปีลาตถาม
ค าถามมากมายกับพระองค์ แต่พระองค์ไม่ทรงตอบ สุดท้ายปีลาตถามว่า “ท่านคือพระบุตรของพระเจ้าจริงหรือ” “ใช่
แล้ว” พระเยซูทรงตอบ” 

 
  จากนั้นปีลาตพูดกับผู้น าว่า “ชายผู้นี้ไม่ได้ท าสิ่งใดผิด” เขาพูด “ท าไมพวกท่านต้องการฆ่าเขา” แต่ผู้น าก็ได้แต่ตะโกน

เสียงดัง “เขาต้องตาย” เธอคิดว่าพระเยซูท าอะไรผิดที่พระองค์สมควรที่จะตายหรือ” ให้เด็กๆตอบ  

  “ท้ายสุดแล้ว ปีลาตก็เห็นด้วยกับสิ่งที่พวกผู้น าต้องการ ทหารของปีลาตน าตัวพระเยซูออกไป พวกเขาตีพระองค์และ
หัวเราะเยาะแก่พระองค์ พวกเขาสวมมงกุฎหนามแก่พระองค์ จากนั้นพวกเขาให้พระองค์แบกกางเขนไม้อันใหญ่เดิน
ไปบนถนนในเมือง” 

  “เมื่อพวกเขาไปถึงชานเมือง พระเยซูไม่สามารถทรงทนแบกไม้กางเขนได้อีกต่อไป “เฮ้ย เจ้าคนนั้นน่ะ มาช่วยแบกไม้
กางเขนหน่อยซิ” เหล่าทหารเรียกชายคนหนึ่งชื่อซีโมน ดังน้ันซีโมนจึงช่วยพระเยซูแบกไม้กางเขนจนกระทั่งไปถึง
ยอดเขา 

  “ทหารน าตัวพระเยซูและชายสองคนซึ่งเป็นโจร และตรึงพวกเขาไว้กับไม้กางเขนด้วยตะปู เหล่าสหายของพระเยซูได้
แต่มองและร้องไห้อยู่ไกลๆ” 

  “เมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แล้ว เหล่าสหายของพระองค์ช่วยกันน าพระองค์ลงมาจากไม้กางเขน พวกเขาห่อกาย
ของพระองค์ด้วยผ้าสะอาดและน าพระองค์ไปไว้ในสุสานที่เหมือนถ้ า “พวกเราจะไม่ได้พบพระเยซูอีกต่อไปแล้ว” 
พวกเขาคิด มันเป็นวันที่น่าเศร้าที่สุดที่เคยมีมา” 

  “มันมีสิ่งเลวร้ายหลายอย่างเกิดขึ้นกับพระเยซูมาก พระองค์ถูกตี พระองค์ทรงสวมมุงกุฏหนาม พระองค์ต้องทรงแบก
ไม้กางเขนอันใหญ่ จากน้ันพระองค์ถูกตอกไว้กับไม้กางเขนและแขวนอยู่ข้างบนน้ัน พวกเธอคิดว่าพระเยซูทรงรู้สึก
อย่างไร (มันเจ็บ พระองค์ทรงเจ็บปวดมาก) พระเยซูทรงเจ็บปวดมาก เหมือนที่พวกเธอรู้สึกเจ็บปวด แต่มันเจ็บ
ยิ่งกว่านั้นอีก” 

  “พระเยซูทรงทรงรักพวกเรามาก พระองค์ทรงยอมเจ็บปวดเพื่อพวกเรา พระองค์สามารถบอกให้เหล่าทูตสวรรค์ทรง
ช่วยพระองค์หรือน าพระองค์ออกจากกางเขนก็ได้ แต่พระองค์ทรงยอมสิ้นพระชมน์เพราะว่าพระองค์ทรงรักพวกเรา
มาก” 

  “เมื่อพระเยซูรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ทรงน าเอาสิ่งไม่ดีที่พวกเราเคยท าหรือสิ่งไม่ดีที่พวกเราอาจจะท า
ในอนาคตไปด้วย เมื่อพวกเราท าผิด เราก็สมควรที่จะชดใช้บาปผิดนั้น”  
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  “ก่อนที่พระเยซูจะทรงเสด็จมา ผู้คนต่างถวายสิ่งของเช่นสัตว์ต่างๆให้กับพระเจ้าเพื่อสารภาพบาปของพวกเขา เมื่อ
พระเยซูทรงสิ้นพระชนมเพื่อพวกเราแล้ว เราไม่จ าเป็นจะต้องชดใช้บาปผิดของเราแก่พระเจ้าอีกต่อไป พระเยซูทรง
ชดใช้บาปผิดแก่พวกเรา ให้เรามาแสดงความยินดีที่พระเยซูทรงชดใช้บาปผิดให้แก่พวกเรากัน” น าเด็กๆในชั้นเรียนให้
แสดงความยินดีส าหรับพระเยซู 

 
 

  

 

  “เรามาเล่นเกมส์ที่จะช่วยให้พวกเราเข้าใจความรักท่ีพระเยซูมอบให้เรา ครูได้ซ่อนหินก้อนเล็กๆไว้รอบๆห้องเรียน เธอ
ทุกคนจะต้องพยายามหาหินนั้นให้เจอ เมื่อเธอเจอหินของเธอแล้ว เธออาจจะช่วยคนอื่นหาด้วยก็ได้” 

 เมื่อเด็กๆทุกคนเจอก้อนหินแล้ว ให้เด็กๆรวมเป็นวงกลม “เราก าลังจะใช้ก้อนหินนี้เป็นตัวแทนแห่งความบาปหรือส่งท่ี
ไม่ดีที่พวกเราเคยท า พวกเราแต่ละคนเคยท าสิ่งที่ผิด บาปเหล่านี้คือปัญหาที่พวกเราน าติดตัวเรามา”  

  “ให้ลองนึกว่า ทุกคร้ังที่พวกเธอท าผิด เธอจะได้รับก้อนหินมาถือไว้ ใช้เวลาไม่นานเธอจะมีก้อนหินมากมายที่ต้องถือ
ไปกับตัวเอง แต่พระเยซูทรงรักพวกเรามากพอจนยอมสละพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อยกโทษบาปผิดแก่
เรา” 

  “เพราะว่าพระเยซูยอมสิ้นพระชนมเพื่อพวกเรา เธอจึงไม่จ าเป็นต้องบรรทุกความบาปไว้อีก เธอไม่จ าเป็นต้องแบก
ความบาปไว้ ยืนขึ้นและปล่อยความบาปน้ันไป” ให้เด็กๆยืนขึ้นและโยนก้อนหินไปกองที่กลางวงกลม “พระเยซูทรง
รักพวกเรามาก พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อพวกเราจะเป็นอิสระต่อสิ่งที่ไม่ดีที่พวกเราท าหรือเคยท า ให้เรามาแสดง
ความยินดีที่พระเยซูทรงส าแดงความรักของพระองค์และน าบาปผิดของเราไป” น าเด็กๆในการแสดงความยินดี 

 

 

 

 ให้เด็กๆรวมกัน “เราก าลังจะมาท าของสิ่งหนึ่งซึ่งท าความเจ็บปวดให้กับพระเยซู เพื่อที่จะน ากลับบ้านและย้ าเตือน
พวกเราว่าพระเยซูทรงท าเพราะพระองค์ทรงรักเรา” แจกแถบกระดาษเพื่อท ามงกุฏหนาม ให้เด็กๆระบายสีกระดาษ
ด้วยสีเทียนสีน้ าตาล 

 จากนั้นให้เด็กๆติดแท่งไม้สองสามแท่งลงบนกระดาษ พยายามติดแผ่นกระดาษให้พอดีกับหัวเด็ก ขณะที่เด็กๆก าลังท า
อยู่ เดินดูรอบๆและถามเด็กๆเพ่ือให้พวกเขาบอกถึงสิ่งที่พวกเขาจ าได้จากเรื่อง 
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สรุปบทเรียน: 

 

 

 พระเยซูทรงเป็นมนุษย์ และพระเจ้า 100 % พระองค์ทรงเข้าใจว่ามนุษย์มีความอ่อนแอ มีความเจ็บปวดเพราะว่า
ร่างกายของเนื้อหนัง แต่พระเยซูก็ไม่เคยท าบาปเพราะว่าความบาปจะอยู่ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่ได้  

 ขอให้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเราแม้ว่าเราจะเป็นคนบาป เรามีความอ่อนแอ และพระเจ้าเข้าใจเรา  

อธิษฐาน : ขอบคุณพระเจ้าส าหรับความเจ็บปวดที่พระองค์รับแทนเรา และพระองค์ยอมรับเราให้เป็นลูกของพระองค์ หาก
เรามีความเชื่อในพระองค์เราจะได้อยู่กับพระเจ้าในสวรรค์  

 


