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บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทท่ี 45 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า และมีความผูกพันกับพระองค์ 

ตัวชี้วัด: รู้และเข้าใจพระคัมภีร์ 

สาระการเรียนรู้: รู้และเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์ 

 

กลุ่มอายุ: 3-5 ปี 

ปี: 2 

หัวข้อหลัก: พระคัมภีร์ใหม่ 

บทเรียน: พระเยซูทรงพบพระสหายบนถนน 

เวลาที่ใช้ในการสอน: 45 นาที 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:           
1. เด็กสามารถเล่าได้อย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์จากเรื่องที่ได้เรียนรู้ 
2. เด็กสามารถบอกได้ว่าพระเยซูทรงอยู่ที่ไหนในตอนนี้ (ทุกๆที่ – บนสวรรค์) 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
1. เทปกาวหรือเชือก ถ้ามี 
2. กระดาษ 1 แผ่นต่อเด็ก 1 คน 
3. สีน้้า  
4. สถานที่ล้างเท้าหลังจากที่จุ่มเท้าลงในสีแล้ว 
5. กระดาษ 1 แผ่น ต่อเด็ก 1 คนส้าหรับเกมส์ 
6. ผ้าปูที่นอนหรือผ้าห่มใช้คลุมตัวเด็กๆในเกมส์ที่สอง 
7. พระคัมภีร์ 

 
     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:   

1. ไม่มีกิจกรรมเสริมส้าหรับบทเรียนนี้ 
 

สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือ จัดท า:   
1. อ่านบทเรียนทั้งหมด 
2. อ่านและศึกษาพระคัมภีร์ลูกา บทที่ 24 ข้อที่ 13-35 
3. รวบรวมอุปกรณ์ทั้งหมด 
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4. ท้าถนนสั้นๆด้วยเทปกาวหรือเชือก หรือใช้การขีดเส้นที่พื้นด้านนอก 2 เส้นในกรณีที่ไม่มีเทปกาวหรือเชือกและต้องท้า
กิจกรรมด้านนอก 

5. วาดรอยเท้าบนกระดาษ 3 แผ่นส้าหรับเล่นเกมส์ 
6. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่เขาจะระลึกถึงพระเยซูว่าทรงสถิตอยู่กับพวกเขาในวันนี้ ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมใจของคุณ  
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
การน าเข้าสู่บทเรียน:  

 
 

  

 
 สร้างถนนด้วยเทปกาว เชือก หรือขีดเส้นบนพื้น ให้เด็กๆอยู่เป็นคู่ๆอยู่บนถนนและเรียงแถวเป็นคู่ๆ “เราก าลังจะเดินไปบน

ถนนในวันนี้ เดินตามถนนไปเรื่อยๆจนสุดทาง” 

 ส่งเด็กๆเดินไปตามถนนโดยที่คุณเดินอยู่ทางด้านหลัง ร้องเพลงทางด้านล่างขณะที่เดินไปบนถนน (เป็นไปได้ว่าต้องเดิน
บนถนนหลายๆรอบ) 

  เดินกับพระเยซู เดินอยู่ทุกวันวาน เดินทุกวิถีทาง  
  เดินกับพระเยซู เดินอยู่กับพระองค์ผู้เดียว  
  เดินในแสงสุรีย์ศรี เดินในเงามืดวิถี เดินอยู่ทุกวันวาน เดินทุกวิถีทาง  
  เดินกับพระเยซู เดินอยู่กับพระองค์ผู้เดียว  

 หลังจากที่เดินไปตามถนนและร้องเพลงไปซักครู่ ให้เด็กๆกลับมารวมกลุ่ม “ครูอยู่ที่ไหนตอนท่ีเธอเดินอยู่บนถนน (อยู่
ด้านหลังพวกเรา อยู่กับพวกเรา) สิ่งนี้เหมือนกับที่พระเยซูทรงกระท า พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่และพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเรา
เสมอ” 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

  

 
 

  

 
  “ในพระคัมภีร์มีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระเยซูทรงเสด็จด าเนินอยู่บนถนนกับสหายบางคน พระคัมภีร์ลูกา บทที่ 24 กล่าวว่า 

ชายสองคนก าลังเดินไปที่หมู่บ้านที่เรียกว่าเอมมาอัส ห่างจากเยรูซาเลมประมาณ 7 ไมล์” 

  “พวกเขาได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทุกๆสิ่งที่ได้เกิดขึ้น ขณะที่พวกเขาก าลังสนทนาสิ่งต่างๆกัน พระเยซูก็ปรากฎพระองค์ขึ้นมา
และเดินเคียงข้างพวกเขา แต่พวกเขาจ าพระองค์ไม่ได้” 

  “พระเยซูทรงถามพวกเขาว่า “พวกเจ้าก าลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่หรือ” พวกเขานิ่งเงียบ หน้าของพวกเขาหน้าเศร้า หนึ่งในน้ันคือ

คลีโอพัสถามพระองค์ว่า “เจ้าเป็นผู้มาเยือนเยรูซาเลมและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองนั้นหรือ”  
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  “ชายคนน้ันพูดถึงเรื่องอะไร (การตายการพระเยซู สุสานของพระองค์ว่างเปล่า) คนเหล่านี้ก าลังพูดถึงสิ่งที่พระเยซูทรงถูก
กระท าทารุณและพวกเขาแขวนพระองค์ไว้บนไม้กางเขน คนเหล่านี้รู้สึกเศร้ามากๆกับเรื่องที่เกิดกับพระเยซู” 

  “ “เกิดอะไรหรือ” พระเยซูทรงถาม จากนั้นชายเหล่านั้นก็บอกพระเยซูทุกสิ่งถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค์เอง ความตายบนไม้

กางเขนและสุสานที่ว่างเปล่า” 

  “ชายเหล่านี้รู้สึกเสียมากๆที่ร่างของพระเยซูไม่ทรงอยู่สุสาน พวกเขาคิดว่าคงจะมีใครบางคนขโมยร่างของพระองค์ออกไปจาก
สุสาน แต่พวกเขาไม่ได้ตระหนักว่าแท้จริงแล้วพวกเขาก าลังคุยอยู่กับพระเยซูในขณะนี้  พระเยซูไม่ได้อยู่ในสุสานเพราะ
พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่” 

  “พระเยซูทรงอธิบายแก่ชายทั้งคู่ว่าพวกเขาควรจะจดจ าในสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะได้เขียนเกี่ยวกับพระคริสต์ไว้นานมาแล้ว 
พระองค์ทรงย้ าเตือยพวกเขาว่าพระเยซูจ าเป็นจะต้องตายและฟื้นขึ้นอีกครั้งตามที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้” 

  “พระเยซูทรงยังเสด็จด าเนินไปตามถนนน้ีกับชายทั้งสอง แต่พวกเขายังคงไม่รู้ตัวว่าพวกเขานั้นอยู่กับพระเยซู ชายเหล่านั้น
ขอให้พระเยซูทรงอยู่กับพวกเขาและร่วมรับประทานอาหารค่ าด้วยกัน พวกเขาทานขนมปังและขอบคุณพระเจ้าส าหรับขนมปัง
นั้น” 

  “เมื่อพวกเขาเห็นพระเยซูทรงหักขนมปังออก พวกเขาก็ระลึกได้ว่าพวกก าลังนั่งอยู่กับพระเยซู พวกเขาแปลกใจและกีใจที่ได้
เห็นด้วยตาของพวกเขาเองว่าพระเยซูยังคงมีชีวิตอยู่ ทันใดนั้นเอง พระเยซูก็ทรงหายตัวไปจากสายตาของพวกเขา เธอคิดว่าชาย

เหล่านั้นจะรู้สึกเช่นไรเมื่อพระเยซูทรงหายตัวไป” ให้เด็กๆตอบ 

  “หลังจากนั้น ชายเหล่านี้ออกไปบอกแก่เหล่าสาวกของพระเยซูว่าพวกเขาเห็นพระเยซูยังคงมีชีวิตอยู่ เธอคิดว่าเหล่าสาวกจะ
รู้สึกเช่นไรที่รู้ว่าพระเยซูยังคงมีชีวิตอยู่” ให้เด็กๆตอบ 

 
 

  

 

  “พระเยซูทรงด าเนินอยู่กับชายเหล่านั้นบนถนนเป็นระยะเวลานาน พวกเขาเดินเคียงข้างกันอยู่กับพระเยซู พระเยซูทรงสถิตอยู่
กับเราเสมอ เราอาจจะไม่เห็นพระองค์ แต่พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราที่น่ีเสมอ” 

  “เรามท ารอยเท้า ให้เหมือนกับพระเยซูก าลังเดินอยู่กับเรา” แจกกระดาษให้แก่เด็กๆ ให้เด็กๆจุ่มเท้าเปล่าของพวกเขาลงในสี 
และวางเท้าสองข้างลงบนแผ่นกระดาษจ้านวน 2 คู่ (ให้เผื่อที่ทางด้านข้างเอาไว้ส้าหรับท้ารอยเท้าของพระเยซูด้วย) หมายเหตุ ถ้า
คุณไม่มีสีหรือไม่ต้องการจะใช้สี ให้ขีดเส้นรอบๆเท้าลงบนกระดาษ) 

 วาดร่างรูปเท้าง่ายๆของผู้ใหญ่ข้างๆรอยเท้าของเด็ก 
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  “รอยเท้าคู่นี้แทนถึงพระเยซูก าลังเดินเคียงข้างอยู่กับเธอเสมอ แม้เธอจะไม่เห็นพระองค์ แล้วเราควรจะจดจ าอะไรเมื่อเรา
มองเห็นรอยเท้านี้” (พระเยซูทรงสถิตอยู่กับเรา) วางกระดาษไว้ข้างๆและรอให้แห้ง ช่วยล้างสีออกจากเท้าของเด็กๆ  

 
 

  

 
 หลังจากที่เด็กๆท้างานของเขาเสร็จ ให้เด็กๆรวมเป็นวงกลม แจกกระดาษรูปรอยเท้าให้เด็กๆส้าหรับเล่นเกมส์รวมทั้งกระดาษรูป

รอยเท้า 3 รอยที่เตรียมไว้ด้วย 
  “วางกระดาษไว้ที่ทางด้านหน้าของเธอและยืนบนกระดาษนั้น เราก้าลังจะมาเล่นเกมส์ดนตรีและร้องเพลงที่เราได้ร้องไปก่อน

หน้านี้” ให้ร้องเพลงด้วยกันและให้เด็กๆเดินจากกระดาษแผ่นหนึ่งไปยังอีกแผ่นหนึ่งและเดินเป็นวงกลม  
 หลังจากที่ร้องเพลงจบไปหนึ่งรอบ เด็กๆควรจะหยุดอยู่ในสี่เหลี่ยม เมื่อเท้าของเด็กๆอยู่บนรอยเท้า ให้เขาเล่าถึงเหตุการณ์ที่พวก

เขาจ้าได้จากเรื่อง เล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเด็กๆทุกคนได้มีโอกาสที่จะวางเท้าของตัวเองบนรอยเท้าบนกระดาษที่เตรียมไว้  
  เดินกับพระเยซู เดินอยู่ทุกวันวาน เดินทุกวิถีทาง  
  เดินกับพระเยซู เดินอยู่กับพระองค์ผู้เดียว  
  เดินในแสงสุรีย์ศรี เดินในเงามืดวิถี เดินอยู่ทุกวันวาน เดินทุกวิถีทาง  
  เดินกับพระเยซู เดินอยู่กับพระองค์ผู้เดียว  
 

สรุปบทเรียน:   

 
 

 

 
  “ครูก าลังจะขอให้เธอทุกคนหลับตาลง ครูก าลังจะแตะที่ไหล่ของใครบางคน ถ้าใครรู้สึกว่าโดนแตะที่ไหล่ ครูอยากจะให้เธอ

ออกมาและยืนข้างๆครู ครูก าลังจะคลุมตัวเธอด้วยผ้าห่ม จากนั้นพวกเราจะพยายามเดาว่าใครอยู่ในผ้าห่มนั้น” 

 ให้เด็กๆหลับตา แตะที่ไหล่ของเด็กคนหนึ่ง น้าเด็กคนนั้นออกมาด้านหน้า,คลุมหัวเด็กด้วยผ้าห่ม บอกให้เด็กๆในช้ันลืมตา  

  “ใครอยู่ใต่ผ้าห่มนี้” อนุญาตให้เด็กๆ2-3คนลองเดา “ใช่ (ชื่อของเด็ก) อยู่ใต้ผาห่มน้ี เราไม่สามารถมองเห็นเขาใต้ผ้าห่มนี้ได้ 
แต่เขาก็ยังอยู่ที่นี่ เหมือนที่พระเยซูทรงอยู่ที่นี่แม้ว่าพวกเราไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้” 

 เล่นต่อไปเรื่อยๆโดยให้เด็กสองสามคนได้มีโอกาสออกมาและซ่อนใต้ผ้าห่ม ทุกๆครั้งให้เด็กๆได้ลองเดาว่าใครอยู่ใต้ผ้าห่ม
นี้ และให้ย้้าเตือนเด็กๆว่าถึงแม้ว่าเราไม่สามารถมองเห็นพระเยซูได้ พระองค์ก็ยังทรงสถิตกับเราที่นี่  

  “เรามาอธิษฐานและขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ทรงอยู่กับเรา ก้มหัวลงและหลับตา พูดซ้ าแต่ละบรรทัดที่ครูพูด” 
 “พระเยซูที่รัก” 
 “ขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักฉัน” 
 “ขอบคุณพระองค์ที่ทรงอยู่กับฉันเสมอ” 
 “ฉันรู้สึกดีเสมอท่ีรู้ว่าพระองค์” 
 “ก าลังเดินเคียงข้างอยู่กับฉัน” 
 “โปรดทรงช่วยให้ฉันจดจ าว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับฉัน” 



 5 

 “ถึงแม้ว่าฉันจะไม่สามารถเห็นพระองค์ได้” 
 “ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า” 
 “อาเมน” 

กิจกรรมเสริม:  
ไม่มี 
 

 
ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ดี? กิจกรรมใดไม่ดี? ฉันจะเตรียมตัวส าหรับ
การสอนบทต่อไปอย่างไร?)   
   
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


