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บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 34 
เร่ือง  พระเยซูรักษาคนงอย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ: เด็กมีความมุงมั่นในการติดตามพระคริสต 

ตัวช้ีวัด: รูและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู: รูและเขาใจเรื่องราวพ้ืนฐานในพระคัมภีร 

 
กลุมอายุ :  3-5  

ป :  1 

หัวขอหลัก:  พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม 

บทเรียน : พระเยซูรักษาคนงอย :  ( มาระโก 2:1-12, ลูกา 5:17-26) 

เวลาที่ใชในการสอน :  45 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:       
       
1. เด็กๆจะระบุได 1 หรือ 2 อยางถึงแนวทางที่พระเยซูทรงดูแลรักษาผูบาดเจ็บ คนงอย และ

คนปวย 
2. เด็กๆจะบอกไดวาพระเยซูสามารถยกโทษความบาปและรักษาประชาชน 
 

 
 
อุปกรณการสอนที่ตองใช : 

                                                                   
 

  
 
1. กระดาษที่ใชสรางช้ินงาน ตัดออกเปนเสนยาวๆเพ่ือสานเปนเสื่อ (แคร) ผืนเล็กๆ  

กรรไกร  ครูสามารถตัดเสื่อไวกอนไดถาไมมีกรรไกรสําหรับเด็ก 
 

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม 
1. กระดาษ อุปกรณสําหรับวาด  
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:   
 
• อานและศึกษาบทเรียน และอานพระคัมภีร (มาระโก 2:1-12  ลูกา 5:14-26) 
• รวบรวมอุปกรณที่ตองใช 

 
• ใชกระดาษที่มีสีสดใสหลายๆสี  ตัดกระดาษใหเปนช้ินยาว 1 น้ิว จํานวน 6 ช้ิน

ใหกับเด็กแตละคน และตัดเผ่ือไวบาง  ทอกระดาษใหเปนเสื่อ/แคร ช้ินหน่ึงใหเด็กๆ

ดูเปนตัวอยาง อาจจะตัดเสื่อ/แคร เตรียมไวลวงหนาสําหรับเด็กที่ไมสามารถใช

กรรไกรได 
• อธิษฐานเพ่ือเด็กๆที่คุณจะสอน ทูลขอพระเจาใหเตรียมใจคุณ 
 

          
 
 
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การนําเขาสูบทเรียน:   
 

  

 

   พูด: พระเยซูทรงเทศนาและสั่งสอนพวกครูและผูนําจํานวนมากในบานหลังหน่ึง  

ฤทธานุภาพอันยิ่งใหญของพระเจาสถิตยอยูกับพระเยซูคริสต ดังน้ันประชาชนมากมายจึงตองการไดยินคํา

สอนของพระเยซูในเรื่องพระเจาในบานที่เต็มไปดวยผูคนมากมาย ไมมีหองที่จะรองรับประชาชนไดอีกแลว 

แมแตดานนอกก็เต็มไปหมด 

การนําเสนอบทเรียน: 

พูด :  มีชายกลุมหน่ึงในหมูบาน พวกเขามีเพ่ือนพิเศษคนหน่ึงที่ไมสามารถเดินได  พวกเขาจึงใชเสื่อ(แคร) แบกเพ่ือน

มาดูวาพระเยซูรักษาเขาไดหรือไม 

 
• แตเมื่อพวกเขามาที่บานหลังน้ันก็พบวา บานเต็มไปดวยผูคน ไมมีทางที่พวกเขาจะพาเพ่ือเขาไปหาพระเยซู

ได 
• รูไหมวาพวกเขาทําอะไรในตอนน้ัน? (ใหเด็กๆตอบสนอง) 
• ชายกลุมน้ีคิดแลวคิดอีก จนกระทั่งคนหน่ึงเกิดความคิดวา ใหพวกเขาปนขึ้นไปบนหลังคาบาน และเอาเพื่อน

พิการของเขาวางลงบนเสื่อ (แคร) แลวปนขึ้นไปบนหลังคาดวย แตพวกเขาก็ยังไมสามาถเห็นพระเยซู 
 

• รูไหมเกิดอะไรขึ้นตอไป?(ใหเด็กๆตอบสนอง) 
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• ผูชายกลุมน้ีเริ่มเจาะชองบนหลังคา พวกเขาเจาะไปเรื่อยๆ  
• ประชาชนที่อยูดานลางคงจะไดยินเสียงรบกวนใจน้ี และเศษวัสดุจากหลังคาอาจจะหลนลงบนศีรษะของคน

ที่อยูขางลางดวย 
• คนขางลางคงแปลกใจวามันเกิดอะไรขึ้น และเมื่อเจาะชองไดใหญพอแลว  พวกเขาก็ใชเชือกหยอนเพ่ือนลง

มาจากหลังคาที่ถูกเจาะเปนชองน้ัน 
• พวกเขาหยอนเพ่ือนลงมาตรงที่พระเยซูประทับอยู 
• บางทีพระเยซูอาจทรงหัวเราะ พระองคมองที่ความเช่ืออันแรงกลาของพวกเขาที่มีตอพระองค และความรัก

ของพวกเขาที่มีตอเพ่ือน 
• พระเยซูตรัสกับชายคนน้ันวา บาปทั้งหลายที่เขาไดทําน้ันไดรับการยกโทษหมดสิ้นแลว จากน้ันพระองคก็

ทรงรักษารางกายของชายผูน้ี 
• ชายผูน้ีมีความสุขมาก เขาลุกขึ้นและเดิน และยกเสื่อ (แคร) ออกไป 
• ประชาชนสรรเสริญพระเจา ทุกคนๆประหลาดใจมาก ยกเวนพวกเพ่ือนๆของชายพิการ  พวกเขาเช่ือในพระ

เยซูเสมอ และกระทําในสิ่งที่พวกเขาเช่ือ พวกเขามีความสุขมาก พระเยซูก็มีความสุขดวยเชนกัน 
 
 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน:   
 

 

  

 

 
 

 ใหเด็กๆทําทาประกอบในขณะที่คุณเลาเรื่อง  เลือกเด็ก 1 คนที่จะ

แสดงเปนพระเยซู  เลือก 1 คนแสดงเปนคนปวย และเลือกอีก 4 คนแสดงเปนเพ่ือนของคนปวย  สวนเด็กที่

เหลืออาจแสดงเปนประชาชนที่อยูในบานเพ่ือฟงคําสอนของพระเยซู 

ถาม: อะไรเกิดขึ้นเปนลําดับแรกในเรื่องน้ี ? (ใหเด็กๆตอบสนอง  อาจตอบวา พระเยซูสอนประชาชนในบานหลัง

หน่ึง) 

• จากน้ันเกิดอะไรขึ้น? (ใหเด็กๆตอบสนอง บางทีอาจตอบวา มีชาย 4 คนใชเชือกหยอนเพ่ือนที่ปวยลงมาจาก

หลังคา เพราะในบานหลังน้ันไมมีหองวางเลย) 
• พระเยซูทรงเขมแข็งหรือออนแอ (เขมแข็ง) 
• เมื่อเราอธิษฐาน เราสามารถวางใจไดวาพระองคจะชวยเหลือเรา พระเยซูรักเรา พระเยซูทรงดีตอคนปวยคน

น้ัน 
• พระเยซูอยากใหเราปฏิบัติตอผูคนที่บาดเจ็บหรือปวยหรือพิการอยางไรบาง? (ใหเด็กๆตอบสนอง บางทีอาจ

ตอบวา ใหทําดีตอพวกเขา ดูแลเอาใจใสเขา พาเขาไปหาพระเยซู) 
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• นักเรียนรูจักใครที่บาดเจ็บหรือพิการบางไหม? นักเรียนจะทําดีตอพวกเขาไดอยางไรบาง? (ใหเด็กๆ

ตอบสนอง บางทีอาจตอบวา วาดรูปใหพวกเขา ไปเยี่ยมเขา อธิษฐานกับเขา เลานิทานใหพวกเขาฟง ให

สิ่งของแกเขา) 

• เด็กๆสามารถบอกวิธีที่ชวยเหลือคนอื่นมาสัก1 วิธีไดไหม?  ใหเด็กๆทําทาแสดงความชวยเหลือแกผูอื่น แลว

ใหเด็กๆคนอื่นทายวาพวกเขากําลังทําทาอะไร 
• กระซิบตัวอยางบางวิธีใหกับเด็กๆ เชน เปดประตูใหผูอื่น ทําความสะอาดใหผูอื่น นําอาหารไปให แบงของ

เลน หรือทําทาหามเพ่ือนลงบนเสื่อ (แคร) 
 
 
 
งานฝมือ: ถักเสื่อ(แคร) กระดาษ 

 

 ใหเด็กๆยายไปยังพ้ืนที่ที่เตรียมไวสําหรับทํางานฝมือ 

1. พูด: แครที่พวกผูชายใชแบกเพ่ือนของเขาน้ันใหญและแข็งแรง ใหเราทอแครกระดาษเพ่ือใหเราจดจําถึงวิธี

ที่พวกเขาชวยเหลือเพ่ือนคนน้ัน 
2. แสดงใหเด็กดูถึงวิธีการพับครึ่งกระดาษ 
3. เอาดินสอลากเสนคูขนานลงบนกระดาศ จากน้ันใหเด็กตัดกระดาษเปนทางยาว ใหเด็กเริ่มพับกระดาษ   ไม

ตองตัดเสนคูขนานน้ันทั้งหมด 
4. คลี่กระดาษออกและแสดงใหเด็กดูวิธีการทอแผนกระดาษทั้งดานในและดานนอก เพ่ือที่จะทําแคร (เสื่อ) 
5. ตัดตรงปลาย ถาเปนไปได ใหเอาเทปกาวติดดานหลังเพื่อแผนกระดาษจะไมหลน 
 
 

กิจกรรมเสริม : 

1. ถาไมมีกรรไกร ก็ใหเด็กวาดภาพแครลงบนเศษกระดาษ 
2. วาดและระบายสีช้ินกระดาษที่มีความกวางครึ่งน้ิว 
3. วาดและระบายสีช้ินกระดาษที่มีความกวางครึ่งน้ิว ซ่ึงอยูตรงขาม 
4. เสนควรจะขวางกัน เพ่ือที่จะทําแครได 
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สรุปบทเรียน:   
 

  

 

  ใหเด็กๆน่ังในวงกลม 

• นําเด็กๆในกลุมอธิษฐาน และทูลขอพระเจาชวยใหพวกเขาทําดีตอผูอื่น 
• จบลงดวยการรองสรรเสิรญพระเจา 

 
 
 
 
ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: กิจรรมใดไดผลเปนอยางดี? กิจกรรมใด

ไมไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนครั้งตอไปอยางไร 
 

 
การประเมินผลผูเรียน:   
 


	บทเรียนด้านจิตวิญญาณ  บทที่ 34
	เรื่อง  พระเยซูรักษาคนง่อย
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เด็กมีความมุ่งมั่นในการติดตามพระคริสต์
	ตัวชี้วัด: รู้และเข้าใจพระคัมภีร์
	สาระการเรียนรู้: รู้และเข้าใจเรื่องราวพื้นฐานในพระคัมภีร์
	กลุ่มอายุ :  3-5
	ปี :  1
	เวลาที่ใช้ในการสอน :  45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
	วัตถุประสงค์การเรียนรู้:
	งานฝีมือ: ถักเสื่อ(แคร่) กระดาษ

