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บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี 41 

เร่ือง  พระเยซูทรงเปล่ียนแปลงศักเคียส 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: ต้ังใจยอมรับพระคริสตเปนจอมเจานาย 

ตัวชี้วัด: รูจักและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู: รูจักและเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร  

 

กลุมอายุ:  3-5 

ป: 1 

หัวขอหลัก:  ภาคพันธสัญญาใหม 

บทเรียน: พระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงศักเคียส (ลูกา 19:1-9) 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:        

1. เด็กสามารถบอกสองเรื่องที่ศักเคียสมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากพบพระเยซู 

2. เด็กๆ รูวาพระเยซูทรงรักและชวยเหลือเราใหทําในสิ่งที่ถูกตอง 

3. ระบุสาเหตุสองขอที่พระเยซูตรัสไววาเปนสาเหตุที่พระองคเสด็จมาในโลก  

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    

 
  

 

1. กระดาษหรือเศษกระดาษสีเขียวหรือนํ้าตาล (หรือ จะใหเด็กๆ ระบายสีกระดาษก็ไดถา

ไมมีกระดาษสี) 

2. กระดาษแผนใหญ หรือกระดาษแผนเล็กๆ ติดกันดวยเทปกาวหรือติดกันดวยกาว  

3. กรรไกรและดินสอหรือสีเทียน 

 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
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สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:    

• อานบทเรียนและขอพระคัมภีร (ลูกา 19:1-9).  

• รวบรวมอุปกรณ 

• วาดภาพรางตนไมตนใหญลงบนกระดาษแผนใหญ  

• วาดรูปใบไมลงกระดาษใหเด็กๆ ตัด หรือตัดเตรียมไวกอนทํากิจกรรม 

• วาดภาพรางของผูชายตัวเล็ก และตัดออกมาใหเด็กๆ ระบายสี  

• อธิษฐานเผ่ือเด็กๆ ที่จะสอน   ขอพระเจาใหเตรียมใจของครูดวย 

 

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

การนําเขาสูบทเรียน:  

 

 

เลา: ศักเคียสคนตัวเล็กตัวเต้ียมาก เปนคนท่ีรวยมาก   เขามีเงินเยอะเพราะขโมยมาจากคนอ่ืน จากการ

เปนคนเก็บภาษีท่ีไมสัตยซื่อ   ไมมีใครชอบเขาเลยเพราะเขาโกหกและขโมย 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

เลา: วันหน่ึง พระเยซูเสด็จมาท่ีเมืองน้ี   ศักเคียสอยากจะเห็นพระเยซูและฟงท่ีพระองคสอน   ถึงแมวาเขาจะเปน 

คนรวย แตศักเคียสรูสึกวางเปลาขางใน   เขาตองการพระเยซูจริงๆ  

 

• ตอนท่ีศักเคียสมาใกลท่ีๆ พระเยซูกําลังเดินอยู   มีคนท่ีสูงกวาเขาอยูเยอะจน เขามองไมเห็นและไมไดยินพระ

เยซู  

• หนูจะทําอยางไรถารูวาพระเยซูอยูใกลๆ แตหนูตัวเล็กเกินกวาจะมองเห็น? (ใหเด็กๆ ตอบสนอง) 

• หนูคิดวาศักเคียสทําอยางไร? (ใหเด็กๆ ตอบสนอง) 

• ศักเคียสปนขึ้นตนไม! แลวเขาก็ไดเห็นพระเยซู! 

 

• พระเยซูก็มองเห็นศักเคียสเหมือนกัน   พระองคเดินไปท่ีตนไมตนน้ันและตรัสวา “ศักเคียส! ลงมาเถอะ 

วันน้ีเราจะไปบานของทาน” 
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• ศักเคียสแทบไมอยากเชื่อเลย! เขามีความสุขมาก เขารีบปนลงจากตนไมและตอนรับพระเยซูเขาบานของเขา   

คนท้ังเมืองโมโห และกลาววาพระเยซูกําลังคุยกับคนท่ีไมดี พวกเขาคิดวาพระเยซูไมรูวาศักเคียสเปนคนท่ีไม

สัตยซื่อ  

 

• แตพระเยซูรูทุกอยางเก่ียวกับศักเคียส   พระเยซูรักและใหอภัยแกเขา   การใชเวลากับพระเยซูชวย

ใหศักเคียสเปล่ียนไป   เขาบอกพระเยซูตอหนาทุกคนวาเขาจะคืนเงินท่ีเขาขโมยไปถึงสี่เทา   เขาสัญญาดวย

วาจะใหคร่ึงหน่ึงของท่ีเขามีอยูแกคนท่ียากจน  

 

• พระเยซูตรัสวาศักเคียสเปนคนท่ีเปล่ียนไปแลว   พระเยซูตรัสวาพระองคมาเพ่ือตามหาคนท่ีหลงหายและ

ชวยพวกเขา    

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

 

 ถามคําถามดังตอไปน้ี (ใหเด็กๆ ตอบสนอง) 

1. ศักเคียสหาเงินมาจากไหน? (เขาขโมยมา) 

2. ศักเคียสปนขึ้นตนไมทําไม? (เพ่ือมองดูพระเยซู) 

3. ศักเคียสเปล่ียนไปอยางไรตอนท่ีพบพระเยซู? (คืนเงินที่เขาขโมยมาและบริจาคทรัพยสินครึ่งหน่ึงใหกับคน

ที่ยากจน) 

4. พระเยซูเสด็จมาในโลกน้ีเพื่ออะไร? (เพ่ือตามหาผูที่หลงหายและชวยเหลือพวกเขา) 

 

กิจกรรมเสริม: ศักเคียสบนตนไม 

 

  ใหเด็กๆ ยายมาที่พ้ืนที่ทํากิจกรรมเสริม 

1. หยิบกระดาษรูปใบไมใหเด็กๆ ตัดและระบายสี   ใหเด็กๆ แปะลงบนรูปตนไมตนใหญ  

2. แบงเด็กๆ เปนสองกลุม   ใหกลุมแรกระบายสีรูปคนและไปแปะบนก่ิงไม ใหอีกกลุมขยํากระดาษสีนํ้าตาล

เพ่ือใหดูเหมือนเปลือกไมและแปะกาวไปบนตนไม  

3. เมื่อทําเสร็จแลว อาน ลูกา 19:10 ใหเด็กฟง: “เพราะวาบุตรมนุษยไดมาเพ่ือจะเท่ียวหาและชวยผูท่ีหลง

หายไปน้ันใหรอด” 

4. เขียนขอพระคัมภีรไวบนรูปตนไม และแปะไวบนกําแพง 
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เกม: 

 

 

 

 
 

  ใหเด็กๆ ยายไปพื้นที่เลนเกม 

• เลนเกมที่เด็กๆ ชอบเลนถามีเวลาเหลือ หรือสอนใหเด็กๆ ทองกลอน “ศักเคียส”  

 

ศักเคียส 

ใหเด็กๆ ยืนเปนวงกลมและทําตามคําพูดและทาทางของครู  
 

ศักเคียสเปนคนตัวเล็ก (มืออยูขางหนา ฝามือขวายกเหนือฝามือซาย ทําทาทางเหมือนวัดระหวางสองมือ)   

ตัวเล็กๆ อยางเขา (ขยับมือเขาใกลกัน) 

เขาปนขึ้นตนไม (ขยับมือเหมือนกับปนตนไม) 

อยากเห็นพระเยซูจัง (มือปองตา มองลงขางลาง) 

ตอนท่ีพระคริสตผานไปทางน้ัน (แกวงมือเหมือนเดิน) 

พระองคมองท่ีตนไมน้ัน (มือปองตา มองขึ้นขางบน) 

และตรัสวา “ศักเคียส ลงมาเถิด (กวักดวยมือ) 

เพราะเราจะไปท่ีบานของทานในวันน้ี (ตบมือเขาจังหวะ) 

เพราะเราจะไปท่ีบานของทานในวันน้ี” (ตบมือเขาจังหวะ) 

 

ปดทายบทเรียน:   

  

 

 ใหเด็กๆ น่ังลงเปนวงกลม 

• นําเด็กๆ อธิษฐานรวมกัน   ขอบพระคุณพระเยซู ที่ใหอภัยแกเราเวลาเราทําผิด   

• ปดทายโดยการรอง “พระเยซูรักฉัน” พรอมๆ กัน 

 

พระเยซูรักฉัน ใชมือทําทาทางและรองดวยกัน  

(ทาทาง) 

• สําหรับคําวา พระเยซู - ช้ีขึ้น 

• สําหรับคําวา รู - ช้ีที่หัว 

• สําหรับคําวา พระคัมภีร - ทํามือเหมือนหนังสือที่เปดอยู 

• สําหรับคําวา ออนหยอนแรง – ทํามืออยูขางหนา เหมือนกับแตะหัวเด็กๆ เบาๆ 

• สําหรับคําวา พระคริสต - ช้ีขึ้น 

• สําหรับคําวา ทรงฤทธิ์เขมแข็ง - เกร็งกลามเน้ือแขน 
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• สําหรับคําวา พระเยซู - ช้ีขึ้น 

• สําหรับคําวา รักฉัน - กอดตัวเอง 

• สําหรับคําวา พระคัมภีร - ทํามือเหมือนหนังสือที่เปดอยู 

• สําหรับคําวา รูดังน้ันแนนอน - พยักหนา 

 

“พระเยซูรักฉันรูแน พระคัมภีรมีสอนไวแท 

แมตัวฉันน้ันออนหยอนแรง แตพระคริสตทรงฤทธิ์เขมแข็ง 

พระเยซูรักฉัน พระเยซูรักฉัน 

พระคัมภีรมีสอน จึงรูดังน้ันแนนอน” 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมไหนไดผลดีบาง? กิจกรรมไหน

ไมไดผลดี? ฉันจะเตรียมตัวสําหรับบทเรียนตอไปไดอยางไร?)    

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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