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ด้านจิตวิญญาณ บทที่  33 
เรื่อง  พระคริสต์ทรงบังเกิด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 

ตัวชี้วัด:  ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด 

สาระการเรียนรู้: รู้ และเข้าใจข่าวประเสริฐ และได้รับการหนุนใจให้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด 

 

กลุ่มอายุ:  6-8 

ปีที่:  1 

หัวข้อหลัก:  พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด 

บทเรียน:  พระคริสต์ทรงบังเกิด 

เวลาที่ใช้ในการสอน:  45 นาที 

 

 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้:          
             

1. เด็กจะพูดถึงสองสิ่งที่ท าให้พระกุมารเยซูทรงเป็นเด็กพิเศษ 
2. เด็กจะบอกถึงสาเหตุที่พระเจ้าทรงประทานพระกุมารเยซู 
3. เด็กจะบรรยายถึงวิธีหนึ่งวิธีที่เขา/เธอจะต้อนรับพระกุมารเยซูเข้ามาในโลกน้ี 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร์ 
2. กระดาษส าหรับเด็กทุกคน 
3. กรรไกร 
4. สีเทียน  
5. ตุ๊กตา 
6. กล่อง - ปิดด้วยกระดาษ       
7. ริบบิ้น หรือเชือก 
 

     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไม่มีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
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สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท า:  
1. ให้อ่านบทเรียนทั้งบท 
2. ให้รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ  
3. อ่น และศึกษาพระธรรม ลูกา 1-2.  
4. เอาตุ๊กตาใส่ลงในกล่อง และห่อกล่องด้วยกระดาษหรือผ้า  
5. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะให้พระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจของพวกเขา  

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การน าเข้าสู่บทเรียน:   
 

 

 

 

 
 

 วันนี้เราจะเริ่มบทเรียนด้วยการเล่นเกมวันเกิด เราต้องการแบ่งเป็นสองทีม ให้เรานับหนึ่ง สอง ให้เด็กๆยืนเข้าแถว และ
เริ่มนับหนึ่ง และสองสลับกันไป ให้เด็กๆที่นับหนึ่งเข้าแถว และให้เด็กๆที่นับ สองมาเข้าแถวด้วยกัน  

 
 เมื่อครูพูดว่า เริ่มได้ ให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวโดยให้เรียงล าดับตามวันเกิดก่อนหลัง คนที่อยู่หัวแถวจะต้องมีวันเกิดที่

ใกล้เคียงกับวันที่ 1 มกราคม คนสุดท้ายของกลุ่มจะต้องมีวันเกิดที่ใกล้เคียงกับวันที่ 31 ธันวาคม 
 

 ให้แน่ใจว่าเด็กๆสามารถเข้าใจวิธีการเล่นเกม เมื่อเด็กๆเข้าใจแล้ว ให้คุณพูดว่า “เริ่มได้” แล้วให้เด็กๆในแต่ละกลุ่มเข้า
แถวตามล าดับก่อนหลังของวันเดือนปีเกิด ให้ปรบมือให้เมื่อเด็กทั้งสองกลุ่มเสร็จแล้ว ให้ทีมที่ชนะได้รับการค านับ
หนึ่งครั้ง 
 

 จากนั้นให้เด็กๆแบ่งกลุ่ม กลุ่มละสามหรือสี่คน จากนั้นให้พวกเขาอยู่ให้ห่างจากกลุ่มอื่นๆเพื่อเวลาพูดกลุ่มอื่นจะไม่ได้
ยินสิ่งที่แต่ละกลุ่มพูดคุยกัน 
 

 ต่อไปนี้จะเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องวันเกิด ลองคิดดูว่าสัปดาห์หน้าจะถึงวันเกิดของเธอ และเธอจะ
ขออะไรก็ได้ ให้ตัดสินใจกันในกลุ่มว่า พวกเธอจะขออะไรโดยสามารถขอได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ครูจะให้เวลาเพียง
หนึ่งนาทีที่จะปรึกษากัน จากนั้นแต่ละกลุ่มจะน าเสนอสิ่งที่จะขอ ขอให้จ าไว้ว่า ทุกคนในกลุ่มจะต้องเห็นตรงกัน  
 

 ให้เวลากับเด็กๆที่จะช่วยกันคิดว่าจะขออะไรหากถึงวันเกิดของพวกเขา เมื่อครบหนึ่งนาทีแล้ว ให้แต่ละกลุ่มรายงาน
ค าตอบ และให้แต่ละกลุ่มบอกด้วยว่าท าไมจึงเลือกสิ่งน้ัน และจะท าอะไรกับของขวัญชิ้นนั้น  
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 นานมาแล้ว ราวๆสองพันปีที่ผ่านมา พระเจ้าทรงมอบของขวัญ ไม่ใช่ส าหรับคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของขวัญส าหรับ

โลกของเรา เป็นของขวัญที่เกินกว่าท่ีมนุษย์จะเข้าใจได้ ให้น ากล่องที่บรรจุตุ๊กตามาวางไว้ตรงกลางวง 
 ในกล่องนี้เราจะสามารถเห็นถึงของขวัญที่พิเศษที่พระเจ้าได้ประทานให้กับโลกของเรา แต่เรายังจะไม่เปิดมันในตอนนี้  

  
กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

 

    

 

       
 

 วันนี้ครูจะเริ่มเรื่องเล่าโดยการย้อนกลับไปในบทแรกๆที่เราๆด้เรียนมา  
 

 ตอนที่พระเจ้าสร้างโลกแล้วเสร็จใหม่ๆนั้น โลกของเราเป็นอย่างไรบ้าง (โลกของเราช่างสมบูรณ์แบบ และสวยงามมาก, 
มีแม่น้ า และทะเลสาปส่องแสงระยิบระยับแวววาว 

 มีใครจะบอกครูได้ว่า พระเจ้าได้เอามนุษย์สองคนแรกใส่ไว้ที่ไหน (ในสวนแห่งหนึ่งที่สวยงาม) 
 

 พระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนคนทั้งสองในสวนที่สวยงามเป็นประจ า และแล้ววันหนึ่งคนทั้งสองคนได้กระท าบาป มีต้นไม้
ต้นหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าอย่าเข้าใกล้ กินไม่ได้ แต่ทั้งสองคนกินผลไม้ของต้นน้ัน จากน้ันพวกเขาก็รู้สึกอาย และหลบ
ซ่อนจากพระเจ้า 
 

 พระเจ้าไม่เคยมาเยี่ยมเยียนมนุษย์อีกเลย เพราะพระเจ้าทรงบริบูรณ์ และบริสุทธิ์ พระองค์ไม่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์
ท่ีท าบาปไดอี้ก นับจากเวลาน้ัน พระเจ้าจะพูดคุยกับมนุษย์ผ่านทางผู้เผยพระวจนะเชน่ เอลียาห ์และเอลีชาห์  
 

 พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์อีก พระองค์วางแผนที่จะขจัดเอาความผิดบาปเหล่านั้นออกไป ต้อง
มีใครบางคนที่ยอมเสียสละเพื่อยกความผิดบาปเหล่านั้นของมนุษย์ แต่ไม่ใช่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ได้ คนที่จะยอม
เสียสละนั้นจะต้องสมบูรณ์แบบเช่นกัน - เหมือนกับพระเจ้า 
 

 ถ้าอย่างนั้นจะมีใครที่พระเจ้าจะส่งมาเพื่อไถ่บาปเรา จะมีใครที่สมบูรณ์แบบเหมือนกับพระเจ้าอีก ให้เด็กๆได้
ตอบสนอง 
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 พระเจ้าทรงรู้ว่าการที่จะสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อีกคร้ัง พระองค์ต้องมีของขวัญชิ้นพิเศษสุดให้กับโลกใบน้ี - 
ของขวัญที่ยากที่จะให้ 
 

 

  
 

  

 

 
 ให้เราเปิดกล่อง และดูว่าของขวัญชิ้นนั้นคืออะไร ให้เด็กๆเปิดกล่องหาตุ๊กตา ให้เด็กๆได้มีโอกาสพูดถึงทารกที่พวกเขา

รู้จัก 
 
 พระเจ้าส่งตุ๊กตามาให้กับโลกของเราใช่ไหม – พระองค์ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูคริสจต์ พระเจ้าทรง

กระท าได้ทุกสิ่ง เธอคิดว่าพระเจ้าใช้วิธีอะไรในการส่งพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกนี้ ให้เด็กๆแสดงความคิดเห็น 
 

 ท่ีน่าอัศจรรย์ใจคือ พระเจา้ไดส่้งพระเยซเูข้ามาในโลกในลักษณะเด็กทารกผู้ชายตัวเล็กๆท่ีชว่ยเหลืออะไรไม่ได้ 
เหมือนกับมนุษย์คนหนึ่ง เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้คือเรื่องราวของพระกุมารเยซู  

 

 วันหนึ่งทูตสวรรค์ได้มาปรากฏกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่า มารีย์ ทูตองค์นั้นมีแสงเจิดจ้าท าให้มารีย์กลัวเป็นอันมาก 
ลองท าหน้าตาของคนกลัว ให้เด็กๆลองท าหน้าของคนที่ก าลังกลัว ดีมาก 

 

 ทูตองค์น้ันพูดกับมารย์ว่า  
 

“แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่า"มารีย์เอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้วดูเถิดเธอ
จะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงต้ังช่ือบุตรนั้นว่าเยซู "บุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของ
พระเจ้าสูงสุดพระเจ้าจะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน” ลูกา 1:30-32 
 

 มีอะไรบ้างที่มารย์ได้รู้เกี่ยวกับสิ่งที่พิเศษของทารกคนน้ีที่เธอจะคลอดออกมา (เขาจะกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่, เขาจะถูก
เรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้า) 

 

 มารย์มีค าถามที่ส าคัญอยากจะถามทูตสวรรค์ “สิ่งนี้จะเกิดได้อย่างไร ฉันยังไม่ได้แต่งงาน เลย” 
 

 ทูตของพระเจ้าอธิบายให้เธอฟังว่า ทารกจะมาจากพระเจ้าเอง มารย์ได้หมั้นหมายไว้กับชายหนุ่มท่ีชื่อว่า โยเซฟ เมื่อโย
เซฟรู้ว่ามารย์ก าลังจะมีเด็ก เขาคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการไม่แต่งงานกับเธอ แต่ทูตสวรรค์ได้ปรากฏต่อหน้าเขาและพูดว่า  
 

“แต่เมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องนี้อยู่ก็มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่า"โยเซฟ
บุตรดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของเจ้าเลยเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิ์ในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดช
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พระวิญญาณบริสุทธิ์ เธอจะประสูติบุตรชายแล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วย
ชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา"” มธ 1:20-21 
 

 โยเซฟ และมารย์ต้องเดินทางไกลไปยังเบธเลเฮมเพื่อจ่ายภาษีของพวกเขา ทางที่ไปช่างร้อน และเต็มไปด้วยฝุ่น และ 
มารีย์ก็ถึงก าหนดใกล้จะคลอดแล้ว 

 

 ให้เรามาเดินทางไกลที่แสนจะร้อน และเต็มไปด้วยฝุ่นกันเถอะ ให้เด็กๆเดินไปรอบๆห้อง ออกไปข้างนอก และกลับมา
ยังที่เดิม ในขณะที่ก าลังเดินทางอยู่ ให้ท าท่าบ่นเก่ียวกับอากาศร้อน และถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่น และบ่นว่าเหนื่อยมากที่
ต้องเดินทาง 

 

 ลองคิดดูว่ามารีย์จะรู้สึกเหนื่อยขนาดไหนเมื่อถึงที่เบธเลเฮม โยเซฟมองหาที่พักเพื่อจะพักผ่อนแต่ที่พักทุกแห่งเต็มไป
หมด มีเจ้าของที่พักคนหนึ่งผู้ใจดีบอกกับโยเซฟว่า พวกเขาสามารถพักที่คอกสัตว์ของเขาได้ เป็นถ้ าซึ่งอยู่เชิงเขาออก
จากเมืองไปนิดหน่อย  
 

 ไม่นานเท่าไหร่หลังจากท่ีพวกเขาถึงที่พัก พระกุมารเยซูก็ได้ยังเกิด มารีย์อุ้มพระบุตรของพระเจ้าไว้ในอ้อมแขนของ
เธอ 
 

 

   
 

  
 เอาตุ๊กตาให้กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มและให้เธอท าท่ากล่อมให้เด็กนอน ให้เด็กๆที่เหลือร้องเพลงกล่อมเด็กด้วยกัน  
 

 เธอคิดว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในขณะที่พระกุมารเยซูประสูติในคอกสัตว์ ให้เด็กๆได้ตอบ 
 

 ในความคิดของเธอนั้น เธอคิดว่าทารกท่ีพิเศษ และเป็นบุตรของพระเจ้านั้นควรจะเกิดที่ไหน ให้โอกาสกับเด็กๆเพ่ือ
ตอบค าถาม 
 

 

     
 มารย์ และโยเซฟต่างรู้สึกแปลกใจที่จู่ๆก็มีคนเลี้ยงแกะมายังคอกสัตว์ คนเลี้ยงแกะเล่าว่า มีทูตสวรรค์มากมายมาหา

พวกเขาขณะที่พวกเขาเลี้ยงแกะอยู่บนภูเขา ให้เรามาดูว่าทูตสวรรค์ได้พูดอะไรกับพวกเขา 
 

“ฝ่ายทูตองค์นั้นกล่าวแก่เขาว่า"อย่ากลัวเลยเพราะเราน าข่าวดีมายังท่านทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึง
คนทั้งปวง เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสตเจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิด  นี่จะ
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เป็นหมายส าคัญแก่ท่านทั้งหลายคือท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า"” ลก 2:10-12 
 

 ทันใดนั้นท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยเหล่าทูตสวรรค์ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ให้น าเด็กๆร้องเพลงคริสเตียนที่พวกเขาร้อง
เป็น ให้ชูมือขึ้นในขณะที่ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า จากนั้นให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม 

 

 เมื่อทูตสวรรค์จากไปแล้ว คนเลี้ยงแกะจึงได้รีบมาหาพระกุมาร และที่นี่เอง ที่พระกุมารถูกพันไว้ด้วยผ้า และนอนอยู่ใน
รางหญ้า เหมือนกับที่ทูตสวรรค์ได้บอกเอาไว้ 

 

 คนเลี้ยงแกะทั้งหลายนมัสการพระกุมารเยซู และวิ่งออกไปบอกกับคนอ่ืนๆถึงสอ่งที่พวกเขาเห็น และได้ยิน  
 

 ในไม่ช้าก็มีคนมาเยี่ยมเพิ่มมากขึ้น โหราจารย์ แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่มีราคา นั่งอูฐมาจากที่ห่างไกล พวกเขามาเพื่อ
นมัสการพะกุมารเยซู และมอบของขวัญอันมีค่าต่างๆให้ – ทองค า, ก ายาน และมดยอบ มารีย์ กับโยเซฟรู้สึกงงงวยกับ
ของขวัญล้ าค่าเหล่านี้ สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดท าให้มารีย์ กับโยเซฟเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่
พระองค์ทรงประทานเป็นของขวัญให้กับมนุษย์ 

 

 ในวันคริสตมาส พวกเราได้ฉลองวันเกิดของพระเยซูคริสต์ ยังจ าของขวัญชิ้นพิเศษที่พวกเธอช่วยกันคิดได้ไหม พระ
เจ้าได้มอบของขวัญชิ้นพิเศษสุดให้กับเรา พระองค์ประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อไถ่บาปของเรา  

 
 

 
 

การจบบทเรียน:   
 
 

 

      
 มีใครจะบอกครูได้บ้างว่า มีสิ่งที่พิเศษอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในคืนท่ีพระเยซูประสูติ (ค าตอบที่อาจเป็นไปได้: ทูตสวรรค์

ได้ไปบอกกับคนเลี้ยงแกะว่าพระบุตรของพระเจ้าได้บังเกิดแล้ว, ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเหล่าทูตสวรรค์ที่ร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้า, คนเลี้ยงแกะได้พบกับพระกุมารเยซูเหมือนกับที่ทูตสวรรค์ได้บอกไว้, โหราจารย์น าของล้ าค่ามา
ถวายให้พระกุมาร) 

 ท าไมพระเจ้าทรงประทานพระเยซูคริสต์ให้กับเรา (เพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอกของเรา) 
 

 โหราจารย์ได้มอบของขวัญอันมีค่าคือ ทองค า ก ายาน และมดยอบให้พระเยซูคริสต์ พวกเราก็สามารถถวายของขวัญ
อันล้ าค่าให้กับพระเยซูคริสต์ได้เช่นกัน – ของขวัญจากใจของเรา ซึ่งเป็นของขวัญที่พระองค์ต้องการมากที่สุด  
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 เธอคิดว่าของขวัญจากใจที่เราสามารถถวายให้พระเยซูคริสต์มีอะไรบ้าง (ค าตอบที่อาจเป็นไปได้: ความรักของเรา, 
ความเช่ือของเรา, รักผู้อื่นเหมือนกับที่พระอง๕ทรงรัก, บอกกับคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องราวของพระองค,์ ฯลฯ)  
 

 

   
 เอากระดาษให้กับเด็กๆคนละหนึ่งแผ่น ให้คุณแสดงให้พวกเด็กๆดูวิธีการพับ และตัดกระดาษเป็นรูปหัวใจ   
 ให้พวกเธอคิดสักครู่หนึ่งว่า ของขวัญจากใจที่จะให้กับพระเยซูคริสต์คืออะไร จากนั้นให้เขียน หรือวาดรูปลงบนรูป

หัวใจของเธอ 

 ให้เด็กๆเจาะรู้ตรงข้างบนของรูปหัวใจ จากน้ันให้เด็กๆเอาริบบิ้น หรือเชือกสอดเข้าไปเพื่อเอาไว้แขวนได้   
 ให้รวมตัวกันท าเป็นวงกลมเพื่ออธิษฐาน และให้ถือรูปหัวใจเอาไว้ตรงกลาง และพูดตามครู  

 พระเยซูคริสต์เจ้า, 
ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเข้ามาในโลกนี้เพื่อช่วยพวกเรา 
เราเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า 
เราขอมอบหัวใจของเราให้กับพระองค์ 
อาเมน  

 ให้เด็กๆเอารูปหัวใจกลับบ้านด้วย 
 

กิจกรรมเสริม:  
ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 
 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใช้ได้ดี? กิจกรรมใดที่ใช้ไม่ได้? ฉันได้เตรียมตัว
อย่างไรบ้างส าหรับบทเรียนครั้งต่อไป) 
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน:   
 
 
 

 
 


