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ด้านจิตวิญญาณ บทที่  37 

เรื่อง   ผู้ชายคนที่ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 

ตัวชี้วัด:  รู้ และเข้าในพระคัมภีร์ 

สาระการเรียนรู้:  รู้ และเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานของหลักศาสนศาสตร์ 

 

กลุ่มอายุ:  6-8 

ปีที่:  1 

หัวข้อหลัก:  พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด 

บทเรียน:  ผู้ชายคนที่ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา 

เวลาที่ใช้ในการสอน:  45 นาที 

 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้:          
             

1. เด็กจะอธิบายถึงเหตุผลที่เพื่อนๆของคนป่วยท างานหนักเพื่อช่วยเหลือเพื่อนของเขา 
2. เด็กจะบอกถึงวิธีที่จะน าคนอื่นมาหาพระเจ้า 

 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร์ 
2. ผ้าห่ม 
 

          อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไม่มีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 
 
 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท า:   

1. อ่านบทเรียนทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ 
3. อ่าน และศึกษาพระธรรม ลูกา 5:17-26 และท าเครื่องหมายไว้ในพระคัมภีร์ 
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4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะตัดสินใจที่จะน าเพ่ือนๆ และครอบครัวมาหาพระเยซูคริสต์  
  

 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การน าเข้าสู่บทเรียน:   

 
 

   
 
 ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของการเล่าเรื่อง ให้เด็กๆเข้ามาน่ังล้อมรอบคุณ วันนี้เราจะนุ่งชิดๆกันมากกว่าทุกคร้ัง ให้

เด็กๆเข้ามาชิดกันอีกนิดหนึ่ง ให้เรียกเด็กที่ตัวเล็กที่สุดในชั้นเรียนก้าวออกมาอยู่ข้างๆคุณ 
 
 ส่วนคนที่เหลือ ให้ยืนชิดกันเป็นวงกลม โดยให้มั่นใจว่าพวกเธอยืนชิดกันให้แน่นที่สุด จนไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ และมีกฎ

ข้อหนึ่งคือ พวกเธอต้องหลับตาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจะต้องหลับตาอยู่ ให้เด็กยืนชิดกัน และหลับตา 
 

 บอกกับเด็กคนที่ยืนอยู่ข้างคุณ ตอนนี้ถึงเวลาของเธอท่ีจะต้องเข้าไปข้างในวง คนอื่นๆไม่สามารถที่จะเห็นเธอ และพวกเขา
ไม่สามารถขยับตัว เธอพร้อมหรือยัง เริ่มได้ 
 

 ให้โอกาสเด็กคนดังกล่าวพยายามแทรกตัวผ่านเด็กคนอื่นๆเพื่อเข้าไปข้างในวงกลม ถ้าเขาท าได้ ให้เขาร่วมกับเพื่อนๆในวง 
และเลือกอีกคนหนึ่งให้มาเป็นอาสาสมัคร และให้ขอเขาที่จะเข้าไปในวงกลมอีก 
 

 หลังจากเล่นเกมสองถึงสามครั้งแล้ว ให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม และให้คุณถามค าถามเหล่าน้ีกับเด็กๆ : 
 

o เธอรู้สึกอย่างไรที่พยายามเข้าไปข้างใน? 
 

o พวกเธอรู้สึกอย่างไรบ้างที่พยายามป้องกันไม่ให้คนอ่ืนเข้าไปข้างใน? 
 

o เธอคิดว่าจะเป็นอย่างไร ถ้าคนสองคนพยายามเข้าไปในวงพร้อมๆกัน? 
 

o ถ้าเป็นสามคนล่ะ และถ้าเป็นห้าคนล่ะ? 
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 พวกเธอลองเดาซิว่าจะเกิดอะไรขึ้น อย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของวันน้ี มีคนห้าคนที่พยายามเข้าไปข้างใน
ของสถานที่แห่งหนึ่งที่แน่นขนัดไปด้วยผู้คนมากมาย ครูก าลังคิดว่าพวกเขาจะท าได้หรือเปล่า เรามาค้นหากันดีกว่า  

  
กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

  

    

 

    
 

 เธอคงยังจ าได้ว่าพระเยซูคริสต์ท าการอัศจรรย์หลายครั้ง พระองค์ช่วยให้คนตาบอดมองเห็นได้ พระองค์เลี้ยงคน
หลายพันด้วยอาหารเพียงเล็กน้อย พระองค์ทรงรักษาคนที่มีแผลตามร่างกาย และเป็นไข้สูง  

 

 ข่าวการท าการอัศจรรย์ของพระเยซูได้แพร่กระจายออกไปทั่วทุกที่ จึงมีผู้คนเป็นอันมากติดตามพระองค์ไปทุกหนทุก
แห่ง ความสนใจของผู้คนท าให้การเดินทางของพระองค์ไปยังที่ต่างๆมีความยุ่งยากมากขึ้น  

 

 ลองคิดดูว่า หากมีคนหนึ่งที่เธอรักก าลังป่วยอยู่ เธอคิดว่าเธอจะพยายามพาเขา/เธอไปหาพระเยซูหรือไม่ ให้เด็กๆได้
ตอบสนอง 
 

 พระเยซูต้องการท ามากกว่าการรักษาผู้คน พระองค์ต้องการบอกพวกเขาเรื่องข่าวดีของอาณาจักรพระเจ้า ดังนั้นวัน
หนึ่งพระองค์จึงไปที่บ้านหลังหนึ่งเพื่อสอนผู้คน เมื่อคนรู้ว่าพระองค์อยู่ท่ีนั่น ผู้คนไปรวมตัวกันจนบ้านแน่นขนัด 
บ้านหลังนั้นเต็มจนไม่สามารถให้คนใดคนหนึ่งเข้าไปได้อีก 
 

 

 
 เธอเคยเข้าไปในบ้านที่มีคนอยู่เต้มจนคนอื่นๆไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปได้ เคยมีบ้างไหม ให้เด็กๆได้ตอบสนอง ให้เด็ก

ทุกคนยืนขึน้ และเราจะลองดูว่าบ้านท่ีเต็มไปด้วยคนน้ันจะเป็นอย่างไร ให้เด็กๆยืนล้อมรอบคุณ จากนั้นให้ก้าวเท้าเข้า
หาคุณทีละก้าวอย่างช้าๆจนวงชิดและแน่นติดกัน ให้บอกเด็กๆว่านี่คือลักษณะของบ้านที่พระเยซูก าลังสอนผู้คนอยู่  
  

  

 
 มีชายคนหนึ่งแบกเพื่อนที่เดินไม่ได้มาที่บ้านหนังน้ัน พวกเขาต้องการที่จะพาเพื่อนของเขาที่ป่วยเข้าไปหาพระเยซูข้าง

ใน เพื่อท่ีพระเยซูคริสต์จะรักษาให้หายได้ 
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 ให้คุณเอาผ้าห่มวางไว้ตรงกลางวง ครูต้องการอาสาสมัครสี่คนให้แสดงเป็นเพื่อนกัน ให้เลือกเด็กสี่คน ให้เด็กละคนถือ
มุมผ้าแต่ละมุม เราจะท าท่าว่าคนที่ไม่สบายนั้นก าลังนอนอยู่ในผ้าผืนนี้  

 

 บ้านที่พระเยซูคริสต์ก าลังสอนผู้คนอยู่ที่นั่น ให้คุณชี้ไปที่มุมหนึ่งของห้อง ตอนนี้เป็นเวลาที่จะพาเพื่อนของเธอไปหา
พระเยซูคริสต์ 

 

 ให้ช่วยแนะเด็กทั้งสี่คนที่จะท าท่าถือมุมผ้าแต่ละมุม และยกคนป่วยเข้าไปในบ้านที่พระเยซูก าลังสอนอยู่ ให้เด็กๆที่
เหลือเข้าแถวจากทางเข้าห้องจนถึงมุมที่ใช้เป็นบ้านหนังนั้น 
 

 ลองดูซิ บ้านหลังนั้นช่างแน่นไปด้วยผู้คน คนเหล่านั้นต้องการที่จะได้ฟังสิ่งที่พระเยซูสอน และพวกเขาจะไม่ยอมให้
คนอื่นเข้าไปข้างในอย่างแน่นอน เธอคิดว่าจะท าอย่างไร ให้เด็กๆได้แสดงความคิดเห็น  
 

 ครูจะบอกพวกเธอว่า เพื่อนทั้งสี่คนนั้นอย่างไร พวกเขาพาคนป่วยขึ้นไปท่ีบนหลังคา ให้ลองท าท่ายกคนป่วยขึ้นไปที่
หลังคา หลังจากที่พวกเขาท าอย่างน้ันแล้ว ให้เด็กๆกลับมารวมตัวกันที่วงอีกครั้ง  
 

 ในพระคัมภีร์ – ในสมัยนั้น ผู้คนมักจะใช้หลังคาเป็นห้องอีกห้องหนึ่ง ดังนั้นพวกเขาจะมีบรรไดเพื่อที่จะใช้เดินขึ้นไป
บนหลังคา เพื่อนทั้งสี่คนนั้นแบกคนป่วยขึ้นไปที่หลังคา ซึ่งพวกเขาอยู่ตรงที่พระเยซูสอนอยู่พอดี  
 

 พวกเขาจะเอาเพื่อนไปหาพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร ให้เด็กๆแบ่งปันความคิดเห็น 
 

 ครูจะบอกพวกเธอว่าพวกเขาท าอย่างไร พวกเขาเจาะหลังคาจนกลายเป็นช่องใหญ่ จากนั้นพวกเขาได้หย่อนคนป่วยลง
ไปอย่างช้าๆ ตรงหน้าของพระเยซูคริสต์ 
 

 ถ้าเกิดว่าเธออยู่ในห้องนั้น และเห็นคนเจาะหลังคาเอาเพื่อนของเขาหย่อนลงมาตรงหน้าพระเยซู เธอจะพูดว่าอย่างไร 
ให้เด็กๆได้ตอบสนอง 
 

 ผู้คนในห้องน้ันรู้สึกแปลกใจมาก เมื่อพระเยซูคริสต์เห็นสิ่งที่คนท้ังสีคนน้ันท า พระองค์รู้ว่าคนทั้งสี่นั้นมีความเชื่อ
อย่างแรงกล้าว่าพระองค์จะรักษาเพื่อนเขาได้ เธอคิดว่าพระเยซูคริสต์ได้พูดอะไรกับคนป่วยคนนั้น ให้เด็กๆได้
ตอบสนอง 
 

 ให้เรามาดูในพระคัมภีร์ว่าพระเยซูได้พูดว่าอย่างไรกับคนป่วยที่นอนอยู่ในผ้าห่ม  
 

“…เราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนไปบ้านของเจ้าเถิด"” ลูกา 5: 24ข 
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 เธอคิดว่าจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีก ให้โอกาสเด็กๆที่จะตอบ  
 

 ครูจะอ่านสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ และให้เธอท าอย่างท่ีครูบอก พร้อมหรือยัง? 
 

“ในทันใดนั้นเขาจึงลุกขึ้นต่อหน้าคนทั้งปวงยกที่นอนซึ่งเขาได้นอนนั้นกลับไปบ้านของตนพลางร้อง
สรรเสริญพระเจ้า”ลูกา 5:25 
 

 ให้พวกเธอท าท่าเหมือนกับคนที่พระเยซูทรงรักษา ให้เด็กๆลุกขึ้นยืน พับผ้าห่ม กระโดดขึ้นลง และเริ่มสรรเสริญพระ
เจ้า 
 

 พระคัมภีร์บอกว่า ผู้คนที่เห็นรู้สึกแปลกใจ และสรรเสริญพระเจ้า ให้เราแสดงความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าทรงรักษาคน
เจ็บป่วย ให้น าเด็กๆแสดงความชื่นชมยินดี 

 

 ลองจินตนาการว่าเธอเป็นเพื่อนของคนป่วย เธอจะพูดอย่างไรถ้าเห็นเพื่อนของคุณลุกขึ้น และเดิน ให้เด็กๆได้
ตอบสนอง 

 

 ท าไมคนทั้งสี่คนจึงท างานหนักเพื่อที่จะช่วยคนป่วยให้ไปหาพระเยซู (เพื่อให้คนป่วยหาย) 
 

 ลองบอกครูว่า อะไรที่ท าให้คนทั้งสี่คนเป็นเพื่อนที่ดีของคนป่วย (ค าตอบที่อาจเป็นไปได้: พวกเขาพาคนป่วยไปที่บ้าน
ที่พระเยซูก าลังสอนอยู่, พวกเขาไม่ได้ยอมแพ้ถึงแม้ว่าจะเข้าไปในบ้านไม่ได,้ พวกเขาพาคนป่วยขึ้นไปที่บนหลังคา, 
พวกเขาเจาะหลังคาและหย่อนคนป่วยลงไป, ฯลฯ) 
 

 ให้คิดเกี่ยวกับเพื่อนท้ังสี่คนในเรื่อง เธอมีความคาดหวังอะไรบ้างกับเพื่อนท่ีดี (ค าตอบที่อาจเป็นไปได้: ฉันคิดว่าเพื่อน
ที่ดีจะช่วยเหลือฉันเวลาที่เจ็บป่วย, ฉันคิดว่าเพื่อนที่ดีจะช่วยดูแลฉัน, ฯลฯ)  
 

 

 
 
 

การจบบทเรียน:   
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 คราวนี้ให้เราลองพิจารณาตัวเองว่าการจะเป็นเพื่อนท่ีดีต่อคนอื่นนั้น จะต้องท าอย่างไร ให้บอกครูมาสามวิธีท่ีเราจะ
เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ (ค าตอบที่อาจเป็นไปได้: ฉันจะเล่าเรื่องพระเยซูให้ฟัง, ฉันสามารถที่จะช่วยคนอื่นเมื่อเขาเจอ
ปัญหา, ฉันสามารถที่จะหนุนใจคนอื่นเมื่อเขาเจอปัญหา, ฉันสามารถจะบอกเขาว่าฉันเป็นห่วงเขา, ฯลฯ)  

 

 สิ่งที่ดีที่สุดที่คนสี่คนในพระคัมภีร์ท าคือ พาคนป่วยไปหาพระเยซู พวกเขาไม่ให้สิ่งใดที่จะหยุดยั้งความต้ังใจของเขา  
 

 เราไม่ต้องแบกใครไปหาพระเยซู เราจะน าคนอื่นมาหาพระเยซูได้อย่างไร (ค าตอบที่อาจเป็นไปได้: ฉันสามารถเล่าให้
พวกเขาฟังเกี่ยวกับพระเยซ,ู ฉันสามารถพาพวกเขาไปโบสถ์, ฉันสามารถแสดงความรักที่พระเยซูคริสต์ต้องการให้ฉัน
ช่วยเหลือคนอื่น, ฯลฯ) 
 

 ครูต้องการให้ทุกคนก้มหัวลง และหลับตา และขอพระเยซูที่จะบอกเธอถึงคนๆหนึ่งท่ีจะน าเขา/เธอมาหาพระองค์ ให้
เวลากับเด็กๆประมาณสามสิบวินาทีเพื่อให้เด็กๆได้อธิษฐาน 
 

 คราวนี้ให้ทุกคนลองบอกครูว่า เธอจะท าอย่างไรที่จะน าคนอื่นมาหาพระเยซูคริสต์ในสัปดาห์นี้  
 

 เมื่อเด็กๆได้แบ่งปันทุกคนแล้ว ให้คุณอธิษฐานปิด 
 

 พระเยซูคริสต์เจ้า โปรดช่วยพวกเราให้เป็นเหมือนกับเพื่อนๆในเรื่อง โปรดช่วยเราให้น าผู้อ่ืนมาหาพระองค์ โปรดน า
เรา และช่วยเรา ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน 
 

กิจกรรมเสริม:  
ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใช้ได้ดี? กิจกรรมใดที่ใช้ไม่ได้? ฉันได้เตรียมตัว
อย่างไรบ้างส าหรับบทเรียนครั้งต่อไป) 
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน:   
 
 
 

 
 


