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ด้านจิตวิญญาณ บทที่  43 

เรื่อง  สัปดาห์สุดท้ายก่อนที่พระคริสต์จะสิ้นพระชนม์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 

ตัวชี้วัด:  รู้ และเข้าในพระคัมภีร์ 

สาระการเรียนรู้:  รู้ และเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานของหลักศาสนศาสตร์ 

 

กลุ่มอายุ:  6-8 

ปีที่:  1 

หัวข้อหลัก:  พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด 

บทเรียน:  สัปดาห์สุดท้ายก่อนที่พระคริสตจ์ะสิ้นพระชนม์ 

เวลาที่ใช้ในการสอน:  45 นาที 

 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้:          
            

1. เด็กจะบอกถึงสองสิ่งที่ผู้คนได้ท าขณะที่พระเยซูคริสต์เดินทางเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม 
2. เด็กจะบอกถึงสองสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ท า หรือพูดในขณะที่รับประทานอาหารมื้อสุดท้าย 
3. เด็กจะพูดถึงสิ่งที่พวกสาวกได้ท าขณะที่พระเยซูอธิษฐานอยู่ในสวน  

 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                   
 

  
 

1. พระคัมภีร์ 
2. กระดาษ 
3. กรรไกร 
 

          อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไม่มีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 
 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท า:   
1. อ่านบทเรียนทั้งบท 
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2. รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ 
3. อ่านและศึกษาพระธรรม ลก 22:14-20, 39-64 และท าเครื่องหมายเอาไว้ในพระคัมภีร์ 
4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะตระหนักว่าพระเยซูคริสต์ทรงรู้จักแผนการณ์ของพระเจ้า และทรงต้องการที่จะท าให้

ส าเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพราะพระเยซูทรงรักเราอย่างมากมาย 
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การน าเข้าสู่บทเรียน:   
 

 

 
 เมื่อเด็กๆมาถึงแล้ว ให้พวกเขาท าตามขั้นตอนต่อไปนี้: 

1. เก็บใบไม้ใบใหญ่จากข้างนอกเพื่อที่จะใช้แทนใบของต้นอินทผลัม/ต้นปาล์ม หรือ  
2. ให้พับกระดาษตามรูปภาพข้างล่าง และตัดให้เป็นรูปของใบปาล์ม 

 
 
 
 
 
 
 

 X 
 X 
 X 

 

 

   
 

 

 

 
 วันนี้ เราจะเริ่มบทเรียนของเราด้วยการเดินเป็นขบวน ซึ่งจะเหมือนกับเมื่อครั้งพระเยซูยังทรงพระชนม์อยู่บนโลก ให้เรามา

แสดงว่าเราก าลังจะไปร่วมกับพวกเขา ให้เด็กๆน าใบไม้เหล่านั้นมาวางรอบๆคุณ  
 เธอรู้อยู่แล้วว่า ผู้คนได้ยินค าสอนของพระเยซู และได้ท าสิ่งอัศจรรย์หลายอย่าง พวกเขายังรู้ว่าพระองค์ทรงรักษาคน

เจ็บป่วย และให้ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตาย พระเยซูไม่ได้ใช้เวลามากนักในกรุงยารูซาเล็ม ดังนั้นท าให้คนที่นี่รู้สึก
ตื่นเต้นอย่างมากที่รู้ว่าพระเยซูจะเสด็จมา 
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 ขณะที่พระเยซูคริสต์ขี่ลาเข้าไปในเมือง ทุกคนออกไปยังถนนเพื่อมองดูพระองค์ พวกเขาโบกใบปาล์มและตะโกนว่า “โฮซัน
นา ขอให้ท่านผู้ท่ีเสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ”  
 

 พร้อมหรือยังที่จะเดินเป็นขบวน ไปกันเถอะ ให้คุณน าเด็กๆออกไปข้างนอก และเดินไปรอบๆอาคารและตะโกนว่า โฮซัน
นา และร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าขณะที่เดินขบวนกันอยู่ 
 

 ให้กลับเข้าห้องเรียน และให้เด็กๆมารวมตัวกันที่เดิม ให้พวกเขาเอาใบไม้วางไว้ข้างหลังตัวเองเพื่อไม่ให้แป็นการรบกวน
พวกเขาขณะที่เรียนอยู่ 
 

 

 

 
 ผู้คนต่างตื้นเต้นท่ีเห็นพระเยซูคริสต์ พวกเขาเอาเสื้อคลุมของตัวเองปูลงบนถนนเพื่อให้พระเยซูได้เสด็จมา ทั้งเมืองเต็มไป

ด้วยสิ่งที่น่าตื้นเต้น วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูคริสต์ในสัปดาหสุดท้ายก่อนสิ้นพระชนม์  
  
กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

  
 พวกครูสอนศาสนา และฟาริสีไม่พอใจอย่างมากเมื่อเห็นว่าผู้คนในเมืองต้อนรับพระเยซูคริสต์ พวกเธอยังจ าได้ไหม

ตอนที่เราพูดเกี่ยวกับพวกฟาริสี พวกเขาเป็นผู้น าทางศาสนาที่ต้องการให้คนอื่นปฏิบัติตามกฎอันเข้มงวดของพวกเขา 
พวกเขาอิจฉาพระเยซูคริสต์ และต้องการก าจัดพระเยซูคริสต์ออกไป 

 

 พวกฟาริสีพบว่าสาวกคนหนึ่งของพระเยซูที่ชื่อยูดาสเป็นคนที่พร้อมจะทรยศต่อพระเยซู พวกเขาจึงจ่ายเงินให้กับยู
ดาสเป็นจ านวนเงินสามสิบเหรียญเพื่อที่จะให้พระเยซูถูกจับกุม พวกเธอรู้สึกแปลกใจหรือไม่ว่าเพื่อนคนหนึ่งของพระ
เยซูก าลังจะทรยศต่อพระองค์ ให้เด็กๆได้ตอบสนอง 

 

 คืนท่ีพวกสาวกก าลังเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกาอยู่ พระเยซูรู้ว่ายูดาสจะทรยศต่อพระองค์ พระองค์ทรงให้สาวกคนอ่ืนๆ
รู้ เมื่อพระเยซูได้พูดดังนั้นแล้วยูดาสจึงออกจากห้องไป 
 

  

     
 เราได้พูดถึงวิธีท่ีพระเจ้าได้ให้แนวทางกับคนอิสราเอลในการจัดเตรียมอาหารส าหรับเทศกาลปัสกาเพื่อที่จะช่วยให้

พวกเขาได้ระลึกถึงการทรงช่วยกู้ของพระเจ้าส าหรับพวกเขาที่ได้ออกจากประเทศอียิปต์ ขณะที่พระเยซูนั่งลงและแบ่ง
อาหารเทศกาลปัสกาให้กับพวกสาวก พระองค์ได้เปลี่ยนแปลงค าพูดที่ปกติจะใช้ในเทศกาลเป็นอีกแบบหนึ่ง  
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 พระเยซูทรงหยิบขนมปังขึ้นมา แล้วหักขนมปังเป็นชิ้น และพูดว่า “นี่คือร่างกายของเราที่ได้มอบให้กับทุกคน ให้
รับประทานมันเพื่อเป็นการระลึกถึงเรา” 
 

 พวกสาวกไม่เข้าใจว่าพระเยซูก าลังพูดอะไรอยู่ พวกเขาได้รับประทานขนมปังแบบธรรมดาท่ีใช้ส าหรับเทศกาลปัสกา 
แต่พระเยซูคริสต์กลับพูดว่า เป็นร่างกายของพระองค์ พวกเขากินขนมปังแม้จะไม่เข้าใจความหมาย  
 

 จากนั้นพระเยซูทรงหยิบถ้วยน้ าองุ่นและพูดว่า “นี่คือโลหิตของเราเพื่อหลั่งออกมาส าหรับพวกเจ้าทุกคน ” 
 

 พวกสาวกยังคงไม่เข้าใจ แต่พวกเขาก็ได้ดื่มน้ าองุ่นนั้น 
 

 พระเยซูทรงเงียบ และดูเหมือนว่พระองค์ก าลังเศร้า และมีเรื่องที่แป็นปัญหาอยู่ หลังจากพวกเขารับประทานอาหาร
เสร็จแล้ว พระองค์ได้บอกกับเหล่าสาวกให้ออกไปที่สวนแห่งหนึ่งเพื่ออธิษฐาน พวกสาวกจึงได้ติดตามพระองค์ไปที่
สวนแห่งนั้น 
 

 หากมีสวนอยู่ใกล้ๆกับที่ๆคุณสอน ให้พาเด็กๆไปที่นั่น 
 

 เมื่อพวกเขาไปที่สวนแห่งนั้น เป็นเวลาที่ดึกแล้ว สวนแห่งน้ันเป็นสวนต้นโอลีฟ ซึ่งตอนนี้มืด และเงียบสงัด พระเยซู
บอกพวกสาวกให้รอคอย และอธิษฐาน จากนั้นพระเยซูได้ปลีกตัวออกไปเพื่ออธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดา พระเยซู
ทรงรู้ว่าเวลาที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์เข้ามาใกล้มาแล้ว พระองค์จึงเฝ้าอธิษฐาน  

"พระบิดาเจ้าข้าถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้
เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด” ลก 22:42 
 

 พระเยซูไม่ได้พูดถึงถ้วยน้ าองุ่นส าหรับเทศกาลปัสกา แต่เป็นถ้วยของความตาย พระองค์ทรงรู้ถึงแผนการของพระเจ้า
ซึ่งเป็นการสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปผิดของคนทุกคน มีทูตสวรรค์มาเพื่อช่วยพระองค์ในขณะที่ก าลังอธิษฐานอยู่ 
แต่เมื่แพระองค์กลับไปหาพวกสาวก กลับพบว่าพวกเขาก าลังนอนหลับอยู่ 

 

 
 ให้เราแสดงท่าทางเป็นสาวกที่ก าลังง่วงนอนอยู่ ใหนอนลงไปบนพื้นแล้วท าท่าเหมือนคนก าลังนอนหลับอยู่ หลังจาก

เวลาผ่านไปหนึ่งนาที ให้คุณแตะเด็กแต่ละคนอย่างนุ่มนวลและให้พูดว่า “ลุกขึ้นเถิด” ให้เด็กๆกลับมานั่งที่เดิม 
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 เมื่อพระเยซูปลูกพวกเขาแล้ว ก็มีทหารเข้ามาในสวนจุดโคบไฟให้สว่างจ้า พวกทหารได้จับพระเยซูมัดเอาไว้ และน าไป
สอบสวน 

 
 ถ้าคุณได้น าเด็กๆออกไปข้างนอก ให้พาพวกเขากลับเข้ามาในห้อง และนั่งที่เดิม  

 

  

       
 ขณะที่ทหาร และผู้น าศาสนาได้สอบสวนพระเยซูคริสต์ พวกเขาช่างโหดร้ายต่อพระองค์ พวกเขาได้เฆี่ยนตีพระองค์ 

แต่พระเยซูก็ยังคงนิ่งเงียบ พระองค์รู้ว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะต้องมอบชีวิตเพื่อไถ่บาปของมนุษย์ในโลกใบน้ี  
 

 ในที่สุดก็มีการตัดสินให้พระเยซูคริสต์ถูกประหาร ผู้น าทางศาสนาได้แพร่กระจายข่าวเท็จเกี่ยวกับพระเยซูออกไปท่ัว
เมือง ท าให้คนที่ต้อนรับพระเยซูเมื่อไม่กี่วันท่ีผ่านมา กลับท าสิ่งที่โหดร้ายต่อพระองค์ และตะโกนว่าพระเยซูควร
จะต้องตาย 

 

 มีสาวกคนหนึ่งของพระเยซูคริสต์ชื่อเปโตรยังพูดว่า เขาไม่รู้จักพระองค์ เมื่อพระองค์มองดูเขาด้วยสายตาที่โศกเศร้า 
เปโตรจึงวิ่งหนีไป และรู้สึกละอายใจ 
 

 พระเยซูรู้ว่าพระองค์จะต้องตายด้วยวิธีที่ทรมานมากในอีกไม่กี่ชั่วโมงที่จะถึงนี้  แม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระ
เจ้า และสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้อย่างง่ายดาย แต่พระองค์ยินยอมให้ทุกสิ่งเกิดขึ้น พระองค์ต้องการท าตาม
แผนการของพระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องบูชาที่วิเศษส าหรับการไถ่บาปให้กับทุกคน 

 

 ช่างเป็นเวลาที่ล าบากส าหรับพระเยซูคริสต์ พระองค์ต้องเจ็บปวด และโดดเดี่ยว แต่พระองค์รู้ว่านี่คือเป็นแผนการของ
พระเจ้า พระองค์ยอมให้อภัยต่อทหาร และผู้น าศาสนาที่ท าร้ายพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักพวกเขา พระองค์รู้ว่า
อีกสองสามวันทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง 

 

 

   
 

  

  

 
 ให้เรามาแสดงตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันดีกว่า ให้เลือกเด็กที่จะแสดงบทบาทเป็น พระเยซูคริสต์ พวกฟาริสี เปโตร พวก

สาวก ทูตสวรรค์ และฝูงชน ให้อ่านเรื่องราวตั้งแต่ต้น และให้เด็กๆตั้งใจฟัง และเริ่มแสดงตามบทในเนื้อเรื่อง  
 

 
 

การจบบทเรียน:   
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 ในช่วงเวลาที่ใกล้กัน สิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูคริสต์ช่างแตกต่างกันมาก ยังจ าได้ไหมว่าผู้คนท าอะไรบ้างตอนที่พระองค์เสด็จ

เข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม (พวกเขาต้อนรับพระองค์, พวกเขาโบกสบัดใบปาล์ม และตะโดนว่า “โฮซันนา” และผู้เขาได้น าเสื้อ
คลุมปูลงบนพื้น) 

 
 พระเยซูคริสต์ได้ท า และได้พูดบางอย่างที่ท าให้พวกสาวกรู้สึกแปลกใจ ยังจ าได้ว่าพระองค์ได้พูด และได้ท าอะไรบ้าง 

(พระองค์บอกว่าขนมปังเป็นร่างกายของพระองค์ จงกินเพื่อที่จะระลึกถึงพระองค์, พระองค์ยังบอกว่าน้ าองุ่นนี้เป็นเลือด
ของพระองค์เพื่อจะได้ช าระส าหรับทุกคน) 

 

 พระเยซูได้เตรียมสาวกของพระองค์ส าหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เป็นอาหารม้ือสุดท้ายที่พระองค์จะรับประทานกับเขา เราจึง
เรียกว่า “อาหารม้ือสุดท้าย” 
 

 พระเยซูขขอให้พวกสาวกท าอะไรตอนที่ไปที่สวน (ให้เฝ้าระวัง และอธิษฐาน) 
 
 สาวกได้ท าอะไร (พวกเขาเผลอหลับไป)  

 
 ตอนที่ทหารเข้ามาจับพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้ต่อสู้หรือเปล่า ท าไม (ไม่ เพราะพระองค์ต้องการท าตามแผนการของพระ

เจ้า) 
 
 ให้เราขอบคุณพระเยซูที่ยอมรับสถานการณ์ที่ยากล าบากเพราะพระองค์ทรงรักพวกเราทุกคน ให้เด็กๆอาสาที่จะอธิษฐาน 

และขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่รัก และช่วยเหลือพวกเขา 
 

 ให้เอาใบปาล์มของเธอกลับบ้านด้วย และเล่าเรื่องราวที่วิเศษสุดนี้กับคนในครอบครัวของเธอ – การเดินขบวน, อาหารม้ือ
สุดท้าย, พระเยซูยอมตามพวกทหารไปและยอมให้ถูกจักุม 
 

กิจกรรมเสริม:  
ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 
 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใช้ได้ดี? กิจกรรมใดที่ใช้ไม่ได้? ฉันได้เตรียมตัว
อย่างไรบ้างส าหรับบทเรียนครั้งต่อไป) 
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การประเมินผลผู้เรียน:   
 
 
 

 
 


