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ด้านจิตวิญญาณ บทที่   45 

เรื่อง พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 

ตัวชี้วัด:  รู้ และเข้าในพระคัมภีร์ 

สาระการเรียนรู้:  รู้ และเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานของหลักศาสนศาสตร์ 

 

กลุ่มอายุ:  6-8 

ปีที่:  1 

หัวข้อหลัก:  พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด 

บทเรียน:  พระคริสต์ทรงฟื้น ลทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 

เวลาที่ใช้ในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:          
             

1. เด็กจะพูดเก่ียวกับสิ่งที่ทูตสวรรค์ได้พูดกับผู้หญิงที่ไปยังอุโมงค์ฝังศพ 
2. เด็กจะบอกถึงท่าทีการตอบสนองของพวกสาวก 
3. เด็กจะบรรยายถึงความหมายของการมีพระผู้ช่วยให้รอดที่ยังทรงพระชนม์อยู่ 

 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร์ 
2. กระดานด า 
3. ชอล์ค 
 

          อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไม่มีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 
 
 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท า:   
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1. อ่านบทเรียนทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ 
3. อ่านและศึกษาพระธรรม มธ 28:1-10 และ ลก 24:1-12 
4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่ฟื้นขึ้นมาจากความตาย และมีอ านาจเหนือความผิดบาป  

       
 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การน าเข้าสู่บทเรียน:   
 
 

 

 
 วันนี้เราจะเริ่มโดยการฟังอะไรบางอย่าง เราจะต้องฟังอย่างตั้งใจ ดังนั้นให้ทุกคนเข้ามานั่งใกล้ๆกับครู ให้เอามีป้องที่หูของ

ตัวเอง และให้เงียบ และอดทนในขณะที่ครูเล่าเรื่องอยู่ 
 
 ให้เด็กๆรอสักสองสามวินาที ให้บอกพวกเขา เงียบๆ เมื่อทุกคนเริ่มที่จะต้ังใจฟัง ทันใดนั้นให้คุณกระโดดขึ้นและโบกมือ

ไปมาพร้อมกับพูดว่า “Surprise!” ด้วยเสียงดังๆเพ่ือที่เด็กทุกคนจะได้กระโดดด้วย 
 

 ครูท าให้พวกเธอประหลาดใจไหม เธอรู้สึกอย่างไรเมื่อประหลาดใจ ให้เด็กๆได้ตอบสนอง 
 

 เรื่องราวในวันนี้จะเกี่ยวกับความประหลาดใจ - เป็นความประหลาดใจที่ไม่เคยมีมาก่อน  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

 

  
 ครั้งที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เรื่องอะไร (พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน) 
 

 หลังจากที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ พวกสาวกเกิดอาการหวาดกลัว พวกเขาไม่สามารถที่จะเชื่อได้ว่าพระผู้ช่วยให้รอด
ของพวกเขาต้องมาตายลง พวกเพื่อนๆของพระองค์ได้น าพระศพไปฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพ  

 

 ความหวัง และความฝันของพวกสาวกได้พังทลายลง พวกเขาคิดไว้ว่าพระเยซูจะเป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้ 
และพวกเขาจะได้อยู่เคียงข้างพระองค์ แต่ตอนนี้พวกเขาหวาดกลัว พวกเขาคิดว่าคนที่ฆ่าพระเยซูอาจจะมาจับพวก
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เขาเช่นกัน พวกเขาไม่รู้ว่าจะท าอย่างไรต่อไป 
 

 เธอเคยมีความรู้สึกคล้ายๆกับพวกสาวกหรือไม่ สิ่งที่เธอคิดไว้ว่าจะเกิดขึ้น แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ ให้
เด็กๆได้ตอบสนอง 

 

 พระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์ในวันศุกร์ตอนบ่าย ดังนั้นพวกเพื่อนๆจึงไม่มีเวลาพอที่จะจัดเตรียมส าหรับศพของ
พระองค์จนกว่าจะผ่านวันพักผ่อนไปก่อน ดังนั้นในวันอาทิตย์ตอนเช้า มีผู้หญิงสามคนได้จัดเตรียมเครื่องหอม และ
น้ ามันเพื่อที่จะเอาไปใส่ที่พระศพของพระเยซูคริสต์ 

 

  

 
 ให้ตั้งใจฟังให้ดีๆว่าสิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง ทุกคร้ังที่เธอได้ยินสิ่งที่เป็นความแปลกประหลาด ให้เธอ

กระโดดขึ้นลง จากนั้นครูก็จะถามเธอคนใดคนหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้น ให้ทบทวนแนวทางกับเด็กๆ 
 

 เมื่อพวกผู้หญิงไปถึงท่ีอุโมงค์ พวกเธอรู้ว่ามีบางอย่างที่ไม่ปกติ และแปลกๆ อุโมงค์ฝังศพดูไม่เหมือนกับตอนที่พวกเธอ
เห็นตอนวันศุกร์ หินก้อนใหญ่ที่เคยปิดปากอุโมงค์อยู่ ถูกกลิ้งออกไปแล้ว ตอนนี้เด็กๆควรจะกระโดดขึ้นลง แบอกกับ
คุณว่าสิ่งแปลกประหลาดคือ หินก้อนใหญ่ถูกกลิ้งออกไป 

 

 เมื่อพวกเธอเข้าไปด้านใน พวกเธอเห็นสิ่งที่ไม่คาดว่าจะได้เห็น พระศพของพระเยซูไม่ได้อยู่ในอุโมงค์ เด็กๆควรจะรู้
ว่านี่คือความแปลกประหลาดอย่างที่สอง 
 

 ผู้หญิงเหล่านั้นมองหน้ากันไปมา พวกเธอไม่รู้ว่าจะท าอย่างไรดี จากนั้นพวกเธอเห็นบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 
ตรงหน้าของพวกเธอ มีชายสวมเสื้อผ้าท่ีเป็นแสงสว่าง พวกเขาเป็นทูตสวรรค์นั่นเอง พวกผู้หญิงรู้สึกกลัวมาก และได้
ก้มกราบลงบนพ้ืนดิน นี่คือความแปลกประหลาดอย่างที่สามซึ่งเด็กๆจะต้องกระโดดขึ้นลง 
 

 ลองท าท่าของพวกผู้หญิงตอนที่เห็นทูตสวรรค์ ให้เวลากับเด็กๆที่จะท าท่าทางของผู้หญิงเหล่านั้น 
 

 ทูตสวรรค์มีข่าวพิเศษสุดมาบอกว่า 
 

"…พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายท าไมเล่าพระองค์ไม่อยู่ที่นี่แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว” ลก 24:5-6 
 

 ทูตสวรรค์ได้พูดว่าอย่างไร (พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว) เธอคิดว่าพวกผู้หญิงได้คาดไว้ว่าจะได้ยินสิ่งที่
ทูตสวรรค์บอกหรือเปล่า ให้เด็กๆได้ตอบสนอง และให้ถือว่านี่เป็นความแปลกประหลาดอย่างที่สี่  
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 นี่คือความประหลาดใจ – เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่วิเศษสุด ให้เราเต้นร าเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีที่พระเยซูคริสต์ทรงพระ
ชนม์อยู่ ให้น าเด็กๆร้องเพลงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ 

 

 ทูตสวรรค์ยังมีข่าวดีอีกอย่างหนึ่ง เรามาค้นหาดูว่าเป็นอะไร 
 

“แล้วจงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์เถิดว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและพระองค์เสด็จ
ไปยังแคว้นกาลิลีก่อนเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่นนี่แหละเราก็บอกเจ้าแล้ว” มธ 28:7 
 

 เธอคิดว่าพวกผู้หญิงได้ท าอย่างไร (วิ่งออกไปบอกพวกสาวกว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว)  
 

 ถูกต้อง พวกเธอรีบวิ่งกลับไปยังที่พวกสาวกพักอยู่ แต่ระหว่างทางนั้น มีสิ่งที่ย่ิงท าให้ประหลาดใจอีกคืด พวกเธอได้
พบกับพระเยซูคริสต์  เด็กๆควรที่จะบอกว่านี่คือความประหลาดใจอย่างที่ห้า 

 

 พวกเธอได้เห็นด้วยตนเองว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ พวกเธอเปี่ยมไปด้วยความสุขในใจ จากนั้นพวกเธอได้วิ่ง
ไปบอกกับสาวกว่าพระเยซูทรงพระชนม์อยู่ และพวกเธอได้เห็นพระองค์แล้ว  

 

 เธอคิดว่าพวกสาวกจะมีท่าทีอย่างไรเมื่อพวกผู้หญิงบอกว่าพระเยซูทรงพระชนม์อยู่ ให้เด็กๆได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น 
 

 ตอนแรก พวกสาวกไม่แน่ใจว่าพวกเขาควรจะเชื่อพวกผู้หญิงหรือไม่ พระเยซูจะทรงพระชนม์อยู่ได้อย่างไร เพราะ
พวกเขาได้เห็นพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแล้ว 

 

 แต่มีสาวกสองคนคือ เปโตร และยอห์นได้รีบวิ่งไปที่อุโมงค์เพื่อที่จะดูด้วยตาตนเอง  
 

 

 

 

 
 ให้เราวิ่งไปที่อุโมงค์ฝังศพเหมือนกับเปโตร และยอห์น ให้คุณขีดเส้นบนพื้นด้วยชอล์ค ให้ช้ีไปยังจุดที่เด็กๆจะต้องไป

ให้ถึงเช่นก าแพง หรือต้นไม้ จากน้ันให้ตุณให้สัญญาณว่า “ไป” แล้วให้เด็กๆวิ่งออกไป 
 

 เมื่อเปโตร และยอห์นวิ่งไปถึงที่อุโมงค์ พวกเขาเห็นว่าอุโมงค์ว่างเปล่า แต่ผ้าพันพระศพของพระเยซูยังวางอยู่ที่นั่น 
พวกเขาได้วิ่งกลับยังสาวกคนอื่นๆ และได้บอกสิ่งที่พวกเขาได้เห็นมา 
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 ให้เด็กๆยืนหน้ากระดานที่จุดเริ่มต้น แล้วให้พวกเขาว่ิงไปยังจุดที่ก าหนดเอาไว้แล้วให้ว่ิงกลับมาอีก  
 

 

   
 สาวกไม่รู้ว่าจะท าอย่างไรดี แต่ในเย็นนั้นเอง มีสิ่งประหลาดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อช่วยยืนยันกับพวกเขาพระเยซูยังทรง

พระชนม์อยู่ พวกเขาก าลังอยู่ในห้องที่ปิดประตูเอาไว้ ทันใดนั้นพระเยซูก็ได้ปรากฏกายขึ้นท่ามกลางพวกเขา พวก
สาวกมีความชื่นชมยินดี และสรรเสริญพระเจ้า นี่คือความประหลาดใจอย่างที่หก 

 

 ให้เรามาเฉลิมฉลองด้วยกันกับสาวกของพระเยซู ให้เรามาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ากันเถอะ ให้คุณน าเด็กๆร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้า 

 

 

      
 ในที่สุดแล้ว พวกสาวกได้ตระหนักว่าพระเยซูคริสต์สามารถเอาชนะความตายได้ คนไม่ดีได้ฆ่าพระองค์ แต่พระองค์

ได้เป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ดังนั้นข่าวดีส าหรับพวกเราคือการที่พระเยซูคริสต์
ยังทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ และประทับอยู่ที่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระเจ้า ฮาเลลูยา  

 

 
 
 

การจบบทเรียน:   
 

 

 

       
 เรื่องราวในวันนี้ มีสิ่งที่ท าให้เราประหลาดใจมากมาย – แต่ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดี เธอได้เรียนรู้ความประหลาดใจอะไรบ้าง 

(ก้อนหินถูกกลิ้งออกไป, พระเยซูไม่ได้อยู่ข้างใน, ทูตสวรรค์ปรากฏขึ้น, ทูตสวรรค์บอกว่าพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความ
ตาย, พวกผู้หญิงเห็นพระเยซูคริสต์ และพระเยซูคริสต์ได้มาปรากฏตัวให้กับสาวก)  

 
 ทูตสวรรค์ได้บอกอะไรกับพวกผู้หญิง (พระเยซูคริสต์ได้เป็นขึ้นมาจากความตาย) 

 

 ทูตสวรรค์บอกให้พวกผู้หญิงท าอะไรบ้าง (จงไป และบอกให้กับสาวกของพระเยซู) 
 

 พวกสาวกมีท่าทีอย่างไรบ้าง (พวกเขาไม่รู้จะท าอย่างไร, สาวกสองคนว่ิงไปที่อุโมงค์เพื่อดูด้วยตาของตนเอง)  
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 พวกสาวกได้เห็นพระเยซูเมื่อไหร่ (พระเยซูมาปรากฏตัวกับสาวกในห้อง) 
 

 ความประหลาดใจที่ส าคัญในเรื่องนี้คือการที่พระเยซูคริสต์ยังทรงพระชนม์อยู่  
 

 ตอนนี้พระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ที่ไหน (พระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์) 
 

 พระเยซูไม่ใช่เพียงคนที่มีชีวิตอยู่เมื่อหลายพันปีท่ีผ่านมา ไม่ใช่เพียงคนที่เราจะได้อ่านเรื่องราวของเขาในพระคัมภีร์ แต่
พระองค์ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ และก าลังเฝ้ามองพวกเธออยู่  
 

 พวกเธอรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อรู้อย่างน้ีแล้ว (ค าตอบที่อาจเป็นไปได้: ดีใจ, อัศจรรย์ใจ, ปลอดภัย, ฯลฯ) 
 

 ให้เราสรรเสริญพระเยซูคริสต์ด้วยกัน ให้คุณน าเด็กๆที่จะสรรเสริญ พระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ พระเยซูคริสต์ทรง
พระชนม์อยู่ พระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ 
 

 หลังจากที่พวกเธอกลับไปวันนี้ ให้บอกกับคนอ่ืนๆอีกสามคนว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์อยู่  
 

กิจกรรมเสริม:  
ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 
 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใช้ได้ดี? กิจกรรมใดที่ใช้ไม่ได้? ฉันได้เตรียมตัว
อย่างไรบ้างส าหรับบทเรียนครั้งต่อไป) 
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน:   
 
 
 

 
 


