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ด้านจิตวิญญาณ บทที่   46 

เรื่อง  พระคริสต์ทรงเสด็จกลับสู่สวรรค์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 

ตัวชี้วัด:  รู้ และเข้าในพระคัมภีร์ 

สาระการเรียนรู้:  รู้ และเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานของหลักศาสนศาสตร์ 

 

กลุ่มอายุ:  6-8 

ปีที่:  1 

หัวข้อหลัก:  พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด 

บทเรียน:  พระคริสต์ทรงเสด็จกลับสู่สวรรค์ 

เวลาที่ใช้ในการสอน:  45 นาที 

 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้:          
             

1. เด็กจะแสดงให้เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างขณะที่พระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ 
2. เด็กจะบอกถึงวิธีที่เขา/เธอจะบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ 
3. เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม มธ 28:20 

 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร์ 
2. กระดาษส าหรับเด็กทุกคน 
3. สีเทียน หรือดินสอสี 
4. กระดานด า 
5. ชอล์ค 
 

          อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไม่มีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
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สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท า:   
1. อ่านบทเรียนทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ 
3. อ่านและศึกษาพระธรรม กจ 1:1-11 และ มธ 28:20  
4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆให้พวกเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้สั่งเอาไว้ 

       
 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การน าเข้าสู่บทเรียน:   
 

 

 
 เมื่อเด็กๆมาถึง ให้เอากระดาษให้เด็กๆคนละแผ่น ให้พวกเขาฉีกกระดาษเป็นรูปเมฆ และให้เอาวางไว้ข้างๆเพื่อที่จะใช้

ท ากิจกรรมต่อไป 
 
 ให้บอกครูว่า มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นความประหลาดใจที่เคยเกิดขึ้นกับเธอ ให้เด็กๆได้เล่าถึงถึงสิ่ง

ที่ท าให้เขาประหลาดใจ 
 

 

 
 สัปดาห์ที่ผ่านมา เรื่องราวของเรามีแต่สิ่งท่ีท าให้ประหลาดใจ มีใครจะบอกครูได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง (พวกผู้หญิงเห็น

ก้อนหินถูกกลิ้งออกไป, ร่างของพระเยซูหายไป, มีทูตสวรรค์นั่งอยู่บนก้อนหิน, ทูตสวรรค์บอกกับพวกผู้หญิงว่าพระ
เยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว, พระเยซูปรากฏกายให้พวกผู้หญิงเห็น, พระเยซูปรากฏกายให้พวกสาวกเห็น)  

 
 สัปดาห์นี้ เรื่องราวของเราจะน่าอัศจรรย์ใจยิ่งกว่า เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า 

  
กิจกรรมการเรียนการสอน: 
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 หลังจากที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว พระองค์ทรงปรากฏกายให้พวกสาวกเห็นหลายคร้ัง พระองค์
ไม่ได้เดินเข้ามาในห้องเหมือนกับที่เธอและครูท ากัน พระองค์ได้ปรากฏกายขึ้นมาตรงกลางห้องเลย  

 

 เธอคิดว่าถ้าพระเยซูปรากฏกายอย่างนั้น เราจะรู้สึกอย่างไรบ้าง (ค าตอบที่อาจเป็นไปได้: ประหลาดใจ, กลัวนิดหน่อย, 
ตื่นเต้น, ฯลฯ) 

 

 ครั้งแรกที่พวกสาวกเห็น พวกเขาก็รู้สึกกลัวเหมือนกัน ดังนั้นพระเยซูจึงให้พวกเขาดูแผลท่ีฝ่ามือ และเท้า พระองค์
ทรงรับประทานอาหารเพื่อให้พวกเขารู้ว่าพระองค์ไม่ใช่ผี ท าให้พวกสาวกดีใจ แทนที่จะหวาดกลัว  
 

 ทุกคร้ังท่ีพระองค์ปรากฏกายใหส้าวกเห็น พระองค์ได้บอกส่ิงส าคัญให้พวกเขา พระองค์ได้อธิบายขอ้พระคัมภีร์ให้
พวกเขาฟัง – การที่พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์ และเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อช าระความผิดบาปให้กับทุกคน  

 

 ลองคิดดูว่าตอนน้ีเธอเป็นสาวกคนหนึ่งของพระองค์ เธอคิดว่าเธอจะขอให้พระเยซูคริสต์อธิบายอะไรให้เธอฟัง ให้
เด็กๆคิดค าถาม จากนั้นให้คุณถามพวกเขา และให้ตอบค าถามของเด็กๆ  

 

  

     
 อยู่มาวันหนึ่ง พระเยซูทรงพาพวกสาวกไปที่ภูเขาแห่งหนึ่ง พระองค์บอกกับพวกเขาว่า “ให้อยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม ในไม่

ช้าเราจะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้ท่านเพื่อท่านจะมีอ านาจที่จะบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องราวของเราได้”  
 

 พระเยซูยังบอกกับพวกเขาเกี่ยวกับสถานที่ๆพวกเขาจะเริ่มการเทศนาสั่งสอน “ให้เริ่มการเทศนาในกรุงเยรูซาเล็มนี้” ท่ี
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพวกเขาเอง 

 

 “จากนั้นให้ไปที่สะมาเรีย” นั่นคือประเทศต่อไป 
 

 “จากนั้นให้ออกไปทั่วโลก” เธอคิดว่าพวกสาวกจะรู้สึกอย่างไรเมื่อพระเยซูได้ให้ค าสั่งที่ให้พวกเขาออกไปท่ัวโลกและ
ประกาศเรื่องราวของพระองค์ (ค าตอบที่อาจเป็นไปได้: ตื้นตัน, กลัว, ตื่นเต้น, ภูมิใจที่พระเยซูได้มอบหมายงานชิ้น
ใหญ่ไว้ให,้ ฯลฯ) 

 

 
 

 

 

 
 ให้เราลองมาดูว่าค าสั่งของพระเยซูจะเป็นอย่างไรส าหรับพวกเรา ให้ใช้ชอล์ควาดเป็นรูปวงกลมลงบนพ้ืนให้ใหญ่

พอที่จะให้เด็กๆทุกคนเข้าไปยืนได้ หรือคุณอาจจะใช้ข้างนอกก็ได้ ให้เขียนชื่อเมือง/หมู่บ้านของคุณ  
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 พระเยซูต้องการให้เราท าอะไรบ้างในเมืองของเรา ให้บอกคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของพระองค์ คิดว่ามีใครบ้างในเมือง/
หมู่บ้านของเราที่ยังต้องการได้ฟังเรื่องของพระเยซูคริสต์ ให้เด็กๆเอ่ยชื่อคนที่ยังต้องการฟังเรื่องราวของพระเยซู
คริสต ์

 

 ให้วาดวงกลมอีกวงล้อมรอบวงแรก และให้เขียนชื่อประเทศของคุณ ให้เด็กๆก้าวเข้าไปในวงกลมใหญ่ คิดว่ามีที่ไหน
บ้างในประเทศของเราที่คนยังต้องการได้ยินเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ ให้เด็กๆบอกชื่อเมือง หรือใครก็ตามที่เขารู้จัก
ที่อยู่ในเมอืงต่างๆเหล่านั้น 

 
 พระเยซูต้องการให้เราท าอะไรบ้างในประเทศของเรา (บอกคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องราวของพระองค์) 

 

 คราวนี้ให้พวกเธอก้าวออกนอกวงกลมใหญ่ ตอนนี้เราอยู่ในโลกแล้ว พระเยซูต้องการให้เราท าอะไรบ้างในโลกใบนี้ของ
เรา (บอกคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องราวของพระองค์) 

 

 ถ้าเธอต้องออกไปบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ เธอจะพูดอย่างไร ให้เด็กๆได้แสดงความคิดเห็น 
 

 ให้เล่นเกมโดยการพูดช่ือของสถานที่ทั้งสามแห่งที่พระเยซูต้องการให่เราออกไปบอกเรื่องราวของพระองค์ให้คนอื่น
ฟัง ให้เด็กๆวิ่งไปยังแต่ละจุดที่คุณพูดถึง เช่น พระเยซูบอกให้เราไปยังเมือง/หมู่บ้านของเรา (ให้วิ่งไปที่วงที่เล็กที่สุด)  

 
 

  
 

 เธอสามารถจะบอกคนอื่นๆโดยใช้ข้อพระธรรม ยน 3:16 ก็ได้  
เพราะว่า 
พระเจ้าทรงรักโลก 
 จนได้ทรงประทาน 
พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ 
 เพื่อทุกคนที่วางใจ 
ในพระบุตรนั้น 
จะไม่พินาศ 
แต่มีชีวิตนิรันดร์  
ยน 3:16 
 

 พระเยซูคริสต์ขอให้เราท างานใหญ่ – บอกเรื่องราวของพระองค์ให้ทุกคนในโลกใบน้ีได้รู้ แต่พระเยซูก็ไม่ได้คาดหวังให้
เราท าทั้งหมดด้วยตัวเราเอง พระองค์ได้สัญญาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะมาช่วยเรา  
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 พระเยซูคริสต์ได้ทรงสัญญาไว้กับ้ราทุกคน ซึ่งครูอยากให้พวกเธอจดจ าเอาไว้และน าติดตัวไปด้วย อยู่ในพระธรรม  

มธ 28:20 
 

“เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค” มธ 28:20 
 

 หลังจากที่พระเยซูได้ให้สัญญานี้กับพวกสาวก พระองค์ได้ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า พวกสาวกมองดูพระองค์จนกระทั่งเมฆ
หมอกปกคลุมพระองค์ ทันใดนั้นก็มีชายสองคนที่เปี่ยมด้วยแสงเรืองรองยืนอยู่ข้างๆของพวกสาวก  

 

 เธอคิดว่าพวกเขาเป็นใคร (ทูตสวรรค์) 
 

 เธอคิดว่าพวกสาวกจะประหลาดใจมากแค่ไหน ให้เด็กๆลองท าท่าที่สาวกประหลาดใจ ทูตสวรรค์พูดว่า “ท าไมพวกเจ้า
ยังยืนอยู่ที่นี่จ้องมองท้องฟ้า พระองค์ถูกน าไปสู่สวรรคืแล้ว และวันนี้พระองค์จะเสด็จกลับมาเหมือนกับวิธที่พระองค์
จากไป”  
 

 
 

   
 ช่างเป็นช่วงเวลาที่น่าต่ืนเต้นยิ่งนัก ลองดูว่าน่าจะเป็นอย่างไร ให้หยิบกระดาษขึ้นมา และยืนเป็นรูปวงกลม ให้เอารูป

เมฆไว้ข้างหลังตัวเอง ให้เอาอีกมือหนึ่งไว้ใกล้กับพื้นห้อง ให้เธอขยับนิ้วขณะที่เราก าลังชูมือพร้อมๆกัน และมองดูพระ
เยซูขึ้นสู่ท้องฟ้า 

 What an exciting moment! Let’s see what it was like. Pick up your paper clouds and stand in a circle with me. 
Put the hand with the cloud behind your back. Put the other hand near the floor. Now wiggle your fingers as 
we slowly raise our hands together and watch Jesus rise into the sky. 
 

 ให้แนะน าเด็กให้เคลื่อนมือเข้ามาตรงกลางวงในขณะที่พวกเขายกมือขึ้น ดังน้ันมือของพวกเขาก็เกือบจะถึงตรงกลาง
วงกลม 

 ตอนนี้ให้เราชูเมฆของเราขึ้นตรงกลางวง พระเยซูทรงอยู่หลังเมฆ พระองค์เสด็จสู่สวรรค์แล้วในตอนนี้  
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การจบบทเรียน:   

 

 

 

     
 ให้เด็กๆนั่งลง แจกสีเทียน หรือดินสอสีให้พวกเขา  

 

 ครูต้องการให้พวกเธอได้จ าค าสัญญาสุดท้ายท่ีพระเยซูได้ให้ไว้กับพวกสาวก และกับพวกเราทุกคน ให้เขียนข้อความว่า “เรา
จะอยู่กับเจ้าตลอดไป” ลงบนเมฆของเธอ  
 

 ให้คุณเขียนข้อความนี้ลงบนกระดานเพื่อให้เด็กได้คัดลอก และเขียนลงในรูปเมฆของตนเอง เมื่อพวกเขาเสร็จแล้ว ให้พวก
เขายืนขึ้นเอาเมฆแนบไว้ที่หัวใจของตัวเอง 

 
 ให้เราอธิษฐานด้วยกัน ให้พูตามครูที่ละวรรค: 

พระเยซูคริสต์เจ้า 
เรารู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ในสวรรค์ 
ทรงประทับอยู่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระเจ้า 
และทูลพระเจ้าถึงสิ่งที่เราต้องการ 
ช่างน่าตื่นเต้นที่วันหนึ่ง 
เราจะได้ไปอยู่กับพระองค์ที่น่ัน 
โปรดช่วยเราให้ท าในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราท า 
โปรดช่วยเราให้บอกกับคนอื่นว่า 
พระองค์มาเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
เรารักพระองค์ 
อาเมน 
 

 ขอให้จ าไว้ว่า พระเยซูทรงอยู่กับเราตลอดเวลา 
 
 ให้เด็กๆกลับบ้านได้ 
 
กิจกรรมเสริม:  
ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 
 

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

 
 


