ดานจิตวิญญ าณ บทที่ 7
เรื่อง หอคอยสูสวรรค
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาในพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: สะทอนมุมมองแบบคริสเตียนโดยผานทางความคิดได
กลุมอายุ: 6-8
ปที่: 1
หัวขอหลัก: โลกของพระเจา
บทเรียน: หอคอยสูสวรรค
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่มนุษยพยายามทําตัวเองใหมีความสําคัญเทากับพระเจา
2. เด็กจะเรียน และทองพระธรรม สดด 121:2.
3. เด็กจะบอกถึงวิธี 1 วิธีที่จะเชื่อฟงพระเจาสําหรับสัปดาหนี้

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1. พระคัมภีร
2. กอนหิน
3. ปากกามารกเกอร
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1

1.
2.
3.
4.

อาน และศึกษาบทเรียนทั้งหมด
รวบรวมอุปกรณตางๆ
อาน และศึกษาพระธรรม ปฐก 11:1-9 และ สดด 121:2 และทําเครื่องหมายเอาไว
อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะรูวาพระเจาทรงเปนพระเจาที่เที่ยงแทเพียงพระองคเดียว

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

 เมื่อเด็กๆมาถึง ใหเด็กๆไปหากอนหินมาคนละ 1 กํามือ แลวใหเด็กเขามารวมกัน
 ยินดีตอนรับเด็กๆทุกคนเขามาเรียนรูเรื่องราวตางๆดวยกัน ใหเอากอนหินที่เธอเก็บมา วางไวขางหนาของแตละคน
 มีใครที่ชอบเลนสรางของ และพวกเธอชอบสรางอะไรกันบาง?
 วันนี้เราจะมาฟงเรื่องราวของคนกลุมหนึ่งที่พยายามสรางหอคอยที่จะขึ้นไปสูสวรรค เห็นภาพหรือยัง เอาอยางนี้ เรา
ลองมาสรางหอคอยของงเราดีกวา
 แบงเด็กออกเปนสองกลุม ใหเด็กๆเอากอนหินของเขาไปดวย
 เมื่อครูพูดวา “ไป” ใหแตละกลุมเริ่มสรางหอคอยของตนเอง เราจะดูวากลุมไหนสรางไดสูงกวา “ไป”
 ใหเด็กๆกอหอคอยจนกวามันจะพังลงมา
 พวกเธออยากจะลองสรางอีกครั้งไดไหม เตรียมตัวใหพรอม “ไป”
 ใหคุณพูดถึงความพยายามของเด็กๆในการสรางหอคอย
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 พวกเธอคิดวาทําไมหอคอยของเธอถึงไมมั่นคงพอ (คําตอบที่อาจเปนไปได: เพราะมีอุปกรณไมเพียงพอ, ไมรูวาจะ
สรางอยางไร, หรืออาจจะตองใชวัสดุอยางอื่นที่ไมใชหิน, ฯลฯ)
 คนในสมัยพระคัมภีรที่สรางหอคอยมีความภาคภูมิใจในผลงานของพวกเขา พวกเขาคิดวาหอคอยจะทําใหเปนคน
สําคัญ และโดงดัง แตพระเจาทรงมีความคิดที่แตกตางกัน ใหเรามาลองฟงวาพระเจาไดทรงทําอะไรเมื่อมนุษยพยายาม
สรางหอคอยที่จะไปใหถึงสวรรค

กิจกรรมการเรียนการสอน:

 มีใครจําไดวาทําไมพระเจาไดทรงใหน้ําทวมเพื่อลางโลก (เพราะวาทุกคนไดกระทําความผิดบาป)
 พระเจาไดเริ่มสรางโลกอีกครั้งดวยครอบครัวของโนอาห แตก็ยังมีปญหาที่เริ่มกอตัวขึ้นอีก คนในอดีตเรียนรูที่จะสราง
กอนอิฐจากดินเหนียว และฟางขาว พวกเขาจึงสรางบานอิฐขึ้น และเมื่อมีการสรางบานจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในบริเวณ
เดียวกัน สถานที่ดังกลาวจึงกลายเปนเมืองขึ้นมาในที่สุด
 คนเหลานั้นที่สรางเมืองขึ้นมามีความภูมิใจอยางมากกับสิ่งที่พวกเขาไดสราง พวกเขาคิดวา “เมืองของเราจะชวยใหเรา
กลายเปนคนสําคัญ และมีชื่อเสียงโดงดัง” พวกเขาจึงไดคิดอีกวา “เมื่อเราสรางเมืองนี้ไดแลว จะมีอะไรอีกที่จะหยุดยั้ง
เราไมใหสรางหอคอยที่สูงขึ้นไปสูสวรรคได เมื่อเราไปถึงสวรรคไดแลวเราก็จะยิ่งใหญเหมือนกับพระเจาได”
 ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มกอสรางหอคอย –เปนหอคอยที่ใหญมากๆ- มีการทําบันไดเวียนรอบหอคอยรอบแลวรอบเลา ลอง
เดาดูวาพวกเขาจะสรางอะไรบนหอคอยนั้น – วิหาร แตวิหารแหงนี้ไมใชสถานที่ที่พวกเขาจะนมัสการพระเจาองคที่
แทจริง
 ในสมัยนั้นมีคนบางกลุมที่เริ่มเชื่อและบูชาพระองคอื่นๆที่ไมใชพระเจาที่แทจริง พวกเขาคิดวามีพระที่คอยควบคุม
อากาศ และมีพระที่ควบคุมดวงอาทิตย และดวงจันทร มีพระที่คอยควบคุมพืชพันธุตางๆ และมีพระองคอื่นๆอีก
มากมาย ดังนั้นการสรางหอคอย และมีวิหารบนยอดหอคอยจะเปนการเชื้อเชิญพระเหลานั้นมาเยี่ยมเยือนเมืองของ
พวกเขา
 พวกเธอลองคิดดูวา พระเจาจะทรงเสียพระทัยขนาดไหน พระเจาทรงสรางมนุษยเพื่อใหพวกเขารักพระองค และเปน
เพื่อนกับพระองค พระเจาไดทรงประทานทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยตองการ แตแลวมนุษยก็ไดหันเขาหาพระที่เขา
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 ในสมัยนั้น คนที่สรางหอคอยพูดภาษาเดียวกัน พระเจาทรงลงมาแลวทําใหพวกเขาพูดภาษาตางๆที่ไมเหมือนกันเลย
ดังนั้นพวกเขาจึงไมอาจที่จะเขาใจกันอีกเลย ทุกสิ่งทุกอยางสับสนไปหมด ลองฟงดูวาจะเปนอยางไร
 ในภาษาไทย เราจะนับเลขวา หนึ่ง สอง สาม
 ในภาษาญี่ปุนจะนับวา อิชิ นิ ซัน พวกเธอลองพูดตามครู อิชิ นิ ซัน
 ในภาษาฝรั่งเศสจะนับวา un, deux, trios พวกเธอลองพูดตามครู un, deux, trios
 ในภาษาสเปนจะนับวา uno, dos, tres ใหเด็กๆพูดตามคุณ
 ในภาษาเยอรมันจะนับวา ein, zwei, drei ใหเด็กๆพูดตามคุณ
 มีใครบางที่จําวิธีการนับหนึ่งถึงสามในภาษาตางๆเหลานี้ไดทั้งหมด คิดวายากหรือเปลา ลองคิดดูวาคนมากมายที่กําลัง
สรางหอคอยอยู นาทีที่ผานมาเขาพูดและเขาใจกัน แตนาทีนี้ทุกคนพูดภาษาตางๆที่แตกตางกันออกไป
 เธอคิดวาไดเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาในตอนนั้น ใหเด็กๆไดแบงปนความคิดของเขา
 คนที่พูดภาษาเดียวกันก็รวมตัวกันแลวไปอีกทางหนึ่ง ใหเด็กสี่คนเดินไปอยูที่มุมหนึ่งของหอง คนที่พูดอีกภาษาหนึ่ง
รวมตัวกันแลวไปอีกทางหนึ่ง ใหเด็กอีกสี่คนเดินไปอยูอีกมุมหนึ่งของหอง คนที่พูดภาษาที่สามรวมตัวกันแลวก็ไปอีก
ทางหนึ่ง ใหเด็กอีกสี่คนเดินไปอยูอีกมุมหนึ่งของหอง
 นั่นเปนเหตุใหคนที่พูดภาษาที่แตกตางกัน กระจัดกระจายออกไปในที่ตางๆของโลก ใหเด็กทั้งสิบสองคนกลับเขากลุม
 ลองมาทบทวนดูวา คนในสมัยนั้นมีวิธีที่จะทําใหตัวเองสําคัญ และมีชื่อเสียงเหมือนกับพระเจาไดอยางไรบาง ใหเด็กๆ
ไดตอบสนอง
 พระเจาไดทรงหยุดพวกเขาอยางไร (พวกเขาเริ่มพูดภาษาที่แตกตางกัน)
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 มนุษยมักจะวางใจในหลายสิ่งหลายอยางใหปกปองตัวเอง สิ่งเหลานั้นนาจะมีอะไรบาง ใหเด็กๆไดตอบสนอง พวกเขา
อาจจะคิดวา “ถาฉันมีเงินมาก ฉันจะไดรับความปลอดภัย และมีความสุข” หรือ “ถาฉันมีงานดีๆทํา ฉันจะไดรับความ
ปลอดภัย และมีความสุข”
 คนในพระคัมภีรในสมัยนั้นคิดวา “ถาเราสรางหอคอยนี้ เราจะไดรับความปลอดภัย และมีความสุข” พวกเขาเชื่อตัวเอง
และความสามารถของเขาเอง ซึ่งความคิดเหลานั้นเปนความเชื่อที่ผิดทั้งหมด เราไมไดตองการเงิน หรืองาน หรือ
หอคอยที่ยิ่งใหญเพื่อชวยใหเราปลอดภัย และมีความสุข สิ่งที่เราตองทําคือเชื่อและวางใจในพระเจา
 ใหลองฟงขอพระคัมภีรตอไปนี้ แลวพูดตามครู
ความอุปถัมภของขาพเจามาจากพระเจาผูทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก สดด 121:2
 ความชวยเหลือของเรามาจากที่ใคร (จากพระเจา) ใหเด็กๆพูดตามคุณ

การจบบทเรียน:

ใหเด็กแตละคนเลือกกอนหินที่เกลี้ยงๆหนึ่งกอนจากกองกอนหินที่เขาเอามาดวย เอาปากกามารกเกอรใหกับเด็กๆแลวใหพวก
เขาเขียนคําวา “พระเจา” ลงบนกอนหินของพวกเขา
• ใครสรางกอนหินที่พวกเธอกําลังถืออยู? (พระเจา)
• ใครตองการใหเราเชื่อวางใจ? (พระเจา)
• ใครสัญยาที่จะชวยเหลือเรา? (พระเจา)
เราจะเดินไปรอบๆวงกลม ใหเราแตละคนถือกอนหินของเราเอาไว และบอกวิธีที่จะเชื่อวางใจพระเจาตลอดสัปดาหนี้ 1 วิธี ให
เด็กๆไดตอบสนอง
เอากอนหินของพวกเธอวางไวในที่พิเศษ และใหจําไววา
Keep your stones in a special place. And remember, “ความอุปถัมภของขาพเจามาจากพระเจาผูทรงสรางฟาสวรรคและ
แผนดินโลก” ใหเด็กๆไดพูดตาม
กิจกรรมเสริม:
5

ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้
ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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