บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 3
เรื่อง พระองคทรงเปนพระเจาแตเพียงผูเดียว
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจแนวคิดพื้นฐานหลักศาสนศาสตร
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาใจพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจแนวคิดพื้นฐานหลักศาสนศาสตร
กลุมอายุ: 9-11 ป
ปที่: 1
หัวขอหลัก: ฉันรูวาพระเจาทรงเปนความสัตยจริง
บทเรียน: พระองคทรงเปนพระเจาแตเพียงผูเดียว
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะสามารถเลาเปนคําพูดของตนเองวา “ทําไมพระเจาของเราจึงเปนพระเจาที่แทจริงเพียงพระองคเดียว”

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1. พระคัมภีร
2. ภาพประกอบของเอลียาห และพระทั้งหลายของบาอัล (ใชวาดเองก็ได)
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
1. กระดาษ - สําหรับเด็กคนละหนึ่งแผน
2. ดินสอ หรือดินสอสี

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
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1. อานบทเรียนทั้งบท
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ
3. อาน และศึกษาพระธรรม 1 ซมอ และ 1 พกษ 18:20-29 และเตรียมตัวที่จะอานขอพระธรรมเหลานี้ในชั้น
เรียน
4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะสามารถเขาใจวาพระเจาทรงเปนพระเจาที่เที่ยงแทเพียงพระองคเดียว

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

 มีศาสนามากมายที่แตกตางกัน และมีการกราบไหวบูชาพระตางๆที่แตกตางกันดวย ใหพูดคุยกันเกี่ยวกับศาสนาในพื้นที่
ของคุณ และใหเขียนชื่อศาสนาเหลานั้นลงบนกระดาษแผนใหญและติดไวบริเวณหนาชั้นเรียน
 เราจะรูไดอยางไรวา พระเจาที่เรากําลังรับใชพระองคองคทรงเปนพระเจาที่เที่ยงแทแตเพียงพระองคเดียว? วันนี้
พวกเธอจะทําหนาที่เปนทนายความที่จะตองพิสูจนวา พระเจาทรงเปนพระเจาที่เที่ยงแทแตเพียงพระองคเดียว ให
เธอพูดคุยกันในกลุมวา สิ่งที่พวกเธอจะนําเสนอในศาสนั้นคืออะไร จากนั้นครูจะใหแตละกลุมที่ออกมานําเสนอหนา
ชั้นเรียน ใหเด็กๆจับกลุม 3-4 คน และใหมีสิ่งที่สามารถพิสูจนไดวาพระเจาทรงเปนพระเจาที่เที่ยงแทแตเพียง
พระองคเดียว ใหเวลากับเด็กๆสัก 5 นาที หรือมากกวานั้นถาหากเด็กๆมีการแลกเปลี่ยนกันที่เปนปะรโยชน
 ใหแตละกลุมออกมานําเสนอสิ่งที่พวกเขาคิดเอาไว พวกเธอไดยกประเด็นตางๆที่ดีมาก ใหเรามาดูในพระธรรมของ
พระเจาวามีขอพิสูจนอยางไรบาง

การนําเสนอ และกิจกรรมการเรียนการสอน:

 ในบทเรียนที่ผานๆมา เราไดเรียนรูวาพระเจาทรงมีอยูจริง – การทรงสรางของพระเจาเปนเครื่องพิสูจนใหกับเราวา
พระเจาทรงมีอยูจริง ในบทเรียนที่ผานมา เราเรียนรูวาพระคําของพระองคนั้นเปนความจริง ใหเรามาดูวาพระเจาได
ตรัสอะไรบางในพระคําของพระองค
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 ใหเด็กๆเปดพระธรรม อสย 45:18 ในพระธรรมอิสยาห 45:18 พระเจาไดตรัสวา “พระเจาทรงเปนพระเจาแตเพียง
พระองคเดียว และจะไมมีพระอื่นใด” พระธรรมของพระเจานั้นเปนความจริงใชหรือไม (ใช) พวกเราสามารถที่จะเชื่อ
ไดหรือไมในสิ่งที่พระคัมภีรบอก? (เชื่อได) เพราะเหตุใดพวกเราจึงสามารถที่จะแนใจไดเปนอยางดี ใหเด็กๆได
ตอบสนอง
 ใหเรามาดูที่ Christian Worldview house model เราเห็นกอนหินสีน้ําตาลที่รองรับฐานของบานเอาไว เธอคิดวากอน
หินเหลานั้นใชแทนอะไร (พระคําของพระเจา) ดีมาก เปนพระคําของพระเจา พระเจาทรงเปนความจริง และทุกสิ่งที่
พระองคตรัสเอาไวในพระคําของพระองคก็เปนความจริงดวย
 ใหเรามาอานพระธรรม อสย 45:18 พรอมๆกัน ใหเด็กๆไดอานพระธรรมขอนี้ดวยเสียงดังพรอมกัน พระคําของพระ
เจาไดบอกอะไรกับเราบาง (พระองคทรงเปนพระเจา และจะไมมีพระอื่นใด) ใช พระองคทรงเปนพระเจา และจะไมมี
พระอื่นใด สวนใดของบานที่ไดสื่อถึงประโยคนี้ (ฐานที่เปนสีมวง) ดีมาก ฐานที่เปนสีมวงนั่นเองที่บอกใหเรารูเกี่ยวกับ
พระลักษณะของพระเจา
 ลองจินตนการวาเธอเพิ่งจะพบกับเพื่อนคนพิเศษคนหนึ่ง และเธอมีความคิดที่ดีที่จะทําใหเธอกับเพื่อนกลายเปนเพื่อน
ที่สนิทกัน เธอจะทําอยางไรเพื่อที่จะทําความรูจักกับเขาใหมากขึ้น ใหเด็กๆไดตอบ ใช เธอตองใชเวลากับเขา และทํา
ความรูจักเขาใหมากขึ้นเรื่อยๆ
 ก็เหมือนกับพระเจา ในการใชเวลาเรียนรูดวยกันของพวกเรา ทําใหเราไดรูวาพระเจาเปนใคร และพระองคตองการ
อะไร พระองคทรงเปนพระเจาที่แทจริง และมีฤทธิอํานาจที่แทจริงแตเพียงพระองคเดียว ใหเรามาอานเรื่องราวในพระ
คัมภีรดวยกันเพื่อที่จะสามารถพิสูจนไดจากวิธีการที่นาอัศจรรยใจที่แสดงใหเห็นวาพระเจาทรงเปนพระเจาที่แทจริง
แตเพียงพระองคเดียว ทุกคนพรอมหรือยัง

 ใหอานพระธรรม 1 ซมอ 5:1-5 คนฟลิสเตียไดขโมยหีบพันธสัญญาไปจากคนอิสราเอล ซึ่งเปนสัญญลักษณแทนพระ
เจา พวกเขานําหีบพันธสัญญาไปวางไวแทบเทาของรูปปนพระของเขาที่ชื่อวา ดาโกน ใหคุณถามคําถามตอไปนี้และ
กระตุนใหเด็กไดใชเวลาในการพูดคุยกันตอไป
o เธอคิดวาผูคนเหลานั้นจะคิดอยางไรเมื่อเห็นรูปปนของดาโกนตกลงมาอยูแทบเทาของหีบพันธสัญญา
o เธอคิดวาผูคนเหลานั้นจะคิดอยางไรเมื่อเห็นรูปปนของดาโกนตกลงมาอยูแทบเทาของหีบพันธสัญญา และ
แตกหักในวันที่สอง
o เธอคิดวาพวกเขาบางคนจะเริ่มคิดที่จะติดตามพระเจา แทนที่จะกราบไหวตอรูปปนที่ไมมีฤทธิเดชหรือเปลา
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o ลองจินตนการวาเธออยูที่นั่น เธอคิดวาผูคนจะพูดคุยกันวาอยางไรบางบริเวณขางนอกของวัดของพระดา
โกน
o เธอคิดวาหีบพันธสัญญามีฤทธิอํานาจ หรือพระเจาทรงมีฤทธิอํานาจเหนือทุกสิ่ง
 ครูชอบวิธีที่ชวยใหเรารูวาพระคําของพระเจานั้นสามารถพิสูจนไดวาพระเจาทรงเปนพระเจาที่แทจริงแตเพียง
พระองคเดียว ใหเราอานพระธรรมอีกตอนหนึ่ง
 ใหอานเรื่องราวของเอลียาห กับพระของบาอัลในพระธรรม 1 พกษ 18:20-39 ใหเตรียมภาพประกอบของเรื่องราวนั้น
(อาจจะเปนแผนซีดี หรือรูปวาดที่ครูวาดเอาไว) ใหเด็กๆดูรูป และใหพวกเขาเลาเรื่องราวอีกครั้งดวยคําพูดของพวกเขา
เอง
 ชางเปนฉากที่ไมนาเชื่อเลยที่เอลียาหสามารถรองทูลตอพระเจาที่จะเสด็จลงมา และประทานไฟลงมา นั่นเปนาการ
สําแดงใหเห็นวาพระเจาทรงเปนพระเจาแตเพียงพระองคเดียว ใหถามคําถามเหลานี้ และเรียกเด็กทีละคนๆเพื่อที่ตอบ
คําถาม
o เธอคิดวาพระของบาอัลทั้ง 450 คนนั้นจะรูสึกวิตกกังวลหรือไมวาพระบาอัลของพวกเขาจะไมสามารถทําให
เกิดไฟได
o เธอคิดวาผูคนจะเริ่มรูสึกวิตกกังวลในชวงเวลาใด
o เธอคิดวาผูคนจะคิดอยางไรเมื่อพระบาอัลไมสามารถทําใหเกิดไฟได
o เธอคิดวาเอลียาหจะรูสึกวิตกกังวลหรือเปลาวาพระเจาจะไมสามารถทําใหเกิดไฟได
o เอลียาหไดใชวิธีอะไรในการที่จะพิสูจนความเชื่อของเขาวาพระเจาสามารถที่จะทําใหเกิดไฟได (เอลียหใหเอา
น้ําเทลงบนเครื่องถวายบูชา)
o เอลียาหไดทําอะไรที่ชวยใหผูคนที่นั่นรูวาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไมใชสิ่งที่เขาทํา แตเปนฤทธิอํานาจของพระเจา (เอ
ลียาหอธิษฐาน และพูดวาเขาเปนเพียงคนที่ทําตามพระบัญชาของพระองค)
o เธอคิดวาเอลียาหจะรูสึกอยางไรเมื่อเขาเห็นการอัศจรรยที่พระเจาไดทําโดยใหมีไฟลงมาเผาทุกอยาง
แมกระทั่งน้ําที่ลงเอาไว
 พวกเราไมตองวิตกกังวลวาพระเจาจะมาสําแดงในชีววิตของเราหรือเปลา พระองคไดทรงสัญญาแลว พระองคทรง
เปนพระเจาที่แทจริงแตเพียงพระองคเดียว
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 ใหแบงเด็กๆออกเปนสองกลุม และใหกลุมหนึ่งแสดงเรื่องราวในพระธรรม 1 ซมอ 5:1-5 (ดาโกน) และอีกกลุมหนึ่ง
แสดงเรื่องราวในพระธรรม 1 พกษ 18:20-39 (เอลียาห และพระของบาอัล)
 ใหตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอวาทําไมพระเจาทรงเปนพระเจจาที่แทจริงเพียงพระองคเดียว

การจบบทเรียน:

 ใหสรุปเรื่องราวทั้งสองเรื่อง และใหอาสาสมัครบางคนออกมาที่หนาชั้น และเลาวาทําไมขอความที่วา “พระเจาของฉันจึง
เปนพระเจาที่แทจริงแตเพียงผูเดียว” นั้นเปนความจริง พวกเขาอาจจะใชเรื่องราวในพระคัมภีร หรือเลาจากพระธรรม อสย
45 ก็ได
 ใหจบบทเรียนในวันนี้โดยการใหเด็กๆตะโกนวา “พระเจาของฉันนั้นทรงเปนพระเจาที่แทจริง พระคําของพระองคนั้น
ทรงนําทางฉัน พระองคทรงเปนพระเจาที่แทจริงแตเพียงพระองคเดียวสําหรับฉัน”
 อธิษฐานปดโดยใหเด็กๆขอบคุณพรระเจาที่พระองคทรงมีพระลักษณะที่นาอัศจรรย และขอพระองคที่จะชวยใหพวหเขาได
เรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับพระลักษณะของพระองค
กิจกรรมเสริม

 ใหพวกเธอแสดงบทบาทเปนนักขาวในสมัยพระคัมภีรเดิม โดยเปนนักขาวของหนังสือพิมพของชนชาติอิสราเอล พวกเธอ
ไดรับมอบหมายใหทําขาวเรื่องราวของ ดาโกน ใหแตละกลุมวาดรูปประกอบเรื่องราว และนําเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นในชวงเวลา
นั้น และหลักฐานที่แทจริงที่เธอตองการนําเสนอคือ พระเจาทรงเปนพระเจาที่แทจริงแตเพียงพระองคเดียว
 ใหแบงเด็กออกเปนสองกลุม ใหกลุมหนึ่งนําเสนอเรื่องราวของ ดาโกน และอีกกลุมหนึ่งนําเสนอเรื่องของพระบาอัล และ
ใหแตละกลุมเลือกตัวแทนนําเสนอโดยใหมีการอธิบายไดวาทําไมพระเจาทรงเปนพระเจาที่แทจริงเพียงพระองคเดียว
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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