บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 7
เรื่อง พระเจาเปนสิ่งที่เรามองไมเห็น และพระองคทรงเปนนิรันดร
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาใจพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจแนวคิดพื้นฐานหลักศาสนศาสตร
กลุมอายุ: 9-11 ป
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเจาทรงเปนอยางไร
บทเรียน: พระเจาเปนสิ่งที่เรามองไมเห็น และพระองคทรงเปนนิรันดร
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะสามารถยกตัวอยางไดเกี่ยวกับการที่พระเจาเปนสิ่งที่เรามองไมเห็น และพระองคทรงเปนนิรันดร

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กระดาษสําหรับเด็กแตละคนๆละหนึ่งแผน
ดินสอสี และปากกามารคเกอร
เทปกาว หรือกาว (ใหดูสวนผสมของกาวในคูมืออางอิง)
ใหเขียนพระธรรม รม 1:20 และ 2 คร 4:18
ใหเขียนพระธรรมตอไปนี้ใหกับเด็กๆ: 1 ทธ 1:17, 6:16, ฉธบ 33:27
อาจจะใชก็ได: กลอง

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1. อานบทเรียนทั้งบท
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

รวบรวมอุปกรณตางๆ
ฝกเลาเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบจากลม ที่คุณจะใชเปนเรื่องนําสําหรับการเริ่มบทเรียนนี้
ใหทําทางเดินที่เด็กๆจะสามารถเคลื่อนขบวนไปได (ภายในหอง, ในโรงเรียน หรือขางนอก)
ใหเขียนพระธรรม รม1:20 และ 2 คร 4:18 ใหกับเด็กๆ
อานและศึกษาพระธรรม 1 ทธ 1:17 และ 6:16
อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะมีความเขาใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการที่พระเจาเปนสิ่งที่เรามองไมเห็น และพระองคทรงเปนนิ
รันดร

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

 หมายเหตุ: คุณอาจจะปรับแตงเรื่องราวใหเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากลม โดยใหคํานึงถึงบริบทของแตละทองถิ่น
ตัวอยางเชน ถาไมมีตนไมในบริเวณนั้น ทรายในบริเวณใกลเคียงจะเปนสีน้ําตาล
 มีใครบางที่เคยถูกลมพัดแรงๆจนเกือบจะปลิวไป ซึ่งลมอาจจะทําใหผมของเธอยุงเหยิง และเธออาจจะรูสึกวาลมพัดมา
สัมผัสกับผิวหนัง; ลมอาจจะพัดกระดาษของเธอจนเกือบจะปลิวไปได เธอสามารถที่จะเห็นกิ่งไม และใบไมแกวงไกวเมื่อมี
ลมพัดมา เธอสามารถเห็นสิ่งของตางๆถูกลมพัดปลิวไป เธออาจจะเห็นถุงพลาสติกถูกลมพัดปลิวขามถนน ลมนั้นมีพลัง
และรุนแรง แตมีใครบางที่สามารถมองเห็นลมไดบาง เราจะพิสูจนไดอยางไรวาลมนั้นมีอยูจริง
 ใหคุณนําเด็กๆไดพูดคุยกันเกี่ยวกับคําถามตางๆที่เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากลม มีเรื่องราวอะไรบางที่มีผลจากการ
กระทําของลม
 ถามีลมกําลังพัดอยูขางนอก ใหพาเด็กๆออกไปขางนอก และใหเด็กๆลองเอากระดาษชูขึ้นใหลมพัด โดยหันหนาไปทางที่
ลมพัดมา หรือใหลมพัดเสนผม, ฯลฯ
 เราไมสามารถเห็นลมได แตเราสามารถที่จะเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากลมได เราสัมผัสลมได หรือรูวามีลมอยูที่นั่น เรารูวา
มีลมอยูตั่งแตเราเกิด และมีลมอยูที่นั่นตั้งแตรุนของพอแม ปูยาตายาย
 พระเจาทรงเปนเชนนั้นเหมือนกัน เราไดเรียนรูวาพระเจาทรงเปนอยางไร เรารูวาพระเจาทรงบริสุทธิ์ สัตยซื่อ มีความรัก
เมตตา และยุติธรรม วันนี้เราจะมาเรียนรูเกี่ยวกับความจริงอยางหนึ่งวา เราไมสามารถมองเห็นพระเจาได และพระเจาทรง
เปนนิรันดร (พระเจาทรงอยูมานานแลว และจะทรงอยูตลอดไป)
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การนําเสนอ และกิจกรรมการเรียนการสอน:

 ใหคุณอานพระธรรม 1 ทธ 1:17 “พระเกียรติและพระสิริจงมีแดพระมหากษัตริยผูทรงพระเจริญอยูนิรันดรผูทรงเปน
องคอมตะซึ่งมิไดปรากฏพระองคผูทรงเปนพระเจาแตองคเดียวสืบๆไปเปนนิตย อาเมน”
 ใหแบงเด็กๆออกเปนกลุมๆละสี่คน แลวใหแจกกระดาษใหกลุมละสี่ถึงหาแผนเพื่อใชนําเปนปาย ใหแจกกาว หรือเทป
กาวใหแตละกลุม ใหแตละกลุมเขียนขอพระธรรมที่อา นลงบนกระดาษดวยตัวอักษรที่ใหญ และใหเด็กๆระบายสี/
ตกแตงปายของกลุมตัวเองดวย
 คนอิสราเอลมักจะชูปายไปในที่ประชุม และเหตุการณตางๆเพื่อใหคนอื่นรูวาพวกเขาเกี่ยวของกับใคร จากนั้นใหพวก
เธอถือเปาของตัวเองแลวเดินเปนขบวนรอบๆหอง หรือเดินรรอบโรงเรียน พวกเธอสามารถที่จะรองเพลงไปดวยก็ได
แตตองเปนเพลงที่เหมาะสม เมื่อจบการเดินเปนขบวนแลวใหทุกคนกลับเขามาในหองอีกครั้ง

 เรารูวาเราไมสามารถเห็นพระเจาได ในพระธรรม 1 ทธ 6:15-16 กลาววา “ซึ่งพระเจาผูเสวยสุขและทรงฤทธิ์สูงสุดแต
พระองคเดียวพระมหากษัตริยเหนือกษัตริยทั้งปวงและพระผูเปนเจาเหนือเทพเจาทั้งปวงจะทรงสําแดงใหปรากฏใน
เวลาอันควร พระองคผูเดียวทรงอมตะและทรงสถิตในความสวางที่ซึ่งไมมีคนใดจะเขาไปถึงผูซึ่งมนุษยไมเคยเห็นและ
จะเห็นไมไดพระเกียรติและฤทธานุภาพอันถาวรจงมีแดพระองคนั้นอาเมน” ถึงแมวาเราจะไมสามารถเห็นพระเจาดวย
ตาเปลาได แตเราสามารถสัมผัสถึงการทรงสถิตอยูของพระองคได เราสามารถเห็นงานของพระองคในชีวิตของเราได
และในชีวิตของคนอื่นๆดวย
 มีวิธีใดบางที่ทําใหเธอรูวาพระเจาทรงสถิตอยูในชีวิตของเธอ (คําตอบที่อาจเปนไปได – พระเจาทรงชวยฉัน, พระองค
ทรงตอบคําอธิษฐานของฉัน, พระองคทรงตรัสกับฉัน, ฯลฯ) มีวิธีใดบางที่เธอเห็นการกระทําของพระเจาในชีวิตของ
คนอื่นๆ ใหเด็กๆไดแบงปนวิธีตางๆที่พวกเขาเห็นการทํางานของพระเจา
 พระเจาทรงเปนนิรันดร พระองคทรงอยูกอนที่จะสรางโลก และพระองคจะทรงอยูตลอดไป ฉธบ 33:27 กลาววา “พระ
เจาผูดํารงเปนนิตยเปนที่อาศัยของทานและพระกรนิรันดรรับรองทานอยูพระองคทรงผลักศัตรูใหออกไปพนหนาทาน
และตรัสวาทําลายเสียเถอะ” ไมเพียงแตพระเจาจะเปนนิรันดร แตวิธีของพระองคยังเปนนิรันดรเชนกัน (ฮบก 3:6)
และพระคําของพระองคทรงเปนนิรันดร (สดด 119:89) ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับพระองคนั้นเปนนิรันดร
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 ใหแบงกลุมๆละสามคน และใหพูดคุยกันเกี่ยวกับความหมายของคําวา นิรันดร จากนั้นใหแบงปนกับเพื่อนๆ และใหทํา
รายการสิ่งของตางๆที่เปนนิรันดร ใหเวลากับเด็กๆหานาที จากนั้นใหแตละกลุมนําเสนอตอคนอื่นๆในชั้นเรียน ขณะที่
เด็กๆพูดถึงสิ่งตางๆ ใหคุณคอยย้ําเตือนเด็กๆวา มีเพียงพระเจาเทานั้นที่เปนนิรันดร โลกของเราจะเสื่อมลง และไมมีสิ่ง
ใดที่เปนนิรันดรเหมือนกับพระเจา

 เขียนพระธรรมสองขอนี้ใหกับเด็กๆ: 1 ทธ 1:17 และ ฉธบ 33:27 ใหเด็กแบงกลุมๆละสี่คน จากนั้นใหเด็กพูดคุยกันและให
พวกเขาแตงเปนบทกลอนที่จะสามารถบรรยายขอพระธรรมที่ไดรับ พวกเขาอาจจะใชกลองเพื่อเคาะเปนจังหวะก็ได แตละ
กลุมจะตองนําเสนอตอกลุมอื่นๆดวย

 ใหเราลองมาดู Christian Worldview model อีกครั้ง สวนลางของบานนั้นคืออะไร ใหเด็กๆไดตอบ ใช กอนหินซึ่งเปน
พระคําของพระเจา พระเจาทรงเปนจริง และทุกสิ่งที่พระองคตรัสกับเรานั้นก็เปนจริง วันนี้มีอะไรบางที่เราไดยิน
เกี่ยวกับพระเจาวาเปนความจริง ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 เยี่ยมมาก สวนตอไปของบานคืออะไร (ฐานที่เปนสีมวง) สวนฐานที่เปนสีมวงไดบอกอะไรกับเราบาง (ไดบอกเรา
เกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจา) พระลักษณะของพระเจามรอะไรบาง ใหเด็กๆไดตอบสนอง พระเจาแสนดี, พระเจา
ทรงบริสุทธิ์, เราไมสามารถเห็นพระเจา, พระองคทรงเปนนิรันดร, เปยมดวยความรัก, เมตตา, ฯลฯ พระเจาชางเปน
พระเจาที่แสนวิเศษ

การจบบทเรียน:

 ใหเขียนพระธรรม รม 1:20 และ 2 คร 4:18 ลงในกระดาษอีกแผนหนึ่งแลวเอาใหกับเด็กๆ ใหเด็กแบงกลุมๆละสามคน
จากนั้นใหเอากระดาษที่มีขอพระธรรมสงใหกับแตละกลุม และใหพวกเขาเรียบเรียงเปนคําพูดของตนเอง จากนั้นใหแตละ
กลุมนําเสนอหนาชั้น ใหคุณสรุปวาพระเจาทรงเปนนิรันดร และเราไมสามารถที่จะเห็นพระเจาได
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 อธิษฐานปดโดยการขอบคุณพระเจา ถึงแมวาเราไมสามารถมองเห็นพระองคได เรารูวาพระองคทรงอยู และจะทรงอยู
ตลอดไป
กิจกรรมเสริม:
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้
ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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