บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 27
เรื่อง ฉันมีคุณคา
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับศาสนศาสตรเบื้องตน
กลุมอายุ: 9-11
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเจาทรงสรางฉันตามพระฉายาของพระองค
บทเรียน: ฉันมีคุณคา
เวลาที่ใชในการสอน: 45-60 นาที
วัตถุประสงคการเรียนรู:
เด็ก ๆ สามารถบอกคุณสมบัติที่เปนคุณคาที่พระเจาใสลงไปในตัวนักเรียนอยางนอยสองประการ

อุปกรณการสอนที่ตองใช:
1. ผาหมหนึ่งผืน
2. กระดาษ ดินสอสี
3. ถังขยะ
อุปกรณสําหรับกิจกรรมเสริมy:
กระดาษ ดินสอสี

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:
1. อานบทเรียนตลอดทั้งบท
2. รวบรวมอุปกรณที่ตองใช
3. ใหตัดสินใจวาคุณครูจะอานพระคัมภีรในหรือนอกหองเรียน
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4. อานสดุดี139.
5. เตรียมถังขยะหรือภาชนะอะไรก็ไดที่นักเรียนสามารถทิ้งกระดาษของตนลงไปได
6. อธิษฐานใหนักเรียนเขาใจและตระหนักวาตนเองมีคุณคาและมีความหมาย

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:
 ใหคลี่ผาหมลงไปบนพื้นหองเรียน หรือถาจะใหดี ใหพานักเรียนออกไปนอกหองเรียนแลวใหพวกเขานอนหงายบนพื้นหญาใน
สนามแลวมองไปที่ทองฟา
 บอกเลาเรื่องราวที่เปนประสบการณของคุณครูแกนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่น ๆ พูดถึงเกี่ยวกับตัวคุณครูหรือชื่อเลน (ชื่อลอหรือ
ฉายา) ที่ใคร ๆ เรียกอาจจะตอนที่ยังเปนเด็ก เรื่องเหลานั้นอาจตลกขบขันหรืออาจทําใหรูสึกเจ็บ ใหอธิบายความรูสึกของตัว
คุณครูตอสิ่งที่คนอื่นพูดถึงตัวคุณครู บอกพวกเขาวาคุณครูกําลังจะอานยอหนาหนึ่งในพระคัมภีร อานพระธรรมสดุดี 139
o ถามนักเรียนวา เมื่อนักเรียนฟงพระธรรมตอนนี้แลวรูสึกอยางไรบาง ทําไม ในพระธรรมตอนนี้ พระเจาทรงบอกกับ
เราวาเรามีคุณคาและความหมาย นักเรียนรูสึกวาตัวเองมีคาตลอดเวลาหรือไม เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม มีครั้ง
ใดบางที่นักเรียนรูสึกวาตัวเองไมมีคุณคา เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม
o เมื่อเราลืมตาขึ้นมาดูโลกและเติบโตขึ้น เราเห็นวาทุกอยางถูกสรางขึ้นเพื่อเรา ทองฟาสีฟา แสงอาทิตยเจิดจาใหความ
อบอุนแกเรา ลมเย็น ๆ ทําใหเราสดชื่น ดินดีที่เราสามารถเพาะปลูกได ลองนึกถึงสิ่งเหลานี้ไปดวยในครั้งหนาที่นักเรียน
ไปเดินเลน เมื่อมองดูสิ่งที่พระเจาทรงสรางรอบ ๆ ตัวเรา เรามั่นใจและรูวาพระเจาทรงรักเรามาก
(เมื่อเสร็จกิจกรรมนี้แลว พานักเรียนกลับไปที่หองเรียน)

กิจกรรมการเรียนการสอน:
(แนวความคิดของกิจกรรมดังจะกระทําตอไปนี้ดัดแปลงจากหนังสือ Prayer Portions แตงโดย Sylvia Gunter)
 อาจมีหลายคนพูดหลายอยางที่ทําใหนักเรียนรูสึกแยเกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง พวกเขาอาจบอกวานักเรียนขี้เกียจ โง
หรือไรคา สิ่งเหลานี้ไมเปนความจริง นี่ไมใชสิ่งที่พระเจาทรงพูดถึงนักเรียน นํากระดาษมาหนึ่งแผน วาดรูปศีรษะแลว
เขียนสิ่งที่คนพูดถึงเกี่ยวกับตัวนักเรียนแลวทําใหรูสึกแย
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 ครูจะอานพระคําบางตอนที่บอกวาจริง ๆ แลวนักเรียนเปนใคร นักเรียนไมไดเปนสิ่งตาง ๆ ที่เปนแงลบที่ใครตอใครพูด
ถึง นักเรียนถูกสรางตามพระฉายาของพระเจาและเปนทุกสิ่งที่พระองคไดตรัสไวในพระคัมภีร ใหนักเรียนกมหัวลง
หลับตา อยูในทาที่สบายในขณะที่คุณครูอานพระธรรมดังตอไปนี้:
 นักเรียนสามารถทําทุกสิ่งไดโดยผานทางพระคริสต (ฟลิปป 4:13)
 นักเรียนไดรับการยอมรับ (โรม 15:7)
 นักเรียนมีความงดงาม (สวยงาม) (อิสยาห 61:10)
 นักเรียนเปนของพระเจา (ยอหน 17:9)
 นักเรียนนาเกรงขามและมีความมั่นใจ (เอเฟซัส 2:18, 3:12)
 นักเรียนไดรับการไถดวยราคาสูง (1 โครินทร 6:20)
 นักเรียนไดรับการทรงเรียกจากพระเจา (1 โครินทร 1:9)
 นักเรียนนารักใครและนาทะนุถนอม (เอเฟซัส 5:29)
 นักเรียนไดรับการเลือกสรร (โคโลสี 3:12)
 นักเรียนไดรับการปลอบโยน (2 โครินทร 1:4-5)
 นักเรียนเปนมากกวาผูพิชิต (โรม 8:37)
 นักเรียนถูกสรางใหม (2 ทิโมธี 3:17)
 นักเรียนเปนที่โปรดปราน (สดุดี 5:12)
 นักเรียนมีความสามารถ (ของประทาน) (โรม 12:6)
 พระเจาทรงรูจักนักเรียน (2 ทิโมธี 2:19)
 นักเรียนจะไมมีวันถูกทอดทิ้ง (ฮีบรู 13:5)
 นักเรียนเปนสมบัติชิ้นพิเศษ (1 เปโตร 1:18-19)
 นักเรียนไดรับการปกปอง (2 เธสะโลนิกา 3:3)
 นักเรียนมีความปลอดภัย (สดุดี 4:8)
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 นักเรียนไดรับการสถาปนาโดยพระเจา (สดุดี 37:23)
 นักเรียนไดรับการนึกถึง (สดุดี 139:17-18)
 มีผูที่เขาใจนักเรียน (เอเฟซัส 1:8)
 นักเรียนมีคุณคา (มัทธิว 6:26)
 นักเรียนมีชัยชนะ! (1 โครินทร 15:57) สิ่งเหลานี้ตางหากคือตัวตนที่แทจริงของนักเรียน!
อธิษฐานเผื่อนักเรียนในลักษณะนี้: “ขาแตพระบิดา พวกเราขอบพระคุณพระองคที่ถูกสรางตามพระฉายาของพระองค
พระองคทรงออกแบบพวกเราตามแบบที่เราควรเปนจริง ๆ พระองคทรงเลือกและสรางสรรคสีของนัยนตาของเรา ผมของ
เรา และใบหนาของเรา พระองคทรงสรางใหเราแตละคนมีบุคลิกภาพที่เฉพาะ พระองคทรงสรางใหเราเปนแบบที่พระองค
ตรัสไว: วาเรามีคา ไดรับการจดจําและมีความปลอดภัย เรารักพระองค เราขอสั่งในพระนามพระเยซูคริสตใหสิ่งที่ไมเปน
จริงเกี่ยวกับพวกเราถูกทําลายทิ้งไป ความคิดในแงลบถูกลบทิ้งไป แตใหพวกเรามีความคิดในแงบวดและหัวใจที่เต็มไปดวย
ความรัก และพวกเราจะเปนทุกอยางที่พระองคปรารถนาจะใหเราเปนขณะเมื่อทรงถักพวกเราในครรภมารดา พวกเราจะ
เปน (มีจิตใจ) เหมือนพระองคมากขึ้นและมากขึ้น ชวยพวกเราที่จะขจัดความรูสึกตาง ๆ ในแงลบจากใจเรา และเติมเต็ม
จิตใจของพวกเราดวยพระคําของพระองคที่เปนความจริงและเปนชีวิต เรารักพระองค ในพระนามของพระองค อาเมน
พูดตอไปวา บางครั้งคนอื่นอาจทํารายเราดวยการพูดในสิ่งที่ไมเปนจริงเกี่ยวกับตัวเรา แตเรารูวามีคนหนึ่งที่พูดกับเราดวย
ความจริงเสมอ คน ๆ นั้นคือใคร เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม ใชแลว! พระเจาทรงบอกความจริงแกเราเสมอ พระองค
ทรงเปนความจริง และทุกสิ่งที่พระองคทรงตรัสกับเรานั้นเปนความจริง
ถามนักเรียน ใน The Christian world view house model สวนไหนที่ทําใหเราระลึกไดวาพระเจาทรงตรัสความจริงและทุก
สิ่งที่พระองคทรงบอกเรานั้นเปนความจริง เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม ดีมาก ในสวนที่เปนสีมวงนั้นบอกกับเราถึง
ความเปนพระเจาของพระองค (ธรรมชาติของพระเจา) ดานไหนของ the Christian world view house model ที่บอกเราวา
เรามีคุณคาเพราะเราถูกสรางขึ้นตามพระฉายาของพระเจา เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม ดีมาก ดานที่เปนสีเหลืองบอก
เราวาความบาปและคําพูดที่ไมดีที่คนอื่นพูดนั้นทําใหเรารูสึกแยกับตัวเราเอง แตเพราะเราเปนสหายของพระเจา เราสามารถ
รูสึกดีตอตัวเราเอง เราถูกสรางตามพระฉายาของพระเจาและพระองคทรงเห็นวาเราเปนคนพิเศษของพระองค!
หลังจากนั้นใหบอกนักเรียนวา นักเรียนยังจํากระดาษเหลานี้ที่นักเรียนเขียนในตอนตนชั่วโมงเกี่ยวกับสิ่งไมดีที่คนอื่นพูดถึง
เราและไมเปนความจริงไหม ครูอยากใหนักเรียนนํากระดาษแผนนั้นมาหนาชั้นแลวฉีกกระดาษนั้นแลวทิ้งลงไปในถังขยะ
ฉีกใหเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย นั่นไมใชสิ่งที่เปนจริงและไมใชตัวตนจริง ๆ ของนักเรียน ขอบคุณพระเจาสําหรับความจริงที่
พระองคตรัสเกี่ยวกับเรา พระองคทรงรักเรา! นักเรียนเปนคนพิเศษ! นักเรียนเปนของพระองค!
สงกระดาษแผนใหมใหนักเรียนแตละคนแลวใหนักเรียนวาดรูปศีรษะ สวนบนกระดานใหคุณครูเขียนพระคัมภีรที่อางอิง
ในขณะที่คุณครูพูดกับนักเรียน (เชนนักเรียนเปนมากกวาผูพิชิต เปนสมบัติล้ําคาของพระเจา มีชัยชนะ มีคุณคา เปนตน) ให
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นักเรียนเขียนคําหรือประโยคเหลานั้นลงไปในกระดาษที่วาดรูปศีรษะ แลวทําการระบายสีหรือตกแตงชิ้นงาน จากนั้นจึง
นํากลับบานตน แขวนไวที่ผนังบานเพื่อย้ําใหพวกเขาระลึกวาพวกเขามีคุณคาในสายพระเนตรของพระเจา

การจบบทเรียน:
อานพระธรรมสดุดี 139 อีกครั้ง ถามนักเรียน นักเรียนรูสึกชอบไหมเมื่อพระเจาทรงเปรียบเราวาเรามีความหมายมากกวาเม็ด
ทรายบนหาด นักเรียนชอบไหมเมื่อพระองคบอกวาพระองคทรงลอมรอบเราและวางพระหัตถบนเรา นักเรียนชอบขอไหนใน
พระธรรมตอนนี้เปนพิเศษ เลือกเพื่อนหนึ่งคน และใหนักเรียนบอกเพื่อนคนนั้นสองอยางที่พิเศษที่นักเรียนชอบเกี่ยวกับตัวเขา
หลังจากนั้นใหเพื่อนอีกคนหนึ่งไดบอกนักเรียนบาง
จบการเรียนการสอนดวยบทเพลง
กิจกรรมเสริม:
ใหนักเรียนเลือกขอพระคัมภีรที่ชื่นชอบในสดุดี139 แลววาดภาพนั้นออกมา หลังจากนั้นเขียนพระคําขอนั้นลงไปที่หัวกระดาษที่
วาดรูป หรืออาจแบงนักเรียนออกเปนกลุมเพื่อใหแสดงละครสั้นตามพระธรรมสดุดี 139.

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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