บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 28
เรื่อง การเรียนรูเรื่องการอธิษฐาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: ฝกฝนวินัยทางจิตวิญญาณโดยการอธิษฐาน เรียนพระคัมภีร นมัสการและรับใชพระเจา
สาระการเรียนรู: ความรู ทัศนคติ และการฝกฝนที่แสดงใหเห็นวาไดมีการยอมรับและตั้งใจในการฝกฝนวินัยทางจิต
วิญญาณผานทางการอธิษฐาน เรียนพระคัมภีร นมัสการและรับใชพระเจา
กลุมอายุ: 9-11
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเจาทรงสรางฉันตามพระฉายาของพระองค
บทเรียน : เรียนรูวิธีการอธิษฐาน
เวลาที่ใชในการสอน: 45-60 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็ก ๆ สามารถบอกวิธีการอธิษฐานเผื่อตัวของเขาเองได
2. เด็ก ๆ สามารถระบุเหตุผลหรืออธิบายความสําคัญของการใชเวลาในอธิษฐานสวนตัวมาสองประการ

อุปกรณการสอนที่ตองใช:
1. ภาพประกอบเรื่องเลาดาเนียลในถ้ําสิงโต (ถามี)
2. กระดาษสี่แผนตอนักเรียนหนึ่งคน และกระดาษสีอีกคนละหนึ่งแผน (ถามี)
3. กาว ที่ยิงกระดาษ เข็มหรือดายสําหรับเย็บเปนสมุด
อุปกรณสําหรับกิจกรรมเสริม:
เขียนพระธรรมมัทธิว 6:9-13 –คําอธิษฐานของพระเยซูลงบนกระดาน
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:
1.
2.
3.
4.

อานบทเรียนตลอดทั้งบท
รวบรวมอุปกรณที่ตองใช
อานและทบทวนพระธรรมสดุดี 23 และดาเนียล 6
อธิษฐานใหนักเรียนเขาใจความสําคัญของการอธิษฐานตอชีวิตของพวกเขา

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:
ถามคําถามเหลานี้ใหนักเรียนคิดและตอบโดยเปดโอกาสใหอภิปรายกันได มีเพื่อนที่

นักเรียนชอบพูดคุยดวยหรือมักใชเวลากับเขาหรือไม สวนใหญเวลาคุยกันมักคุยกันเรื่องอะไรบาง นักเรียนและเพื่อนคนนั้นชอบ
กีฬา อาหารหรืองานอดิเรกที่คลายกันหรือไม นักเรียนมีวิธีกลายเปนเพื่อนที่ดีขึ้นกับใครบางคนอยางไรบาง
 นักเรียนรูจักใครสักคนหนึ่งดีขึ้นก็เพราะไดพูดคุยกับเขาและใชเวลากับเขา ถานักเรียนมีเพื่อน แตไมเคยพูดคุยดวยหรือ
ใชเวลากับเพื่อนคนนั้น ก็คงไมมีทางรูจักเพื่อนคนนั้นจริง ๆ จริงไหม ไมแน นักเรียนอาจรูสึกถึงขั้นอึดอัดเมื่อตองอยูหอง
เดียวกันกับเขาเพราะตัวเองไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับเพื่อนคนนั้น

เลือกหรือขออาสาสมัครนักเรียนสองคนเพื่อแสดงละครสั้นใหเพื่อนในหอง

ดู กําหนดบทบาทใหนักเรียนคนแรกเปนนักเรียนที่ตองการพูดคุยและใชเวลากับเพื่อนอีกคน แตปรากฏวาเพื่อนคนนั้นไมมีเวลา
ให เพราะยุงเกินไปจนไมอยากเอาตัวเองเขาไปยุงขิงกับเพื่อนของตน
o อภิปรายเกี่ยวกับละครที่ดู นักเรียนทั้งสองคนรูสึกอยางไรบาง คนหึ่งยุงเกินไปและไมตองการใชเวลากับเพื่อนใหม
ในขณะที่อีกคนหนึ่งรูสึกเศราและรูสึกเหมือนถูกปฏิเสธ
o ใหนักเรียนคูเดิมแสดงบทบาทเดิมอีกครั้ง แตครั้งนี้ใหแสดงวาเปนเพื่อนที่ดีตอกัน พูดคุยกันตลอดเวลาและตองการใช
เวลาดวยกัน อภิปรายเกี่ยวกับบทบาทใหมในละครนี้ ย้ํากับนักเรียนวาทั้งสองคนเปนเพื่อนที่ดีตอกันเพราะตางก็รูจัก
กันดี พวกเขาใชเวลาดวยกันนั่นเอง
เรารูจักพระเจาดีเพียงใด เราเคยพูดคุยกับพระองคหรือใชเวลากับพระองคหรือไม เรารูจักเพื่อนของเราดีขึ้นเมื่อเราใช
เวลาพูดคุยและอยูดวยกันกับเพื่อนของเรา เชนเดียวกับการรูจักพระเจา เราพูดคุยกับพระเจาผานทางการอธิษฐาน เรา
พูดคุยกับพระองคไดเหมือนกับคุยกับเพื่อนของเรา บอกพระองคเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในแตละวัน บอกความกลัว
ของเรา ความยินดีในใจ หรือความกังวลใจก็ได พระเจาปรารถนาจะใหเราใชเวลากับพระองค มีความสัมพันธกบั
พระองค เราสามารถรูจักพระเจาไดดีขึ้นโดยการอธิษฐาน และโดยการอานพระคัมภีรซึ่งเปนพระคําของพระองค พระคํา
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ของพระองคบอกกับเราวาพระองคทรงเปนใคร พระองคทรงกระทําการผานทางผูคน ทรงมีแผนการและพระสัญญา
สําหรับชีวิตของเรา พระองคตองการใชเวลากับเราและตองการใหเราอธิษฐาน มีใครในพระคัมภีรที่เปนแบบอยางในการ
อธิษฐาน (รูวิธีอธิษฐาน) เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม

กิจกรรมการเรียนการสอน:



ขออาสาสมัครนักเรียนหนึ่งคนอานพระธรรมดาเนียล 6:16-28. ใชภาพประกอบดวยถามี

 ดาเนียลอธิษฐานวันละกี่ครั้ง เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม ดาเนียลคือคนที่รูวิธีการอธิษฐาน พระคัมภีรบันทึกไววา
ดาเนียลหยุดทํางานทุกอยางวันละสามครั้งเพื่ออธิษฐานกับพระเจา เขาไมอายที่จะอธิษฐาน แมวาจะเปนการผิดกฎหมายใน
ขณะนั้นก็ตาม มีคนนําเรื่องไปทูลพระราชาเกี่ยวกับสิ่งที่ดาเนียลทํา และกษัตริยก็โยนเขาลงไปในถ้ําสิงห ทําไมกษัตริยจึงทํา
เชนนั้น เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม ทุกคนคาดไวในใจแลววาสิงโตคงกัดกินดาเนียลแลว และแลวเกิดอะไรขึ้น นัก
เรียนรูไหม เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม
 นักเรียนคิดวาดาเนียลอธิษฐานอะไรบางตอพระเจาเมื่อเขาอยูในถ้ําสิงโต

o

ใหนักเรียนนั่งเปนกลุมละสามคน และลองคิดวาถานักเรียนเปนดาเนียลขณะอยูในถ้ํา
สิงโต และอธิษฐานตอพระเจา นักเรียนคิดวาดาเนียลอธิษฐานอะไรบางโดยใหอธิษฐานออกเสียงดัง หลังจาก
นั้นใหทุกคนในหองเรียนอภิปรายกัน

 บางครั้งเปนการยากที่จะอธิษฐาน (ไมรูวาจะอธิษฐานวาอยางไร) ไมมีการตัดสินวาถูกหรือผิดเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจา เร
ราสามารถนั่ง ยืน หรือนอนลง เราสามารถหลับตาหรือลืมตา เราสามารถกมหัวหรือเงยหนา ทาทางของเราไมสําคัญเทา
ทาทีที่อยูในใจ
 หากยังมีความบาปในใจเรา มันจะแยกเราจากพระเจา เราคงไมอยากแยกจากเพื่อนของเรา ดังนั้น ใหเราขอใหพระองคอภัย
ความบาปของเราทั้งหมด ทั้งบาปที่เรารูตัวและไมรูตัว ใหขอบคุณพระองคสําหรับทรงอยูดวยกับเรา แลวจึงพูดคุยกับ
พระองคเหมือนกับที่เราพูดกับเพื่อนของเรา
 บอกพระองคถึงสิ่งที่เราพบเจอในวันนี้ พูดกับพระองคเกี่ยวกับความกังวลใจ สรรเสริญพระองคถึงการอยูดวยกับเราตลอด
ทั้งวัน หรือที่ทรงทําใหเราระลึกถึงพระองคผานทางการมองดูสิ่งที่พระองคทรงสราง พระองคทรงฟงเรา ถานักเรียนยังไมรู
วาจะพูดอะไรกับพระองคดี ก็ไมเปนไร แตยิ่งอธิษฐานบอยเทาไหรเราก็จะอธิษฐานเกงขึ้นมากเทานั้น
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 ผนังดานไหนของ The Christian world view house model ที่ทําใหเราระลึกได (บอกกับเรา) วาพระเจาตองการมิตรภาพ
จากเรา เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม ใชแลว นักเรียนจําอะไรเกี่ยวกับผนังสีแดงไดบาง เปดโอกาสใหนักเรียนตอบ
คําถาม (นักเรียนควรตอบทํานองนี้: พระเจาทรงสรางเราเพื่อใหเราพึ่งพาในพระองค พระองคทรงหวงใยและรูถึงความ
จําเปนทั้งหลายในชีวิตเรา ความบาปแยกเราออกจากพระเจา พระเยซูทรงสิ้นพระชนมบนกางเขนเพื่อเชื่อมเราใหกลับคืนดี
กับพระเจาอีกครั้ง) ดีมาก ทําไมเราจึงควรอธิษฐาน พระเจาทรงรูความคิดทั้งหมดของเราแลวไมใชหรือ เปดโอกาสใหมีการ
อภิปรายสั้น ๆ ในหองเรียน



ใหเรามาทําบันทึกการอธิษฐานกัน สมุดบันทึกการอธิษฐานก็คือสมุดที่เรา
สามารถเขียนคําอธิษฐานของเราไปยังพระเจา บางครั้งเปนการงายกวาที่จะเขียนคําอธิษฐานลงไป เราสามารถวาดรูปหรือ
ตกแตงใหมีสีสันตามที่เราชอบดวยก็ได!

แบงนักเรียนออกเปนกลุมละสี่คน และใหกระดาษสี่แผนแกแตละกลุม บอกใหนักเรียนพับครึ่งกระดาษเหลานั้น ถา
เปนไปได ใหนํากระดาษสีไวดานนอก กระดาษขาวอยูดานใน (กระดาษสีเปนปก) แปะติดกระดาษดวยกาวหรือเย็บดวย
ลวดเย็บกระดาษ หรือดวยดายกับเข็ม สวนที่เปนปกหนา ใหนักเรียนเขียนชื่อ แลวเขียนกลางหนากระดาษวา “สมุดจดคํา
อธิษฐาน”
บอกนักเรียนใหตกแตงปกหนาดวยรูปภาพหรือขนนกหรือวัสดุที่พวกเขาชื่นชอบ ตกแตงตามที่นักเรียนตองการ นี่จะ
เปนสมุดพิเศษของนักเรียน

การจบบทเรียน:

เราสามารถอธิษฐานตอพระเจาทูลพระองคเกี่ยวกับทุกสิ่งที่อยูในใจของเรา เรา
สามารถอธิษฐานออกเสียงหรือในใจก็ได ใหจับคูแลวหามุมใดมุมหนึ่งในหองเรียนที่นักเรียนสามารถนั่งลงหรือมองออกไปนอก
หนาตาง หรืออาจจะหามุมนอกหองก็ได ไมจําเปนวานักเรียนจะอยูที่ไหน เพียงแตหามุมที่รูสึกสะดวกสบาย
ทีนี้ ใหพูดกับพระเจา พูดเหมือนกําลังพูดกับเพื่อน บอกพระองคเกี่ยวกับสิ่งที่อยูในใจ พระองครักที่จะไดยินเสียงอธิษฐาน
จากนั้นรอคอยเสียงตอบจากพระองค บางครั้งพระองคตรัสกับเราภายในใจเรา บางครั้งผานทางพระคัมภีร พระองคตองการให
เราอธิษฐานเผื่อตัวเราเอง เราถูกสรางขึ้นตามพระฉายาของพระองค พระองคตองการไดยินเสียงของเรา
ในสมุดบันทึกคําอธิษฐาน นักเรียนอาจใชวิธีวาดภาพหรือเขียนคําอธิษฐานลงไป หรือเขียนคําถาม (ปญหา) ที่ตองการ
บอกพระองค นี่เปนบันทึกสวนตัว และนักเรียนไมจําเปนตองใหใครดูก็ได
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ใหพูดคุยกับพระเจาเหมือนกําลังคุยกับเพื่อน พระเจาผูทรงสรางเราทรงรักเราและไมไดเครงขรึม ใหเราพูดกับพระองค
บอยที่สุดเทาที่จะทําได!
จบการเรียนการสอนดวยการอธิษฐานที่บทเพลงที่เกี่ยวของ

กิจกรรมเสริม:
อธิษฐานโดยใชคําอธิษฐานของพระเยซูคริสตในมัทธิว 6:9-13. เขียนคําอธิษฐานลงบนกระดานถาไมมีพระคัมภีรเพียงพอ นี่เปน
คําอธิษฐานที่สมควรอยางยิ่งที่จะจดจําไวและใชในการอธิษฐานในทุกเชา ใหนักเรียนอธิษฐานออกเสียงดังในหองเรียน หลังจาก
นั้นใหแบงเปนกลุมแลวฝกทองจํา

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:

5

