
ดานจิตวิญญาณ บทท่ี 8 
                                                                                           เร่ือง  ทานพออับราฮัม 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  ฝกปฏิบัติในการอธิษฐาน,อานพระคัมภีร,นมัสการ และการรับใชพระเจา 

สาระการเรียนรู:  สะทอนมุมมองแบบคริสเตียนโดยผานทางความคิดได 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  คนพิเศษของพระเจา 

บทเรียน:  อับราฮัม  

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะเลาถึงคนที่พระเจาทรงเลือกใหเปนบิดาของชนชาติของเขา 
2. เด็กจะอธิบายถึงพระสัญญาที่พระเจาใหไวกับอับราฮัม 
3. เด็กจะเรียน และทองพระธรรม เยเรมีย 29:13. 
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อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 
1. พระคัมภีร 
2. วัตถุอะไรก็ไดที่เด็กจะถือ หรือแบกขณะที่ “เดินทาง” อยู 
3. ปากกามารกเกอร 

 
     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 
 



สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   
1. อาน และศึกษาบทเรียนทั้งหมด 
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อาน และศึกษาพระธรรม ปฐก 13, 15 เยรมีย 29:13 และทําเครื่องหมายเอาไว 
4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะเช่ือวาพวกเขาเปนคนพิเศษ และเช่ือวาพระเจาทรงเรียกพวกเขาใหติดตาม 

    
 
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การนําเขาสูบทเรียน:   

  

 

 
 ยินดีตอนรับเด็กๆทุกคนเขามาเรียนรูเร่ืองราวตางๆดวยกัน 
 
 วันน้ีครูมีขาวดีจะบอกใหกับทุกคนฟง พรอมหรือยัง พวกเธอทุกคนเปนคนพิเศษ ใหทุกคนพูดดังๆ และพรอมๆกันวา 

ใหเด็กๆไดพูดคําวา “ฉันเปนคนพิเศษ” 
 

 ครูจะเดินไปยืนอยูหนาของพวกเธอแตละคน และพูดชื่อของคนๆน้ัน และตอดวย “เธอเปนคนพิเศษ” สวนคนอ่ืนๆให
กระโดดขึ้น แลวตะโกนวา “คนพิเศษ” 

 

 เม่ือครูไปยืนอยูขางหนาของเธอ และเธอไดยินเสียงท่ีทุกคนบอกวาเธอเปนคนพิเศษ ครูตองการใหเธอพูดดังๆวา “ฉัน
เปนคนพิเศษ” 

 

 ใหคุณเดินไปยังเด็กแตละคน พูดช่ือของเขา และตอดวยคําวา เธอเปนคนพิเศษ ใหเด็กๆคนอื่นๆกระโดดขึ้น และ
ตะโกนวา “คนพิเศษ” และใหเด็กคนดังกลาวพูดดังๆวา “ฉันเปนคนพิเศษ” 

 
 ครูไดบอกทุกคนแลวใชไหมวา เธอเปนคนพิเศษ พระเจาทรงสรางเธอแตละคนใหมีความเฉพาะท่ีไมเหมือนใคร และ

จะไมมีใครเหมือน ลายนิ้วมือของแตละคนจะไมมีวันเหมือนกันเลย พระเจาทรงมอบชีวิต และลมหายใจใหกับเรา 
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 พระเจาทรงสรางเราใหรักพระองค  ครูจะวาดรูปหัวใจลงบนแขนของพวกเธอแตละคนเพ่ือแสดงวาพระเจาทรงรักเธอ
มากเพียงใด ถาหากการวาดรูปลงบนแขนของเด็กๆเปนสิ่งที่ไมเหมาะสมสําหรับวัฒนธรรมของคุณ ใหใชวิธีอื่นในการ
ทําเครื่องหมายแทน 

 

 วาดรูปหัวใจลงบนแขน หรือมือของเด็กๆ 
 

 นานมาแลว พระเจาทรงตัดสินใจท่ีจะสรางชนชาติท่ีพิเศษ – ชนชาติท่ีจะเปนของพระองค และรับใชพระองค พระเจา
ทรงเลือกผูชายคนหน่ึงเพ่ือท่ีจะเปนบิดาของชนชาติน้ัน เขามีชื่อวา อับราฮัม พระเจาทรงใหอับราฮัมทําบางสิ่ง
บางอยางท่ีดูแลวอาจจะแปลกนิดหน่ึง ใหเรามาคนหาทิศทางของพระเจาสําหรับอับราฮัม และพระสัญญาท่ีอัศจรรย
ของพระองคท่ีมีตอบิดาของชนชาติของพระเจา 

 
  
กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

  

  

 
 อับราฮัม และครอบครัวของเขาอาศัยอยูในเมืองชื่อวา เมืองเออร ใหเขามารวมกันท่ีน่ี น่ีคือเมืองเออร ใหพาเด็กๆไปน่ัง

บริเวณที่คุณกําลังเลาเรื่อง มีหลายสิ่งหลายอยางท่ีเกิดขึ้นในเมืองเออร 
 

 วันหน่ึงพระเจาไดทรงมอบหมายงานที่สําคัญใหกับอับราฮัม  ใหเรามาฟงเร่ืองน้ีดวยกัน 
 

พระเจาตรัสแกอับรามวา"เจาจงออกจากเมืองจากญาติพ่ีนองจากบานบิดาของเจาไปยังดินแดนที่เราจะบอก
ใหเจารู ปฐก12:1 
 

 พระเจาบอกอับราฮัมใหไปยังท่ีไหน? (ไปยังที่ๆพระเจาจะแสดงใหเห็น) 
 

 ท่ีน่ันอยูท่ีไหน? ( อับราฮัมไมรู เขาตองติดตามพระเจาเพ่ือที่จะคนหาสถานที่น้ัน)  
  

 อับราฮัมไมรูวาพระเจาจะทรงใหไปท่ีไหน แตเขากลับเก็บของแลวพาครอบครัวออกจากเมืองดังกลาว  ใหโบกมือหาก
เธอเก็บของเสร็จแลว และพรอมท่ีจะออกเดินทาง 

 

 ใหพวกเธอเก็บของในหองน้ี ท่ีเราสามารถถือได เราจะออกเดินทางไปยังท่ีใหมเหมือนกับอับราฮัม ใหเด็กๆเก็บของ 
แลวตามคุณไป ใหคุณหยุดรอเพ่ือใหเด็กๆจะสามารถยืนรอบตัวคุณ 

 3



 4

 ตอนนี้เราไดออกจากเมืองน้ีแลว และกําลังเขาสูถิ่นทุรกันดาร เปนการเดินทางที่ไมงายเลย ใหเราวางของลง และพักกัน
เถอะ ใหน่ังลงกับพ้ืน และใหเด็กๆน่ังลอมรอบตัวคุณ 

 เปนสิ่งท่ียาก และหนักสําหรับเราท่ีจะออกจากเมือง ครูกําลังคิดวาพระเจาสั่งใหอับราฮัมไมไหนกันแน เราลองมาคนหา
กันดูวาพระคัมภีรกลาววาอยางไรบาง 

ฝายอับรามก็ไปตามพระดํารัสของพระเจาโลทก็ไปดวยเมื่ออับรามออกจากเมืองฮารานนั้นอายุไดเจ็ดสิบหาป
อับรามพานางซารายภรรยาของตนกับโลทบุตรของนองชายและทรัพยสมบัติที่ไดสะสมไวทั้งบรรดาผูคนที่
ไดไวที่เมืองฮารานนั้นออกเดินทางไปยังแผนดินคานาอันเมื่อไปถึงแควนคานาอันแลว ปฐก 12:4-5 
 

 ใหเราเก็บของอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือท่ีจะเดินทางไปยังดินแดนคานาอัน มันเปนหนทางท่ียาวไกล พวกเธอพรอมกันหรือยัง 
ใหเด็กๆเก็บของที่เขาถือมาต้ังแตตนอีกครั้ง ใหคุณนําพวกเขาเดินไปรอบๆหอง ออกไปขางนอก และกลับเขามาใน
หองอีกครั้งหน่ึง แลวกลับมาหยุดอยู ณ จุดที่คุณเริ่มเลาเรื่อง และใหเด็กๆยืนลอมรอบคุณอีกครั้ง 

 

 พระเจาทรงอวยพรอับราฮัม และสัญญาวาเขาจะเปนบิดาของชนชาติมากมาย แตมีปญหาอยูอยางหน่ึงคือวา - อับ
ราฮัมกับภรรยาของเขานางซารายไมมีบุตรแมแตคนเดียว และพวกเขาก็แกขึ้นทุกวัน 

 

 คืนหน่ึง อับราฮัมไดอธิษฐานกับพระเจา เขาทูลวา “พระเจา ในเม่ือขาพระองคไมมีลูกเลย คนใชของขาสามารถท่ีจะ
เปนบิดาของชนชาติตางๆไดไหม” พระเจาทรงรูวาอับราฮัมไมรูวาเขาสามารถที่จะเปนบิดาของชนชาติตางๆไดอยางไร
ถาเขาไมมีลูกแมแตคนเดียว ดังน้ันพระเจาจึงใหเขาออกมานอกเตน 

 

 ใหทุกคนหลับตา และลองจินตนาการถึงคืนท่ีมีดวงดาวเต็มทองฟา มีดวงดาวท่ีสงประกายวาบวาวจากดานหน่ึงไปยัง
อีกอีกดานหน่ึง เปนคืนท่ีเหมือนกับตอนท่ีพระเจาบอกใหอับราฮัมออกมายืนนอกเตน จากน้ันพระเจาทรงไดสัญญากับ
อับราฮัมอีกคร้ังซึ่งเปนพระสัญญาท่ีแสนจะวิเศษ 

 

 ลืมตาไดแลว และเราจะมาอานสิ่งท่ีพระเจาไดทรงสัญญาไวกับอับราฮัมในคืนน้ัน 
 

พระองคจึงพาอับรามออกมากลางแจงแลวตรัสวา"มองดูฟาถาเจานับดาวทั้งหลายไดก็นับไปเถิด"แลว
พระองคตรัสวา"พงศพันธุของเจาจะมากมายเชนน้ัน"  ปฐก 15:5 
 

 ชางอัศจรรยจริงๆ พระเจาบอกกับอับราฮัมวาเขาจะมีลูกหลานมากมายเหมือนกับดาวบนทองฟา แตอับราฮัมก็แกขึ้น
ทุกวัน และยังไมมีลูกเลย แตเขาเชื่อในพระสัญญาของพระเจาท่ีจะใหเขาเปนบิดาของชนชาติตางๆ และมีพงศพันธุ
มากมายเหมือนกับดวงดาวบนทองฟา 

 สิ่งน้ีเองท่ีทําใหอับราฮัมเปนคนพิเศษ เขาเชื่อในพระสัญญาของพระเจา แมวาเขาไมรูวามันจะเปนจริงไดอยางไร 
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 พระเจาตองการใหเราเปนคนพิเศษในความเชื่อเชนเดียวกับอับราฮัม พระองคตองการใหเราเชื่อในพระสัญญาทุกอยาง
ท่ีอยูในพระคัมภีร พระองคตองการใหเราเชื่อวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระผูชวยใหรอดของเรา ใหยกมือขึ้นหากเธอ
ตองการที่จะเปนคนพิเศษของพระเจาท่ีเชื่อวางใจในพระองค 

 

 อับราฮัมมีความต้ังใจท่ีจะยายจากบานเกิดของเขาในเมืองใหญ และติดตามพระเจาไปยังดินแดนแหงใหม เขาเชื่อใน
พระสัญญาของพระเจา แมวาเขาไมรูวามันจะเปนจริงไดอยางไร ใหต้ังใจฟงขอพระธรรมตอไปน้ีดีๆ 

 
เจาจะแสวงหาเราและพบเราเม่ือเจาแสวงหาเราดวยสิ้นสุดใจของเจา ยรม 29:13 
 

 ใหอานพระธรรมขอน้ีเปนวรรคๆ และใหเด็กๆไดพูดตามคุณ จากนั้นใหคุณเดินไปรอบๆวงของเด็ก และใหเด็กทอง
คนละหน่ึงคําจนครบประโยค ทําไปเรื่อยๆจนเด็กทุกคนมีโอกาสที่จะไดทอง  

 

 ทําไดดีมาก ตอนน้ีครูมีคําถามจะถาม ถาพวกเธอรูคําตอบใหกระโดดขึ้น ไมตองพูดคําตอบออกมาจนกวาครูจะเรียก
เธอใหตอบ 

 

 พระเจาเลือกใครใหเปนบิดาของชนชาติท่ีพิเศษ (อับราฮัม) 
 

 อับราฮัมไดแสวงหาพระเจาดวยสุดจิตสุดใจอยางไร (เขาออกจากเมือง และไปในท่ีๆพระเจาบอกใหเขาไป) 
 

 พระสัญญาอะไรท่ีพระเจาไดใหไวกับอับราฮัม (เขาจะเปนบิดาของชนชาติตางๆ พงศพันธุของเขาจะมีมากมาย
เหมือนกับดวงดาวบนทองฟา) 
 

 อะไรที่ทําใหอับราฮัมเปนคนพิเศษ (เขาเช่ือในพระสัญญาของพระเจาแมวาไมรูวามันจะเปนจริงไดอยางไร) 
 

 ใหเด็กๆเอาของที่พวกเขาแบกวางลง และใหทองพระธรรม ยรม 29:13 พรอมกัน   
 

 

 
 

 
 

การจบบทเรียน:   
 
 



    
ใหเด็กมารวมกันเพ่ือที่จะอธิษฐาน 
พระเจา ขอบคุณพระองคท่ีทรงเรียกเราใหแสวงหาพระองคดวยสุดจิตใจของเรา ในวันน้ีเรามอบจิตใจใหกับพระองค เราเชื่อพระ
คําของพระองค ในตลอดสัปดาหน้ีโปรดชวยใหเราไดแสวงหาพระองคดวยสุดจิตสุดใจของเรา  ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อา
เมน 
 
กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
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