
 
บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี   3                                                                                      

เร่ือง  พระองคทรงเปนพระเจาแตเพียงผูเดียว 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานหลักศาสนศาสตร 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานหลักศาสนศาสตร  

 

กลุมอายุ:  9-11 ป  

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  ฉันรูวาพระเจาทรงเปนความสัตยจริง 

บทเรียน:  พระองคทรงเปนพระเจาแตเพียงผูเดียว 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             
1. เด็กจะสามารถเลาเปนคําพูดของตนเองวา “ทําไมพระเจาของเราจึงเปนพระเจาที่แทจริงเพียงพระองคเดียว” 
 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. ภาพประกอบของเอลียาห และพระทั้งหลายของบาอัล (ใชวาดเองก็ได) 

 
       อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   
 
1. กระดาษ - สําหรับเด็กคนละหน่ึงแผน 
2. ดินสอ หรือดินสอสี 
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   
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1. อานบทเรียนทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อาน และศึกษาพระธรรม 1 ซมอ และ 1 พกษ 18:20-29 และเตรียมตัวที่จะอานขอพระธรรมเหลาน้ีในช้ัน

เรียน 
4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะสามารถเขาใจวาพระเจาทรงเปนพระเจาที่เที่ยงแทเพียงพระองคเดียว  

    
 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:   

  

 
 มีศาสนามากมายที่แตกตางกัน และมีการกราบไหวบูชาพระตางๆท่ีแตกตางกันดวย ใหพูดคุยกันเก่ียวกับศาสนาในพ้ืนที่

ของคุณ และใหเขียนช่ือศาสนาเหลาน้ันลงบนกระดาษแผนใหญและติดไวบริเวณหนาช้ันเรียน 
 

 เราจะรูไดอยางไรวา พระเจาท่ีเรากําลังรับใชพระองคองคทรงเปนพระเจาท่ีเท่ียงแทแตเพียงพระองคเดียว? วันน้ี
พวกเธอจะทําหนาท่ีเปนทนายความที่จะตองพิสูจนวา พระเจาทรงเปนพระเจาท่ีเท่ียงแทแตเพียงพระองคเดียว ให
เธอพูดคุยกันในกลุมวา สิ่งท่ีพวกเธอจะนําเสนอในศาสน้ันคืออะไร จากน้ันครูจะใหแตละกลุมท่ีออกมานําเสนอหนา
ชั้นเรียน ใหเด็กๆจับกลุม 3-4 คน และใหมีสิ่งที่สามารถพิสูจนไดวาพระเจาทรงเปนพระเจาที่เที่ยงแทแตเพียง
พระองคเดียว ใหเวลากับเด็กๆสัก 5 นาที หรือมากกวาน้ันถาหากเด็กๆมีการแลกเปล่ียนกันที่เปนปะรโยชน 

 

 ใหแตละกลุมออกมานําเสนอสิ่งที่พวกเขาคิดเอาไว พวกเธอไดยกประเด็นตางๆท่ีดีมาก ใหเรามาดูในพระธรรมของ
พระเจาวามีขอพิสูจนอยางไรบาง 

 

 
การนําเสนอ และกิจกรรมการเรียนการสอน:  

  

 

 ในบทเรียนท่ีผานๆมา เราไดเรียนรูวาพระเจาทรงมีอยูจริง – การทรงสรางของพระเจาเปนเคร่ืองพิสูจนใหกับเราวา
พระเจาทรงมีอยูจริง ในบทเรียนท่ีผานมา เราเรียนรูวาพระคําของพระองคน้ันเปนความจริง ใหเรามาดูวาพระเจาได
ตรัสอะไรบางในพระคําของพระองค 
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 ใหเด็กๆเปดพระธรรม อสย 45:18 ในพระธรรมอิสยาห 45:18 พระเจาไดตรัสวา “พระเจาทรงเปนพระเจาแตเพียง
พระองคเดียว และจะไมมีพระอ่ืนใด” พระธรรมของพระเจาน้ันเปนความจริงใชหรือไม (ใช) พวกเราสามารถท่ีจะเชื่อ
ไดหรือไมในสิ่งท่ีพระคัมภีรบอก? (เช่ือได) เพราะเหตุใดพวกเราจึงสามารถท่ีจะแนใจไดเปนอยางดี ใหเด็กๆได
ตอบสนอง 

 ใหเรามาดูท่ี Christian Worldview house model เราเห็นกอนหินสีนํ้าตาลท่ีรองรับฐานของบานเอาไว เธอคิดวากอน
หินเหลาน้ันใชแทนอะไร (พระคําของพระเจา) ดีมาก เปนพระคําของพระเจา พระเจาทรงเปนความจริง และทุกสิ่งท่ี
พระองคตรัสเอาไวในพระคําของพระองคก็เปนความจริงดวย 

 ใหเรามาอานพระธรรม อสย 45:18 พรอมๆกัน ใหเด็กๆไดอานพระธรรมขอน้ีดวยเสียงดังพรอมกัน พระคําของพระ
เจาไดบอกอะไรกับเราบาง (พระองคทรงเปนพระเจา และจะไมมีพระอื่นใด) ใช พระองคทรงเปนพระเจา และจะไมมี
พระอ่ืนใด สวนใดของบานท่ีไดสื่อถึงประโยคนี้ (ฐานที่เปนสีมวง) ดีมาก ฐานท่ีเปนสีมวงน่ันเองท่ีบอกใหเรารูเก่ียวกับ
พระลักษณะของพระเจา 

 ลองจินตนการวาเธอเพิ่งจะพบกับเพ่ือนคนพิเศษคนหน่ึง และเธอมีความคิดท่ีดีท่ีจะทําใหเธอกับเพ่ือนกลายเปนเพ่ือน
ท่ีสนิทกัน เธอจะทําอยางไรเพื่อท่ีจะทําความรูจักกับเขาใหมากขึ้น ใหเด็กๆไดตอบ ใช เธอตองใชเวลากับเขา และทํา
ความรูจักเขาใหมากขึ้นเร่ือยๆ 

 ก็เหมือนกับพระเจา ในการใชเวลาเรียนรูดวยกันของพวกเรา ทําใหเราไดรูวาพระเจาเปนใคร และพระองคตองการ
อะไร พระองคทรงเปนพระเจาท่ีแทจริง และมีฤทธิอํานาจท่ีแทจริงแตเพียงพระองคเดียว ใหเรามาอานเร่ืองราวในพระ
คัมภีรดวยกันเพ่ือท่ีจะสามารถพิสูจนไดจากวิธีการที่นาอัศจรรยใจท่ีแสดงใหเห็นวาพระเจาทรงเปนพระเจาท่ีแทจริง
แตเพียงพระองคเดียว ทุกคนพรอมหรือยัง 

  

 

 ใหอานพระธรรม 1 ซมอ 5:1-5 คนฟลิสเตียไดขโมยหีบพันธสัญญาไปจากคนอิสราเอล ซึ่งเปนสัญญลักษณแทนพระ
เจา พวกเขานําหีบพันธสัญญาไปวางไวแทบเทาของรูปปนพระของเขาที่ชื่อวา ดาโกน ใหคุณถามคําถามตอไปน้ีและ
กระตุนใหเด็กไดใชเวลาในการพูดคุยกันตอไป 

o เธอคิดวาผูคนเหลาน้ันจะคิดอยางไรเม่ือเห็นรูปปนของดาโกนตกลงมาอยูแทบเทาของหีบพันธสัญญา 

o เธอคิดวาผูคนเหลาน้ันจะคิดอยางไรเม่ือเห็นรูปปนของดาโกนตกลงมาอยูแทบเทาของหีบพันธสัญญา และ
แตกหักในวันท่ีสอง 

o เธอคิดวาพวกเขาบางคนจะเร่ิมคิดท่ีจะติดตามพระเจา แทนท่ีจะกราบไหวตอรูปปนท่ีไมมีฤทธิเดชหรือเปลา 
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o ลองจินตนการวาเธออยูท่ีน่ัน เธอคิดวาผูคนจะพูดคุยกันวาอยางไรบางบริเวณขางนอกของวัดของพระดา
โกน 

o เธอคิดวาหีบพันธสัญญามีฤทธิอํานาจ หรือพระเจาทรงมีฤทธิอํานาจเหนือทุกสิ่ง 

 ครูชอบวิธีท่ีชวยใหเรารูวาพระคําของพระเจาน้ันสามารถพิสูจนไดวาพระเจาทรงเปนพระเจาท่ีแทจริงแตเพียง
พระองคเดียว ใหเราอานพระธรรมอีกตอนหน่ึง 

 ใหอานเรื่องราวของเอลียาห กับพระของบาอัลในพระธรรม 1 พกษ 18:20-39 ใหเตรียมภาพประกอบของเรื่องราวน้ัน 
(อาจจะเปนแผนซีดี หรือรูปวาดที่ครูวาดเอาไว) ใหเด็กๆดูรูป และใหพวกเขาเลาเรื่องราวอีกครั้งดวยคําพูดของพวกเขา
เอง 

 ชางเปนฉากท่ีไมนาเชื่อเลยท่ีเอลียาหสามารถรองทูลตอพระเจาท่ีจะเสดจ็ลงมา และประทานไฟลงมา น่ันเปนาการ
สําแดงใหเห็นวาพระเจาทรงเปนพระเจาแตเพียงพระองคเดียว ใหถามคําถามเหลาน้ี และเรียกเด็กทีละคนๆเพ่ือที่ตอบ
คําถาม 

o เธอคิดวาพระของบาอัลท้ัง 450 คนน้ันจะรูสึกวิตกกังวลหรือไมวาพระบาอัลของพวกเขาจะไมสามารถทําให
เกิดไฟได 

o เธอคิดวาผูคนจะเร่ิมรูสึกวิตกกังวลในชวงเวลาใด 

o เธอคิดวาผูคนจะคิดอยางไรเม่ือพระบาอัลไมสามารถทําใหเกิดไฟได 

o เธอคิดวาเอลียาหจะรูสึกวิตกกังวลหรือเปลาวาพระเจาจะไมสามารถทําใหเกิดไฟได 

o เอลียาหไดใชวิธีอะไรในการที่จะพิสูจนความเช่ือของเขาวาพระเจาสามารถท่ีจะทําใหเกิดไฟได (เอลียหใหเอา
นํ้าเทลงบนเคร่ืองถวายบูชา) 

o เอลียาหไดทําอะไรที่ชวยใหผูคนที่น่ันรูวาสิ่งท่ีเกิดขึ้นน้ันไมใชสิ่งท่ีเขาทํา แตเปนฤทธิอํานาจของพระเจา (เอ
ลียาหอธิษฐาน และพูดวาเขาเปนเพียงคนที่ทําตามพระบัญชาของพระองค) 

o เธอคิดวาเอลียาหจะรูสึกอยางไรเม่ือเขาเห็นการอัศจรรยท่ีพระเจาไดทําโดยใหมีไฟลงมาเผาทุกอยาง
แมกระท่ังนํ้าท่ีลงเอาไว 

 พวกเราไมตองวิตกกังวลวาพระเจาจะมาสําแดงในชีววิตของเราหรือเปลา พระองคไดทรงสัญญาแลว พระองคทรง
เปนพระเจาท่ีแทจริงแตเพียงพระองคเดียว 



 
 

 

 

 ใหแบงเด็กๆออกเปนสองกลุม และใหกลุมหน่ึงแสดงเรื่องราวในพระธรรม 1 ซมอ 5:1-5 (ดาโกน) และอีกกลุมหน่ึง
แสดงเรื่องราวในพระธรรม 1 พกษ 18:20-39 (เอลียาห และพระของบาอัล) 

 ใหตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอวาทําไมพระเจาทรงเปนพระเจจาที่แทจริงเพียงพระองคเดียว 

 

 
การจบบทเรียน:  

  

 
 ใหสรุปเรื่องราวท้ังสองเรื่อง และใหอาสาสมัครบางคนออกมาท่ีหนาช้ัน และเลาวาทําไมขอความท่ีวา “พระเจาของฉันจึง

เปนพระเจาที่แทจริงแตเพียงผูเดียว” น้ันเปนความจริง พวกเขาอาจจะใชเรื่องราวในพระคัมภีร หรือเลาจากพระธรรม อสย 
45 ก็ได 

 
 ใหจบบทเรียนในวันน้ีโดยการใหเด็กๆตะโกนวา “พระเจาของฉันน้ันทรงเปนพระเจาท่ีแทจริง พระคําของพระองคน้ัน

ทรงนําทางฉัน พระองคทรงเปนพระเจาท่ีแทจริงแตเพียงพระองคเดียวสําหรับฉัน” 
 

 อธิษฐานปดโดยใหเด็กๆขอบคุณพรระเจาที่พระองคทรงมีพระลักษณะที่นาอัศจรรย และขอพระองคที่จะชวยใหพวหเขาได
เรียนรูมากขึ้นเก่ียวกับพระลักษณะของพระองค 

 
กิจกรรมเสริม 

 
 

 

 
 ใหพวกเธอแสดงบทบาทเปนนักขาวในสมัยพระคัมภีรเดิม โดยเปนนักขาวของหนังสือพิมพของชนชาติอิสราเอล พวกเธอ

ไดรับมอบหมายใหทําขาวเร่ืองราวของ ดาโกน ใหแตละกลุมวาดรูปประกอบเร่ืองราว และนําเสนอส่ิงท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลา
น้ัน  และหลักฐานที่แทจริงท่ีเธอตองการนําเสนอคือ พระเจาทรงเปนพระเจาท่ีแทจริงแตเพียงพระองคเดียว 

 
 ใหแบงเด็กออกเปนสองกลุม ใหกลุมหน่ึงนําเสนอเร่ืองราวของ ดาโกน และอีกกลุมหน่ึงนําเสนอเรื่องของพระบาอัล และ

ใหแตละกลุมเลือกตัวแทนนําเสนอโดยใหมีการอธิบายไดวาทําไมพระเจาทรงเปนพระเจาที่แทจริงเพียงพระองคเดียว 
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


