
 
บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี  7 

เร่ือง  พระเจาเปนสิ่งท่ีเรามองไมเห็น และพระองคทรงเปนนิรันดร 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานหลักศาสนศาสตร 
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กลุมอายุ:  9-11 ป  

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเจาทรงเปนอยางไร 

บทเรียน:  พระเจาเปนสิ่งที่เรามองไมเห็น และพระองคทรงเปนนิรันดร 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 
วัตถุประสงคการเรียนรู: 

            
1. เด็กจะสามารถยกตัวอยางไดเก่ียวกับการที่พระเจาเปนสิ่งที่เรามองไมเห็น และพระองคทรงเปนนิรันดร 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. กระดาษสําหรับเด็กแตละคนๆละหน่ึงแผน 
2. ดินสอสี และปากกามารคเกอร 
3. เทปกาว หรือกาว (ใหดูสวนผสมของกาวในคูมืออางอิง)  
4. ใหเขียนพระธรรม รม 1:20 และ 2 คร 4:18  
5. ใหเขียนพระธรรมตอไปน้ีใหกับเด็กๆ: 1 ทธ 1:17, 6:16, ฉธบ 33:27  
6. อาจจะใชก็ได: กลอง  

 
    อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 

 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   

อานบทเรียนทั้งบท 1. 



2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. ฝกเลาเรื่องที่เก่ียวกับผลกระทบจากลม ที่คุณจะใชเปนเรื่องนําสําหรับการเริ่มบทเรียนน้ี 
4. ใหทําทางเดินที่เด็กๆจะสามารถเคล่ือนขบวนไปได (ภายในหอง, ในโรงเรียน หรือขางนอก) 
5. ใหเขียนพระธรรม รม1:20 และ 2 คร 4:18 ใหกับเด็กๆ 
6. อานและศึกษาพระธรรม 1 ทธ 1:17 และ 6:16 
7. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะมีความเขาใจเพ่ิมขึ้นเก่ียวกับการที่พระเจาเปนสิ่งที่เรามองไมเห็น และพระองคทรงเปนนิ

รันดร 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน: 

 

 
 

   

 

  
 หมายเหตุ: คุณอาจจะปรับแตงเรื่องราวใหเก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดจากลม โดยใหคํานึงถึงบริบทของแตละทองถ่ิน 

ตัวอยางเชน ถาไมมีตนไมในบริเวณน้ัน ทรายในบริเวณใกลเคียงจะเปนสีนํ้าตาล 
 
 มีใครบางท่ีเคยถูกลมพัดแรงๆจนเกือบจะปลิวไป ซึ่งลมอาจจะทําใหผมของเธอยุงเหยิง และเธออาจจะรูสึกวาลมพัดมา

สัมผัสกับผิวหนัง; ลมอาจจะพัดกระดาษของเธอจนเกือบจะปลิวไปได เธอสามารถท่ีจะเห็นก่ิงไม และใบไมแกวงไกวเม่ือมี
ลมพัดมา เธอสามารถเห็นสิ่งของตางๆถูกลมพัดปลิวไป เธออาจจะเห็นถุงพลาสติกถูกลมพัดปลิวขามถนน ลมน้ันมีพลัง 
และรุนแรง แตมีใครบางท่ีสามารถมองเห็นลมไดบาง เราจะพิสูจนไดอยางไรวาลมน้ันมีอยูจริง 

 
 ใหคุณนําเด็กๆไดพูดคุยกันเก่ียวกับคําถามตางๆท่ีเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากลม มีเร่ืองราวอะไรบางท่ีมีผลจากการ

กระทําของลม 
 

 ถามีลมกําลังพัดอยูขางนอก ใหพาเด็กๆออกไปขางนอก และใหเด็กๆลองเอากระดาษชูขึ้นใหลมพัด โดยหันหนาไปทางที่
ลมพัดมา หรือใหลมพัดเสนผม, ฯลฯ 

 
 เราไมสามารถเห็นลมได แตเราสามารถท่ีจะเห็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากลมได เราสัมผัสลมได หรือรูวามีลมอยูท่ีน่ัน เรารูวา

มีลมอยูต่ังแตเราเกิด และมีลมอยูท่ีน่ันต้ังแตรุนของพอแม ปูยาตายาย 

 พระเจาทรงเปนเชนน้ันเหมือนกัน เราไดเรียนรูวาพระเจาทรงเปนอยางไร เรารูวาพระเจาทรงบริสุทธ์ิ สัตยซื่อ มีความรัก 
เมตตา และยุติธรรม วันน้ีเราจะมาเรียนรูเก่ียวกับความจริงอยางหน่ึงวา เราไมสามารถมองเห็นพระเจาได และพระเจาทรง
เปนนิรันดร (พระเจาทรงอยูมานานแลว และจะทรงอยูตลอดไป) 
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การนําเสนอ และกิจกรรมการเรียนการสอน:  

 
 

 

 
 ใหคุณอานพระธรรม 1 ทธ 1:17 “พระเกียรติและพระสิริจงมีแดพระมหากษัตริยผูทรงพระเจริญอยูนิรันดรผูทรงเปน

องคอมตะซึ่งมิไดปรากฏพระองคผูทรงเปนพระเจาแตองคเดียวสืบๆไปเปนนิตย อาเมน” 
 

 ใหแบงเด็กๆออกเปนกลุมๆละสี่คน แลวใหแจกกระดาษใหกลุมละสี่ถึงหาแผนเพ่ือใชนําเปนปาย ใหแจกกาว หรือเทป
กาวใหแตละกลุม ใหแตละกลุมเขียนขอพระธรรมที่อานลงบนกระดาษดวยตัวอักษรที่ใหญ และใหเด็กๆระบายสี/
ตกแตงปายของกลุมตัวเองดวย 

 
 คนอิสราเอลมักจะชูปายไปในท่ีประชุม และเหตุการณตางๆเพ่ือใหคนอ่ืนรูวาพวกเขาเกี่ยวของกับใคร จากนั้นใหพวก

เธอถือเปาของตัวเองแลวเดินเปนขบวนรอบๆหอง หรือเดินรรอบโรงเรียน พวกเธอสามารถท่ีจะรองเพลงไปดวยก็ได
แตตองเปนเพลงท่ีเหมาะสม เม่ือจบการเดินเปนขบวนแลวใหทุกคนกลับเขามาในหองอีกคร้ัง 

 

  

 
 เรารูวาเราไมสามารถเห็นพระเจาได ในพระธรรม 1 ทธ 6:15-16 กลาววา “ซึ่งพระเจาผูเสวยสุขและทรงฤทธิ์สูงสุดแต

พระองคเดียวพระมหากษัตริยเหนือกษัตริยท้ังปวงและพระผูเปนเจาเหนือเทพเจาท้ังปวงจะทรงสําแดงใหปรากฏใน
เวลาอันควร พระองคผูเดียวทรงอมตะและทรงสถิตในความสวางท่ีซึ่งไมมีคนใดจะเขาไปถึงผูซึ่งมนุษยไมเคยเห็นและ
จะเห็นไมไดพระเกียรติและฤทธานุภาพอันถาวรจงมีแดพระองคน้ันอาเมน” ถึงแมวาเราจะไมสามารถเห็นพระเจาดวย
ตาเปลาได แตเราสามารถสัมผัสถึงการทรงสถิตอยูของพระองคได เราสามารถเห็นงานของพระองคในชีวิตของเราได 
และในชีวิตของคนอ่ืนๆดวย 

 

 มีวิธีใดบางท่ีทําใหเธอรูวาพระเจาทรงสถิตอยูในชีวิตของเธอ (คําตอบที่อาจเปนไปได – พระเจาทรงชวยฉัน, พระองค
ทรงตอบคําอธิษฐานของฉัน, พระองคทรงตรัสกับฉัน, ฯลฯ) มีวิธีใดบางท่ีเธอเห็นการกระทําของพระเจาในชีวิตของ
คนอ่ืนๆ ใหเด็กๆไดแบงปนวิธีตางๆที่พวกเขาเห็นการทํางานของพระเจา 

 

 พระเจาทรงเปนนิรันดร พระองคทรงอยูกอนท่ีจะสรางโลก และพระองคจะทรงอยูตลอดไป ฉธบ 33:27 กลาววา “พระ
เจาผูดํารงเปนนิตยเปนท่ีอาศัยของทานและพระกรนิรันดรรับรองทานอยูพระองคทรงผลักศัตรูใหออกไปพนหนาทาน
และตรัสวาทําลายเสียเถอะ” ไมเพียงแตพระเจาจะเปนนิรันดร แตวิธีของพระองคยังเปนนิรันดรเชนกัน (ฮบก 3:6) 
และพระคําของพระองคทรงเปนนิรันดร (สดด 119:89) ทุกสิ่งทุกอยางที่เก่ียวกับพระองคน้ันเปนนิรันดร 
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 ใหแบงกลุมๆละสามคน และใหพูดคุยกันเก่ียวกับความหมายของคําวา นิรันดร จากน้ันใหแบงปนกับเพ่ือนๆ และใหทํา
รายการสิ่งของตางๆท่ีเปนนิรันดร ใหเวลากับเด็กๆหานาที จากนั้นใหแตละกลุมนําเสนอตอคนอื่นๆในช้ันเรียน ขณะที่
เด็กๆพูดถึงสิ่งตางๆ ใหคุณคอยย้ําเตือนเด็กๆวา มีเพียงพระเจาเทาน้ันที่เปนนิรันดร โลกของเราจะเสื่อมลง และไมมีสิ่ง
ใดที่เปนนิรันดรเหมือนกับพระเจา 

 

 
 

 

 
 เขียนพระธรรมสองขอน้ีใหกับเด็กๆ: 1 ทธ 1:17 และ ฉธบ 33:27 ใหเด็กแบงกลุมๆละสี่คน จากนั้นใหเด็กพูดคุยกันและให

พวกเขาแตงเปนบทกลอนที่จะสามารถบรรยายขอพระธรรมที่ไดรับ พวกเขาอาจจะใชกลองเพ่ือเคาะเปนจังหวะก็ได แตละ
กลุมจะตองนําเสนอตอกลุมอื่นๆดวย 
 

  

 
 

 ใหเราลองมาดู Christian Worldview model อีกคร้ัง สวนลางของบานน้ันคืออะไร ใหเด็กๆไดตอบ ใช กอนหินซึ่งเปน
พระคําของพระเจา พระเจาทรงเปนจริง และทุกสิ่งท่ีพระองคตรัสกับเราน้ันก็เปนจริง วันน้ีมีอะไรบางท่ีเราไดยิน
เก่ียวกับพระเจาวาเปนความจริง ใหเด็กๆไดตอบสนอง 

 

 เย่ียมมาก สวนตอไปของบานคืออะไร (ฐานท่ีเปนสีมวง) สวนฐานท่ีเปนสีมวงไดบอกอะไรกับเราบาง (ไดบอกเรา
เก่ียวกับพระลักษณะของพระเจา) พระลักษณะของพระเจามรอะไรบาง ใหเด็กๆไดตอบสนอง พระเจาแสนดี, พระเจา
ทรงบริสุทธ์ิ, เราไมสามารถเห็นพระเจา, พระองคทรงเปนนิรันดร, เปยมดวยความรัก, เมตตา, ฯลฯ พระเจาชางเปน
พระเจาท่ีแสนวิเศษ 

 
 

 
การจบบทเรียน:   

 
 

 

 
 ใหเขียนพระธรรม รม 1:20 และ 2 คร 4:18 ลงในกระดาษอีกแผนหน่ึงแลวเอาใหกับเด็กๆ ใหเด็กแบงกลุมๆละสามคน 

จากน้ันใหเอากระดาษท่ีมีขอพระธรรมสงใหกับแตละกลุม และใหพวกเขาเรียบเรียงเปนคําพูดของตนเอง จากน้ันใหแตละ
กลุมนําเสนอหนาช้ัน ใหคุณสรุปวาพระเจาทรงเปนนิรันดร และเราไมสามารถที่จะเห็นพระเจาได 
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 อธิษฐานปดโดยการขอบคุณพระเจา ถึงแมวาเราไมสามารถมองเห็นพระองคได เรารูวาพระองคทรงอยู และจะทรงอยู
ตลอดไป 

 
กิจกรรมเสริม: 
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


