บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 8
เรื่อง พระเจาทรงรูทุกสิ่ง และทรงอยูทุกหนทุกแหง
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาใจพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจแนวคิดพื้นฐานหลักศาสนศาสตร
กลุมอายุ: 9-11 ป
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเจาทรงเปนอยางไร
บทเรียน: พระเจาทรงรูทุกสิ่ง และทรงอยูทุกหนทุกแหง
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะสามารถอธิบายวาพระเจาทรงรูทุกสิ่ง และทรงอยูทุกหนทุกแหง

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1. พระคัมภีร
2. กระดาษ - สําหรับเด็กคนละหนึ่งแผน
3. ดินสอ
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
1. กระดาษคนละหนึ่งแผนสําหรับเด็กละคน
2. ปากกามารคเกอร หรือดินสอสี
3. เทปกาว หรือกาว (ดูสวนผสมไดในคูมืออางอิง)

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1. อานบทเรียนทั้งบท
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2.
3.
4.
5.

รวบรวมอุปกรณตางๆ
อานและศึกษาพระธรรม สดด 139:8-10
ใหจัดเตรียมโตะสําหรับการนําเสนอการแสดง
อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะเขาใจวาพระเจาทรงรูทุกสิ่ง และทรงอยูทุกหนทุกแหง

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

 ครูตองการจะเลาเรื่องๆหนึ่งที่เกี่ยวกับกระตายตัวนอย
กระตายนอยในเรื่องนี้ตองการหนีออกจากบาน วันหนึ่งเขาตัดสินใจวา นี่แหละเปนวันที่เขาจะหนีออกจาก
บาน เขาจะไปใหไกลเกินกวาที่แมของเขาจะหาเจอ
เขาจึงวิ่งไปที่ลําธาร กลายเปนปลา และกระโดดลงน้ําแลววายน้ําหนีไป เขาคอยย้ําเตือนตัวเองวา “แมของฉัน
จะไมสามารถหาฉันเจอ” เขาสะกดรอยตามเจาหนอนตัวออน แลวกลืนมันลงไป ไม...มีเบ็ดติดอยูที่หนอนตัว
นั้น เขาถูกดึงขึ้นไปบนผิดน้ํา และเมื่อเขามองไปที่ปลายของคันเบ็ด เขาเห็นแมของเขาถือคันเบ็ดอยู และ
แตงตัวเปนนักตกปลา แมพูดกับเขาวา “แมรักเจามากจนไมสามารถปลอยใหเจาหนีไปได ใหเรากลับบานกัน
เถอะ”
วันตอมา กระตายนอยแปลงรางเปนดอกไมในสวน “แมตองหาฉันไมเจอแน” กระตายนอยคิดอยูในใจ ไม
นานเขาก็เริ่มรูสึกวามีใครบางคนมาขุดเอาตนดอกไมนั้น และเมื่อเขามองดูก็เห็นเปนแมของเขาแตงตัวเปน
คนสวนกําลังขุดอยู แมพูดกับเขาวา “แมรักเจามากจนไมอาจใหเจากลายเปนดอกไม และแมตองกลายเปนคน
สวน ใหเรากลับบานกันเถอะ”
วันถัดมา กระตายนอยแปลงรางเปนกอนหินบนภูเขา “ในที่สุด แมตองหาฉันไมพบแนๆ” ในไมชาก็มีนักไต
เขาคนหนึ่งไตเขาขึ้นมา และหยุดอยูที่กอนหินกอนนั้นแลวพูดวา “อยูนี่เอง ใหกลับบานกันเถอะ” แมกระตาย
พูดกับเขา กระตายนอยจึงกลับบานไปอยูกับแม
 นี่เปนเรื่องเลาที่เยี่ยมมาก ใหคุณถามคําถามเหลานี้เพื่อที่เด็กๆจะไดแลกเปลี่ยนความคิดกัน
o เธอคิดวาทําไมเจากระตายนอนถึงตองการหนีออกจากบาน?
o แมของเขารักเขาหรือเปลา?
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o แมของเขามักจะทําอยางไรบาง?
o สุดทายเจากระตายนอยตัดสินใจทําอะไร?
o ฟงดูแลวแมของกระตายนอยคลายๆกับพระบิดาในสวรรคของเราหรือเปลา และถามีสวนคลายนาจะเปน
สวนไหน
o พระเจาทรงรูทุกสิ่งทุกอยางหรือเปลา?
o พระเจาทรงรูวาเราอยูที่ไหนหรือเปลา?
o เราสามารถหลบซอนจากพระเจาไดหรือไม?
 พระเจาของเราทรงรูทุกสิ่ง และทรงอยูทุกหนทุกแหง เหมือนกับแมของเจากระตายนอย
การนําเสนอ และกิจกรรมการเรียนการสอน:

 ใหอานพระธรรม สดด139:8-10 ใหเด็กๆฟง ใหคุณนําการสนทนาเพื่อใหเด็กๆเขาใจวาพระเจาทรงรูทุกสิ่งเกี่ยวกับเรา
และสามารถมองเห็นเราได, ชวยเหลือเรา และอยูกับเราไมวาเราจะอยูในที่ใดๆ
 พระองคทรงรูทุกสิ่ง นั่นหมายความวาพระองคทรงรูทุกอยางเกี่ยวกับเรา และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ ใหคุณเขียน
คําวา “พระเจาทรงรูทุกสิ่ง” ลงบนกระดานดํา

 ใหใชลูกบอล หรือสิ่งของที่สามารถกระดอนได และใหเด็กๆยืนเปนวงกลม ใหเรามาเลนเกมหนึ่งดวยกันซึ่งเปนเกมที่
เราจะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่พรระเจาทรงรูเกี่ยวกับเรา ครูจะโยนลูกบอลไปใหคนหนึ่ง ทันทีที่จับบอลไดใหคนๆนั้นพูดถึง
บางอยางที่พระเจาทรงรูเกี่ยวกับตัวของเขา เธออาจจะพูดวา พระเจารูวาเมื่อคืนเธอมีฟนหลอไปหนึ่งซี่ หรือพระเจารู
วาเธอลืมทําการบาน พวกเธอจะตองพูดถึงสิ่งที่แตกตางกันออกไปในแตละครั้งที่จับบอลได
 เมื่อพูดเสร็จแลว ใหโยนลูกบอลไปใหกับเพื่อนคนอื่นอีก การสงบอล และการพูดจะตองกระทําอยางรวดเร็วที่สุด
 ใหคุณเริ่มโยนลูกบอล และเริ่มเลนเกมได
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 พระเจาทรงสถิติยูทุกหนทุกแหง ใหเขียนวา “พระเจาทรงอยูที่หนทุกแหง” ลงบนกระดานดํา ไมมีที่ใดที่พระเจาไมทรง
สถิตอยู พระเจาทรงอยูทุกหนทุกแหงในโลกไมวาจะเปนที่ๆยากจนมาก, มีความเศราโศกมาก, ที่มีสงครามมาก
ถึงแมวาเราอาจจะไมรูสึกถึงการทรงสถิตอยูของพระองค แตเรารูวาพระองคทรงอยูใกลๆกับเรา
 ใหคุณถามเด็กๆวาพระเจาจะทรงสถิตอยูท่ไี หนบาง (เชน พระเจาทรงอยูในบานของฉัน, ที่โรงเรียนของฉัน, ใน
ประเทศของฉัน, หรือที่ประเทศอื่นๆในโลกใบนี้, ฯลฯ) ใหคุณพยายามระบุสถานที่เพื่อจะใหเด็กๆไดเขาใจถึงาการ
ทรงสถิตอยูของพระองค

 ใหเรามาเลนเกมหนึ่งดวยกัน คราวนี้เราจะมาชวยกันบอกถึงสถานที่พระเจาทรงสถิตอยู เชน ที่พระเทศจีน, ในชั้น
เรียนเด็กประถม, ในโรงพยาบาล, ในธนาคาร, ฯลฯ ใหใชลูกบอล หรือสิ่งของที่สามารถโยนไปมาได

 ใหเด็กแบงกลุมเปนกลุมละหกคน ใหแตละกลุมเขียนเรื่องราวโดยใชพระธรรม สดด 139:8-10 เปนขอมูลในการเขียน
แตละกลุมวสามารถที่ใสจินตนการลงไปเทาทีตองการ และตองสามารถสรุปเรื่องในทํานองที่วา พระเจาสามารถพบ
พวกเขาถึงแมพวกเขาจะอยูที่ไหน และมาชวยเหลือพวกเขาใหปลอดภัย
 ใหแตละกลุมนําเสนอเรื่องราวของตนเองตอกลุมอื่นๆ แตละกลุมสามารถที่จะทําใหเปนละคร และแสดงไดแทนที่จะ
อานใหเพื่อนๆฟงเพียงอยางเดียว

การจบบทเรียน:

 เรารูวาพระเจาทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหง และทรงรูทุกอยาง ไมมีที่ไหนที่เราไปแลวพระองคจะไมทรงสถิตอยู
พระองคไมมีขอจํากัดในการทรงสถิตอยูของพระองค แมแตความเขาใจของพระองคก็ไมมีขอจํากัด ในพระธรรม
สดด 147:5 กลาวา ความคิดของเราไมอาจจะซอนจากพระเจาได พระเจาทรงรูความคิดของเราทุกอยาง
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 เราไดเรียนรูเกี่ยวกับความอัศจรรยของพระเจา เธอมีอะไรที่เธอชอบเกี่ยวกับพระเจาบาง ใหเด็กๆไดตอบสนอง
(คําตอบที่อาจเปนไปได- พระเจาทรงบริสุทธิ์, เปยมดวยความรัก, มีเมตตา, ยุติธรรม, เปนนิรันดร, ไมสามารถมองเห็น
ได, ทรงรูทุกสิ่ง, ทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหง, ฯลฯ)
 สวนไหนของ Christian Worldview house model ที่แสดงใหเห็นถึงพระลักษณะของพระเจา ใหเด็กๆไดตอบสนอง
ดีมาก ฐานสีมวงไดย้ําเตือนเราใหรูเกี่ยวกับธรรมชาติของพระเจา
 ใหเรามารองเพลงที่บงบอกถึงพระลักษณะของพระเจา เพลงที่อาจจเปนไปไดเชน “He’s Got the Whole World in His
Hands” หรือเพลงอื่นๆที่สื่อกเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจา
 ใหจบบทเรียนโดยอธิษฐานขอบคุณพระเจาที่ไมเคยละสายตาจากเรา และพรระองคทรงรูทุกสิ่งเกี่ยวกับเรา และทรงรัก
เราอยางไมมีเงื่อนไขใดๆ
กิจกรรมเสริม:

 ใหเด็กๆเขียนพระธรรม สดด 139:8-10 ใหเด็กๆใชเทปกาว หรือกาวติดสวนตางๆเขาดวยกันเปนแผนใหญๆ ใหเด็กๆสื่อถึง
การทรงสถิตอยูของพระเจา ใหเขียนคําวา “พระเจาทรงรูทุกอยาง” และ “พระเจาทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหง” บนบอรดแข็ง
จากนั้นใหแสดงผลงานรอบๆหอง
แหลงขอมูลที่ใชสําหรับบทเรียนนี้:
The Runaway Bunny by Margaret Wise Brown, Harper & Row, 1972.
ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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