
 

บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี  7 

เร่ือง  อับบราฮัมเชื่อฟงพระเจา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงออกถึงการมีพันธะผูกพันตอความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต 

ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร  

สาระการเรียนรู: รูและเขาใจเรื่องเลาหลักๆ ในพระคัมภีร  

 

กลุมอายุ:  3-5 

ป:  1 

หัวขอหลัก:  พันธสัญญาเดิม 

บทเรียน:  อับบราฮัมเช่ือฟงพระเจาทรง 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:        

 

1. เด็กๆ จะรูวาพระเจาทรงสัญญาอะไรไวแกนางซาราหและอับราฮัม 

2. เด็กๆ จะรูทําไมนางซาราหจึงหัวเราะ 

3. เด็กจะไดเขียนวาพวกเขาจะเช่ือฟงพระเจาไดอยางไร 2 วิธี 

 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                     

 
  

 

1. กระดาษและปากกา 

2. เอากระดาษแข็งตัดเปนรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ วงกลมขนาดเล็กและใหญเอาไวเปน

แบบ 

 

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

ไมมี 

 



 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:   

• อานและ ศึกษาบทเรียนและขอพระคัมภีร (ปฐมกาล 12-24) 

• เตรียมทําภาพที่พักของอับราฮัม มีเต็นท มีแกะและแพะ อับราฮัม นางซาราห และทารก 

ลากเสนรอบรูปสามเหลี่ยมเพ่ือวาดเปนเต็นท ลากเสนวงกลมรอบแบบเพื่อใหเปนหัวและตัว

ของแกะ เตรียมไวใหเด็กดูเปนตัวอยาง 

• เขียนวิธีงายๆ ที่เด็กๆ จะเช่ือฟงพระเจาได (มีเมตตา แบงปน ใหเกียรติพอแม ฯลฯ)  

• อธิษฐานเผื่อเด็กที่จะมาเรียนใหพวกเขาเริ่มเช่ือพระเจา ขอพระเจาเตรียมใจของคุณ 

          

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

 

การนําเขาสูบทเรียน:  

   

  พูดวา: หลายปหลังจากนํ้าทวมใหญ โนอาหเสียชีวิต และครอบครัวของเขาเติบโต

และขยายออกไป มีผูสืบเชื้อสายของโนอาหคนหน่ึงชื่อ อับราฮัม 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

พูดวา: อับราฮัมเปนเพื่อนกับพระเจา เชนเดียวกับโนอาห 

• เขารักพระเจาและเชื่อฟงพระองค 

• วันหน่ึง พระเจาบอกอับราฮัมใหเดินทางไปตางประเทศ 

• พระเจาอวยพรอับราฮัมและบอกวาพระองคจะทําใหเขาเปนผูนําประชากรกลุมหน่ึง  

 

• อับราฮัมออกเดินทาง เขาไปกับนางซาราหและหลานชายชื่อ โลท พวกเขาเอาเต็นท แกะ และแพะ 

จํานวนมากมายไปดวย 

 

ถามและใหเด็กตอบ 

• เด็กๆ คิดวาพวกเขานําเอาอะไรไปดวยในการเดินทางน้ี? 

• พวกเขาตองมีอะไรจึงจะมีชีวิตอยูได? 



• ถาเด็กๆ ตองเดินทางไปตางประเทศ จะเอาอะไรไปดวย? 

 

พูดวา: ในระหวางการเดินทาง ฝูงสัตวของเขาก็ขยายใหญขึ้นเร่ือยๆ เพียงไมนานพวกเขาก็ไมมีหญาพอท่ีจะให

สัตวท้ังหมดกิน 

• อับราฮัมบอกใหโลทเลือกผืนดินท่ีอยูใหม แลวพวกเขาก็แยกกันอยู  

• โลทเลือกผืนดินท่ีอยูใกลกับคนไมดีในเมืองโสโดม คนพวกน้ีไมรักพระเจา  

• พระเจาทรงสําแดงผืนดินอีกแหงหน่ึงใหแกอับราฮัมท่ีพระองคอยากใหเขาอยู 

 

• พระเจาบอกกับอับราฮัมและนางซาราหวาพวกเขาจะมีครอบครัวใหญ ทรงบอกวาเชื้อสายของพวก

เขาจะมากเทากับดาวบนทองฟาและเม็ดทรายบนผืนดิน 

• แตหลายปท่ีผานมา พวกเขาไมมีลูกแมแตคนเดียว 

• เม่ืออับราฮัมอายุ 99 ป และซาราหก็ชรามากแลว พระเจาบอกวาพวกเขาจะมีลูกชาย  

• อับราฮัมเชื่อวางใจในพระเจา แตซาราหหัวเราะ พระเจาบอกกับเธอวา ไมมีอะไรท่ียากเกินไปสําหรับ

พระองค เพราะพระองคทรงเปนพระเจาแหงสรรพสิ่งท้ังในสวรรคและแผนดินโลก 

 

• แลวแมเฒาซาราหก็ไดมีลูกชาย ชื่อวา อิสอัค ซาราหดีใจมาก เธอเอาแตหัวเราะ 

•  

• ยังมีเร่ืองราวมากมายในพระคัมภีรท่ีเก่ียวกับอับราฮัม ซาราห อิสอัค และพ่ีชายของเขาท่ีชื่อ อิชมาเอล 

อีกหนอยเด็กๆ สามารถอานไดจากพระคัมภีร 

• สิ่งสําคัญท่ีเราควรจําไวคือ อับราฮัมและครอบครัวของเขาเชื่อฟงและไววางใจในพระเจา และพระเจา

ทรงรักษาพระสัญญาของพระองคเสมอ 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

 

ถามคําถาม (ใหเด็กตอบ) 

• สัญญา หมายความวาอะไร? (การทําสิ่งที่เราบอกวาจะทํา) 

• พระเจาทรงสัญญาอะไรกับซาราหและอับราฮัม? (พวกเขาจะมีลูกชาย) 

• ทําไมซาราหจึงหัวเราะกับพระสัญญาของพระเจา? (เพราะเธอแกเกินกวาจะมีลูกไดแลว) 

• พระเจาทรงรักษาพระสัญญาของพระองคไหม? (รักษา) 



• อับราฮัมและซาราหเชื่อฟงพระเจา เพราะเขารักพระองค เด็กๆ จะเชื่อฟงพระเจาไดอยางไรบาง (คําตอบที่

เปนไปได: ทําตามที่พอแมบอก ชวยงานบาน มีเมตตาป 

 

เกม: บิดาแหงความเช่ือ 

 
 

   

 

ใหเด็กๆ ยายไปที่สําหรับเลนเกมและยืนลอมเปนวงกลม 

พูดวา: เพลงตอไปน้ีบอกวา ถาเราเชื่อในพระเจา เหมือนกับอับราฮัม เราจะไดเปนลูกแหงความเชื่อของอับราฮัม  

 

ครูทําทาใหเด็กดู เมื่อรองเพลงรอบตอไปใหเพ่ิมทาทางทีละหน่ึงทา 

ชูมือขวา – ชูมือขวาขึ้น แลวลดลงไวขางตัว 

ชูมือซาย – ชูมือซายขึ้น แลวลดลงไวขางตัว 

กระทืบเทาขวา - กระทืบเทาขวา 

กระทืบเทาซาย – กระทืบเทาซาย 

พยักหนา – พยักหนา 

กระโดด – กระโดด 

 

ใหเด็กๆ ยืนขึ้นและรองเพลง บิดาแหงความเช่ือ ตบมือเร็วๆ เปนจังหวะดวย  

 

“บิดาแหงความเช่ือ มีลูกๆ หลายคน ลูกหลายคนมีบิดาช่ืออับราฮัม บางคนน้ันก็สูง บางคนน้ันก็เต้ีย ทุกคนพรอมใจกัน 

ชูมือขวา” (ชูมือขวาขึ้น แลวลดลงไวขางตัว) 

 

“บิดาแหงความเช่ือ มีลูกๆ หลายคน ลูกหลายคนมีบิดาช่ืออับราฮัม บางคนน้ันก็สูง บางคนน้ันก็เต้ีย ทุกคนพรอมใจกัน 

ชูมือซาย” (ชูมือซายขึ้น แลวลดลงไวขางตัว) 

 

รองเพลงซ้ําจนทําทาทั้งหมดที่เตรียมไว 

 

งานประดิษฐ: เต็นทของอับราฮัม 

 

   
1. ใหเด็กๆ ยายไปที่สําหรับทํางานประดิษฐ 



2. สาธิตวิธีลากเสนรอบรูปสามเหลี่ยม (ทําเปนเต็นท) รูปวงกลมเล็ก 3 รูป (2 วงเปนหัวแกะ อีก 1 วงเปน

ดวงอาทิตย) รูปวงกลมใหญ 2 วง (เปนตัวแกะ) 

3. ชวยเด็กลากเสนรอบรูปสามเหลี่ยมเพื่อทําเปนเต็นท 

4. ใหเด็กๆ ลากเสนรอบรูปสามเหลี่ยมหลายๆ รูปเพ่ือทําเปนแกะและแพะ (วงกลมเล็กเปนหัว วงกลม

ใหญเปนตัว) 

5. ชวยเด็กลากเสนรอบรูปวงกลมเพ่ือทําเปนดวงอาทิตย 

6. ใหเด็กๆ วาดรายละเอียดตามตองการ (เทา หาง หนา) 

7. ใหเด็กๆ วาดรายละเอียดเพ่ิม เชน ซาราห อับราฮัม และทารก (รายละเอียดเพิ่มเติม : กองไฟสําหรับ

ทําอาหาร หมอ ตนไม ฯลฯ) 

 

 

สรุปบทเรียน:   

  

 

   
ใหเด็กน่ังลอมเปนวงกลม 

นําเด็กๆ อธิษฐาน หนุนใจเด็กใหเช่ือวางใจในพระเจา ขอพระเจาชวยใหพวกเขาเช่ือฟงพระองค ขอบพระคุณสําหรับ

พระคัมภีร และขอบพระคุณที่ทรงรักษาสัญญาของพระองคเสมอ 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ดี? กิจกรรมใดไมดี? ฉันจะ

เตรียมตัวสําหรับการสอนบทตอไปอยางไร?)    

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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