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ด้านจิตวิญญาณ บทที่ 16 

เรื่อง  พระเจ้าทรงเรียกโมเสส 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 

ตัวชี้วัด:  รู้ และเข้าในพระคัมภีร์ 

สาระการเรียนรู้:  รู้ และเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์ 

 

กลุ่มอายุ:  6-8 

ปีที่:  1 

หัวข้อหลัก:  คนพิเศษของพระเจ้า 

บทเรียน:  พระเจ้าทรงเรียกโมเสส 

เวลาที่ใช้ในการสอน:  45 นาที 

 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้:          
            

1. เด็กจะ… 
 บอกถึงเหตุผลที่โมเสสคิดว่างานที่พระเจ้าให้ท านั้นมันยากเกินไป 
 บรรยายถึงวิธีที่พระเจ้าอาจจะใช้พวกเขาในอนาคต 
 อธิษฐานขอให้พระเจ้าที่จะพูดกับพวกเขา และเด็กจะเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพระองค์ 

 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร์ 
2. กระดาษวาด 
3. ดินสอ สีเทียน มาร์กเกอร์ หรือดินสอสี 

 
     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไม่มีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 

 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท า: 
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1. อ่านและศึกษาบทเรียนทั้งหมด 
2. รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ 
3. อ่านและศึกษาพระธรรม อพย 2: 11-15; 3:1-14 และ  4:1-13 และให้ท าเครื่องหมายเอาไว้ 
4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆให้รู้สึกต่ืนเต้นในการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตพวกเขา และมุ่งมั่นที่จะท าตาม

สิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เขาท า     
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การน าเข้าสู่บทเรียน: 

  

  

 
 ในบทเรียนท่ีผ่านมา เราได้พูดเกี่ยวกับเด็กน้อยโมเสส พระเจ้าทรงดูแลเขาอย่าวไรบ้าง (ค าตอบที่อาจเป็นไปได้ - ทรง

ปกป้องเขาในแม่น้ าไนล์, ทรงอนุญาตให้มิเรียมพี่สาวของโมเสสดูแลเขา, ทรงปกป้องเขาจากกฎหมายของฟาโรห์, ทรงให้ลูก
สาวของฟาโรห์มาพบกับโมเสส, ทรงให้แม่ของโมเสสได้ดูแลโมเสส และได้รับค่าจ้างอีกด้วย, ทรงอนุญาติให้โมเสสเติบโตขึ้น
ในพระราชวังของฟาโรห์) 

 เธอคิดว่าจะเป็นอย่างไรบ้างส าหรับการที่โมเสสถูกเลี้ยงดูในพระราชวังของฟาโรห์ ให้เด็กๆได้แสดงความคิดเห็น ให้
เธอกระโดดขึ้ยลงถ้าเธอคิดว่าพระเจ้าทรงให้โมเสสได้อยู่ในครอบครัวของฟาโรห์ ให้เด็กๆได้กระโดดขึ้นลง 

 ส าหรับเรื่องราวในวันนี้ จะเป็นตอนที่โมเสสโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ให้เราลองมาค้นหาดูว่าพระเจ้ามีแผนการอะไรส าหรับ
โมเสส 

 
 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

   

 
 วันนี้ ให้เราจินตนาการว่าเราก าลังย้อนกลับไปในสมัยที่โมเสสเป็นผู้ใหญ่แล้ว ให้เด็กๆลุกขึ้น ว่ิงไปมา และท าท่าเหมือน

ก าลังบินกลับไปสู่อดีต ให้เด็กๆมายืนรอบๆคุณ และให้คุณชี้ออกไปแล้วพูดว่า  

 ดูนั่น โมเสสอยู่ที่นั่น แน่นอนในทะเลทรายอย่างนี้ อากาศต้องร้อนมากๆ ให้เด็กๆท าท่าพัดตัวเองให้เย็นลงเพราะอากาศ
ร้อน โมเสสเติบโตขึ้นในครอบครัวของชาวอียิปต์ แต่เขาเกิดมาจากครอบครัวของคนอิสราเอล หรือบางทีเรียกว่า 
ครอบครัวชาวฮิบรู 

 ดูที่นั่น มีคนอียิปต์คนหนึ่งก าลังทุบตีคนฮิบรูอยู่ โมเสสรู้สึกไม่ดีที่เห็นอย่างนั้น เขาจึงฆ่าคนอียิปต์คนนั้น ตอนนี้โมเสส
ก าลังฝังคนอียิปต์ในทราย เธอคิดว่านี่คือแผนการณ์ของพระเจ้าส าหรับโมเสสหรือเปล่า (เปล่าเลย) 
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 คราวนี้ให้พวกเราตามโมเสสไปกันเถอะ เขาก าลังวิ่งหนี และซ่อนตัวในอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ห่างไกล ให้เด็กๆเดินตามคุณ
ไปอีกด้านหนึ่งของห้องเรียน ตอนนี้โมเสสไม่มีคนรับใช้ที่จะคอยเอาหารมาให้ หรือดูแลเขาเหมือนตอนที่เขาอยู่ใน
พระราชวังของฟาโรห์ เขาต้องท างาน และดูแลฝูงแกะ ให้เด็กๆท าเสียงเหมือนกับเสียงแกะ “บา” 

 โมเสสต้องหลบซ่อนจากคนอียิปต์ แต่เขาสามารถซ่อนจากพระเจ้าได้ไหม (ไม่ได)้ เธอคิดว่าพระเจ้าจะให้โมเสสเห็น
อะไรในทะเลทราย ให้เด็กๆได้ลองเดา 

 ดูนั่น ครูเห็นไฟก าลังไหม้พุ่มไม้นั่นอยู่ ให้คุณชี้ไปยังอีกจุดหนึ่ง โมเสสมองดูพุ่มไม้นั้น แต่มันกลับไม่ถูกไฟไหม้
เหมือนกับพุ่มไม้อื่นๆ พระเจ้าทรงเรียกโมเสสจากพุ่มไม้นั้น “โมเสส โมเสส” ให้เด็กๆเรียกชื่อ “โมเสส โมเสส” 

 เธอจะท าอย่างไรถ้าเห็นพุ่มไม้อย่างนั้นบ้าง  ให้เด็กๆได้ลองตอบสนอง เธอจะท าอย่างเมื่อจู่ๆพุ่มไม้เริ่มพูดคุยกับเธอ 
ให้เด็กๆแสดงท่าทาง อาการที่อาจจะท าเมื่อเหตุการณ์อย่างนั้นกับพวกเขา  

 พระเจ้าให้โมเสสได้เห็นสิ่งนี้ และพระองค์พร้อมแล้วที่จะเล่าแผนการของพระองค์ส าหรับชีวิตของโมเสส ให้กับเขาฟัง 
โมเสสฟังสิ่งที่พระเจ้าบอกให้กับเขา พระเจ้ารักคนอิสราเอล และได้จัดเตรียมดินแดนที่วิเศษสุดให้กับพวกเขา แต่
ตอนนี้พวกเขาเป็นทาสอยู่ 

 พระเจ้าต้องการใครบางคนที่จะปลดปล่อยคนของพระองค์ พระองค์ต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจฟาโรห์ และคน
อียิปต์ และพระเจ้าใครสักคนท่ีเข้าใจคนอิสราเอลด้วย เธอคิดว่าน่าจะเป็นใคร (โมเสส) 

 พระเจ้าทรงเตรียมโมเสสตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้ท างานที่ส าคัญชิ้นนี้ ให้พยักหน้าถ้าเธอคิดว่าโมเสสจะตอบตก
ลง และให้ส่ายหน้าถ้าเธอคิดว่าโมเสสจะไม่ตอบตกลง ให้เด็กๆได้แสดงออก 

 ดูนั่นซิ ครูเห็นโมเสสก าลังส่ายหน้าอยู่ เธอคิดว่าท าไมโมเสสจึงไม่ตอบตกลงที่จะช่วยพระเจ้าท างานที่ส าคัญชิ้นนั้น 
(ค าตอบที่อาจเป็นได้ – เพราะว่าคนอียิปต์อาจจะโกรธเขาที่เขาได้ฆ่าคนอียิปต์ไปคนหนึ่ง, เพราะเขากลัว, เพราะเขาคิด
ว่าพระเจ้าจะไม่สามารถใช้เขาได้อีกต่อไป, เพราะเขาก าลังหลบซ่อนอยู่) 

 โมเสสคิดว่างานนี้ยากเกินไปส าหรับเขา แต่พระเจ้าบอกกับเขาว่า งานนี้เขาจะไม่ต้องท าคนเดียว พระเจ้าจะสถิตอยู่กับ
เขา พระเจ้าทรงอยู่กับเราตลอดเวลา และจะทรงช่วยเราในงานที่พระเจ้าทรงให้เราท า 

 มีงานอะไรบ้างไหมที่พระเจ้าให้เราท าแล้วจะไม่ช่วยเรา (ไม่มี) โมเสสคิดว่าพระเจ้าอาจจะไม่สามารถใช้เขาได้อีก แต่
พระเจ้ามีแผนการส าหรับแต่ละคน เธอคิดว่าพระเจ้าจะสามารถใช้เธอได้ไหม ให้เด็กๆได้ตอบสนอง 

 ตอนที่โมเสสยังเป็นเด็ก เขาอาจจะไม่เคยฝันว่าพระเจ้าจะใช้เขาให้ปลดปล่อยคนอิสราเอลได้ เธออาจจะไม่เคยคิดถึง
แผนการของพระเจ้าส าหรับชีวิตของเธอ แต่เธอสามารถที่จะเชื่อได้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีส าหรับเธออย่าง
แน่นอน 
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 ให้แจกกระดาษวาดให้กับเด็กๆทุกคน และสิ่งที่เขาจะใช้ขีดเขียนได้ (ดินสอ สีเทียน ฯลฯ) ให้พวกเขาวาดรูปที่สื่อถึงวิธี
ที่พระเจ้าอาจจะสามารถใช้พวกเขาได้ในวันข้างหน้า หนุนใจให้พวกเขาลองจินตนาการ ถึงแม้ว่าสิ่งที่พวกเขาวาด
อาจจะดูไม่เป็นจริง ย้ าเตือนพวกเขาให้รู้ว่าพระเจ้าสามารถให้ทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอ 

 คราวนี้ให้ทุกคนลองโชว์รูปของตัวเองหน่อย ให้เด็กแต่ละคนออกมายืนหน้าช้ัน แล้วแสดงรูปวาดของเขาพร้อมกับให้
พูดเก่ียวกับสิง่ท่ีพระเจ้าอาจจะสามารถใช้เขา/เธอในวันข้างหน้า คุณอาจจะติดรูปเหล่านี้ไว้บนผนังห้องเรียนโดนให้
เขียนหัวข้อว่า “พระเจ้าสามารถให้ทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอ” 

 
การจบบทเรียน:  

  

 
โมเสสได้ฟังเสียงของพระเจ้า ขณะที่พระองค์ทรงพูดกับเขาโดยผ่านทางพุ่มไม้ท่ีก าลังมีไฟลุกโชนอยู่ 
 
บางครั้งพระเจ้าตรัสด้วยเสียงเบาๆในจิตใจของเรา พระคัมภีร์บอกกับเราว่า “จงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้า”               
(สดด 46:10), แต่ในหลายๆครั้ง เรามักจะรีบร้อนเกินไป หรือมีเสียงมากมายรอบตัวเราท าให้เราไม่สามารถได้ยินเสียงของพระ
เจ้า   
 
ให้เด็กๆอธิษฐานโดยให้พูดตามคุณทีละประโยค 
พระเจ้าพระบิดา 
ในเวลาที่เรายุ่งจนไม่ได้ยินเสียงของพระองค์ 
โปรดช่วยให้เราได้สงบใจที่จะฟังพระองค์จริงๆ 
ขอบพระคุณพระองค์ 
ที่ทรงตรัสกับเราผ่านทางพระค าของพระองค์ 
ผ่านทางครอบครัว และเพื่อนๆของเรา 
ตรัสในจิตใจของเรา 
และตรัสผ่านทางสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 
โปรดเปิดหูของเราที่จะสามารถได้ยินเสียงของพระองค์ และ 
รู้ว่าพระองค์ก าลังตรัสกับเราอยู่     อาเมน 
ให้เด็กๆได้นั่งเงียบๆ และฟังเสียงของพระเจ้าที่จะตรัสผ่านทางความคิดของพวกเขา หลังจากผ่านไปสองนาที ให้ถามเด็กๆถึงสิ่ง
ที่เขาคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับเขา สิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราเป็นสิ่งที่ตรงตามพระธรรมของพระองค์ 
   
กิจกรรมเสริม:  
ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
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ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใช้ได้ดี? กิจกรรมใดที่ใช้ไม่ได้? ฉันได้เตรียมตัว
อย่างไรบ้างส าหรับบทเรียนครั้งต่อไป) 
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน:   
 
 
 

 
 


