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ด้านจิตวิญญาณ บทที่ 8 

                                                                                           เรื่อง  ท่านพ่ออับบราฮัม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 

ตัวชี้วัด:  ฝึกปฏิบัติในการอธิษฐาน,อ่านพระคัมภีร,์นมัสการ และการรับใช้พระเจ้า 

สาระการเรียนรู้:  สะท้อนมุมมองแบบคริสเตียนโดยผ่านทางความคิดได้ 

 

กลุ่มอายุ:  6-8 

ปีที่:  1 

หัวข้อหลัก:  คนพิเศษของพระเจ้า 

บทเรียน:  อับราฮัม  

เวลาที่ใช้ในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:          
             

1. เด็กจะเล่าถึงคนที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นบิดาของชนชาติของเขา 
2. เด็กจะอธิบายถึงพระสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับอับราฮัม 
3. เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม เยเรมีย์ 29:13. 

 
 
 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
 
1. พระคัมภีร์ 
2. วัตถุอะไรก็ได้ที่เด็กจะถือ หรือแบกขณะที่ “เดินทาง” อยู่ 
3. ปากกามาร์กเกอร์ 

 
     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไม่มีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 
 

 



 2 

 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท า:   
1. อ่าน และศึกษาบทเรียนทั้งหมด 
2. รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ 
3. อ่าน และศึกษาพระธรรม ปฐก 13, 15 เยรมีย์ 29:13 และท าเครื่องหมายเอาไว้ 
4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะเช่ือว่าพวกเขาเป็นคนพิเศษ และเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกพวกเขาให้ติดตาม  

    
 
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การน าเข้าสู่บทเรียน:   

  

 

 
 ยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆด้วยกัน 
 
 วันนี้ครูมีข่าวดีจะบอกให้กับทุกคนฟัง พร้อมหรือยัง พวกเธอทุกคนเป็นคนพิเศษ ให้ทุกคนพูดดังๆ และพร้อมๆกันว่า 

ให้เด็กๆได้พูดค าว่า “ฉันเป็นคนพิเศษ” 
 

 ครูจะเดินไปยืนอยู่หน้าของพวกเธอแต่ละคน และพูดชื่อของคนๆนั้น และต่อด้วย “เธอเป็นคนพิเศษ” ส่วนคนอื่นๆให้
กระโดดขึ้น แล้วตะโกนว่า “คนพิเศษ” 

 

 เมื่อครูไปยืนอยู่ข้างหน้าของเธอ และเธอได้ยินเสียงที่ทุกคนบอกว่าเธอเป็นคนพิเศษ ครูต้องการให้เธอพูดดังๆว่า “ฉัน
เป็นคนพิเศษ” 

 

 ให้คุณเดินไปยังเด็กแต่ละคน พูดช่ือของเขา และต่อด้วยค าว่า เธอเป็นคนพิเศษ ให้เด็กๆคนอื่นๆกระโดดขึ้น และ
ตะโกนว่า “คนพิเศษ” และให้เด็กคนดังกล่าวพูดดังๆว่า “ฉันเป็นคนพิเศษ” 

 
 ครูได้บอกทุกคนแล้วใช่ไหมว่า เธอเป็นคนพิเศษ พระเจ้าทรงสร้างเธอแต่ละคนให้มีความเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร และ

จะไม่มีใครเหมือน ลายน้ิวมือของแต่ละคนจะไม่มีวันเหมือนกันเลย พระเจ้าทรงมอบชีวิต และลมหายใจให้กับเรา  
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 พระเจ้าทรงสร้างเราให้รักพระองค์  ครูจะวาดรูปหัวใจลงบนแขนของพวกเธอแต่ละคนเพื่อแสดงว่าพระเจ้าทรงรักเธอ
มากเพียงใด ถ้าหากการวาดรูปลงบนแขนของเด็กๆเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมส าหรับวัฒนธรรมของคุณ ให้ใช้วิธีอื่นในการ
ท าเครื่องหมายแทน 

 

 วาดรูปหัวใจลงบนแขน หรือมือของเด็กๆ 
 

 นานมาแล้ว พระเจ้าทรงตัดสินใจที่จะสร้างชนชาติที่พิเศษ – ชนชาติที่จะเป็นของพระองค์ และรับใช้พระองค์ พระเจ้า
ทรงเลือกผู้ชายคนหนึ่งเพื่อที่จะเป็นบิดาของชนชาตินั้น เขามีชื่อว่า อับราฮัม พระเจ้าทรงให้อับราฮัมท าบางสิ่ง
บางอย่างที่ดูแล้วอาจจะแปลกนิดหนึ่ง ให้เรามาค้นหาทิศทางของพระเจ้าส าหรับอับราฮัม และพระสัญญาที่อัศจรรย์
ของพระองค์ที่มีต่อบิดาของชนชาติของพระเจ้า 

 
  
กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

  

  

 
 อับราฮัม และครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ในเมืองชื่อว่า เมืองเออร์ ให้เข้ามารวมกันท่ีนี่ น่ีคือเมืองเออร์ ให้พาเด็กๆไปนั่ง

บริเวณที่คุณก าลังเล่าเรื่อง มีหลายสิ่งหลายอย่างท่ีเกิดขึ้นในเมืองเออร์ 
 

 วันหนึ่งพระเจ้าได้ทรงมอบหมายงานที่ส าคัญให้กับอับราฮัม  ให้เรามาฟังเรื่องนี้ด้วยกัน  
 

พระเจ้าตรัสแก่อับรามว่า"เจ้าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอก
ให้เจ้ารู้ ปฐก12:1 
 

 พระเจ้าบอกอับราฮัมให้ไปยังท่ีไหน? (ไปยังที่ๆพระเจ้าจะแสดงให้เห็น) 
 

 ท่ีน่ันอยู่ท่ีไหน? ( อับราฮัมไม่รู้ เขาต้องติดตามพระเจ้าเพื่อที่จะค้นหาสถานที่นั้น)  
  

 อับราฮัมไม่รู้ว่าพระเจ้าจะทรงให้ไปที่ไหน แต่เขากลับเก็บของแล้วพาครอบครัวออกจากเมืองดังกล่าว  ให้โบกมือหาก
เธอเก็บของเสร็จแล้ว และพร้อมที่จะออกเดินทาง 

 

 ให้พวกเธอเก็บของในห้องนี้ ท่ีเราสามารถถือได้ เราจะออกเดินทางไปยังที่ใหม่เหมือนกับอับราฮัม ให้เด็กๆเก็บของ 
แล้วตามคุณไป ให้คุณหยุดรอเพื่อให้เด็กๆจะสามารถยืนรอบตัวคุณ 
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 ตอนนี้เราได้ออกจากเมืองนี้แล้ว และก าลังเข้าสู่ถิ่นทุรกันดาร เป็นการเดินทางที่ไม่ง่ายเลย ให้เราวางของลง และพักกัน
เถอะ ให้นั่งลงกับพื้น และให้เด็กๆนั่งล้อมรอบตัวคุณ 

 เป็นสิ่งที่ยาก และหนักส าหรับเราที่จะออกจากเมือง ครูก าลังคิดว่าพระเจ้าสั่งให้อับราฮัมไม่ไหนกันแน่ เราลองมาค้นหา
กันดูว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไรบ้าง 

ฝ่ายอับรามก็ไปตามพระด ารัสของพระเจ้าโลทก็ไปด้วยเมื่ออับรามออกจากเมืองฮารานนั้นอายุได้เจ็ดสิบห้าปี
อับรามพานางซารายภรรยาของตนกับโลทบุตรของน้องชายและทรัพย์สมบัติที่ได้สะสมไว้ทั้งบรรดาผู้คนที่
ได้ไว้ที่เมืองฮารานนั้นออกเดินทางไปยังแผ่นดินคานาอันเมื่อไปถึงแคว้นคานาอันแล้ว ปฐก 12:4-5 
 

 ให้เราเก็บของอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเดินทางไปยังดินแดนคานาอัน มันเป็นหนทางที่ยาวไกล พวกเธอพร้อมกันหรือยัง 
ให้เด็กๆเก็บของที่เขาถือมาต้ังแต่ต้นอีกครั้ง ให้คุณน าพวกเขาเดินไปรอบๆห้อง ออกไปข้างนอก และกลับเข้ามาใน
ห้องอีกครั้งหนึ่ง แล้วกลับมาหยุดอยู่ ณ จุดที่คุณเริ่มเล่าเรื่อง และให้เด็กๆยืนล้อมรอบคุณอีกครั้ง  

 

 พระเจ้าทรงอวยพรอับราฮัม และสัญญาว่าเขาจะเป็นบิดาของชนชาติมากมาย แต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือว่า - อับ
ราฮัมกับภรรยาของเขานางซารายไม่มีบุตรแม้แต่คนเดียว และพวกเขาก็แก่ขึ้นทุกวัน  

 

 คืนหนึ่ง อับราฮัมได้อธิษฐานกับพระเจ้า เขาทูลว่า “พระเจ้า ในเมื่อข้าพระองค์ไม่มีลูกเลย คนใช้ของข้าสามารถที่จะ
เป็นบิดาของชนชาติต่างๆได้ไหม” พระเจ้าทรงรู้ว่าอับราฮัมไม่รู้ว่าเขาสามารถที่จะเป็นบิดาของชนชาติต่างๆได้อย่างไร
ถ้าเขาไม่มีลูกแม้แต่คนเดียว ดังนั้นพระเจ้าจึงให้เขาออกมานอกเต้น 

 

 ให้ทุกคนหลับตา และลองจินตนาการถึงคืนที่มีดวงดาวเต็มท้องฟ้า มีดวงดาวที่ส่งประกายวาบวาวจากด้านหนึ่งไปยัง
อีกอีกด้านหนึ่ง เป็นคืนที่เหมือนกับตอนที่พระเจ้าบอกให้อับราฮัมออกมายืนนอกเต้น จากนั้นพระเจ้าทรงได้สัญญากับ
อับราฮัมอีกครั้งซึ่งเป็นพระสัญญาที่แสนจะวิเศษ 

 

 ลืมตาได้แล้ว และเราจะมาอ่านสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมในคืนนั้น 
 

พระองค์จึงพาอับรามออกมากลางแจ้งแล้วตรัสว่า"มองดูฟ้าถ้าเจ้านับดาวทั้งหลายได้ก็นับไปเถิด"แล้ว
พระองค์ตรัสว่า"พงศ์พันธุ์ของเจ้าจะมากมายเช่นนั้น"  ปฐก 15:5 
 

 ช่างอัศจรรย์จริงๆ พระเจ้าบอกกับอับราฮัมว่าเขาจะมีลูกหลานมากมายเหมือนกับดาวบนท้องฟ้า แต่อับราฮัมก็แก่ขึ้น
ทุกวัน และยังไม่มีลูกเลย แต่เขาเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าที่จะให้เขาเป็นบิดาของชนชาติต่างๆ และมีพงศ์พันธุ์
มากมายเหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้า 

 สิ่งนี้เองที่ท าให้อับราฮัมเป็นคนพิเศษ เขาเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า แม้ว่าเขาไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงได้อย่างไร  
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 พระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนพิเศษในความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัม พระองค์ต้องการให้เราเชื่อในพระสัญญาทุกอย่าง
ท่ีอยู่ในพระคัมภีร์ พระองค์ต้องการให้เราเชือ่ว่าพระเยซคูริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ใหย้กมือข้ึนหากเธอ
ต้องการที่จะเป็นคนพิเศษของพระเจ้าที่เชื่อวางใจในพระองค์ 

 

 อับราฮัมมีความต้ังใจที่จะย้ายจากบ้านเกิดของเขาในเมืองใหญ่ และติดตามพระเจ้าไปยังดินแดนแห่งใหม่ เขาเชื่อใน
พระสัญญาของพระเจ้า แม้ว่าเขาไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงได้อย่างไร ให้ตั้งใจฟังข้อพระธรรมต่อไปนี้ดีๆ  

 
เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า ยรม 29:13 
 

 ให้อ่านพระธรรมข้อนี้เป็นวรรคๆ และให้เด็กๆได้พูดตามคุณ จากนั้นให้คุณเดินไปรอบๆวงของเด็ก และให้เด็กท่อง
คนละหนึ่งค าจนครบประโยค ท าไปเรื่อยๆจนเด็กทุกคนมีโอกาสที่จะได้ท่อง  

 

 ท าได้ดีมาก ตอนนี้ครูมีค าถามจะถาม ถ้าพวกเธอรู้ค าตอบให้กระโดดขึ้น ไม่ต้องพูดค าตอบออกมาจนกว่าครูจะเรียก
เธอให้ตอบ 

 

 พระเจ้าเลือกใครให้เป็นบิดาของชนชาติที่พิเศษ (อับราฮัม) 
 

 อับราฮัมได้แสวงหาพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจอย่างไร (เขาออกจากเมือง และไปในที่ๆพระเจ้าบอกให้เขาไป) 
 

 พระสัญญาอะไรที่พระเจ้าได้ให้ไว้กับอับราฮัม (เขาจะเป็นบิดาของชนชาติต่างๆ พงศ์พันธุ์ของเขาจะมีมากมาย
เหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้า) 
 

 อะไรที่ท าให้อับราฮัมเป็นคนพิเศษ (เขาเช่ือในพระสัญญาของพระเจ้าแม้ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงได้อย่างไร) 
 

 ให้เด็กๆเอาของที่พวกเขาแบกวางลง และให้ท่องพระธรรม ยรม 29:13 พร้อมกัน   
 

 

 
 

 
 

การจบบทเรียน:   
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ให้เด็กมารวมกันเพื่อที่จะอธิษฐาน 
พระเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่ทรงเรียกเราให้แสวงหาพระองค์ด้วยสุดจิตใจของเรา ในวันนี้เรามอบจิตใจให้กับพระองค์ เราเชื่อพระ
ค าของพระองค์ ในตลอดสัปดาห์นี้โปรดช่วยให้เราได้แสวงหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเรา  ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อา
เมน 
 
กิจกรรมเสริม:  
ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใช้ได้ดี? กิจกรรมใดที่ใช้ไม่ได้? ฉันได้เตรียมตัว
อย่างไรบ้างส าหรับบทเรียนครั้งต่อไป) 
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน:   
 
 
 

 
 


