บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 4
เรื่อง โลกที่สมบูรณแบบของพระเจา
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาในพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: สะทอนมุมมองแบบคริสเตียนโดยผานทางความคิดได
กลุมอายุ: 6-8
ปที่: 1
หัวขอหลัก: โลกของพระเจา
บทเรียน: โลกที่สมบูรณแบบของพระเจา, ไมมีอะไรจะสมบูรณแบบกวานี้อีกแลว
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะอธิบายเกี่ยวกับการที่อาดัม กับเอวาไมเชื่อฟงพระเจา
2. เด็กจะบอกถึงความรูสึกของพวกเขาเมื่อกระทําผิด
3. เด็กจะบอกถึงสิ่งที่ดีที่พวกเขาจะสามารถทําได และสิ่งที่ไมดีที่พวกเขาอาจจะกระทําอยางละ 2 สิง่

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1. พระคัมภีร
2. กระดาษ
3. มารกเกอร
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1. อาน และศึกษาบทเรียนทั้งหมด
1. รวบรวมอุปกรณตางๆ
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2. ใหอาน และศึกษาพระธรรม ปฐมกาล 2:8-9, 15; ปฐมกาล 3: 1, 6, 9-10 and ยอหน 3:16.
3. ใหเขียนคําวา “การเชื่อฟง” ลงบนกระดาษหนึ่งแผน และคําวา “การทําบาป” ลงบนกระดาษอีกแผนหนึ่ง
จากนั้นใหติดกระดาษทั้งสองแผนไวในมุมที่ตรงกันขามกันของหองเรียน
4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆเพื่อที่จะไดเขาใจวาพระเจาทรงใหอภัยเรา และทูลขอพระองคใหยกโทษตอความผิดบาป
ของเรา

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

 ยินดีตอนรับเด็กๆทุกคน ใหเรามาฟงเรื่องเลาดวยกันดีกวา วันนี้ครูอยากใหทุกคนทําตัวสบายๆ เธออาจจะนอนฟงก็ได
หรือนั่งลงดวยทาที่เธอคิดวาสบายที่สุด ใหเด็กๆไดขยับตัวหาที่นั่งที่สะดวกสบาย
 ดีมาก ใหเราสูดหายใจยาวๆดวยกัน ใหเด็กๆสูดหายใจทางจมูก และเปาลมออกมาทางปาก ทําไดดีมาก ตอนนี้ครูคิดวา
พวกเธอพรอมที่ทํากิจกรรมแรกดวยกันแลว
 ใหหลับตาแลวใหคิดถึงสถานที่ที่หนึ่งที่เธอชอบ อาจจะเปนที่ที่อยูริมทะเลสาบ หรือน้ําตก หรือในสวนสาธารณะที่มีแต
ดอกไม หรืออาจจะเปนในปา สมมติวาเธอกําลังฟงเสียงน้ําไหลริน นกนอยสงเสียงรอง หรืออาจจะมีเสียงฝนตกโปรย
ปราย
 ใหคิดถึงสิ่งตางๆเหลานี้ และใหจินตนการถึงสถานที่ๆเธอชอบ ครูจะใหเวลาพวกเธอสักครูหนึ่ง และใหทุกคนเงียบ
ขณะที่กําลังคิดอยู
 ใหสัญญาณกับเด็กๆเมื่อครบสามสิบวินาที ครูอยากใหพวกเธอบางคนที่จะบอกทุกคนเกี่ยวกับสถานที่ชื่นชอบ ใหเด็กๆ
ไดแบงปน ฟงดูเปนที่ๆยอดเยี่ยมมาก ครูชักอยากจะไปซะแลว พวกเธอตองการไปดวยไหม ใหเด็กๆตอบโดยการพยัก
หนา
 ตอนที่พระเจาทรงสรางโลก โลกนี้เปนที่ๆสมบูรณแบบ พระเจาสรางอาดัม กับเอวา ชายและหญิงคูหนึ่งและใหพวกเขา
อยูในสวนที่สวยงามแหงหนึ่ง สัตวตางๆเชื่องและไมดุราย น้ําใสสะอาด และเปนประกายแวววาว มีดอกไมสวยๆ และ
ตนไมอยูทุกหนทุกแหง และมีผลไมที่อรอยๆอยูมากมาย
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 ทุกสิ่งทุกอยางที่อาดัมกับเอวาตองการมีอยูในสวนที่พิเศษแหงนั้น แตแลววันหนึ่งพวกเขาไดทําลายมันลง ใหฟงดีๆ ครู
จะเลาใหฟงวาเกิดอะไรขึ้นที่นั่น

กิจกรรมการเรียนการสอน:

 พระคัมภีรไดบรรยายถึงสวนเอเดนไวดังนี้ และลองดูวามีความคลายคลึงกับสถานที่ๆเธอชื่นชอบหรือไม
พระเจาทรงปลูกสวนแหงหนึ่งไวที่เอเดนทางทิศตะวันออกและใหมนุษยที่พระองคทรงปนมานั้นอยูที่นั่น
แลวพระเจาทรงใหตนไมทุกชนิดที่งามนาดูและที่นากินเปนอาหารงอกขึ้นจากดินมีตนไมแหงชีวิตตนหนึ่งอยู
ทามกลางสวนนั้นกับตนไมแหงความสํานึกในความดีและความชั่วตนหนึ่งดวย ปฐก 2:8-9
 คิดวาพวกเธออยากจะไปที่สวนแหงนั้นหรือไม ใหเด็กๆตอบโดยการพยักหนา ถาเธออยูในสวนเอเดน เธอจะดูแลรักษา
สวนนั้นอยางไรบาง (คําตอบที่อาจเปนไปได: รดน้ํา, เก็บผลไมที่สุกแลว, ดายหญา, ฯลฯ)
 สิ่งหนึ่งที่เปนเสนหของสวนแหงนี้คือไมมีใครรูวาสวนแหงนี้อยูที่ไหน เปนความลับของพระเจา พระเจาไดวางกฎ
อยางหนึ่งใหกับอาดัมเพื่อที่จะอยูในสวนแหงนี้ ลองดูวาพวกเธอจะสามารถบอกครูไดหรือไมวากฎนั้นคืออะไร
พระเจาจึงทรงบัญชาแกมนุษยนั้นวา"บรรดาผลไมทุกอยางในสวนนี้เจากินไดทั้งหมด เวนแตตนไมแหง
ความสํานึกในความดีและความชั่วผลของตนไมนั้นอยากินเพราะในวันใดที่เจาขืนกินเจาจะตองตายแน"
ปฐก 2:16-17
 กฎขอนั้นคืออะไร (อยากินผลไมจากตนไมแหงความสํานึกในความดีและความชั่ว)
 นี่คือสิ่งที่เปนเรื่องเศราที่สุดเมื่อ อาดัมไมไดปฏิบัติตามกฎขอนั้น อาดัมกับเอวาไมใชคนเพียงกลุมเดียวที่อยูในสวน
แหงนั้น ซาตานก็อยูที่นั่นดวย และเปนนักโกหก มันปรากฎตัวเปนงู และเลื้อยเขาหาอาดัมกับเอวา ซาตานพูดวา
ในบรรดาสัตวปาที่พระเจาทรงสรางนั้นงูฉลาดกวาหมดมันถามหญิงนั้นวา"จริงหรือที่พระเจาตรัสหามวา'
อยากินผลจากตนไมใดๆในสวนนี้' ปฐก 3:1
 ทําไมซาตานถึงถามอยางนั้น คงไมมีเหตุผลอื่นนอกจากมันตองการที่จะเห็นอาดัมกับเอวาที่จะไมเชื่อฟงพระเจา
ซาตานตองการที่จะทําลายความสมบูรณแบบ และความบริสุทธิ์ โลกของพระเจาเคยสมบูรณแบบ; จิตใจของอาดัมกับ
เอวานั้นแสนบริสุทธิ์ ซาตานไมเพียงแตเปนนักโกหก แตยังเปนนักทําลายอีกดวย มันพยายามทําใหสิ่งที่เลวรายดู
เหมือนกับไมคอยเลวรายเกินไป ตอไปนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่น
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เมื่อหญิงนั้นเห็นวาตนไมนั้นนากินและนาดูดวยทั้งเปนตนไมที่มุงหมายจะใหเกิดปญญาจึงเก็บผลไมนั้นมา
กินแลวสงใหสามีกินดวยเขาก็กิน ปฐม 3:6
 ทันใดนั้น อาดัมกับเอวารูสึกอาย พระเจาเคยเดินเลนกับอาดัมในตอนเย็นๆ แตวันนี้เมื่อพระเจามาเยี่ยมที่สวนเอเดน
อาดัมกลับหลบซอนอยู
 พระเจารูวาอาดัมกําลังซอนอยูเพราะเขาไมเชื่อฟงพระเจา อะไรที่แสดงวาอาดัมกับเอวาไมเชื่อฟงพระเจา (พวกเขากิน
ผลไมจากตนไมที่พระเจาสั่งหาม) โลกที่สมบูรณแบบของพระเจาถูกทําลายลง และพระองคทรงรู แตพระเจาไมไดละ
ทิ้งอาดัมใหอับอาย และปลอยใหเขาหลบซอนตอไป นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
พระเจาทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาวา"เจาอยูที่ไหน" ชายนั้นทูลวา"ขาพระองคไดยินพระสุรเสียงของ
พระองคในสวนก็เกรงกลัวเพราะขาพระองคเปลือยกายอยูจึงไดซอนตัวเสีย" ปฐก 3:9-10
 พระเจาบอกกับอาดัมวาอยางไร (เจาอยูที่ไหน)
 ครูคิดวานี่คือขอความหนึ่งที่วิเศษสุดที่สามารถพบไดในพระคัมภีร พระเจารูวาอาดัมไดทําอะไรลงไป และหลบซอน
อยูที่ไหน แตพระองคไดทรงเรียกเขา “เจาอยูที่ไหน”
 ทําไมพระเจาทรงเรียกอาดัมอีก ใหเด็กๆไดตอบสนอง พระเจาทรงเรียกอาดัมเพราะพระองคทรงรักอาดัม พระองค
ทรงรูวาอาดัมไมเชื่อฟง แตพระองคยังทรงรักเขา ชางเปนเรื่องที่นาอัศจรรย
 คนทุกคนมีเคยที่จะไมเชื่อฟงพระเจา โลกเราในวันนี้ไมไดสมบูรณแบบเหมือนกับตอนเริ่มแรกที่พระเจาไดทรงสราง
มนุษยก็เชนกัน ไมไดสมบูรณแบบ เมื่อเราทําในสิ่งที่ขัดตอพระประสงคของพระเจา นั่นคือความบาป
 ครูจะอธิบายสถานการณบางอยางใหฟง ถาเธอคิดวาเรื่องที่ครูบอกเปนการเชื่อฟงพระเจา ใหเดินไปยังปาย “การเชื่อ
ฟงพระเจา” ถาเธอคิดวาเรื่องที่ครูบอกเปนการไมเชื่อฟงพระเจา ใหเดินไปยังปาย “การทําบาป” ใหฟงแลวตัดสินใจ
ดวยตนเอง ไมตองมองคนอื่น พรอมหรือยัง ถาอยางนั้นเรามาเริ่มเลยดีกวา
 มีเพื่อนรวมชั้นคนหนึ่งมักจะทําไมดีกับเธอ มักจะแกลง และลอชื่อพอแมเธอ เพื่อนคนนั้นบังเอิญลื่นลม และไดรับ
บาดเจ็บ เธอเปนคนเดียวที่เห็นเหตุการณ เธอตัดสินใจวา “คนๆนี้สมควรแลวที่จะไดรับบาดเจ็บ ฉันจะไมชวยอะไรเขา
เลย”
 การกระทํานี้เปนการทําบาป หรือการเชื่อฟงพระเจา เมื่อเด็กๆเลือกคําตอบแลว ใหพวกเขาที่จะอธิบายเหตุผล คิดวา
พระเจาทรงตองการใหเราทําอยางไรในเหตุการณดังกลาวนั้น (ชวยเหลือเพื่อนคนนั้น) ใชแลว พระคัมภีรบอกกับเราวา
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ใหเรารักศัตรูของเรา
 คราวนี้ ใหเรามาลองฟงอีกเหตุการณหนึ่ง เพื่อนของเรามีปากกาดามหนึ่งที่เราชอบมาก เขาทํามันตกขณะที่เดินออก
จากหองเรียน เธอรูวาเขาจะเสียใจหากทํามันหาย ดังนั้นเธอจึงหเบมันขึ้นมา วิ่งตามเขาไปแลวคืนปากกาใหกับเขา การ
กระทํานี้เปนการทําบาป หรือการเชื่อฟงพระเจา เมื่อเด็กๆเลือกคําตอบแลว ใหพวกเขาที่จะอธิบายเหตุผล
 ในกรณีนี้ หากเราจะทําบาปเรานาจะปฏิบัติตัวอยางไนไดบาง (คําตอบที่อาจเปนไปได: เก็บปากกาไวใชเอง, แกลงทํา
วาไมรูไมแห็นอะไร หรือซอนปากกาเอาไวกอน)
 เรามาดูเหตุการณสุดทายกันดีกวา หลังจากโรงเรียนเลิก เธอกลับบาน เธออยากพักผอน และกําลังมองหาเพื่อนที่จะเลน
ดวยกัน เมื่อเธอกลับถึงบาน เธอกลับพวาแมไมสบาย
 ใหเด็กครึ่งหนึ่งไปยืนอยูมุม การเชื่อฟงพระเจา และอีกกลุมหนึ่งไปยืนอยูในมุม การทําบาป คราวนี้ใหแตละกลุม
ชวยกันคิดวา ถาเราเชื่อฟงพระเจา เราจะปฏิบัติกับแมอยางไรบาง และถาเราทําบาป เรานาจะทําตัวอยางไรบาง ใหเวลา
เด็กๆไดคิดสักครูหนึ่ง แลวใหแตละกลุมนําเสนอสิ่งที่พวกเขาชวยกันคิดไว
 เปนความคิดที่ใชไดที่เดียว ตอนนี้ครูอยากจะใหลองคิดเกี่ยวกับคําถามสักสามคําถาม
 คําถามที่ 1 เธอจะอธิบายเกี่ยวกับความบาปวาอยางไร? คําตอบที่อาจเปนไปได: การกระทําที่ขัดตอวิถีทางของพระเจา,
ไมไดทําตามที่พระคัมภีรสอนไว หรืออะไรก็ตามที่เปนการไมเชื่อฟงพระเจา
 คําถามที่ 2 เธอจะอธิบายเกี่ยวกับการเชื่อฟงพระเจาวาอยางไร? คําตอบที่อาจเปนไปได: ทําสิ่งที่พระเจาทรงสั่งสอนเรา
ผานทางพระคัมภีร, ทําตามพระบัญญัติของพระเจา หรือทําในสิ่งที่พอพระทัยพระเจา ครูอยากจะใหแตละคนบอก
เกี่ยวกับสิ่งที่เธอจะทําในสัปดาหนี้ที่แสดงวาเปนการเชื่อฟงพระเจา ใหบอกคนละสองอยาง
 คําถามที่ 3 มีใครบางที่นี่ที่สมบูรณแบบ และไมเคยทําบาปเลย? ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 พระคัมภีรกลาวไววา คนเราทุกคนกระทําบาป – แตนั่นไมไดหมายความวาพระเจาจะไมทรงรักเราอีก พะรองคทรงรู
วา เมื่อความบาปเขามาในชีวิตของมนุษย จําเปนที่เราจะตองมีพระผูชวยใหรอด ดังนั้นพระองคประทานพระบุตรองค
เดียวของพระองค คือพระเยซูคริสตมาใหกับเรา ลองฟงขอความที่พระเยซูคริสตทรงตรัสไว
เพราะวาพระเจาทรงรักโลกจนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองคเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตร
นั้นจะไมพินาศแตมีชีวิตนิรันดร ยอหน 3:16
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 ชางวิเศษสุด ถาเราเชื่อในพระเยซูคริสต พระองคจะชําระความผิดบาปของเรา เราจะบริสุทธิ์ และสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
พระเจาทรงรักเธออยางมากมาย และทรงไดประทานพระบุตรพระเยซูคริสตเพื่อชําระความผิดบาป ใหเรามาเรียนรู
ดวยกัน ใหเด็กๆออกไปนอกหอง เอามือถูกับพื้นดินแลวกลับเขาหองเรียน
 ตอนนี้ ครูเห็นมือที่เปอนดินอยู ดินที่เปอนมือก็เหมือนกับความบาปที่อยูในจิตใจของเรา เมื่อเราเลือกที่จะไมเชื่อฟง
พระเจา ใจเราจะเริ่มสกปรกเพราะความผิดบาป
 มีการกระทําอะไรบางที่แสดงวาเปนการไมเชื่อฟงพระเจา ใหเด็กๆไดตอบสนอง เธอจะรูสึกอยางไรบางเมื่อเธอไมเชื่อ
ฟงพระเจา ใหเด็กๆไดบรรยายความรูสึกของพวกเขา
 แตเมื่อเรายอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด เราจะบริสุทธิ์ และสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ใหพวกเธอไปลางมือไดแลว
ขณะที่พวกเธอกําลังลางมืออยู ครูอยากจะใหคิดถึงพระเยซูคริสตที่กําลังชําระความผิดบาปของเรา และทําใหเรามี
หัวใจที่สะอาด ใหเวลากับเด็กๆไดลางมือ และกลับเขาหองเรียน

การจบบทเรียน:

ใหเรามายืนดวยกันเปนวงกลม แบมือ และยกขึ้นระดับอก ครูจะอธิษฐาน และใหเธอพูดตามครูทีละวรรค
พระเจาพระบิดา,
ขาพระองครูสึกเสียใจ
สําหรับชวงเวลาที่
ขาพระองคไมไดเชื่อฟงพระองค
ขอบพระคุณสําหรับ
การที่พระองคทรงประทานพระเยซูคริสต
เพื่อชําระจิตใจ
และความผิดบาปของเรา
ขอโปรดทรงชวยเหลือขาพระองคในสัปดาหนี้
ที่จะไดเลือกวิธีที่จะเชื่อฟงพระองค
และเปนที่พอพระทัยของพระองค
อาเมน
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กิจกรรมเสริม:
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้
ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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