ดานจิตวิญญาณ บทที่ 6
เรื่อง ความบริสุทธิ์ของโนอาห
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาในพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: สะทอนมุมมองแบบคริสเตียนโดยผานทางความคิดได
กลุมอายุ: 6-8
ปที่: 1
หัวขอหลัก: โลกของพระเจา
บทเรียน: ความบริสุทธิ์ของโนอาห
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะอธิบายถึงเหตุผลที่พระเจาทรงเศราพระทัยเมื่อมองดูโลก
2. เด็กจะสรางเรือโนอาหจําลอง และบอกเกี่ยวกับวิธีที่โนอาหเชื่อฟงพระเจา
3. เด็กจะบอกถึงวิธี 1 วิธีที่สามารถเชื่อฟงพระเจา

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1. พระคัมภีร
2. กระดาษแผนใหญ
3. เชือกเสนยาว หรือชอลก

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1.
2.
3.
4.

อาน และศึกษาบทเรียนทั้งหมด
รวบรวมอุปกรณตางๆ
อาน และศึกษาพระธรรม ปฐก 6:12-14, 17-20 และทําเครื่องหมายเอาไว
Pray for the children to be thankful that God gives them a fresh start

ขั้นตอนการเรียนการสอน:

การนําเขาสูบทเรียน:
 ยินดีตอนรับเด็กๆทุกคนเขามาเรียนรูเรื่องราวตางๆดวยกัน ครูคิดวาพวกเธอนาจะพรอมที่จะผจญภัยแลว เพราะวันนี้
เปนเรื่องราวของการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ ในพระคัมภีร พวกเธอกลาพอที่จะผจญภัยไปดวยกันไหม
 ใหวางกระดาษแผนใหญไวตรงกลางวงกลมที่เด็กๆนั่ง ใหวาดรูปวงกลมลงบนกระดาษ
 พวกเธอคิดวานาจะเปนรูปอะไร? ใหเด็กๆลองเดา
 รูปนี้เปนมากกวาวงกลม สําหรับเรื่องราวในวันนี้ วงกลมนี้หมายถึงโลกที่สวยงามที่พระเจาทรงสรางมา มีอะไรบางที่
พระเจาทรงสราง และทรงใสเอาไวในโลกที่สวยงามใบนี้? ใหเด็กๆชวยกันบอกสิ่งที่พระเจาทรงสราง
 พวกเธอคงจําไดวาพระเจาทรงสรางโลกใหสมบูรณแบบ และสวยงาม แตแลวความบาปไดเขามาเมื่ออาดัม กับเอวาไม
เชื่อฟงพระเจา เมื่อเวลาผานไปก็มีมนุษยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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 ปญหาใหญในเวลานั้นก็คือ คนสวนใหญไมไดใสใจตอพระเจา พวกเขาเห็นแกตัว โกหก และขโมยของๆคนอื่น พวกเขา
ยังหลอกลวง และฆาผูอื่น ใหเรามาลองดูวาเกิดอะไรขึ้นบางกับโลกที่สวยงามของพระเจาใบนี้ ใหเด็กๆขึ้นไปกระทืบ
ลงบนกระดาษที่วางไวกลางวงกลม
 ลองดูวาโลกที่สวยงามใบนี้เปนอยางไรบาง มันพังทลายแลว มันเติมไปดวยความบาป และสิ่งที่นาเกลียด คิดวาพระเจา
จะทรงรูสึกอยางไรเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกที่สวยงามใบนี้ ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 ทําไมพระเจาทรงรูสึกอยางนั้น (คําตอบที่อาจเปนไปได: เพราะวามนุษยที่พระเจาทรงสรางไมไดเชื่อฟงพระองค,
มนุษยไมไดใสใจกับพระเจา, พวกเขาไมมีความสามัคคีซึ่งกันและกัน, ฯลฯ)
 พระเจาทรงเสียใจเพราะความบาปไดทําลายโลกที่สวยงามของพระองค แตพระองคทรงมีแผนการณ เปนแผนการ
ผจญภัยที่ยอดเยี่ยม และเกี่ยวของกับน้ํา เปนแผนที่พระองคไมเคยทํามากอน และจะไมทําอีกเลย ใหเรามาผจญภัย
ดวยกันดีกวา
กิจกรรมการเรียนการสอน:

 แตยังมีผูชายคนหนึ่งบนโลก เขาเปนคนที่รักพรระเจา และทําในสิ่งที่ถูกตองเสมอ เขามีชื่อวา โนอาห พระคัมภีรกลาว
วา โนอาหเดินตามทางของพระเจา นั่นหมายความวา เขาอธิษฐาน และฟงเสียงของพระเจา วันหนึ่งพระเจาทรงตรัส
กับโนอาหวา
พระเจาทอดพระเนตรแผนดินก็ทรงเห็นวาเสื่อมทรามเพราะบรรดามนุษยประพฤติตนเสื่อมทรามบนแผนดิน
พระเจาจึงตรัสแกโนอาหวา"เราตัดสินใจแลววาจะใหบรรดามนุษยถึงความพินาศเสียทีดวยเหตุวาโลกเต็มไป
ดวยความทารุณเพราะการกระทําของมนุษยดูเถิดเราจะทําลายพวกเขาพรอมกับแผนดินโลกเจาจงตอนาวา
ดวยไมสนโกเฟอรแลวทําเปนหองๆและยาชันทั้งขางในขางนอก - เพราะดูเถิดเราเองจะเปนผูทําใหน้ําทวม
แผนดินจะทําลายมนุษยและสัตวที่มีลมปราณทั้งปวงใตฟาทุกสิ่งที่อยูบนแผนดินจะตายสิ้นแตเราจะตั้งพันธ
สัญญาไวกับเจาใหเจาเขาอยูในนาวาทั้งบุตรภรรยาและบุตรสะใภจงนําบรรดาสัตวที่มีชีวิตทั้งตัวผูและตัวเมีย
ทุกชนิดอยางละคูเขาไปไวในนาวาเพื่อใหมีชีวิตรอดอยูกับเจานกตามชนิดของมันสัตวตามชนิดของมัน
สัตวเลื้อยคลานบนแผนดินตามชนิดของมันทุกๆชนิดอยางละคูตองไปกับเจาเพื่อใหรอดชีวิตอยูได
ปฐก 6:12-14, 17-20
 ชางเปนแผนการณที่วิเศษสุดของพระเจาใชไหม? (พระเจาทรงใหเกิดน้ําทวมเพื่อทําลายโลก, ทรงปกปองครอบครัว
ของโนอาห และสัตวทุกชนิดบนโลกชนิดละ 1 คู)
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 พระเจาทรงตัดสินพระทัยที่จะชําระโลกดวยการใหน้ําทวม มีเพียงครอบครัวของโนอาห และสัตวตางๆที่โนอาหนําขึ้น
บนเรือดวย เรือที่พระเจาใหโนอาหสรางนั้นเปนเรือที่ใหญมาก ซึ่งเรือนี้จะแบงออกเปนสามชั้นเพื่อใหสัตวชนิดตางๆ
และคนอาศัยอยู
 ใหเราลองมาทํารูปรางของเรือกันดีกวา เราตองการคนหนึ่งคนสําหรับแตละจุด สวนคนที่เหลืออยูจะชวยกันทํารูปเรือ
ระหวางสองจุดนั้น หากแปนไปได ใหใชเชือก หรือชอลคโดยใหเด็กๆชวยทํา หรือชวยวาดรูปเรือลงบนพื้น แตถาคุณ
มีโตะใหญๆ 2 ตัวคุณอาจจะหงายโตะและทําเปนเรือก็ได ใหเด็กๆทั้งหมดเขาไปอยูในเรือที่ชวยกันทํา ตลอดเวลาที่คุณ
เลาเรื่อง
 เมื่อโนอาห กับลูกชายของเขาสรางเรือเสร็จแลว พระเจาตรัสกับโนอาหวาถึงเวลาที่เราจะเริ่มแผนการณแลว พระเจาสง
สัตวทุกชนิดอยางละคูไปยังเรือของโนอาห เพื่อใหเขานําสัตวเหลานั้นเขาไปในเรือ ในที่สุดครอบครัวของโนอาหไดเขา
ไปในเรือ และพระเจาทรงปดประตูของเรือ ใหสัญญาณกับเด็กๆที่จะปรบมือ 1 ครั้งอยางพรอมๆกันเปนการทําเสียงปด
ประตูของพระเจา
 ทันใดนั้นฝนก็เริ่มตกลงมา ใหเราทําเสียงเหมือนกับเสียงพายุฝนดวยกัน ใหทุกมองดูที่ครู และใหทําตามครูดวย ใหใช
มือตีเบาๆที่หนาขาทําเปนเสียงฝนตก จากนั้นใหตีแรกขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่อทําเปนเสียงพายุ จากนั้นใหตีหนาขา และ
กระทืบเทาบนพื้นทําเปนเสียงฟารอง จากนั้นใหทํายอนกลับไปคือตีหนาขากระทืบเทา จากนั้นตีหนาขาอยางเดียว และ
ตีหนาขาเบาๆจนหยุด
 ทุกคนทําไดดีมาก เสียงเหมือนจริงไหม ขณะที่โนอาหอยูบนเรือ ฝนไดตกเปนเวลา 40 วัน 40 คืนและเสียงก็เหมือนกับ
ที่พวกเราไดทําไปแลว เวลาผานไปหลายวัน ทุกสิ่งทุกอยางบนพื้นดินก็จมหายไปในน้ํา มีเพียงน้ําเทานั้นที่โนอาห
สามารถมองเห็นได แตพระเจาทรงปกปองครอบครัวของโนอาห และสัตวตางๆที่อยูบนเรือ
 หลังจากหลายเดือนผานไป ระดับน้ําเริ่มลดลง วันหนึ่งเรือไดไปชนเขากับยอดเขาแหงหนึ่ง ครอบครัวโนอาหยังตองรอ
อีกหลายวันกวาน้ําจะแหงกอนที่พวกเขาจะออกจากเรือ ในที่สุดพระเจาตรัสกับโนอาหใหออกจากเรือไดแลว ใหเด็กๆ
กาวออกไปอยูนอกเรือจําลอง
 คิดวาพวกเขารูสึกอยางไรขณะที่กาวออกจากเรือ ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 โนอาหสรางแทนบูชา และถวายเครื่องบูชาเพื่อสรรเสริญ และขอบคุณพระเจาที่ไดปกปอง ทุกคนบนเรือ พระเจาทรง
พอพระทัยเครื่องถวายบูชาของโนอาห และทรงสัญญาวา พระเจาจะไมใหเกิดน้ําทวมโลกอีก สัญญลักษณของพระ
สัญญานี้ก็คือรุงกินน้ํานั่นเอง
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 รุงกินน้ํามีสีอะไรบาง ใหเด็กๆไดตอบสนอง รุงกินน้ํานั้นมีสีสวยเปนประกายแวววับใชไหม ใหเราลองมาทํารุงกินน้ํา
โดยใชมือทั้งสองขางของเรา ใหคุณเอามือประสานกัน จากนั้นยกขึ้นเหนือศรีษะของคุณ จะไดเปรรูปครึ่งวงกลม ให
กระดิกนิ้วมือไปดวย
 พระเจาทรงสัญญาวาอยางไรขณะที่สงรุงกินน้ํามา? (จะไมใหน้ําทวมโลกครั้งใหญเพื่อคราชิวิตมนุษยอีก)
 คิดวาทําไมพระเจาถึงเลือกโนอาหเพื่อทํางานนี้ (พระเจาทรงรูวาโนอาหรัก และเชื่อฟงพระองค)
 มีอะไรที่แสดงวาโนอาหเชื่อฟงพระเจา (โนอาหไดสรางเรือ และพาครอบครัวของเขา และสัตวชนิดตางๆอยางละคูเขา
ไปในเรือดวย)

การจบบทเรียน:

พระเจามอบหมายงานที่ยิ่งใหญใหกับโนอาห และโนอาหไดทําตามทุกสิ่งทุกอยางเหมือนกับที่พระเจาทรงบอกเขา สําหรับเรา
แลวพระเจาไดมอบหมายงานเล็กๆใหกับเรา -เปนงานที่ไมยากซึ่งเราสามารถทําไดคือการเชื่อฟงพระองค
ครูอยากจะใหเธอแตละคนบอกถึงวิธี 1 วิธีที่จะเชื่อฟงพระเจาตลอดสัปดาหนี้ ใหเด็กแตละคนไดตอบคําถาม
หลังจากที่เด็กๆไดแบงปนแลว ใหจบบทเรียนดวยคําอธิษฐาน พระบิดาเจา พวกเรารูวาพระองคทรงเปนพระเจาที่ยิ่งใหญ
ถึงแมวาเราจะเปนคนเล็กนอย แตพระองคทรงรักเรา ขอบคุณสําหรับโอกาสที่ใหเราไดเชื่อฟงพระองคในแตละวัน โปรดชวยให
เราไดระลึกถึงพระองค และไดเดินกับพระองคเหมือนกับที่โนอาหไดทํา ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
กิจกรรมเสริม:
ใหเด็กจับคูกัน ใหเด็กแตละคูแสดงเปนสัตวแตละชนิด และเดินขึ้นไปบนเรือโนอาห เด็กๆที่เหลือจะตองเดาวาเพื่อนของเขา
กําลังแสดงเปนสัตวอะไร
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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