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เรื่อง เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: ฝกปฏิบัติในการอธิษฐาน,อานพระคัมภีร,นมัสการ และการรับใชพระเจา
สาระการเรียนรู: สะทอนมุมมองแบบคริสเตียนโดยผานทางความคิดได
กลุมอายุ: 6-8
ปที่: 1
หัวขอหลัก: คนพิเศษของพระเจา
บทเรียน: เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะพูดถึงวิธีที่พระเจาชวยเหลือโลท
2. เด็กจะบอกถึงวิธีที่คนแปลกหนาตองการที่จะทํารายทูตสวรรค
3. เด็กจะยอมรับตอหนาเพื่อนๆในชั้นเรียนวาพวกเขาเปนลูกที่รักของพระเจา

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1. พระคัมภีร
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา: ใหเตรียมบริเวณที่จะเลนเกมกอนที่จะเริ่มบทเรียน
ใหทําเครื่องหมายไวที่พระธรรม ปฐก 19
1.
อาน และศึกษาบทเรียนทั้งหมด
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ
3. อาน และศึกษาพระธรรม ปฐก 19 และทําเครื่องหมายเอาไว
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ขั้นตอนการเรียนการสอน:

การนําเขาสูบทเรียน:
 ใหเด็กๆที่มาถึงกอนชวยคุณเตรียมพื้นที่ในหองเรียน
 ยินดีตอนรับทุกคน วันนี้เราจะเริม่ ดวยการเลนเกมที่นาตื่นเตน เราจะตองมีคนหนึง่ ที่เปน ผูไลลา และอีก
คนหนึง่ เปน ผูชวยใหรอด สวนเด็กๆที่เหลือจะแสดงเปนทารกที่หัดเดิน ขณะที่เลนเกมใหทุกคนหลับตา ยกเวนผูชวย
ใหรอด
 ทุกคนที่เปนทารกที่หัดเดินจะตองเดินกาวสั้นๆจากกําแพงดานนี้ไปยังอีกดานหนึ่ง ใหกําหนดกําแพงทั้งสองดานให
ชัดเจน เมื่อพวกเธอเดินไปแตะที่กําแพงอีกดานหนึ่งแลว ใหหันกลับมาแลวเดินกลับมา และขณะที่เดินอยู ใหทุกคน
หลับตาดวย
 คนที่เปนผูไลลาจะตองเดินไปมาระหวางกําแพงดวย และก็ตองหลับตาเหมือนกัน ผูไลลาจะพยายามควานหาเด็กๆโดย
ใชมือทั้งสองขาง
 คนที่เปน ผูชวยใหรอด จะเปนคนเดียวที่ไมตองหลับตา จะคอยเปนตัวกันระหวาง ผูไลลา กับเด็กๆ ผูชวยใหรอก
สามารถที่จะเดินกาวยาวๆได แตจะไมสามารถใชมือเพื่อปกปอง
 ตอนนี้ ลองบอกครูวาเกมนี้เราเลนอยางไรบาง
 ทารกที่หัดเดินจะทําอยางไรบาง (เดินไปมาโดยกาวสั้นๆระหวางกําแพงหอง และตองหลับตา)
 ผูไลลาจะทําอะไรบาง (เดินไปมาระหวางกําแพงเพื่อพยายามที่จะจับเด็กๆ และตองหลับตาดวย)
 ผูชวยใหรอดจะทําอะไรบาง (พยายามจะคอยเปนตัวกันระหวาง ผูไลลา กับเด็กๆ)
 ผูชวยใหรอดลืมตาไดไหม (ได)
 ผูชวยใหรอดสามารถกาวเทายาวๆไดไหม (ได)
 ดีมาก – พวกเธอเลนเปนแลว เลือกอาสาสมัครที่จะเปน ผูไลลา และผูชวยใหรอด และใหทารกที่หัดเดินยืนอยูที่กําแพง
หองดานหนึ่ง ใหผูไลลาอยูกลางหองและหมุนเขา/เธอสามรอบ ใหย้ํากับเด็กๆวาทุกคนจะตองหลับตา ยกเวนคนที่เปน
ผูชวยใหรอดเทานั้นที่ไมตองหลับตา
 ถาผูไลลาสามารถจับเธอได ใหเธอลืมตาและออกมาอยูขางนอกบริเวณเลนเกม อีกสิ่งหนึง่ คือ หามพูด เราจะเลนเกม
อยางเงียบๆ
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 เมื่อเด็กๆเดินไปมาระหวางกําแพงครบสามรอบแลว ใหหยุดเลนเกม แลวเลือกคนที่จะเปน ผูไลลา และผูชวยใหรอด
คนใหม เลนเกมนี้อีกสามถึงสี่รอบ แลวใหทุกคนยืดเสนยืดสาย แลวกลับไปรวมตัวกันเพื่อฟงเรื่องราว
กิจกรรมการเรียนการสอน:

 ใหปรบมือหากพวกเธอชอบเลนเกมนี้ สวนใหญการเลนเกมจะทําใหเราสนุก และมันยังชวยใหเราไดเรียนรูดวย ไมรู
พวกเราไดเรียนรูอะไรจากเกมนี้บาง ขณะทีค่ รูเลาเรื่องใหฟง ใหพวกเธอลองคนหาคําตอบจากเรื่องเลานี้ดวย
 พวกเธออาจจะยังจํากันไดวา พระเจาไดเลือกอับราฮัมเพื่อที่จะเปนบิดาของชนชาติพิเศษของพระเจา แตมีเพียงปญหา
อยางเดียวคือ อับราฮัมกับภรรยาของเขาเริ่มชราแตยังไมมีลูกแมแตคนเดียว
 มีใครจําชื่อของ หลานชายอับราฮัมวาเขาชื่ออะไร ใชเขามีชื่อวา โลท ตอนที่อับราฮัมใหโลทเลือกดินแดนที่เขาจะอยู เขา
ไดเลือกดินแดนที่อุดมสมบูรณซงึ่ เปนที่ตั้งของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห ครอบครัวของเขาไดตั้งรกรางที่นนั่
 ในชวงเวลาเดียวกัน อับราฮัมกับครอบครัวไดมุงหนาสูถิ่นทุรกันดาน ไมคอยมีผคู นในบริเวณนั้น ดังนั้นอับราฮัมจึงมี
เวลาที่จะฟงเสียงของพระเจา เขาไดสรางแทนบูชาที่ทําจากหิน และนมัสการพระเจาที่นั่น พระเจายังคงย้ํา
เตือนพรัสญญาของพระองคกับอับราฮัม
 อยูมาวันหนึ่ง มีชายสามคนมาปรากฏตัวใกลๆกับบริเวณเตนของอับราฮัม อับราฮัมไดรีบออกไปเชื้อเชิญใหพวกเขาเขา
มา อับราฮัมรูวาคนทัง้ สามคนไมใชคนธรรมดา พวกเขาเปนทูตสวรรค ทูตสวรรคไดบอกกับอับราฮัมวา ในไมชานาง
ซาราหจะมีบุตร และทูตสวรรคยงั บอกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งกับเขา ซึง่ เปนเรื่องที่นากลัว
 ทูตองคหนึ่งไดพูดวา “มีความชั่วรายในเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห ในเมืองนั้นเต็มไปดวยคนที่จะทํารายผูอื่น เรา
จะทําลายพวกเขา”
 ใครที่ไปอยูที่เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห (หลานชายของอับราฮัมที่ชื่อวา โลท) อับราฮัมไมอยากใหหลายชายของ
เขาถูกทําลายไปกับคนที่ไมดีเหลานั้น เขาจึงขอกับทูตสวรรควา “ถายังมีคนชอบธรรมในเมืองนั้น 50 คนคุณไมตอง
ทําลายเมืองนั้นไดไหม” ใหชูมือทั้งสองขางขึ้นกําไว แลวกางออกอยางเร็ว ใหกํามือและกางออกติดตอกันหาครั้ง ให
เด็กๆทําพรอมๆกัน
 ทูตสวรรคเห็นดวยกับที่อับราฮัมขอ อับราฮัมถามตอไปอีกวา “ถายังมีคนชอบธรรมในเมืองนั้น 40 คนคุณไมตอง
ทําลายเมืองนั้นไดไหม” ใหชูมือทั้งสองขางขึ้นกําไว แลวกางออกอยางเร็ว ใหกํามือและกางออกติดตอกันสี่ครั้ง ให
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เด็กๆทําพรอมๆกัน

 อับราฮัมยังขอตอไปเรื่อยๆจนเหลือสิบคน ใหทํามือหนึ่งครั้ง ทูตสวรรคตกลงที่จะไมทําลายเมืองหากยังมีคนชอบ
ธรรมสิบคนในเมืองนัน้
 ดังนัน้ ทูตสวรรคจึงลาจากอับราฮัม และเขาไปในเมือง เปนสถานที่ๆเสื่อมโทรมและแยมาก ไมมีความปลอดภัยที่จะพัก
อยูบริเวณใจกลางเมืองเพราะมีแตคนจะทํารายกัน โลทพบกับผูมาเยือนสองคน และขอรองใหเขาไปพักที่บานของเขา
ซึ่งเปนที่ๆปลอดภัยกวา เขาไมรูวาพวกเขาเปนทูตสวรรค
 ขณะที่ทูตสวรรคไดสนทนากับโลท มีผูชายที่ไมดีมาลอมบานของโลทเอาไว พวกเขาตองการทํารายคนแปลกหนาทั้ง
สองคนนัน้ พวกเขาไมรูวาคนแปลกหนาทั้งสองนัน้ เปนทูตสวรรค ทันใดนั้นทูตสวรรคไดทําใหพวกเขาตาบอด
 ทูตสวรรคบอกกับโลทวา “เจาจะตองพาครอบครัวของเจา และออกจากเมืองเดี๋ยวนี้ เพราะสถานที่แหงนี้เปนที่ๆชั่วราย
และพระเจากําลังจะทําลายมัน” โลทไมอยากจากที่นี่ไป ในที่สุดทูตสวรรคไดจูงมือโลท ภรรยาของโลท และลูกสาวสอง
คนของเขาออกไปนอกเมือง
 “วิ่งใหเร็ว วิ่งไปยังภูเขา” ทูตสวรรคไดบอกกับโลท
 โลทไมตองการไปที่ภูเขา โลทพูดวา “มีเมืองเล็กๆเมืองหนึง่ อยูใกลที่นี่ ใหเราไปที่นั่นดีกวา” ทูตสวรรคเห็นดวย โลทกับ
คนในครอบครัววิ่งไปอยางเร็วที่สุด ใหคุณวิ่งไปมาแลวใหเด็กๆวิ่งตามคุณดวย ใกลจะเหมือนกับที่โลทวิ่งหนีแลว
 ทันใดนัน้ บูม! ใหคุณปรบมือเสียงดัง พระเจาไดสงไฟลงมาเผาผลาญเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห
 ชางเปนเวลาที่กระชั้นชิดมากที่โลท และครอบครัวรอดออกจากเมืองนัน้ มาได
 มีอะไรบางที่คนในเมืองโสโดมและเมืองโกโมราหทําใหพระเจาไมทรงพอพระทัย (พวกเขาไมเชื่อฟงพระเจา, พวกเขา
ทํารายผูอื่น)
 ในเรื่องราวนี้ใครเปนผูที่ชวยใหรอด (อับราฮัม และทูตสวรรคทั้งสอง)
 อับราฮัมไดทําอะไรบางเพื่อชวยเหลือหลานชายของเขา (เขาขอกับทูตสวรรควาหากยังมีคนดีสิบคนในเมืองนั่น อยา
ทําลายเมืองไดไหม)
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 ทูตสวรรคทําหนาที่อยางไรในการเปนผูชวยใหรอด (ทูตสวรรคทําใหคนที่ไมดีเหลานั้นตาบอด, ทูตสวรรคพาโลท และ
ครอบครัวของเขาออกไปนอกเมือง)
 พวกเธอรูหรือไมวาเธอสามารถเปนผูชวยคนอื่นได แมวาเธอจะเปนเด็กๆ พระเจาสามารถที่จะใชเธอชวยเหลือคนอื่น
ไดโดยผานทางการอธิษฐาน อับราฮัมไดอธิษฐานขอพระเจาที่จะไมทําลายเมืองนัน้ หากมีคนชอบธรรมเพียงแคสบิ คน
พวกเธอคิดวาจะอธิษฐานเผื่อใครไดบาง ใหเด็กแตละคนไดบอกชื่อของคนที่เขาสามารถอธิษฐานเผื่อได
 ทูตสวรรคไดพาครอบครัวของโลทออกไปจากเมืองที่ชั่วราย เธอจะสามารถชวยเหลือคนอื่นใหรอดพนจากการกระทํา
ที่ชวยรายไดอยางไรบาง (คําตอบที่อาจเปนไปได: โดยการหนุนใจใหพวกเขาอยูหางจากสิ่งชั่วราย, โดยการแสดงให
เขาเห็นสิ่งดีๆที่เขาสามารถทําได, โดยการเปนแบบอยางในการทําใหพระเจาทรงพอพระทัย)
 พวกเรามีผูที่ไลลาเรา เขาชื่อวาซาตาน ซาตานตองการใหเราทําสิ่งที่ไมดี และทํารายตัวเอง และผูอ ื่น พวกเราสามารถที่
จะชวยเหลือคนอื่นได เพื่อใหพวกเขารอดพนจากสิ่งชั่วราย และเราสามารถนําพวกเขามาหาพระเจาได ซึ่งนั่นเปนสิ่งที่
สําคัญมากที่สุด พวกเธอพรอมที่จะทําสิ่งที่ดีเหลานั้นหรือยัง

การจบบทเรียน:

เธอแตละคนเปนคนพิเศษในสายตาของพระเจา พระองคตองการใหเรารักพระองค และทําในสิ่งที่ถูกตอง พระองคตองการให
เธอบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องราวของพระองค เพื่อใหคนอื่นๆจะไดรักพระองค และทําในสิ่งที่ถูกตอง
ใหพวกเธอจับคูกัน จากนัน้ ใหพดู ชื่อของเพื่อนที่เปนคูกับเธอ ตอดวย “เธอเปนคนพิเศษของพระเจา” หลังจากที่แตละคูบอกคู
ของตนเองเสร็จแลว และใหสลับคูกันและทําเหมือนเดิม จากนั้นใหเด็กๆกลับมารวมตัวกัน
พระบิดาเจาในสวรรค ขอบคุณสําหรับตัวอยางที่อับราฮัมไดอธิษฐานเผื่อโลท เพื่อใหเขาและครอบครัวจะไดรอดจากเมืองที่ชั่ว
ราย โปรดชวยเราใหสามารถชวยเหลือผูอื่นได และสามารถดึงใหพวกเขาออกหางจากสิ่งที่ชั่วราย และบอกใหพวกเขารูวา
พระองคทรงรักเขามากเพียงไร ในนามพระเยซูคริสต อาเมน
กิจกรรมเสริม:
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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