
บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี 4 
เร่ือง โลกท่ีสมบูรณแบบของพระเจา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  สะทอนมุมมองแบบคริสเตียนโดยผานทางความคิดได 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  โลกของพระเจา 

บทเรียน:  โลกที่สมบูรณแบบของพระเจา, ไมมีอะไรจะสมบูรณแบบกวาน้ีอีกแลว  

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะอธิบายเก่ียวกับการที่อาดัม กับเอวาไมเช่ือฟงพระเจา 
2. เด็กจะบอกถึงความรูสึกของพวกเขาเมื่อกระทําผิด 
3. เด็กจะบอกถึงสิ่งที่ดีที่พวกเขาจะสามารถทําได และสิ่งที่ไมดีที่พวกเขาอาจจะกระทําอยางละ 2 สิง่ 
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อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. กระดาษ 
3. มารกเกอร 
 

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:  
1. อาน และศึกษาบทเรียนทั้งหมด 
1. รวบรวมอุปกรณตางๆ 



2. ใหอาน และศึกษาพระธรรม ปฐมกาล 2:8-9, 15; ปฐมกาล 3: 1, 6, 9-10 and ยอหน 3:16. 
3. ใหเขียนคําวา “การเช่ือฟง” ลงบนกระดาษหน่ึงแผน และคําวา “การทําบาป” ลงบนกระดาษอีกแผนหน่ึง 

จากน้ันใหติดกระดาษท้ังสองแผนไวในมุมที่ตรงกันขามกันของหองเรียน 
4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆเพื่อที่จะไดเขาใจวาพระเจาทรงใหอภัยเรา และทูลขอพระองคใหยกโทษตอความผิดบาป

ของเรา 
 
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การนําเขาสูบทเรียน:   

  

 
 ยินดีตอนรับเด็กๆทุกคน ใหเรามาฟงเร่ืองเลาดวยกันดีกวา วันน้ีครูอยากใหทุกคนทําตัวสบายๆ เธออาจจะนอนฟงก็ได 

หรือน่ังลงดวยทาท่ีเธอคิดวาสบายท่ีสุด ใหเด็กๆไดขยับตัวหาที่น่ังที่สะดวกสบาย 
 
 ดีมาก ใหเราสูดหายใจยาวๆดวยกัน ใหเด็กๆสูดหายใจทางจมูก และเปาลมออกมาทางปาก ทําไดดีมาก ตอนนี้ครูคิดวา

พวกเธอพรอมท่ีทํากิจกรรมแรกดวยกันแลว 
 

 ใหหลับตาแลวใหคิดถึงสถานท่ีท่ีหน่ึงท่ีเธอชอบ อาจจะเปนท่ีท่ีอยูริมทะเลสาบ หรือนํ้าตก หรือในสวนสาธารณะท่ีมีแต
ดอกไม หรืออาจจะเปนในปา สมมติวาเธอกําลังฟงเสียงนํ้าไหลริน นกนอยสงเสียงรอง หรืออาจจะมีเสียงฝนตกโปรย
ปราย 

 

 ใหคิดถึงสิ่งตางๆเหลาน้ี และใหจินตนการถึงสถานท่ีๆเธอชอบ ครูจะใหเวลาพวกเธอสักครูหน่ึง และใหทุกคนเงียบ
ขณะท่ีกําลังคิดอยู 

 

 ใหสัญญาณกับเด็กๆเมื่อครบสามสิบวินาที ครูอยากใหพวกเธอบางคนที่จะบอกทุกคนเก่ียวกับสถานท่ีชื่นชอบ ใหเด็กๆ
ไดแบงปน ฟงดูเปนท่ีๆยอดเย่ียมมาก ครูชักอยากจะไปซะแลว พวกเธอตองการไปดวยไหม ใหเด็กๆตอบโดยการพยัก
หนา 

 
 ตอนท่ีพระเจาทรงสรางโลก โลกน้ีเปนท่ีๆสมบูรณแบบ พระเจาสรางอาดัม กับเอวา ชายและหญิงคูหน่ึงและใหพวกเขา

อยูในสวนท่ีสวยงามแหงหน่ึง สัตวตางๆเช่ืองและไมดุราย นํ้าใสสะอาด และเปนประกายแวววาว มีดอกไมสวยๆ และ
ตนไมอยูทุกหนทุกแหง และมีผลไมท่ีอรอยๆอยูมากมาย 
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 ทุกสิ่งทุกอยางท่ีอาดัมกับเอวาตองการมีอยูในสวนที่พิเศษแหงน้ัน แตแลววันหน่ึงพวกเขาไดทําลายมันลง ใหฟงดีๆ ครู
จะเลาใหฟงวาเกิดอะไรขึ้นท่ีน่ัน 

 

  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

  
 

 

 

      
 พระคัมภีรไดบรรยายถึงสวนเอเดนไวดังน้ี และลองดูวามีความคลายคลึงกับสถานที่ๆเธอชื่นชอบหรือไม 

พระเจาทรงปลูกสวนแหงหน่ึงไวที่เอเดนทางทิศตะวันออกและใหมนุษยที่พระองคทรงปนมาน้ันอยูที่น่ัน
แลวพระเจาทรงใหตนไมทุกชนิดที่งามนาดูและที่นากินเปนอาหารงอกขึ้นจากดินมีตนไมแหงชีวิตตนหน่ึงอยู
ทามกลางสวนน้ันกับตนไมแหงความสํานึกในความดีและความช่ัวตนหน่ึงดวย ปฐก 2:8-9 

 
 คิดวาพวกเธออยากจะไปท่ีสวนแหงน้ันหรือไม ใหเด็กๆตอบโดยการพยักหนา ถาเธออยูในสวนเอเดน เธอจะดูแลรักษา

สวนน้ันอยางไรบาง (คําตอบที่อาจเปนไปได: รดนํ้า, เก็บผลไมที่สุกแลว, ดายหญา, ฯลฯ) 
 

 สิ่งหน่ึงท่ีเปนเสนหของสวนแหงน้ีคือไมมีใครรูวาสวนแหงน้ีอยูท่ีไหน เปนความลับของพระเจา พระเจาไดวางกฎ
อยางหน่ึงใหกับอาดัมเพ่ือท่ีจะอยูในสวนแหงน้ี ลองดูวาพวกเธอจะสามารถบอกครูไดหรือไมวากฎน้ันคืออะไร 

พระเจาจึงทรงบัญชาแกมนุษยน้ันวา"บรรดาผลไมทุกอยางในสวนน้ีเจากินไดทั้งหมด เวนแตตนไมแหง
ความสํานึกในความดีและความช่ัวผลของตนไมน้ันอยากินเพราะในวันใดที่เจาขืนกินเจาจะตองตายแน" 
ปฐก 2:16-17 
 

 กฎขอน้ันคืออะไร (อยากินผลไมจากตนไมแหงความสํานึกในความดีและความช่ัว) 
 

 น่ีคือสิ่งท่ีเปนเร่ืองเศราท่ีสุดเม่ือ อาดัมไมไดปฏิบัติตามกฎขอน้ัน อาดัมกับเอวาไมใชคนเพียงกลุมเดียวท่ีอยูในสวน
แหงน้ัน ซาตานก็อยูท่ีน่ันดวย และเปนนักโกหก มันปรากฎตัวเปนงู และเล้ือยเขาหาอาดัมกับเอวา ซาตานพูดวา 

 
ในบรรดาสัตวปาที่พระเจาทรงสรางน้ันงูฉลาดกวาหมดมันถามหญิงน้ันวา"จริงหรือที่พระเจาตรัสหามวา'
อยากินผลจากตนไมใดๆในสวนน้ี' ปฐก 3:1 

 
 ทําไมซาตานถึงถามอยางน้ัน คงไมมีเหตุผลอ่ืนนอกจากมันตองการที่จะเห็นอาดัมกับเอวาท่ีจะไมเชื่อฟงพระเจา 

ซาตานตองการท่ีจะทําลายความสมบูรณแบบ และความบริสุทธ์ิ โลกของพระเจาเคยสมบูรณแบบ; จิตใจของอาดัมกับ
เอวาน้ันแสนบริสุทธ์ิ ซาตานไมเพียงแตเปนนักโกหก แตยังเปนนักทําลายอีกดวย มันพยายามทําใหสิ่งท่ีเลวรายดู
เหมือนกับไมคอยเลวรายเกินไป ตอไปน้ีคือสิ่งท่ีเกิดขึ้นท่ีน่ัน 
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เมื่อหญิงน้ันเห็นวาตนไมน้ันนากินและนาดูดวยทั้งเปนตนไมที่มุงหมายจะใหเกิดปญญาจึงเก็บผลไมน้ันมา
กินแลวสงใหสามีกินดวยเขาก็กิน ปฐม 3:6 

 

 ทันใดน้ัน อาดัมกับเอวารูสึกอาย พระเจาเคยเดินเลนกับอาดัมในตอนเย็นๆ แตวันน้ีเม่ือพระเจามาเย่ียมท่ีสวนเอเดน 
อาดัมกลับหลบซอนอยู 

 

 พระเจารูวาอาดัมกําลังซอนอยูเพราะเขาไมเชื่อฟงพระเจา อะไรที่แสดงวาอาดัมกับเอวาไมเชื่อฟงพระเจา (พวกเขากิน
ผลไมจากตนไมที่พระเจาสั่งหาม) โลกที่สมบูรณแบบของพระเจาถูกทําลายลง และพระองคทรงรู แตพระเจาไมไดละ
ท้ิงอาดัมใหอับอาย และปลอยใหเขาหลบซอนตอไป น่ีคือสิ่งท่ีเกิดขึ้น 

พระเจาทรงเรียกชายน้ันและตรัสถามเขาวา"เจาอยูที่ไหน" ชายน้ันทูลวา"ขาพระองคไดยินพระสุรเสียงของ
พระองคในสวนก็เกรงกลัวเพราะขาพระองคเปลือยกายอยูจึงไดซอนตัวเสีย" ปฐก 3:9-10 

 
 พระเจาบอกกับอาดัมวาอยางไร (เจาอยูที่ไหน) 
 

 ครูคิดวาน่ีคือขอความหน่ึงท่ีวิเศษสุดท่ีสามารถพบไดในพระคัมภีร  พระเจารูวาอาดัมไดทําอะไรลงไป และหลบซอน
อยูท่ีไหน แตพระองคไดทรงเรียกเขา “เจาอยูท่ีไหน” 

 

 ทําไมพระเจาทรงเรียกอาดัมอีก ใหเด็กๆไดตอบสนอง พระเจาทรงเรียกอาดัมเพราะพระองคทรงรักอาดัม พระองค
ทรงรูวาอาดัมไมเชื่อฟง แตพระองคยังทรงรักเขา ชางเปนเร่ืองท่ีนาอัศจรรย 

 

 คนทุกคนมีเคยท่ีจะไมเชื่อฟงพระเจา โลกเราในวันน้ีไมไดสมบูรณแบบเหมือนกับตอนเร่ิมแรกท่ีพระเจาไดทรงสราง 
มนุษยก็เชนกัน ไมไดสมบูรณแบบ เม่ือเราทําในส่ิงท่ีขัดตอพระประสงคของพระเจา น่ันคือความบาป 

 
 ครูจะอธิบายสถานการณบางอยางใหฟง ถาเธอคิดวาเร่ืองท่ีครูบอกเปนการเช่ือฟงพระเจา ใหเดินไปยังปาย “การเชื่อ

ฟงพระเจา”  ถาเธอคิดวาเร่ืองท่ีครูบอกเปนการไมเชื่อฟงพระเจา ใหเดินไปยังปาย “การทําบาป” ใหฟงแลวตัดสินใจ
ดวยตนเอง ไมตองมองคนอ่ืน พรอมหรือยัง ถาอยางน้ันเรามาเร่ิมเลยดีกวา 

 

 มีเพื่อนรวมชั้นคนหน่ึงมักจะทําไมดีกับเธอ มักจะแกลง และลอชื่อพอแมเธอ เพ่ือนคนน้ันบังเอิญล่ืนลม และไดรับ
บาดเจ็บ เธอเปนคนเดียวท่ีเห็นเหตุการณ เธอตัดสินใจวา “คนๆน้ีสมควรแลวท่ีจะไดรับบาดเจ็บ ฉันจะไมชวยอะไรเขา
เลย” 

 

 การกระทําน้ีเปนการทําบาป หรือการเช่ือฟงพระเจา เมื่อเด็กๆเลือกคําตอบแลว ใหพวกเขาที่จะอธิบายเหตุผล คิดวา
พระเจาทรงตองการใหเราทําอยางไรในเหตุการณดังกลาวน้ัน (ชวยเหลือเพ่ือนคนน้ัน) ใชแลว พระคัมภีรบอกกับเราวา 
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ใหเรารักศัตรูของเรา 
 

 คราวน้ี ใหเรามาลองฟงอีกเหตุการณหน่ึง เพ่ือนของเรามีปากกาดามหน่ึงท่ีเราชอบมาก เขาทํามันตกขณะท่ีเดินออก
จากหองเรียน เธอรูวาเขาจะเสียใจหากทํามันหาย ดังน้ันเธอจึงหเบมันขึ้นมา วิ่งตามเขาไปแลวคืนปากกาใหกับเขา การ
กระทําน้ีเปนการทําบาป หรือการเชื่อฟงพระเจา เมื่อเด็กๆเลือกคําตอบแลว ใหพวกเขาที่จะอธิบายเหตุผล 

 

 ในกรณีน้ี หากเราจะทําบาปเรานาจะปฏิบัติตัวอยางไนไดบาง (คําตอบที่อาจเปนไปได: เก็บปากกาไวใชเอง, แกลงทํา
วาไมรูไมแห็นอะไร หรือซอนปากกาเอาไวกอน) 

 

 เรามาดูเหตุการณสุดทายกันดีกวา หลังจากโรงเรียนเลิก เธอกลับบาน เธออยากพักผอน และกําลังมองหาเพ่ือนท่ีจะเลน
ดวยกัน เม่ือเธอกลับถึงบาน เธอกลับพวาแมไมสบาย 

 

 ใหเด็กครึ่งหน่ึงไปยืนอยูมุม การเช่ือฟงพระเจา และอีกกลุมหน่ึงไปยืนอยูในมุม การทําบาป คราวนี้ใหแตละกลุม
ชวยกันคิดวา ถาเราเชื่อฟงพระเจา เราจะปฏิบัติกับแมอยางไรบาง และถาเราทําบาป เรานาจะทําตัวอยางไรบาง ใหเวลา
เด็กๆไดคิดสักครูหน่ึง แลวใหแตละกลุมนําเสนอสิ่งที่พวกเขาชวยกันคิดไว 

 

 เปนความคิดท่ีใชไดท่ีเดียว ตอนน้ีครูอยากจะใหลองคิดเก่ียวกับคําถามสักสามคําถาม  
 

 คําถามท่ี 1 เธอจะอธิบายเก่ียวกับความบาปวาอยางไร? คําตอบที่อาจเปนไปได: การกระทําที่ขัดตอวิถีทางของพระเจา, 
ไมไดทําตามที่พระคัมภีรสอนไว หรืออะไรก็ตามที่เปนการไมเช่ือฟงพระเจา 

 

 คําถามท่ี 2 เธอจะอธิบายเก่ียวกับการเชื่อฟงพระเจาวาอยางไร? คาํตอบท่ีอาจเปนไปได: ทําสิ่งที่พระเจาทรงสั่งสอนเรา
ผานทางพระคัมภีร, ทําตามพระบัญญัติของพระเจา หรือทําในสิ่งท่ีพอพระทัยพระเจา ครูอยากจะใหแตละคนบอก
เก่ียวกับสิ่งท่ีเธอจะทําในสัปดาหน้ีท่ีแสดงวาเปนการเชื่อฟงพระเจา ใหบอกคนละสองอยาง 

 

 คําถามท่ี 3 มีใครบางท่ีน่ีท่ีสมบูรณแบบ และไมเคยทําบาปเลย? ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
 

 พระคัมภีรกลาวไววา คนเราทุกคนกระทําบาป – แตน่ันไมไดหมายความวาพระเจาจะไมทรงรักเราอีก พะรองคทรงรู
วา เม่ือความบาปเขามาในชีวิตของมนุษย จําเปนท่ีเราจะตองมีพระผูชวยใหรอด ดังน้ันพระองคประทานพระบุตรองค
เดียวของพระองค คือพระเยซูคริสตมาใหกับเรา ลองฟงขอความท่ีพระเยซูคริสตทรงตรัสไว   

เพราะวาพระเจาทรงรักโลกจนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองคเพ่ือทุกคนที่วางใจในพระบุตร
น้ันจะไมพินาศแตมีชีวิตนิรันดร ยอหน 3:16  

 



 ชางวิเศษสุด ถาเราเชื่อในพระเยซูคริสต พระองคจะชําระความผิดบาปของเรา เราจะบริสุทธ์ิ และสะอาดอีกคร้ังหน่ึง  
พระเจาทรงรักเธออยางมากมาย และทรงไดประทานพระบุตรพระเยซูคริสตเพ่ือชําระความผิดบาป ใหเรามาเรียนรู
ดวยกัน ใหเด็กๆออกไปนอกหอง เอามือถูกับพ้ืนดินแลวกลับเขาหองเรียน 

 

 ตอนน้ี ครูเห็นมือท่ีเปอนดินอยู ดินท่ีเปอนมือก็เหมือนกับความบาปท่ีอยูในจิตใจของเรา เม่ือเราเลือกท่ีจะไมเชื่อฟง
พระเจา ใจเราจะเร่ิมสกปรกเพราะความผิดบาป 

 

 มีการกระทําอะไรบางท่ีแสดงวาเปนการไมเชื่อฟงพระเจา ใหเด็กๆไดตอบสนอง เธอจะรูสึกอยางไรบางเม่ือเธอไมเช่ือ
ฟงพระเจา ใหเด็กๆไดบรรยายความรูสึกของพวกเขา 

 

 แตเม่ือเรายอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด เราจะบริสุทธ์ิ และสะอาดอีกคร้ังหน่ึง ใหพวกเธอไปลางมือไดแลว 
ขณะท่ีพวกเธอกําลังลางมืออยู ครูอยากจะใหคิดถึงพระเยซูคริสตท่ีกําลังชําระความผิดบาปของเรา และทําใหเรามี
หัวใจท่ีสะอาด ใหเวลากับเด็กๆไดลางมือ และกลับเขาหองเรียน 

 
 

การจบบทเรียน:   
 

 

  
 

 

 

      
ใหเรามายืนดวยกันเปนวงกลม แบมือ และยกขึ้นระดับอก ครูจะอธิษฐาน และใหเธอพูดตามครูทีละวรรค 
 
พระเจาพระบิดา, 
ขาพระองครูสึกเสียใจ 
สําหรับชวงเวลาที่ 
ขาพระองคไมไดเช่ือฟงพระองค 
ขอบพระคุณสําหรับ 
การท่ีพระองคทรงประทานพระเยซูคริสต 
เพ่ือชําระจิตใจ 
และความผิดบาปของเรา 
ขอโปรดทรงชวยเหลือขาพระองคในสัปดาหน้ี 
ที่จะไดเลือกวิธีที่จะเช่ือฟงพระองค 
และเปนที่พอพระทัยของพระองค 
อาเมน 
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กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


