ดานจิตวิญญาณ บทที่ 19
เรื่อง บัญญัติ 10 ประการ
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาในพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจถึงแนวคิดพื้นฐานของหลักศาสนศาสตร
กลุมอายุ: 6-8
ปที่: 1
หัวขอหลัก: คนพิเศษของพระเจา
บทเรียน: พระบัญญัติสิบประการ
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะ…
 ทบทวนบัญญัติสิบประการ
 อธิษฐานคําอธิษฐานที่เกี่ยวกับการที่พระเจาทรงเรียกใหเชื่อฟงพระองค
 บอกเกี่ยวกับสิ่งใหมๆที่พวกเขาไดเรียนรูเกี่ยวกับบัญญัติสิบประการ หนึ่งอยาง

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
 พระคัมภีร
 กระดาษดํา และชอลค
 กระดาษหนาๆ หรือไมอัดจํานวน 10 แผน
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
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1.
2.
3.
4.

อานบทเรียนทั้งหมด
รวบรวมอุปกรณทั้งหมด
อาน และศึกษาพระธรรม อพยพ บทที่20 และใหทําเครื่องหมายเอาไว
ใหเขียนหมายเลขลงบนกระดาษดานหนึ่ง และใหเขียนบัญญัติแตละขอลงบนกระดาษอีกดานหนึ่ง
โดยใหเขียนหมายเลขเพียงหมายเลขเดียว/บัญญัติเพียงขอเดียวลงบนกระดาษแตละแผน
1. ไมมีพระเจาอื่นใด
2. ไมมีรูปเคารพ
3. ใหความเคารพตอพระนามของพระเจา
4. ใหความเคารพตอวันสะบาโต
5. ใหความเคารพบิดามารดา
6. หามฆาคน
7. หามผิดผัวผิดเมียผูอื่น
8. หามลักขโมย
9. หามพูดโกหก
10. หามโลภอยากไดของผูอื่น
5. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะเขาใจถึงความรักของพระเจาที่ทรงกําหนดพระบัญญัติเอาไวเพื่อชวยใหเรา

ปลอดภัย

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

ที่โรงเรียนของเรา มีกฎอะไรบาง ใหเด็กๆลองบอกกฎบางขอ ทําไมเราตองมีกฎ (คําตอบที่อาจเปนไปได – เพื่อปกปองเรา, เพื่อ
ไมใหใครไดรับบาดเจ็บ, เพื่อเราจะสามารถเรียนรูได)
ใหเราลองจินตนาการวาตอนนี้กําลังมีสัตวที่อันตรายตัวหนึ่งวิ่งอยูบนถนน ใหเด็กๆชวยกันบอกชื่อสัตวตัวนั้น ครอบครัวของ
เธออาจจะสรางรั้วลอมรอบบานของเธอ เพื่อไมใหสัตวรายเขามาทํารายเธอได ตราบใดที่เธอยังอยูขางใน เธอก็จะปลอดภัย
กฎก็เหมือนกับรั้ว เมื่อเราอยูดานในของรั้ว เราก็จะปลอดภัย และมีความสุข หากเราแหกกฎ มันก็เหมือนกับวาเราไดทําลายรั้ว
และสัตวรายก็จะสามารถเขามาทํารายเราได
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ตอนนี้คนอิสราเอลไดออกจากอียิปตแลว และรอนเรไปในทะเลทราย พวกเขาจําเปนตองมีกฎบางอยางเพื่อที่พวกเขาจะไดทําใน
สิ่งที่พระเจาตองการ โมเสสไดขึ้นไปบนภูเขาเพื่อที่จะสนทนากับพระเจา พระเจาประทานบัญญัติสิบประการใหกับคนอิสราเอล
ใหเราลองมาดูวามีบัญญัติอะไรบาง

กิจกรรมการเรียนการสอน:

 ใหเลือกเด็กหนี่งคนเพื่อถือกระดาษที่เขียนหมายเลข 1 เอาไว บัญญัติ 4 ขอแรกที่พระเจาประทานใหกับคนอิสราเอล
เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตอพระเจา
 บัญญัติขอที่ 1 ไมมีพระเจาอื่นใด พระเจาตองการที่จะเปนหนึ่ง และพระเจาองคเดียวในชีวิตของพวก
เขา คนอียิปตบูชาพระหลายองค และมีคนอิสราเอลบางกลุมที่รวมกับพวกเขาดวย ใหพวกเธอชู
นิ้วหัวแมมือแสดงใหรูวาพระเจาเปนที่หนึ่งในชีวิตของเธอ ใหเด็กๆทํา และใหพูดบัญญัติขอที่หนึ่งอีก
ครั้งพรอมๆกัน “ไมมีพระเจาอื่นใด”
 ใหเด็กอีกคนหนึ่งชูปายหใยเลข 2 และยืนขางๆคนที่หนึ่ง ขณะที่คุณบอกเด็กๆเกี่ยวกับบัญญัติทั้งสิบประการ ใหเด็กๆ
ที่ถือปายแตละหมายเลขจาก 1-10 ยืนรอบกลุมเด็กๆทําเหมือนกับเปนรั้ว (เพื่อเปนการชวยเนนย้ําวากฎตางๆนั้นชวยให
เราปลอดภัย)
 บัญญัติขอที่ 2 ไมมีรูปเคารพ คนอียิปตมักจะนําทอง และเงินมาสรางเปนรูปเคารพแบบตางๆเพื่อนมัสการ พระเจาไม
ตองการใหคนอิสราเอลสรางรูปเคารพ และกราบไวบูชา ใหเด็กๆชูนิ้วสองนิ้ว และพูดตามคุณ บัญญัติขอที่สอง “ไมมี
รูปเคารพ”
 ทบทวนบัญญัติขอที่ 1 และ 2 กับเด็กๆ จากนั้นเลือกเด็กอีกคนหนึ่งใหถือปายหมายเลข 3
 บัญญัติขอที่ 3 ใหความเคารพตอพระนามของพระเจา คือการที่เรากลาวพระนามของพระองคเพื่อ
แสดงวาเรารัก และเคารพตอพระองค เราจะไมใชพระนามของพระองคในทางที่ผิด ใหเด็กชูสามนิ้ว
และทองบัญญัติขอที่สาม “ใหความเคารพตอพระนามของพระเจา”
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 ใหทบทวนบัญญัติขอที่ 1-3 ใหเลือกเด็กคนตอไปถือปายหมายเลข 4 คุณตองแนใจวาเด็กๆกําลังยืนเปนรั้วลอมรอบเด็ก
คนอื่นๆในกลุม
 บัญญัติขอที่ 4 ใหความเคารพตอวันสะบาโต พระเจาทรงตองการเพียง 1 วันในหนึ่งสัปดาห เพื่อใหเรา
ใชเวลาที่จะคิดถึงพระองค และนมัสการพระองค วันนี้คือวันอาทิตย ใหเด็กๆชูสี่นิ้ว และทองพระ
บัญญัติขอที่สี่กับคุณ “ใหความเคารพตอวันสะบาโต”
 ใหทบทวนบัญญัติทั้งสี่ขอที่พระเจาประทานให จากนั้นใหเลือกเด็กอีกคนหนึ่งที่จะถือปายหมายเลขหา
 บัญญัติอีกหกขอที่เหลือ เปนบัญญัติที่ใหเรารัก และปฏิบัติตอผูอื่น บัญญัติขอที่หาคือ ใหความเคารพบิดามารดา มีวิธี
อะไรบางที่เราจะแสดงความเคารพตอพอแมของเรา (คําตอบที่อาจเปนไปได – เชื่อฟงทาน, พูดจาไพเราะกับทาน, ให
ความเคารพทาน) ใหเด็กๆชูหานิ้ว และทองบัญญัติขอที่หา “จงใหความเคารพตอบิดามารดา”
 ใหทบทวนบัญญัติขอที่ 1-5 ใหเลือกเด็กที่จะถือปายหมายเลขหก
 บัญญัติขอที่ 6 หามฆาคน พระเจาตองการใหเราเคารพตอชีวิตผูอื่น และตัวเอง ใหเด็กๆชูหกนิ้ว และทองบัญญัติขอที่
หก “อยาฆาคน”
 ใหทบทวนบัญญัติขอที่ 1-6 ใหเลือกเด็กที่จะถือปายหมายเลขเจ็ด
 บัญญัติขอที่ 7 หามผิดผัวผิดเมียผูอื่น กฎนี้มีไวสําหรับสามี และภรรยาที่จะมีความสัตยซื่อตอกันและ
กัน พระเจาไดกําหนดใหชายและหญิงแตละคูรักกันตลอดไป ใหเด็กๆชูเจ็ดนิ้ว และทองบัญญัติขอที่เจ็ด
“หามผิดผัวผิดเมียผูอื่น”
 ใหทบทวนบัญญัติขอที่ 1-7 ใหเลือกเด็กที่จะถือปายหมายเลขแปด ใหเด็กๆมองดูรอบตัวเขาวาตอนนี้มีบัญญัติของพระ
เจากําลังปกปองพวกเขาอยู
 บัญญัติขอที่ 8 หามลักขโมย ถาหากพวกเธอตองอธิบายคําวา “อยาลักขโมย” พวกเธอจะอธิบายวาอยางไร ใหเด็กๆได
ชวยกันอธิบาย เธอจะรูสึกอยางไรเมื่อมีคนอื่นขโมยของเธอไป ใหเด็กๆไดมีโอกาสแบงปนประสบการณ ใหเด็กๆชู
แปดนิ้ว และทองบัญญัติขอที่แปด “หามลักขโมย”
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 บัญญัติขอที่ 9 หามพูดโกหก เธอจะรูสึกอยางไรเมื่อเพื่อนบานของเธอพูดในสิ่งที่เกี่ยวกับเธอแตมันไมเปนความจริง
ใหเด็กๆไดตอบสนอง พระเจาตองการใหเราพูดความจริงตอสิ่งที่เกี่ยวกับผูอื่น ใหเด็กๆชูเกานิ้ว และทองบัญญัติขอที่
เกา “หามพูดโกหก”
 ใหทบทวนบัญญัติขอที่ 1-9 ใหเลือกเด็กที่จะถือปายหมายเลขสิบ
 บัญญัติขอที่ 10 หามโลภอยากไดของผูอื่น คําวา โลภ หมายถึงการที่เราอยากไดของผูอื่น มักจะเกิดขึ้น
เมื่อใครบางคนเห็นของคนอื่น และคิดในใจวา “ฉันตองารไดของสิ่งนั้น” และยังหมายถึงการที่เรา
ตองการเอาของจากคนอื่นเพื่อมาเปนของเรา
 ใหเด็กชูนิ้วสิบนิ้ว และทองบัญญัติขอที่สิบ “หามโลภอยากไดของผูอื่น” ใหเราดูบัญญัติทั้งสิบขอที่พระเจาประทาน
ใหกับเรา เพื่อที่จะชวยปกปองเรา และชวยใหเรามีความสุข ใหเราแสดงความชื่นชมยินดีที่พระเจาทรงรักเรา และ
ประทานบัญญัติเหลานี้ใหกับเรา ใหเด็กๆยิ้ม และชื่นชมยินดี
 พระเจาประทานบัญญัติใหเรากี่ประการ (สิบ) พระบัญญัติสิบประการใหเราเห็นอะไรบาง (สอนใหเรารักพระเจา และ
รักผูอื่น) พระเจาตองการใหคนของพระองคทําในสิ่งที่ถูกตอง และเชื่อฟงพระองค ทําไมพระเจาจึงใหมีกฎ/บัญญัติ
เหลานี้สําหรับเรา (บัญญัติของพระเจาชวยปกปองเรา) ในเมื่อเกิดความผิดบาปอันเนื่องมาจากการที่มนุษยไดลมลง
ดังนั้นหากไมมีกฎเลย โลกใบนี้จะเปนอยางไร ใหเด็กๆไดตอบสนอง

การจบบทเรียน:

 ทําไมการเชื่อฟงพระเจาจึงเปนสิ่งสําคัญ (เพราะพระเจารัก และรูในสิ่งที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด) เมื่อเราสําแดงความ
รักตอพระเจา เราก็สําแดงรักตอคนอื่นดวย ใหถามเด็กๆในชั้นวา ใหบอกครูสิ่งหนึ่งที่เธอไดเรียนรูเกี่ยวกับบัญญัติสิบ
ประการ ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 กอนที่เด็กๆจะแยกยายกันออกไป ใหคุณนําพวกเขาอธิษฐานเพื่อใหพวกเขไดเชื่อฟงพระเจา ใหแนใจวาคุณจะระบุ
ขอความเหลานี้ดวย: พระเจามีพระประสงคใหคนของพระองคดําเนินชีวิตใหถูกตอง และเชื่อฟงพระองค, ขอบคุณ
พระเจาที่ประทานพระบัญญัติใหเราไดปฏิบัติตาม, โปรดชวยเราใหสําแดงความตอพระเจา โดยการสําแดงความรักตอ
ผูอื่น
 ใหเด็กแตละคนอธิษฐาน และขอพระเจาใหชวยเขา/เธอที่จะเชื่อฟง และปฏิบัติตามบัญญัติสิบประการ
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กิจกรรมเสริม:

ใหเอาปายหมายเลข 1-10 มาซอนกัน แลวคว่ําเอาไว และใหเด็กแตละคนเขามาเลือก เมื่อเลือกไดหมายเลขใด ใหเขา/เธอทอง
บัญญัติขอนั้น หากเด็กคนนั้นตอบถูกใหเขาถือปายไว หากตอบไมถูกใหเอาปายซอนไวใตกองปายที่เหลือ
ขณะที่เด็กยืนถือปาย ใหพวกเขายืนเรียง 1-10 ใหดําเนินกิจกรรมนี้จนเด็กตอบถูกทุกขอ
ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:

 อางอิง: กิจกรรมที่นําเสนอในบทเรียนนี้ไดนํามาจาก Lawrence O. Richards,
The Adventure Bible (New International Version) (Grand Rapids, MI: Zonderkidz, 2000), 88.
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