
 
บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี  6 

เร่ือง  พระเจาทรงเมตตา และยุติธรรม 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานหลักศาสนศาสตร 
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กลุมอายุ:  9-11 ป  

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเจาทรงเปนอยางไร 

บทเรียน:  พระเจาทรงเมตตา และยุติธรรม 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 
วัตถุประสงคการเรียนรู: 

       
1. เด็กจะสามารถแยกแยะวาพระเจาทรงพระเมตตา และทรงยุติธรรมตอพวกเขา 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. กระดานดํา และชอลค หรือกระดาษแผนใหญ และปากกามารคเกอร 
2. รูปแบบคดีความสําหรับเด็กๆจะไดแสดง 
3. ปฐก 12:1-20 

 
    อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

1. กระดาษสําหรับเด็กแตละคน 
2. ดินสอสี   

 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   
1. อานบทเรียนทั้งบท 

รวบรวมอุปกรณตางๆ 2. 



3. อานและศึกษาพระธรรม ปฐก 1:1-2:3 
4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะเช่ือวาพระเจามีอยูจริงอยางหมดใจ 
 
Teacher Preparation:   
1. อานบทเรียนทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. ใหเขียนคําวา เมตตา และคําวา ยุติธรรม ลงบนกระดานดํา หรือบนกระดาษท่ีเด็กๆสามารถมองเห็นได 
4. ใหเตรียมคดีความที่จะใชแสดงไวลวงหนา 
5. ใหทําความคุนเคยกับพระธรรม ปฐก12:1-20 และเตรียมพรอมที่จะใหกับเด็กๆฟง 
6. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะเขาใจพระเมตตา และความยุติธรรมที่พระเจาทรงมีตอพวกเขา 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:   

 

  

 

 

 ใหเราทําเปนวงกลม 

กาเบรียลมักจะลงมาทานอาหารเย็นสายเสมอ วันหน่ึงพอกับแมไดยํ้ากับเขาใหตรงเวลา แตเขาก็ยังมาสายเหมือนทุก
คร้ัง  

เขาเห็นพอกับแมน่ังรออยูท่ีโตะอาหารแลว และกําลังจะเร่ิมรับประทานอาหาร เขาจึงรีบเขาไปนั่งท่ีเกาอ้ีของเขา แตเขา
กลับสังเกตเห็นวาจานของเขากลับวางเปลา 

ทุกอยางเงียบเชียบ ไมมีเสียงอะไร ทันใดน้ันเขาเห็นพอของเขาหยิบจานของเขาไปวางไวหนาตัวเอง แลวเอาจานของ
พอท่ีมีอาหารเต็มมาวางไวตรงหนาลูกชาย พอสงย้ิมใหอยางอบอุนในขณะท่ีเอาจานมาวางให 

จนกระท่ังเด็กหนุมคนน้ันเติบโตขึ้นเปนผูใหญ เขาพูดวา “ในชีวิตของผม ผมไดรูจักพระเจาโดยผานทางสิ่งท่ีพอของ
ผมไดกระทําในคํ่าคืนน้ัน” (อางอิงจาก Homemade, May, 1989.www.sermonillustrations.com – เวปไซดน้ียังมีอยู 
แตหัวขอ/คําเทศนาน้ีไมมีแลว) 
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 ลักษณะอะไรท่ีพอของกาเบรียลไดแสดงใหเห็น ใหเด็กๆไดตอบสนอง พระเจาของเราเปนพระเจาท่ีทรงมีเมตตา และยุติธรรม 
ใหเรามาพูดคุยกันเก่ียวกับความหมายของคําสองคําน้ี 

 

 
 

การนําเสนอ และกิจกรรมการเรียนการสอน:  
 

 
 

 

 ใหเขียนคําวา “ความยุตธรรม” ลงบนกระดาน ความยุติธรรมคือ ความเสมอภาคตอคนใดคนหน่ึง หรือบางสิ่งบางอยาง 
พอของกาเบรียลไดแสดงออกถึงความยุติธรรมของเขาอยางไร (ขณะที่กาเบรียลมาสาย เขาไมมีอาหารอยูในจานของ
เขา) เมื่อมีคนทําผิดกฎ ความยุติธรรมหมายถึงการที่เขาหรือเธอตองรับผลการกระทํา เมื่อมีคนทําสิ่งที่ดี ความยุติธรรม
หมายถึงการที่เขาจะไดรับรางวัลสําหรับสิ่งที่เขาไดทํา 

 เธอเคยเห็นวิธีการแสดงความยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับตนเอง หรือกับคนอ่ืนๆอยางไรบาง ใหโอกาสเด็กๆที่จะไดตอบ
คําถาม สิ่งไหนท่ีไมใชการแสดงออกถึงความยุติธรรม ใหเด็กๆไดตอบ และใหคุณเขียนสิ่งที่เด็กๆบอกลงบนกระดาน
ดํา 

 

 

 ใหเขียนคําวา “เมตตา” ลงบนกระดาน ความมีเมตตาตอคนใดคนหน่ึงน้ันหมายถึงอะไร ใหเด็กๆไดตอบสนอง ความมี
เมตตาหมายถึง การกระทําท่ีแสดงออกถึงความกรุณาแทนท่ีจะเปนการแสดงออกตอผูอ่ืนดวยทาทีท่ีกาวราวรุนแรง 

 พอของกาเบรียลไดแสดงออกถึงความเมตตาตอเขาอยางไร (พอของเขาเอาจานของตนเองที่มีอาหารเต็มใหกับ       
กาเบรียล) เคยมีใครท่ีเคยแสดงออกถึงความเมตตาตอเธอหรือไม อยางไร ใหเด็กๆไดแบงปนประสบการณของเขา 

 
 

 

 

 ใหเรามาเลนเกมๆหน่ึงเพ่ือท่ีจะใหม่ันใจวาเราเขาใจถึงความแตกตางของคําวาความเมตตา และความยุติธรรม ครูจะพูด
เก่ียวกับสถานการณตางๆ ทุกคร้ังท่ีครูพูดครูจะกลิ้งลูกบอลไปใหบางคน ถาเธอจับลูกบอลได  ใหเธอพูดถึงสิ่งท่ีเปน
ความยุติธรรม หรือการลงโทษที่อาจจะเปนความยุติธรรม และความเสมอภาค จากน้ันใหสงลูกบอลตอไปใหเพ่ือนคน
อ่ืน จากน้ันใหสงบอลกลับมาใหครู จากนั้นเราจะเร่ิมเลนกันอีกคร้ังโดยการใชสถานการณใหม 
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o มีคนบางคนขโมยลูกอมจากรานขายของ 

o มีคนบางคนกําลังว่ิงอยูแลวชนใสเด็กเล็กๆคนหน่ึง และทําใหเด็กคนน้ันเจ็บ 

o นองชายของเธอทํารูปของพอแตก 

o พ่ีสาวของเธอโกหกตอพอแมของเธอ 

 ใหคุณสรางสถานการณอื่นๆเพ่ิมเติมซึ่งตองใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ินของคุณ 

 
 

 

 

 ในศาล จะมีผูพิพากษาซึ่งเปนคนที่กลาวโทษ และมีทนายความท่ีเปนผูแกตางใหกับจําเลย และบางครั้งก็มีคณะลูกขุนท่ี
จะเปนผูตัดสินวาจําเลยน้ันมีความผิดหรือไม เม่ือผูพิพากษาไดฟงการตัดสินใจของคณะลูกขุนแลวก็จะทําการ
พิพากษาอยางเปนธรรม 

 ใหแบงเด็กๆออกเปน 2-3 กลุม และใหเด็กๆและแสดงการทําคดีความ ใหแตละกลุมกําหนดวาใครคือจําเลย, ผู
พิพากษา, ทนายความ และคณะลูกขุนโดยใหมีสถานการณตางๆตามที่ไดกําหนดไวขางลางน้ี หรือคุณอาจจะคิดอัน
ใหมขึ้นมาอีกก็ได: 

o มีเด็กชายคนหน่ึงเรียกเด็กชายอีกคนหน่ึงวาเปนนักฟุตบอลที่แย และทั้งสองคนก็เริ่มชกตอยกันที่สนาม
ฟุตบอล 

o เด็กผูหญิงคนหน่ึงไดเอาเสื้อของพ่ีสาวไปใส และทํามันฉีกขณะที่เลนอยู 

o เด็กคนหน่ึงไดรับลูกอมอรอยๆ และปฏิเสธท่ีจะแบงใหกับคนอื่นๆ 

 ใหเด็กๆแสดงการทําคดีน้ีอยางไมเครงเคียด และใหสนุกสนาน แตยังคงเนนที่ความเปนธรรมในการพิพากษา หลังจาก
การพิพากษาคดีจบแลว คุณอาจจะแสดงความเมตตา และใหอภัยโทษสําหรับผูที่ไดรับการลงโทษ 

 เราจะเห็นไดวา การท่ีจะใหเกิดความยุติธรรมนั้นเปนสิ่งท่ียาก และบางคร้ังเราคิดวาคนอ่ืนๆจะไมสมควรไดรับความ
เมตตา อยางไรก็ตาม พระเจาของเราทรงมีท้ังความเมตตา และยุติธรรม เราสามารถเห็นไดจากชีวิตของอับราฮัม และ
นางซาราย 
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ใหอานพระธรรม ปฐก 12:10-20  ถาเธอเปนผูพิพากษา และเธอตองทําการตัดสินอับราฮัม เธอจะพิพากษาวา
อยางไร ใหเด็กๆแบงกลุมสี่คนและอภิปรายกัน จากน้ันใหแตละกลุมนําเสนอ 



 
 ใหเรามาดูท่ี Christian Worldview House Model กันอีกคร้ัง เราไดพูดคุยกันเก่ียวกับเร่ืองอะไร ใหเด็กๆไดตอบ ใช 

เราไดพูดคุยเก่ียวกับความยุติธรรม และความเมตตาของพระเจา สวนใหนท่ีแสดงวาเปนความยุติธรรม และความ
เมตตาของพระเจา ใหเด็กๆไดตอบ ใช สวนท่ีเปนสีมวงที่เปนฐาน ซึ่งไดยํ้าเตือนใหเรารูเก่ียวกับพระลักษณะท่ีวิเศษ
ของพระเจา ใหเราพูดพรอมๆกันวา “พระเจาทรงเมตตา และยุติธรรม” 

 
 

การจบบทเรียน: 

  

  
 พระเจาทรงยกโทษใหกับอับราฮัม และใชเชื้อสายของเขาต้ังชนชาติอิสราเอลขึ้นมา พระเจาทรงยุติธรรมแตพระองคก็ทรง

มรเมตตา และมีพระประสงคท่ีจะใหเราแผขยายความเมตตาตอผูอ่ืนดวย 
 

 ใหเธอคิดวาสัปดาหน้ีเธอจะทําอะไรบางเพ่ือแสดงออกถึงความเมตตาตอผูอ่ืน ใหแบงปนแนวคิดของเธอกับเพ่ือนๆ ใหเด็กๆ
ไดแบงปนแนวคิดของเขาใหกับเพ่ือนๆ 

 

 ใหเด็กๆอาสาสมัครที่จะอธิษฐานปดและขอบคุณพระเจาสําหรับความเมตตา และความยุติธรรม 

 
 

 

 
 
กิจกรรมเสริม: 
ใหทําอุปกรณบรรยายเรื่องราวของอับราฮัมกับนางซาราย โดยใหวาดเรื่องราวลงบนกระดาษและทําเปนแตละฉากของเรื่องราว 
จากน้ันใหนําเสนอเรื่องราวนี้ใหกับเด็กๆ ซึ่งเรื่องราวจะสื่อถึงพระเมตตาของพระเจาที่มีตออับราฮัม คุณอาจจะใหเด็กๆแสดง
ดวยก็ไดโดยใหแบงฉากตางๆใหกับเด็กๆไดแสดงประกอบ 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
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