บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 20
เรื่อง ความบาปทําใหเกิดความไมเปนหนึ่งเดียวกับสิ่งที่พระเจาทรงสราง
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: สะทอนทรรศนะของคริสเตียน (Christian world view) ในความคิดของแตละคน
กลุมอายุ: 9-11
ปที่: 1
หัวขอหลัก: ความบาปทําใหแยกเราออกจากพระเจา
บทเรียน: ความบาปทําใหเกิดความไมเปนหนึ่งเดียวกับสิ่งที่พระเจาทรงสราง
เวลาที่ใชในการสอน: 45-60 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็ก ๆ สามารถระบุสองสิ่งภายในมนุษยซึ่งไดแกความบาปและการทําสิ่งที่ไมดีนั้นสงผลตอโลกที่พระ
เจาทรงประทานใหแกเรา

อุปกรณการสอนที่ตองใช:
1. ตัวอยางของตนไมที่แข็งแรง กิ่งหรือดอกและตัวอยางตนไมที่ตายหรือกําลังจะตาย
2. กระดาษและดินสอสี
3. เรือ่ งราวในพระคัมภีร: โนอาหตอเรือ
อุปกรณสําหรับกิจกรรมเสริม :

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:
1. ใหอานบทเรียนทั้งหมด
2. รวบรวมอุปกรณทั้งหมด
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3. ตัดดอกไมหรือใบหญาลวงหนาสักสองสามวันกอนจะเริ่มชั้นเรียน และตัดดอกไมหรือใบหญาในขณะเมื่อ
กําลังจะเริ่มทํา สิ่งเหลานี้จะเปนสิ่งที่ใชในการเปรียบเทียบลักษณะตนไม (พืช) ที่มีความแข็งแรงและพืชที่ไม
แข็งแรง
4. เตรียมสถานที่ที่จะพานักเรียนไปเดินเพื่อใหนักเรียนไดศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความบาปตอสิ่งแวดลอม
5. ทําความเขาใจเรื่องของโนอาห ในปฐมกาล 6, 5:8-22

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

พูดกับนักเรียนวา ครูอยากใหนักเรียนดูอะไร

บางอยาง: นักเรียนคิดวาพืชดานไหน (ตนไหน) ที่แข็งแรงกวา ใหยกมือขึ้นถาคิดวาพืชอันนี้แข็งแรงกวา (ใหชูพืชที่คุณครูตัดทิ้ง
ไวเมื่อหลายวันกอน) ใหยกมือขึ้นถาคิดวาพืชอันนี้แข็งแรงกวา (ชูพืชที่เพิ่งตัดกอนเริ่มชั้นเรียนขึ้น)
 แบงนักเรียนออกเปนสามกลุม แลวพูดวา ในกลุมของนักเรียน ใหคิดและเขียนลักษณะของพืชที่แข็งแรงวามีลักษณะ
อยางไรบาง จากนั้นใหคิดและเขียนลักษณะของพืชที่ไมมีความแข็งแรง เมื่อทุกกลุมตอบลงไปเสร็จแลว ใหรวบรวมคําตอบของ
ทุกกลุม (อาจเขียนลงไปบนกระดานหรือนําคําตอบของแตละกลุมมาติดไวหนาชั้นเพื่อทุกคนในหองจะสามารถมองเห็นได)
 สรุปการสํารวจ (คําตอบ) ที่อยูหนาชั้นแลวบอกนักเรียนวา นี่คือพืชที่แข็งแรง (หรืออาจเปนกิ่งหรือดอก) และนี่คือพืช
(หรือกิ่งหรือดอก) ที่ไมแข็งแรงหรือกําลังจะตาย ใหสังเกตวาพืชที่แข็งแรงนั้นมีใบสีเขียวและลําตนอวบ เพราะไดรับแสงแดด น้ํา
และดินที่ดี ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนตอการเจริญเติบโต ทีนี้นักเรียนจะบอกครูไดไหมเกี่ยวกับพืชที่ไมแข็งแรง จะเห็นวาใบของมันมีสี
น้ําตาลและเริ่มรวง ลําตนของมันก็งอ ไมแนมันอาจหักคามือครูก็ได มันอาจจะมีโรคหรือมีแมลงศัตรูพืชมากัด หรือไมไดรับ
แสงแดด น้ําและดินดีอยางเพียงพอ สงตอตัวอยางทั้งสองใหนักเรียนไดดูและสัมผัส
แนะนํานักเรียนใหพับกระดาษเพื่อแบงครึ่ง ครึ่งแรกใหวาดและเขียนวาพืชที่แข็งแรง และอีกดานหนึ่งวาดและเขียน
เกี่ยวกับพืชที่ไมแข็งแรง บอกพวกเขาวา ครูอยากใหนักเรียนเริ่มคิดเกี่ยวกับผลของความบาปที่มีตอสิ่งแวดลอมรอบตัว
เราและความสมบูรณของสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา
สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:



ใหพูดกับเด็ก ๆ วา เราไดพิจารณาไปแลววาความบาปมีผลตอเราโดยแยกเราออกจาก
พระเจา มันทําใหชีวิตเรามืดมัวและหัวใจของเราไมสะอาด มันสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางเรากับผูอื่นและ
มันสามารถสงผลตอโลกที่เราอาศัยอยู กระทั่งสามารถสงผลตอความสัมพันธระหวางเรากับธรรมชาติรอบตัวเราดวย
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 อภิปรายคําตอบของพวกเขา และเพิ่มเติมของคุณครูเอง (ถาจําเปน) เนนใหนักเรียนเห็นวา เมื่อเราไมหวงใยสิ่งแวดลอม
เราจะเห็นวาน้ําเริ่มไมสะอาดเพียงพอที่จะดื่ม และเกิดมลพิษในอากาศ ถาทิ้งขยะเรี่ยราดก็จะเกิดการแพรของเชื้อโรค
ซึ่งสงผลรายตอเรา จะเกิดอะไรขึ้นถาหากเราเหยียบลงไปบนเศษแกวที่มีคนทิ้งลงบนพื้น เปดโอกาสใหนักเรียนตอบ
คําถาม แลวพูดวา ใชแลว เราอาจโดนแกวบาดได และเชื้อโรคสามารถเขาสูรางกายทางผิวหนังและทําใหเราปวย
 ใหเราคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสวนเอเดนหลังจากอาดัมและเอวาทําบาป ถึงแมวาพระเจาจะทรงมอบสวนเอเดนใหแกอาดัม
และเอวาเพื่อใหพวกเขาทํานุดูแลและมีสิ่งที่พวกเขาตองการอยูในสวนนั้น แตสวนนั้นก็ตองไดรับผลกระทบเมื่อพวก
เขาตัดสินใจผิด ความตายมาสูสวนเอเดนเมื่ออาดัมและเอวาทําบาป พืชเริ่มถูกกินโดยแมลงศัตรูพืช วัชพืชเริ่มเติบโต
แยงพื้นที่ และพืชตายเพราะเชื้อโรค เมื่อเราทําบาป ความบาปสามารถสงผลตอสิ่งแวดลอมที่เราอาศัยอยูจนกระทั่งอาจ
สงผลรายตอเราในที่สุดดวย กระนั้นพระเจาทรงบอกเราวาการทรงสรางของพระองคนั้นล้ําคา และทรงตองการใหเรา
ดูแลธรรมชาติ



พานักเรียนเดินดูโดยรอบหรือในชุมชน ใหนักเรียนสังเกตดูสภาพของ
สิ่งแวดลอมรอบตัวที่ดูเหมือนจะไมอยูในสภาวะสมดุลหรือไมเหมือนกับแบบที่พระเจาไดทรงสรางไวแตตน นักเรียน
สามารถสังเกตเห็นและเขียนเพิ่มเติมลงไปในกระดาษของตนในหัวขอ “พืชที่แข็งแรง” และ “พืชที่ไมแข็งแรง” ที่
นักเรียนเขียนลงไปในตนชั่วโมง นักเรียนอาจสังเกตสิ่งอื่น ๆ ดวยเชน วัชพืช การตายของพืชหรือสัตว มลพิษ เปนตน
หลังจากนั้นกลับมายังหองเรียนหรือนั่งใตตนไมแลวอภิปรายในสิ่งที่นักเรียนไดคนพบ คุณครูอาจจําเปนตองเพิ่มเติม
สิ่งที่สังเกตเห็นและสิ่งที่นักเรียนมองขามไปหรือคิดไมถึง



ถามนักเรียน ดานไหนของ the Christian world view house model ที่เหมือนกับผลกระทบ
ของความบาปตอสิ่งแวดลอม เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม ใชแลว ผนังสีเขียวแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ
สิ่งแวดลอม ธรรมชาติรอบตัวเรา พระเจาทรงประทานโลกนี้ใหแกเราเพื่อใหเราดูแลและชื่นชม เราจะหวงใยดูแลโลกได
อยางไรบางง เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม นักเรียนสามารถทําอะไรบางรอบบานของตัวเองหรือทําโครงการ
อะไรบางที่ชวยดูแลสิ่งแวดลอมที่นักเรียนอาศัยอยู เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม (นักเรียนควรตอบในลักษณะนี้:
เก็บขยะ ถอนวัชพืชในแปลงเพาะปลูก ปลูกพืช ปลูกดอกไม เปนตน)

 มีเรื่องราวในพระคัมภีรที่ครูคิดถึงที่เกี่ยวกับผลของความบาปตอสิ่งแวดลอม มีใครพอจะคิดออกบางไหม (ยกตัวอยาง
เชน พระเจาทรงทําลายเมืองโสดมและโกโมราหดวยไฟ ในปฐมกาล 19 หรือภัยพิบัติสิบประการในอียิปต ในอพยพ 712: โนอาหและน้ําทวมโลกในปฐมกาล)
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 อธิบายใหนักเรียนฟงวา ความบาปสงผลกระทบไปทั่วโลกเมื่อคนหันหลังใหพระเจา ไมเชื่อฟงพระองคและทําตาความ
ปรารถนาที่เห็นแกตัวของตนเอง พระเจาทรงเสียพระทัยเพราะจิตใจที่แข็งกระดางของมนุษย พระองคทรงตัดสิน
พระทัยทําลายการทรงสรางของพระองค อยางไรก็ตาม พระเจาทรงมีเหตุผลพิเศษเพื่อชวยโนอาหและครอบครัวไว
 ถามนักเรียนวา นักเรียนจําเรื่องราวไดไหมวาเกิดอะไรขึ้นตอจากนั้น เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม แบงนักเรียน
ออกเปนสี่กลุมและใหพวกเขาเลาเรื่องราวของโนอาหอีกครั้งโดยการเขียนเรื่องนี้หรือวาดภาพเหตุการณที่เกิดขึ้น บอก
พวกเขาวาถาพวกเขาไมสามารถจําเรื่องราวทั้งหมดได ใหถามเพื่อนภายในกลุม (ใหชวยกัน) เพื่อจะไดจําเรื่องราวที่
เหลือได
 เมื่อพวกเขาทําเสร็จแลว ใหพูดวา ดีมาก ใหเรามาลองมาดูซิวาเรื่องที่นักเรียนเขียน (หรือวาด) จะเหมือนกับที่ครูเตรียม
มาเลาใหนักเรียนฟงหรือเปลา บางทีอาจจะมีบางจุดที่นักเรียนยังไมรูก็ได เลาเรื่องในพระคัมภีรตอนนี้ใหนักเรียนฟง
o โนอาหและครอบครัวดําเนินชีวิตเปนที่พอพระทัยพระเจาเพราะพวกเขาเชื่อฟงและรักพระองค พระเยซูก็
สืบเชื้อสายมาจากโนอาหเชนกัน โนอาหมีความเชื่อที่เขมแข็ง เขาเชื่อฟงเมื่อพระเจาสั่งใหเขาสรางเรือ เรือที่
โนอาหสรางนั้นมีขนาดใหญมาก สูงขนาดตึกสามชั้นและยาวกวา 130 เมตร โนอาหใชเวลาสรางเรือลํานี้ 120
ป (ในสมัยนั้นผูคนมีชีวิตยืนยาว) เรือลํานี้ไมมีเครื่องยนตใด ๆ แตถูกออกแบบใหสามารถลอยบนผิวน้ํา
ในขณะน้ําทวมโลกจนกระทั่งถึงเวลาที่พระเจาทรงตัดสินพระทัยจะใหน้ําลดและเรือไปคางอยูที่ยอดเขาอารา
รัต ผูคนตางพากันหัวเราะเยาะโนอาหเมื่อเขาเริ่มสรางเรือ แตโนอาหก็ยังคงพากเพียรสรางเรือตอไปเพราะ
เขาเชื่อฟงพระเจาแมวาสิ่งที่เขาทําดูไมสมเหตุสมผลก็ตาม หลังน้ําลดลง พระเจาไดใหสัญลักษณคือรุงกินน้ํา
เปนขอสัญญาวาจะไมเกิดน้ําทวมโลกอีก รุงกินน้ําก็เปนสัญลักษณสําหรับพวกเราดวยเชนกันวาพระเจาทรง
สัญญาเชนนั้น พระเจาทรงทําใหโลกมีชีวิตชีวาอีกครั้งดวยนานาชีวิตและทรงดําเนินแผนการนิรันดรของ
พระองคตอไปเพื่อใหเราไดสามัคคีธรรมรวมกับพระองค

การจบบทเรียน:

แบงนักเรียนออกเปนหากลุมแลวพูดกับพวกเขาวา ใหแสดงละครสั้นโดยจินตนาการ
เกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในขณะโนอาหกําลังสรางเรือเปนเวลา 120 ป ผูคนมาหาเขาและพูดกับเขาวาเขาสติไมเต็ม พวกเขาคง
มาบอกโนอาหวาไมมีทางที่เขาสามารถนําสัตวเปนคู ๆ ขึ้นเรือได เรือจะมีลักษณะเปนอยางไรในขณะที่มีสัตวเหลานั้นอยูเต็มเรือ
จะมีเสียงอะไรบางในเรือลํานั้น หรือมีกลิ่นอยางไร ใหคิดถึงมุมที่ขําขันแลวเตรียมกันภายในกลุม จากนั้นนักเรียนแตละกลุม
แสดงใหเพื่อนในชั้นดู
จบบทเรียนดวยการอธิษฐาน
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กิจกรรมเสริม:
แบงนักเรียนออกเปนกลุมและชี้แจง: สมมุติวานักเรียนเปนโนอาหและตองวาดแผนภาพใหผูคนเห็นวากําลังจะเกิดน้ําทวมโลก
แลว ใหแตละกลุมวาดหนึ่งแผนภาพ พยายามทําใหภาพวาดนั้นนาสนใจมากที่สุดเทาที่จะมากได นักเรียนอาจใสรายละเอียดเกี่ยวกับลกระ
ทบของน้ําทวมตอสิ่งแวดลอมลงไปดวยก็ได (เชน ไมมีตนไม ดอกไม เปนตน เพราะทุกอยางถูกน้ําทวมหมด) ใหแตละกลุมออกมาเลา
เกี่ยวกับแผนภาพของกลุมตนใหเพื่อนในชั้นฟง

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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