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บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทท่ี 4 

เรื่อง โลกที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 

ตัวชี้วัด:  รู้ และเข้าในพระคัมภีร์ 

สาระการเรียนรู้:  สะท้อนมุมมองแบบคริสเตียนโดยผ่านทางความคิดได้ 

 

กลุ่มอายุ:  6-8 

ปีที่:  1 

หัวข้อหลัก:  โลกของพระเจ้า 

บทเรียน:  โลกที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า, ไม่มีอะไรจะสมบูรณ์แบบกว่านี้อีกแล้ว  

เวลาที่ใช้ในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:          
             

1. เด็กจะอธิบายเก่ียวกับการที่อาดัม กับเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้า 
2. เด็กจะบอกถึงความรู้สึกของพวกเขาเมื่อกระท าผิด 
3. เด็กจะบอกถึงสิ่งที่ดีที่พวกเขาจะสามารถท าได้ และสิ่งที่ไม่ดีที่พวกเขาอาจจะกระท าอย่างละ 2 สิ่ง 

 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร์ 
2. กระดาษ 
3. มาร์กเกอร์ 
 

อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไม่มีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 
 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท า:  
1. อ่าน และศึกษาบทเรียนทั้งหมด 
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1. รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ 
2. ให้อ่าน และศึกษาพระธรรม ปฐมกาล 2:8-9, 15; ปฐมกาล 3: 1, 6, 9-10 and ยอห์น 3:16. 
3. ให้เขียนค าว่า “การเช่ือฟัง” ลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น และค าว่า “การท าบาป” ลงบนกระดาษอีกแผ่นหนึ่ง 

จากนั้นให้ติดกระดาษทั้งสองแผ่นไว้ในมุมที่ตรงกันข้ามกันของห้องเรียน 
4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆเพ่ือที่จะได้เข้าใจว่าพระเจ้าทรงให้อภัยเรา และทูลขอพระองค์ให้ยกโทษต่อความผิดบาป

ของเรา 
 
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การน าเข้าสู่บทเรียน:   

  

 
 ยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคน ให้เรามาฟังเรื่องเล่าด้วยกันดีกว่า วันน้ีครูอยากให้ทุกคนท าตัวสบายๆ เธออาจจะนอนฟังก็ได้ 

หรือนั่งลงด้วยท่าที่เธอคิดว่าสบายที่สุด ให้เด็กๆได้ขยับตัวหาที่นั่งที่สะดวกสบาย 
 
 ดีมาก ให้เราสูดหายใจยาวๆด้วยกัน ให้เด็กๆสูดหายใจทางจมูก และเป่าลมออกมาทางปาก ท าได้ดีมาก ตอนนี้ครูคิดว่า

พวกเธอพร้อมที่ท ากิจกรรมแรกด้วยกันแล้ว 
 

 ให้หลับตาแล้วให้คิดถึงสถานที่ที่หนึ่งท่ีเธอชอบ อาจจะเป็นท่ีที่อยู่ริมทะเลสาบ หรือน้ าตก หรือในสวนสาธารณะที่มีแต่
ดอกไม้ หรืออาจจะเป็นในป่า สมมติว่าเธอก าลังฟังเสียงน้ าไหลริน นกน้อยส่งเสียงร้อง หรืออาจจะมีเสียงฝนตกโปรย
ปราย 

 

 ให้คิดถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ และให้จินตนการถึงสถานที่ๆเธอชอบ ครูจะให้เวลาพวกเธอสักครู่หนึ่ง และให้ทุกคนเงียบ
ขณะที่ก าลังคิดอยู่ 

 

 ให้สัญญาณกับเด็กๆเมื่อครบสามสิบวินาที ครูอยากให้พวกเธอบางคนที่จะบอกทุกคนเกี่ยวกับสถานที่ชื่นชอบ ให้เด็กๆ
ได้แบ่งปัน ฟังดูเป็นที่ๆยอดเยี่ยมมาก ครูชักอยากจะไปซะแล้ว พวกเธอต้องการไปด้วยไหม ให้เด็กๆตอบโดยการพยัก
หน้า 

 
 ตอนที่พระเจ้าทรงสร้างโลก โลกนี้เป็นที่ๆสมบูรณ์แบบ พระเจ้าสร้างอาดัม กับเอวา ชายและหญิงคู่หนึ่งและให้พวกเขา

อยู่ในสวนท่ีสวยงามแห่งหนึ่ง สัตว์ต่างๆเชื่องและไม่ดุร้าย น้ าใสสะอาด และเป็นประกายแวววาว มีดอกไม้สวยๆ และ
ต้นไม้อยู่ทุกหนทุกแห่ง และมีผลไม้ที่อร่อยๆอยู่มากมาย 
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 ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอาดัมกับเอวาต้องการมีอยู่ในสวนที่พิเศษแห่งนั้น แต่แล้ววันหนึ่งพวกเขาได้ท าลายมันลง ให้ฟังดีๆ ครู
จะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่น 

 

  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

  
 

 

 

      
 พระคัมภีร์ได้บรรยายถึงสวนเอเดนไว้ดังนี้ และลองดูว่ามีความคล้ายคลึงกับสถานที่ๆเธอชื่นชอบหรือไม่  

พระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ที่เอเดนทางทิศตะวันออกและให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงปั้นมานั้นอยู่ที่นั่น
แล้วพระเจ้าทรงให้ต้นไม้ทุกชนิดที่งามน่าดูและที่น่ากินเป็นอาหารงอกขึ้นจากดินมีต้นไม้แห่งชีวิตต้นหนึ่งอยู่
ท่ามกลางสวนน้ันกับต้นไม้แห่งความส านึกในความดีและความช่ัวต้นหนึ่งด้วย  ปฐก 2:8-9 

 
 คิดว่าพวกเธออยากจะไปที่สวนแห่งน้ันหรือไม่ ให้เด็กๆตอบโดยการพยักหน้า ถ้าเธออยู่ในสวนเอเดน เธอจะดูแลรักษา

สวนนั้นอย่างไรบ้าง (ค าตอบที่อาจเป็นไปได้: รดน้ า, เก็บผลไม้ที่สุกแล้ว, ดายหญ้า, ฯลฯ) 
 

 สิ่งหนึ่งท่ีเป็นเสน่ห์ของสวนแห่งนี้คือไม่มีใครรู้ว่าสวนแห่งนี้อยู่ที่ไหน เป็นความลับของพระเจ้า พระเจ้าได้วางกฎ
อย่างหนึ่งให้กับอาดัมเพื่อที่จะอยู่ในสวนแห่งน้ี ลองดูว่าพวกเธอจะสามารถบอกครูได้หรือไม่ว่ากฎนั้นคืออะไร  

พระเจ้าจึงทรงบัญชาแก่มนุษย์นั้นว่า"บรรดาผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้ทั้งหมด เว้นแต่ต้นไม้แห่ง
ความส านึกในความดีและความชั่วผลของต้นไม้นั้นอย่ากินเพราะในวันใดที่เจ้าขืนกินเจ้าจะต้องตายแน"่  
ปฐก 2:16-17 
 

 กฎข้อน้ันคืออะไร (อย่ากินผลไม้จากต้นไม้แห่งความส านึกในความดีและความชั่ว) 
 

 นี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องเศร้าที่สุดเมื่อ อาดัมไม่ได้ปฏิบัติตามกฎข้อนั้น อาดัมกับเอวาไม่ใช่คนเพียงกลุ่มเดียวที่อยู่ในสวน
แห่งนั้น ซาตานก็อยู่ที่นั่นด้วย และเป็นนักโกหก มันปรากฎตัวเป็นงู และเลื้อยเข้าหาอาดัมกับเอวา ซาตานพูดว่า  

 
ในบรรดาสัตว์ป่าที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นงูฉลาดกว่าหมดมันถามหญิงนั้นว่า"จริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่า '
อย่ากินผลจากต้นไม้ใดๆในสวนน้ี' ปฐก 3:1 

 
 ท าไมซาตานถึงถามอย่างนั้น คงไม่มีเหตุผลอ่ืนนอกจากมันต้องการที่จะเห็นอาดัมกับเอวาที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้า 

ซาตานต้องการที่จะท าลายความสมบูรณ์แบบ และความบริสุทธิ์ โลกของพระเจ้าเคยสมบูรณ์แบบ ; จิตใจของอาดัมกับ



 4 

เอวานั้นแสนบริสุทธ์ิ ซาตานไม่เพียงแต่เป็นนักโกหก แต่ยังเป็นนักท าลายอีกด้วย มันพยายามท าให้สิ่งที่เลวร้ายดู
เหมือนกับไม่ค่อยเลวร้ายเกินไป ต่อไปนี้คือสิ่งท่ีเกิดขึ้นที่นั่น 

 
เมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นน่ากินและน่าดูด้วยทั้งเป็นต้นไม้ที่มุ่งหมายจะให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลไม้นั้นมา
กินแล้วส่งให้สามีกินด้วยเขาก็กิน ปฐม 3:6 

 

 ทันใดนั้น อาดัมกับเอวารู้สึกอาย พระเจ้าเคยเดินเล่นกับอาดัมในตอนเย็นๆ แต่วันน้ีเมื่อพระเจ้ามาเยี่ยมที่สวนเอเดน 
อาดัมกลับหลบซ่อนอยู่ 

 

 พระเจ้ารู้ว่าอาดัมก าลังซ่อนอยู่เพราะเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า อะไรที่แสดงว่าอาดัมกับเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้า (พวกเขากิน
ผลไม้จากต้นไม้ที่พระเจ้าสั่งห้าม) โลกที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าถูกท าลายลง และพระองค์ทรงรู้ แต่พระเจ้าไม่ได้ละ
ทิ้งอาดัมให้อับอาย และปล่อยให้เขาหลบซ่อนต่อไป นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น 

พระเจ้าทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่า"เจ้าอยู่ที่ไหน" ชายนั้นทูลว่า"ข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของ
พระองค์ในสวนก็เกรงกลัวเพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสีย" ปฐก 3:9-10 

 
 พระเจ้าบอกกับอาดัมว่าอย่างไร (เจ้าอยู่ที่ไหน) 
 

 ครูคิดว่านี่คือข้อความหนึ่งที่วิเศษสุดที่สามารถพบได้ในพระคัมภีร์  พระเจ้ารู้ว่าอาดัมได้ท าอะไรลงไป และหลบซ่อน
อยู่ที่ไหน แต่พระองค์ได้ทรงเรียกเขา “เจ้าอยู่ท่ีไหน” 

 

 ท าไมพระเจ้าทรงเรียกอาดัมอีก ให้เด็กๆได้ตอบสนอง พระเจ้าทรงเรียกอาดัมเพราะพระองค์ทรงรักอาดัม พระองค์
ทรงรู้ว่าอาดัมไม่เชื่อฟัง แต่พระองค์ยังทรงรักเขา ช่างเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์  

 

 คนทุกคนมีเคยท่ีจะไม่เชือ่ฟังพระเจ้า โลกเราในวันน้ีไม่ไดส้มบูรณแ์บบเหมือนกับตอนเร่ิมแรกท่ีพระเจา้ไดท้รงสร้าง 
มนุษย์ก็เช่นกัน ไม่ได้สมบูรณ์แบบ เมื่อเราท าในสิ่งที่ขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้า น่ันคือความบาป  

 
 ครูจะอธิบายสถานการณ์บางอย่างให้ฟัง ถ้าเธอคิดว่าเรื่องที่ครูบอกเป็นการเชื่อฟังพระเจ้า ให้เดินไปยังป้าย “การเชื่อ

ฟังพระเจ้า”  ถ้าเธอคิดว่าเรื่องที่ครูบอกเป็นการไม่เชื่อฟังพระเจ้า ให้เดินไปยังป้าย “การท าบาป” ให้ฟังแล้วตัดสินใจ
ด้วยตนเอง ไม่ต้องมองคนอื่น พร้อมหรือยัง ถ้าอย่างน้ันเรามาเริ่มเลยดีกว่า  

 

 มีเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งมักจะท าไม่ดีกับเธอ มักจะแกล้ง และล้อชื่อพ่อแม่เธอ เพื่อนคนนั้นบังเอิญลื่นล้ม และได้รับ
บาดเจ็บ เธอเป็นคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์ เธอตัดสินใจว่า “คนๆนี้สมควรแล้วที่จะได้รับบาดเจ็บ ฉันจะไม่ช่วยอะไรเขา
เลย” 
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 การกระท านี้เป็นการท าบาป หรือการเชื่อฟังพระเจ้า เมื่อเด็กๆเลือกค าตอบแล้ว ให้พวกเขาที่จะอธิบายเหตุผล คิดว่า
พระเจ้าทรงต้องการให้เราท าอย่างไรในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น (ช่วยเหลือเพื่อนคนนั้น) ใช่แล้ว พระคัมภีร์บอกกับเราว่า 
ให้เรารักศัตรูของเรา 
 

 คราวนี้ ให้เรามาลองฟังอีกเหตุการณ์หนึ่ง เพื่อนของเรามีปากกาด้ามหนึ่งที่เราชอบมาก เขาท ามันตกขณะที่เดินออก
จากห้องเรียน เธอรู้ว่าเขาจะเสียใจหากท ามันหาย ดังนั้นเธอจึงหเบมันขึ้นมา วิ่งตามเขาไปแล้วคืนปากกาให้กับเขา การ
กระท านี้เป็นการท าบาป หรือการเชื่อฟังพระเจ้า เมื่อเด็กๆเลือกค าตอบแล้ว ให้พวกเขาที่จะอธิบายเหตุผล 

 

 ในกรณีนี้ หากเราจะท าบาปเราน่าจะปฏิบัติตัวอย่างไนได้บ้าง (ค าตอบที่อาจเป็นไปได้: เก็บปากกาไว้ใช้เอง, แกล้งท า
ว่าไม่รู้ไม่แห็นอะไร หรือซ่อนปากกาเอาไว้ก่อน) 

 

 เรามาดูเหตุการณ์สุดท้ายกันดีกว่า หลังจากโรงเรียนเลิก เธอกลับบ้าน เธออยากพักผ่อน และก าลังมองหาเพื่อนที่จะเล่น
ด้วยกัน เมื่อเธอกลับถึงบ้าน เธอกลับพว่าแม่ไม่สบาย 

 

 ให้เด็กครึ่งหนึ่งไปยืนอยู่มุม การเชื่อฟังพระเจ้า และอีกกลุ่มหนึ่งไปยืนอยู่ในมุม การท าบาป คราวนี้ให้แต่ละกลุ่ม
ช่วยกันคิดว่า ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้า เราจะปฏิบัติกับแม่อย่างไรบ้าง และถ้าเราท าบาป เราน่าจะท าตัวอย่างไรบ้าง ให้เวลา
เด็กๆได้คิดสักครูห่นึง่ แล้วให้แต่ละกลุ่มน าเสนอสิง่ท่ีพวกเขาช่วยกันคิดไว้  

 

 เป็นความคิดที่ใช่ได้ที่เดียว ตอนนี้ครูอยากจะให้ลองคิดเกี่ยวกับค าถามสักสามค าถาม   
 

 ค าถามท่ี 1 เธอจะอธิบายเกี่ยวกับความบาปว่าอย่างไร? ค าตอบที่อาจเป็นไปได้: การกระท าที่ขัดต่อวิถีทางของพระเจ้า, 
ไม่ได้ท าตามที่พระคัมภีร์สอนไว้ หรืออะไรก็ตามที่เป็นการไม่เชื่อฟังพระเจ้า 

 

 ค าถามท่ี 2 เธอจะอธิบายเกี่ยวกับการเชื่อฟังพระเจ้าว่าอย่างไร? ค าตอบที่อาจเป็นไปได้: ท าสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเรา
ผ่านทางพระคัมภีร,์ ท าตามพระบัญญัติของพระเจ้า หรือท าในสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้า ครูอยากจะให้แต่ละคนบอก
เกี่ยวกับสิ่งที่เธอจะท าในสัปดาห์นี้ที่แสดงว่าเป็นการเชื่อฟังพระเจ้า ให้บอกคนละสองอย่าง 

 

 ค าถามท่ี 3 มีใครบ้างท่ีนี่ที่สมบูรณ์แบบ และไม่เคยท าบาปเลย? ให้เด็กๆได้ตอบสนอง 
 

 พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า คนเราทุกคนกระท าบาป – แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะไม่ทรงรักเราอีก พะรองค์ทรงรู้
ว่า เมื่อความบาปเข้ามาในชีวิตของมนุษย์ จ าเป็นที่เราจะต้องมีพระผู้ช่วยให้รอด ดังนั้นพระองค์ประทานพระบุตรองค์
เดียวของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์มาให้กับเรา ลองฟังข้อความที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้   

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตร
นั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ ยอห์น 3:16  



 6 

 
 ช่างวิเศษสุด ถ้าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระองค์จะช าระความผิดบาปของเรา เราจะบริสุทธิ์ และสะอาดอีกครั้งหนึ่ง  

พระเจ้าทรงรักเธออย่างมากมาย และทรงได้ประทานพระบุตรพระเยซูคริสต์เพื่อช าระความผิดบาป ให้เรามาเรียนรู้
ด้วยกัน ให้เด็กๆออกไปนอกห้อง เอามือถูกับพื้นดินแล้วกลับเข้าห้องเรียน 

 

 ตอนนี้ ครูเห็นมือที่เปื้อนดินอยู่ ดินที่เปื้อนมือก็เหมือนกับความบาปที่อยู่ในจิตใจของเรา เมื่อเราเลือกที่จะไม่เชื่อฟัง
พระเจ้า ใจเราจะเริ่มสกปรกเพราะความผิดบาป 

 

 มีการกระท าอะไรบ้างที่แสดงว่าเป็นการไม่เชื่อฟังพระเจ้า ให้เด็กๆได้ตอบสนอง เธอจะรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อเธอไม่เชื่อ
ฟังพระเจ้า ให้เด็กๆได้บรรยายความรู้สึกของพวกเขา 

 

 แต่เมื่อเรายอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เราจะบริสุทธิ์ และสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ให้พวกเธอไปล้างมือได้แล้ว 
ขณะที่พวกเธอก าลังล้างมืออยู่ ครูอยากจะให้คิดถึงพระเยซูคริสต์ที่ก าลังช าระความผิดบาปของเรา และท าให้เรามี
หัวใจที่สะอาด ให้เวลากับเด็กๆได้ล้างมือ และกลับเข้าห้องเรียน 

 
 

การจบบทเรียน:   
 

 

  
 

 

 

      
ให้เรามายืนด้วยกันเป็นวงกลม แบมือ และยกขึ้นระดับอก ครูจะอธิษฐาน และให้เธอพูดตามครูทีละวรรค 
 
พระเจ้าพระบิดา, 
ข้าพระองค์รู้สึกเสียใจ 
ส าหรับช่วงเวลาที่ 
ข้าพระองค์ไม่ได้เชื่อฟังพระองค์ 
ขอบพระคุณส าหรับ 
การที่พระองค์ทรงประทานพระเยซูคริสต์ 
เพื่อช าระจิตใจ 
และความผิดบาปของเรา 
ขอโปรดทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ในสัปดาห์นี้ 
ที่จะได้เลือกวิธีที่จะเช่ือฟังพระองค์ 
และเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ 
อาเมน 
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กิจกรรมเสริม:  
ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใช้ได้ดี? กิจกรรมใดที่ใช้ไม่ได้? ฉันได้เตรียมตัว
อย่างไรบ้างส าหรับบทเรียนครั้งต่อไป) 
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน:   
 
 
 

 
 


