ดานจิตวิญญาณ บทที่ 17
เรื่อง จากภัยพิบัติสูอิสรภาพ
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาในพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร
กลุมอายุ: 6-8
ปที่: 1
หัวขอหลัก: คนพิเศษของพระเจา
บทเรียน: จากภัยพิบัติสูอิสรภาพ
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กๆจะ…
• พูดถึงภัยพิบัติสามประการ
• อธิษฐานดวยความเชื่อในพระเจา
• บอกถึงวิธีการหนึ่งอยางที่พระเจาไดบอกใหกับคนอิสราเอล

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1. สิ่งของ หรือกระดาษที่ใชแทนภัยพิบัติแตละอยาง:
• เลือด: ผาสีแดง, กระดาษสีแดง, กระดาษที่เขียนคําวา “เลือด”
• กบ: รูปของกบ, หนังสือภาพที่มีรูปกบอยู, สิ่งของที่มีรูปกบ, กระดาษที่มีการวาดรูปกบ
• ริ้น: รูปของแมลงตัวเล็กๆ, กระดาษที่เขียนคําวา “ริ้น”
• แมลงวัน: รูปแมลงวัน, กระดาษที่มีรูปแมลงวัน
• สัควเลี้ยง: สิ่งของที่สื่อเกี่ยวกับวัว, มา, แกะ, แพะ, ลา และอูฐ, รูปวาดของสัตวตางๆ
• ฝ: พลาสเตอร, กระดาษที่เขียนคําวา “ฝ”
• ลูกเห็บ: ทํากระดาษใหเปนลูกๆเหมือนกับลูกเห็บ, กระดาษที่เขียนคําวา “ลูกเห็บ”
• ตั๊กแตน: รูปตั๊กแตน, รูปวาดตั๊กแตน
• ความมืด: ไฟฉาย, กระดาษหรือผาสีดํา, กระดาษที่เขียนคําวา “ความมืด”
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• ลูกชายคนแรกถูกฆา: รูปเด็กผูชาย, กระดาษที่เขียนคําวา “ลูกชายคนแรก”
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
1. กระดาษ11 แผน
2. ดินสอสี หรือสีเทียน
3. ที่เย็บกระดาษ หรือดาย
สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1.
2.
3.
4.

อาน และศึกษาบทเรียน
รวบรวมอุปกรณตางๆ
อาน และศึกษาพระธรรม อพย 4-5 และ 7-10.
อธิษฐานเผื่อเด็กๆเพื่อที่พวกเขาจะเชื่อวาพระเจาทรงมีอํานาจเหนือคน หรือสถานการณใดๆ

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

 ในบทเรียนที่ผานมา เราเรียนรูวาพระเจาไดพูดกับโมเสสผานทางพุมไมที่ลุกโชนอยู พระเจาไดมอบหมายงานพิเศษ
อะไรใหกับโมเสส (โมเสสจะตองพาคนอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต) พระเจารูวาโมเสสรูสึกกลัว ดังนั้นพระองคใหอาโรน
พี่ชายของโมเสสไปกับเขา มีงานอะไรบางที่เธอคืดวาถามีคนมาชวยเธอแลวจะทํางานชิ้นนั้นไดงายขึ้น ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 เรื่องราวในวันนี้ พวกเธอจะไดพดู ประโยคๆหนึ่งซ้ําไปซ้ํามาหลายครั้ง ใหตั้งใจฟงประโยคนี้ แลวเราจะฝกพูดดวยกัน –
“จงปลอยประชากรของเราไป” ใหทุกคนพูด, ใหเฉพาะเด็กผูชายพูด, ใหเฉพาะเด็กผูหญิงพูด และใหทุกคนพูดพรอมกันอีกครั้ง
พวกเธอตองมองดูที่ครู และทุกครั้งที่ครูยกมือขึ้น ใหพวกเธอพูดประโยค “จงปลอยประชากรของเราไป”
 โมเสส กับอาโรนไปหาฟาโรห และพูดวา (ใหยกมือขึ้น) “จงปลอยประชากรของเราไป” เธอคิดวาฟาโรหเชื่อฟงไหม
ใหดูวาครูพยักหนาหรือสายหัว ใหคุณสายหนา “ไม” เขาไมฟง แตยังใชงานคนอิสราเอลหนักขึ้นอีก เธอคิดวาโมเสสจะรูสึกอยู
ใหเด็กๆไดตอบสนอง
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 พระเจาไดย้ํากับโมเสสวา ฟาโรหนั้นไมไดมีฤทธิ์เดชเทากับพระเจา ใหเรามาดูวาพระเจาไดสําแดงฤทธิ์เดชอยางไรบาง
ใหกับโมเสส, คนอียิปต และโดยเฉพาะฟาโรห
กิจกรรมการเรียนการสอน:

 พระเจาบอกกับโมเสสใหทําสิ่งที่ตองทํา ในตอนเชา ฟาโรหเดินลงไปที่แมน้ําไนลเพื่อที่จะอาบน้ํา โมเสสไดไปพบกับเขา
ที่ริมฝงแมน้ําไนล ทําไมแมน้ําไนลจึงมีความสําคัญตอชีวิตของโมเสส (ตอนที่โมเสสยังเปนเด็กทารกอยู เขาอยูใน
ตะกราลอยอยูในแมน้ําไนลเพื่อรักษาชีวิตเอาไว และลูกสาวของฟาโรหไดมาพบเขา)
 โมเสสไดพบกับฟาโรห และพูดกับเขาวา (ใหยกมือขึ้น และใหเด็กๆพูดวา “จงปลอยประชากรของเราไป”) ฟาโรหกลับ
พูดวา (ใหคุณสายหนา “ไม” และใหเด็กๆตะโกนคําวา “ไม”)
 พระเจาจึงใหเกิดภัยพิบัติ ภัยพิบัติคือความเลวราย หรือปญหาตางๆ พระเจาไดสําแดงฤทธิ์เดชของพระองคโดยการให
แมน้ําไนลกลายเปนสีเลือด เลือกเด็กคนหนึ่งใหถือสิ่งของที่ใชแทนภัยพิบัติ “เลือด”
 ใหเอามืออุดจมุกของตัวเองสักครูหนึ่งเพราะกลิ่นคาวเลือด เธอคิดวาคราวนี้ฟาโรหจะอาบน้ําในแมน้ําไนลหรือไม (ไม
แนนอน) คิดวาจะมีปญหาอะไรบางถาหากน้ํากลายเปนเลือด ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 หนึ่งสัปดาหผานไป โมเสสกลับไปหาฟาโรหอีกครั้งหนึ่ง และพุดวา (ใหยกมือขึ้น) ฟาโรหบอกวา (ใหคุณสายหนา
“ไม”) พระเจาจึงไดสงภัยพิบัติอยางที่สองคือ – กบ ใหเด็กๆกระโดดไปมาเหมือนกบ
 เลือกเด็กอีกคนหนึ่งใหถือรูปเด็ก และไปยืนขางๆเด็กคนที่ถือสิ่งของที่สื่อเกี่ยวกับเลือด เธอคิดวาจะมีปญหาอะไร
เกิดขึ้นบางถามีกบอยูทุกหนทุกแหง ใหเด็กๆไดตอบคําถาม
 ตอนนี้ เกิดภัยพิบัติสองอยางแลว มีอะไรบาง (แมน้ํากลายเปนเลือด และมีกบทุกที่) ฟาโรหยังคงไมยอมปลอยคน
อิสราเอล พระเจาจึงใหเกิดภัยพิบัติอยางที่สาม – ริ้น ซึ่งเปนแมลงตัวเล็กมาก และบินได ใหเด็กๆทําทาทางเหมือนกับ
กําลังตบริ้นอยู และเลือกเด็กอีกคนหนึ่งใหถือสิ่งของที่สื่อเกี่ยวกับ ริ้น
 โมเสสกลับไปหาฟาโรห และพูดวา (ใหยกมือขึ้น) ฟาโรหบอกวา (ใหคุณสายหนา “ไม”) พระเจาจึงไดสงภัยพิบัติอยาง
ที่สี่คือ – แมลงวัน ใหเด็กๆทําทาทางเหมือนกับกําลังตบแมลงวันอยู และเลือกเด็กอีกคนหนึ่งใหถือสิ่งของที่สื่อเกี่ยวกับ
แมลงวัน
 เธอคิดวาจะมีปญหาอะไรบางหากมีแมลงวันอยูทุกหนทุกแหง ใหเด็กบางคนที่จะตอบ พระเจาสงแมลงวันมาให
สําหรับคนอียิปตเทานั้น คนอิสราเอลไมไดรับผลกระทบอะไร
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 ภัยพิบัติสี่อยางแรกคืออะไรบาง (แมน้ํากลายเปนเลือด มีกบทุกที่ ริ้น และแมลงวัน) โมเสสกลับไปหาฟาโรห และพูดวา
(ใหยกมือขึ้น) ฟาโรหบอกวา (ใหคุณสายหนา “ไม”) พระเจาจึงไดสงภัยพิบัติอยางที่หาคือ – สัตวเลี้ยงของคนอียิปห
ตาย เลือกเด็กอีกคนหนึ่งใหถือสิ่งของที่สื่อเกี่ยวกับ “ปศุสัตว”
 ครูจะพูดชื่อสัตวชนิดตางๆ และใหพวกเธอทําเสียง และทําทาทางเหมือนกับสัตวเหลานั้น ใหคุณพูดชื่อสัตวที่ละชนิด
และใหเด็กๆทําเสียง และแสดงทาทางเหมือนกับสัตวชนิดนั้น: วัว, มา, แกะ, แพะ, ลา และอูฐ)
 แมวาสัตวเลี้ยงของคนอียิปตจะตายทั้งหมด แตฟาโรหยังใจแข็งไมยอมปลอยคนอิสราเอล พระเจาจึงไดสงภัยพิบัติ
อยางที่หกคือ ฝเกิดกับคนอียิปต ฝคือตุม และกลายเปนแผลพอง หรือแผลช้ํา เธอคิดวาคนที่เปนฝจะรูสึกอยางไร ให
เด็กๆไดตอบสนอง ใหเด็กๆทําทาทางเหมือนกับคนเปนฝ (คัน, เกาผิวตัวเอง, รองไห) เลือกเด็กอีกคนหนึ่งใหถือ
สิ่งของที่สื่อเกี่ยวกับ ฝ
 ภัยพิบัติหกอยางแรกคืออะไรบาง (แมน้ํากลายเปนเลือด มีกบทุกที่ ริ้น แมลงวัน สัตวเลี้ยงตาย และฝ) โมเสสกลับไป
หาฟาโรห และพูดวา (ใหยกมือขึ้น) ฟาโรหบอกวา (ใหคุณสายหนา “ไม”) พระเจาจึงไดสงภัยพิบัติอยางที่เจ็ดคือ –
ลูกเห็บ
 ลูกเห็บคือ กอนน้ําแข็งเล็กๆที่ตกลงมาจากฟา ลูกเห็บทําลายพืชผักตางๆ และบางครั้งอาจจะฆาคนได ใหเด็กๆทําทาทาง
เหมือนกับกําลังหลบลุกเห็บ เลือกเด็กอีกคนหนึ่งใหถือสิ่งของที่สื่อเกี่ยวกับ ลูกเห็บ
 โมเสสกลับไปหาฟาโรหเปนครั้งที่แปด และพูดวา (ใหยกมือขึ้น) ฟาโรหบอกวา (ใหคุณสายหนา “ไม”) พระเจาจึงได
สงภัยพิบัติอยางที่แปดคือ – ตั๊กแตน เปนแมลงชนิดหนึ่ง เลือกเด็กอีกคนหนึ่งใหถือสิ่งของที่สื่อเกี่ยวกับ ตั๊กแตน
 มีตั๊กแตนอยูทุกหนทุกแหง กัดกินและทําลายพืชผัก และตนไมทุกชนิด ใหเด็กๆทําทาทางเหมือนกับตั๊กแตนกําลังกิน
พืชอยู ภัยพิบัติทั้งแปดอยางคืออะไรบาง (แมน้ํากลายเปนเลือด มีกบทุกที่ ริ้น แมลงวัน สัตวเลี้ยงตาย ฝ ลูกเห็บ และ
ตั๊กแตน)
 จากนั้นพระเจาไดสําแดงฤทธิ์เดชอีกครั้งโดยการใหเกิดความมืดทั่วประเทศอียิปต คนอียิปหไมสามารถมองอะไรเห็น
เลยเปนเวลาสามวัน ใหเด็กๆนั่งลง และเอามือปดตาประมาณสามนาที เลือกเด็กอีกคนหนึ่งใหถือสิ่งของที่สื่อเกี่ยวกับ
“ความมืด”
 ภัยพิบัติสุดทายเปนภัยพิบัติที่รายแรงที่สุด พระเจาไดสงทูตของพระองคมาฆาลูกชายคนแรกของทุกครอบครัว คน
อิสราเอลนําเลือดจากสัตวที่เปนเครื่องบูชาปายบนประตูของเขา เพื่อที่ทูตจะเลยผานไป ซึ่งตอมาไดกลายเปนเทศการ
ปสกา
 เธอคงจินตนาการไดถึงความเศราโศกเสียใจของคนอียิปหที่ตองสูญเสียลูกชายคนโตของพวกเขา คราวนี้เมื่อโมเสสพูด
วา (ใหยกมือขึ้น) ฟาโรหพูดวา (ใหคุณพยักหนา “ใช”) ใหเด็กแสดงความยินดี
 ในที่สุดฟาโรหไดยอมปลอยคนอิสราเอลไป โมเสสทํางานไดสําเร็จตามที่พระเจาไดทรงเตรียมไวให
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การจบบทเรียน:

พระเจาไดสงภัยพิบัติทั้งสิบอยางใหกับคนอียิปต ภัยพิบัติมีอะไรบาง (แมน้ํากลายเปนเลือด มีกบทุกที่ ริ้น แมลงวัน สัตวเลี้ยงตาย
ฝ ลูกเห็บ ตั๊กแตน ความมืด และลูกชายคนโตเสียชีวิต) พระเจาสําแดงใหคนอิสราเอลเห็นวาพระองคทรงฤทธิเหนือฟาโรห
พระเจายังคงมีฤทธิ์อํานาจ พระองคทรงสําแดงฤทธิ์เดชในวิธีที่แตกตางกัน พระเจาทรงําแดงฤทธิ์เดชของพระองคในชีวิตของ
เธออยางไรบาง (คําตอบที่อาจเปนไปได – การทรงรักษา, ทรงชวยใหเราไมหวาดกลัว, ทรงปกปอง และทรงจัดเตรียมเงินทอง
ใหกับเรา)
ใหเรามาบอกกับพระเจาวาเราเชื่อวาพระองคทรงมีฤทธิ์อํานาจ ใหพูดตามครูทีละบรรทัด
พระเจา
ขอบคุณที่พระองคทรงมีฤทธิ์อํานาจ
ลูกเชื่อในพระองค
ลูกเชื่อวาพระองคทรงมีฤทธิ์อํานาจเหนือชีวิตลูก
ลูกรักพระองค
อาเมน

กิจกรรมเสริม:

ใหเอากระดาษ 11 แผน พรอมดวยดินสอสี ใหกับเด็กๆ และใหพวกเขาชวยกันวาดรูปภัยพิบัติทั้งสิบลงบนกระดาษ 10 แผน สวน
แผนที่ 11 นั้นใหพวกเขาเขียนคําวา “พระเจาทรงสําแดงฤทธิเดช” หรือใหเด็กๆคิดหัวขอสําหรับหนังสือเลมนี้ของเขา จากนั้นให
เอากระดาษทั้ง 11 แผนมาเย็บรวมกันใหเปนหนังสือ ซึ่งอาจจะใชที่เย็บกระดาษเย็บติดกัน หรือเอาเชือกรอยกรพดาษเขาดวยกัน
ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)
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การประเมินผลผูเรียน:
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