ดานจิตวิญญาณ บทที่ 28
เรื่อง เอลียาหและลูกชายหญิงมาย
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาในพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร
กลุมอายุ: 6-8
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเจาทรงสถิตอยูกับเรา
บทเรียน: เอลียาห และลูกชายหญิงมาย
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะพูดถึงสิ่งที่หญิงมายไดแบงใหกับเอลียาห
2. เด็กจะอธิบายถึงวิธีที่เอลียาหชวยลูกชายของหญิงมาย
3. เด็กจะบอกถึงวิธีที่เขา/เธอจะแสดงความเมตตาตอผูอื่นในสัปดาหนี้

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1.
2.
3.
4.

พระคัมภีร
กระดานดํา และชอลค
กระดาษสําหรับเด็กทุกคน
ดินสอ

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
1. ขนมปง 1 กอน (ใหสามารถแบงเปนชิ้นเล็กๆเพียงพอสําหรับเด็กทุกคน)

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1. อานบทเรียนทั้งบท
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2. รวบรวมอุปกรณตางๆ
3. อาน และศึกษาพระธรรม 1 พกษ 17 และทําเครื่องหมายเอาไว
4. อธิฐานเผื่อเด็กๆที่พวกเขาจะสามารถมีความกรุณาใหกับผูอื่น

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

o ยินดีตอนรับทุกคนเขาสูชวงเวลาของการเลาเรื่อง ใหเด็กๆเขามานั่งลอมรอบคุณ วันนี้เราจะมาเรียนรูเกี่ยวกับคนเกง
สองคนที่อยูในพระคัมภีร กอนที่ครูจะเริ่มเลาเรื่อง ครูอยากจะใหเธอบอกวา คนเกง หมายถึงอะไร
o ใหเขียนคําวา “คนเกง” ลงบนกระดาน ครูจะเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเธอบอกครูเกี่ยวกับ “คนเกง” ลงบนกระดานดวย
ใหเด็กๆไดแสดงความคิดเห็น
o หลังจากที่ครูเลาเรื่องจบแลว เราจะมาดูวาเราควรจะเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมอะไรหรือเปลา
o พระเจามักจะสงคนเกงมาชวยเมื่อถึงเวลาคับขัน คนอิสราเอลมีกษัตริยองคหนึ่งที่เปนคนไมดีชื่อวา อาหับ เขาไม
นมัสการพระเจา – เขากลับกราบไหวพระจอมปลอมทั้งหลายที่ทําจากไม และหิน และเขาก็พาคนอิสราเอลใหทํา
เหมือนกับเขาดวย
o ภรรยาของอาหับชื่อ เยเซเบล เธอเปนคนที่เลวรายกวาอาหับ เธอไมตองการใหคนอิสราเอลนมัสการพระเจา เธอจึงสั่ง
ฆาผูเผยพระวจนะของพระเจา เธอมักจะจัดเลี้ยงอาหารค่ําเพื่อเลี้ยงพวกหมอดูของเธอจํานวน 450 คนทุกคืน ลองคิดดู
วาการเลี้ยงคน 450 คนทุกคืนจะเปนอยางไร ใหเด็กๆไดตอบสนอง และใหพวกเขาบอกคุณวาเวลาทานอาหารเย็น พวก
เขามักจะมีคนกี่คน
o เยเซเบลนําคนอิสราเอลไมใหนมัสการพระเจา เธอสั่งใหทํารูปเคารพบนยอดเขา และในที่ตางๆมากมาย
o สุดทาย พระเจาตัดสินใจที่จะจัดการกับกษัตริย และราชินีของเขา พระเจาจึงสงคนเกงคนแรกไป เขาชื่อวา เอลียาห ให
เราสงเสียงใหกําลังใจกับเอลียาห ใหคุณนําเด็กๆสงเสียงใหกําลังใจ
กิจกรรมการเรียนการสอน:
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o พระเจาตองการใหอาหับ และภรรยาของเขา เยเซเบลที่จะรูตัววา พวกเขาไดทําสิ่งชั่วรายตางๆที่ทําใหพระเจาไมพอ
พระทัย พระเจาจึงสงเอลียาหเพื่อไปบอกขาวใหกับอาหับ ใหเราอานพระธรรมตอนนี้ดวยกัน
ฝายเอลียาหชาวทิชบีผูซึ่งตั้งอาศัยอยูในกิเลอาดไดทูลอาหับวา"พระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอลผูซึ่งขา
พระบาทปฏิบัติทรงพระชนมอยูแนฉันใดจะไมมีน้ําคางหรือฝนในปเหลานี้นอกจากตามคําของขาพระบาท"
1 พกษ 17:1
o เอลียาหไดนําขาวอะไรไปใหกับกษัตริยอาหับ? (ฝนจะไมตก)
o จะเกิดอะไรขึ้นถาฝนไมตก? (พืชไมเจริญเติบโต, ผูคนจะอดอยาก)
o เธอคิดวาอาหับรูสึกอยางไรเมื่อไดฟงขาวนี้? (คําตอบที่อาจเปนไปได: ไมดีใจ, โกรธ, เปนบา, ฯลฯ)
o อาหับ และเยเซเบลไดสั่งฆาผูเผยพระวจนะของพระเจาหลายคนแลว เมื่อเอลียาหแจงขาวเกี่ยวกับวาฝนจะไมตก พระ
เจาบอกเขาใหหนีไปซอนตัวที่ลําธารที่อาหับจะหาไมพบ เอลียาหทําตามที่พระเจาบอก เขาไปซอนตัวที่ลําธาร
o ลําธารเอลียาหดื่มน้ําจากลําธาร ใหเด็กๆกมลงทําทาเหมือนกําลังดื่มน้ําจากลําธาร แตเขาตองการอาหาร และพระเจาก็
ไดสงอาหารมาใหพวกเขาดวยวิธีที่ไมปกติ ใหลองเดาวา พระเจาสงอาหารใหเอลียาหอยางไร ใหเด็กๆลองเดากันดู
o เดาไดดีมาก แตเธอจะตองแปลกใจเมื่อครูเลาวิธีการนี้ใหฟง พระเจาสงอาหารโดยใหอีกาคาบเนื้อ และอาหารมาใหเอลี
ยาหวันละสองครั้ง อีกกาเหลานั้นคาบอาหารมา ใหเด็กๆแสดงวิธีการที่รับอาหารจากปากนก
o พวกเธอจะรูสึกอยางไรถาไดรับขนมจากนก ใหเด็กๆไดตอบคําถาม

o ใหเราพับกระดาษเปนรูปนก และใหมันบินไปหาเอลียาหกันดีกวา
o แจกกระดาษใหเด็กคนละหนึ่งแผน และใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้ในการพับนก
1. ใหพับกระดาษครึ่งหนึ่งทางแนวยาว ตามแนวเสนประ และใหกางกระดาษออกอีกครั้งตามรูปที่ 1
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o ตอนนี้ นกพรอมที่จะบินแลว ใหจัดสิ่งของชิ้นหนึ่งเพื่อใชแทนเอลิยาหกําลังนั่งอยูริมน้ํา ใหเด็กๆยืนหางจากเอลียาห
ประมาณ 3 เมตร และใหพวกเขาพุงนกไปที่เอลียาห ทุกครั้งที่เด็กๆสามารถพุงนกใกล หรือโดนเอลียาหใหแสดงความ
ดีใจกับพวกเขาดวย จากนั้นใหเด็กๆเกบนกของตนเองเพื่อที่จะเอากลับบาน

o หลายเดือนผานไป ฝนก็ยังไมมีทาทีวาจะตก นี่เปนวิธีที่พระเจาใหอาหับรูวาพระองคทรงฤทธิอํานาจเหนือกวาพระ
ทั้งหมดของเขา ในที่สุดน้ําในลําธารที่เอลียาหดื่มก็เหือดแหง พระเจาใหเอลียาหไปยังเมืองหนึ่งที่มีหญิงมายอยู เพราะ
เธอจะเอาอาหารใหเขา
o เอลียาหไปยังเมืองนั้นและพบกับหญิงมายคนหนึ่ง เอลียาหขอน้ําดื่ม และอาหารจากเธอ เนื่องจากฝนไมตกนานแลว
ขาวสาลีไมสามารถเติบโตได และเมื่อไมมีขาวสาลี ก็ไมสามารถทําแปงสําหรับขนมปงได หญิงมายบอกกับเอลียาหวา
เธอมีแปงและน้ํามันเพียงเล็กนอยเทานั้น เมื่อเธอทําขนมปงครั้งนี้แลวเธอจะไมมีอาหารเหลืออีกเลย
o ถาเธอมีอาหารเหลือเพียงพอสําหรับมื้อเดียวเทานั้น เธอจะแบงใหกับคนแปลกหนาหรือไม ใหเด็กๆไดแสดงความ
คิดเห็น

กิจกรรมเสริม:
o ถาคุณนําขนมปงมาดวย ใหแบงเปนชิ้นเล็กๆใหพอเพียงสําหรับเด็กทุกคน และใหเด็กๆดูวาคุณไมไดเก็บไวใหกับ
ตัวเองเลย ใหถามเด็กๆวาจะมีใครที่จะแบงใหกับคุณหรือเปลา ชี้ใหดเด็กๆเห็นวา นี่คลายกับตอนที่เอลียาหขอแบง
อาหารจากหญิงมายและลูกชายของเธอ

จากนั้นเอลียาหไดใหสัญญากับหญิงมาย ซึ่งเปนสัญญาที่ไมปกติเชนกัน
เพราะพระเยโฮวาหพระเจาของอิสราเอลตรัสดังนี้วา แปงในหมอนั้นจะไมหมดและน้ํามันในไหนั้นจะไม
ขาดจนกวาจะถึงวันที่พระเจาทรงสงฝนลงมายังพื้นดิน
1 พกษ 17:14
o เธอคิดวาพระเจาชวยหญิงมายใหมีแปง และน้ํามันไมใหหมดไปไดหรือไม ใหเด็กๆตอบ ได หรือไมได พระเจาทําได
พวกเขามีอาหารทุกวันเหมือนกับที่พระเจาไดสัญญาเอาไว
o แตแลววันหนึ่ง มีเหตุการณที่ทําใหหญิงมายเสียใจอยางมาก ลูกชายของเขาปวย และเสียชีวิต ใหเราทําทาเหมือนกําลัง
รองไหแสดงความเสียใจกับเหตุการณนี้ ใหนําเด็กๆทําทารองไห เอลียาหพาเด็กคนนี้ขึ้นไปชั้นบน ใหเด็กคนนี้นอนลง
บนเตียง และอธิษฐานขอพระเจาที่จะใหเด็กคนนี้มีชีวิตอยู ลองคิดดูวา หญิงมายจะรูสึกอยางไรเมื่อเห็นลูกชายกลับมา
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o เธอยังจําใชไหมวาเราจะพูดเกี่ยวกับคนเกง เธอคิดวาหญิงมายเปนคนเกงหรือเปลา ใหอธิบายดวย (เธอเอาอาหารมื้อสุก
ทายใหกับคนแปลกหนา) เธอคิดวาเอลียาหเปนคนเกงหรือเปลา ใหอธิบายดวย (คําตอบอาจจะเปนวา: เขากลาที่จะไป
พูดกับกษัตริย, เขาทําในสิ่งที่พระเจาบอกใหเขาทํา, ฯลฯ)
o พวกเขาเหมือนกับ คนเกงที่พวกเธอไดบรรยายไวตั้งแตตนหรือเปลา เธอตองการจะเพิ่มเติมอะไรไหมเกี่ยวกับ คนเกง
ใหเด็กๆไดตอบสนองตอสิ่งที่ไดเขียนลงบนกระดาน

การจบบทเรียน:

 ใหเลนเกมเพื่อทบทวนเรื่องราว ใหเด็กๆมารวมตัวกันเปนวงกลม ใหกลิ้งลูกบอลไปใหกับเด็กหนึ่งคน และนับ “หนึ่ง”
ใหเด็กคนนั้นกลิ้งลูกบอลไปใหกับเด็กอีกคนหนึ่ง และใหทั้งกลุมนับ “สอง” ใหเด็กคนที่สองกลิ้งลูกบอลไปใหเด็กอีก
คนหนึ่ง และทุกคนนับ “สาม” ใหถามคําถามตอไปนี้กับเด็กคนที่สาม
o พระเจาดูแลเอลียาหอยางไร (พระเจาสงอีกาคาบอาหารมาให, พระเจาทรงนําเขาไปยังบานของหญิงมาย) เมื่อ
เด็กคนที่สามตอบแลวใหเริ่มการกลิ้งลูกบอลอีกครั้ง โดยทําเหมือนกับรอบแรก
o หญิงมายเอาอะไรใหกับเอลียาห (ขนมปง)
o เอลียาหชวยลูกชายของหญิงมายใหฟนขึ้นมาไดอยางไหร (เขาอธิษฐานเผื่อเด็กคนนั้น)
o เอลียาหเปนคนเกงไดอยางไร (เขายืนขึ้นพูดกับกษัตริยผูมีอํานาจ)
o หญิงมายเปนคนเกงไดอยางไร (เธอเอาอาหารสวนที่เหลือสุดทายใหกับคนแปลหนา)
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 ครูเชื่อวาพวกเธอสามารถที่จะเปนคนเกงไดโดยการแบงปนสิ่งของใหกับผูอื่น แมวาจะเปนเพียงสิ่งเล็กนอย หญิงมาย
แสดงความเมตตาตอเอลียาหโดยการแบงปนอาหารที่เหลือเพียงเล็กนอยใหกับเขา “ความเมตตา” หมายถึงความกรุณา
เอลียาหไดแสดงความเมตตาตอหญิงมายโดยการอธิษฐานเผื่อลูกชายของเธอ จะมีวิธีอะไรไหมที่พวกเธอจะแสดง
ความเมตตาในสัปดาหนี้ ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 อธิษฐานปด
พระเจาพระบิดาผูทรงสถิตอยูในสวรรค ขอบคุณพระองคที่ใหเราเห็นถึงชีวิตของคนเกงในพระคัมภีร โปรดทรง
จัดเตรียมใหกับพวกเราในทุกๆวันเหมือนกับหญิงมาย และเอลียาห และชวยเราใหมีจิตใจที่ออนโยน และสําแดงความ
เมตตาใหกับผูอื่นในสัปดาหนี้ดวย ในพระนามพระเยซูคริสต อาเมน

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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