ดานจิตวิญญาณ บทที่ 31
เรื่อง ราชินีเอสเธอร
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาในพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร
กลุมอายุ: 6-8
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเจาทรงสถิตอยูกับเรา
บทเรียน: ราชินีเอสเธอร
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที
วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะบอกถึงสาเหตุที่คนของเอสเธอรรูสึกหวาดกลัว
2. เด็กจะใหเหตุผลสองประการที่เอสเธอรยอมเสี่ยงเพื่อชวยคนของเธอ
3. เด็กจะพูดถึงวิธีหนึ่งวิธีที่เขา/เธอจะยืนหยัดเพื่อพระเจาตลอดสัปดาหนี้

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พระคัมภีร
กระดาษ
กรรไกร
ปากกามารเกอร
เทปกาว
กิ่งไมสามอัน

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1. อานบทเรียนทั้งบท
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ
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3. อานและศึกษาพระธรรมเอสเธอร และทําเครื่องหมายเอาไว
4. ใหทําหุนคนสามคนจากการตัดกระดาษ จากนั้นใหติดชื่อลงบนหุนซึ่งประกอบดวย เอสเธอร, โมร
เดคัย และกษัตริย ใหเอาหุนกระดาษนั้นติดไวที่ไมที่เตรียมไวเพื่อใชเปนหุนกระบอก
5. ใหตัดกระดาษอีกแผนหนึ่งออกเปนสี่ชิ้น เขียนเลข 1, 2, 3, และ 4 และอีกดานหนึ่งของแผนที่สี่ให
เขียนเครื่องหมายกากบาท X
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

กระดาษรูปคน

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
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การนําเขาสูบทเรียน:

 ยินดีตอนรับเขาสูชวงเวลาของการเลาเรื่องราวในพระคัมภีรกันดีกวา ใหเอานิ้วชี้ไวที่ริมฝปาก ชู...เรื่องราวในวันนี้จะเต็มไป
ดวยความลับ
 ใหยกมือถาเธอคิดวาเธอเปนคนที่เก็บความลับไดดี ใหคุณหยุดใหเวลากับเด็กที่จะตอบสนอง ใหเด็กบางคนที่จะไดบอก
ความลับบางอยาง เธอมักจะเก็บความลับไว หรือบอกใหกับผูอื่น ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 มีความลับอยูสี่อยางในเรื่องราวตอไปนี้ ครูตองการอาสาสมัครจํานวนสี่คน ใหเลือกอาสาสมัครสี่คน และเอาหมายเลขหนึ่ง
ถึงสี่ใหกับอาสาสมัครแตละคน
 เมื่อถึงเวลาที่เธอจะรูความลับของเธอ ครูจะบอกเธอเอง และเธอก็จะตองบอกเพื่อนๆทุกคนดวย
 ตอนนี้ครูตองการอาสาสมัครอีกสี่คนเพื่อชวยถือหุนตัวแสดงในเรื่องนี้ คุณอาจจะเลือกอาสาสมัคร หรือผูชวยที่จะมาถือหุน
ในขณะที่เธอกําลังเลาเรื่องอยู

 ใหยกหุนขึ้นขณะที่คุณเลาเรื่องของตัวละครคนนั้น
 นี่คือเอสเธอร เธอเปนหญิงสาวที่สวยงาม นี่คือโมรเดคัย เปนลุงของ สําหรับคนนี้คือกษัตริยอาหสุเอรัส และนี่คือ
เครื่องหมายกากบาท X เขาคืดฮามานซึ่งเปนคนไมดีในเรื่องนี้
 มีความลับมากมายระหวางคนทั้งสี่คนนี้ เราจะมาคนหาความลับเหลานั้นกันดีกวา หนึ่งในคนเหลานี้จําเปนตองแสดงความ
หาญออกมา ลองฟงดูวาเราจะรูหรือไมวาเขาคือใคร
กิจกรรมการเรียนการสอน:

 ถาครูพูดเกี่ยวกับตัวละครคนใกคนหนึ่ง ใหคนที่ถือหุนของตัวละครคนนั้นชูหุนขึ้นเพื่อเพื่อนๆจะไดเห็นอยางชัดเจน
ใหคุณลองฝกเรียดชื่อของตัวละครแตละคน และลองดูวาอาสาสมัครสามารถเขาใจไดดี
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 กษัตริยอาหสุเอรัสเปนผูปกครองราชอาณาจักรเปอรเซีย ราชอาณาจักรของพระองคนั้นยิ่งใหญ เขาเปนกษัตริยที่
ร่ํารวย และอาศัยอยูในพระราชวังที่สวยงาม พระองคเชื้อเชิญเพื่อนๆมาในงานเลี้ยงและฉลองกันหลายตอหลายวัน แต
สิ่งหนึ่งที่พระองคยังไมมีคือ ราชินี
 ดังนั้นพระองคจึงใหคนนําสารของพระองคเดินทางไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อคนหาหญิงงาม หญิงงามแตละคนจะได
พบกับพระองค และพระองคจะทรงเลือกหญิงคนหนึ่งมาเปนราชินีของพระองค
 เอสเธอรเปนหญิงสาวที่สวยงามมากจยกวาจะจินตนาการได เธอไดรับเลือกใหเขาเฝาพระราชา เธอเติบโตและอาศัยอยู
กับลุงของเธอชื่อวา โมรเดคัย เขาเปนคนของกษัตริย กอนที่เอสเธอรจะไปที่พระราชวัง โมรดิคัยบอกกับเธอวา มี
ความลับอยางหนึ่งที่เธอตองรักษาเอาไว
 ใครมีหมายเลข 1 อยูในมือ ใหกระซิบที่หูของเด็กคนนั้น “อยาบอกใครวาเธอเปนคนยิว” ใหเด็กคนนั้นบอกประโยคนี้
กับเด็กคนอื่นๆในชั้นเรียน
 นั่นคือความลับที่สําคัญอยางที่หนึ่ง โมรดิคัยบอกกับเอสเธอรวา “อยาบอกใครวาเธอเปนคนยิว” เธอเห็นไหมวา มีคน
มากมายที่เกลียดประชากรของพระเจาคือคนยิว โมรดิคัยรูวาตราบเทาที่เอสเธอรสามารถรักษาความลับนี้ไวได เธอจะ
สามารถเขาเฝากษัตริยได
 ตองมีการอบรมกันเปนเดือนกอนที่จะไดเขาเฝากษัตริย มีคนที่ฝกหญิงสาวเหลานั้นโดยเฉพาะเอสเธอร ดังนั้นเมื่อเอส
เธอรไดเขาเฝากษัตริย เธอไดรับคําแนะนําดีๆหลายอยางจากผูฝกสอน ลองเดาซิวาเกิดอะไรขึ้น กษัตริยชอบเอสเธอร
อยางมาก และตัดสินใจใหเธอเปนราชินีของเขา ใหเรามาฉลองกันดีกวา “เราชื่นชมยินดีกับราชินีเอสเธอร” ใหเด็กๆได
พูดประโยคดังกลาว
 คราวนี้เราจะมาพบกับนายฮามาน เขาเปนคนเลว เขาเปนคนของกษัตริยเชนกัน เขาเปนคนที่สําคัญมากที่ทุกคนจะตอง
กมหัวใหเขา แตโมรดิคัยไมเคยกมหัวใหเขา เธอคิดวาทําไมถึงเปนอยางนั้น ใหเด็กๆลองเดากันดู
 เพราะโมรดิคัยเปนคนยิว เขาจะไมกมหัวใหใครนอกจากพระเจาองคเดียว นี่คือสาเหตุที่ทําใหฮามานโกรธมาก เขาจึง
ไดคิดแผนลับอันชั่วรายที่จะกําจัดคนยิวทั้งหมด เราลองมาดูวาฮามานมีแผนลัยอะไรอยู
 ใครถือหมายเลขสองอยู ใหกะรซิบที่หูเด็ก “ขาจะหลอกกษัตริยใหออกกฎหมายมาเพื่อที่จะกําจัดคนยิวทั้งหมด”
 เธอไดยินหรือเปลา ฮามานตัดสินใจที่จะหลอกกษัตริยใหออกกฎที่จะสามารถกําจัดคนยิว นั่นรวมถึงราชินีเอสเธอร
ดวย ชาวเร็วรายจริงๆ
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 ราชินีเอสเธอรไมรูเกี่ยวกับกฎตางๆที่กษัตริยไดทําเอาไว แตโมรดิคัยรูเกี่ยวกับเรื่องนี้ เขาไมสามารถไปพบกับเอสเธอร
ได แตวันหนึ่งเอสเธอรเห็นลุงของเธอ เธอจึงใหคนของเธอไปถามไถวาอะไรเกิดขึ้น โมรดิคัยไดสงขอความลับใหกับ
เอสเธอร
 ใครถือหมายเลขสามเอาไว ใหกระสิบที่หูของเด็ก “ฮามานสามารถผลักดันกฎหมายที่จะฆาคนยิวทั้งหมด ลุงตองการ
ความชวยเหลือจากเจา” ใหเด็กๆพูดถายทอดความลับนี้
 ตอนนี้ เอสเธอรตองตัดสินใจครั้งใหญ เพราะวาไมมีใครที่จะเขาเฝากษัตริยไดถาไมไดรับอนุญาต ถามีคนไปพบ
กษัตริยและพระองคไมพอใจ คนๆนั้นจะตองถูกประหารชีวิต เอสเธอรจึงคิดวา “ถาเกิดขาเขาเฝากษัตริยแลวพระองค
ไมทรงพอพระทัยละ”
 แตโมรดิคัยไดหนุนใจเธอ เราจะอานขอความที่โมรดิคัยพูดกับเอสเธอร
“เธอมารับตําแหนงราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเชนนี้ก็เปนไดนะใครจะรู"
อสธ 4:14
 เอสเธอรคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ พระเจาอาจจะใหเธอกลายเปนราชินีเพื่อที่จะไดชวยเหลือคนของเธอ เธอบอกกับโมรดิคัยวา
ใหคนยิวทุกคนอธิษฐานเผื่อเธอ และดวยความกลาหาญทั้งหมด เธอตัดสินใจเขาเฝากษัตริย
 แนนอน กษัตริยตอนรับเธอ ใหเรามาถอนหายใจกัน ใหเด็กๆทําทาถอนหายใจ
 กษัตริยถามเธอวา “เราจะชวยอะไรเจาไดบาง” กษัตริยชื่นชอบเอสเธอรอยางมาก พระองคยินดีทําสิ่งที่พิเศษใหกับเอส
เธอร ลองเดาซิวา แผนลับของเอสเธอรคืออะไร
 ใครถือหมายเลขสี่ ใหกระซิบที่ขางหูเด็ก “เอสเธอรจะบอกเรื่องราวที่ฮามานมีแผนอันชั่วรายใหกษตริยไดฟง” ใหชวย
เด็กๆไดพูดตาม
 เอสเธอรเชิญชวนกษัตริย และฮามานไปรับประทานอาหารเย็นดวยกัน ฮามานคิดวา “คราวนี้แหละ เรากลายเปนคน
สําคัญมากกวาเมื่อกอน แมแตราชินียังเชื้อเชิญใหเราไปทานอาหารเย็นรวมกับกษัตริย”
 ในขณะที่รับประทานอาหาร กษัตริยถามเอสเธอรวา “เราสามารถทําอะไรใหกับเจาไดบาง” เอสเธอรตอบวา “ขอเชิญ
พระองคมารับประทานอีก” คราวนี้ฮามานยิ่งตื่นเตนขึ้นอีก เพราะเขาจะไดรับประมานอาหารรวมกับกษัตริย และ
ราชินีอีกครั้ง

5

 กษัตริยทรงถามเอสเธอรอีกครั้ง “เราสามารถทําอะไรใหกับเจาไดบาง” เอสเธอรตอบวา “ขอโปรดชวยปกปองชีวิตของ
ขา และคนของขาจากแผนของใครบางคน”
 กษัตริยคํารามออกมา “ใครที่กลาทําเรื่องเชนนี้” เอสเธอรชี้ไปที่ฮามาน กษัตริยโกรธมากจนออกจากหองไป ฮามาน
คุกเขาออนวอนขอชีวิตจากเอสเธอร เมื่อกษัตริยสิ่งที่พระองคเห็นดูเหมือนกับวา ฮามานกําลังเขามาทํารายเอสเธอรอยู
ทันใดนั้นพระองคก็สั่งประหารฮามาน ซึ่งนี่คือวิธีที่ราชินีเอสเธอรไดปกปองชีวิตคนของเธอ
 ใหเรามาแสดงความยินดีกับเอสเธอรกันเถอะ ใหเด็กๆไดแสดงความชื่นชมยินดีในขณะที่คุณกําลังเก็บหุน

 ใหเรามาเลนเกมอีกหนึ่งเกมเพื่อเปนการทบทวนเรื่องราวของเอสเธอร ใหเด็กๆยืนเปนวงกลม ใหเอาหุนทั้งหมดยื่น
ใหกับเด็ก ใหเด็กสงหุนดังกลาวไปรอบๆ โดยใหสงไปในทางเดียวกัน
 จากนั้นใหสัญญาอีกครั้งเพื่อใหเด็กหยุดสง ใหเรียกชื่อตัวละคนคนใดคนหนึ่งที่เรื่อง (เอสเธอร, โมรดิคัย และกษัตริย
อาหสุเอรัส) ใหเด็กที่ถือหุนตอบคําถาม
o พระเจาไดปกปองคนของพระองคอยางไร (พระองคสงราชินีเอสเธอรไปพบกับกษัตริย)
o ความลับอะไรที่เอสเธอรจะตองรักษาเอาไวในเวลาที่เธอไปเขาเฝากษัตริย (การที่เธอเปนคนยิว)
o มีเหตุการณอะไรที่นาหวาดเสียวที่เกิดขึ้นกับคนยิว (ฮามานไดออกกฎที่สามารถฆาคนยิวไดทั้งหมด)
o ทําไมการที่เอสเธอรเขาเฝากษัตริยจึงเปนสิ่งที่นากลัวได (เพราะถากษัตริยไมพอใจเธอ เขาจะฆาเธอเสีย)
o ทําไมเอสเธอรจึงกลาเสี่ยง และเขาเฝากษัตริย (เพราะคนของเธอไดอธิษฐานเผื่อเธอ, เพราะเธอเชื่อวาพระเจา
ตองการใหเธอชวยเหลือผูอื่น)
o ในเรื่องราวนี้ใครเปนคนที่กลาที่สุด (เอสเธอร)
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การจบบทเรียน:

 อะไรที่ทําใหเอสเธอรกลาหาญ (เธอวางใจในพระเจา, เธอทําในสิ่งที่เธอตองทําแมวามันจะนากลัว)
 ตอนนี้พวกเธอจะตองใชความคิด ในสัปดาหนี้เธอคิดวาจะมีวิธีอะไรบางที่เธอจะสามารถแสดงความหาญใหกับพระ
เจาได ใหบอกครูคนละหนึ่งวิธี (คําตอบที่อาจเปนไปได: ฉันจะชวยดูแลนองแทนการออกไปเลนกับเพื่อนๆ, ฉันจะ
ชวยเตือนเพื่อนๆที่เอยนามของพระเจาในทางที่ไมเหมาะสม, ฯลฯ)
 นั่นเปนคําตอบที่ดีมาก เราไมมีทางรูวาพระเจาจะใหงานอะไรที่พืเศษสําหรับเรา – และอาจจะนาหวาดเสียว เหมือนกับ
ที่เอสเธอรไดทํา เราสามารถขอใหคนอื่นอธิษฐานเผื่อเราได ใหเรามาอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันดีกวา
 พระบิดาเจา โปรดชวย (ชื่อเด็กที่อยูขวามือของคุณ)เพื่อที่จะเปนคนที่กลาหาญในสัปดาหนี้
 ใหเด็กคนดังกลาวอธิษฐานเผื่อเด็กคนถัดจากเขาเหมือนกับที่คุณไดทํา และดําเนินไปเรื่อยๆจนครบ
 พระเจาจะอยูชวยเราเสมอเมื่อถึงเวลาที่เราตองเผชิญกับเหตุการณที่นาหวาดกลัว พระองคจะเปนเหมือนกับเพื่อนของ
เรา ใหเรามีสันติสุขตลอดสัปดาหนี้ พบกันในครั้งตอไป
กิจกรรมเสริม:
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

7

การประเมินผลผูเรียน:
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