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บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี 24 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเขาใจวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา และมีความผูกพันกับพระองค 

ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู: รูและเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 2 

หัวขอหลัก: พระคัมภีรเดิม 

บทเรียน: เอลีชาและโรคเรื้อนของนามาน 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที 

วัตถุประสงคการเรียนรู:           

1. เด็กสามารถบอกไดวาใครคือผูรักษาชายที่ปวย (พระเจา) และช่ือของโรค (โรคเรื้อน) 

2. เด็กสามารถอธิบายไดถึงเวลาที่พวกเขาเคยปวย 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

1. กระดาษวงกลมเสนผานศูนยกลางประมาณ 6 ซ.ม. -1 แผนตอเด็ก 1 คน  

2. กระดาษ 1 แผน ตอ เด็ก 1 คน 

3. ตัดกระดาษเปนรูปไมกางเขนขนาด 8 ซม x 8 ซม 

4. สีเทียนหรือสีไม 

5. กาว  

6. กระดานไวทบอรดและปากกาไวทบอรด 

7. พระคัมภีร 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:       

ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:    

1. อานบทเรียนทั้งหมด 

2. จัดเตรียมอุปกรณทั้งหมด 

3. ตัดกระดาษรูปวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 ซม หลายๆแผนตอเด็ก 1 คน  

4. ระบายสีแดงบนกระดาษ (หรือระบายสีกระดาษกอนแลวคอยตัดเปนวง) 

5. ตัดรูปไมกางเขนขนาด 8 ซม x 8 ซม ตอเด็ก 1 คน 

 



 2 

6. อานและศึกษาพระคัมภีร 2 พงศกษัตริย บทที่ 5 

7. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะเช่ือในอํานาจการรักษาของพระเจา ขอพระเจาทรงจัดเตรียมใจของคุณ  

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:    

 
 

 

 
• ใหเด็กๆรวมกัน ถามเด็กๆวา “พวกเธอเคยปวยไหม บอกครูหนอยวาเปนอยางไร” ใหเด็กสองสามคนตอบวาพวกเขารูสึก

เชนไรเมื่อปวย 

•  “ชายคนหน่ึงในพระคัมภีรน้ันปวยอยางรุนแรงดวยโรคท่ีชื่อวาโรคเร้ือน โรคชนิดน้ีจะทําใหท่ัวท้ังรางการเจ็บแสบ มันเปน

โรคท่ีทุกขยาก มีใครเคยถูกแมลงกัดหรือแสบท่ีผิวหนังบาง ยกมือขึ้น” ถามเด็กๆสองสามคนที่ยกมือวาพวกเขารูสึกเชนไร 

•  “เราลองวางจุดเหลาน้ีบนตัวเราเหมือนกับวาเราเปนโรคเร้ือน” สงกระดาษวงกลมใหเด็ก 

• “เราจะทําเหมือนวาจุดเหลาน้ีคือโรคเร้ือน วางมือของเธอบนตักและวางกระดาษกลมน้ีบนมือของเธอ เธอตองน่ังน่ิงๆดังน้ัน

กระดาษจะไมตกลงมา ใหรักษากระดาษไวจนตลอดเร่ืองในพระคัมภีรและต้ังใจฟงอยางระวัง เพื่อดูวาเกิดอะไรขึ้นกับชายท่ี

เปนโรคเร้ือนบาง” 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

  

 
•  “มีชายคนหน่ึงชื่อวา นามาน เขาเปนคนสําคัญในบัญชาการกองทัพ นามานมีปญหาคือเขาเปนโรคเร้ือน ลองชี้ไปจุดท่ี

เปนเร้ือนซ”ิ ใหเด็กๆช้ีมือ “โรคเร้ือนของนามานเปนท่ัวท้ังรางกายของเขา” ใหเด็กๆช้ีไปที่จุดที่เปนโรคเรื้อนทั่วทั้ง

รางกายพวกเขาเหมือนบนตัวของนามาน 

•  “นามานไดฟงขาวจากเด็กผูหญิงท่ีทํางานใหเขาวามีสาวกของพระเจาคนหน่ึงในอิสราเอลท่ีอาจจะรักษาโรคเร้ือนให

เขาได เม่ือเธอปวย เธอจะไปพบใคร” (หมอ)  

•  “นามานขอกษัตริยเพื่อไปอิสราเอล กษัตริยของนามานตรัสวาเขาสามารถไปอิสราเอลได ดังน้ันนามานจึงมุงหนาไปท่ี

อิสราเอล” 

•  “เม่ือเขาไปถึงอิสราเอล เขาตรงไปหาชายท่ีชื่อวาเอลีชา เธอจําสิ่งท่ีเราเรียนกันเก่ียวกับเอลีชาในพระคัมภีรคร้ังสุดทาย

ไดไหม” ใหเด็กๆบอกคุณทุกๆสิ่งที่เขาจําไดเก่ียวกับเอลีชา “เขามีเพ่ือนชื่อวาเอลียาห และเอลียาหถูกรับกลับสูสวรรค

ดวยรถเพลิงและมาเพลิง” 
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•  “เอลีชาบอกนามานวา พระเจาคือผูท่ีสามารถรักษาเขาได จากน้ันเอลีชาบอกใหนามานทําบางสิ่งท่ีแปลกประหลาด นา

มานอาจจะตองการใหเอลีชาพูดหรือรักษาเขา หรือใหยาแกเขาบาง เธอเคยทานยาและรูสึกดีขึ้นไหม” ใหเด็กๆตอบ 

•  “เอลีชารูวาพระเจาทรงมีอํานาจท่ีจะรักษานามานและพระเจาทรงไมตองการใชยาใดๆท้ังสิ้น เอลีชารูวามันตองใช

ความศรัทธาท่ีจะเชื่อวาพระเจาจะรักษาเขาได ดังน้ันเอลีชาบอกนามานใหไปลางตัวเจ็ดคร้ังในแมนํ้าจอรแดน และพระ

เจาจะทรงขจัดโรคเร้ือนออกไป” 

•  “อาบนํ้าในแมนํ้าไมใชเร่ืองแยใชไหม” ใหเด็กตอบคําถาม “ปญหาคือแมนํ้าจอรแดนเปนแมนํ้าท่ีสกปรกมากๆ นํ้าไมใส

และสะอาดเหมือนแมนํ้าอ่ืนๆ นามานไมตองการจะลงไปในแมนํ้าจอรแดน เขาจึงเสนอใหไปท่ีแมนํ้าอ่ืน แตเอลีชาบอก

วามันตองเปนแมนํ้าจอรแดนเทาน้ัน” 

•  “ถาเธอเปนนามานเธอจะทําเชนไร” ใหเด็กๆไดมีโอกาสตอบ “นามานรูตัววาเขาอยากจะหายดี ดังน้ันเขาจึงยอมลงไป

ในแมนํ้าท่ีขุน” ใหเด็กๆยืนขึ้นและทําทากาวเทาลงไปในแมนํ้าขุนๆขณะที่ถือกระดาษวงกลมในมือ บรรยายวาคุณรูสึก

อยางไรเวลาเทาอยูในโคลน   

•  “นามานเชื่อม่ันในพระเจาและทําอยางท่ีเอลีชาสั่ง เขาจุมตัวลงในแมนํ้าเจ็ดคร้ัง ลองทําเหมือนท่ีนามานทํา และนับ

พรอมๆกัน”  ใหเด็กทําทาจุมตัวใตนํ้าเจ็ดครั้งและนับไปดวย แตละครั้ง 

•  “คร้ังท่ีเจ็ด นามานกลับออกมาและมองไปท่ีแขนของเขา จุดเร้ือนมันหายไปแลว” ใหเด็กๆเอาจุดกระดาษออกและ

แสดงความดีใจ 

•  “โอโห มันนาอัศจรรยจริงๆ นามานเพียงแตลงไปท่ีแมนํ้าและทําความสะอาดตัวเองเจ็ดคร้ัง และโรคเร้ือนของเขาก็

หายไป พระเจาทรงรักษานามาน เรามาแสดงความดีใจกับพระเจากัน” นําเด็กๆใหแสดงความดีใจพระเจา 

 
 

 

 

•  “เม่ือเธอปวย มันก็มีสิ่งท่ีเธอตองการเพ่ือใหอาการดีขึ้น เธอตองการสิ่งใดบาง” เขียนรายการสิ่งที่เด็กๆบอกบน

กระดาน เชน ยา ผาพันหรือพลาสเตอรยา นํ้า หมอ ฯลฯ   

• แจกไมกางเขนสีแดงแกเด็กๆ จากน้ันแจกกระดาษใหแกเด็กดวย ติดไมกางเขนสีแดงที่ตรงกลางกระดาษดวยกาว “ ไม

กางเขนน้ีจะยํ้าเตือนเราถึงพระเจา และพระองคทรงมีอํานาจในการรักษา พวกเราตองการจดจําท่ีจะอธิษฐานและขอให

พระเจาทรงรักษาพวกเราเม่ือปวย” 

• ใหเด็กๆวาดสิ่งบางอยางที่เขียนไวบนกระดานรอบๆไมกางเขนแดง ขณะที่เด็กๆกําลังทํา เดินดูรอบๆและถามเด็กแตละ

คนถาพวกเขาไมสามารถจําเรื่องราวในพระคัมภีรวาใครทําใหคนปวยหายปวย และบอกช่ือของโรคได  
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• เลือกเด็กสองคนออกมาเปนผูไลจับในเกมส พวกเขาจะตองไลจับตัวเด็กๆคนอื่นเบาๆ เมื่อมีเด็กถูกจับ พวกเขาจะนอน

ลงที่พ้ืน(ที่สะอาด)และพูดวา “ฉันปวยเปนโรคเร้ือน” เมื่อเด็กๆถูกจับทั้งหมด คุณครูจะรอง “พระเจาทรงรักษาพวกเธอ 

เธอลุกขึ้นได” 

• เลือกเด็กคนอื่นๆสองคนมาเปนผูไลจับและเลนอีกครั้ง เลนไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่กําหนด   

สรุปบทเรียน: 

 
 

 

 
 

•  “ครูกําลังจะวาดจุดโรคเร้ือนลงบนกระดาน” วาดวงกลมบนกระดานเทาจํานวนเด็กๆ เรียนเด็กออกมาหนาช้ัน และใหเด็กเลาถึง

เวลาที่เขาปวยวามันเปนเชนไร   

• จากน้ันใหเด็กลบวงกลมออก เมื่อเด็กๆทุกๆคนออกมาและลบวงกลม พูดกับกลุม “ เรามาอธิษฐานดวยกันและขอบคุณพระเจา

สําหรับการทรงรักษาเราเม่ือเราปวย กมหัวและพนมมือ พูดตามครูแตละวรรค”  

 “พระเจาท่ีรัก” 

 “ขอบคุณพระองคท่ีทรงรักเรา” 

 “ขอบคุณพระองคท่ีทรงรักษานามาน” 

 “ขอบคุณพระองคท่ีทรงรักษาเราเม่ือเราปวย” 

 “โปรดทรงชวยใหเราระลึกท่ีจะขอพระองคใหทรงรักษาพวกเรา” 

 “เม่ือพวกเราปวย” 

 “ในพระนามของพระเยซูคริสตเจา” 

 “อาเมน” 

 

กิจกรรมเสริม:  

ไมมี 
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ดี? กิจกรรมใดไมดี? ฉันจะเตรียมตัวสําหรับ

การสอนบทตอไปอยางไร?)   

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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