บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 10
เรื่อง โจเซฟใหอภัยแกพวกพี่ ๆ
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงออกถึงการมีพันธะผูกพันตอความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต
ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รูและเขาใจเรื่องเลาหลักๆ ในพระคัมภีร
กลุมอายุ: 3-5
ป: 1
หัวขอหลัก: พันธสัญญาเดิม
บทเรียน: โยเซฟยกโทษใหพี่ชาย (ปฐมกาล 37-45, เอเฟซัส 4:32)
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาทีถึง 1 ชั่วโมง

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กๆ จะไดพูดตามครู และไดฝกทองจําพระธรรมเอเฟซัส 4:32 ในแบบคําพูดงายๆ
“จงเมตตาและรักกัน อภัยโทษใหกัน เหมือนที่พระเจาไดทรงโปรดอภัยโทษใหแกทานใน
พระคริสตนั้น”
2. เด็กสามารถอธิบายวาการใหอภัยกันและกันนั้นหมายความวาอยางไร
3. เด็กๆ จะเลาเรื่องซ้ําได

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:

1. ดินน้ํามัน
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
กระดาษและอุปกรณสําหรับวาดรูป
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:
 อานและ ศึกษาบทเรียนและขอพระคัมภีร (ปฐมกาล 37-45, เอเฟซัส 4:32)
 รวบรวมอุปกรณ
 อธิษฐานเผื่อเด็กที่คุณจะสอน ขอพระเจาเตรียมใจของคุณในการสอนเด็กเรื่องการใหอภัย

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

พูดวา: เด็กๆ จําไดหรือเปลาวาโยเซฟถูกพี่ชายขายใหกับคนแปลกหนา แตพระเจาทรงคุมครองเขา
 ตอนนี้โยเซฟไดเปนบุคคลสําคัญและมีอํานาจอันดับสองในประเทศอียิปต เขามีหนาที่ดูแลการเก็บรักษาขาว
จากผูคนทั่วประเทศอียิปตในขณะที่พระเจาประทานใหพวกเขามี 7 ปที่อุดมสมบูรณ
กิจกรรมการเรียนการสอน:
พูดวา: ทุกป เมื่อประชาชนปลูกขาว ขาวจะถูกแบงออกเปน 5 สวน
 เด็กๆ นับ 1-5 กับครู (นับนิ้วมือทีละนิ้ว) ประชาชนจะเก็บขาวไว 4 สวน
 ทีนี้ลองนับ 1-4 (นับนิ้วมือทีละนิ้ว) และประชาชนจะมอบขาวใหกับคนงานของโยเซฟ 1 สวน
 ไหนเลขหนึ่งตองชูนิ้วแบบไหน (ชูนิ้วชี้)
 คนงานของโยเซฟจะนําเอาขาวไปเก็บไวในภาชนะขนาดใหญที่ทําจากดินเหนียว เพราะพระเจาได
ทรงเตือนไวแลวในความฝนวาในภายหลังพวกเขาจะไมมีฝนเลยเปนเวลา 7 ป
 ใหเรามานับหนึ่งถึงเจ็ดพรอมกัน 1-2-3-4-5-6-7
 พระเจาบอกวาพวกเขาจะตองเก็บขาวที่เหลือเอาไวสําหรับเวลาที่ฝนจะไมตก เพื่อที่ประชาชนจะมี
อาหารเพียงพอสําหรับ 7 ปที่เกิดกันดารอาหารนั้น
 แลวก็เปนจริงอยางที่พระเจาบอกไว ความแหงแลงมาถึงและพืชผลไมเกิดดอกออกผล ประชาชนพา
กันอดอยาก
 โยเซฟจะทําอยางไร? เด็กๆ รูไหมวาโยเซฟจะทําอยางไร? (ใหเด็กๆ ตอบทั้งสองคําถาม)
 โยเซฟเก็บสะสมขาวไวในยุงฉางอยางมากมาย เขาไดแจกจายขาวใหแกทุกครอบครัวเพื่อนําไป
ทําอาหาร ผูคนเดินทางมาจากที่ใกลไกลเพื่อมารับขาวที่โยเซฟแจกนั้น
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 วันหนึ่งมีพวกผูชายเดินทางมาจากตางเมืองเพื่อมาซื้อขาว ลองทายซิวาพวกเขาเปนใคร? ใชแลว
พี่ชายของโยเซฟนั่นเอง!
 พวกเขานําโยเซฟไมได แตโยเซฟจําพวกเขาได
 พวกพี่ชายเคยใจรายกับโยเซฟไวมากเมื่อสมัยที่พวกเขามีอํานาจเหนือโยเซฟ ตอนนี้ โยเซฟมีอํานาจ
เหนือกวาพวกเขาแลว เขาสามารถที่จะปฏิเสธไมขายขาวใหกับพี่ชาย พวกเขาจะไดไมมีอาหาร
นอกจากนี้ โยเซฟสามารถที่จะบอกกับพี่ชายวาเขาคือใครและจะไมใหอาหารแกพวกพี่ชายเพราะ
อะไร
 เด็กๆ คิดวาโยเซฟควรจะทํายังไง? (ใหเด็กตอบ)
 โยเซฟตัดสินใจที่จะแสดงความเมตตาและยกโทษใหกับพวกพี่ๆ โยเซฟเชื่อในพระเจาและไดเห็นวา
พระเจาทรงใชชีวิตของเขาชวยประชาชนมากมายใหพนจากการอดตาย
 โยเซฟบอกกับพี่ชายวาเขาคือโยเซฟ พวกพี่ชายประหลาดใจมาก
 พวกเขากลัววาโยเซฟจะใจรายเหมือนกับที่พวกเขาใจรายกับโยเซฟ แตโยเซฟพูดวา “ไมตองกลัว ฉัน
จะดูแลพวกพี่เอง”
 โยเซฟยกโทษพี่ชายของเขา โยเซฟไมโกรธและไมตองการที่จะลงโทษพวกพี่ๆ เขาดีใจที่ไดพบพวก
พี่ๆ อีกครั้ง
 นี่แหละคือการอภัยหรือการยกโทษ เมื่อเรายกโทษใหใครสักคน เราจะมีความเมตตาและรักพวกเขาได
แมวาพวกเขาจะเคยทําไมดีกับเรา เราจะดีใจที่ไดอยูกับพวกเขาอีก
 พระเจาทรงชวยโยเซฟใหยกโทษพี่ชายที่ขายเขาและทําใหเขาตองจากพอมาไกลๆ
 โยเซฟสงพวกพี่ชายกลับบานเพื่อใหไปรับลูกหลานและพอของพวกเขาใหยายมาอยูที่อียิปต โยเซฟ
ไดใหขาวกับพวกเขาเพื่อพวกเขาจะไมตองอดอยาก โยเซฟและพอดีใจมากที่ไดเจอหนากันอีกครั้ง
 พระเจาทรงทําใหเกิดสิ่งที่ดีมากๆ จากสิ่งที่เลวรายมากๆ คือประชาชนจํานวนมากมายไดมีขาวกินและ
โยเซฟไดครอบครัวของเขากลับคืนมา
กิจกรรมการเรียนการสอน:
พูดวา: เอาละ ทีนี้ถึงคราวของเด็กๆ เลาเรื่องนี้ทวนใหครูฟง: ถามคําถาม
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(ใหเด็กตอบ)
 พระเจาบอกวาประเทศอียิปตจะมีอาหารอุดมสมบูรณเปนเวลากี่ป? (7)
 พระเจาบอกวาประเทศอียิปตจะไมมีฝนตกเปนเวลากี่ป? (7)
 ประชาชนเตรียมตัวสําหรับปที่จะไมมีฝนอยางไร? (แบงขาวเก็บรักษาไว)
 หนาที่สําคัญของโยเซฟคืออะไร? (เก็บสมสมขาว)
 คนที่เดินทางมาจากตางแดนเพื่อมาขอขาวจากโยเซฟคือใคร? (พี่ชายของเขาเอง)
 โยเซฟปฏิบัติตอพี่ชายอยางไร? (เมตตาและยกโทษ)
อาน: เอเฟซัส 4:32 “จงเมตตาและรักกัน อภัยโทษใหกัน เหมือนที่พระเจาไดทรงโปรดอภัยโทษใหแกทานในพระคริสต
นั้น”
ถาม: การอภัยโทษหมายความวาอะไร? (ใหเด็กตอบ) (ไมทําโทษคนที่ทําไมดี ไมโกรธเขา ดีใจที่ไดอยูกับเขาอีก)
อาน: ในพระคัมภีรมีเรื่องราวมากมายที่บอกวาพระเจาทรงยกโทษใหกับเรา เพราะพระองคทรงรักเรา พระองคอยาก
ใหเรามีเมตตาและยกโทษใหคนอื่น
งานประดิษฐ: หัวใจแหงการใหอภัยและตะกราใสขาว

 ใหเด็กๆ ยายไปที่สําหรับทํางานประดิษฐ
 หัวใจ: ถามีดินน้ํามัน แจกใหเด็กคนละหนึ่งกอนแลวชวยเด็กปนรูปหัวใจเล็กๆ
 พูด: เราทําหัวใจดวงนี้ขึ้นเพราะวาพระเจาทรงมีหัวใจแหงการใหอภัย และพระองคอยากใหเรามี
หัวใจแหงการใหอภัยดวยเหมือนกัน

 ตะกรา: สาธิตใหเด็กๆ ดูวิธีทําภาชนะเล็กๆ (หรือตะกรา) ดวยดินน้ํามัน
 ตอไป ทําเมล็ดขาวใหเด็กดู
 เอาเมล็ดขาวที่ทําขึ้นใสลงไปในภาชนะ (หรือตะกรา)
 พูด: ตะกรานี้เปนเครื่องเตือนเราวาโยเซฟไดแบงปนขาวใหกับพี่ๆ ของเขา
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กิจกรรมเสริม:
ถาไมมีดินน้ํามัน ใหแจกกระดาษและสีไมใหกับเด็ก
วาดรูปหัวใจลงบนกระดาษใหเด็กดู
พูด: เราทําหัวใจดวงนี้ขึ้นเพราะวาพระเจาทรงมีหัวใจแหงการใหอภัย และพระองคอยากใหเรามี
หัวใจแหงการใหอภัยดวยเหมือนกัน
 วาดรูปตะกราลงบนกระดาษใหเด็กดู
 พูด: ตะกรานี้เปนเครื่องเตือนเราวาโยเซฟไดแบงปนขาวใหกับพี่ๆ ของเขา
สรุปบทเรียน:

 ใหเด็กยายกลับไปที่บริเวณสําหรับฟงเรื่องเลาแลวนั่งลอมเปนวงกลม
 ฝกรองและปรบมือขอพระธรรม เอเฟซัส 4:32 “จงเมตตาและรักกัน อภัยโทษใหกัน เหมือนที่พระเจาไดทรง
โปรดอภัยโทษใหแกทานในพระคริสตนั้น”
 นําเด็กๆ อธิษฐาน ขอบพระคุณพระเจาที่ทรงยกโทษใหกับเราผานทางพระเยซูคริสต ขอพระเจาสอนเราให
รูจักยกโทษผูอื่น
นําเด็กรองเพลงและปรบมือเพลง “พระเจาสรางฉัน”
พระเจาสรางฉัน
 ใหเด็กยืนขึ้น (ยังลอมเปนวงกลมอยู)
 นําเด็กยืนรองเพลงและปรบมือ
“พระเจาสรางฉัน”
(ทามือ)
 พระเจา - ชี้ขึ้นขางบน
 ฉัน - ชี้เขาหาตัวเอง
 พระคัมภีร - แบมือออกระดับหนาอก
 ชวย - โบกมือ
 รัก - กอดอก

5

1. พระเจาสรางฉัน พระเจาสรางฉัน ในพระคัมภีรบอกวา พระเจาสรางฉัน
2. พระเจาชวยฉัน พระเจาชวยฉัน ในพระคัมภีรบอกวา พระเจาชวยฉัน
3. พระเจารักฉัน พระเจารักฉัน ในพระคัมภีรบอกวา พระเจารักฉัน

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ดี? กิจกรรมใดไมดี? ฉันจะ
เตรียมตัวสําหรับการสอนบทตอไปอยางไร?)

การประเมินผลผูเรียน:
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