ดานจิตวิญญาณ บทที่ 12
เรื่อง ปญหาคูแฝด
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: ฝกปฏิบัติในการอธิษฐาน,อานพระคัมภีร,นมัสการ และการรับใชพระเจา
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร
กลุมอายุ: 6-8
ปที่: 1
หัวขอหลัก: คนพิเศษของพระเจา
บทเรียน: ปญหาของคูแฝด
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะบรรยายถึงเหตุการณที่เขา/เธอเคยใหอภัยคนอื่น
2. เด็กจะเปรียบเทียบเกี่ยวกับจิตใจที่เปลี่ยนแปลง และจิตใจที่ยังไมเปลี่ยนแปลง
3. เด็กจะขอพระเจาที่จะชวยเหลือเขา/เธอที่จะเปนคนที่รูจักใหอภัยผูอื่น

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1. พระคัมภีร
2. วัตถุชิ้นเล็กๆที่สามารถเอาไปซอนได(เชนแกวน้ํา หรือดินสอ)
3. กระดานดํา และชอลค
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1. อาน และศึกษาบทเรียนทั้งหมด
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ
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3. อาน และศึกษาพระธรรม ปฐก 25:19-25 และ 27 และทําเครื่องหมายเอาไว
4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะถอมใจ และเลือกที่จะใหอภัยผูอื่น

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

 ยินดีตอนรับเด็กๆทุกคนเขามาเรียนรูเรื่องราวตางๆดวยกัน วันนี้เราจะเริ่มดวยเกมหนึ่งเกม เราจะเอาของเหลานี้ไป
ซอน (ใหเด็กๆดูของชิ้นเล็กที่คุณไดเตรียมมาเชน ดินสอ หรือแกวน้ํา) ครูตองการอาสาสมัครหนึ่งคนที่จะออกจาก
หองเรียนขณะที่คนอื่นๆจะเอาของไปซอน
 ใหเลือกอาสาสมัครที่มีความมั่นใจ และมีทักษะดานกีฬา ขณะที่อาสาสมัครคนดังกลาวออกจากหอง ใหเด็กตัดสินใจวา
จะเอาของไปซอนไวที่ไหน จากนั้นใหแบงเด็กออกเปนสองกลุม
 กลุมที่หนึ่งจะเปนคนที่ชวย (อาสาสมัคร) ไปยังที่ๆเราเอาของซอนไว และเมื่ออาสาสมัครเขาใกลสิ่งของแลว ใหกระทืบ
เทา แตถาเขาอยูหางจากสิ่งของ ใหยกเทาขึ้น และวางลงเบาๆโดยไมใหมีเสียง
 สวนกลุมที่สอง เธอจะตองทําในสิ่งที่ตรงกันขามกับกลุมที่หนึ่ง พวกเธอจะแกลงคนที่เปน (อาสาสมัคร) เมื่อ
อาสาสมัครเขาใกลสิ่งของแลว ใหยกเทาขึ้น และวางลงเบาๆโดยไมใหมีเสียง แตถาเขาอยูหางจากสิ่งของ ใหกระทืบเทา
ดังๆ
 กลุมที่หนึ่ง พวกเธอจะตองทําอะไรบาง (เมื่ออาสาสมัครเขาใกลสิ่งของแลว ใหกระทืบเทา)
 กลุมที่สอง พวกเธอจะตองทําอะไรบาง (เมื่ออาสาสมัครออกหางจากสิ่งของ ใหกระทืบเทา)
 จงจําไววา เราจะไมพูดอะไรเมื่ออาสาสมัครของเรากลับเขามาในหอง เมื่อคุณแนใจวาเด็กทุกคนเขาใจการเลนเกมนี้ ให
พาอาสาสมัครกลับเขามา เราไดซอน (ชื่อของ) ไวขณะที่เธออยูขางนอก เพื่อนๆของเธอจะชวยเธอหาของโดยการ
กระทืบเทาเมื่อเธอเขาใกลสิ่งของชิ้นนั้น พรอมหรือยัง ถาพรอมก็เริ่มได
 ทันทีที่อาสาสมัครเริ่มรูสึกวาเพื่อนๆทําใหเขาสับสนดวยสัญญลักษณที่มีความหมายตางๆการ ใหคุณหยุดเกมทันที
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 ดูเธอจะสับสนมากใชไหม ทําไมถึงเปนเชนนี้ (เพราะวาเพื่อนๆใหสัญญานที่มีความหมายที่แตกตางกัน)
 เราจะลองเลนกันอีกครั้ง คราวนี้ครูจะใหเฉพาะกลุมที่หนึ่งที่จะชวยเธอ ใหกลุมที่สองกลับไปนั่งที่ของตัวเองไดแลว
 ใหเลนจนกวาอาสาสมัครจะสามารถหาของชิ้นนั้นพบ จากนั้นใหเด็กกลับเขามารวมกันอีกครั้งหนึ่ง
 บอกอาสาสมัครวา เธอรูสึกอยางไรบางตอนที่เพื่อนๆใหสัญญาณที่แตกตางกัน (สับสน-ฉันไมรูวาจะทําอยางไรดี)
 เธอรูหรือไมวากลุมที่สองพยายามทําอะไรกับเธอ (แกลงฉัน – ทําใหฉันหลงทาง)
 มีใครบางที่ชอบใหคนอื่นแกลง ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 การถูกแกลง ทําใหเรารูสึกไมดี มันอาจจะเปนการที่คนอื่นตองการลอเลนกับเธอ หรืออาจจะพยายามเอาของที่เธอ
ตองการไป เคยมีใครที่แกลงเธอใหลมลง และจากนั้นหัวเราะเยาะเธอ มีไหม ซึ่งนั้นเปนวิธีหนึ่งของการแกลงกัน
 เธอรูสึกอยางไรบางเมื่อถูกแกลง ใหเด็กๆไดตอบคําถาม
 ในเรื่องราวของวันนี้ จะเกี่ยวกับผูชายคนหนึ่งที่ออกอุบายแกลงพี่ชายของเขา และยังออกอุบายอื่นๆดวย ลองฟงดูวา
เกิดอะไรขึ้นระหวางสองพี่นองนี้

กิจกรรมการเรียนการสอน:

 พี่นองสองคนนี้มีชื่อวา ยาโคบและเอซาว เขาทั้งเปนฝาแฝดกัน เธอเคยรูจักเพื่อนที่เปนฝาแฝดกันบางไหม ใหเด็กๆได
ตอบสนอง
 เอซาวเกิดกอน เปนคนที่มีขนเยอะ แฝดคนนองชื่อวา ยาโคบ เขาชอบอยูกับครอบครัวในเตนทของพวกเขา
 วันหนึ่งเมื่อเอซาวกลับจากการลาสัตว เขาเห็นนองชายของเขากําลังทําแกงเนื้ออยู กลิ่นชาวนากินเหลือเกิน และเอซาว
ก็หิวมากจนทองรองดวย

3

 เขาบอกกับนองชายวา “ขอแกงเนื้อใหฉันกินบางซิ”
ยาโคบบอกวา “ไมไดหรอก แตถาพี่เอาตําแหนงบุตรคนแรกใหฉัน ฉันถึงจะยอมใหกิน ตําแหนงของบุตรคนแรกนั้น
หมายความวา เขาจะไดทุกสิ่งทุกอยางไมวาจะเปนที่ดิน หรือเงินทองจากพอเมื่อพอของเขาตายไป ในอดีตสิทธินี้จะตก
เปนของบุตรคนแรกเทานั้น เด็กๆใครที่จะไดรับสิทธินั้น ใหเด็กๆไดบอกชื่อของลูกคนโตในเรื่องนี้
 ในสมัยนั้น ลูกคนโตจะไดมรดกทั้งหมดของครอบครัว แตเอซาวไมใสใจกับสิ่งเหลานั้น – เขาตองการเพียงแกงเนื้อ
เทานั้น ดังนั้นเขาจึงขายสิทธิของลูกคนโตใหกับยาโคบโดยแลกกับแกงเนื้อเพียงถวยเดียว ใหกระทืบเทาถาเธอคิดวาสิ่ง
ที่เขาทําเปนสิ่งที่ดีและเหมาะสม สะบัดแขนไปมาหากเธอคิดวาสิ่งที่เขาทําเปนสิ่งที่เหมือนกับคนขาดสติ ไรความคิด
 พอของแฝดทั้งสองคือ อิสอัค ตอนนี้เขาแกมากแลว เขาตองการอวยพรลูกชายคนโตของเขา เอซาว กอนที่เขาจะตาย
เขาจึงใหเอซาวออกไปลาสัตว เพื่อที่จะเอามาทําอาหารอรอยๆใหเขากิน เอซาวออกไปลาสัตวในปา
 นางเรเบคาหเปนแมของแฝดทั้งสองคนนั้นไดยินสิ่งที่อิสอัคพูดคุยกับเอซาว เธอเรียกยาโคบมา และบอกวา “เร็วๆเขา
ไปฆาแกะสองตัวแลวเอามาใหแม แมจะทําอาหารอรอยๆเพื่อที่เจาจะเอาไปใหพอของเจาทาน พอของเจาจะไดเขาใจวา
เจาเปนเอซาว และอวยพรเจา”
 ยาโคบบอกกับแมวสา “แตเอซาวมีขนเยอะ ถึงแมวาพอจะมองไมเห็น แตถาเขาจับตองตัวขา เขาจะรูวาขาไมใชเอซาว”
 แตนางเรเบคาหมีแผนอยูแลว เขาเอาหนังแกะพันรอบแขน และคอของยาโคบ เพราะวาเมื่ออิสอัคจับที่หนังแกะเขาจะ
ไดคิดวานั่นคือเอซาว
 ใหพยักหนารับถาสิ่งที่นางเรเบคาหกับยาโคบทํานั้นเปนสิ่งที่ซื่อสัตย และใหสายหนาหากสิ่งทืทั้งสองคนนั้นทําเปนสิ่ง
กลอุบาย
 ยาโคบเอาอาหารอรอยไปใหอิสอัค และโกหกวา “ขาคือเอซาว” ดังนั้นอิสอัคจึงใหพรทั้งหมดกับยาโคบ เมื่อเอซาว
กลับมาพรอมกับเนื้อที่เขาลามาได เขาทําแกงเนื้อ และเอาไปใหกับอิสอัคพอของเขา
 อิสอัคพูดวา “นองชายของเจาหลอกขา ขาไดใหพรทั้งหมดกับเขาไปแลว”
 เอซาวรองไหเสียงดัง ใหเด็กๆทําเสียงรองไหเหมือนกับที่เอซาวรองไห ยาโคบไดออกกลอุบายเพื่อที่จะรับพรทั้งหมด
จากพอไปแลว ครูจะนับหนึ่งถึงสาม แลวใหทุกคนตะโกนดังๆวา “เปนไปไมได” พรอมหรือยัง หนึ่ง – สอง – สาม
“เปนไปไมได”
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 เอซาวเสียใจมาก เขาตัดสินใจที่จะฆายาโคบ นางเรเบคาหรูเกี่ยวกับแผนการณของเอซาว เธอจึงสงยาโคบใหไปอยูใน
เมืองที่หางไกล
 หลายปผานไป ยาโคบตองการที่จะพาครอบครัวของเขากลับไปเยี่ยมบานเกิด แตเขายังกลัววา เอซาวยังจะโกรธเขาอยู
ขณะที่เขาเดินทางกลับบาน เขาเห็นคน 400 คนกําลังขี่มาตรงมาหาเขา คนเหลานั้นเปนคนของเอซาว ทุกคนกลัวมาก
 เมื่อยาโคบออกไปพบกับเอซาว เขากมกราบลงกับพื้นเจ็ดครั้ง แตเอซาวกลับวิ่งเขามาหายาโคบ และกอดเขาไว
 ตอนจบนี้ทําใหเธอรูสึกแปลกใจไหม ทําไม ใหเด็กๆไดตอบ
 ใครเปนคนชอบอุบายในเรื่องนี้ (ยาโคบ)
 เขาไดทําอะไรบาง (แลกสิทธิของบุตรคนโตกับแกงเนื้อหนึ่งถวยจากเอซาว และออกกลอุบายขโมยพรของเอซาวจาก
อิสอัค)
 เอซาวทําอยางไรถึงยินดีตอนรับยาโคบกับบาน ถึงแมวายาโคบจะหลอกเขาในหลายๆเรื่อง (เอซาวใหอภัยยาโคบ)
 มีใครบางที่จะพูดใหเราฟงเกี่ยวกับเรื่องการใหอภัย ใหโอกาสกับเด็กๆที่จะเลาเรื่องใหกับเพื่อนๆฟงเกี่ยวกับการใหอภัย
ผูอื่น
 เราลองมาดูวาพระเจาเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราอยางไรถึงทําใหเราสามารถอภัยใหคนอื่นได ใหวาดรูปหัวใจสองดวง
บนกระดาษ ใหชี้ไปที่หัวใจดวงแรก นี้คือใจที่ไมยอมเปลี่ยนแปลงของเรา พวกเราจะเขียนสิ่งตางๆที่ไมดีที่คนในเรื่อง
เลาที่เราไดเรียนมาไดกระทํา
 ใหเด็กๆเขีนนขอความลงในรูปหัวใจ หรือใหเด็กๆบอกก็ไดแลวใหคุณชวยเขียนลงไป (คําตอบที่อาจเปนไปไดเชน
การอิจฉา, การขโมย, การโกหก, ตองการฆาผูอื่น)
 เมื่อเราใหพระเจาเติมเต็มจิตใจเราดวยความรักของพระองค (ใหเขียนคําวา รัก ลงในหัวใจอีกดวงหนึ่ง) คราวนี้ไมมีที่
วางสําหรับสิ่งที่ไมดีแลว - เพราะวาหัวใจของเราเปยมไปดวยความรักของพระเจาแลว
 หัวใจดวงไหนที่เธออยากมี ใหเด็กๆชี้ไปยังหัวใจที่พวกเขาชอบ
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การจบบทเรียน:

มีเพียงพระเจาเทานั้นที่จะเอาความเจ็บปวด และความรูสึกเศราเสียใจออกไปจากใจของเรา พระเยซูคริสตบอกกับเราใหเรายก
โทษความผิดบาปของผูอื่น แลวพระเจาจะทรงยกโทษให ใหเราทุกคนลุกขึ้นยืนแลวใหทําเปนรูปหัวใจ ใหชวยเด็กๆยืนเปนรูป
หัวใจ
พระเยซูคริสตบอกวาเมื่อเรารวมตัวกันเพื่ออธิษฐาน พระองคจะอยูกับเราที่นี่ ใหเราหลับตาและใหคิดวาตอนนี้พระเยซูคริสต
กําลังยืนอยูตรงกลางหัวใจดวงนี้ ใหหยุดสัก 2-3 วินาที ใหเราแตละคนที่จะขอใหพระองคเติมเต็มหัวใจของเราดวยความรักของ
พระองค เพื่อใหเราจะสามารถอภัยใหกับคนที่ทํารายเราได ครูจะอธิษฐานสั้นๆ จากนั้นหากมีใครที่ตองการอธิษฐานก็ใหอธิษฐาน
ตอจากครูได
พระเยซูคริสตเจา โปรดชวยเติมเต็มจิตใจของฉันดวยความรักของพระองค และชวยฉันใหอภัยใหกับผูอื่น
เมื่อเด็กคนสุดทายอธิษฐานจบ ใหจบคําอธิษฐานโดยการพูดพรอมๆกันวา ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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