ดานจิตวิญญาณ บทที่ 9
เรื่อง ปญหาคนเลี้ยงแกะของโลท
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาในพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: สะทอนมุมมองแบบคริสเตียนโดยผานทางความคิดได
กลุมอายุ: 6-8
ปที่: 1
หัวขอหลัก: คนพิเศษของพระเจา
บทเรียน: ปญหาคนเลี้ยงแกะของโลท
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะอธิบายถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นระหวางคนเลี้ยงแกะ
2. เด็กจะบอกเกี่ยวกับวิธีที่อับราฮัมไดทําเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
3. เด็กจะเลาเกี่ยวกับวิธีที่พระเจาเลี้ยงดูอับราฮัม

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1. พระคัมมภีร
2. กระดาษ
3. ลูกบอลขนาดเล็ก หรือกระดาษที่ขยําเปนลูกบอล
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1. อาน และศึกษาบทเรียนทั้งหมด
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ
3. อาน และศึกษาพระธรรม ปฐก 13
4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะรูสึกมั่นใจวาพระเจาจะดูแลสิ่งที่พวกเขาขัดสนอยู และเพื่อที่เด็กๆจะเปนผูที่มีจิตใจที่
เอื้ออารียตอผูอื่น

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

 ยินดีตอนรับเด็กๆทุกคนเขามาเรียนรูเรื่องราวตางๆดวยกัน วันนี้เรามีวิธีที่สนุกสนานมากที่จะเริ่มบทเรียนของเรา เรา
จะแบงออกเปนสองกลุม ใหแตละกลุมไปอยูในแตละมุมของหอง
 พวกเธอจะตองแสดงเปนแกะ โดยใหคุกเขาลง และเอามือวางขางหนาทําทาเหมือนแกะ และใหรองวา “บา”
 ใหเลือกคนหนึ่งคนจากในกลุมของเธอที่จะแสดงเปนแกะ ใหเลือกเด็กสองคนที่จะแสดงเปนแกะ
 ใหฉีกกระดาษหนึ่งแผนเปนเสนๆ จํานวนแปดเสน เสนกระดาษเหลานี้จะใชแทนน้ํา ใหกอง “น้ํา” ไวระหวางเด็กทั้ง
สองกลุม
 ครูจะบอวิธีการเลนเกม จะตองเลนที่ละคน โดยแตละกลุมจะมีผูเลี้ยงแกะหนึ่งคน เขาจะแตะที่ไหลของแกะตัวใดตัว
หนึ่ง เมื่อคนเลี้ยงแกะแตะที่ไหล ใหเธอหลับตาใหสนิท แลวฟงเสียงของคนเลี้ยงแกะใหดีๆ เขาจะนําเธอไปยังน้ํา คน
เลี้ยงแกะจะไมสามารถผลัก หรือดัน หรือจูงแกะได
 และเมื่อแกะไปถึงน้ําแลวใหหยิบกระดาษหนึ่งเสนแลวรีบกลับมายังกลุม คนเลี้ยงแกะจะพาแกะตัวอื่นไปหาน้ําอีก เรา
จะเลนจนกวาน้ําจะหมด จากนั้นเราจะมาดูวากลุมไหนจะไดน้ําเยอะกวากัน
 ใหคุณนําเด็กๆเลนจนกวาน้ําจะหมด จากนั้นใหนับกระดาษที่แตละกลุมจับมาได
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 ใหถามคนเลี้ยงแกะทั้งสองคนวา เธอรูสึกอยางไรเมื่อแกะของอีกกลุมหนึ่งไดน้ําไป ใหคนเลี้ยงแกะไดตอบคําถาม
 สิ่งที่เราเลนไปนั้นเปนมากกวาเกม มันเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเรื่องที่เราจะมาเรียนดวยกันในวันนี้ ใหเรามาคนหาดูวา
ใครเปนคนเลี้ยงแกะบาง และอะไรที่เกิดขึ้นกับแกะที่กระน้ําเหลานั้น

กิจกรรมการเรียนการสอน:

 มีใครที่จะบอกครูไดบาง อับราฮัมคือใคร (ผูชายคนที่ออกเดินทางไปยังดินแดนใหม เพื่อที่จะเปนบิดาของชนชาติของ
พระเจา
 ขณะที่อับราฮัมเดินทางไปยังดินแดนแหงใหม เขาไดพาหลานชายไปดวย หลานชายคนนั้นมีชื่อวา โลท หลานชายคน
นั้นมีชื่อวาอะไร (โลท)
 พระเจาไดอวยพรอับราฮัม และทุกคนที่อยูกับเขา ฝูงแกะของเขามีมากขึ้นเรื่อยๆ จนทั้งสองคนมีฝูงแกะขนาดใหญมาก
ตอนนี้ใหตั้งใจฟงใหดีๆ ทุกครั้งที่ครูคําวา “แกะ” ใหพวกเธอพูดวา “บา” ใหเราลองมาฝกดวยกัน “แกะ” ใหนําเด็กออก
เสียงวา “บา”
 พวกเธอจะตองดูที่ครูวาขณะที่ครูเลาเรื่อง ครูทําทาทางอยางไรบาง และพวกเธอจะตองทําตามครูดวย
 ดีมาก ดินแดน คานาอัน นั้นทั้งรอน และแหงแลง ซึ่งจะทําใหแกะ (บา) หิวน้ําอยูเสมอ แตในบริเวณนั้นกลับมีน้ําไมมาก
 อับราฮัม โลท และคนอื่นๆอาศัยอยูกันในเตนท ดังนั้นจึงมีเตนทมากมายในบริเวณคายที่พักของพวกเขา ซึ่งไมไกลจาก
บริเวณที่พักของพวกเขา คนเลี้ยงแกะของอับราฮัม และโลทกําลังดูแลแกะของเขาอยู (บา)
 เพราะวามีแกะจํานวนมากมาย (บา) แตมีน้ําเพียงนิดหนอย ดังนั้นคนเลี้ยงแกะจะตองหมุนเวียนกันนําแกะไปดื่มน้ํา
วันหนึ่งเกิดขอโตแยงระหวางคนเลี้ยงแกะ คนเลี้ยงแกะของโลทพูดวา “แกะ(บา) ของพวกเจาดื่มน้ํามากเกินไป”
 คนเลี้ยงแกะของอับราฮัมตอบวา “ไมมีทาง อับราฮัมเจานายของเราเปนหัวหนาใหญที่นี่ ดังนั้นแกะ (บา) ของเขา
จะตองไดน้ําเทาที่มันตองการ มีอะไรบางที่เธอเคยเกิดขอโตแยงกัน” ใหเด็กๆไดตอวสนอง
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 วันแลววันเลาที่คนเลี้ยงแกะของอับราฮัม กับโลททะเลาะกันเรื่องน้ํา เมื่ออับราฮัมไดยินเรื่องที่เกิดขึ้น เขาไปหา
หลานชายของเขาและพูดวา “ใหเรายุติเรื่องบาดหมางระหวางเรา หรือคนเลี้ยงแกะของเรา เพราะวาเราเปนครอบครัว
เดียวกัน”
 อับราฮัมจึงชวนโลทเพื่อที่จะขึ้นไปยังเนินเขาเพื่อมองดูบริเวณทั้งหมด ใหเอามือปองตา และใหเด็กๆทําตามสิ่งที่คุณ
ทําดวย ใหเราลองมองไปไกลๆ และดูวาเราเห็นอะไรบาง
 อับราฮัมบอกกับโลทวา “ประเทศทั้งหมดอยูตอหนาเรา ใหเจาเลือกพื้นที่ที่จะใชเลี้ยงแกะ(บา) ของเจา ถาเจาตองการ
นําพาฝูลแกะ(บา)ไปทางนี้ (ใหชี้ไปดานใดดานหนึ่ง) ลุงก็จะไปอีกทางหนึ่ง (ใหชี้ไปอีกทางหนึ่ง) แตถาเจาตองการนํา
แกะ(บา) ไปทางนั้น (ใหชี้ไปดานใดดานหนึ่ง) ลุงก็จะไปอีกทางหนึ่ง (ใหชี้ไปอีกทางหนึ่ง)”
 โลทมองไปรอบๆ เขามองเห็นแมน้ําสายหนึ่งไหลผานผืนดินที่เขียวชอุม “ผมจะพาแกะ(บา)ของผมไปทางนี้” เขาบอก
กับลุงของเขา นั่นหมายความวาเขาใหอับราฮัมอาศัยอยูบนดินแดนที่ไมคอยมีน้ําเทาไหร แตอับราฮัมก็ไดเห็นดวยกับ
การตัดสินใจของอับราฮัม
 วันนั้นทําใหอับราฮัมกับโลทตองแยกทางกัน โลทพาแกะ(บา) ของเขาไปยังดินแดนที่สวยงามและสวยงามและมีแมน้ํา
ไหลผาน อับราฮัมพาแกะ(บา)ของเขาไปยังดินแดนที่แหงแลง อับราฮัมเชื่อวางใจในพระเจาที่จะดูแลเขา และแกะ(บา)
ของเขา ถึงแมวาเขากําลังมุงหนาสูดินแดนที่แหงแลงกวา
 และพระเจาไดพูดกับอับราฮัม “ใหมองไปรอบๆตัวของเจา” ใหคุณทําทาปองตา และมองไปรอบๆ และใหเด็กๆทําตาม
ดวย “เราจะใหดนิ แดนทั้งหมดกับเจาจากที่เหนือ (ชี้ไปทางทิศเหนือ) จรดทิศใต (ชี้ไปทางทิศใต) จากทิศตะวันออก (ชี้
ไปทางทิศตะวันออก) และจรดทิศตะวันตก (ชี้ไปทางทิศตะวันตก)”
 ใหมองดูเมล็ดทราย ใหคุณทําทาเหมือนกับกําลังมองดูทรายที่คุณกําอยู พงศพันธุของเจาจะมีอยางมากมายเหมือนกับ
เม็ดทรายนี้ พวกเธอคิดวาอับราฮัมมองเห็นทรายจํานวนเทาไหร ใหเด็กๆลองบอกจํานวนตัวเล็กที่มากที่สุดเทาที่พวก
เขาจะบอกได
 ลองดูวา พวกเธอจําเรื่องราวของวันนี้ไดมากเทาไหร ครูจะโยนลูกบอลใหกับคนใดคนหนึ่งเมื่อครูเริ่มถามคําถามแรก
สําหรับคําถามที่สอง กอนเริ่มใหคนที่ถือลูกบอลโยนลูกบอลใหกับเพื่อนคนอื่น เราจะโยนบอลไปเรื่อยจนกวาเราจะ
ไดรับคําตอบของทุกคําถาม
 มีใครบอกครูไดวา อะไรที่เปนสาเหตุที่ทําใหคนเลี้ยงแกะของอับราฮัม และของโลททะเลาะกัน (พวกเขาทะเลาะกันเรื่อง
น้ําดื่มของแกะ)
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 อับราฮัมแกไขปญหาอยางไร (เขาบอกโลทใหเลือกดินแดนที่โลทอยากไป แลวเขาก็เลือกที่จะไปอีกทางหนึ่ง)
 โลทเลือกดินแดนที่ไหน (ดินแดนที่เขียวชอุมและมีแมน้ําไหลผาน)
 อับราฮัมเลือกที่จะไปที่ไหน (ดินแดนที่แหงแลง และไมคอยอุดมสมบูรณ)
 อะไรที่ทําใหอับราฮัมรูสึกเพียงพอสําหรับการเขาไปอยูในดินแดนที่แหงแลงกวา (เพราะวาเขาวางใจในพระเจาที่
พระองคจะดูแลครอบครัวของเขา)
 พระเจาไดบอกอะไรกับอับราฮัม (ดินแดนทั้งหมดจะเปนของเจา และพงศพันธุของเจาจะมีมากมายเหมือนกับทราย)
 สมมติวาเธอเปนอับราฮัม เธอคิดวาจะใหโลทเลือกกอนหรือไม ทําไม ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 ใหพูดคําหนึ่งคําที่สื่อเกี่ยวกับอับราฮัม ใหย้ําคําถามนี้เรื่อยๆจนกวาเด็กๆจะบอกคําตางๆออกมา ใหเด็กคนที่ตอบคน
สุดทายโยนลูกบอลกลับมาใหคุณ

การจบบทเรียน:

อับราฮัมใจดีกับโลทอยางมาก ถึงแมวาโลทจะเอาดินแดนที่อุดมสมบูรณไป เขารูวาพระเจาจะดูแลเขา และพระเจา
ก็ไดทําจริงๆดวย
ถาหากเราวางใจในพระเจา และใหพระองคดูแลเราในความจําเปนทุกอยางของเรา เราก็สามารถที่จะเปนคนที่โอบ
ออมอารียได เมื่อพระเจาดูแลเราแลวจะทําใหเราไมรูสึกอิจฉาริษยาอีกตอไป ใหโยนลูกบอลอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ให
บอกสิ่งที่เธอจะทําในสัปดาหเพื่อที่จะแสดงออกถึงความโอบออมอารีย 1 อยาง
หลังจากที่เด็กทุกคนไดพูดสิ่งที่เขาจะทํา ใหนําเด็กมารวมกัน และอธิษฐานปด
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พระเจาพระบิดา ขอบคุณสําหรับตัวอยางชีวิตของอับราฮัม โปรดชวยเราเพื่อที่จะเชื่อวางใจในพระองคเหมือนกับที่อับราฮัมได
กระทํา เราเชื่อวาพระองคจะทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่จําเปนสําหรับเรา โปรดชวยเราใหมีความโอบออมอารียตอผูอื่น ในพระนามพระเยซู
คริสตเจา อาเมน
กิจกรรมเสริม:
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้
ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:

6

