
 

บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี 10 

เร่ือง  โจเซฟใหอภัยแกพวกพ่ี ๆ  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงออกถึงการมีพันธะผูกพันตอความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต 

ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร  

สาระการเรียนรู: รูและเขาใจเรื่องเลาหลักๆ ในพระคัมภีร  

 

กลุมอายุ:  3-5 

ป:  1 

หัวขอหลัก:  พันธสัญญาเดิม 

บทเรียน:  โยเซฟยกโทษใหพ่ีชาย (ปฐมกาล 37-45, เอเฟซัส 4:32) 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:        

 

1. เด็กๆ จะไดพูดตามครู และไดฝกทองจําพระธรรมเอเฟซัส 4:32 ในแบบคําพูดงายๆ 

“จงเมตตาและรักกัน อภัยโทษใหกัน เหมือนที่พระเจาไดทรงโปรดอภัยโทษใหแกทานใน

พระคริสตน้ัน” 

2. เด็กสามารถอธิบายวาการใหอภัยกันและกันน้ันหมายความวาอยางไร  

3. เด็กๆ จะเลาเรื่องซ้ําได 

 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                     

 
  

 

1. ดินนํ้ามัน 

 

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

กระดาษและอุปกรณสําหรับวาดรูป 

 



 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:   

• อานและ ศึกษาบทเรียนและขอพระคัมภีร (ปฐมกาล 37-45, เอเฟซัส 4:32) 

• รวบรวมอุปกรณ 

• อธิษฐานเผ่ือเด็กที่คุณจะสอน ขอพระเจาเตรียมใจของคุณในการสอนเด็กเรื่องการใหอภัย 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

การนําเขาสูบทเรียน:  

  

 
 

 
พูดวา: เด็กๆ จําไดหรือเปลาวาโยเซฟถูกพ่ีชายขายใหกับคนแปลกหนา แตพระเจาทรงคุมครองเขา 

• ตอนน้ีโยเซฟไดเปนบุคคลสําคัญและมีอํานาจอันดับสองในประเทศอียิปต เขามีหนาท่ีดูแลการเก็บรักษาขาว

จากผูคนท่ัวประเทศอียิปตในขณะท่ีพระเจาประทานใหพวกเขามี 7 ปท่ีอุดมสมบูรณ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

พูดวา: ทุกป เม่ือประชาชนปลูกขาว ขาวจะถูกแบงออกเปน 5 สวน 

• เด็กๆ นับ 1-5 กับครู (นับน้ิวมือทีละน้ิว) ประชาชนจะเก็บขาวไว 4 สวน 

• ทีน้ีลองนับ 1-4 (นับน้ิวมือทีละน้ิว) และประชาชนจะมอบขาวใหกับคนงานของโยเซฟ 1 สวน  

• ไหนเลขหน่ึงตองชูน้ิวแบบไหน (ชูน้ิวชี้) 

 

• คนงานของโยเซฟจะนําเอาขาวไปเก็บไวในภาชนะขนาดใหญท่ีทําจากดินเหนียว เพราะพระเจาได

ทรงเตือนไวแลวในความฝนวาในภายหลังพวกเขาจะไมมีฝนเลยเปนเวลา 7 ป  

• ใหเรามานับหน่ึงถึงเจ็ดพรอมกัน 1-2-3-4-5-6-7 

 

• พระเจาบอกวาพวกเขาจะตองเก็บขาวท่ีเหลือเอาไวสําหรับเวลาท่ีฝนจะไมตก เพ่ือท่ีประชาชนจะมี

อาหารเพียงพอสําหรับ 7 ปท่ีเกิดกันดารอาหารน้ัน 

• แลวก็เปนจริงอยางท่ีพระเจาบอกไว ความแหงแลงมาถึงและพืชผลไมเกิดดอกออกผล ประชาชนพา

กันอดอยาก 

• โยเซฟจะทําอยางไร? เด็กๆ รูไหมวาโยเซฟจะทําอยางไร? (ใหเด็กๆ ตอบทั้งสองคําถาม) 



• โยเซฟเก็บสะสมขาวไวในยุงฉางอยางมากมาย เขาไดแจกจายขาวใหแกทุกครอบครัวเพื่อนําไป

ทําอาหาร ผูคนเดินทางมาจากท่ีใกลไกลเพื่อมารับขาวท่ีโยเซฟแจกน้ัน  

 

• วันหน่ึงมีพวกผูชายเดินทางมาจากตางเมืองเพื่อมาซื้อขาว ลองทายซิวาพวกเขาเปนใคร? ใชแลว 

พี่ชายของโยเซฟน่ันเอง! 

• พวกเขานําโยเซฟไมได แตโยเซฟจําพวกเขาได 

• พวกพ่ีชายเคยใจรายกับโยเซฟไวมากเม่ือสมัยท่ีพวกเขามีอํานาจเหนือโยเซฟ ตอนน้ี โยเซฟมีอํานาจ

เหนือกวาพวกเขาแลว เขาสามารถท่ีจะปฏิเสธไมขายขาวใหกับพ่ีชาย พวกเขาจะไดไมมีอาหาร 

นอกจากน้ี โยเซฟสามารถท่ีจะบอกกับพ่ีชายวาเขาคือใครและจะไมใหอาหารแกพวกพี่ชายเพราะ

อะไร 

• เด็กๆ คิดวาโยเซฟควรจะทํายังไง? (ใหเด็กตอบ) 

 

• โยเซฟตัดสินใจท่ีจะแสดงความเมตตาและยกโทษใหกับพวกพ่ีๆ โยเซฟเชื่อในพระเจาและไดเห็นวา

พระเจาทรงใชชีวิตของเขาชวยประชาชนมากมายใหพนจากการอดตาย 

 

• โยเซฟบอกกับพี่ชายวาเขาคือโยเซฟ พวกพ่ีชายประหลาดใจมาก 

 

• พวกเขากลัววาโยเซฟจะใจรายเหมือนกับท่ีพวกเขาใจรายกับโยเซฟ แตโยเซฟพูดวา “ไมตองกลัว ฉัน

จะดูแลพวกพ่ีเอง” 

 

• โยเซฟยกโทษพ่ีชายของเขา โยเซฟไมโกรธและไมตองการท่ีจะลงโทษพวกพี่ๆ เขาดีใจท่ีไดพบพวก

พี่ๆ อีกคร้ัง 

• น่ีแหละคือการอภัยหรือการยกโทษ เม่ือเรายกโทษใหใครสักคน เราจะมีความเมตตาและรักพวกเขาได 

แมวาพวกเขาจะเคยทําไมดีกับเรา เราจะดีใจท่ีไดอยูกับพวกเขาอีก 

• พระเจาทรงชวยโยเซฟใหยกโทษพี่ชายท่ีขายเขาและทําใหเขาตองจากพอมาไกลๆ 

 

• โยเซฟสงพวกพี่ชายกลับบานเพ่ือใหไปรับลูกหลานและพอของพวกเขาใหยายมาอยูท่ีอียิปต โยเซฟ

ไดใหขาวกับพวกเขาเพื่อพวกเขาจะไมตองอดอยาก โยเซฟและพอดีใจมากท่ีไดเจอหนากันอีกคร้ัง 

 

• พระเจาทรงทําใหเกิดสิ่งท่ีดีมากๆ จากสิ่งท่ีเลวรายมากๆ คือประชาชนจํานวนมากมายไดมีขาวกินและ

โยเซฟไดครอบครัวของเขากลับคืนมา 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 



 

 

 พูดวา: เอาละ ทีน้ีถึงคราวของเด็กๆ เลาเร่ืองน้ีทวนใหครูฟง: ถามคําถาม 

 (ใหเด็กตอบ) 

• พระเจาบอกวาประเทศอียิปตจะมีอาหารอุดมสมบูรณเปนเวลาก่ีป? (7) 

• พระเจาบอกวาประเทศอียิปตจะไมมีฝนตกเปนเวลาก่ีป? (7) 

• ประชาชนเตรียมตัวสําหรับปท่ีจะไมมีฝนอยางไร? (แบงขาวเก็บรักษาไว) 

• หนาท่ีสําคัญของโยเซฟคืออะไร? (เก็บสมสมขาว) 

• คนท่ีเดินทางมาจากตางแดนเพ่ือมาขอขาวจากโยเซฟคือใคร? (พ่ีชายของเขาเอง) 

• โยเซฟปฏิบัติตอพี่ชายอยางไร? (เมตตาและยกโทษ) 

อาน: เอเฟซัส 4:32 “จงเมตตาและรักกัน อภัยโทษใหกัน เหมือนท่ีพระเจาไดทรงโปรดอภัยโทษใหแกทานในพระคริสต

น้ัน” 

 

ถาม: การอภัยโทษหมายความวาอะไร? (ใหเด็กตอบ) (ไมทําโทษคนที่ทําไมดี ไมโกรธเขา ดีใจที่ไดอยูกับเขาอีก) 

 

อาน: ในพระคัมภีรมีเร่ืองราวมากมายท่ีบอกวาพระเจาทรงยกโทษใหกับเรา เพราะพระองคทรงรักเรา พระองคอยาก

ใหเรามีเมตตาและยกโทษใหคนอ่ืน 

 

งานประดิษฐ: หัวใจแหงการใหอภัยและตะกราใสขาว 

 

   
• ใหเด็กๆ ยายไปที่สําหรับทํางานประดิษฐ 

• หัวใจ: ถามีดินนํ้ามัน แจกใหเด็กคนละหน่ึงกอนแลวชวยเด็กปนรูปหัวใจเล็กๆ 

• พูด: เราทําหัวใจดวงน้ีขึ้นเพราะวาพระเจาทรงมีหัวใจแหงการใหอภัย และพระองคอยากใหเรามี

หัวใจแหงการใหอภัยดวยเหมือนกัน 

•  

• ตะกรา: สาธิตใหเด็กๆ ดูวิธีทําภาชนะเล็กๆ (หรือตะกรา) ดวยดินนํ้ามัน  

• ตอไป ทําเมล็ดขาวใหเด็กดู 

• เอาเมล็ดขาวที่ทําขึ้นใสลงไปในภาชนะ (หรือตะกรา) 



• พูด: ตะกราน้ีเปนเคร่ืองเตือนเราวาโยเซฟไดแบงปนขาวใหกับพี่ๆ ของเขา 

•  

• กิจกรรมเสริม: 

• ถาไมมีดินนํ้ามัน ใหแจกกระดาษและสีไมใหกับเด็ก 

• วาดรูปหัวใจลงบนกระดาษใหเด็กดู 

• พูด: เราทําหัวใจดวงน้ีขึ้นเพราะวาพระเจาทรงมีหัวใจแหงการใหอภัย และพระองคอยากใหเรามี

หัวใจแหงการใหอภัยดวยเหมือนกัน 

• วาดรูปตะกราลงบนกระดาษใหเด็กดู 

• พูด: ตะกราน้ีเปนเคร่ืองเตือนเราวาโยเซฟไดแบงปนขาวใหกับพี่ๆ ของเขา 

 

สรุปบทเรียน:   

 

  
 

  

 

 
 

• ใหเด็กยายกลับไปที่บริเวณสําหรับฟงเรื่องเลาแลวน่ังลอมเปนวงกลม 

 

• ฝกรองและปรบมือขอพระธรรม เอเฟซัส 4:32 “จงเมตตาและรักกัน อภัยโทษใหกัน เหมือนที่พระเจาไดทรง

โปรดอภัยโทษใหแกทานในพระคริสตน้ัน” 

 

• นําเด็กๆ อธิษฐาน ขอบพระคุณพระเจาที่ทรงยกโทษใหกับเราผานทางพระเยซูคริสต ขอพระเจาสอนเราให

รูจักยกโทษผูอื่น 

 

นําเด็กรองเพลงและปรบมือเพลง “พระเจาสรางฉัน” 

พระเจาสรางฉัน 

• ใหเด็กยืนขึ้น (ยังลอมเปนวงกลมอยู) 

• นําเด็กยืนรองเพลงและปรบมือ 

 

“พระเจาสรางฉัน” 

(ทามือ) 

• พระเจา - ช้ีขึ้นขางบน 

• ฉัน - ช้ีเขาหาตัวเอง 

• พระคัมภีร - แบมือออกระดับหนาอก 



• ชวย - โบกมือ 

• รัก - กอดอก 

 

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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