บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 11
เรื่อง พระเจาพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาใจพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจแนวคิดพื้นฐานหลักศาสนศาสตร
กลุมอายุ: 9-11 ป
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเจาพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์
บทเรียน: พระเจาพระวิญญาณบริสุทธิ์
เวลาที่ใชในการสอน: 45-60 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะสามารถอธิบายไดถึงบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสามพระภาคของพระเจา

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1. กระดาษ ดินสอสี เทปกาว หรือกาว หรืออาจจะใชเข็มและดายก็ไดหากไมมีเทปกาว หรือกาว
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
เขียนพระธรรมยอหน 14:26 ลงบนกระดานดํา หรือบนกระดาษแผนใหญ
สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1. อานบทเรียนทั้งบท
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ
3. อานและศึกษาพระธรรม ยน 14:16, 26.
4. ใหเตรียมเรื่อราวของครู หรือบุคคลที่มีสวนในชีวิตของคุณ
5. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะเขาใจเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และบทบาทของพระองคในสามพระภาคของพระเจา
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ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

ใหเขียนพระธรรม ยน 14:26 ลงบนกระดาน ที่ปรึกษาคือผูที่ใหคําแนะนํา และปกปองเรา หรือพูดกับพระเจาพระบิดาแทนเรา
ใหเด็กๆแบงกลุมๆละ 4-6 คน ใหเด็กๆลองจินตนาการวาคุณเปนที่ปรึกษาคนสําคัญที่จะมาชวยแกตางใหกับเพื่อนคนหนึ่งของ
พวกเขา ในแตละกลุม ใหเด็กๆคิด และนําเสนอละครสั้นๆที่บรรยายเกี่ยวกับ การที่คนๆหนึ่งคอยชวยแกตางใหกับคนอื่นๆ
จากนั้นใหแตละกลุมนําเสนอหนาชั้น
______________________________________________________________
การนําเสนอ และกิจกรรมการเรียนการสอน:
Formatted: Bullets and
Numbering

 อานพระธรรม ยน 14:16 และ 26 ในพระธรรมขอนี้ ชื่อของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ ที่ปรึกษา บทบาทของที่ปรึกษาคือ
การใหคําแนะนํา หรือฝกฝนใหกบั เรา นี้คือสิง่ ที่พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ไดทําใหกับเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระภาคที่
สามของพระเจา ซึ่งเราไดเรียนรูแลววามีพระเจาพระบิดา พระเจาพระบุตรคือพระเยซูคริสต ในพระคัมภีรไดกวาวไว
วา หลังจากที่พระเยซูคริสตทรงเปนขึ้นมาจากความตาย พระองคไดตรัสกับสาวกวา พระเจาจะสงพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ใหลงมาอยูทามกลางเหลาสาวกหลังจากที่พระองคไดเสด็จกลับขึ้นไปสูสวรรคแลว พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
ชวยใหเราไดใกลชิดกับพระเจา และใหความรักของพระเยซูคริสตอยูลอมรอบตัวเรา เราสามารถที่จะไดยิน และรับคํา
หนุนใจ และการทรงนําจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดตลอดเวลา
 พระวิญญาณบริสุทธิ์จะชวยใหเรารูสึกผิดชอบ เธอเคยทําอะไรผิดบางไหมที่ทําใหเธอรูสึกวาไมถูกตองสําหรับสิ่งที่ทํา
ลงไป ใหยกมือถาเธอเคยมีความรูสึกอยางนั้นมากอน นัน่ คือวิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดเตือนเธอใหติดตาม และทํา
ตามวิธีของพระเจา ขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเราเมื่อเรากระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวรูสึกวาไมถูกตอง พระ
วิญญาณบริสุทธิ์จะไมทําใหเรารูสึกอับอาย หรือรูส ึกวาเราเปนมลทิน ซาตานสามารถที่จะทําใหเรารูสึกเปนมลทิน และ
อับอายโดยการกลาวโทษเรา แตพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงออนโยน และเปยมดวยความรัก และชวยใหเราไดรับการอภัย
จากพระเจา ใหพูดคุยกับเด็กๆถึงความแตกตางระหวางการที่ซาตานทําใหเรารูสึกผิดกับการกระทําของเรา และการ
ทรงชวยเหนือของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 สวนไหนของ Christian world view house model ที่ใหเรารูวาเราเปนคนพิเศษ ใหเด็กๆไดตอบสนอง สวน
ที่เปนกําแพงสีเหลืองไดสื่อเกี่ยวกับความสัมพันธของพวกเรา พระวิญญาณบริสุทธไดเตือนเราวาเราสามารถ
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ที่จะรูสึกดีเกี่ยวกับตัวเราได ไมวาเราจะทําอะไรบาง เพราะพระเจาทรงรักเรามาก และพรอมเสมอที่จะยก
โทษความผิดบาปของเราเมื่อเราสารภาพ และเสียใจตอความผิดบาปที่เราไดทํา
Formatted: Bullets and
Numbering

 อีกชื่อหนึ่งของที่ปรึกษาคืด ผูชวย การเปนผูชวยนั้นหมายถึงอะไร ใหแจกกระดาษ และดินสอสีใหกับเด็กๆ ใหเด็กๆ
พับครึ่งกระดาษ และพับอีกครั้งหนึ่ง กระดาษจะถูกแบงออกเปนสี่สวน ในแตละชองของกระดาษ ใหเด็กๆวาดตัวอยาง
วิธีที่พวกเขาจะสามารถชวยเหลือคนอื่นได ใหย้ํากับเด็กๆวา พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนตัวอยางที่ดีที่สุดสําหรับการเปน
ผูชวย
 อีกชื่อหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ ผูปลอบโยน บางครั้งเมื่อเกิดเรื่องเลวรายกับเรา เราตองการใครบางคนที่จะ
ปลอบโยนเรา สนับสนุนเรา รองไหกับเรา บางครัง้ เมื่อเรารูสึกโดดเดี่ยว เราเพียงตองการใหมีใครสักคนหนึ่งมานัง่ อยู
ใกลๆเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนผูปลอบโยนใหกับเราสมอ เวลาที่เราหนาวเราตองการผาหมที่จะคอยสรางความ
อบอุนใหกับเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เหมือนกับผาหมผืนใหญทคี่ อยหอหุมเราไวดวยความรักของพระเจา และชวย
ใหเราอบอุน และปลอดภัย

ใหรวบรวมภาพของเด็กๆ จกานั้นใหชวยเด็กๆติดรูปของแตละคนใหเปนกระดาษแผนใหญ ใหติดรูปไวบนผนังหองหรือ
บนพื้นหองก็ได รูปภาพนี้ก็เหมือนกับผาหมผืนใหญ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนผูปลอบโยนสําหรับเรา เหมือนกับผาหม
ผืนใหญผืนนี้ พระองคทรงปลอบโยนเราดวยการทรงสถิตอยูของพระองค (ถาไมมีกาว หรือเทปกาว คุณสามารถที่จะใช
เขมกับดายที่จะเย็บรูปทั้งหมดติดกันก็ได)
สวนไหนของ Christian world view house model ที่บอกเราเกี่ยวกับพระเจา และพระลักษณะที่พิเศษของพระองค สวน
ฐานที่เปนสีมวงไดแสดงใหเรารูเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจา เธอชอบลักษณะอะไรที่สุดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให
เวลากับเด็กๆที่จะตอบ ขณะที่กําลังพูดคุยกันอยู ใหคุณย้ํากับเด็กๆเกี่ยวกับพระลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดวย

การจบบทเรียน:
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ใหเขียนพระธรรม ยน14:26 ลงบนกระดาน ใหเด็กๆคัดลอกลงบนกระดาษของตนเอง ใหเด็กๆตกแตงกระดาษของตนเองดววย
และเอากลับบานไปติดไวที่ฝาบานเพื่อที่จะเตือนพวกเขาเกี่ยวกับการทรงสถิต
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือ ครูของเรา ที่ปรึกษา ผูชวย และผูปลอบโยนของเรา ใหเขียนขอความประโยคนี้บนกระดาษ
เมื่อพระเยซูคริสตจากโลกนี้ไป พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ไดลงมาทําทุกสิ่งแทนพระเยซูคริสต (ยน 16:7) ดังนัน้ ใหพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ที่จะเปนครู ที่ปรึกษา ผูชวย และผูปลอบโยนของพวกเธอ
อธิษฐานปดโดยการเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะกระทําการตางๆเหลานี้ในชีวิตของเรา
ใหอธิษฐานคลายๆกับคําอธิษฐานนี:้ พระเจา เราขอบคุณพระองคที่ทรงใหพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับเรา โปรดชวยใหเรา
เขาใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราตองการใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนครูของเราในเวลาที่เราไมรูวาจะไปทาง
ไหน เราตองการใหพระองคทรงเปนที่ปรึกษาเมื่อเราตองการคําแนะนํา เราตองการใหพระองคทรงเปนผูชวยเมื่อเราไมสามารถ
กระทําสิ่งหนึง่ สิง่ ใดดวยตนเองได และทรงเปนผูป ลอบโยนเมื่อจิจใจเราไดรับความเจ็บปวด พวกเราขอบคุณพระองคที่ไมเคย
ทอดทิ้งเราเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยูกับเราตลอดเวลา พวกเรารักพระองค อาเมน
สัปดาหนี้ ใหลองคนหาในพระคัมภีรเกี่ยวกับเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมารายงานในครัง้ ตอไปดวย

กิจกรรมเสริม:

Formatted: Bullets and
Numbering

 ในชีวิตของพวกเธอ เคยมีครูคนไหนไหมที่มีสวนที่ดีกับชีวิตของพวกเธอ ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 ครูคือผูที่มีสวนสําคัญในชีวิตของพวกเรา เพราะครูชวยใหเราเรียนรูในสิ่งที่เราไมรู พวกเขานําเรา และสนับสนุนเราให
เราไดเรียนรู นีค่ อื สิ่งที่พระวิญญาณบรริสุทธไดกระทําอยู พระองคทรงเปนครู และทรงนําเราใหเขาหาพระเยซูคริสต
 ใหแบงเด็กๆเปนกลุมๆละสี่คน ใหพวกเขาแสดงเกี่ยวกับครูที่สําคัญของพวกเขา อาจจะเปนเรื่องของครูที่โรงเรียน
หรืออาจจะเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในชุมชนก็ได เรื่องราวอาจจะนํามาจากเรื่องจริง หรือเด็กๆอาจจะแตงขึ้นเองก็ได จากนั้น
ใหแตละกลุมไดนําเสนอคุณคาชีวิตที่ครูของพวกเขาไดมีสวนสําคัญ เมื่อทุกกลุมแสดงจบแลว ใหย้ํากับเด็กๆวา พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงเปนครูที่ดีที่สุดที่จะชวยใหเราไดเขาใจถึงวิธีของพระเจา
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Formatted: Bullets and
Numbering

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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