บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 30
เรื่อง ผลของพระวิญญาณ: ความรัก ความปลาบปลื้มใจ
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: สะทอนการมองโลกดวยความคิดและมุมมองแบบคริสเตียนออกมา
กลุมอายุ: 9-11
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเจาทรงสรางฉันตามพระฉายาของพระองค
บทเรียน: ผลของพระวิญญาณ: ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดทน (อดกลั้นใจ)
เวลาที่ใชในการสอน: 45-60 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็ก ๆ สามารถจะระบุและอธิบายผลของพระวิญญาณสี่อยางแรก ซึ่งไดแก ความรัก ความปลาบปลื้มใจ
สันติสุข ความอดกลั้นใจ

อุปกรณการสอนที่ตองใช:
1. ถาเปนไปได ใหเตรียมผลไมสี่ชนิด นํามาตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ เพื่อใหนักเรียนนํามาทําสลัด
2. พระคัมภีร
อุปกรณที่ตองใชสําหรับกิจกรรมเสริม:
กระดาษ ดินสอสี

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:
1. อานบทเรียนตลอดทั้งบท
2. รวบรวมอุปกรณตาง ๆ ที่ตองใช
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3. ทบทวน 1 เธสะโลนิกา 3:12, อิสยาห 61:10, ยอหน 14:27 และมาระโก 10:13-16.
4. อธิษฐานใหนักเรีนยจะเขาใจและแสดงความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ออกมาในชีวิต
ของพวกเขา

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:
ถามนักเรียน ผลไมชนิดใดเปนผลไมที่นักเรียนชื่นชอบเปนพิเศษ เปด

โอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม คุณครูก็บอกผลไมที่ชอบแกนักเรียน หลังจากนั้นใหพูดวา ครูตองการอาสาสมัครคนหนึ่งมา
แสดงเปนตนไม ใหอาสาสมัครคนนั้นยืนหนาชั้นแลวกางแขนออก ถานักเรียนในชั้นมีมาก อาจเลือกนักเรียนมากกวาหนึ่งคน
และคุณครูเองก็ตองทําแผนปายระบุชื่อผลไมเพิ่มขึ้นดวย
 บอกนักเรียนวาตนไมเปรียบเสมือนกับตัวพวกเขาแตละคน บอกพวกเขา เมื่อชีวิตของเราอยูในพระเจา และรากของเรา
หยั่งลึกอยูในพระองค เราก็จะกลายเปนตนไมที่ออกผลมากมาย มีใครเคยเห็นผลไมถูกทําลายโดยแมลงหรือเชื้อโรคหรือไม มัน
เปนผลไมที่ไมดีและไมสามารถรับประทานได เมื่อเราพัฒนาความสัมพันธกับพระเจาโดยการอานพระคัมภีรและอธิษฐานทุก ๆ
วัน เราจะสามารถสะทอนพระฉายา (พระลักษณะ) ของพระองคออกมาไดมาขึ้น และผลที่เกิดขึ้นจากชีวิตของเราก็จะดีดวย
 มีผลอะไรบางที่นักเรียนคิดวานาจะอยูบนตนไมของเรา คุณสมบัติอะไรบางที่เราตองมีเพื่อจะไดเปนแสดงใหคนอื่น
เห็นวาเรารูจักพระเยซู เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม
 เรากําลังจะพิจารณาผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์สี่อยางซึ่งไดแก ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ
สิ่งเหลานี้เรียกวาผลของพระวิญญาณ มีผลของพระวิญญาณทั้งหมดแปดอยาง แตวันนี้เราจะพิจารณาเพียงสี่อยางกอน ให
คุณครูแปะติดกระดาษที่เขียนคําวา ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ลงบนตนไม บอกใหนักเรียนคิดและ
บอกความหมาย (คําจํากัดความ) ของคําเหลานี้ตามความคิดของนักเรียนเอง หลังจากปลอยใหนักเรียนอภิปรายกันสักครูแลว ให
นักเรียนที่อาสาเปนตนไมนั่งลงได

กิจกรรมการเรียนการสอน:
 ใหนักเรียนวาดรูปตนไมที่มีผลสี่ชนิดไดแก ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข และความอดกลั้นใจ ถามพวกเขา มี
ผลเหลานี้ผลใดบางที่อยูในชีวิตของนักเรียน นักเรียนจําเปนตองขอพระเจาใหเกิดผลเหลานี้มากขึ้นหรือไม เราทุกตอง
ตองมีผลเหลานี้ดวยกันทุกคน !
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 ถามนักเรียน ความรักคืออะไร มีทางใดบางที่เราสามารถความรักออกมาได เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม พระ
คัมภีรบอกวาความรักคือการปฏิบัติตอผูอื่นเหมือนกับที่เราปรารถนาใหผูอื่นปฏิบัติตอเรา

o

แบงนักเรียนออกเปนกลุมละสี่คน แนะนําพวกเขาใหคิดละคร
สั้นที่เกี่ยวของกับคําวาความรักแลวแสดงละครใหเพื่อนดู นักเรียนคิดวาจะสามารถแสดงความรักตอใครสัก
คนภายในสัปดาหนี้ซึ่งเปนคนที่นักเรียนไมเคยแสดงความรักตอเขามากอน ขออาสาสมัครนักเรียนคนหนึ่ง
อานพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 3:12.

 นักเรียนเคยเห็นคนที่มักจะโกรธ ขุนของหมองใจ และไมเคยพูดถึงคนอื่นในแงดีเลยบางไหม นั่นแสดงวาคน ๆ นั้น
จําเปนตองมีความปลาบปลื้มใจ! เราจะแสดงออกถึงความปลาบปลื้มใจอยางไร เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม
ความปลาบปลื้มใจคือความสุขที่อยูในใจเพราะคน ๆ นั้นมีสามัคคีธรรมกับพระเจา

o

ในกลุมละสี่คนของนักเรียนนั้น ใหนักเรียนแสดงละคร
เกี่ยวกับเหตุการณตอไปนี้: เมื่อมีใครวานใหทํางานบานแลวมีการตอบสนองดวยความปลาบปลื้มใจ เมื่อมี
คนมาขอยืมรองเทาฟุตบอลก็ตอบสนองคนนั้นดวยความปลาบปลื้มใจ แสดงความปลาบปลื้มใจเมื่อตื่นนอน
ใหนักเรียนคนหนึ่งอาสาอานพระธรรมอิสยาห 61:10.

o ผนังดานไหนของ The Christian world view house model ที่ทําใหเรารูวาเราสามารถมีผลของพระ
วิญญาณในชีวิตของเราได เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม ดีมาก ผนังสีเหลืองทําใหเรารูวาพระเจาทรง
สรางเราตามพระฉายาของพระองค เราสามารถสะทอนผลของความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุขและ
ความอดกลั้นใจได



เขียน “สันติสุขคืออะไร” ลงบนกระดาน เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดคําจํากัดความของคํา
นี้ สันติสุขอาจเปนความรูสีกเงียบ ๆ ในใจเพราะเหตุที่พระเยซูทรงสถิตอยูดวยและทรงอภัยความผิดบาป มีใครที่เคยมี
ประสบการณติดอยูในพายุเฮอริเคนหรือไตฝุนหรือไม มันมีลักษณะอยางไรบาง นักเรียนรูสึกอยางไรบางในขณะนั้น
นักเรียนเคยนั่งมองพระอาทิตยขึ้นหรือตกในวันที่สงบบางไหม ในหัวใจของเรานั้น ความสันติสุขก็มีลักษณะคลายกับ
การมองพระอาทิตยขึ้น และความกัลวลใจก็เปรียบเสมือนการอยูในพายุใหญ มีตัวอยางหรือสิ่งที่เราสามารถ
เปรียบเทียบไดกับสันติสุขอีกหรือไม เราเกิดสันติสุขขึ้นในใจของเราไดเพราะพระเยซูนั่นเอง อานยอหน 14:27.

 ครูจะเลาเรื่องหนึ่งใหนักเรียนฟง “เร็ว ๆ เขา” อเล็กซบอก “เธอกําลังจําทําใหฉันไปโรงเรียนสายแลวนะ” แอนนี่เริ่ม
รองไห “แตวาฉันหารองเทาของฉันไมเจอและแมตองโกรธแน ๆ เลยถาฉันทํามันหาย” แอนนี่พูดพรอมดวยน้ําตา “เธฮ
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ในกรณีนี้อเล็กซจําเปนตองมีอะไรเพิ่มเติมในชีวิตของเขา เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม ใชแลว ความอดทนอดกลั้น!
เขาหมดความอดทนกับนองสาวของเขาและไปโรงเรียนโดยไมรอนองสาว มีเหตุการณใดบางที่นักเรียนขาดความอดทน
บางทีอาจจะเปนเวลาเชาดวยซ้ําไปก็ได นักเรียนจะใหคําจํากัดความของคําวาอดทนอยางไร ความอดทนอดกลั้นคือการสงบ
จิตใจในขณะที่กําลังรอคอยบางสิ่งบางอยางที่จะเกิดขึ้นตามพระประสงคและเวลาของพระองค อานโคโลสี 1:11 พระเจา
ทรงบอกเราใหมีความอดทนอดกลั้นใจ พระองคเปนผูดูแลเราและสิ่งตาง ๆ ที่ทําใหเราเศราใจ เราตองอดทนอดกลั้นกับใคร
บาง ใครที่สามารถใหกําลังแกเราใหเราสามารถอดทนไดเมื่อเราตองเผชิญปญหา
เมื่อพระเยซูทรงดําเนินไปบนถนนในประเทศอิสราเอลที่รอนและเต็มไปดวยฝุนรวมกับสาวกของพระองค พระองคทรง
สําแดงความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุขและความอดกลั้นใจเมื่อพระองคบอกใหสาวกพาเด็ก ๆ มาหาพระองค ในขณะที่
สาวกของพระองคพยายามไลเด็ก ๆ ไปเสีย พระองคอาจรูสึกเหนื่อยจากการเดินทางไกลในวันนั้น อาจรูสึกรอนและหิวและ
เหน็ดเหนื่อย แตดวยความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุขและความอดกลั้นใจ พระองคใหเด็ก ๆ มาหาพระองค ทรงกอด
พวกเขาและอวยพรพวกเขาและอธิษฐานเผื่อพวกเขา
ขออาสาสมัครหนึ่งคนอานมาระโก 10:13-16 นักเรียนจะตอบสนองอยางไรหากนักเรียนกําลังเหนื่อย รอนและหิว นักเรียน
จะบอกเด็ก ๆ ใหออกไปหาง ๆ และกลับมาในวันถัดไปหรือไม หรือนักเรียนจะพยายามแสดงออกถึงผลแบบเดียวกับที่พระ
เยซูไดทรงแสดงออก

การจบบทเรียน:
พระเจาตองการใหเรามีผลที่เปนความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข และความอดกลั้นใจในชีวิตของเรา เปนการยากหรือไมที่
นักเรียนจะรักคนอื่น เปดโอกาสใหนักเรียนไดอภิปรายเกี่ยวกับคําถามนี้ การมีผลของพระวิญญาณชนิดความปลาบปลื้มใจนั้น
แสดงวานักเรียนจะไมเศราอีกตอไปใชหรือไม เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม แมวาในบางครั้งนักเรียนจะเศรา ทําไมการ
สามัคคีธรรมกับพระเจาจึงทําใหเราเกิดความปลาบปลื้มใจได การมีสันติสุขหมายถึงไมตองกังวลเรื่องใด ๆ อีกตอไปแลวใชไหม
การมีผลแหงความอดกลั้นใจหมายถึงเราไมตองขาดความอดทนกับคนบางคนอีกแลวหรือเปลา เปดโอกาสใหนักเรียนอภิปราย
คําถามเหลานี้ เพราะเหตุที่เราแสดงผลของพระวิญญาณออกมาในชีวิตของเรา (ซึ่งไดแกความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข
ความอดกลั้นใจ) ก็ไมไดหมายความวาเราจะไมทําบาปอีกเลย แตสิ่งที่เราจําเปนตองทําเมื่อเรารูสึกวาเรารักใครบางคนไมลง หรือ
กังวลมากเกินไป หรือหดหู หรือไมสามารถอดทนได เราตองอธิษฐานกับพระเจา ขอใหพระองคชวยเราใหเกิดผลเหลานั้นมาก
ขึ้นในชีวิตของเรา พระองครักและปรารถนาจะชวยเราใหเกิดผลในชีวิตของเรา!

4

จบลงดวยการอธิษฐานขอพระเจาใหเพิ่มเติมผลของพระวิญญาณซึ่งไดแก ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข และความอด
กลั้นใจ ในชีวิตของเรา

ถาเปนไปได ใหหาผลไมหลากหลายชนิด ใหนักเรียนชวยกันปอก หั่นเพื่อนํามา
ทําสลัดผลไม ลองถามความเห็นพวกเขาวาผลไมชนิดใดที่นาจะแทนความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ให
ทุกคนรูสึกสนุกสนานดวยกัน
จบการเรียนการสอนดวยเพลงที่เกี่ยวของ

กิจกรรมเสริม:

เลือกผลไมที่นักเรียนชื่นชอบมาสี่ชนิด วาดแลวตัดหรือฉีกรูปผลไม เขียนคําวา
“รัก” ลงบนผลไมลูกที่หนึ่ง “ความปลาบปลื้มใจ” ลงบนผลไมอีกลูก และ “สันติสุข” กับ “ความอดกลั้นใจ” ลงบนผลไมกระดาษที่เหลือ ให
คิดวาในสัปดาหที่จะถึงนี้นักเรียนจะแสดงออกถึงผลชนิดหนึ่งที่บานของนักเรียนอยางไร เลาความคิดนั้นใหเพื่อนคนหนึ่งฟง แลวใหคน
นั้นถามนักเรียนในชั่วโมงหนาวานักเรียนสามารถทําสิ่งที่ตั้งใจไวไดหรือไม

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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