บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 31
เรื่อง ผลของพระวิญญาณ: ความปราณี ความดี ความสัตยซื่อ
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: สะทอนการมองโลกดวยความคิดและมุมมองแบบคริสเตียนออกมา
กลุมอายุ: 9-11
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเจาทรงสรางฉันตามพระฉายาของพระองค
บทเรียน: ผลของพระวิญญาณ: ความปราณี ความดี ความสัตยซื่อ ความสุภาพออนนอม และการรูจักบังคับตน
เวลาที่ใชในการสอน: 45-60 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็ก ๆ สามารถระบุและอธิบายผลของพระวิญญาณสี่ประการสุดทายได ซึ่งไดแก ความดี ความสัตยซื่อ
ความสุภาพออนนอม การรูจักบังคับตน

อุปกรณการสอนที่ตองใช:
1. กระดาษ ดินสอสี
2. เรื่องราวในพระคัมภีรเกี่ยวกับผูเลี้ยงแกะที่ดี ในพระธรรมยอหน 10
อุปกรณที่ตองเตรียมสําหรับกิจกรรมเสริม:
ผลไมตางชนิดกันสี่ชนิด ตัด และใสลงไปในชาม

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:
1

1.
2.
3.
4.

อานบทเรียนตลอดทั้งบท
รวบรวมอุปกรณตาง ๆ ที่ตองใช
อานและทบทวน 1 เธสะโลนิกา 5:15, เอเฟซัส 5:8, ยากอบ 3:17, โรม 6:12, ยอหน 10:1-18
ใหเขียนความหมาย (คําจํากัดความ) ของคําวา ความดี ความสัตยซื่อ ความสุภาพออนนอม และการรูจัก
บังคับตนลงไปบนกระดานหรือบนกระดาษแผนใหญ

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน: เลาเรื่องราวตอไปนี้:
ความชั่วรายสี่ตนที่มีนิสัยแย ๆ สี่อยางเดินมาดวยกันตามถนนในวันหนึ่ง “ความถอย”

กลาวอยางเกรี้ยวกราด “เธอชางดูเทอะทะเสียจริง เธอควรจะเดินใหมากขึ้น ใหมากกวาที่ฉันเดินสองเทาจึงจะดี!” “ความเลว
ทราม” ตี “ความถอย” ดวยไมที่หาไดริมทาง “ความเยอหยิ่ง” นําไมนั้นออกจากมือของ “ความถอย”’ แลวพูดวา “ระวังหนอยสิ
ฉันไมตองการใหใบหนาที่สวยงามของฉันตองดูนากลัว” “ไรซึ่งการควบคุมตน” เริ่มเด็ดดอกไมจากตนที่อยูริมทาง “ฉันเกลียด
ดอกไม!” เขากรีดรองลั่น
มีเด็กชายและเด็กหญิงเดินมาดวยกันบนทางผานทองทุงและเห็นความชั่วรายสี่ตนนั้นกําลังเดินมาทําเสียงดังเกรียวกราว
“โอ ไม!” เด็กชายพูดกับเด็กหญิง “พวกมันดูเหมือนกําลังจะฆากันตายแนะ”
“บางครั้งฉันรูสึกวาตัวเองเกรี้ยวกราด แย เยอหยิ่ง และไมสามารถควบคุมตัวเองในบางวัน” เด็กหญิงพูด “ฉันไมชอบตัวฉัน
เองเมื่อฉันรูสึกแบบนั้น”
“ถางั้น” เด็กชายพูด “ก็ขอพระเจาใหเปลี่ยนความเกรี้ยวกราดเปนความปราณี ความเลวเปนความดี ความเยอหยิ่งเปนความ
ถอมใจ และการไมรูจักควบคุมตนเปนการรูจักบังคับตนสิ ผลของพระวิญญาณคือมรดกที่เราไดรับผานทางความเชื่อในพระเยซู
คริสต”
“ถาอยางนั้น” เด็กหญิงหัวเราะ “ฉันก็ไมตองคิดถึงลักษณะที่ชั่วรายเหลานั้นอีกแลวสินะ!”

กิจกรรมการเรียนการสอน:
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เราทุกคนตางตองการใหเกิดผลที่ดีในชีวิตของเรา นักเรียนเคยเห็นวัชพืชที่แยงพื้นที่
เจริญเติบโตหรือไม ถามีเวลาและสภาพอากาศดีพอ ใหพานักเรียนออกไปเดินรอบโรงเรียนเพื่อมองหาวัชพืช
เจริญเติบโตแยงพื้นที่ดอกไม จากนั้นใหอภิปรายลักษณะนิสัยที่ไมดีที่สงผลตอชีวิตของเรา เราตางปรารถนาจะมีผล
แหงชีวิตที่ดีกันทั้งนั้น เราไมตองการลักษณะที่ไมดีในชีวิตของเราเชน ความเกรี้ยวกราด ความเลว ความเยอหยิ่ง และ
การไรการควบคุมตัวเอง เราอยากไดผลแหงความปราณี ความดี ความสัตยซื่อและการรูจักบังคับตน เพราะวาเราเปน
ลูกของพระเจา!



ใหเรามาพิจารณาคําจํากัดความ (บอกความหมาย) ของคําทั้งสี่คําเหลานี้
กัน เขียนคําจํากัดความของคําเหลานี้ลงบนกระดานหรือในกระดาษแผนใหญที่แปะไวหนาชั้นเรียน แบงนักเรียน
ออกเปนสี่กลุม แตละกลุมรับผิดชอบผลของพระวิญญาณหนึ่งชนิด (หนึ่งคํา) ไดแก ความปราณี ความดี ความสุภาพ
ออนโยน การบังคับตน แตละกลุมตองแสดงคํานิยามของคําที่กลุมตนไดรับใหเพื่อนทั้งชั้นดู โดยการเลนละคร แตง
นิทานหรือกลอน รองเพลงเกี่ยวกับคํานั้น หรือวาดภาพประกอบ นักเรียนในกลุมควรตกลงกันเองวาวิธีใดนาจะเปนวิธี
ที่ดีที่สุดที่จะสื่อใหเห็นผลของพระวิญญาณนั้น นี่คือคํานิยาม:

ความปราณี: การรักที่จะรับใช การมีความออนโยน อัธยาศัยไมตรีและความหวงใยที่มอบใหผูอื่น
อานพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5:15 เมื่อใดบางที่เราเผชิญเหตุการณที่ยากที่จะแสดงความเมตตาปราณีตอผูอื่น เราสามารถ
แสดงความปราณีตอผูอื่นไดอยางไรบาง
ความดี: ความรูสึกอยากที่จะเลือกในสิ่งที่ถูกตองและดีอยูเสมอ
อานพระธรรมเอเฟซัส 5:8 นักเรียนสามารถทําในสิ่งที่ถูกตองหรือดีไดโดยไมรูสึกอยากทําหรือไม การทําในสิ่งที่เราควรจะ
ทํานั้นเปนทัศนคติที่มีความสําคัญอยางไร
ความสุภาพออนนอม: การปฏิบัติตอผูอื่นดวยความออนโยน นุมนวล และดวยใจที่สงบ
อานพระธรรมยากอบ 3:17 การแสดงออกถึงความสุภาพออนนอมนั้นแสดงวาเราเปนคนออนแอกวาหรือไม อะไรคือความ
แตกตาง
การรูจักบังคับตน: ความสามารถที่จะทําในสิ่งที่ถูกตองเมื่อรูสึกวาไมอยากทํา
อานพระธรรมโรม 6:12 นักเรียนคิดวาการควบคุมความคิดเปนสิ่งที่ยากหรือไม มีจุดไหนในชีวิตของนักเรียนที่จําเปนตองมี
การควบคุมมากกวา
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ถามนักเรียน นักเรียนเคยพบคนที่มีความปราณี ความดี ความสุภาพออนนอม และบังคับ
ตนหรือไม นักเรียนจะพบวาชอบอยูใกลคนแบบนี้ คนแบบนี้ไมทําเสียงดังและทํารายคนอื่นดวยคําพูด พระเยซูพูดถึง
ลักษณะนิสัยเชนนี้เมื่อพระองคพูดถึงผูเลี้ยงแกะที่ดีในพระธรรมยอหน 10:1-18 ใหนักเรียนหนึ่งคนอาสาอานยอหน
10:1-18 ในพระธรรมตอนนี้เราเห็นวาพระเยซูทรงเปนผูเลี้ยงที่ดี พระองคทรงสําแดงออกถึงผลของพระวิญญาณทุก
ชนิด ใหลองคิดถึงวามีตอนไหนบางที่พระองคแสดงออกถึงความปราณี ความดี ความสุภาพออนนอม และการรูจัก
บังคับตน พระองคคือคนที่เราควรเลียนแบบและเอาเปนแบบอยาง เราสามารถวางใจวาพระองคดูแล ปกปองและเอาใจ
ใสเราได

 ใหดูที่ The Christian world view house model จับกลุมละสามคนและลองชวยกันคิดดูวาผนังดานไหนที่อธิบายกับ
เราวาเหตุใดเราจึงควรแสดงความปราณี ความดี ความสุภาพออนนอม และการรูจักบังคับตนตอผูอื่น

การจบบทเรียน:
ใหวาดรูปตนไมใหญลงไปบนกระดาน (หรือในกระดาษแผนใหญ) วาดรูปผลไมแปดชนิด
แลวเขียนชื่อผลของพระวิญญาณลงไปบนผลไม ซึ่งไดแก ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปราณี
ความดี ความสัตยซื่อ ความสุภาพออนนอม และการรูจักบังคับตน (คุณครูสามารถใชวิธีการตัดกระดาษเปนรูปผลไม เขียนชื่อผล
ของพระวิญญาณแตละชนิด แลวแปะติดลงไปบนตนไม) ทบทวนผลของพระวิญญาณทั้งแปด หนุนใจนักเรียนใหอธิษฐาน
ขอใหเกิดผลเหลานี้ในชีวิตของเด็ก ๆ มากขึ้น
จบการเรียนการสอนดวยการอธิษฐานหรือเพลงที่เกี่ยวของ.

กิจกรรมเสริม:
นําผลไมตางชนิดกันมา หั่นออกเปนชิ้นเล็ก ๆ ใสลงไปในชาม พูดกับนักเรียนวาสลัดผลไมจะมีรสชาติอรอยเมื่อมีการนําหลาย
ชนิดมาผสมเขาดวยกัน รสชาติและสีสันของผลไมทําใหกลายเปนสลัดที่นารับประทาน นําชิ้นของผลไมขึ้นมาชูทีละชนิดแลวบอกวา “นี่
คือตัวแทนของความปราณี สวนผลนี้แทนความดี ความสุภาพออนโยน และการรูจักบังคับตน ตามลําดับ” เมื่อเรานําทุกสวนประกอบมา
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รวมเขาดวยกันในชีวิต เราก็จะสะทอนพระลักษณะของพระเยซูคริสตเจาออกมา คนอื่นอยากอยูใกลเราเพราะเรามีคุณสมบัติเหลานี้ในชีวิต
ของเรา ชีวิตของเราจะมีรสชาติที่หวานอรอย อนุญาตใหนักเรียนชิมสลัดผลไมนั้น

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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