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บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี  11 
เรื่อง  พระเจาพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อม่ันวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวช้ีวัด:  รู และเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานหลักศาสนศาสตร 

 

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   
 

ส่ิงท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจดัทํา:   
1. อานบทเรียนทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อานและศึกษาพระธรรม ยน 14:16, 26. 
4. ใหเตรียมเร่ือราวของครู หรือบุคคลที่มีสวนในชีวิตของคุณ 
5. อธิษฐานเผื่อเด็กๆท่ีจะเขาใจเก่ียวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และบทบาทของพระองคในสามพระภาคของพระเจา 
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ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน: 

 
 

 

    
ใหเขียนพระธรรม ยน 14:26 ลงบนกระดาน ที่ปรึกษาคือผูที่ใหคําแนะนํา และปกปองเรา หรือพูดกับพระเจาพระบิดาแทนเรา 
 
ใหเด็กๆแบงกลุมๆละ 4-6 คน ใหเด็กๆลองจินตนาการวาคุณเปนที่ปรึกษาคนสําคัญที่จะมาชวยแกตางใหกับเพ่ือนคนหนึ่งของ
พวกเขา ในแตละกลุม ใหเด็กๆคิด และนําเสนอละครสั้นๆที่บรรยายเกี่ยวกับ การที่คนๆหนึ่งคอยชวยแกตางใหกับคนอ่ืนๆ 
จากนั้นใหแตละกลุมนําเสนอหนาชั้น 
______________________________________________________________ 
 

            การนําเสนอ และกิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

  

   

 อานพระธรรม ยน 14:16 และ 26 ในพระธรรมขอนี้ ช่ือของพระวญิญาณบริสุทธ์ิคือ ท่ีปรึกษา บทบาทของท่ีปรึกษาคือ
การใหคําแนะนํา หรือฝกฝนใหกับเรา นี้คือสิง่ท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิไดทําใหกับเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระภาคท่ี
สามของพระเจา ซึ่งเราไดเรียนรูแลววามีพระเจาพระบิดา พระเจาพระบุตรคือพระเยซูคริสต ในพระคัมภรีไดกวาวไว
วา หลังจากที่พระเยซูคริสตทรงเปนขึ้นมาจากความตาย พระองคไดตรัสกับสาวกวา พระเจาจะสงพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิใหลงมาอยูทามกลางเหลาสาวกหลังจากท่ีพระองคไดเสด็จกลับขึ้นไปสูสวรรคแลว พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรง
ชวยใหเราไดใกลชิดกับพระเจา และใหความรักของพระเยซูคริสตอยูลอมรอบตัวเรา เราสามารถท่ีจะไดยิน และรับคํา
หนนุใจ และการทรงนําจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดตลอดเวลา  

 พระวิญญาณบรสิุทธ์ิจะชวยใหเรารูสึกผิดชอบ เธอเคยทําอะไรผิดบางไหมท่ีทําใหเธอรูสึกวาไมถูกตองสําหรับสิ่งท่ีทํา
ลงไป ใหยกมือถาเธอเคยมีความรูสึกอยางนั้นมากอน นัน่คือวิธีที่พระวิญญาณบรสิุทธ์ิไดเตือนเธอใหติดตาม และทํา
ตามวิธีของพระเจา ขณะท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิเตือนเราเมื่อเรากระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวรูสึกวาไมถูกตอง พระ
วิญญาณบริสุทธ์ิจะไมทําใหเรารูสึกอับอาย หรือรูสึกวาเราเปนมลทนิ ซาตานสามารถที่จะทําใหเรารูสึกเปนมลทิน และ
อับอายโดยการกลาวโทษเรา แตพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงออนโยน และเปยมดวยความรัก และชวยใหเราไดรับการอภัย
จากพระเจา ใหพูดคุยกับเด็กๆถึงความแตกตางระหวางการที่ซาตานทําใหเรารูสึกผิดกับการกระทําของเรา และการ
ทรงชวยเหนือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

 สวนไหนของ Christian world view house model ที่ใหเรารูวาเราเปนคนพิเศษ ใหเด็กๆไดตอบสนอง สวน
ท่ีเปนกําแพงสีเหลืองไดสื่อเก่ียวกับความสัมพันธของพวกเรา พระวิญญาณบริสุทธไดเตือนเราวาเราสามารถ
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ท่ีจะรูสึกดีเก่ียวกับตัวเราได ไมวาเราจะทําอะไรบาง เพราะพระเจาทรงรักเรามาก และพรอมเสมอท่ีจะยก
โทษความผิดบาปของเราเมื่อเราสารภาพ และเสียใจตอความผิดบาปท่ีเราไดทํา 

 
 

 

   

 อีกช่ือหนึ่งของที่ปรึกษาคืด ผูชวย การเปนผูชวยนั้นหมายถึงอะไร ใหแจกกระดาษ และดินสอสีใหกับเด็กๆ ใหเด็กๆ
พับคร่ึงกระดาษ และพับอีกคร้ังหนึ่ง กระดาษจะถูกแบงออกเปนสี่สวน ในแตละชองของกระดาษ ใหเด็กๆวาดตัวอยาง
วิธีที่พวกเขาจะสามารถชวยเหลือคนอ่ืนได ใหยํ้ากับเด็กๆวา พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนตัวอยางท่ีดีที่สุดสําหรับการเปน
ผูชวย 

 อีกช่ือหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ ผูปลอบโยน บางครั้งเมื่อเกิดเรื่องเลวรายกับเรา เราตองการใครบางคนที่จะ
ปลอบโยนเรา สนับสนนุเรา รองไหกับเรา บางครัง้เมื่อเรารูสึกโดดเด่ียว เราเพียงตองการใหมีใครสกัคนหนึ่งมานัง่อยู
ใกลๆเรา พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเปนผูปลอบโยนใหกับเราสมอ เวลาที่เราหนาวเราตองการผาหมที่จะคอยสรางความ
อบอุนใหกับเรา พระวิญญาณบริสุทธ์ิก็เหมือนกับผาหมผนืใหญทีค่อยหอหุมเราไวดวยความรักของพระเจา และชวย
ใหเราอบอุน และปลอดภัย 

    

 
 

 

     

ใหรวบรวมภาพของเด็กๆ จกานั้นใหชวยเด็กๆติดรูปของแตละคนใหเปนกระดาษแผนใหญ ใหติดรูปไวบนผนังหองหรือ
บนพ้ืนหองก็ได รูปภาพนี้ก็เหมือนกับผาหมผนืใหญ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนผูปลอบโยนสําหรับเรา เหมือนกับผาหม
ผืนใหญผืนนี้ พระองคทรงปลอบโยนเราดวยการทรงสถิตอยูของพระองค (ถาไมมีกาว หรือเทปกาว คุณสามารถท่ีจะใช
เขมกับดายที่จะเย็บรูปทั้งหมดติดกันก็ได) 

สวนไหนของ Christian world view house model ที่บอกเราเก่ียวกับพระเจา และพระลักษณะที่พิเศษของพระองค สวน
ฐานท่ีเปนสีมวงไดแสดงใหเรารูเก่ียวกับพระลักษณะของพระเจา เธอชอบลักษณะอะไรที่สุดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให
เวลากับเด็กๆที่จะตอบ ขณะที่กําลังพูดคุยกันอยู ใหคุณย้ํากับเด็กๆเก่ียวกับพระลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดวย 

 

 
 

การจบบทเรียน:  
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ใหเขียนพระธรรม ยน14:26 ลงบนกระดาน ใหเด็กๆคัดลอกลงบนกระดาษของตนเอง ใหเด็กๆตกแตงกระดาษของตนเองดววย 
และเอากลับบานไปติดไวที่ฝาบานเพ่ือที่จะเตือนพวกเขาเกี่ยวกับการทรงสถิต 
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 
พระวิญญาณบรสิุทธ์ิคือ ครูของเรา ที่ปรึกษา ผูชวย และผูปลอบโยนของเรา ใหเขียนขอความประโยคนี้บนกระดาษ 
 
เมื่อพระเยซูคริสตจากโลกนี้ไป พระวิญญาณบริสทุธ์ิไดลงมาทําทุกสิ่งแทนพระเยซูคริสต (ยน 16:7) ดังนัน้ใหพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิที่จะเปนคร ูที่ปรึกษา ผูชวย และผูปลอบโยนของพวกเธอ 
 
อธิษฐานปดโดยการเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่ีจะกระทําการตางๆเหลานี้ในชีวิตของเรา 
 
ใหอธิษฐานคลายๆกับคําอธิษฐานนี:้ พระเจา เราขอบคุณพระองคที่ทรงใหพระวญิญาณบริสุทธ์ิสถิตกับเรา โปรดชวยใหเรา
เขาใจเพ่ิมขึ้นเก่ียวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราตองการใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนครขูองเราในเวลาที่เราไมรูวาจะไปทาง
ไหน เราตองการใหพระองคทรงเปนท่ีปรึกษาเมื่อเราตองการคําแนะนํา เราตองการใหพระองคทรงเปนผูชวยเมื่อเราไมสามารถ
กระทําสิ่งหนึง่สิง่ใดดวยตนเองได และทรงเปนผูปลอบโยนเมื่อจิจใจเราไดรับความเจ็บปวด พวกเราขอบคุณพระองคที่ไมเคย
ทอดท้ิงเราเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยูกับเราตลอดเวลา พวกเรารักพระองค อาเมน 
 
สัปดาหนี้ ใหลองคนหาในพระคมัภีรเก่ียวกับเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมารายงานในครัง้ตอไปดวย 
 
 
กิจกรรมเสริม:  

 
 

   
 ในชีวิตของพวกเธอ เคยมีครูคนไหนไหมท่ีมีสวนท่ีดีกับชีวิตของพวกเธอ ใหเด็กๆไดตอบสนอง 

 
 ครคูือผูที่มีสวนสําคัญในชีวิตของพวกเรา เพราะครูชวยใหเราเรียนรูในสิ่งท่ีเราไมรู พวกเขานําเรา และสนับสนนุเราให

เราไดเรียนรู นีค่อืสิ่งท่ีพระวิญญาณบรริสุทธไดกระทําอยู พระองคทรงเปนคร ูและทรงนําเราใหเขาหาพระเยซูครสิต 
 

 ใหแบงเด็กๆเปนกลุมๆละสี่คน ใหพวกเขาแสดงเก่ียวกับครูที่สําคัญของพวกเขา อาจจะเปนเร่ืองของครูท่ีโรงเรียน 
หรืออาจจะเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในชุมชนก็ได เร่ืองราวอาจจะนํามาจากเร่ืองจริง หรือเด็กๆอาจจะแตงข้ึนเองก็ได จากนั้น
ใหแตละกลุมไดนําเสนอคุณคาชีวิตที่ครูของพวกเขาไดมีสวนสําคัญ เม่ือทุกกลุมแสดงจบแลว ใหยํ้ากับเด็กๆวา พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงเปนครูที่ดีท่ีสุดที่จะชวยใหเราไดเขาใจถึงวิธีของพระเจา 
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนคร้ังตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 


