สาระการเรี ยนรู้ คำสอนคริสตศำสตร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษำปี ที่ 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง นักบุญเปำโลและงำนแพร่ ธรรมของท่ ำน
ออกแบบโดย ครู วรำภรณ์ บุญทองมำก
โรงเรี ยน พระมำรดำนิจจำนุเครำะห์
1. กำรให้ ภำพรวม
1.1 วัตถุประสงค์ (Objectives)
(1) นักเรี ยนจะได้รู้และเข้าใจถึงชีวประวัติและแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของนักบุญเปาโล
(2) นักเรี ยนจะสามารถนาแบบอย่างของนักบุญเปาโลในการดาเนินชีวติ ที่ดี
1.2 ความจาเป็ น (Needs)
- นักเรี ยนรู ้ สึกสานึ กในความผิดพลาดของตนเองและกลับใจ ประกาศข่าวดี เป็ นศิษย์ธรรมทูต ที่ยึด
คุณค่าพระวรสารด้านความรักในการดาเนินชีวิตตามแบบอย่างของนักบุญเปาโลเกี่ยวกับการกลับใจและการ
ประกาศข่าวดี
1.3 หัวข้อและเนื้อหา (Range)
(1) ชีวประวัติและแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของนักบุญเปาโล
(2) คุณค่าพระวรสารเรื่ อง ความรัก
1.4 การสร้างความน่าสนใจ (Interest)
- แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน เล่นเกมปิ ดตา กลุ่มหนึ่ งปิ ดตา อีกกลุ่มหนึ่ งเป็ นผูน้ าทาง
เพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง โดยคุณครู จะนาสิ่ งที่เป็ นเครื่ องกีดขวาง และเป็ นอุปสรรคในการเดินทาง
คำถำมนำ
- ผูท้ ี่ถูกปิ ดตารู ้สึกอย่างไร สามารถไปถึงจุดหมายได้หรื อไม่ อย่างไร
- ผูท้ ี่เป็ นคนนาทางรู ้สึกอย่างไรในการเป็ นผูน้ าทางคนอื่น
- นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้อะไรจากเกมนี้ และคิดว่ามีความสัมพันธ์กบั ชีวติ ของตนเองอย่างไร?
1.5 เวลา (Time)
- 3 คาบๆ ละ 50 นาที
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2. กำรประเมินและวัดผล
- การตอบคาถาม
- การแสดงความคิดเห็นของนักเรี ยน
- การสังเกตการเข้าร่ วมกิจกรรม
3. กำรสร้ ำงบรรยำกำศ
- ดูการสร้างความน่าสนใจ
4. กำรนำเสนอบทเรียน
4.1 คำบที่ 1
4.1.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- นัก เรี ย นราพึ ง ภาวนาตามบทเพลง “การกลับใจของชายคนหนึ่ ง ” หลัง จากนั้นให้ทุ ก คนเงี ย บ
ไตร่ ตรองเนื้อหาของบทเพลงที่ได้ฟัง และวิเคราะห์วา่
* การกลับใจนั้นเป็ นเรื่ องที่ยากสาหรับชีวติ ของตนเองหรื อไม่ อย่างไร ?
* นักเรี ยนเคยมีประสบการณ์การกลับใจในชีวติ ของตนอย่างไร ทาไมต้องกลับใจในครั้งนั้น
4.1.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- แบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มๆ ละ 5-6 คน ให้แต่ละกลุ่มอ่านและศึกษาพระคัมภีร์จากหนังสื อ
กิจการอัครสาวก บทที่ 22 ข้อ 3 -16
บทอ่านจากหนังสื อกิจการอัครสาวก (กจ 22:3-16)
เวลานั้น เปาโลจึงกล่าวกับประชาชนว่า “ข้าพเจ้าเป็ นชาวยิว เกิดที่เมืองทาร์ ซสั ในแคว้นซี ลีเซี ย แต่
เติบโตในเมื องนี้ กามาลิ เอลเป็ นอาจารย์สอนข้าพเจ้าให้ปฏิ บตั ิ ตามธรรมบัญญัติของบรรพบุ รุษอย่าง
เคร่ งครัด ข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้าด้วยความกระตือรื อร้นอยูเ่ สมอเช่นเดียวกับที่ท่านทั้งหลายปฏิบตั ิอยู่ใน
วันนี้ ผูท้ ี่ดาเนิ นตามวิถีทางนี้ เคยถูกข้าพเจ้าเบียดเบียนถึงตาย ข้าพเจ้าจับกุมทั้งชายและหญิงจองจาไว้ใน
คุก ดังที่มหาสมณะและสภาผูอ้ าวุโสทุกคนเป็ นพยานยืนยันได้ เพราะเขามอบจดหมายให้ขา้ พเจ้านาไป
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ให้แก่บรรดาพี่นอ้ งชาวยิวที่เมืองดามัสกัส ข้าพเจ้าจึงออกเดินทางเพื่อไปจับกุมบรรดาคริ สตชนซึ่ งอยูท่ ี่
นัน่ นากลับมายังกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อลงโทษ
เวลาประมาณเที่ยงวัน ขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังเดินทางใกล้จะถึงเมืองดามัสกัส ทันใดนั้นมีแสงสว่างจ้า
จากท้องฟ้ าล้อมรอบตัวข้าพเจ้าไว้ ข้าพเจ้าล้มลงที่พ้นื ดินและได้ยนิ เสี ยงพูดกับข้าพเจ้าว่า ‘เซาโล เซาโล
เจ้าเบียดเบียนเราทาไม’
ข้าพเจ้าจึงถามว่า ‘พระเจ้าข้า พระองค์คือใคร?’
พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เราคือเยซู ชาวนาซาเร็ ธ ซึ่ งเจ้ากาลังเบียดเบียนอยู่’ คนที่อยู่กบั ข้าพเจ้า
เห็นแสงสว่าง แต่ไม่ได้ยนิ เสี ยงคนที่พูดกับข้าพเจ้า
แล้วข้าพเจ้าถามอีกว่า ‘พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทาอะไร?’
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงลุกขึ้น เข้าไปในเมืองดามัสกัส ที่นนั่ จะมีคนบอกทุกสิ่ งที่พระ
เจ้าทรงกาหนดให้เจ้าทา’ แสงนั้นสว่างจ้าจนข้าพเจ้ามองไม่เห็นสิ่ งใดผูร้ ่ วมเดินทางกับข้าพเจ้าจึงจูงมื อ
ข้าพเจ้าเข้าไปในเมืองดามัสกัส
ชายคนหนึ่ งชื่ ออานาเนีย เป็ นผูย้ าเกรงพระเจ้าและปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติ เป็ นที่เคารพนับถือของ
ชาวยิวทุกคนซึ่ งอยูท่ ี่นนั่ เขามาพบข้าพเจ้า ยืนใกล้ๆ พูดกับข้าพเจ้าว่า ‘เซาโล น้องเอ๋ ย จงกลับมองเห็น
เถิด’ และในเวลานั้นเองข้าพเจ้าก็มองเห็นเขา
อานาเนี ยบอกข้าพเจ้าว่า ‘พระเจ้าแห่ งบรรพบุ รุษของเราทรงเลื อกสรรท่านให้รู้พระประสงค์ของ
พระองค์ ให้เห็นพระคริ สตเจ้าผูท้ รงชอบธรรมและได้ยนิ พระสุ รเสี ยงจากพระโอษฐ์ของพระองค์ เพราะ
ท่านจะเป็ นพยานของพระองค์ยนื ยันสิ่ งที่ท่านได้เห็นและได้ยนิ แก่มนุษย์ทุกคน บัดนี้ท่านรออะไรอยู่อีก
จงลุกขึ้น รับศีลล้างบาปและเรี ยกขานพระนามพระองค์ชาระล้างบาปของท่านเถิด’
- ครู ต้ งั คาถามให้นกั เรี ยนร่ วมกันเป็ นกลุ่มตอบว่า:
1. “หากนัก เรี ย นเป็ นนักบุ ญเปาโล ที่ หายจากอาการตาบอดในขณะนั้น นัก เรี ย นจะปฏิ บตั ิ ตน
อย่างไรต่อไป?
2. “ทาไม นักบุญเปาโลจึงกลับใจ และเปลี่ยนแปลงชีวติ มาทางานแพร่ ธรรมของพระศาสนจักร?”
4.1.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ให้กลุ่มนาเสนอและสรุ ปร่ วมกันในชั้นเรี ยน
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อธิษฐำนภำวนำ
ครู ให้นกั เรี ยนสงบนิ่งและอธิ ษฐานในใจด้วยบทภาวนา “บทแสดงความทุกข์”
“ข้ าแต่ พระเจ้ า ข้ าพเจ้ าเป็ นทุกข์ เสี ยใจที่ได้ ทาบาป เพราะบาปเรี ยกร้ องการลงโทษ และโดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ง บาปทาเคืองพระทัยพระองค์ ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้ รับความรั กจากมนุษย์ ทั้งมวล เดชะพระ
หรรษทานช่ วยข้ าพเจ้ าตั้งใจแน่ วแน่ ว่าจะไม่ ทาบาปอีกเลย จะหลีกหนีโอกาสบาป และจะพยายามใช้ โทษ
บาป โปรดทรงพระกรุ ณาอภัยบาปแก่ ข้าพเจ้ าด้ วยเถิด อาแมน”
- ให้นกั เรี ยนราพึงและบันทึกส่ วนตัวว่า “ในขณะนี้ ฉันอยากกลับใจในเรื่ องใดมากที่สุด เพราะเหตุ
ใด?”
4.2 คำบที่ 2
- ครู ทบทวนภาพรวมที่แต่ละกลุ่มนาเสนอในคาบก่อน
4.2.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- นักเรี ยนดูคลิปเรื่ อง “ชีวประวัติของนักบุญเปาโล” และตอบคาถาม ดังนี้
* เมื่อนักเรี ยนได้ดูชีวประวัติของนักบุญเปาโลแล้ว มีความคิดเห็นอย่างไร?
* นักเรี ยนจะปฏิบตั ิตนอย่างไร เพื่อแสดงถึงการแพร่ ธรรมตามแบบอย่างของนักบุญเปาโล?
* นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม เขียนสรุ ปสิ่ งที่แสดงถึ งวิธีการแพร่ ธรรมหรื อการประกาศข่าวดี ของตนเอง
ว่ามีวธิ ี การใดบ้าง?
4.2.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู ให้ความรู ้เกี่ยวกับการกลับใจของนักบุญเปาโลและการเดินทางงานแพร่ ธรรมของท่าน โดยเล่า
เรื่ องราวของท่านนักบุญเปาโลและอธิ บายถึงอุปสรรคต่างๆในการเดินทางงานแพร่ ธรรมของท่าน
“เปาโล เดิมชื่อว่า เซาโล เกิดในปี ค.ศ. 10 ที่เมืองทาร์ ซสั ซึ่ งตั้งอยูท่ างเหนื อประเทศปาเลสไตน์ บิดาเป็ น
ช่างเย็บหนังสัตว์ มีสัญชาติโรมัน แต่เล็กแต่นอ้ ยเปาโลได้รับการศึกษาอบรมแบบฟาริ สีที่กรุ งเยรู ซาเล็ม จึงมี
ความรอบรู ้ ในพระคัมภีร์เป็ นอย่างดี และมีอุปนิ สัยใจคอเคร่ งครัดต่อกฎบัญญัติแบบฟาริ สี เปาโลคงไม่เคย
เห็ นหรื อรู ้ จกั พระเยซู คริ สต์มาก่ อน เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วจึงเริ่ มเบียดเบียนพวกศิษย์ของพระองค์
อย่างหนัก จนกระทัง่ ถูกสายฟ้ าฟาดตกจากหลังม้ากลายเป็ นคนตาบอด จึงกลับใจกลายมาเป็ นอัครสาวกผูใ้ จ
ร้ อนรนแทน ท่านได้รับการเยียวยาให้หายตาบอด และเริ่ มเทศนาเรื่ องพระเยซู คริ สต์ที่อาเรเบียและที่เมือง
ดามัสกัส พวกศัตรู ของคริ สตชนพากันผิดหวังและโกรธแค้นในตัวเปาโลจึงปิ ดประตูเมืองหมายจะจับตัวมา
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ลงโทษให้ได้ แต่ตอนค่าคืนพวกคริ สตชนแอบนาเปาโลใส่ เข่งใหญ่หย่อนออกนอกกาแพงเมือง เปาโลจึงหนี
รอดไปได้ เปาโลจึงไปพบและแสดงตัวแก่บรรดาอัครสาวกที่กรุ งเยรู ซาเล็ม ซึ่ งทุกคนก็ตอ้ นรับท่านด้วยความ
ยินดี ต่อมาท่านก็กลับไปที่ซีเรี ยและซี ลีเชี ย และพานักอยูท่ ี่นนั่ เป็ นเวลา 14 ปี จากนั้นเปาโลก็เริ่ มเดินทางครั้ง
ประวัติศาสตร์ ออกเทศนาสั่งสอนพร้อมกับเพื่อนร่ วมท่างเป็ นเวลายาวนานถึง 3 ครั้ง ท่านได้ปลูกฝังความเชื่อ
และกลุ่ ม คริ ส ตชนไว้ม ากมาย และได้เฝ้ า ติ ดตามอภิ บ าลโดยเขี ย นจดหมายไปแนะนา สั่ ง สอนตัก เตื อ น
จดหมายเหล่านั้นได้กลายมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของพระคัมภีร์ภาคพระธรรมใหม่ เต็มไปด้วยคาสั่งสอนที่ลึกซึ้ ง มี
คุณค่าฝ่ ายจิตใจเป็ นอันมาก ช่วงสุ ดท้ายเปาโลถูกจับที่กรุ งเยรู ซาเล็ม ถูกส่ งตัวไปที่กรุ งโรม และถูกประหาร
ชีวติ ในราวปี ค.ศ. 62
จากเส้นทางที่เปาโลใช้ในการเดินทางประกาศข่าวดีเรื่ องพระเยซู คริ สต์น้ ี (แสดงแผนที่การเดินทางของ
เปาโล) เราคงต้องทึ่งเพราะการเดินทางสมัยนั้นแสนจะยากเย็น ต้องใช้เรื อและเท้าเป็ นพาหนะ สาหรับเรื อนั้น
ก็คือเรื อใบเรื อพาย นอกจากจะช้าแล้วยังเสี่ ยงต่ออันตรายอันเกิดจากคลื่นลมพายุ ปรากฏว่าเปาโลต้องเผชิ ญ
กับการลอยคอในทะเลเพราะเรื อแตกมาแล้วถึง 3 ครั้ง (2คร 11:25) นอกจารกนั้นยังต้องเผชิ ญภัยทางบกจาก
โจรผูร้ ้ าย จากศัตรู ที่เอาหิ นทุ่มจากพี่น้องทรยศ จากการทางานอย่างตรากตราลาบาก ฯลฯ “อะไรที่ทาให้
เปาโลอดทนได้ ถึงขนาดนั้น ก็เพราะใจร้ อนรนของท่ านนั่นเอง”
เพราะเปาโล บุรุษผูม้ ีใจร้อนรนคนเดียวแท้ๆ พระนามของพระเยซู คริ สต์ได้แผ่กระจายไปทัว่ สารทิศ จน
ปรากฏเป็ นปึ กแผ่นมัน่ คงมาจนทุกวันนี้ หากว่าชายทุกคน หรื อชายหลายๆ คนจะเอาเยีย่ งอย่างของเปาโลบ้าง
โดยเติมไฟความร้อนรนลงในใจอีกสักนิ ด แล้วออกประกาศอย่างจริ งจังอีกสักหน่อย ป่ านนี้ จะเกิดอะไรขึ้น?
ไม่จาเป็ นถึงกับต้องออกเดินทางไปประกาศยังเมืองไกล เอาแค่รอบๆ บ้านของเรา รอบๆ วัดของเรา ซึ่ งยังมี
ผูค้ นอีกเป็ นจานวนมากที่ยงั ไม่เคยได้ยินเรื่ องราวเกี่ยวกับพระเยซู คริ สต์เลย เขาอยู่ใกล้ชิดกับเรา เป็ นเพื่อน
บ้านของเรามาช้านานแล้ว และบางทีกาลังคอยใครสักคนจากพวกเราไปบอกข่าวดีน้ ี ให้เขาทราบ แต่เขาก็ได้
แต่คอย
- ให้แต่ละกลุ่มเขียนคาตอบลงในกระดาษต่อคาถามว่า “การเดินทางงานแพร่ ธรรมของนักบุญเปาโล
มีความยากลาบากหรื อมีอุปสรรค อย่างไรบ้าง? และหากนักเรี ยนเป็ นนักบุญเปาโล นักเรี ยนจะเผชิญและฝ่ า
ฟันความยากลาบากและอุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างไร?”
- ให้ทุกกลุ่มนาเสนอและร่ วมกันอภิปรายในชั้น
4.2.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ให้นกั เรี ยนสารวจชีวิตของตนเอง หลังจากการกลับใจของเปาโล ท่านเปลี่ยนคุณค่าของท่าน โดย
ให้ความสาคัญกับพระพรของความเชื่ อและการเรี ยกซึ่ งท่านได้รับจากพระคริ สตเจ้า “นักเรี ยนคิดว่าคุ ณ
ค่ า ที่ เ ปาโลให้ ค วามส าคัญ นี้ มี อ ยู่ใ นตัว ของนัก เรี ย นหรื อ ไม่ ? และมี ค วามหมายอย่า งไรในชี วิ ต ของ
นักเรี ยน?”
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- ให้นกั เรี ยนบันทึกคาตอบและแบ่งปั นกันในกลุ่มตามความสมัครใจด้วยความเคารพซึ่ งกันและกัน
- ให้นกั เรี ยนเขียนจดหมายถึ งเพื่อนต่างศาสนา ที่บ่งบอกถึ งการแพร่ ธรรมหรื อการประกาศข่าวดี
ในฐานะที่นกั เรี ยนเป็ นศิษย์ธรรมทูตที่ออกไปประกาศข่าวดี คนละ 1 ฉบับ นาไปส่ งให้กบั เพื่อนคนนั้น และ
กลับมาแบ่งปั นประสบการณ์กบั เพื่อนๆ ในคาบต่อไป
4.3 คำบที่ 3
4.3.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ครู ทบทวนภาพรวมของหน่วยเรี ยนรู ้อีกครั้ง และให้นกั เรี ยนอาสาสมัครเล่าถึงประสบการณ์ ของ
การไปประกาศข่าวดีแก่เพื่อนต่างศาสนา ในสัปดาห์ที่ผา่ นมา พร้อมครู ให้ความชื่นชมและให้กาลังใจในการ
ดาเนินชีวติ ของการเป็ นศิษย์ธรรมทูตอย่างแท้จริ ง
4.3.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ให้นกั เรี ยนฟังบทเพลง “แก่นรัก” จากวีดิทศั น์ และให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการแสดงความรักจากบทเพลงแก่นรักที่นกั บุญเปาโลได้ให้ความหมายของความรักไว้ใน (1 คร 13:4-13)
- ขออาสาสมัครอ่านพระคัมภีร์จากบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโคริ นธ์ ฉบับที่ 1 บทที่ 13
ข้อ 4-13 อีกครั้งหนึ่งอย่างช้าๆ และชัดเจน เพื่อให้เพื่อนๆ ได้ราพึงภาวนาตาม
พระวรสำร
พระวาจาของพระเจ้าจากของนักบุญเปาโลถึงชาวโคริ นธ์ ฉบับที่ 1 บทที่ 13 ข้อ 4-13
ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้ อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่
ตัว ความรักไม่ฉุนเฉี ยว ไม่จดจาความผิดที่ได้รับ ไม่ยินดี ในความชั่ว แต่ร่วมยินดี ในความถู ก ต้อง
ความรักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง ความรักไม่มีสิ้นสุ ด แม้การประกาศ
พระวาจาจะถูกยกเลิก แม้การพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจจะยุติ แม้ความรู ้จะหมดสิ้ น เพราะเรารู ้อย่างไม่
สมบูรณ์และประกาศพระวาจาอย่างไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อสิ่ งที่สมบูรณ์มาถึง ความไม่สมบูรณ์จะสู ญสิ้ น
ไป เมื่อข้าพเจ้ายังเป็ นเด็ก ข้าพเจ้าก็พูดจาเหมือนเด็กๆ คิดเหมือนเด็กๆ ใช้เหตุผลเหมือนเด็ก ๆ แต่เมื่อ
ข้าพเจ้าเป็ นผูใ้ หญ่ ข้าพเจ้าก็เลิกประพฤติเหมือนเด็ก ในเวลานี้ เราเห็นพระเจ้าเพียงรางๆ เหมือนเห็น
ในกระจกเงา แต่เมื่อถึงเวลานั้นเราจะเห็นพระองค์เหมือนพระองค์ทรงอยูต่ ่อหน้าเรา เวลานี้ ข้าพเจ้ารู ้
อย่างไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อถึงเวลานั้น ข้าพเจ้าจะรู ้แจ้งเหมือนที่พระองค์ทรงรู ้จกั ข้าพเจ้า
ขณะนี้ยงั มีความเชื่ อ ความหวังและความรักอยูท่ ้ งั สามประการ แต่ที่ยงิ่ ใหญ่กว่าสิ่ งใดทั้งหมด คือ
ความรัก
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- ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปราย และสรุ ปความหมายของการแสดงออกถึงความรักต่อบุคคลอื่นว่า
มีวธิ ีการใดบ้างที่นกั เรี ยนสามารถนาไปปฏิบตั ิในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
4.3.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ครู ให้ขอ้ คิดกับนักเรี ยนถึ งการเป็ นศิษย์ธรรมทู ต การเป็ นแบบอย่างด้วยชี วิต ในฐานะที่ตนเป็ น
เยาวชนและเป็ นศิษย์ของพระเยซูเจ้า
- ให้นกั เรี ยนเขียนสิ่ งที่คิดว่าจาเป็ นที่จะนาไปใช้ในการทางานเป็ นผูแ้ พร่ ธรรมของนักเรี ยน ลงใน
Mind Mapping (นักเรี ยนอาจจะวาดรู ปแทนการเขียนได้) และให้อธิ บายว่าทาไมจึงต้องการนาสิ่ งเหล่านี้ไป
ในการทางานเป็ นผูแ้ พร่ ธรรมของนักเรี ยน

อธิษฐำน
ร่ วมกันภาวนาตามบทเพลง “สอนด้วยชีวิต” ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปข้อคิดจากบทเพลงและนาไป
ปฏิบตั ิดว้ ยการเป็ นแบบอย่างด้วยชีวติ ของตนเอง
- นักเรี ยนเขียนบทภาวนาเพื่องานแพร่ ธรรมของพระศาสนจักร และใช้บทภาวนานี้ สวดก่อนนอน
อย่างน้อยเป็ นเวลา 1 สัปดาห์
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5. กำรไตร่ ตรองก่อนจบคำบเรียน
1. นักเรี ยนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการกลับใจเป็ นคนดี และการประกาศข่าวดีแก่บุคคลอื่น?
2. นักเรี ยนคิดว่าการกลับใจและการประกาศข่าวดีน้ ี เกี่ยวโยงกับคุณค่าพระวรสารเรื่ องความรักอย่างไร?
3. จากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้และจากประสบการณ์การกลับใจและการประกาศข่าวดีของนักเรี ยนจะเกิดผล และ
สามารถเปลี่ยนแปลงชีวติ ของตนเองอย่างไร?
6. สื่ อกำรเรียนกำรสอน
-

เกมปิ ดตา
คลิปวีดิทศั น์เรื่ อง “ชีวประวัตินกั บุญเปาโล”
คลิปวีดิทศั น์เพลง “การกลับใจของชายคนหนึ่ง”
คลิปวีดิทศั น์เพลง “แก่นรัก”
คลิปวีดิทศั น์เพลง “สอนด้วยชีวติ ”
พระคัมภีร์

7. กำรเตรียมตัวของครู
- ค้นคว้าหาข้อมูลและสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับเรื่ องราวของนักบุญเปาโล

8

