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บทที่ 1 
เราได้ใช้ความโกรธในชีวติเราอย่างไรบ้าง? 

“คณุท าให้ฉันโกรธมาก!”    

คณุเคยพดูอยา่งนีห้รือไม่? 

มีหรือไมท่ี่ใครบางคนกลา่วหาเราวา่โกรธและเราโต้กลบัว่า “ฉนัไมไ่ด้โกรธ!” 

หากจะมองหาใครบางคนท่ีก าลงัแสดงความโกรธแล้วละ่ก็ เราไมจ่ าเป็นต้องไปมองหาจากท่ีไหนเพราะ
ไมว่า่เราจะดขูา่วทางโทรทศัน์ หรือชมภาพยนตร์ หรือแม้แตม่องดผูู้คนรอบๆ ตวั เราก็มกัจะเห็นผู้คนท่ีก าลงั
แสดงความโกรธอยูเ่สมอ 

แล้วเราละ่?   ความโกรธเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตปัจจบุนัของเราด้วยหรือไม่? 

หากพระเจ้าจะฉายภาพหนงัชีวิตทัง้หมดของเราและเปิดดเูฉพาะสว่นท่ีเราก าลงัแสดงความโกรธแล้ว   
หนงัชีวิตของเราจะเปิดเผยอะไรออกมาบ้าง?    หนงัเร่ืองนีจ้ะมีฉากนีแ้คน่ิดหนอ่ย หรือเวลาสว่นใหญ่ใน
ชีวิตเรา หรือแทบทกุวนัท่ีชีวิตของเราแสดงความโกรธออกมา? 

ในวิชานีเ้ราจะพิจารณาเร่ืองความโกรธให้ลกึขึน้อีก   หวงัวา่ผู้ เรียนจะค้นพบวิถีทางในการเปล่ียน
ปัญหานีใ้นทางท่ีสร้างสรรแทนการท าลาย 

ก. เราแสดงความโกรธออกมาให้เหน็อย่างไร? 

คณุเป็นคนพิเศษท่ีไมเ่หมือนใคร  ดงันัน้ ความโกรธในชีวิตคณุก็จะแสดงออกไมเ่หมือนกบัคนอ่ืนๆ ท่ี
อยูร่อบตวัคณุเชน่กนั     

ค าถามก็คือ “เรามกัแสดงความโกรธออกมาให้เห็นอยา่งไร?”  

เราแสดงความโกรธอย่างไรบ้าง?  เราโกรธบอ่ยแคไ่หน?  เราแสดงความโกรธออกมาก่ีวิธี? 
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หากจะจดัอนัดบั  เราจะให้คะแนนตนเองในเร่ืองความโกรธก่ีคะแนน?  

ถ้าหาก “0” หมายถึงการท่ีเราไมเ่คยโกรธเลย และ “100” หมายถึงวา่เราโกรธอยู่ตลอดเวลา  เราจะให้
คะแนนตนเองก่ีคะแนน? 

และหากเราถามคนท่ีอยู่ใกล้ชิดเรามากท่ีสดุเพ่ือให้คะแนนความโกรธของเรา  พวกเขาจะให้คะแนนเรา
เทา่ไหร่?  แล้วถ้าคะแนนท่ีคนอ่ืนให้เรานัน้แตกตา่งจากคะแนนท่ีเราให้ตนเองอยา่งมากละ่  คะแนนท่ี
ตา่งกนันีก้ าลงับอกอะไรเรา? 

นัน่หมายความว่าพวกเขาไม่รู้จกัเราจริงๆ อยา่งนัน้หรือ? หรือวา่เราตา่งหากท่ีก าลงัไมรั่บรู้ความจริงนี?้ 

ให้เราหยดุค าถามนีไ้ว้ก่อน  แล้วลองมาส ารวจดวู่าผู้คนทัว่ไปมกัใช้วิธีใดในการตอบสนองเม่ือพวกเขา
โกรธ 

1. ใช้ถ้อยค าเพื่อแสดงความโกรธ 

เวลาโกรธเราเปล่ียนน า้เสียงหรือไม่?    ส่วนใหญ่เรามกับอกได้ไมย่ากนกัว่าอีกฝ่ายหนึ่งก าลงัโกรธอยู่
หรือไม ่ เพียงแคฟั่งพวกเขาพดูก็จะรู้ได้ทนัที   ถ้อยค าของคนท่ีก าลงัโกรธมกัจะคมกริบ  พวกเขาจะน าพา
อารมณ์ความรู้สกึท่ีคกุรุ่นมาด้วย ท าให้ทกุคนรู้ได้ทนัทีวา่พวกเขาก าลงัไมพ่อใจ! 

แตส่ าหรับคนอีกไมน้่อยเวลาโกรธเสียงพดูของพวกเขาจะดงักวา่ปกติ   ยิ่งเม่ือความโกรธทวีขึน้เสียงพดู
ก็จะยิ่งดงัขึน้ตามไปด้วยและจะดงัมากขึน้เร่ือยๆ! 

แตส่ าหรับบางคนความโกรธจะเปล่ียนถ้อยค าท่ีพวกเขาใช้ให้กลายเป็นค าสาปแชง่สิ่งท่ีเขาพบเห็นใน
ขณะท่ีแสดงความโกรธออกมา 

ค าพดูเชือดเฉือนจะถกูพน่ออกมาจากปากของคนท่ีก าลงัโกรธได้อยา่งง่ายดาย เชน่ “ฉนัเกลียดคณุ!” 

2. ใช้แววตา 

ถ้าหากแววตาสามารถฆา่คนได้ก็คงจะมีคนท่ีถกูฆา่ตายอีกมากมายในสงัคมของเรา!   บางคนใช้
สายตาในการส่ือความโกรธ  “แววตาท่ีแสดงความโกรธ” นัน้สง่ผลอะไรตอ่อีกฝ่ายหนึง่? ทัง้หมดนัน้ขึน้อยู่
กบัความสมัพนัธ์ท่ีเขามีกบัคนๆ นัน้  เดก็บางคนอาจเร่ิมร้องไห้เม่ือแมห่รือพ่อสง่สายตาท่ีแสดงความโกรธ
ออกมา  ขณะท่ีเดก็บางคนอาจปฏิเสธท่ีจะรับรู้อยา่งสิน้เชิง 



6 คู่มือผู้เรียน 

3. ท้าทายให้มาสู้กันสักตัง้! 

บอ่ยครัง้ความโกรธและการใช้ก าลงัมกัไปด้วยกนั   ถ้อยค าท่ีแสดงความโกรธจะน าสูก่ารขม่ขูค่กุคาม
และไมช้่าทัง้สองฝ่ายก็เข้าสู่การโรมรันพนัตกูนัในการตอ่สู้   สงครามน า้ลายอาจหนัเหไปสูก่ารตอ่สู้กนัด้วย
ก าปัน้ได้อย่างรวดเร็ว   ความโกรธจะน าระดบัพลงังานท่ีร้อนแรงขึน้ไปสูส่ถานการณ์แหง่การตอ่สู้กนั 

4. ส่งเสียงกรีดร้อง 

ส าหรับบางคนแล้ว การสง่เสียงกรีดร้องเป็นหนึง่วิธีในการแสดงความโกรธของตนออกมา    

คริสตีเ้ป็นสาวน้อยท่ีเงียบขรึม อาศยัอยูใ่นโครงการของทีนชาล์เล้นจ์   เธอมาท่ีน่ีพร้อมกบัปัญหา
บางอย่าง  เช้าวนัเสาร์ขณะท่ีเธอก าลงัท างานท่ีได้รับมอบหมายอยูน่ัน้  มีบางคนพดูคยุบางอยา่งกบัเธอซึง่
เธอไมช่อบ   สิ่งท่ีเร่ิมต้นด้วยการโต้เถียงกนันัน้ได้ทวีความร้อนแรงขึน้อยา่งรวดเร็ว   คริสตีโ้กรธมากเสียจน
สง่เสียงกรีดร้องอยา่งสดุเสียง 

เสียงกรีดร้องของเธอดงัมากเสียจนผู้คนในตกึถดัไปสามารถได้ยินเสียงของเธอ   มนัฟังดรูาวกบัวา่ใคร
บางคนก าลงัถกูฆา่   เพ่ือนบ้านตา่งตกอกตกใจพยายามรีบค้นหาวา่เกิดอะไรขึน้   เม่ือพวกเขามาถึงบ้าน
ท่ีคริสตีอ้าศยัอยู ่ ทกุอยา่งกลบัดเูป็น “ปกต”ิ ดี   คริสตีก้ าลงัเดนิไปมาด้วยสภาพท่ีนิ่งสงบอีกครัง้แสดงตน
ราวกบัวา่ไมมี่อะไรเกิดขึน้ 

5. ท าการแก้แค้นหรือแก้เผ็ด 

“ฉนัไมไ่ด้โกรธ ฉนัแคต่อบแทนกลบัเทา่นัน้”   เรารู้จกัใครบางคนท่ีเป็นแบบนีห้รือไม่?พวกเขาจะไมท่ า
สงครามน า้ลายหรือไมม่องหาโอกาสท่ีจะตอ่สู้ ด้วยก าลงักบัอีกฝ่ายหนึง่   แตพ่วกเขาจะมองหาชอ่งทางท่ีจะ
ตอบแทนคนท่ีท าผิดตอ่พวกเขาอย่างสาสม 

การแก้แค้นอาจมาถึงภายในเวลาไมก่ี่นาที หรือไมก่ี่วนั หรืออาจนานกวา่นัน้ก็ได้   แตพ่วกเขาเก็บความ
อาฆาตแค้นท่ีมีตอ่คนๆ นัน้ไว้จนกวา่พวกเขาจะสามารถแก้แค้นให้กบัความผิดท่ีคนอ่ืนท าจนส าเร็จ 

การแก้แค้นอาจมาในรูปแบบของความรุนแรงซึง่ท าลายล้างมากย่ิงกวา่ความเสียหายท่ีพวกเขาไว้เสีย
อีก   ตวัอย่างของเร่ืองนีอ้ยูใ่น 1 ซามเูอล บทท่ี 25   ดาวิดและพรรคพวกของเขาได้คุ้มครองผู้คนทัง้หมดใน
บริเวณท่ีพวกเขาอาศยัอยูม่าเป็นเวลานานหลายเดือน   แล้วในชว่งฤดกูารเก็บเก่ียวดาวิดได้สง่คนของเขา
ไปหานาบาลเพื่อขอของขวญัเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความซาบซึง้ใจท่ีดาวิดท่ีได้คุ้มครองฝงูสตัว์ของ 
นาบาล 
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แตน่าบาลไมไ่ด้ให้สิ่งใดนอกจากถ้อยค าท่ีหยาบกระด้างแก่ชายเหลา่นัน้ท่ีมาขอของขวญั   เม่ือดาวิด 
ได้ยินวา่คนของเขาถกูปฏิบตัิด้วยการดถูกูดหูมิ่นเชน่นัน้   เขาก็รีบร้อนในการตอบสนองทนัที   ดาวิดบอก
ให้พรรคพวกของเขาเตรียมตวัให้พร้อมท่ีจะไปตอ่สู้กบันาบาล   เขากล่าววา่เราจะไมห่ยดุจนกวา่นาบาล
และชายทกุคนท่ีท างานให้กบัเขานัน้จะถกูเขน่ฆา่จนหมดสิน้ 

น่ีคือการแก้แค้นท่ีเกินกวา่เหต ุ ไมใ่ชก่ารตอบแทนในลกัษณะของ “ตาแทนตา” ท่ีเป็นระบบความ
ยตุธิรรมแบบปกติทัว่ไป   แตด่าวิดก าลงัวางแผนท่ีจะฆา่ไมเ่ฉพาะแคน่าบาลเทา่นัน้แตร่วมถึงชายทกุคนท่ี
ท างานให้เขาด้วย  ท าไมจงึเป็นเชน่นัน้?   เพราะวา่นาบาลพดูจาโดยปราศจากความเคารพอยา่งยิ่งตอ่คน
ของดาวิดและปฏิเสธท่ีจะให้ของขวญัแก่พวกเขา 

ดาวิดยงัโชคดีท่ีอาบีกายิลลภรรยาของนาบาลนัน้ได้รีบมาพบและพยายามท่ีจะหยดุยัง้เขาจากแผนการ
แก้แค้นนัน้   ดาวิดยอมฟังเธอและเปล่ียนแผนการของเขา   หากวา่อาบีกายิลไมไ่ด้ก้าวเข้ามาขวางไว้แล้ว
ละ่ก็ดาวิดคงจะปลอ่ยให้อารมณ์โกรธของเขาน าพาเขาไปสูเ่ส้นทางแหง่การล้างผลาญซึง่จะท าลายชีวิต
ของผู้บริสทุธ์ิอีกมากมายเพ่ือการแก้แค้น 

6. น่ิงเงยีบ 

ไมใ่ชท่กุคนท่ีจะใช้ก าลงัเข้าตอ่สู้หรือสง่เสียงกรีดร้องเม่ือโกรธ    บางคนอาจแสดงความโกรธของตน
อยา่งเงียบๆ โดยคกุคามด้วยความนิ่งเงียบ   หากเราถามพวกเขาวา่ “คณุไมพ่อใจหรือ?  มีอะไรผิดหรือ
เปลา่?”  พวกเขาจะตอบวา่ “ไมมี่อะไร” แตพ่วกเขาจะไม่พดูคยุกบัเรา 

อีกวิธีการหนึง่ท่ีคนเหลา่นีจ้ะแสดงออกถึงความโกรธของเขาก็คือไมใ่ห้ความร่วมมือเท่าไหร่  หากเรา
บอกพวกเขาวา่ “รีบๆ หน่อย!”  เขาก็จะยิ่งถ่วงเวลาให้ช้ามากยิ่งขึน้ 

คนเชน่นีส้ามารถมีรอยยิม้บนใบหน้าเสมือนวา่ทกุอยา่งเรียบร้อยดี แตภ่ายในนัน้เป็นอีกเร่ือง   ภายใน
ของพวกเขาก าลงัโกรธบางคนอยา่งมากด้วยเหตผุลอะไรก็ตามแตแ่ทนท่ีจะฟาดฟันด้วยถ้อยค าท่ีดเุดือด   
พวกเขากลบัตอบโต้ด้วยความนิ่งเงียบ   พวกเขาให้สญัญาณภายนอกท่ีแสดงถึงสนัติภาพแตภ่ายในเตม็ไป
ด้วยเพลิงสงคราม   พวกเขาสามารถก่อสงครามได้โดยง่ายกบัใครก็ตามท่ีท าให้พวกเขาโกรธ แตจ่ะเป็น
สงครามเย็นท่ีเป็นสงครามแบบลบัๆ  พวกเขาจะเร่ิมต้นท าสิ่งตา่งๆ เพ่ือตอ่ต้านคนนัน้แตจ่ะท าด้วยวิธีการ
ลบัๆ 

การกระท าเชน่นีเ้รียกวา่ “ความก้าวร้าวแบบนิ่งเงียบ”   เขาจะแสดงภาพวา่เป็นคนท่ีนิ่งๆ แตใ่นความ
เป็นจริงน่ีเป็นวิธีการตอบโต้กลบัตอ่คนท่ีเขาก าลงัโกรธ 
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7. ซ่อนความโกรธไว้ภายใน 

บางคนเลือกท่ีจะเก็บความโกรธแค้นของตนไว้ภายในและพยายามท่ีจะซอ่นไว้   พวกเขาอาจเช่ือวา่
เป็นการผิดท่ีจะแสดงความโกรธออกมา ดงันัน้ พวกเขาจึงเพียงแตย่ดัความโกรธนัน้ลงไปภายใน   พวกเขา
คดิว่า “ถ้าหากฉันเพียงแตอ่ดัความโกรธนีล้งไปและซอ่นมนัไว้ มนัก็จะหายไป และทกุอยา่งก็จะเรียบร้อยดี”   
แตใ่นความเป็นจริงแล้วการตอบสนองตอ่ความโกรธในรูปแบบนีส้ามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้มาก
พอๆ กบัการใช้ก าลงัเข้าตอ่สู้หรือโต้เถียงกนั  

หากบางคนจะพดูกบัเราวา่ “ฉนัไมเ่คยโกรธเลย”  เราคิดว่าอยา่งไร? เราคงคิดวา่  “ชา่งเป็นคนโกหก
อะไรเชน่นี!้  เขาคงจะตกอยูใ่นการหลอกลวงอยา่งหนกั” 

บางทีคนๆ นีอ้าจก าลงัโกหกหรือพวกเขาแคเ่ปรียบเทียบชีวิตของตนกบัวิธีท่ีคนอ่ืนแสดงความโกรธ
เทา่นัน้   พวกเขาอาจมองดคูนท่ีก าลงัตะโกนเสียงดงัสาปแชง่ ตอ่สู้  และกรีดร้อง แล้วพดูกบัตนเองว่าฉนัไม่
เคยท าตวัแบบนัน้   พวกเขาใช้หลกัเหตผุลนีใ้นการแก้ตวัให้ตนเองว่าพวกเขาไมเ่คยโกรธเลย 

แตส่ิ่งท่ีอาจเกิดขึน้ก็คือว่าคนๆ นีไ้ด้เรียนรู้หนทางท่ีแตกตา่งกนัในการแสดงความโกรธก็คือการเก็บไว้
ภายใน      พวกเขาอาจไมแ่ม้แตรั่บรู้ด้วยซ า้วา่พวกเขาก าลงัโกรธอยู่    พวกเขาอาจไมแ่ม้แตต่ระหนกัวา่น่ี
คือความโกรธและน่ีคือวิธีท่ีพวกเขาก าลงัแสดงความโกรธออกมาโดยการเก็บไว้ภายใน   การเก็บความ
โกรธไว้ภายในนัน้เป็นปฏิกริยาท่ีสง่ผลในทางท าลายด้วยเชน่กนั 

8. หนัเหความโกรธมาที่ตนเอง 

ความโกรธอาจหนัเหทิศทางมายงัตวัเราเองแทนท่ีจะแสดงออกตอ่คนอ่ืน   เราอาจโกรธตวัเอง และ 
“ทบุตีตวัเอง”    เราสาปแชง่ตวัเองท่ีชา่งโง่เขลาเสียเหลือเกิน   เราน าภาพเหตกุารณ์นัน้มาฉายซ า้แล้วซ า้อีก
ในความคดิของเรา  และในแตล่ะครัง้ท่ีมีการฉายซ า้นัน้เราก็พอกพนูความขยะแขยงและความโกรธตอ่
ตวัเองมากย่ิงขึน้ 

เม่ือเราหนัเหทิศของความโกรธมายงัตวัเอง  เราอาจก่อให้เกิดความเสียหายในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั
มากเสียย่ิงกว่าเวลาท่ีเราแสดงความโกรธของเราอยา่งเปิดเผยตอ่คนอ่ืน 

การหนัเหความโกรธมาท่ีตวัเองนัน้อาจดเูหมือนวา่เป็นสิ่งท่ี “ถกูต้อง” กวา่ เพราะวา่เรากลา่วโทษตวัเอง
ส าหรับสิ่งท่ีเราได้ท าไป   เราต าหนิตวัเองท่ีอ่อนแอเกินกว่าท่ีจะตอบโต้กลบั   หรือเราอาจเพียงแคเ่ช่ือว่าเรา
เทา่นัน้ท่ีต้องรับผิดชอบอะไรก็ตามท่ีก าลงัเกิดขึน้ในชีวิตของเรา  เราจงึเช่ือวา่ความโกรธตอ่ตนเองนัน้
ถกูต้องแล้ว   แตใ่นความเป็นจริงก็คือวา่ การตอบสนองตอ่ความโกรธในลกัษณะนีเ้ป็นสิ่งท่ีก าลงัก่อให้เกิด
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ความเสียหายมากย่ิงกวา่  ความโกรธท่ีหนัทิศเข้าหาตนเองนัน้ไมใ่ชเ่ป็นสว่นหนึง่ของการแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึน้ 

ความโกรธท่ีมุง่สูต่นเองนัน้อาจดเูหมือนเป็นอนัตรายน้อยกวา่ แตก่ลบัก่อให้เกิดความเสียหายไมแ่พ้กนั   
ความเสียหายนีจ้ะไมใ่ชเ่พียงแคต่อ่ชีวิตของเราเองเทา่นัน้   แตย่งัสร้างความเสียหายให้กบัคนอ่ืนด้วย  
เพราะวา่เม่ือเราท าให้ตนเองเสียหายเราก็จบลงท่ีการท าร้ายคนอ่ืนด้วยวิธีท่ีเสียหายเช่นกนั 

วิธีหนึง่ท่ีคนอาจแสดงออกถึงความโกรธตอ่ตนเองก็คือการกรีดตวัเอง  ยงัมีประเดน็อ่ืนๆ ท่ีนา่กลวัซึง่
เกิดขึน้ภายใต้ชีวิตคนท่ีใช้วิธีการกรีดตนเอง  แท้จริงแล้วน่ีเป็นอะไรท่ีมากกวา่ความโกรธ   พฤติกรรมนี ้
มกัถกูขบัเคล่ือนโดยปัญหาของอ านาจและการควบคมุในชีวิตท่ีเตม็ด้วยความยุง่เหยิงสบัสนและ 
การทารุณกรรม 

ความหดหู่อาจเป็นผลอีกอย่างหนึง่ของการหนัเหความโกรธเข้าหาตนเอง   ความโกรธจะหลอ่เลีย้ง
ความเช่ือท่ีวา่เราเป็นคนท่ีไม่มีอะไรดีเลย    การสญูเสียความหวงัได้หล่อเลีย้งความหดหูใ่จและความโกรธ 

9. พดูตลกแบบเสียดสี 

การแสดงอารมณ์ขนัอาจถกูใช้เพ่ือแสดงความโกรธของเราด้วย  แตก่ารท าแบบนีบ้อ่ยครัง้มกัเป็นตลก
ร้ายเก่ียวกบัอีกฝ่ายหนึง่   การพดูตลกถึงคนอ่ืนท่ีเป็นเปา้หมายความโกรธของเรานัน้เป็นอีกวิธีหนึง่ท่ีเราท า
เพ่ือให้ตวัเองดดีู  แตท่ าให้อีกฝ่ายหนึง่ดแูยล่ง  

การแสดงออกอีกอย่างของอารมณ์ขนัก็คือการใช้วิธีการเสียดสีอนัเป็นวิธีการตอบสนองตอ่บคุคลซึง่
เป็นเปา้หมายความโกรธของเรา 
 

ข. อะไรที่ท าให้ความโกรธมีอ านาจอย่างมากในชีวิตเรา?  

ความโกรธเป็นอารมณ์อยา่งหนึง่ท่ีทรงพลงั!   อาจเร่ิมต้นจากความไมพ่อใจเพียงเล็กน้อยแล้วระเบดิ
ความโกรธอยา่งรวดเร็วด้วยพลงัระดบัภูเขาไฟ   อะไรท าให้ความโกรธมีพลงัอ านาจมากขนาดนัน้? 

ความโกรธคือสิ่งท่ีถกูเตมิเชือ้ไฟด้วยความกลวั ความเจ็บปวด และความคบัแค้นใจ 
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1. ความกลัว 

บางคนอาจสงสยัว่าความกลวัมีสว่นเก่ียวข้องอะไรกบัความโกรธ    ความกลวัเป็นเชือ้เพลิงส าหรับ
ความโกรธของพวกผู้ชาย   มีผู้ชายไมน้่อยท่ีไมย่อมรับวา่ก าลงัมีความกลวัในสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้    พวก
เขาอาจไมแ่ม้แตจ่ะรับรู้อารมณ์ของตนจนถึงขนาดท่ีสามารถแยกแยะสาเหตแุหง่ความกลวัท่ีตนก าลงั
ประสบอยูไ่ด้อยา่งถกูต้องแตพ่วกเขารู้แนช่ดัวา่ไมช่อบสถานการณ์ ท่ีอยูต่รงหน้า  ดงันัน้ พวกเขาจงึ
ตอบสนองด้วยความโกรธ 

ความโกรธกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีคุ้นเคยส าหรับพวกผู้ชายสว่นใหญ่   น่ีเป็นความจริงส าหรับผู้หญิงอีก
ไมน้่อยเชน่กนั  พวกเธอใช้ความโกรธเป็นขา่วสารท่ีส่ือออกมาวา่ พวกเธอไมช่อบสถานการณ์ท่ีเผชิญอยู่ 

2. ความเจบ็ปวด 

ความเจ็บปวดเป็นตวักระตุ้นท่ีธรรมดามากท่ีสดุส าหรับความโกรธ   เราอาจได้รับความขุน่เคืองใจอยา่ง
มากจากสิ่งท่ีใครบางคนได้ท าตอ่เรา  ยิ่งเราคิดถึงสิ่งนัน้มากเทา่ไหร่ก็ยิ่งท าให้เราเจ็บปวดมากขึน้เทา่นัน้ 

หากความเจ็บปวดเหลา่นีไ้ม่ได้รับการแก้ไขก็จะกลายเป็นเหมือนมะเร็งร้ายท่ีขยายตวั อยา่งรวดเร็วเสีย
จนด าดิง่ลกึลงไปสูจ่ิตใจ   ในไมช้่าความเจ็บปวดนีจ้ะเปล่ียนไปเป็นความขมข่ืนใจ เพียงแคค่ิดถึงคนๆ นัน้ก็
ท าให้เราโกรธได้ 

ผลลพัธ์อีกอย่างของความเจ็บปวดท่ีไมไ่ด้รับการแก้ไขก็คือ จะสง่ผลกระทบตอ่ความ สมัพนัธ์กบัคนอ่ืน
อยา่งรวดเร็ว  เม่ือใครบางคนพดูหรือท าบางสิ่งท่ีสะกิดใจเราถึงความเจ็บปวดในอดีต  เราก็อาจตอบสนอง
ตอ่สถานการณ์ใหมนี่ด้้วยความโกรธทนัที   บอ่ยครัง้ความโกรธนีร้อเวลาระเบิดออก นัน่คือ เร่ืองเล็กน้อย
อาจกระตุ้นให้เกิดการระเบิดความโกรธท่ีใหญ่โตได้  ท าไมนะ่หรือ? 

ความเจ็บปวดจากอดีตท่ีไมไ่ด้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดความสบัสนยุง่เหยิงทางอารมณ์อยูภ่ายใน   
ความเจ็บปวดท่ีไมไ่ด้รับการแก้ไขเหลา่นีอ้าจง่ายตอ่การตอบสนองเกินกวา่ท่ีควรจะเป็นเม่ือมีปัญหา
บางอย่างมากระทบ    ลองคิดดวู่าเราจะรู้สกึอยา่งไรหากนิว้ของเราถกูบาดหรือถกูไฟลวก   ช่วงท่ีนิว้ถกู
บาดหรือลวกอาจใช้เวลาแคไ่มก่ี่วินาทีแตค่วามเจ็บปวดนัน้อาจคงอยู่อีกนานหลายวนั    เม่ือมีอะไรมา
สมัผสัถกูนิว้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรู้สกึเจ็บปวด   แตห่ากเราไมมี่อาการบาดเจ็บท่ีนิว้แล้ว 
การแตะต้องถกูนิว้นัน้ก็จะไมก่่อให้เกิดความเจ็บปวดใดๆ เลย  แตเ่พราะนิว้ท่ีถกูมีดบาดหรือถกูไฟลวกให้
บาดเจ็บยงัไมไ่ด้รับการเยียวยาการสมัผสัแม้เพียงเล็กน้อยก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาท่ีเจ็บปวดมากมายได้ 
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ความเจ็บปวดจากอดีตท่ีไมไ่ด้รับการแก้ไขก็สามารถก่อให้เกิดการตอบสนองท่ีเตม็ด้วยความโกรธ
อยา่งมาก  คล้ายๆ กบับาดแผลจากมีดบาดหรือไฟลวกท่ีก่อให้เกิดการตอบสนองท่ีเจ็บปวดอยา่งยิ่งยวด
เชน่กนั  

3. ความคับแค้นใจ 

ความคบัแค้นใจจะเตมิเชือ้เพลิงให้กบัความโกรธเพราะว่าความคบัแค้นใจนัน้ได้ถกูก่อขึน้บนพืน้ฐาน
ของความผิดหวงัอนัเน่ืองจากความปรารถนาท่ีไมส่ าเร็จ   เราต้องการเป็นผู้ควบคมุทกุอยา่งให้เป็นไป
ตามท่ีใจต้องการ   เราต้องการสนัตสิขุและความสงบ  แตท่ัง้หมดท่ีเราได้รับก็คือปัญหาตา่งๆ ท่ีไมย่อมจาก
ไปเสียที    ความขุน่เคืองใจท่ีหยัง่รากลกึซึง่เป็นความคาดหวงัท่ีไมไ่ด้รับการตอบสนองเหลา่นีก้่อให้เกิด
ความไมพ่งึพอใจอยา่งยิ่ง   และเม่ือเราไมอ่าจอดทนได้อีกตอ่ไปเราก็แสดงปฏิกริยาของความโกรธออกมา 

ความคบัแค้นใจนีไ้มไ่ด้แสดงออกกบัคนอ่ืนเทา่นัน้แตย่งัแสดงออกกบัตวัเราเองด้วย  เราอาจได้รับ
ความคบัแค้นใจท่ีไมส่ามารถขจดัปัญหาออกไปได้  รู้สึกคบัข้องใจจากความล้มเหลวของตวัเองและคบัแค้น
ใจท่ีไมอ่าจบรรลถุึงสิ่งท่ีเราปรารถนา 

4. ความโกรธเป็นเหมือนกับนักเลงในชีวิตของเราหรือไม่? 

ไมว่า่ความโกรธของเราจะได้รับเชือ้เพลิงมาจากความกลวั ความเจ็บปวด หรือความคบัแค้นใจ หรือ
โดยเหตอ่ืุนใดก็ตาม  ความจริงท่ีส าคญัก็คือวา่ ความโกรธนัน้เป็นอารมณ์ท่ีเตม็ด้วยพลงัอ านาจ  และ 
หากวา่เราไมเ่รียนรู้ท่ีจะรับมือให้ดีแล้ว ความโกรธก็จะน าการท าลายล้างทกุรูปแบบมาสูชี่วิตของเราได้ 

ความโกรธเปรียบเสมือนนกัเลงในชีวิตของเรา   อารมณ์ความรู้สกึนีมี้พลงัอ านาจมากเสียจนปกครอง
อยูเ่หนือทกุสิ่งในจิตใจ ในความคดิ และแสวงหาท่ีจะควบคมุเราด้วย   วยัรุ่นคนหนึง่ได้กลา่วว่า “ผมรู้สกึ 
คบัแค้นใจและอารมณ์เสียมากจนผมไมอ่าจมองเห็นทางเลือกอ่ืนเลย  นอกจากท่ีจะตอบสนองด้วยความ
โกรธเทา่นัน้” 

เม่ือเรายอมให้ความโกรธควบคมุเรา ก็เป็นเหมือนดัง่นกัเลงท่ีพยายามท่ีจะควบคมุความคดิ อารมณ์ 
ค าพดู และการกระท าของเราด้วย 

พระเจ้าทรงมีหนทางแก้ไขส าหรับปัญหาความโกรธของเรา และเราจะวิเคราะห์หนทางแก้ไขปัญหา
เหลา่นีใ้นตลอดสว่นท่ีเหลือของวิชานี ้
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ค. ความโกรธเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขนาดนัน้ได้
อย่างไร?  

เป็นการง่ายท่ีจะกลา่วโทษปัญหาความโกรธของเราวา่เป็นเพราะความล้มเหลวของคนอ่ืน เชน่ คนอ่ืน
ล้มเหลวในการแสดงความรัก เขาท าให้เราเจ็บปวด ท าผิดตอ่เรา ทรยศเรา ไมย่อมรับรู้หรือเข้าใจเรา   ผู้คน
มากมายทัง้คนหนุม่สาวและคนแก่ถกูปฏิบตัิอยา่งเลวร้าย   พวกเขามีเหตผุลท่ีจะโกรธผู้คนซึง่น าความ
เจ็บปวดเชน่นัน้มาสูชี่วิตตน 

แตน่ี่ก็ยงัไมใ่ชค่ าตอบท่ีถกูต้องส าหรับค าถามท่ีวา่ ความโกรธเข้ามาถึงจดุนีใ้นชีวิตของเราได้อย่างไร? 

1. เราได้เรียนรู้วิธีการใช้ความโกรธของเรา 

ความเป็นจริงก็คือวา่เราได้เรียนรู้วิธีการใช้ความโกรธของเราโดยการเฝา้ดคูนอ่ืน  นบัจากวนัท่ีเราเกิด
มา  ผู้คนเหลา่นัน้ท่ีอยูล้่อมรอบชีวิตเราได้สง่อิทธิพลต่อตวัเราทัง้ในด้านดีและด้านร้าย   เป็นไปได้วา่พ่อแม่
ของเราอาจเป็นแบบอยา่งในทางบวกแก่เราถึงวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการกบัความโกรธและไม่
อนญุาตให้ความโกรธมีอ านาจในทางท าลายล้างชีวิตของเราได้ 

แตบ่อ่ยครัง้ท่ีเราเห็นความโกรธถกูใช้ในทางท่ีไมส่ร้างสรร  ซึง่เป็นความโกรธท่ีไม่ควบคมุ   ความโกรธ
ถกูใช้เป็นอาวธุในการท าร้ายคนอ่ืน   แบบอย่างในทางลบเหลา่นีอ้าจฝังรากลกึลงในชีวิตของเราตัง้แต่
ก่อนท่ีเราจะฝึกพดูหรือเข้าใจถึงความเสียหายท่ีความโกรธก าลงัก่อขึน้ในชีวิตของเราเสียอีก    

ส าหรับพวกเราหลายคนในวนันี ้เราใช้ความโกรธโดยนึกไมถ่ึงด้วยซ า้   ความโกรธกลาย เป็นสว่นหนึง่ท่ี
ฝังลกึในชีวิตของเราเสียจนพลุง่ออกมาได้ภายในเสีย้ววินาที   อาจง่ายท่ีเราจะยอมรับกบัตนเองวา่ “น่ีคือ
ตวัตนของฉนั  ฉนัเป็นคนอารมณ์ร้อนอยา่งนีแ้หละ” 

ส าหรับหลายคนในวนันีพ้วกเขาไมไ่ด้ควบคมุอารมณ์โกรธของตน  แตเ่ป็นอารมณ์ของเขาตา่งหากท่ี
ควบคมุตวัเขา   หากจีถ้กูจดุแล้วคนเหล่านีจ้ะระเบิดความโกรธออกมาในทนัทีทนัใด   เราตอบสนองด้วย
ความโกรธโดยไมแ่ม้แตจ่ะใช้เวลาคิดด้วยซ า้ไป 

แตค่วามจริงก็คือว่า เราได้ตดัสินใจเลือกมาตลอดหลายปีแล้ว  นัน่คือเราเลือกท่ีจะตอบรับความโกรธ
โดยไมใ่สใ่จพลงัแหง่การท าลายล้างในชีวิตของเรา   เราใช้ความโกรธเป็นอาวธุโดยเช่ือวา่เรามีสิทธ์ิท่ีจะ
โกรธ   เราเห็นพลงัอ านาจของความโกรธ  และเราชอบพลงัอ านาจ!  
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2. เราจ าเป็นต้องรับผิดชอบต่อความโกรธของเรา 

ในชว่งต้นของบทนี ้เราได้มองดวูิธีการตา่งๆ ท่ีผู้คนแสดงความโกรธของตน   เรายงัได้มองดวูา่อารมณ์
โกรธนีมี้พลงัอ านาจมากแคไ่หนในชีวิตของเรา  แล้วอะไรคือค าตอบอยา่งสตัย์ซ่ือของเราตอ่ค าถามนี ้   

ความโกรธเป็นปัญหาอยา่งหนึง่ในชีวิตของเราหรือไม่? 

หนึง่ในการท้าทายท่ีใหญ่ท่ีสดุท่ีบางคนก าลงัเผชิญอยู่ก็คือความเตม็ใจท่ีจะยอมรับเม่ือเรามีปัญหา    
แตไ่มว่า่เราจะมีปัญหาใหญ่ในเร่ืองความโกรธ  หรือมีปัญหาเพียงเล็กน้อย  หรือไมมี่ปัญหาเลยสกันิด เรา
ต้องเร่ิมต้นตรงจดุนี ้ คือเราจ าเป็นต้องรับผิดชอบส าหรับความโกรธของเรา เพราะวา่คนอ่ืนไม่ได้ “ท าให้เรา
โกรธ”   เราเลือกเองท่ีจะตอบสนองด้วยความโกรธ   นัน่เป็นความโกรธของเรา 

น่ีเป็นก้าวส าคญัในการเรียนรู้วา่จะใช้ความโกรธของเราในทางท่ีจะท าให้พระเจ้าพอพระทยัอย่างไร   
ทกุวนัเราจ าเป็นต้องบอกกบัตนเองว่า “เราต้องรับผิดชอบตอ่ความโกรธของเรา”    

ไมว่า่เราจะได้รับความขุน่เคืองใจ อารมณ์เสีย คบัข้องใจ ขยะแขยง โกรธ เตม็ด้วยความเกลียดชงั หรือ
ระเบดิความโกรธออกมา  ไมว่า่จะเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือวา่ใหญ่โตในชีวิต  เราจ าเป็นต้องบอกตวัเองว่า “เรา
ต้องรับผิดชอบตอ่ความโกรธของเรา”    

3. ความโกรธสามารถกลายเป็นการเสพตดิ 

ชายหนุม่คนหนึง่ซึง่ติดยาเสพตดิก่อนท่ีเขาจะเข้ามาในทีนชาล์เล้นจ์ได้กลา่ววา่ “เม่ือผมไมไ่ด้รับยามา
เสพย์  ความโกรธจะท าให้ผมได้ในสิ่งท่ีผมปรารถนา  ผมเริงโลดอยูใ่นความรู้สกึโกรธ และผมใช้มนัเพ่ือท า
ร้ายคนอ่ืน  เวลานัน้ผมรู้สกึว่าผมเป็นผู้ควบคมุสถานการณ์  และสิ่งนีท้ าให้ผมรู้สึกดี”    

ความโกรธเป็นอารมณ์ความรู้สกึท่ีเตม็ด้วยพลงั ซึง่สามารถปลดปลอ่ยสารอะดรีนาลินในสมองของเรา 
ท าให้เรามีอารมณ์ความรู้สกึท่ีเริงโลด   ส าหรับบางคนแล้วความโกรธกลายเป็นเส้นทางสูค่วามพงึพอใจ
ทางอารมณ์   เม่ือคนนัน้ปลดปล่อยความโกรธอยา่งเตม็ท่ีเขาก็จะได้รับความรู้สกึถึงพลงัอ านาจในด้าน
อารมณ์ 

ความโกรธสามารถกลายเป็นสิ่งท่ีทรงพลงัอ านาจจนดเูหมือนวา่มนัมีชีวิตในตวัเอง  ดรูาวกบัวา่เป็นผู้
ควบคมุเหนือชีวิตของเรา แทนท่ีเราจะเป็นผู้ควบคมุ   ความโกรธสามารถเป็นพิษร้ายจนท าลายทกุสิ่ง  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความสมัพนัธ์ของเรากบัคนอ่ืน 
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บทสรุป 

แล้วเราสามารถน าพาอารมณ์ท่ีเตม็ด้วยพลงัอ านาจนีสู้ส่ภาพท่ีเหมาะสมในชีวิตของเราได้อยา่งไร?    
มีความหวงัส าหรับการเปล่ียนแปลงท่ีแท้จริงหรือไม่?  มีความจ าเป็นส าหรับการเปล่ียนแปลงหรือไม่?   
ก่อนท่ีเราจะตอบค าถามเหล่านี ้จงใช้เวลาสกัครู่พิจารณาค าถามนี ้  หากพระเยซูสถิตอยูท่ี่น่ีในเวลานี ้ 
พระองค์จะทรงตอบสนองอย่างไรตอ่ค าถามนี ้“มีความจ าเป็นท่ี (ช่ือของเรา) จะเปล่ียนวิถีทางในการใช้
ความโกรธหรือไม?่”   พระเยซูตรัสอะไรเก่ียวกบัตวัเรา?  พระเยซูตรัสวา่เราจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงมาก
น้อยแคไ่หนเก่ียวกบัวิธีท่ีเราใช้ความโกรธในชีวิต? 

หากเราจะเปล่ียนแปลงชีวิตของเราเร่ืองความโกรธแล้ว  เราจ าเป็นต้องเร่ิมท่ีการรับผิดชอบตอ่ความ
โกรธของเราในวนันี ้   หากว่าเราสตัย์ซ่ือเราจะรู้วา่  เราส่วนใหญ่ต้องเผชิญกบัความเป็นจริงท่ีวา่ “เราเลือก
ท่ีจะใช้ความโกรธของเรา”   ความจริงก็คือ   เราตดัสินใจในสิ่งไมดี่มากมายในการใช้ความโกรธและ
ผลลพัธ์ก็คือความโกรธได้กลายเป็นอ านาจในทางท าลายในชีวิตของเรา   
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บทที่ 2 
เราจะหยุดอ านาจในทางท าลายของความโกรธ 

ในชีวติได้อย่างไร? 

ช่ือของบทนีไ้ด้ถามค าถามท่ีส าคญัซึง่มีหลายประเดน็ท่ีประกอบกนัขึน้เป็นช่ือหวัข้อนี ้ สิ่งแรกก็คือ 
จริงๆ แล้วความโกรธเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลในทางท าลายในชีวิตของเรา   เห็นได้ชดัวา่บางคนมีปัญหาเร่ือง
ความโกรธท่ีหนกักวา่คนอ่ืนๆ เ ชน่ บางคนถึงกบัลงมือฆา่คนเพราะความโกรธ    เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะ
เปรียบเทียบตนเองกบัคนอ่ืนและสรุปเอาเองวา่ “คนนัน้มีปัญหาความโกรธจริงๆ และฉนัเป็นคนท่ีดีกวา่เขา 
ฉนัไมมี่ปัญหาเร่ืองความโกรธ” 

แตห่ากเรามองดชีูวิตของเราอยา่งสตัย์ซ่ือ เราจะเห็นอ านาจในทางท าลายล้างของความโกรธในอดีต
ของเราหรือไม?่   คนท่ีใกล้ชิดเรามากท่ีสดุจะตอบค าถามนีอ้ยา่งไรบ้าง? 

ช่ือบทนีย้งัมีอีกข้อสรุปหนึง่ นัน่คือ เราสนใจท่ีจะเรียนรู้วิธีการหยดุอ านาจในทางท าลายของความโกรธ
ในชีวิตของเราจริงๆ หรือไม ่ มีแตเ่ราเทา่นัน้ท่ีจะตดัสินใจวา่ประเดน็นีมี้ความส าคญัตอ่ชีวิตของเรามาก
น้อยเพียงไร 

ก. ไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาแบบ “ไม้วิเศษ” 

เม่ือมาถึงเร่ืองการจดัการกบัปัญหาความโกรธแล้ว ไมมี่วิธีการแก้ไขปัญหาแบบ “ไม้วิเศษ” ท่ีเราจะทอ่ง
คาถาแล้ว “เสก” ให้ปัญหาเร่ืองความโกรธหายวบัไปกบัตา  ไม้วิเศษนัน้ใช้ได้ผลเฉพาะแคใ่นหนงัการ์ตนู
เทา่นัน้ 

ในโลกแหง่ความเป็นจริงนัน้เราจะต้องใช้ความเดด็เด่ียวและการท างานหนกัในชว่งเวลาหนึง่ของการ
ค้นหาทางแก้ไขปัญหาเร่ืองความโกรธของเรา   พระคมัภีร์เตม็ด้วยค าแนะน าในทางปฏิบตัท่ีิเป็นประโยชน์
อยา่งมากและมีคริสเตียนท่ีเป็นผู้ใหญ่ท่ีสามารถชว่ยเหลือเราในกระบวนการนี ้  อยา่รู้สกึวา่เป็นภาระหนกั
ในการรับผิดชอบหน้าท่ีนี ้ แตจ่งมองดท่ีูพระเจ้าผู้ทรงพร้อมท่ีจะชว่ยเราในทกุปัญหาท่ีเราเผชิญอยู่ 
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อยา่ขอพระเจ้าให้เอาความรู้สกึโกรธออกไปจากชีวิตเรา  เพราะวา่พระเจ้าจะไมเ่อาออกไป เหมือนกบัท่ี
พระเจ้าจะไมท่ าให้มือของเราหายไปหากเรามีปัญหาเร่ืองการขโมย   พระเจ้าทรงสร้างเรามาพร้อมกบั
ความสามารถท่ีจะมีประสบการณ์กบัอารมณ์ความรู้สกึเร่ืองความโกรธ   และเม่ือเราเรียนรู้ท่ีจะใช้ความ
โกรธในทางท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ให้เรามี  ความโกรธก็จะไมมี่อ านาจในทางท าลายในชีวิตเราอีก  แตจ่ะ
เป็นพลงัในทางสร้างสรรแทน 

ข. จงเร่ิมต้นที่จุดหมายปลายทาง 

หากวา่เราก าลงัจะเรียนรู้วิธีท่ีจะทะลทุะลวงอ านาจล้างผลาญของความโกรธในชีวิตของเราแล้ว  ก็เป็น
การดีท่ีจะเร่ิมต้นท่ีจดุหมายปลายทาง   เราอยากจะอยูท่ี่ใดเม่ือปัญหาเร่ืองความโกรธได้รับการแก้ไขอยา่ง
สมบรูณ์?  เราอยากให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนกบัอะไร? 

ท่ีส าคญัยิ่งกวา่นัน้ พระเจ้าทรงต้องการให้เราอยูท่ี่ใด?  พระเจ้าทรงประสงค์ให้ชีวิตของเราเหมือนกบั
อะไรเม่ือเราใช้ความโกรธในทางท่ีพระองค์ทรงต้องการ?  

เป็นการดีท่ีจะเร่ิมต้นท่ีจดุหมายปลายทางเพ่ือว่าเราจะมีเปา้หมายท่ีจะท าให้ส าเร็จ  หลงัจากนัน้เราก็
จะสามารถเร่ิมต้นก้าวไปทีละก้าว  โดยให้สายตาของเราจดจอ่สายตาท่ีเปา้หมายซึง่ได้ก าหนดไว้แล้วนัน้
เสมอ 

1. เราต้องการจะอยู่ที่จุดใด? 

ใช้เวลาสกัสองสามนาทีเพ่ือฝันถึงอนาคตของเรา   ชีวิตในอนาคตจะเป็นอยา่งไรหากวา่เราไมมี่ปัญหา
ความโกรธ?   เราจะรู้สกึและประพฤตแิตกตา่งออกไปอย่างไรหากวา่เราไมย่อมให้ความโกรธมีบทบาท
ในทางท าลายในชีวิตของเราอีกตอ่ไป?   จะสง่ผลกระทบตอ่ความสมัพนัธ์ของเรากบัครอบครัวและกบัคน
อ่ืนท่ีใกล้ชิดเราอยา่งไรบ้าง?   

ส าหรับบางคน   เราอาจกลา่ววา่ “ทกุคนท่ีเรารู้จกัล้วนมีปัญหาความโกรธ  และถ้าหากวา่บางคนจะ
กลา่ววา่ไมมี่ปัญหาเร่ืองความโกรธก็เป็นไปได้วา่พวกเขาก าลงัโกหก หรือไมก็่ก าลงัหลอกตวัเองอยู่!” 

ความจริงก็คือวา่มีบางคนได้เรียนรู้วิธีท่ีจะท าให้ความโกรธอยูภ่ายใต้การควบคมุ  ดงันัน้ความโกรธจงึ
ไมมี่พลงัในทางท าลายในชีวิตพวกเขาอีกตอ่ไป  คนเหลา่นีไ้ด้เรียนรู้วิธีการใช้ความโกรธในทางท่ีสร้างสรร 

กญุเจส าคญัอยา่งหนึง่ในการเรียนรู้วา่อนาคตของเราวา่จะเป็นอย่างไรบ้างนัน้  ก็โดยการค้นหา 
พระสญัญาของพระเจ้าเก่ียวกบัประเดน็นีแ้ล้วยืนหยดัอยู่บนพระสญัญานัน้ 
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2. พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราอยู่ที่ใด? 

พระเจ้ามิได้ทรงสร้างเราให้เป็นทาสของอารมณ์โกรธ   พระเจ้าไมท่รงประสงค์ท่ีจะให้ความโกรธน าการ
ท าลายมาสูชี่วิตของเราด้วย   แท้จริงแล้วพระเจ้าทรงสร้างเรามาพร้อมกบัอารมณ์นีเ้พ่ือวา่เราจะสามารถมี
ประสบการณ์กบัชีวิตท่ีบริบรูณ์ท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นได้  และความโกรธก็เป็นสว่นหนึง่ท่ีพระเจ้าออกแบบมา
อยา่งสร้างสรรส าหรับเราด้วย 

ความท้าทายท่ีแท้จริงท่ีเราก าลงัเผชิญอยูใ่นวนันีก็้คือ เราจะสามารถใช้ความโกรธของเราในทางท่ี
ถวายเกียรติแดพ่ระเจ้าได้อย่างไร?   นัน่คือจดุประสงค์ของพระเจ้าส าหรับเรา 

ง่ายมากท่ีจะอ่านย่อหน้าข้างบนแล้วพดูวา่ “เอาละ่นัน่จะเป็นเปา้หมายของเรา”   แตก่ารท่ีจะไปถึงจดุท่ี
ใช้ความโกรธในทางท่ีถวายเกียรติแดพ่ระเจ้านัน้ต้องใช้เวลา   บางทีเราอาจถกูทดลองให้พดูวา่ “ลืมมนัซะ  
เราไมมี่ทางเป็นคนท่ีดีพร้อมได้” 

น่ีไมใ่ชก่ารเรียกร้องให้เราเป็นคนท่ีสมบรูณ์พร้อม  แตเ่ป็นการเรียกร้องให้เร่ิมต้นทีละก้าวสูก่ารเป็นคน
แบบท่ีพระเจ้าต้องการให้เราเป็น   เม่ือเรามาถึงเปา้หมายนีโ้ดยไมส่นใจวา่จะต้องใช้เวลานานแคไ่หน  เราก็
จะพบวา่ชีวิตของเราประสบผลส าเร็จมากขึน้   เราจะสามารถมองย้อนกลบัไปในอดีตแล้วพดูวา่ “ขอบคณุ
พระเจ้า  เราไมไ่ด้เป็นแบบท่ีเคยเป็นอีกแล้ว  เราเติบโตขึน้ในทางท่ีสร้างสรรขึน้จริงๆ” 

ในการไปให้จดุนีไ้ด้นัน้เราจะต้องร้องขอการชว่ยเหลือจากพระเจ้าและพระองค์ก็พร้อมท่ีจะชว่ยเรา   
นอกจากนัน้ เรายงัสามารถเรียกขอความชว่ยเหลือจากคนท่ีเคยเดนิบนเส้นทางนีก้่อนเราก็ได้ 

3. เราอยู่  ณ จุดใดในวันนี?้ 

เม่ือเรามีความคิดเร่ืองจดุหมายท่ีเราอยากจะไปให้ถึง  เราจ าเป็นต้องส ารวจตวัเองก่อนและมองดจูดุ
เราเป็นอยูใ่นเวลานี ้  เราก าลงัใช้ความโกรธในชีวิตของเราอยา่งไรบ้าง?  ปัญหาความโกรธของเราโดยสว่น
ใหญ่แล้วมีตอ่คนอ่ืนหรือตวัเราเอง?  หรือวา่มีตอ่พระเจ้า?   หรือเราพบวา่ตวัเองมกัรู้สึกโกรธสิ่งตา่งๆ 
รอบตวั  อย่างเชน่ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

อีกประเดน็หนึง่ซึง่เก่ียวข้องกบัเร่ืองนีก็้คือ การแบกรบความรับผิดชอบเร่ืองความโกรธของเรา   ไมเ่ป็น
การดีท่ีจะพดูวา่ “หากเราหยดุท าให้ตวัเองขุน่เคืองใจได้  ชีวิตเราก็คงจะไมมี่ปัญหาอะไร”   แม้ผู้คนท่ีอยู่
แวดล้อมเราจะเป็นคนท่ีดีพร้อมและไมเ่คยท าอะไรผิดเลย  นัน่ก็ไมไ่ด้ชว่ยเปล่ียนปัญหาเร่ืองความโกรธของ
เรา   เราก็ยงัคงเป็นตวัเราอยู่วนัยงัค ่า! 

ผู้คนท่ีอยูแ่วดล้อมเรานัน้เพียงแคเ่ปิดเผยปัญหาความโกรธของเราเทา่นัน้   เม่ือพวกเขาท าบางสิ่งซึง่ท า
ให้เราตอบสนองด้วยความโกรธออกไปไม่ได้หมายความวา่พวกเขาเป็นตวัปัญหา  พวกเขาแคก่ าลงัเปิดโปง
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ปัญหาของเรา   น่ีไมไ่ด้หมายความวา่สิ่งท่ีพวกเขาท านัน้ถกูต้อง พวกเขาอาจปฏิบตัิตอ่เราอยา่งเลวร้าย
และท าสิ่งท่ีไมดี่ตอ่เรา  ถึงกระนัน้เราก็ยงัต้องรับผิดชอบตอ่การ “เป็นเจ้าของ” ความโกรธของตวัเอง 

อาจเป็นสิ่งท่ียากส าหรับเราท่ีจะฟันธงวา่วนันีเ้ราอยูจ่ดุไหนในปัญหาเร่ืองความโกรธ   อาจจะดีกว่า
หากขอให้คนท่ีใกล้ชิดเรามากท่ีสดุพดูถึงสิ่งท่ีเขามองเห็นวา่อะไรคือปัญหาเร่ืองความโกรธของเรา   เรา
จ าเป็นต้องตดัสินใจเก่ียวกบัจดุท่ีเราเป็นอยูใ่นวนันีเ้พ่ือวา่เราจะสามารถเร่ิมต้นก้าวไปในทิศทางท่ีถกูต้อง 
โดยการเตบิโตสูก่ารเป็นอย่างท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็น  

4. ขัน้ตอนแรก—เราเป็นคริสเตียนหรือยัง? 

การเอาชนะปัญหาความโกรธนัน้ไมใ่ชก่ารตอ่สู้ ท่ีเราสามารถชนะได้ด้วยก าลงัของเราเอง  เรา
จ าเป็นต้องได้รับความชว่ยเหลือจากพระเจ้าและพระองค์ก็ทรงพร้อมท่ีจะชว่ยเรา   หากเราต้องการท่ีจะ
ทะลทุะลวงอ านาจในทางท าลายของความโกรธในชีวิตของเราแล้ว เราจ าเป็นต้องมีรากฐานท่ีมัน่คงส าหรับ
การเร่ิมต้นการเจริญเตบิโตนี ้

หากเราไมไ่ด้ยอมมอบชีวิตของเราตอ่พระเยซูคริสต์และขอพระองค์ให้เป็นพระผู้ชว่ยให้รอดและน าชีวิต
ของเราแล้ว   น่ีเป็นเวลาท่ีเราควรท าสิ่งนี ้  ขณะท่ีเราก้าวเข้าสูชี่วิตใหมท่ี่พระเยซูคริสต์ทรงมีเพ่ือเรา  
พระองค์ทรงสญัญาท่ีจะให้พลงัท่ีเราจ าเป็นต้องมีในการเผชิญกบัปัญหาทกุอยา่งท่ีเข้ามาในเส้นทางชีวิต
ของเรา   แตพ่ระสญัญาของพระเจ้ามีไว้ส าหรับคนท่ีติดตามพระองค์เทา่นัน้   หากเรายงัไมไ่ด้เป็นคริสเตียน
การพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหานีด้้วยตนเองอาจเป็นสิ่งท่ียากล าบากย่ิงหรือแทบจะเป็นไปไมไ่ด้เลย    
พระเจ้าทรงเตม็พระทยัท่ีจะช่วยเรา  แตเ่ราจ าเป็นต้องเตม็ใจท่ีจะรับเอาความช่วยเหลือของพระองค์ตาม
เง่ือนไขของพระองค์ 

ไมไ่ด้หมายความวา่เรายอมจ านนเฉพาะสว่นท่ีเป็นบาปของชีวิตซึง่ก าลงัอยูใ่นวิกฤต   แล้วบอกพระเจ้า
วา่ “พระเจ้า ข้าพระองค์ต้องการความชว่ยเหลือของพระองค์ในด้านนี ้แตโ่ปรดอยา่บอกข้าพระองค์วา่
จะต้องท าอะไรกบัชีวิตท่ีเหลือของข้าพระองค์เลย”   การมอบชีวิตทัง้หมดแดพ่ระเยซูนัน้เป็นการตดัสินใจท่ี
ดีท่ีสดุเทา่ท่ีเราจะท าได้   แตเ่ราจะต้องยอมให้พระเยซูเป็นผู้น าชีวิตทัง้หมดของเรา  หากเราไมม่อบทัง้หมด
ให้กบัพระองค์ พระองค์ก็ไมไ่ด้เป็นผู้น าเราเลย   เหมือนกบัผู้หญิงไมอ่าจ “ตัง้ครรภ์บางสว่น” เราก็ไมอ่าจ
มอบชีวิตให้พระเยซูเพียงบางสว่นเชน่กนั 

ดงันัน้ เม่ือเราเป็นคริสเตียน พระเยซูก็ทรงพร้อมท่ีจะชว่ยเราในเร่ืองปัญหาความโกรธของเรา   แตก่าร
มาเป็นคริสเตียนมิได้หมายความวา่พระเจ้าจะน าเอาปัญหาความโกรธออกไปอยา่งอตัโนมตัิ     

ในสว่นท่ีเหลือของวิชานีเ้ราจะดยูทุธวิธีบางอย่างท่ีเราสามารถใช้เพ่ือเอาชนะอ านาจในทางท าลายล้าง
ของความโกรธในชีวิตเรา 
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ค. สิทธิส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับความโกรธของเราอย่างไร? 

เราจะเจาะลกึหนึง่ในประเด็นท่ียากท่ีสดุในชีวิตซึง่เก่ียวข้องกบัอ านาจ
ในทางท าลายของความโกรธ   ประเดน็นัน้ก็คือ “สิทธิส่วนบคุคล” ของเรา   
หากเราเข้าใจได้วา่สิทธิส่วนบคุคลนัน้เป็นสิ่งท่ีหลอ่เลีย้งความโกรธของเรา  
และหากเรายอมมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราให้พระเจ้าแล้ว เราก็จะฆา่
รากฐานท่ีทรงพลงัท่ีสดุของความโกรธในชีวิตของเราได้    เราอาจไมไ่ด้แก้ไข
ปัญหาความโกรธทัง้หมดในทนัทีทนัใดแตน่ี่เป็นกญุเจส าคญัท่ีน าสู่การ
เปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจนในชีวิตของเราเพราะวา่สิ่งนีเ้ก่ียวโยงกบัความโกรธ
ของเรา  

1. อะไรคือสิทธิส่วนบุคคล?  

สิทธิสว่นบคุคลคือบรรดากฏเกณฑ์ท่ีเราสร้างขึน้เพ่ือชีวิตของเรา   กฏเกณฑ์เหลา่นีห้ลายอย่างก าหนด
วิธีการท่ีคนอ่ืนควรหรือไม่ควรปฏิบตัิตอ่เราในสถานการณ์ตา่งๆ ของชีวิต   ด้านลา่งคือตวัอยา่งของสิทธิ
สว่นบคุคล 

 คณุไมมี่สิทธ์ิท่ีจะไมใ่ห้ความนบัถือเรา 

 คณุควรสภุาพเสมอเม่ือพดูคยุกบัเรา 

 คณุไมค่วรขดัจงัหวะในขณะท่ีเราก าลงัพดูอยู่ 

 คณุควรท าสิ่งท่ีเราบอกให้ท า 

 คณุไมค่วรกลา่วหาเราวา่ก าลงัท าบางสิ่งผิด 

 คณุไมค่วรหยิบของๆ เราไปโดยไมไ่ด้ขออนญุาต
ก่อน 

 คณุไมค่วรแสดงอาการไมแ่ยแสเรา 

 คณุไมค่วรโกรธเรา 

 เรามีสิทธ์ิท่ีจะสวมใสอ่ะไรก็ตามท่ีเราต้องการ 

 คอมพิวเตอร์ควรท าสิ่งท่ีเราต้องการให้มนัท า
ทนัที! 

สิทธิส่วนบุคคลคือกฏเกณฑ์ 
ที่เราสร้างขึน้เพื่อตนเอง 

ซึ่งเราคาดหวังให้คนอ่ืนท าตาม 

สิทธิสว่นบคุคลโดยปกตแิล้วจะเน้นท่ี
ประเดน็ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. บางสิ่งท่ีคนเป็นเจ้าของ 
2. บางสิ่งท่ีคนกลา่วอ้างวา่เป็นของ

เขาอยา่งถกูต้อง 
3. บางสิ่งซึง่คนกลา่วอ้างว่ามีสิทธิ

อยา่งยตุธิรรมและ ถกูต้องตาม
กฏหมาย 

4. เสรีภาพท่ีจะท าบางสิ่ง 
5. บางสิ่งท่ีเรามีสิทธิท่ีจะกระท า 
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 เรามีสิทธ์ิท่ีจะฟังดนตรีแนวไหนก็ตามท่ีอยากฟัง 

 เรามีสิทธ์ิเหนือเวลาวา่งหรือเวลาสว่นตวัของเรา 
รายการกฏเกณฑ์เหลา่นีอ้าจมีตอ่อีกยืดยาวหลายหน้า   พวกเราคงไมเ่คยเขียนสิทธิส่วนบคุคลเหล่านี ้

แล้วแจกให้กบัทกุคนท่ีเข้ามาปฏิสมัพนัธ์กบัเรา   แตเ่ราปฏิบตัติามรายการนีร้าวกบัวา่สิ่งนีคื้อ “กฏเกณฑ์
ส าหรับชีวิต” โดยเฉพาะอยา่งยิ่งชีวิตของฉนั   เรามองดท่ีูกฏเกณฑ์เหลา่นีแ้ละพดูวา่ “ฉนัมีสิทธ์ิท่ีจะได้รับ
การปฏิบตัอิยา่งนี”้ 

เวลานีเ้ป็นโอกาสดีท่ีเราจะท าโครงการท่ี 2 “สิทธิส่วนบคุคลของเรา” ในสมดุบนัทึกโครงการ  โครงการนี ้
จะให้มมุมองด้านตา่งๆ ในชีวิตของเราซึง่เราสามารถมีสิทธิสว่นบคุคล ซึง่ก็คือกฏเกณฑ์ส าหรับชีวิตท่ีเรา
คาดหวงัให้คนอ่ืนท าตาม   ลองคดิถึงสิ่งท่ีท าให้เราขุน่เคืองใจ หรือท าให้เราคบัแค้นใจ หรือท าให้เราโกรธ  
แล้วพยายามเขียนวา่อะไรคือสิทธิสว่นบคุคลท่ีอยูเ่บือ้งหลงับรรดาความรู้สกึไมพ่อใจเหลา่นัน้ 

ยกตวัอย่างเชน่ ดแูง่มมุเร่ืองเสือ้ผ้า   สถานการณ์ในลกัษณะใดเก่ียวกบัเสือ้ผ้าท่ีท าให้เราตอบสนอง
ด้วยความโกรธได้ง่ายๆ?   จะเป็นอย่างไรหากมีคนมาหยิบเสือ้ผ้าของเราไปใส่โดยไมไ่ด้ขออนญุาตจากเรา
ก่อน?   จะเป็นอยา่งไรหากว่าคนๆ นัน้ท าให้เสือ้ผ้าของเราสกปรกโดยตัง้ใจ เชน่ เอามือท่ีเปือ้นๆ มาปา้ยบน
เสือ้ของเรา? 

แตล่ะสถานการณ์เหล่านีอ้าจเปิดเผย “กฏเกณฑ์” ท่ีเราคาดหวงัให้คนอ่ืนท าตาม เชน่ 

(1) คณุต้องได้รับอนญุาตจากเราก่อนท่ีจะยืมเสือ้ผ้าชิน้ใดของเรา 

(2) คณุไมไ่ด้รับอนญุาตให้มือท่ีเปือ้นของคณุมาปา้ยท่ีเสือ้ของเรา 

หากเรายงัไมเ่ข้าใจว่าอะไรคือการละเมิดสิทธิสว่นบคุคล  ก็อาจจ าเป็นต้องให้เพ่ือนท่ีเราไว้วางใจหรือ
ผู้ให้ค าปรึกษาสกัคนชว่ยท าให้เราเข้าใจประสบการณ์เหลา่นี ้และชว่ยให้เราสามารถระบเุก่ียวกบัสิทธิสว่น
บคุคลท่ีถกูละเมิด 

2. สิทธิส่วนบุคคลหล่อเลีย้งความโกรธของเราอย่างไร? 

เราใช้ความโกรธของเราเป็นปฏิกิริยาตอบสนองอยา่งหนึ่งเม่ือมีคนละเมิดสิทธิสว่นบคุคลของเรา   
เราพดูในใจวา่ “เธอไมค่วรปฏิบตัติอ่ฉนัแบบนี ้และฉนัก็จะไมป่ลอ่ยให้เธอจากไปพร้อมกบัการท าลาย
กฏเกณฑ์ชีวิตของฉนัอยา่งนี”้   และดงันัน้ เราจงึโกรธเพราะวา่พวกเขาไมเ่คารพสิทธิส่วนบคุคลของเรา 

สตีฟก าลงัเลา่สถานการณ์ล่าสดุซึง่ท าให้เขาโกรธอยา่งมากให้เพ่ือนคนหนึง่ฟัง   สตีฟเลา่วา่ “แม้ว่า
ชายคนนีจ้ะโกรธ แตผ่มก็ยงัไมรู้่สกึอะไร จนกระทัง่เขาเร่ิมกลา่วร้ายภรรยาผม  หลงัจากนัน้ผมก็ควบคมุตวั
ไมไ่ด้และระเบดิความโกรธของผมออกมา” 
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แล้วอะไรคือสิทธิสว่นบคุคลท่ี
สตีฟมี  ซึง่กระตุ้นความโกรธของ
เขาขึน้มา?  “ไมมี่ใครสามารถ
กลา่วหาภรรยาของผมและพดู
ในทางท่ีไมใ่ห้เกียรตเิธอได้”   เม่ือ
เพ่ือนบ้านของเขาละเมิดกฏเกณฑ์
นีข้องสตีฟ  เขาก็เกิดความโกรธ
ขึน้มา 

สตีฟไมไ่ด้เร่ิมต้นการสนทนานี ้
โดยการบอกเพ่ือนบ้านของเขาก่อน
วา่ “ให้เราพยายามแก้ไขปัญหา
ความขดัแย้งนี ้ แตผ่มมีกฏเกณฑ์
อยา่งหนึง่ซึง่คณุจะละเมิดไม่ได้  
นัน่คือคณุต้องไมก่ลา่วหาภรรยา
ของผมและไมพ่ดูจาดหูมิ่นเธอ”  

ถึงกระนัน้ เม่ือความโกรธของ
สตีฟระเบดิออกเพราะถกูสะกิด
จากเพ่ือนบ้านท่ีก าลงัละเมิด
กฏเกณฑ์อนัเป็นสิทธิสว่นบคุคล
ของเขา   
ท าให้สตีฟไมพ่อใจมาก 

สิทธิสว่นบคุคลของเราสามารถ
เน้นท่ีเร่ืองใหญ่ๆ หรือเร่ืองเล็กน้อย
ก็ได้   ไมจ่ าเป็นวา่จะต้องเป็น
กฏเกณฑ์เดียวกบัคนอ่ืน   เพ่ือน
สนิทของเราอาจพดูบางอยา่งกบั
เราและเราก็ยอมรับ แม้วา่จะเป็น
สิ่งท่ียาก  แตห่ากอีกคนหนึง่มาพดู
เหมือนกนั  เราอาจระเบิด 

ท าไมเราจงึควรมอบสทิธิส่วนบุคคลของเราแด่ 
พระเจ้า? 

1. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเรา 

พระเจ้าประเสริฐ  วิถีทางของพระองค์ล้วนดี  พระองค์ไมไ่ด้
ท าสิ่งใดผิดพลาด  ความรักของพระเจ้าท่ีมีตอ่เรานัน้ยิ่งใหญ่
กวา่ความรักของมนษุย์คนใดท่ีมีตอ่เรา   หากเรามัน่ใจว่า
พระ เจ้าทรงรักเราแล้ว  เราก็สามารถวางใจในพระองค์และ
ยอมมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแด ่พระองค์  (สดดีุ 34:8) 

2. เพื่อแสดงให้พระเจ้าเหน็ว่าเรารักพระเจ้า 

พระบญัญตัข้ิอใหญ่สดุในพระคมัภีร์บอกเราให้รักพระเจ้า
ด้วยสดุจิต สดุใจ และสดุก าลงั ความคดิของเรา (มาระโก 
12:30)  หนทางหนึง่ท่ีเราสามารถแสดงให้พระเจ้าเห็นวา่เรา
รัก พระองค์ ก็คือการมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแด่
พระองค ์ เป็นการตดัสินใจท่ีเราเป็นผู้ เลือก 

3. สิทธิส่วนบุคคลมักคู่กับความเป็นเจ้าของ  

เม่ือเรามาเป็นคริสเตียนพระเจ้าก็เป็นเจ้าของชีวิตของเรา 
บดันีพ้ระองค์ทรงเป็นผู้ ท่ีมีอ านาจ ในการจดัการ  เพราะเหตุ
ท่ีพระองค์ทรงเป็นเจ้าของเราจงึควรมอบสิทธิสว่นบคุคล
ของเราแดพ่ระเจ้า (1 โครินธ์ 6:19-20, โรม 12:1) 

4. พระเจ้าทรงเป็นผู้น าชีวิตของเรา 

ในประเทศของเรา กฏหมายถกูตัง้ขึน้โดยบรรดาคนท่ีมีสิทธิ
อ านาจ  เม่ือเรามาเป็นคริสเตียน เราจ าเป็นต้องยอมให้ 
พระเจ้าเป็นผู้ มีสิทธิอ านาจโดยเด็ดขาด  พระองค์ทรงรู้วา่
อะไรดีท่ีสดุ ส าหรับเรา (มทัธิว 11:28-30)  

5. ดังนัน้แล้ว เราจะไม่โกรธ 

เราโกรธเมื่อมีคนมาละเมิดสิทธิสว่นบคุคลของเรา  แตถ้่าเรา
มอบสิทธิเหลา่นีแ้ดพ่ระเจ้าเราก็ไมมี่ความจ าเป็นต้องบงัคบั
ให้คนอ่ืนท าตามกฏเกณฑ์ของเราอีกตอ่ไป  พระเจ้าจะทรง
ดแูลเอาใจใสเ่ราเอง (สดดีุ 37:8)  
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ความโกรธออกมาและพดูวา่ “พวกเขาไมมี่สิทธ์ิท่ีจะมาพดูแบบนัน้เก่ียวกบัตวัฉนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตอ่
หน้าเพ่ือนๆ ของฉนั!” 

ความจริงท่ีเราจ าเป็นต้องรู้ก็คือ สิทธิสว่นบคุคลของเราเป็นตวัก าหนดเราในการเกิดความโกรธ และ
ความโกรธนีโ้ดยปกตมิกัจะเป็นไปในทางท าลายล้าง 

ความจริงอีกอยา่งหนึง่ก็คือว่า พระเจ้าไมไ่ด้บอกให้เราสร้างกฏเกณฑ์ส าหรับชีวิตของเรา นัน่คือการท่ี
เราด าเนินชีวิตตามสิทธิสว่นบคุคลของเรา  ความจริงก็คือวา่ สิทธิสว่นบคุคลเหลา่นีบ้อ่ยครัง้เป็นสิ่งท่ี
ขดัแย้งกบัสิ่งท่ีพระเจ้าต้องการให้เราท า 

หากเราเลือกท่ีจะตดิตามพระเยซู เราจ าเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะยอมจ านนตอ่กฏเกณฑ์ของพระเจ้าท่ีมี
ส าหรับชีวิตของเรา 

3. เราจะมอบสิทธิส่วนบุคคลแก่พระเจ้าได้อย่างไร? 

เหมือนท่ีเรากลา่วไว้ตัง้แตเ่ร่ิมต้นเนือ้หาสว่นนีพ้ดูถึงสิทธิสว่นบคุคลของเราเป็นรากเง่าของปัญหา
เก่ียวกบัอ านาจในทางท าลายของความโกรธในชีวิตเรา   หากเราต้องการเห็นการเปล่ียน แปลงท่ีแท้จริงใน
ชีวิตเพ่ือจะเอาชนะความโกรธในทางท าลายแบบนีเ้ราจ าเป็นต้องมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า 

สิทธิสว่นบคุคลเหล่านีเ้ป็นเสมือนรากแก้วของวชัพืชท่ีหยัง่ลกึลงในพืน้ดนิ  ซึง่จดัหาอาหารและก าลงั
ให้กบัวชัพืชในการยืนหยดัต้านทานกบัสิ่งท่ีมาท าร้าย   หากเราเด็ดใบวชัพืชเหลา่นีอ้อก ใบใหม่ก็จะงอก
ขึน้มาอีก 

ดงันัน้ หากเราต้องการฆา่วชัพืช  เราจ าเป็นต้องตดัรากแก้วทิง้  การท าเชน่นีเ้ป็นการตดัวชัพืชจากแหลง่
น า้และอาหาร 

หากเราจะฆา่อ านาจของความโกรธท่ีท าลายล้างนัน้  เราจ าเป็นต้องยอมมอบสิทธิสว่นบคุคลของเรา
แดพ่ระเจ้า  นัน่อาจไมใ่ชเ่ร่ืองง่ายนกั   แตค่ าถามก็คือเราโหยหาการเปล่ียนแปลงมากน้อยแคไ่หน?   เรา
รู้สกึทรุนทรุายและเหน็ดเหน่ือยกบัการท่ีความโกรธได้ท าให้ชีวิตของเราสบัสนยุง่เหยิงหรือไม่?   เราต้องการ
ความชว่ยเหลือจากพระเจ้าเพ่ือจะเป็นคนท่ีพระเจ้าต้องการให้เราเป็นจริงๆ หรือไม?่ 

ในท่ีนีมี้ 4 ขัน้ตอนท่ีจะชว่ยเราให้มอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า 
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ก. เขียนสิ่งที่ท าให้เราโกรธ เครียด อารมณ์เสีย ขุ่นเคืองใจ หรือ
ก่อให้เกิดความกังวลใจ 

โครงการท่ี 1 “การแยกแยะความโกรธของเรา” ในสมดุบนัทกึโครงการได้ให้แนวทางหนึ่งแก่เราในการ
มองดสูถานการณ์ท่ีท าให้เราโกรธ   เราสามารถเพิ่มเตมิตวัอยา่งในขณะท่ีเรามองดสูิ่งท่ีท าให้เราโกรธใน
หลายวนัข้างหน้านี ้ ความโกรธเหลา่นีอ้าจรวมถึงสถานการณ์ท่ีท าให้เราตงึเครียด อารมณ์เสีย ขุน่เคืองใจ 
หรือก่อให้เกิดความกงัวลใจ 

ตวัอยา่ง ข้าพเจ้าโกรธ อารมณ์เสีย หรือกงัวลใจ เม่ือ 

 คนไมใ่ห้ความนบัถือเรา 

 เพ่ือนร่วมห้องใสเ่สือ้ผ้าของเราโดยไมไ่ด้ขออนญุาตก่อน 

 เราถกูแนะน าวา่ดนตรีแนวใดท่ีเราควรฟังหรือไม่ควรฟัง 

 คนท่ีเราก าลงัโกรธมาแตะต้องตวัเรา 

 มีบางคนโกหกเรา 

 เวลาสว่นตวัของเราถกูรบกวน 

 มีคนกลา่วร้ายครอบครัวของเรา 

 มีบางอยา่งเกิดขึน้กบัลกูๆ ของเรา 
เม่ือเราค้นพบวา่ตนเองก าลงัรู้สกึโกรธ จงหยดุและถามตวัเองวา่ “อะไรท าให้ฉนัเร่ิมอยู่บนเส้นทางของ

ความโกรธ?” 

ข. ท ารายการสิทธิส่วนบุคคลทุกอย่าง 

ก่อนท่ีเราจะมอบสิทธิส่วนบคุคลของเราให้กบัพระเจ้า เราจะต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือสิทธิสว่นบคุคลของ
เรา   หากเราเร่ิมบนัทกึแล้ว ให้ดรูายการนีจ้ากสมดุบนัทึกโครงการในโครงการท่ี 2 “สิทธิสว่นบคุคลของเรา”  
แตข่ัน้ตอนนีเ้ป็นรายการซึง่เราต้องทบทวนอย่างตอ่เน่ืองและเพิ่มเตมิบาง “กฏเกณฑ์” เม่ือเรามองดสูิ่งท่ีท า
ให้เราโกรธในหลายวนัข้างหน้านี ้

ขณะท่ีเราใช้เวลาในการบนัทึกสิทธิสว่นบคุคลแตล่ะอยา่งลงไป  การบนัทกึจะชว่ยให้เราจดจ าด้วยว่า
สิทธิใดบ้างท่ีเรามอบให้แก่พระเจ้าแล้ว   หากเราพบวา่เรายงัคงโกรธด้วยเหตผุลเดมิๆ อีกเราควรจะเตือน
ตนเองว่าเราได้มอบสิทธินัน้แดพ่ระเจ้าไปเรียบร้อยแล้ว 
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ค. อธิษฐานและมอบสิทธิส่วนบุคคลของเราแด่พระเจ้า 

กระบวนการมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้านัน้เป็นสิ่งท่ีเรียบง่าย  แม้วา่ไมใ่ชเ่ร่ืองง่ายก็ตาม   
เราจ าเป็นต้องน าเอาสิทธิส่วนบคุคลเหลา่นีม้าหาพระเยซูและกลา่ววา่ “พระเยซูเจ้า  ข้าพระองค์ขอมอบ
สิทธิสว่นบคุคลทัง้หมดของข้าพระองค์แดพ่ระองค์  สิทธิเหลา่นีไ้มใ่ชข่องข้าพระองค์อีกตอ่ไป  บดันีเ้ป็นของ
พระองค์แล้ว  ข้าพระองค์ต้องการยอมจ านนตอ่พระองค์อยา่งสิน้เชิง  ข้าพระองค์ต้องการให้กฏเกณฑ์ของ
พระองค์กลายเป็นกฏเกณฑ์แหง่ชีวิตของข้าพระองค์” 

อีกหนึง่วิธีท่ีดีคือให้เราอา่นสิทธิสว่นบคุคลแตล่ะข้อท่ีเราเขียนในกระดาษและอธิษฐานวา่ “พระเยซูเจ้า 
ข้าพระองค์ขอมอบสิทธิสว่นบคุคลนีแ้ดพ่ระองค์  ไมใ่ชข่องข้าพระองค์อีกตอ่ไป  และด้วยความชว่ยเหลือ
ของพระองค์ข้าพระองค์จะไมต่อบสนองด้วยความโกรธเม่ือมีใครมาละเมิดสิทธิสว่นบคุคลซึง่ไมไ่ด้เป็นของ
ข้าพระองค์อีกตอ่ไป  แตเ่ป็นของพระองค์   และข้าพระองค์จะตอบสนองในทางท่ีพระองค์ทรงต้องการให้ข้า
พระองค์ตอบสนอง” 

เราสามารถใช้โครงการท่ี 3 “การผกูพนัตวัในด้านสิทธิส่วนบคุคลของข้าพเจ้า” ในสมดุบนัทึกโครงการ
เพ่ือชว่ยเราในกระบวนการมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า  

ในหลายวนัข้างหน้านีเ้ม่ือเราค้นพบสิทธิสว่นบคุคลของเราเพิ่มเตมิขอให้เราน ามาหาพระเจ้าและ
อธิษฐานมอบถวายแดพ่ระเจ้า   หากเราพบวา่เราได้น าสิทธิสว่นบคุคลนัน้กลบัคืนไปอีกก็จงน ากลบัมาหา
พระเจ้าและถวายให้แดพ่ระเจ้าอีก 

ง. ตัดสินใจที่จะขอบคุณพระเจ้าส าหรับสิ่งที่เกิดขึน้ตามมา 

ในพระคมัภีร์ 1 เธสะโลนิกา 5:16-18 กลา่ววา่ “16 จงช่ืนชมยินดีอยูเ่สมอ 17 จงอธิษฐานอยูเ่สมอ  
18 จงขอบพระคณุในทกุสถานการณ์เพราะน่ีคือพระประสงค์ของพระเจ้าส าหรับทา่นทัง้หลายในพระเยซู
คริสต”์  (ฉบบัอมตธรรมร่วมสมยั TNCV)   

เป็นการง่ายท่ีจะกลา่ววา่ “พระเจ้า ข้าพระองค์ขอมอบสิทธิของข้าพระองค์แดพ่ระองค์”   แตเ่ป็นสิ่งท่ี
ยากกว่ามากท่ีจะขอบพระคณุพระเจ้าส าหรับสิ่งท่ีเกิดขึน้อนัเป็นผลจากการตดัสินใจนี ้  น่ีหมายความวา่
เราต้องเรียนรู้ท่ีจะขอบพระคณุพระเจ้าเม่ือมีบางคนละเมิดสิทธิบคุคลบางอยา่งของเรา   น่ีอาจเป็นสิ่งท่ี
ยากมากท่ีจะท า   การท าเชน่นีไ้มไ่ด้หมายความวา่เราขอบพระคณุอีกฝ่ายท่ีมาละเมิดสิทธิส่วนบคุคลของ
เรา 

ในแตล่ะครัง้ท่ีมีบางคนละเมิดสิทธิสว่นบคุคลของเรา  จงหยดุและขอบพระคณุพระเจ้าส าหรับการดแูล
เอาใจใสต่อ่เรารวมถึงสิทธิส่วนบคุคลของพระองค์ด้วย   จงจ าไว้วา่พระเจ้าจะประทานทกุสิ่งท่ีเรา
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จ าเป็นต้องมีแก่เรา (ดฟีูลิปปี 4:19)   จงมองดท่ีูพระเจ้าเพ่ือขอสติปัญญาเก่ียวกบัวิธีการในการตอบสนอง
ตอ่บคุคลท่ีก าลงัละเมิดสิทธิสว่นบคุคลของเรา   พระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งสามารถ
บอกให้เรารู้วิธีตอบสนองตอ่สถานการณ์ท่ียากล าบากตา่งๆ มากมาย (ดลูกูา 6 และยากอบ 1:2-5)    
พระธรรมยากอบได้ให้วิถีทางใหม่ๆ  ในการตอบสนองตอ่ปัญหาแก่เรา (ด ูโรม 5:1-5) 

เม่ือเราเรียนรู้ท่ีจะขอบพระคณุพระเจ้าในแตล่ะวนัส าหรับอะไรก็ตามท่ีเกิดขึน้เราก็จะพบกบัอิสรภาพ
ใหม่ๆ  จากความโกรธและความกงัวลใจ   เราจะพบวา่การปฏิบตัิตามนัน้ง่ายขึน้มาก   (ลกูา 6:27-38)   
ในฐานะคริสเตียนท่ีแสวงหาการติดตามพระเจ้ายงัมีอีกหลายสิ่งในชีวิตท่ีจ าเป็นมากกวา่แคก่ารเอาชนะ
ความโกรธ   พระเจ้าทรงต้องการให้เราเรียนรู้ท่ีจะตอบสนองโดยวิถีทางของพระเจ้าในทกุสถานการณ์ท่ี
ยากล าบาก   สิ่งนีอ้าจต้องใช้เวลามากกว่าแคส่องสามสปัดาห์ในการเรียนรู้   แท้ท่ีจริงแล้วเราจ าเป็นต้อง 
ใช้เวลาตลอดชีวิตท่ีเหลือของเรา 

4. จะเกิดอะไรขึน้เมื่อเรามอบสิทธิส่วนบุคคลของเราให้แก่ 
พระเจ้า? 

ก.  เราอาจถูกฆ่าได้! 

ความคดิท่ีจะมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้านัน้อาจดเูหมือนเป็นเร่ืองตลก บ้าบอ โง่เขลา และ
ซือ้บือ้มาก!  “โลกท่ีข้าพเจ้าอาศยัอยูนี่เ้ตม็ด้วยผู้คนท่ีโหดร้ายหลากหลายประเภท  หากข้าพเจ้ายอมมอบ
สิทธิสว่นบคุคลของข้าพเจ้าแดพ่ระเจ้าและไมก่ระท าอะไรเลยเพ่ือปกปอ้งตนเองแล้วละ่ก็ ข้าพเจ้าก็อาจถกู
ฆา่ตายได้!  ข้าพเจ้าไมใ่ชค่นโง่ขนาดนัน้!”  

การยอมมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้าอาจดเูหมือนนา่หวาดหวัน่ แตไ่มใ่ชเ่ร่ืองท่ีโง่เขลา   การ
ท าสิ่งท่ีพระเจ้าต้องการให้เราท าถือเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสดุเทา่ท่ีเราสามารถท าได้  ไมส่ าคญัว่าจะดโูง่เขลาแคไ่หน
ในสายตาของคนอ่ืน  พระสญัญาของพระเจ้านัน้ชดัเจนและเตม็ด้วยความหวงัส าหรับเรา 

เฉลยธรรมบัญญัต ิ31:8 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

“ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้า พระองค์ทรงสถติอยู่ด้วย พระองค์จะไม่ทรงปล่อยเรา
ให้ล้มเหลว หรือทอดทิง้เราเสีย  อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย  
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พระเยซูก็ทรงสญัญาเชน่กนัวา่จะไมท่อดทิง้เรา 

มัทธิว 28:20 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 
TH1971 

“สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้ส่ัง
พวกเจ้าไว้ น่ีแหละเราจะอยู่กับเจ้าทัง้หลาย
เสมอไปจนกว่าจะสิน้ยุค”  

เราสามารถมัน่ใจในพระเยซูได้วา่เม่ือเรามอบสิทธิสว่น
บคุคลของเราแดพ่ระองค์   พระองค์จะอยูท่ี่นัน่กบัเราทกุๆ 
วนัตลอดชีวิตท่ีเหลือของเรา 

เม่ือเราหยดุคิดเก่ียวกบัปฏิกิริยาท่ีวา่ “ข้าพเจ้าคงจะ
ถกูฆา่ตายแน!่” ความคิดนีมี้รากมาจากอารมณ์อีกอยา่ง
หนึง่ นัน่คือ ความกลวั   มารร้ายต้องการให้เรากลวัท่ีจะละ
จากพืน้ท่ีท่ีคุ้นเคยสะดวกสบาย   มารต้องการให้เราเห็นว่า
แนวคิดของการมอบสิทธิสว่นบคุคลแดพ่ระเจ้านัน้เป็นเร่ือง
โง่เขลาสิน้ดีท่ีจะลงมือท า  

อยา่ฟังค าหลอกลวงของมาร  แตจ่งกระโจนสูอ้่อมแขน
ของพระเยซู และพระองค์จะทรงน าพาเราผา่นช่วงเวลาท่ี
ยากล าบากนีข้องการปรับตวัและการเจริญเติบโต   และ
แม้วา่หากเราตาย เราก็ยงัจะได้อยูก่บัพระเยซูในสวรรค์ 
ชัว่นิรันดร์! 

สดุดี 31:14-15 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
ไทย TH1971 

‘ข้าแต่พระเจ้า แต่ข้าพระองค์วางใจใน 

พระองค์ ข้าพระองค์ทูลว่า “พระองค์ทรงเป็น
พระเจ้าของข้าพระองค์”  วันเวลาของข้า 
พระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์’   

จะเกิดอะไรขึน้หากเราไม่ยอมมอบ
สิทธิส่วนบุคคลของเราแด่พระเจ้า? 

1. เราไม่เช่ือฟังพระเจ้า 

ยากอบ 4:17 กลา่ววา่ “เหตฉุะนัน้ 
ผู้ใดรู้วา่อะไรเป็นความดีและไมไ่ด้
กระท าคนนัน้จงึมีบาป”   หากเรารู้วา่
สิ่งท่ีถกูต้องส าหรับเราท่ีจะกระท าคือ
การมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแด่
พระเจ้าแตเ่ราไมไ่ด้กระท า  เราก็ไม่
เช่ือฟังพระเจ้าและกระท าบาป    
พระเจ้าทรงต้องการเป็นผู้น าในทกุ
ด้านของชีวิตเรา (ดมูทัธิว 16:24-26) 

2. เราจะโกรธเม่ือบางคนละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของเรา 

หากเราไมไ่ด้มอบสิทธิสว่นบคุคลของ
เราแดพ่ระเจ้าแล้ว เราก็ยงัคงยดึถือ
สิทธ์ินัน้ไว้ และเม่ือใครละเมิดสิทธิ
สว่นบคุคลของเรา  เราก็จะ
ตอบสนองด้วยความโกรธกลบัไป
อยา่งง่ายดาย 

แล้วความโกรธก็จะสง่ผลกระทบ
ในทางท าลายชีวิตเราอยา่งตอ่เน่ือง  

3. เราจะกังวลใจ 

เราจะกงัวลใจเพราะวา่โดยส่วนตวั
แล้วเราเป็นผู้ รับผิดชอบในการดแูล
สิทธิสว่นบคุคลของเรา 

4. เราได้ให้พืน้ท่ีในชีวิตของเราแก่
ซาตาน 

เม่ือเราปฏิเสธท่ีจะมอบพืน้ท่ีใดๆ ใน
ชีวิตของเราแดพ่ระเจ้า  ก็หมายความ
วา่เราได้ให้พืน้ท่ีนัน้แก่ซาตาน เราได้
ให้ซาตานควบคมุผ่านทางการกบฏ
และการไมเ่ช่ือฟังของเรา 
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จงมอบความไว้วางใจของเราไว้ท่ีพระเยซู   เราจะไมส่ามารถอยูใ่นท่ีๆ ดีไปกวา่นีไ้ด้!   อนาคตของเรา
อยูใ่นพระหตัถ์ของพระองค์! 

ข. เราจะยงัคงโกรธอยู่ 

เป็นไปได้ว่าหนึง่ในสิ่งแรกๆ ท่ีเราจะค้นพบหลงัจากท่ีเราได้มอบสิทธิสว่นบคุคลแดพ่ระเจ้าก็คือ เรายงั
โกรธอยู ่  แม้วา่เราจะ “ตรึงสิทธิสว่นบคุคลเหล่านัน้ไว้ท่ีกางเขน” แล้วเม่ือวานนี ้แตด้่วยเหตผุลบางอย่าง 
สิทธ์ิเหลา่นีก้ระโดดลงมาจากกางเขนและเลือ้ยกลบัมาสู่จิตใจของเราอีก 

ความจริงคือรูปแบบการตอบสนองด้วยความโกรธเหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของชีวิตเราเป็นเวลานานมาก 
บางทีอาจนานหลายปีแล้วและนิสยัเก่าๆ ก็ตายยากเสียด้วย  

เราจ าเป็นต้องคอยตรึงสิทธิส่วนบคุคลเหล่านีท่ี้ไม้กางเขนทกุๆ วนั และในแตล่ะครัง้ให้อธิษฐานด้วยวา่ 
“พระเยซูเจ้า ข้าพระองค์ต้องการให้พระองค์รับเอาสิทธิสว่นบคุคลนีไ้ป สิทธ์ิเหลา่นีเ้ป็นของพระองค์ ไมไ่ด้
เป็นของข้าพระองค์แล้ว” 

การทดสอบเหลา่นีอ้าจมาจากคนเดมิๆ ท่ีมกัท าให้เราโกรธในอดีต   พวกเขาอาจไมไ่ด้ปฏิบตัิตอ่เรา
แตกตา่งไปจากเดมิเพียงเพราะวา่เราได้อธิษฐานตอ่พระเจ้าและมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระองค์ 

ยิ่งไปกวา่นัน้มารก็พยายามท าทกุสิ่งเพ่ือจบัผิดเราและท าให้เรากลบัไปสู่วิถีทางเดมิของการใช้ความ
โกรธอีก   การทดสอบเหลา่นีอ้าจเป็นสถานการณ์ซึง่เรารู้สกึวา่เราถกูกระท า   เราอาจพดูกบัตวัเองว่า 
“ข้าพเจ้าจะไมป่ลอ่ยให้พวกเขารอดพ้นจากสิ่งท่ีท านี!้”   แตห่ากเราได้มอบสิทธิสว่นบคุคลแดพ่ระเจ้าแล้ว  
ก็เป็นความรับผิดชอบของพระเจ้าท่ีจะจดัการกบับคุคลนัน้  

ค. คาดหวังว่าพระเจ้าจะทรงทดสอบเรา 

เม่ือเรามอบสิทธิสว่นบคุคลแดพ่ระเจ้า เราสามารถแนใ่จได้เลยวา่พระเจ้าจะทดสอบเราเพ่ือดวู่าเรา
จริงใจหรือไม ่ พระเจ้าจะทรงอนญุาตให้คนอ่ืนละเมิดสิทธิสว่นบคุคลของเราเพ่ือชว่ยให้เราเรียนรู้ท่ีจะอยู่
โดยปราศจากสิทธิสว่นบคุคลของเรา 

ง. เราต้องพฒันาการตอบสนองรูปแบบใหม่ๆ ในสถาณการณ์ที่
ท าให้เราโกรธได้โดยง่าย 

การยอมมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้านัน้ไมใ่ชก่ารแก้ไขปัญหาความโกรธของเราทัง้หมด   
นัน่เป็นเพียงแคห่นึง่ในขัน้ตอนแรกๆ เท่านัน้    เม่ือเรายอมมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราตอ่พระเจ้าแล้ว   
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เราต้องเร่ิมฝึกฝนการพฒันารูปแบบใหม่ๆ  ในการตอบสนองตอ่สถานการณ์เหลา่นี ้   มีสามขัน้ตอนในการ
พฒันารูปแบบใหม่ๆ  ในการตอบสนอง 

1.  ท างานหนกั 

2. ท างานหนกั 

3. ท างานหนกั  

ไมมี่การแก้ไขปัญหาแบบไม้วิเศษ  หากเราต้องการให้พระเจ้าทรงชว่ยเราพฒันารูปแบบใหม่ๆ  ในการ
ตอบสนองส าหรับชีวิตของเรา พระองค์ก็ทรงพร้อมท่ีจะช่วยเรา  แตต่ามเง่ือนไขของพระองค์เอง  คือเรา
จ าเป็นต้องศกึษาพระคมัภีร์และค้นหาวิธีการท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราตอบสนองในสถานการณ์ท่ี
แตกตา่งกนัเหล่านี ้  วิธีแก้ไขปัญหาของพระองค์จะน าเราไปบนเส้นทางของชีวิตจริง  ซึง่เป็นชีวิตแบบท่ี 
พระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็น 

โรม 12:1-2 ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย (TNCV)   

เหตุฉะนัน้พี่น้องทัง้หลาย เม่ือพจิารณาถงึพระเมตตาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึง
ขอให้ท่านทัง้หลายถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิต ท่ีบริสุทธ์ิ
[a] และที่พระเจ้าพอพระทัย น่ีเป็นการนมัสการที่แท้จริง[b] 2 อย่าด าเนินชีวิตตาม
อย่างคนในโลกนี ้แต่จงรับการเปล่ียนแปลงจิตใจของท่านใหม่ แล้วท่านจึงจะ
สามารถพสูิจน์และยืนยันได้ว่าส่ิงใดคือพระประสงค์ของพระเจ้า คือพระประสงค์
อันดีอันเป็นท่ีพอพระทัยและสมบูรณ์พร้อมของพระองค์ 

สว่นใหญ่การเปล่ียนรูปแบบใหม่ๆ  ของการตอบสนองก็คือ เปล่ียนวิธีท่ีเราคิด   การเรียนรู้วิธีท่ีจะ
เปล่ียนจิตใจของเราใหมน่ัน้เป็นกระบวนการท่ีนา่ท้าทาย   เราไมอ่าจเรียนประเดน็นีใ้นบทเรียนได้เพราะ
เนือ้หาเยอะมากจนแบง่เป็นอีกหนึง่วิชาได้  

เราจะเผชิญกบัความหลากหลายของทางเลือกเกือบทกุวนั   เราสามารถเลือกท่ีจะตอบ สนองตาม
วิถีทางท่ีเคยท าในอดีตในการแสดงความโกรธ หรือเราสามารถเร่ิมต้นพฒันารูปแบบการตอบสนองแบบ
ใหม่ๆ  โดยทลูขอพระเจ้าวา่ “พระองค์ทรงต้องการให้ข้าพระองค์ตอบสนองอยา่งไรตอ่สถานการณ์นีใ้น
วิถีทางท่ีถวายเกียรติแดพ่ระองค์?” 

เราจะส ารวจประเดน็นีใ้ห้มากขึน้เพ่ือพฒันารูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ  ในบทเรียนท่ี 4 ของวิชานี ้
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จ. ตอบรับกระบวนการเปล่ียนแปลงทีละขัน้ตอน 

ในวิชา การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ เร่ือง การเจริญเตบิโตผ่านความผิดพลาด   นัน้ เรา
จะมุง่ไปท่ีความผิดพลาดท่ีส่งผลกระทบตอ่ชีวิตของเราและวิธีท่ีเราสามารถเร่ิมต้นการเจริญเตบิโตผา่น
ความผิดพลาดนัน้   เราอาจอยากเรียนเร่ืองนีอ้ย่างจริงจงัเพราะวา่เนือ้หาหลายเร่ืองจะมีความเก่ียวข้องกบั
ความท้าทายท่ีเราจะเผชิญในการพฒันารูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ  ตอ่สถานการณ์ท่ีเราถกูทดลอง
ให้โกรธ 

มีตารางหนึง่ซึง่แยกแยะกระบวนการเปล่ียนแปลงซึง่จะเกิดขึน้เม่ือเรามาถึงจดุท่ีก าลงัตอ่สู้อยา่งหนกั
เพ่ือท าการเปล่ียนแปลงเร่ืองท่ียากส าหรับชีวิตเรา 

 

จากการเจริญเติบโตผ่านความผิดพลาด, คู่มือผู้เรียน  

เม่ือเราดท่ีูตารางนี ้ ขัน้ตอนท่ีน าสูก่ารเปล่ียนแปลงนัน้เต็มด้วยความผิดพลาดมากมาย  นัน่คือความ
เป็นจริงและพระเจ้าทรงเข้าใจดี   ก็เหมือนกบัเดก็น้อยท่ีหดัเดนิ  เด็กต้องล้มลงหลายตอ่หลายครัง้ในขณะท่ี
หดัเดิน  ชีวิตของเราก็เชน่กนัอาจดเูหมือนเราถอยหลงักลบัไปสูค่วามโกรธในทางท าลายหลายตอ่หลายครัง้
ก่อนท่ีเราจะช านาญวิถีทางใหม่ๆ  ในการเดนิผา่นสถานการณ์ชีวิตท่ีท้าทายเหลา่นีไ้ด้ 
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สิ่งส าคญัก็คือให้เรายึดมัน่อยูใ่นวิถีทางใหมใ่นการด าเนินชีวิต  โดยมองท่ีพระเยซูทกุวนัเพ่ือขอก าลงั
และสตปัิญญาจากพระองค์ 

5. อะไรคือประโยชน์ของการมอบสิทธิส่วนบุคคลของเราแด่ 
พระเจ้า? 

ก. เราจะมีสันตสุิข 

เม่ือเรายอมมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า  เราก็ได้ยอมมอบการควบคมุชีวิตของเราให้กบั 
พระเจ้าในแนวทางท่ีลกึยิ่งขึน้   บดันีเ้รากลา่ววา่ “พระเจ้า ข้าพระองค์วางใจพระองค์เก่ียวกบัชีวิตของข้า
พระองค ์ในวนันีข้้าพระองค์เตม็ใจท่ีจะติดตามพระองค์และตอบสนองตอ่อะไรก็ตามท่ีเข้ามาในเส้นทางของ
ข้าพระองค์  ด้วยรู้วา่พระองค์ทรงอยูก่บัข้าพระองค์ และพร้อมท่ีจะประทานก าลงัและสตปัิญญาท่ีข้า
พระองค์จ าเป็นต้องมีส าหรับการท้าทายใหม่ๆ ”   

การผจญภยันีห้มายความวา่เราไมไ่ด้ควบคมุชีวิตตวัเองอีกตอ่ไปแตม่อบให้พระเจ้าเป็นผู้ควบคมุ  เรา
สามารถตอบรับสนัตสิขุของพระองค์โดยรู้ว่าฤทธ์ิอ านาจของพระองค์จะชว่ยในทกุๆความออ่นแอของเรา  
พระเจ้าทรงมีพระสญัญาส าหรับเราในวนันี ้

2 โครินธ์ 12:9 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

“…การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มี
ฤทธ์ิขึน้เตม็ขนาดที่น่ัน” 

แทนท่ีจะตอบสนองด้วยความโกรธ  จงเลือกท่ีจะเพง่สายตาของเราท่ีพระเยซู และตอบรับสนัตสิขุซึง่
พระองค์ทรงมีส าหรับเราวนันี ้

ยอห์น 14:27  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

เรามอบสันตสุิขไว้ให้แก่เจ้าทัง้หลาย สันตสุิขของเราที่ให้แก่เจ้านัน้ เราให้เจ้าไม่
เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของเจ้าวิตกและอย่ากลัวเลย 
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ข. เราสามารถจดจ่ออยู่กับการพฒันารูปแบบใหม่ๆ ของการ
ตอบสนองที่ถวายเกียรตแิด่พระเจ้า 

ความโกรธจะไมเ่หลือพืน้ท่ีใดๆ ส าหรับการเจริญเติบโตในชีวิตด้านอ่ืนของเรา  ความโกรธเป็นเหมือน
วชัพืชในสวน  หากไมไ่ด้ถกูถอนรากถอนโคนก็จะครอบคลมุพืน้ท่ีในสวนนัน้และจะไม่อนญุาตให้ต้นไม้
ตา่งๆ ในสวนของเรางอกงามและเกิดผลได้   ฉนัใดก็ฉนันัน้ หากเราไมน่ าความโกรธของเราให้เข้าอยู่
ภายใต้การควบคมุสิ่งนีจ้ะขดัขวางเราจากการพฒันาวิถีทางอ่ืนๆ ท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ในการ
ตอบสนองตอ่สถานการณ์ท่ียากล าบากในชีวิตของเรา  เม่ือเรายอมมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า  
เราก็ได้เปิดชีวิตตอ่โอกาสใหม่ๆ  ในการพฒันารูปแบบของการตอบสนองซึง่จะถวายเกียรติแดพ่ระเจ้า 

ทกุวนัท่ีเราต้องเผชิญกบัการท้าทายท่ีท าให้เรารู้สกึวา่ความโกรธพลุง่ขึน้ภายในแทนท่ีจะอนญุาตให้
ความโกรธเติบโตขึน้เร่ือยๆ เราอาจเพียงแตพ่ดูวา่ “พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้น าของข้าพระองค์  
ข้าพระองค์พร้อมท่ีจะเรียนรู้ในสถานการณ์นีไ้มว่า่พระองค์จะสอนบทเรียนอะไรก็ตาม” 

แทนท่ีจะแสวงหาการปกปอ้งสิทธิสว่นบคุคลของตนเอง  เราสามารถจดจอ่ท่ีการเตบิโต ในขณะท่ีเรา
จดจอ่ท่ีการเรียนรู้วิถีทางใหม่ๆ ในการตอบสนองตอ่สถานการณ์เหลา่นี ้ เราจ าเป็นต้องเตมิเตม็จิตใจของ
เราด้วยข้อความจากพระคมัภีร์   ความจริงของพระเจ้าจะเป็นแสงสวา่งแก่หนทางของเรา  ทกัษะชีวิตใหม่
เหลา่นีอ้าจเป็นสิ่งท่ียากเย็นแสนเข็ญและอาจมาถึงเราอยา่งเช่ืองช้า  แตจ่งรักษาไว้ 

ในบทเรียนท่ี 4 เราจะดวูิธีท่ีเราสามารถพฒันาคณุสมบตัิทางบวกของลกัษณะชีวิตภายใน เพ่ือใช้ใน
การตอบสนองแตล่ะสถานการณ์ท่ีเราเผชิญ   คณุลกัษณะชีวิตทางบวกเหลา่นีจ้ะจดัเตรียมให้เรามีวิธีใหม่
ของการตอบสนองตอ่สถานการณ์ท่ีเราเคยใช้ความโกรธในอดีต 

ค. พระเจ้าจะทรงช่วยเรา 

ไมมี่ข้อพระคมัภีร์ใดซึง่พระเจ้าทรงสญัญาวา่จะชว่ยปกปอ้งสิทธิสว่นบคุคลของเรา ไมมี่ท่ีใดเลยท่ี 
พระเจ้าทรงสญัญาวา่จะตอ่สู้กบัคนเหลา่นัน้ท่ีก าลงัละเมิดกฏเกณฑ์ท่ีเราสร้างขึน้เพ่ือให้พวกเขาท าตาม 

แตมี่พระคมัภีร์หลายข้อซึง่พระเจ้าได้สญัญาวา่จะชว่ยเราหากเรายอมมอบชีวิตของเราตอ่พระองค์และ
ยอมอยูใ่นการควบคมุของพระองค์   เม่ือพระเจ้าเป็นผู้ควบคมุแล้วเราก็อยูใ่นท่ีๆ เหมาะสม   แม้เม่ือคนอ่ืน
มาโจมตีเราด้วยใจท่ีชัว่ร้ายพระเจ้าจะอยูท่ี่นัน่เพ่ือชว่ยเหลือเรา 

ในปฐมกาลบทท่ี 37-50  โยเซฟแสดงให้เห็นตวัอย่างในเร่ืองนี ้  พ่ีน้องของเขาขายเขาไปเป็นทาส    
พระเจ้าไมไ่ด้ปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระแตใ่นสภาพท่ีเขาต้องเจอ  พระเจ้าทรงท าให้เขาเป็นท่ีโปรดปราน
ของโปทิฟาร์ผู้ ท่ีสง่เสริมให้เขาอยูใ่นต าแหนง่ท่ีมีอิทธิพลแม้ในขณะท่ีโยเซฟยงัคงเป็นทาสอยู่   
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เม่ือภรรยาโปทิฟาร์กล่าวหาโยเซฟอยา่งผิดๆ วา่พยายามจะขม่ขืนเธอนัน้พระเจ้ามิได้ทรงชว่ยโยเซฟ
จากการตดิคกุ   แตใ่นคกุนัน้เองพระเจ้าทรงท าให้โยเซฟเป็นท่ีโปรดปรานของพศัดีเรือน จ า   โยเซฟคง
อยากจะได้รับการปล่อยตวัเป็นอิสระจากเรือนจ ามากกว่าเพียงแคไ่ด้รับความโปรดปรานจากพศัดีเรือนจ า   
ถึงกระนัน้โยเซฟก็ไมไ่ด้มีความขมข่ืนใจหรือโกรธแตอ่ย่างใด 

แล้วในวนัหนึง่แผนการถดัมาของพระเจ้าส าหรับโยเซฟก็ได้ถกูเปิดออก  และเขาก็ออกจากเรือนจ านัน้สู่
การเป็นผู้ มีอ านาจถดัจากฟาโรห์   แล้วโยเซฟก็รับใช้อยูใ่นต าแหนง่ผู้น าของอียิปต์เป็นเวลานานหลายปี   
เม่ือพอ่ตายพวกพ่ีน้องตา่งกลวัวา่โยเซฟจะคดิแก้แค้นตอ่การกระท าอนัชัว่ร้ายของพวกเขาเป็นแน่  แต ่
โยเซฟกลบัแสดงให้เห็นว่าเขาได้เรียนรู้วิถีทางของพระเจ้าในการตอบสนองตอ่การกระท าท่ีชัว่ร้ายของพวก
พ่ีน้องในอดีต 

ปฐมกาล 50:19-21 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

โยเซฟจึงบอกเขาว่า “อย่ากลัวเลย เราเป็นดังพระเจ้าหรือ พวกท่านคิดร้ายต่อเรา
ก็จริง แต่ฝ่ายพระเจ้าทรงด าริให้เกิดผลดีอย่างที่บังเกิดขึน้นีแ้ล้ว คือช่วยชีวิตคน
เป็นอันมาก  ดังนัน้พี่อย่ากลัวเลย เราจะบ ารุงเลีย้งพี่ทัง้บุตรด้วย” โยเซฟพูด
ปลอบโยนพวกพี่น้องดังนีท้ าให้เขาอุ่นใจ  

อยา่ยอมให้ความกลวัมาปล้นเอาสิ่งท่ีพระเจ้าทรงจดัเตรียมไว้ส าหรับเรา    เม่ือเรายอมมอบสิทธิสว่น
บคุคลของเราตอ่พระเจ้าและน้อมรับหนทางของพระองค์ท่ีน าสูชี่วิตเราจะพบวา่พระองค์ทรงอยูท่ี่นัน่เพ่ือ
ชว่ยเราทกุวนั 

ง. เราสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนอื่น 

เม่ือเราเรียนรู้ท่ีจะมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้าและพฒันาวิธีใหม่ๆ  ในการตอบสนองตอ่
ความท้าทายของชีวิตเราจะค้นพบว่าความโกรธได้สญูเสียอ านาจของมนั  ในทางตรงข้าม เราสามารถใช้
ความโกรธในทางท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราท า   เม่ือเราเรียนรู้วิธีการใช้ความโกรธ ของเราในทางท่ีถวาย
เกียรตแิดพ่ระเจ้าเราก็จะรู้วา่เรามีประสบการณ์กบัการเปล่ียนแปลงในชีวิตของเราอย่างแท้จริง 

ขณะท่ีเราเติบโตขึน้พระเจ้าจะทรงเปิดประตใูห้เราเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่คนอ่ืน  พระเจ้ามิได้ทรงมองหา
คนท่ีไมเ่คยมีปัญหาเร่ืองความโกรธแตท่รงมองหาคนท่ียอมมอบความโกรธและสิทธิสว่นบคุคลตอ่พระองค์ 
และกลา่ววา่ “ข้าพระองค์ต้องการให้พระองค์เป็นผู้น าในทกุสว่นของชีวิตข้าพระองค์” 

เราไมจ่ าเป็นต้องรอจนกวา่จะเป็นคนท่ีดีพร้อมก่อนพระเจ้าถึงจะทรงใช้เราได้   แตท่วา่พระองค์ก าลงั
มองหาคนท่ีเจริญเติบโตอยา่งแท้จริง   การด าเนินชีวิตในชว่งเวลาท่ีหลกัฐานพิสจูน์วา่เราได้รับการทดสอบ
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หลายครัง้และยงัคงก้าวหน้าไปในการเรียนรู้ท่ีจะตอบสนองในวิถีทางท่ีพระองค์ทรงต้องการให้เราเป็นอยา่ง
แท้จริง 

มีผู้คนมากมายท่ีก าลงัมองหาบางคนท่ีจะชว่ยในกระบวนการนีแ้ละเราสามารถเป็นหนึ่งในบรรดาคน
เหลา่นัน้ท่ีพระเจ้าจะใช้ได้   แตใ่นขณะเดียวกนัเราจ าเป็นต้องจดจอ่ท่ีการเจริญเตบิ โตของเราเอง ไมใ่ชท่ี่
ปัญหาความโกรธของคนอ่ืน 

ง. นอกจากสิทธิส่วนบุคคลแล้ว ยังมสีิ่งอื่นใดอีกที่หล่อเลีย้ง
ปัญหาความโกรธของเรา? 

เราได้พดูถึง “สิทธิส่วนบคุคล” วา่เป็นรากเหง้าส าคญัของความโกรธในทางท าลาย   แตย่งัมีประเดน็
อ่ืนๆ ซึง่สามารถหลอ่เลีย้งความโกรธด้วย   และหากประเดน็ปัญหาเหลา่นีไ้มไ่ด้รับการแก้ไข ความโกรธ
ของเราจะสร้างการท าลายอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ชีวิตของเรา  

1. ความเจบ็ปวดจากอดีตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

เราอาจถกูท าให้เจ็บปวดอยา่งลกึซึง้โดยใครบางคนในอดีตหรือแม้แตเ่ม่ือไมน่านมานีก็้ตาม   ความ
เจ็บปวดและความเสียหายนัน้ยงัคงสง่ผลกระทบตอ่เราอยูใ่นวนันี ้ ความโกรธดเูหมือนวา่จะได้รับการแก้ตวั
ขณะเม่ือเราคิดถึงความเจ็บปวดเหล่านัน้ครัง้แล้วครัง้เลา่ 

การค้นพบหนทางสูก่ารรักษาของพระเจ้านัน้เป็นสิ่งส าคญัยิ่ง  หากเราต้องการจะเอาชนะความโกรธท่ี
เรารู้สกึตอ่บคุคลท่ีได้ท าร้ายเรา 

ความเจ็บปวดในอดีตท่ีไมไ่ด้รับการแก้ไขอาจก าลงัก่อความเสียหายแก่ชีวิตของเรามากย่ิงกวา่ท่ีเรา
ตระหนกั   ความโกรธในวนันีอ้าจทะลกัไปสู่ความสมัพนัธ์อ่ืนๆ ในชีวิตของเรา   เราอาจไมแ่ม้แตต่ระหนกัถึง
ความเช่ือมโยงระหวา่งความเจ็บปวดในอดีตเหลา่นีก้บัปฏิกิริยาตอบสนองด้วยความโกรธของเราใน
สถานการณ์ใหม่ๆ  ท่ีเราก าลงัเผชิญอยูใ่นทกุวนันี ้

เม่ือความเจ็บปวดจากอดีตเหลา่นีไ้มไ่ด้รับการแก้ไขแล้ว สิ่งใดก็ตามท่ีเตือนเราถึงความเจ็บปวดในอดีต
จะกลายเป็นสิ่งท่ีกระตุ้นการตอบสนองด้วยความโกรธ   ยิ่งกวา่นัน้ก็คือหากความเจ็บปวดถกูทิง้ไว้โดยไม่ 
ได้รับการแก้ไขแล้วก็จะก่อให้เกิดความโกรธมากขึน้และมากขึน้อยูภ่ายใน   เม่ือคนหนึ่งคนใดท าให้เรา
เจ็บปวดแม้เพียงเล็กน้อย  เราจะพบวา่ความโกรธปะทอุอกมาเหมือนภเูขาไฟระเบิดตอ่คนนัน้    การตอบ 
สนองด้วยความโกรธเป็นทางออกตามสดัสว่นตอ่ความขุ่นเคืองใจนัน้และเรายงัล้มเหลวท่ีจะเห็นความ
เช่ือมโยงระหวา่งความเจ็บปวดในอดีตของเรากบัความโกรธท่ีระเบดิออกมาในปัจจบุนัด้วย 
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ความเจ็บปวดจากอดีตของเราท่ีไมไ่ด้รับการแก้ไขนัน้ก าลงัสร้างความเสียหายในปัจจบุนั ไมว่า่เราจะ
ยอมรับหรือไมก็่ตาม    การเรียนรู้วิถีทางของพระเจ้าในการแก้ไขปัญหาความเจ็บปวดในอดีตเหลา่นีจ้งึเป็น
สิ่งส าคญัยิ่ง  เพ่ือวา่เราจะสามารถเคล่ือนไปข้างหน้าสูชี่วิตท่ีครบบริบรูณ์ซึง่พระเจ้าทรงมีไว้ส าหรับเราใน
วนันี ้    เราอาจร้องขอความชว่ยเหลือจากผู้ให้ค าปรึกษาหรือใครบางคนท่ีสามารถชว่ยเราให้ด าเนินการ
ตามประเดน็เหลา่นีแ้ละค้นพบเส้นทางของพระเจ้าสูก่ารเยียวยารักษาและการเจริญเตบิโต 

2. การไม่ให้อภยัและความขมขื่น 

การไมใ่ห้อภยัเป็นอิทธิพลท่ีทรงพลงัในการหลอ่เลีย้งความโกรธ   ท าให้ความขุ่นเคืองใจกลายเป็นสิ่งท่ี
สดใหมใ่นชีวิตของเรา  และขดัขวางเราจากการมีประสบการณ์ในการเยียวยารักษาของพระเจ้า  พระเยซู
ตรัสไว้ชดัเจนวา่เราจ าเป็นต้องให้อภยัคนเหลา่นัน้ท่ีได้ท าให้เราขุน่เคืองใจ 

มัทธิว 6:14-15 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

เพราะว่าถ้าเรายกความผิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของเราผู้ทรงสถติในสวรรค์
จะทรงโปรดยกความผิดของเราด้วย  แต่ถ้าเราไม่ยกความผิดของเพื่อน มนุษย์ 
พระบิดาของเราจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของเราเหมือนกัน 

น่ีไมไ่ด้หมายความวา่สิ่งท่ีคนอ่ืนท านัน้เป็นสิ่งท่ียอมรับได้   พระเยซูทรงท าให้เป็นท่ีประจกัษ์ชดัว่าการ
ไมใ่ห้อภยันัน้เป็นจดุอนัตรายส าหรับเราทกุคน   การไมใ่ห้อภยัจะเจริญเตบิโตกลายเป็นความขมข่ืนใจใน
ชีวิตของเราอย่างง่ายดาย 

ฮีบรู 12:15 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

จงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้า และอย่าให้มีรากขมข่ืน
งอกขึน้มาท าความยุ่งยากให้ ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไป 

การไมใ่ห้อภยัและความขมข่ืนใจนีจ้ะขบัเคล่ือนความไมไ่ว้วางใจไปสูร่ะดบัท่ีลกึ  ซึง่สง่ผลกระทบไม่
เพียงตอ่ความสมัพนัธ์ของเรากบัคนอ่ืนท่ีท าให้เราขุน่เคืองใจเทา่นัน้ แตย่งัทะลกัออกมาและกระทบตอ่
ความสมัพนัธ์ของเรากบัคนทัว่ไปด้วย  

3. ความโกรธของเราในสถานการณ์ความขัดแย้ง 

แม้วา่เราจะได้ยอมมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า และแสวงหาท่ีจะด าเนินชีวิตใน
ความสมัพนัธ์ใหมนี่ก้บัพระเยซูแล้วก็ตาม  เราก็อาจพบว่าตนเองยงัโกรธอยูเ่น่ืองจากวิธีท่ีเราใช้ตอบสนอง
ขณะท่ีอยูใ่นสถานการณ์ความขดัแย้ง   ค าถามคือเม่ือเราเผชิญกบัความขดัแย้งใหม่ๆ  เราจะยงัตกลงไปสู่
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รูปแบบนิสยัเดมิๆ ในการตอบสนองตอ่ความขดัแย้งซึง่มีแนวโน้มอยา่งยิ่งว่าจะรวมเอาความโกรธและความ
คบัแค้นใจนัน้อีกหรือไม่?    

มีผู้คนมากมายท่ีใช้ความโกรธเป็นปฏิกิริยาตอบสนองพืน้ฐานสดุของพวกเขาในยามท่ีเผชิญกบัความ
ขดัแย้ง   เพราะไมมี่กลยทุธ์ใหม่ๆ  ส าหรับการตอบสนองตอ่ความขดัแย้ง 

หากเราเอาชนะการตอ่สู้ เหนืออ านาจในทางท าลายของความโกรธแล้ว เราจ าเป็นต้องเรียนรู้วิธีการ
ตอบสนองตอ่ความขดัแย้งโดยปราศจากการใช้ความโกรธ   การเรียนรู้วิถีทางใหม่ๆ  ของการตอบสนองใน
ความขดัแย้งอาจเป็นการท้าทายท่ีคอ่นข้างใหญ่  การเรียนรู้วิธีการรับมือกบัความขดัแย้งในวิถีทางท่ีถวาย
เกียรตแิดพ่ระเจ้านัน้คือวิชาใหญ่ ดงันัน้ เราจะไมเ่ข้าสูร่ายละเอียดมากนกัในจดุนี ้

4. ธรรมเนียมปฏิบัติของครอบครัว “ที่ส่งต่อกันมาถึงฉัน” 

เราเคยกลา่วอยา่งนีบ้้างหรือไมว่า่ “ก็น่ีเป็นลกัษณะท่ีเรา (ช่ือครอบครัวของเรา) เป็นกนัมา!  พอ่แมข่อง
ฉนัก็มีปัญหาเร่ืองความโกรธและปู่ ยา่ตายายของฉนัก็เหมือนกนั!”   เราอาจแก้ตวัให้กบัปัญหาความโกรธ
ของเราโดยอธิบายวา่เป็นลกัษณะเฉพาะของครอบครัวของเรา 

ธรรมเนียมปฏิบตัท่ีิสง่ตอ่กนัมาจากพอ่แมแ่ละปู่ ยา่ตายายของเราอาจก าหนดตวัเราให้มีปัญหาเร่ือง
ความโกรธอยา่งเดียวกบัท่ีบรรพบรุุษของเรามี   แตแ่ทนท่ีจะแก้ตวัให้กบัปัญหาเหล่านี ้พระคมัภีร์บอกเราวา่
พระเยซูทรงมาเพื่อไถ่เรา (ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ) จากวิถีทางของชีวิตท่ีวา่งเปล่านัน้ 

1 เปโตร 1:18 (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย TNCV) 

พระองค์ได้ทรงไถ่เราพ้นจากวิถีชีวิตอันไร้แก่นสารซึ่งเรารับสืบทอดมาจาก 
บรรพบุรุษ 

ความจริงก็คือวา่ทกุครอบครัวได้สง่ตอ่ลกัษณะตา่งๆ ทัง้ท่ีดีและนิสยัท่ีไมดี่ให้แก่คนรุ่นถดัไป  การใช้
ความโกรธในทางท าลายนัน้เป็นหนึง่ในบรรดานิสยัท่ีเลวร้ายท่ีบอ่ยครัง้ได้สง่ตอ่มาจากคนรุ่นหนึง่ไปสูค่นรุ่น
ถดัไป 

หากเราจะหยดุอ านาจในทางท าลายของความโกรธในชีวิตเรา  เราจะต้องรับเอาความรับผิดชอบ
ส าหรับความโกรธของเราเองและ “ยกเลิกนิสยั” ท่ีเป็นรูปแบบของการตอบสนองด้วยความโกรธนัน้ซึง่เรา
ได้รับการสอนมาจากครอบครัว  การฝึกฝนนีอ้าจเป็นกระบวนการท่ียากล าบากมาก เพราะวา่สิ่งเหลา่นีไ้ด้
กลายเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตเราตัง้แตเ่ม่ือเรายงัเป็นเด็ก 
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แตเ่ราสามารถเป็นบคุคลท่ีเร่ิมต้นครอบครัวใหมท่ี่ “สง่ตอ่ธรรมเนียมปฏิบตัท่ีิดีงาม” และสอนชนรุ่นถดั
มาถึงวิธีการใช้ความโกรธในทางท่ีถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้าได้ 

5. ท่าทีและอุปนิสัยของเรา 

สภุาพสตรีทา่นหนึง่กลา่วว่า “หากเอาความโกรธของฉนัออกไป  ก็เอาความเป็นตวัตนของฉนัออกไป
ด้วย”   ผู้คนมากมายกลายเป็นคนท่ีคุ้นเคยเป็นอยา่งยิ่งกบัความโกรธของตน   ความโกรธเป็นอาวธุท่ีเขา
เรียนรู้ท่ีจะใช้อยา่งเช่ียวชาญในการพิสจูน์ว่าเขาเป็นคนท่ีมีอ านาจมากกวา่อีกฝ่ายหนึ่ง   รูปแบบการ
ตอบสนองด้วยความโกรธกลายเป็นนิสยั  เม่ือเขาใช้รูปแบบเหลา่นีปี้แล้วปีเล่า  “น่ีเป็นตวัตนของฉนั!” เขา
กลา่วอยา่งไมย่ี่หระ 

ทา่ทีและนิสยัตา่งๆ ท่ีหยัง่รากลกึเหลา่นีจ้ะท าให้ปัญหานีก้ลายเป็นความท้าทายอยา่งยิ่งยวดใน 
การเปล่ียนแปลง   ค าถามท่ีส าคญัก็คือวา่ “คณุต้องการจะเปล่ียนแปลงจริงๆ หรือไม่?”   เราต้องการท่ีจะ
ค้นพบตวัตนใหม่ๆ  ในความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเยซูหรือไม่? 

การตระหนกัถึงทกุทา่ทีท่ีเรามีและทกุนิสยัท่ีเราได้เรียนรู้มาคือสิ่งท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง   หากเราปรารถนาท่ี
จะเปล่ียนแปลงเราสามารถเรียนรู้ทา่ทีใหม่ๆ  และพฒันานิสยัใหม่ๆ  เก่ียวกบัวิธีท่ีเราใช้ความโกรธ   แตโ่ปรด
เข้าใจด้วยวา่อาจเป็นงานท่ียากย่ิงนกั 

บทสรุป 

มีก่ีคนท่ีประสบความส าเร็จจริงๆ ในการหยดุยัง้อ านาจของความโกรธในทางท่ีท าลายชีวิตพวกเขา?   
ทกุสิ่งเป็นไปได้ส าหรับพระเจ้า!   พระเจ้าจะทรงให้ก าลงัแก่เราเพ่ือเราจะยอมวางสิทธิสว่นบคุคลของเราลง  
เราจะได้เป็นค าพยานวา่เราประสบความส าเร็จอยา่งแท้จริงในการเรียนรู้วิถีทางใหม่ๆ  ในการตอบสนองตอ่
สถานการณ์ชีวิตด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า  เราสามารถน าความโกรธของเราไปสู่จดุท่ีไมน่ าการ
ท าลายล้างมาสูชี่วิตของเราอีก  แตจ่ะน าเราสูจ่ดุท่ีเราสามารถใช้ความโกรธในทางท่ีถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้า 

ในบทถดัไปเราจะดสูิ่งท่ีพระเจ้าตรัสเก่ียวกบัวิธีการท่ีเราควรใช้ความโกรธของเรา   เราจะวิเคราะห์วิธีท่ี
ผู้คนในพระคมัภีร์ได้ใช้ความโกรธของพวกเขา ซึง่มีทัง้ตวัอยา่งท่ีดีและไมดี่ 
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บทที่ 3 
พระเจ้าตรัสอะไรเกี่ยวกับความโกรธ? 

เราจ าเป็นต้องส ารวจตวัเองเร่ืองการรับมือกบัความโกรธ   เราควรจะเร่ิมต้นท่ีจดุไหน?  หากเราฟังแต่
ตวัเองเทา่นัน้เราก็มีแนวโน้มท่ีจะพลาดความจริงทัง้หมด   พระคมัภีร์เตม็ไปด้วยเร่ืองราวและค าสอน
มากมายเก่ียวกบัความโกรธ  ข้อพระคมัภีร์อีกมากมายยงับอกเราด้วยวา่เม่ือไหร่และท าไมพระเจ้าจงึพิโรธ 

อารมณ์ความรู้สกึนีถ้กูบรรยายไว้ตัง้แตบ่ทแรกของพระธรรมปฐมกาลไปจนตลอดพระคมัภีร์เลม่
สดุท้ายคือพระธรรมวิวรณ์  การศกึษาทกุๆ ข้อพระคมัภีร์ท่ีพดูถึงเร่ืองความโกรธนัน้ต้องใช้เวลานานทีเดียว   
ค าวา่ความโกรธ  โกรธ พระพิโรธ โมโห และเดือดดาล ถกูใช้มากกว่า 600 ครัง้ในพระคมัภีร์   เราจะเห็นข้อ
พระคมัภีร์ทัง้หมดนีไ้ด้โดยการใช้หนงัสือศพัท์สมัพนัธ์ หรือค้นหาทางออนไลน์ได้ท่ีเว็บ 
www.BibleGateway.com หรือท่ีเว็บไซด์อ่ืนซึง่มีพระคมัภีร์ทัง้หมด และค้นหาค าเหล่านี ้

คราวนีใ้ห้เรามาเจาะลึกถึงสิ่งท่ีพระเจ้าตรัสเก่ียวกบัความโกรธ และใช้ข้อพระคมัภีร์เหลา่นีเ้พ่ือแยกแยะ
วิถีบางอยา่งซึง่เราสามารถใช้ความโกรธของเราในทางท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราใช้ 

ก. ความโกรธเป็นบาปหรือไม่? 

1. พระเจ้าสร้างเราพร้อมกับความสามารถที่จะมีประสบการณ์
กับความโกรธ 

การมีความโกรธไมไ่ด้เป็นบาป   พระเจ้าทรงสร้างเราพร้อมกบัความสามารถท่ีจะมี 
ประสบการณ์กบัความโกรธและแสดงความโกรธ   ความโกรธเป็นอารมณ์ความรู้สึกอยา่งหนึง่ท่ี 

พระเจ้าประทานแก่เรา   ไมใ่ชม่ารร้ายท่ีเป็นผู้ให้อารมณ์โกรธนีแ้ก่เรา 

  

http://www.biblegateway.com/


38 คู่มือผู้เรียน 

ปฐมกาล 1:27, 31 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึน้ตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของ 
พระเจ้านัน้พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึน้ และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง    
พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทัง้ปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ทรงเหน็ว่าดีนัก 

พระเจ้าทรงสร้างเราพร้อมกบัความสามารถท่ีจะมีประสบการณ์กบัอารมณ์ความรู้สึกตา่งๆ อยา่งเตม็
ขนาด คือ ความรัก ความช่ืนชมยินดี สนัตสิขุ ความเศร้าโศก และความโกรธ  ดงันัน้พระเจ้ามิได้ทรงกระท า
สิ่งผิดพลาดเม่ือพระองค์ทรงสร้างเรา  แตใ่นความเป็นจริงแล้วเม่ือพระองค์ทรงมองดสูิ่งท่ีพระองค์ทรงสร้าง
นัน้ พระองค์ทรงเห็นวา่ “ดีนกั!” 

2. พระคัมภีร์บอกเราว่าจะโกรธอย่างไรโดยไม่ท าบาป 

ความท้าทายส าหรับเราในปัจจบุนัก็คือเรียนรู้วิธีการท่ีจะใช้อารมณ์ท่ีพระเจ้าได้สร้างมาภายในตวัเรา
ในทางท่ีถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้า   บอ่ยครัง้เหลือเกินท่ีอารมณ์โกรธท าให้เราตกท่ีนัง่ล าบากซึง่น าเราสูปั่ญหา
มากยิ่งขึน้    มีพระคมัภีร์ข้อหนึง่ได้วางมาตรฐานท่ีสงูมากให้แก่เรา  ดเูหมือนวา่เราจะไมส่ามารถท าให้
ส าเร็จตามท่ีพระคมัภีร์ได้กล่าวไว้ 

เอเฟซัส 4:26-27 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าท าบาป  อย่าให้ถึงตะวันตกเรายังโกรธอยู่ และอย่าให้
โอกาสแก่มาร 

พระธรรมเอเฟซสักลา่วชดัเจนวา่ เราสามารถโกรธได้และในขณะเดียวกนัก็ไมก่ระท าบาปด้วย     
พระธรรมข้อนีชี้ใ้ห้เห็นชดัเจนวา่เรามีทางเลือก  อย่างไรก็ตาม น่ีก็เป็นการเตือนซึง่เป็นความท้าทายอยา่ง
หนึง่ส าหรับเราให้ระมดัระวงัตวัด้วย  ในข้อท่ี 27 เตือนเราไมใ่ห้โอกาสแก่มารท่ีจะมีท่ีอาศยัในชีวิตของเรา   
ความโกรธสามารถ “ให้ท่ีอาศยัแก่มาร” ในชีวิตของเราได้อยา่งไร?   คอ่นข้างง่ายดายทีเดียว 

ความโกรธจะเปิดประตนู าเราสูจ่ดุของการท าบาปผา่นการตอบสนองด้วยความโกรธ   ความโกรธและ
ความบาปมาพร้อมกนัเม่ือเราใช้ความโกรธในวิถีทางท่ีตอ่สู้กบัแผนการของพระเจ้าท่ีมีส าหรับชีวิตของเรา  
ความโกรธท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุจะน าเราสูเ่ส้นทางของความคดิ ค าพดู และการกระท าท่ีเตม็ไปด้วย
บาป 
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3. พระเยซูกับความโกรธ 

ชีวิตของพระเยซูพิสจูน์ว่าความโกรธไมไ่ด้เป็นความบาปโดยอตัโนมตัิ   พระเยซูทรงพิโรธมากกวา่ครัง้
หนึง่  ดงันัน้ หากความโกรธเป็นความบาปทกุครัง้ไป  พระเยซูก็คงท าบาป  และถ้าหากวา่พระองค์ทรงท า
บาป การตายของพระองค์ก็ไมอ่าจจดัเตรียมความรอดส าหรับเราหรือใครได้   และหากวา่พระเยซูมิได้ตาย
เพ่ือความบาปของเราแล้ว  เราทกุคนก็ก าลงัมุง่หน้าไปสู่นรก  โดยไมมี่ข้อยกเว้น! 

มาระโก 3:4-5 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971  

พระองค์จึงตรัสแก่คนทัง้หลายว่า “ในวันสะบาโตควรจะท าการดีหรือควรจะท า
ร้าย จะช่วยชีวิตดีหรือจะผลาญชีวิตเสียดี” ฝ่ายคนทัง้ปวงก็น่ิงอยู่ พระองค์มี 
พระทัยเป็นทุกข์เพราะใจเขาแข็งกระด้างนัก และได้ทอดพระเนตรดูรอบด้วย 
พระพโิรธ และพระองค์ตรัสแก่คนมือลีบนัน้ว่า “จงเหยียดมือออกเถดิ” เขาก็
เหยียดออกและมือของเขาก็หายเป็นปกต ิ

ในเหตกุารณ์นีพ้ระเยซูก าลงัพดูกบักลุม่ผู้น าศาสนา   พระองค์ทรงถามพวกเขาวา่เป็นสิ่งท่ีถกูต้องตาม
กฏหมายหรือไมท่ี่จะกระท าสิ่งดีในวนัสะบาโต   การปฏิเสธท่ีจะตอบค าถามนีท้ าให้พระเยซูทรงพิโรธแต่
พระองค์ไมไ่ด้ท าบาปโดยการเรียกไฟลงมาจากสวรรค์เพ่ือเผาผลาญผู้คนท่ีดือ้ดงึเหล่านี ้

แตพ่ระเยซูทรงหนัเหความโกรธของพระองค์ไปสูเ่ปา้หมายท่ีให้ผลดี  โดยการรักษาชายคนนัน้ท่ีแขน
พิการ   พระเยซูแสดงให้เราเห็นวา่คนๆ หนึง่สามารถโกรธได้โดยปราศจากการท าบาป 

ให้เราค้นดวู่ายงัมีเร่ืองอ่ืนอีกท่ีพระคมัภีร์พดูถึงความโกรธ   ขณะท่ีเราก าลงัค้นหาวิธีท่ีคนในพระคมัภีร์
ใช้รับมือกบัความโกรธนัน้  ลองดวูา่เราสามารถเข้าใจวา่ความโกรธท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของเราอยา่งไร 

ข. คนในพระคัมภร์ีใช้ความโกรธอย่างไรบ้าง? 

พระคมัภีร์มีเร่ืองราวมากมายท่ีชว่ยเราให้เข้าใจความโกรธและผลกระทบของความโกรธท่ีมีตอ่ชีวิตของ
เรา   ความโกรธปรากฏตวัขึน้ในบทแรกๆ ของพระธรรมปฐมกาลและถกัทอไปตลอดพระคมัภีร์ทัง้เลม่   เม่ือ
เรามองดผูู้คนท่ีมีช่ือเสียงในพระคมัภีร์เราต้องตระหนกัว่าพวกเขาก็เผชิญการตดัสินใจตา่งๆ เชน่เดียวกบัท่ี
เรามี   เราแตล่ะคนเป็นผู้ ท่ีเลือกวา่จะให้ความโกรธมีบทบาทอะไรในชีวิตของเรา 
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1. คาอิน 

คาอินและอาเบลเป็นบตุรสองคนแรกของอาดมักบัเอวา   เม่ือทัง้สองยงัเป็นคนหนุม่  พวกเขาได้น า
เคร่ืองบชูามาถวายพระเจ้า   การตอบสนองด้วยความโกรธก็จดุประกายขึน้ในตวัคาอิน 

ปฐมกาล 4:3-8 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

อยู่มาวันหน่ึงคาอินน าพืชผลที่เกิดจากไร่นามาถวายพระเจ้า ส่วนอาแบลก็น า 
แกะหัวปีจากฝูงและไขมันของแกะมาถวาย  พระเจ้าทรงพอพระทัยอาแบลและ
เคร่ืองบูชาของเขา  แต่คาอินกับเคร่ืองบูชาของเขานัน้พระองค์ไม่พอพระทัย     
คาอินก็โกรธแค้นนัก หน้าบูดบึง้อยู่  พระเจ้าจึงตรัสถามคาอินว่า “เจ้าโกรธเคือง
หน้าบูดบึง้อยู่ท าไม ถ้าเจ้าท าดี เราก็จะพอใจรับเจ้ามิใช่หรือ ถ้าเจ้าท าไม่ดีบาปก็
หมอบอยู่ที่ประตู   อยากตะครุบเจ้า เจ้าจะต้องเอาชนะบาปนัน้ให้ได้”  ฝ่ายคาอิน
ก็พูดชวนอาแบลน้องชายของตนว่า “เราไปนากันเถอะ” เม่ืออยู่ที่นาด้วยกัน  
คาอินก็โถมเข้าฆ่าอาแบลน้องชายของตนเสีย 

คาอินมีปัญหาเร่ืองความโกรธและพระเจ้าตรัสกบัเขาเก่ียวกบัปัญหานี ้  ชา่งเป็นโอกาสอนัเหลือเช่ือ
อะไรเชน่นีท่ี้พระเจ้าให้ค าตกัเตือนแก่คาอิน!    มีก่ีครัง้ท่ีพระเจ้าตรัสโดยตรงกบัเราเม่ือเราโกรธ? 

พระเจ้าทรงพดูกบัคาอินอยา่งชดัเจน 

1.  พระเจ้าพยายามชว่ยให้คาอินได้ส ารวจว่า “ท าไมเขาจงึโกรธมากขนาดนัน้?” 

2.  พระเจ้าบอกคาอินวา่เขาจะได้รับการยอมรับหากเขากระท าสิ่งท่ีถกูต้อง 

3.  แล้วพระเจ้าเตือนคาอินว่า หากเขาปฏิเสธท่ีจะท าสิ่งท่ีถกูต้องแล้ว จงระวงั
ตวัไว้เถิด! 

4.  ความบาปก าลงัหมอบท่ีประต ูจ้องท่ีจะควบคมุเขาอยู่ 

5.  พระเจ้าตรัสกบัคาอินว่าเขาจ าเป็นต้องควบคมุความโกรธไว้ให้ดี และ
ปกครองเหนือ ความโกรธนัน้ 

ข้อพระธรรมถดัมาท าให้เราเห็นการเลือกตดัสินใจของคาอิน   เขาไมไ่ด้เลือกท่ีจะท าตามค าแนะน าของ
พระเจ้าแตก่ลบัฆ่าน้องชายของตน   ชา่งเป็นภาพท่ีสะเทือนใจอะไรเชน่นีก้ารแสดงถึงอนัตรายของความ
โกรธท่ีถกูปล่อยให้ควบคมุชีวิตของคนๆ หนึง่เม่ือเขาปฏิเสธท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้า    การไมย่อมรับพระเจ้า
น าสูโ่ศกนาฏกรรมครัง้ยิ่งใหญ่ นัน่คือ การฆาตกรรม ซึง่เป็น การเขน่ฆา่กนัท่ีได้ท าซ า้แล้วซ า้เลา่นบัครัง้ไม่
ถ้วนจวบจนทกุวนันี ้
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น่ีคือบทเรียนเร่ืองความโกรธของครอบครัวแรกในพระคมัภีร์ท่ีนา่เศร้าสลดใจยิ่งนกั!   ความโกรธท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคมุจะทิง้ร่องรอยแหง่โศกนาฏกรรมไว้เบือ้งหลงัทกุคนท่ียอมให้มนัเป็นเจ้านายเหนือตน 

2. โยเซฟ 

ชีวิตของโยเซฟสะท้อนภาพของชายหนุม่ผู้ มีเหตผุลเพียงพอท่ีจะโกรธพี่น้องของเขา โกรธพระเจ้า และ
โกรธผู้คนทัง้โลก   พ่ีน้องของโยเซฟเกลียดชงัเขามากจนวางแผนท่ีจะฆา่โยเซฟ   เหตผุลเดียวท่ีพวกเขา
ไมไ่ด้ฆา่โยเซฟก็เพราะวา่พวกพ่ีชายค้นพบวา่หากเขาขายโยเซฟไปเป็นทาสเขาก็จะได้เงินมา  
(ดปูฐมกาล 37) 

โยเซฟจบลงท่ีบ้านของโปทิฟาร์ในอียิปต์ ท่ีซึง่ภรรยาเจ้านายของเขาได้กลา่วหาเขาอย่างลมๆ แล้งๆ วา่
โยเซฟจะขม่ขืนเธอ   ผลสดุท้ายคือโยเซฟต้องใช้ชีวิตในคกุเป็นเวลาหลายปีทีเดียว   ภายหลงัพระเจ้าทรง
ชว่ยเขาออกจากคกุและตัง้เขาไว้ในต าแหนง่ท่ีสงูยิ่ง  คือมีอ านาจรองจากฟาโรห์   หลายปีถดัมาพ่ีน้องของ
โยเซฟได้มาท่ีอียิปต์เพ่ือหาอาหารและโยเซฟได้ชว่ยพวกพ่ีน้อง   โยเซฟสามารถแก้แค้นก็ได้แตเ่ขาก็ไมท่ า   
ยิ่งไปกวา่นัน้เขาจดัการให้พ่ีน้องทกุคนและพอ่ของเขาได้ย้ายมาอาศยัอยูท่ี่อียิปต์ ท่ีซึง่เขาได้จดัเตรียมสิ่ง
ตา่งๆ ไว้เพ่ือพวกเขา  

หลายปีตอ่มาพอ่ของโยเซฟได้เสียชีวิตและพวกพ่ีน้องยงัคงหวาดหวัน่วา่โยเซฟคงจะหาทางแก้แค้นใน
ความชัว่ร้ายท่ีพวกพ่ีเคยปฏิบตัิตอ่โยเซฟตอนท่ีเขายงัเป็นเดก็แน่ๆ   ดงันัน้ พวกพ่ีๆ จึงปัน้เร่ืองขึน้มาบอก 
โยเซฟวา่คณุพ่อได้ขอให้โยเซฟให้อภยัแก่พวกพ่ีๆ ส าหรับการกระท าของพวกเขาเม่ือหลายปีก่อนนัน้ 

ปฐมกาล 50:19-21 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

โยเซฟจึงบอกเขาว่า “อย่ากลัวเลย เราเป็นดังพระเจ้าหรือ  พวกท่านคิดร้ายต่อเรา
ก็จริง แต่ฝ่ายพระเจ้าทรงด าริให้เกิดผลดีอย่างที่บังเกิดขึน้นีแ้ล้ว คือช่วยชีวิตคน
เป็นอันมาก  ดังนัน้พี่อย่ากลัวเลย เราจะบ ารุงเลีย้งพี่ทัง้บุตรด้วย” โยเซฟพูด
ปลอบโยนพวกพี่น้องดังนีท้ าให้เขาอุ่นใจ 

เร่ืองราวตอนนีน้า่จะเป็นเร่ืองท่ีเตม็ด้วยความโกรธและการแก้แค้น  แตแ่ทนท่ีจะเป็นอยา่งนัน้เร่ืองนี ้
กลบัเตม็ด้วยการให้อภยัและถ้อยค าท่ีแสดงความกรุณาส าหรับคนท่ีปฏิบตัิตอ่โยเซฟด้วยความเลวร้าย
ตลอดหลายปีท่ีผา่นมา   โยเซฟเลือกท่ีจะไมไ่ปสูเ่ส้นทางของการแก้แค้น   เขาได้เรียนรู้วิธีการท่ีจะมองดู
ความเจ็บปวดในอดีตด้วยมมุมองใหม่   เขาชีใ้ห้เห็นวา่สิ่งท่ีพ่ีน้องได้ตัง้ใจจะท าร้ายเขานัน้พระเจ้าทรงหนัเห
ไปสูบ่างสิ่งท่ียอดเย่ียมซึง่สง่ผลให้ชว่ยกู้ ชีวิตของคนเป็นอนัมาก 
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เป็นเร่ืองยากส าหรับเราแคไ่หนท่ีจะเห็นแนวโน้มท่ีพระเจ้าใช้ความเจ็บปวดในชีวิตของเราเป็นเส้นทาง
น าสูก่ารชว่ยเหลือคนอ่ืน? 

3. โมเสส 

ความโกรธกลายเป็นปัญหาส าคญัในชีวิตของชายคนนี ้ ผู้ซึง่ขึน้มาเป็นผู้น าชนชาติอิสราเอล  โมเสสได้
น าคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ภายหลงัจากท่ีมีการแสดงฤทธ์ิอ านาจของพระเจ้ากบัอ านาจของฟาโรห์   
แม้วา่โมเสสก าลงัท าตามน า้พระทยัของพระเจ้าในทกุขัน้ตอนตลอดเส้นทางนัน้  แตเ่ขาก็ยงัมีปัญหาเร่ือง
ความโกรธ 

มีภยัพิบตัท่ีิแตกตา่งกนัถึงเก้าอยา่งท่ีมาถึงชนชาติอียิปต์เพราะวา่ฟาโรห์ปฏิเสธท่ีจะปลอ่ยคนอิสราเอล
ไป   เม่ือโมเสสเสร็จสิน้การประกาศภยัพิบตัสิดุท้ายท่ีจะเกิดขึน้  ซึง่จะสง่ผลให้เกิดความตายแก่บตุรหวัปีใน
ทกุครอบครัวของชาวอียิปต์  พระคมัภีร์กลา่ววา่ “โมเสสทลูลาฟาโรห์ด้วยความโกรธยิ่งนกั”  (อพยพ 11:8 
ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรม) 

หลายเดือนตอ่มา พระเจ้าทรงเรียกโมเสสขึน้ไปยงัภเูขาซีนายท่ีซึง่พระเจ้าประทานพระบญัญตัสิิบ
ประการให้แก่เรา   เม่ือเขาลงมาถึงตีนเขาโมเสสพบวา่ชนชาติอิสราเอลได้ทอดทิง้พระเจ้าสร้างพระของ
ตนเองเป็นรูปววัทองค าและก าลงัเฉลิมฉลองในงานเลีย้งกนัอย่างสดุเหว่ียง 

อพยพ 32:19 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

พอโมเสสเข้ามาใกล้ค่าย ได้เหน็รูปโคหนุ่ม และคนเต้นร า โทสะของโมเสสก็เดือด
พลุ่งขึน้ ท่านโยนแผ่นศิลาทิง้ตกแตกเสียที่เชิงภูเขาน่ันเอง 

ในเหตกุารณ์นีค้วามโกรธของโมเสสเป็นความรู้สกึท่ีคล้ายกบัสิ่งท่ีพระเจ้าทรงรู้สกึเช่นกนั   โมเสสโกรธ
อยา่งยิ่งท่ีพวกเขาได้ทอดทิง้พระเจ้าท่ีทรงน าพวกเขาออกจากอียิปต์ด้วยวิธีการอนัน่าอศัจรรย์ใจอยา่ง
รวดเร็ว 

หลายปีตอ่มา เม่ืออิสราเอลยงัคงร่อนเร่อยูใ่นถ่ินทรุกนัดาร  ประชาชนพากนัโต้เถียงกบัโมเสสโดยบน่
วา่ในเร่ืองท่ีพวกเขาไมมี่น า้ด่ืม  โมเสสไปหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน แตย่งัปล่อยให้ความโกรธของเขาออก
เหนือการควบคมุและน าพาเขาสูเ่ส้นทางท่ีไมถ่วายเกียรติแดพ่ระเจ้า 

กันดารวิถ ี20:7-12 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า  “จงเอาไม้เท้าและเรียกประชุมชุมนุมชน ทัง้เจ้าและ 
อาโรนพี่ชายของเจ้า  และบอกหนิต่อหน้าประชาชนให้หินหล่ังน า้ ดังนัน้ เจ้าจะ
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เอาน า้ออกจากหนิให้เขา ดังนัน้ แหละเจ้าจะให้น า้แก่ชุมนุมชนและสัตว์ดื่ม”   
โมเสสก็น า ไม้เท้าไปจากหน้าพระพักตร์พระเจ้า ดังท่ีพระองค์ทรงบัญชา  
โมเสสกับอาโรนก็เรียกชุมนุมชนให้ไปพร้อมกันที่หนิ โมเสสกล่าวแก่เขาว่า “เจ้าผู้
กบฏจงฟัง ณ บัดนีจ้ะให้เราเอาน า้ออกจากหนินีใ้ห้พวกเจ้าดื่มหรือ”  และโมเสสก็
ยกมือขึน้ตีหนินัน้สองครัง้ด้วยไม้เท้า และน า้ก็ไหลพล่านออกมามากมาย  ชุมนุม
ชนและสัตว์ของเขาก็ได้ดื่มน า้  พระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า “เพราะเจ้า
มิได้เช่ือเราจึงมิได้ถวายความศักดิ์สิทธ์ิแก่เราต่อหน้าคนอิสราเอล เพราะฉะนัน้
เจ้าจึงจะมิได้น าคนที่ประชุมนีเ้ข้าไปในแผ่นดนิซึ่งเราได้ให้แก่เขา” 

โมเสสยอมให้ความโกรธของเขาน าพาเขาลงสูเ่ส้นทางท่ีไมถ่วายเกียรติแดพ่ระเจ้า   ประการแรก โมเสส
ฉวยเอาเกียรตจิากการท าอศัจรรย์นีไ้ปเป็นของตน   เขากลา่ววา่ “ณ บดันีจ้ะให้เราเอาน า้ออกจากหินนีใ้ห้
พวกเจ้าด่ืมหรือ”   ประการท่ีสอง เขาไมไ่ด้พดูกบัหินตามท่ีพระเจ้าได้ตรัสก าชบัเขา   แทนท่ีจะท าอยา่งนัน้
เขากลบั “ตีหินนัน้สองครัง้ด้วยไม้เท้า”   

สิ่งท่ีนา่อศัจรรย์ก็คือวา่ แม้ว่าโมเสสจะไมถ่วายเกียรตแิดพ่ระเจ้า  พระเจ้าก็ยงัทรงท าการอศัจรรย์ และ
น า้ก็ไหลออกจากศลิาเพ่ือให้ประชาชนทัง้หมดด่ืมกิน 

แตพ่ระเจ้ามิได้ทรงนิ่งเฉยตอ่การไมเ่ช่ือฟังของโมเสส  พระเจ้าทรงกลา่วต าหนิเขา และบอกเขาวา่
เพราะเหตนีุโ้มเสสจะไมไ่ด้เข้าในแผน่ดินใหมท่ี่พระเจ้าทรงสญัญาแก่ชนชาตนีิ ้   

4. ดาวดิ 

ดาวิดเป็นอีกคนหนึง่ท่ีพระเจ้าทรงเลือกท่ีจะใช้ในวิถีทางท่ีพิเศษ   ในขณะท่ีเป็นหนุม่น้อย ดาวิดถกู 
พระเจ้าใช้ให้ฆา่ยกัษ์ท่ีช่ือโกลิอทั   ในหลายปีตอ่มาดาวิดได้ผา่นประสบการณ์ความยาก ล าบากมากเพราะ
กษัตริย์ซาอลูมีความอิจฉาในความดงัของดาวิด   ดาวิดจ าเป็นต้องหนีเพ่ือเอาชีวิตรอดเพราะวา่ซาอลู 
พยายามท่ีจะฆา่เขามากกว่าหนึง่ครัง้ 

ครัง้หนึง่เพ่ือนบ้านท่ีช่ือนาบาลได้ดหูมิ่นคนของดาวิด (ด ู1 ซามเูอล 25)   เม่ือดาวิดรู้ว่าคนของเขาถกู
ปฏิบตัิอยา่งไร   เขาก็โกรธมากเสียจนเดนิทางไปเพ่ือจะฆา่นาบาลและผู้ชายทกุคนท่ีท างานให้กบันาบาล  
แตด่าวิดถกูแทรกแซงจากภรรยาของนาบาลท่ีปอ้งกนัดาวิดไว้จากแผนการแก้แค้น 

น่ีคือดาวิดชายผู้ซึง่มีความรักอนัลกึซึง้ตอ่พระเจ้าอยา่งชดัแจ้ง  ถึงกระนัน้เขาก็ยงัเป็นคนท่ีโกรธมากเสีย
จนพร้อมท่ีจะสงัหารไมเ่พียงนาบาลเท่านัน้แตร่วมถึงคนงานทัง้หมดของเขาด้วย   ดาวิดพร้อมท่ีจะฆา่คนท่ี
ไร้ความผิดทัง้หมดเพ่ือตอบสนองตอ่ถ้อยค าท่ีดถูกูดหูมิ่น    ปฏิกิริยาตอบสนองเชน่นีก็้รุนแรงจนเกินไป  
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แตกตา่งจากยคุปัจจบุนันีห้รือไม?่  มีการตอ่สู้และการฆาตกรรมมากน้อยเทา่ไหร่ท่ีเร่ิมต้นเพียงเพราะการ
ถกูดหูมิ่น?  

หลายปีตอ่มา ดาวิดเผชิญกบัสถานการณ์ท่ียากล าบากอีกอยา่งหนึง่ คือชิเมอีได้ดถูกูดหูมิ่นและขว้าง
ปาก้อนหินใสเ่ขา (ด ู2 ซามเูอล 16:5-15)   ดาวิดสามารถตอบสนองด้วยความโกรธและสงัหารชายคนนี ้
แตเ่ขากลบัเลือกท่ีจะตอบสนองด้วยวิถีทางท่ีแตกตา่งออกไปอยา่งสิน้เชิง 

5. โยนาห์ 

เร่ืองราวของโยนาห์เป็นท่ีรู้จกักนัดีเพราะเขาอยูใ่นท้องปลาเป็นเวลาสามวนั หลงัจากนัน้เขามีชีวิตอยู่
เพ่ือท่ีจะบอกเลา่ให้โลกรู้เก่ียวกบัเร่ืองนี ้  โยนาห์เป็นผู้ประกาศขา่วประเสริฐคนหนึง่แตเ่ขามีปัญหา
บางอย่าง  พระเจ้าทรงต้องการให้เขาไปและเทศนาและประกาศแก่ชาวเมืองนีนะเวห์   แตช่าวนีนะเวห์
ไมไ่ด้เป็นเพ่ือนกบัชาวยิว  คงจะเหมือนกบัการท่ีพระเจ้าเรียกผู้ประกาศขา่วประเสริฐสกัคนจากอิสราเอลให้
ไปยงันครหลวงของประเทศอิหร่านหรืออิรักในปัจจบุนันีแ้ละเทศนากบัผู้คนในนครนัน้   

ภายหลงัจาก 3 วนัท่ีโยนาห์อยูใ่นท้องปลาเขาก็ยอมท่ีจะไปยงันครนีนะเวห์  โยนาห์ไปและเทศนาว่า 
“การพิพากษาก าลงัจะมาถึง!” แตป่ระชาชนในเมืองนัน้ไมไ่ด้ฆา่โยนาห์พวกเขากลบัยอมฟังโยนาห์และกลบั
ใจใหมร่วมถึงกษัตริย์แหง่นครนัน้ด้วย   นีนะเวห์เป็นเมืองท่ีโหญ่โตมากเม่ือเปรียบเทียบกบันครทัง้หลายใน
โลกปัจจบุนั   ท่ีนัน่มีเดก็มากกวา่ 120,000 คน ดงันัน้ จงึเป็นไปได้ว่านครใหญ่นีอ้าจมีคนเกือบหนึง่ล้านคน
ได้ 

การฟืน้ฟซูึง่กระจายไปทัว่นครนีนะเวห์นัน้เป็นหนึง่ในการฟืน้ฟท่ีูยิ่งใหญ่ท่ีสดุเทา่ท่ีมีการบนัทึกไว้ใน 
พระคมัภีร์   แตโ่ยนาห์กลบัรู้สกึโกรธพระเจ้าเม่ือประชาชนในเมืองนัน้กลบัใจ 

โยนาห์ 4:1-4 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

เหตุการณ์นีไ้ม่เป็นที่พอใจโยนาห์อย่างยิ่ง และท่านโกรธ  ท่านจึงอธิษฐานต่อ 
พระเจ้าว่า “ข้าแต่พระเจ้า เม่ือข้าพระองค์ยังอยู่ในประเทศของข้าพระองค์  
ข้าพระองค์พูดแล้วว่าจะเป็นไปเช่นนีม้ิใช่หรือ น่ีแหละเป็นเหตุให้ข้าพระองค์ได้
รีบหนีไปยังเมืองทารชิช เพราะข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 
ผู้ทรงกอปรด้วยพระคุณและทรงพระกรุณา ทรงกริว้ช้าและบริบูรณ์ด้วยความรัก
ม่ันคง   และทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษ  ข้าแต่พระเจ้า เพราะฉะนัน้ บัดนี ้ขอ 
พระองค์ทรงเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสีย เพราะว่าข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่า
อยู่”  และพระเจ้าตรัสว่า “การที่เจ้าโกรธเช่นนีด้ีอยู่หรือ” 
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โยนาห์เพิ่งถกูพระเจ้าใช้ให้น าการฟืน้ฟท่ีูยิ่งใหญ่สูน่ครนีซ้ึ่งสง่ผลกระทบตอ่ผู้คนนบัแสนๆ คน   แต่
แทนท่ีเขาจะปีตยิินดีตอ่การกลบัใจใหมข่องพวกเขาโยนาห์กลบัโกรธอยา่งมากและขอพระเจ้าให้เอาชีวิต
ของเขาไปเสีย   โยนาห์กลา่ววา่คงจะดีท่ีเขาจะตายมากกวา่ท่ีจะมีชีวิตอยู่ 

แล้วท าไมพระเจ้าจงึทรงใช้นกัประกาศท่ีมีความวุ่นวายสบัสนอยา่งโยนาห์?  ความจริงก็คือว่าพระเจ้า
ได้เลือกท่ีจะใช้โยนาห์และพระเจ้าทรงยอมรับค าอธิษฐานแหง่การกลบัใจใหมข่องผู้คนในเมืองนีนะเวห์และ
มิได้ทรงน าการพิพากษาโทษนัน้มายงันครนี ้

แล้วมีบทเรียนอะไรท่ีเราจะน ามาใช้จากผู้คนท่ีมีช่ือเสียงในพระคมัภีร์เหลา่นี?้   บางคนมองดเูร่ืองราว
เหลา่นีแ้ละใช้เป็นข้อแก้ตวัให้กบัความโกรธของตน    แตน่ัน่ไมใ่ชเ่หตผุลท่ีท าไมเร่ืองราวเหลา่นีจ้งึปรากฏ
อยูใ่นพระคมัภีร์   เร่ืองราวเหลา่นีถ้กูใสไ่ว้ในพระคมัภีร์เพ่ือเป็นตวัอยา่งแก่เรา เพ่ือว่าเราสามารถเรียนรู้จาก
ความเข้มแข็งและความอ่อนแอของคนเหลา่นี ้ โดยหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าเราจะหลีกเล่ียงความผิดพลาด
ทัง้หลายท่ีพวกเขาได้กระท า 

ค. อะไรที่ท าให้พระเจ้าทรงพโิรธ? 

เม่ือเรามองดท่ีูข้อพระธรรมทัง้หมดในพระคมัภีร์ท่ีพดูถึงเร่ืองความโกรธ ประมาณคร่ึงหนึง่ของข้อ
เหลา่นีก้ าลงัพดูถึงความโกรธของพระเจ้า!    ถ้าเชน่นัน้พระเจ้าทรงมีปัญหาเร่ืองความโกรธอยา่งนัน้หรือ?  
ไมเ่ลย  แล้วท าไมพระคมัภีร์จงึพดูถึงความโกรธของพระเจ้า? 

จากปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ พระคมัภีร์น าเสนอภาพท่ีชดัเจนถึงพระเจ้าและวิธีการท่ีพระองค์ทรงใช้ 
พระพิโรธของพระองค์  แม้โยนาห์ผู้ซึง่มีปัญหานัน้ก็ยงัเข้าใจพระเจ้าชดัเจน 

โยนาห์ 4:2 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

เพราะข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงกอปรด้วยพระคุณ และ
ทรงพระกรุณา ทรงกริว้ช้า และบริบูรณ์ด้วยความรักม่ันคง  และทรงกลับพระทัย
ไม่ลงโทษ  

พระเจ้าทรงกริว้ช้า  พระองค์มิได้ทรงมีพระทยัร้อนเหมือนใครบางคนซึง่โกรธง่ายแม้แตใ่นเร่ืองเล็กๆ 
น้อยๆ   ครัง้แล้วครัง้เลา่ท่ีเราเห็นพระเมตตาและพระกรุณาของพระเจ้าได้ถกูส าแดงออกตอ่บรรดาคน
เหลา่นัน้ท่ีไมส่มควรได้รับการปฏิบตัเิชน่นีจ้ากพระเจ้า 
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แล้วอะไรท าให้พระเจ้าทรงพระพิโรธ? 

ฮีบรู 3:10 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

เพราะเหตุนัน้เราจึงพโิรธคนเหล่านัน้ และว่า “ใจของเขาหลงผิดอยู่เสมอ เขาไม่
รู้จักทางของเรา”   

ในฮีบรูบทท่ี 3 พระเจ้าทรงอธิบายวา่ท าไมพระองค์จงึทรงพระพิโรธตอ่ผู้คนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งตอ่คน
เหลา่นัน้ท่ีได้รับโอกาสท่ีจะเรียนรู้จกัพระองค์   พระเจ้าทรงพระพิโรธเม่ือพวกเขาหนัจิตใจของพวกเขา
ออกไปจากพระองค์และปฏิเสธท่ีจะเช่ือฟังพระองค ์

พระเจ้าทรงชว่ยเราจากค าพิพากษาโทษถึงตายซึง่รวมถึงการอยูใ่นนรกชัว่นิรันดร์   แตถ่ึงกระนัน้ 
บรรดาคนท่ีรู้สิ่งนีดี้ก็ยงัคงได้หนัหลงัให้กบัพระเจ้า และปฏิเสธความรักและพระบญัชาของพระองค์ 

พระเจ้าทรงพระพิโรธทกุครัง้ท่ีเราท าบาปหรือ?  ไมเ่ลย และโยนาห์ 4:2  แสดงให้เห็นชดัเจนคือพระเจ้า
ทรงพระพิโรธช้า   แตค่วามบาปได้ท าลายศกัยภาพทัง้หมดท่ีจะเกิดกบัชีวิตเนส ความช่ืนชมยินดี สนัตสิขุ 
และความหมายท่ีแท้จริงในชีวิต  แตเ่พราะว่าพระเจ้าทรงรักเรามากเหลือเกิน พระองค์จงึทรงต้องการท่ีจะ
ให้สิ่งท่ีดีท่ีสดุกบัเรา  และพระองค์ทรงโศกเศร้าเม่ือเรายอมให้สิ่งอ่ืนมาปล้นเอาสิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีพระองค์ทรงมี
ไว้ส าหรับเรานัน้ไปเสีย 

แม้แตเ่ม่ือพระเจ้าทรงแสดงพระพิโรธตอ่ความบาป พระองค์ก็ยงัทรงรักเรามากจนสง่พระเยซูมาเพ่ือ
จดัเตรียมความรอดส าหรับเรา 

ในบทถดัไปเราจะดวูิธีการท่ีเราสามารถใช้ความโกรธของเราในทางท่ีท าให้พระเจ้าพอพระทยั  เรา
สามารถมีความมัน่ใจในชยัชนะ   เราไมจ่ าเป็นต้องเป็นทาสของความโกรธ   เราสามารถเรียนรู้วิธีท่ีจะหนั
อารมณ์ความรู้สกึนีไ้ปสูอิ่ทธิพลท่ีสร้างสรรและทรงพลงัในชีวิตของเราได้ 
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บทที่ 4 
เราจะใช้ความโกรธในทางที่ท าให้พระเจ้า  

พอพระทัยได้อย่างไร? 

ในบทท่ี 2 เราวางแผนการหยดุอ านาจในทางท าลายล้างของความโกรธในชีวิตของเราเม่ือเราได้มอบ
สิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า  ในบทท่ี 3 เราดวูิธีการท่ีพระเยซูและคนอ่ืนๆ ในพระคมัภีร์ใช้ความโกรธ   
ในบทนีเ้ราจะค้นหาวิถีทางใหม่ๆ  ท่ีจะใช้ความโกรธและดกูารใช้ความโกรธในทางท่ีท าให้พระเจ้าพอพระทยั
แบบคร่าวๆ ซึง่บางสว่นของด้านเหลา่นีจ้ าเป็นต้องท าอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือการเตบิโตตลอดชีวิตท่ีเหลือของเรา    

พระเจ้าไมไ่ด้ขอให้เราด าเนินชีวิตท่ีปราศจากความโกรธ    พระอง์ทรงสร้างเรามาพร้อมกบั
ความสามารถท่ีจะมีความรู้สึกโกรธ  แตเ่วลานีเ้ราจ าเป็นต้องเลือกวิธีการท่ีจะใช้   เราไมอ่าจเปล่ียนแปลง
อดีตของเรา ไมส่ าคญัวา่จะดีหรือร้ายแคไ่หน   แตเ่รามีโอกาสท่ีจะเปล่ียนวิถีทางท่ีเราจะใช้ความโกรธใน
การด าเนินชีวิตประวนัของเรา 

พวกเราสว่นใหญ่จ าเป็นต้องเรียนรู้วิธีการเหยียบเบรคให้กบัการตอบสนองด้วยความโกรธของเราตาม
วิถีปกตท่ีิเคยท า   จงใช้เวลาสกัเล็กน้อยและจินตนาการดวูา่   หากความโกรธเป็นเหมือนกบัไฟแล้ว  พวก
เราบางคนก็คงจะเป็นปีศาจท่ีหายใจออกมาเป็นไฟ!   ทกุครัง้ท่ีเราเปิดปากด้วยความโกรธ  เราก็ก าลงัเร่ิม
พน่ไฟออกมา   บ้านของเราก าลงัถกูเผาไหม้รวมถึงผู้คนรอบตวัเราด้วย  และเม่ือเรามองดตูวัเองก็จะเห็นวา่
ตวัเราก าลงัอยู่บนกองไฟ!  

การเรียนรู้ท่ีจะใช้ความโกรธในทางท่ีท าให้พระเจ้าพอพระทยันัน้ไมไ่ด้ส าเร็จด้วยค าอธิษฐานท่ีเรียบง่าย
เพียงครัง้เดียว   ยงัมีขัน้ตอนอ่ืนอีกมากในกระบวนการของการเตบิโตนี ้  ส าหรับพวกเราสว่นใหญ่แล้ว หนึง่
ในขัน้ตอนแรกๆ ของการเตบิโตใหมนี่ก็้คือกาหยดุการก่อไฟด้วยความโกรธของเรา   และในทางตรงกนัข้าม 
เราจ าเป็นต้องดบัไฟท่ีก าลงัเผาไหม้เรือนของเราและทกุคนท่ีแวดล้อมเรารวมถึงตวัเราเองด้วย   ครัน้เม่ือเรา
ควบคมุไฟนัน้ได้และหยดุการจดุไฟใหม่ๆ ในทกุครัง้ท่ีเราเปิดปากแล้ว  หลงัจากนัน้เราก็จะสามารถเร่ิมต้น
มองดกูารใช้ความโกรธอยา่งเหมาะสมได้ 
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ก. เตรียมตัวเผชิญปัญหาด้วยการตดัสินใจใหม่นีท้ี่จะมอบสิทธิ
ส่วนบุคคลให้กับพระเจ้า 

อยา่คาดหวงัวา่การมอบสิทธิสว่นบคุคลแดพ่ระเจ้าจะแก้ปัญหาทัง้หมดของเราได้  สิ่งท่ี เราอาจค้นพบ
โดยเร็วก็คือว่า การตดัสินใจนีจ้ะน าปัญหาเข้าสูชี่วิตของเรามากย่ิงขึน้   แตอ่ยา่เพิ่งรู้สึกท้อแท้ใจเพราะวา่น่ี
เป็นสว่นหนึง่ของการเจริญเติบโต   การเปล่ียนแปลงมกัเป็นเร่ืองท่ีเจ็บปวด แตเ่รามัน่ใจได้วา่พระเจ้าจะทรง
ชว่ยเราในแตล่ะปัญหา  หากเราใช้เวลามองดแูนวโน้มของปัญหาท่ีอยูเ่บือ้งหน้าเราก็สามารถเตรียมตวั
เผชิญปัญหาได้  และไมรู้่สกึแปลกใจเม่ือปัญหาเหล่านีป้รากฏตวัในชีวิตของเรา   ดงันัน้ จงอยา่กลวัปัญหา
เหลา่นี ้แตจ่งเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญ 

1. เอาชนะสงครามแห่งความกลัว 

อยา่ประหลาดใจหากเรามีการตอ่สู้ ท่ีก าลงัด าเนินไปในความคิดของเรา  ความคดิโลดแลน่ไปด้วย
ความกลวัในเร่ืองท่ีคนอ่ืนจะหาประโยชน์และท าร้ายเราหากเราไมป่กปอ้งตนเอง  หากเราก าลงัรู้สกึถึง
ความกลวันีอ้ยูภ่ายใน  จงยอมรับ!  แล้วเผชิญกบัมนัด้วยความจริงจากพระเจ้า 

คริสเตียนมากมายยอมมอบสิทธิสว่นบคุคลแก่พระเจ้า แตก็่ยงัไมต่าย!  พระเจ้าจะไม่ร้องขอให้เราท า
บางสิ่งท่ีจะท าลายเรา   จงรับความชว่ยเหลือจากพระเจ้าในการหยดุวิถีเก่าๆ ท่ีเตม็ด้วยบาป   การด าเนิน
ชีวิตท่ีขดัขวางเราจากการมีประสบการณ์กบัชีวิตท่ีแท้จริงซึง่พระเจ้าทรงมีไว้ส าหรับเรา 

ดงันัน้ หากเรายอมมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า เราจะตายอย่างนัน้หรือ?  ไมใ่ชใ่นฝ่าย
ร่างกายแน่ แตห่วงัใจวา่วิถีเก่าๆ ของความคิดซึง่ท าให้ความโกรธมีอ านาจในทางท าลายล้างในชีวิตของเรา
นัน้จะตายไป 

ดงันัน้ แทนท่ีจะปล่อยให้ความกลวัท าให้เราพา่ยแพ้  จงยึดพระหตัถ์ของพระเยซูไว้และไว้วางใจ
พระองค์วา่จะชว่ยเราให้ผา่นแตล่ะสถานการณ์ซึง่เราจะเผชิญตลอดชีวิตท่ีเหลือของเรา  

2. อย่ากล่าวโทษตนเองในทุกครัง้ที่ล้มเหลว 

ความโกรธเป็นส่วนหนึง่ท่ีฝังรากลกึในชีวิตถึงขนาดท่ีเราอาจพบวา่ตนเองก าลงัตอบสนองด้วยความ
โกรธก่อนท่ีเราจะคดิด้วยซ า้ไป   คล่ืนแหง่การกล่าวโทษทัง้หลายอาจซดัสาดใสเ่ราเม่ือเราย้อนคิดไปวา่เรา
ชา่งเป็นคนท่ีล้มเหลวอะไรเช่นนี ้
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อยา่สรุปเอาวา่พระเจ้าเป็นผู้ทรงกลา่วโทษเรา   เป็นไปได้อยา่งมากวา่มารร้ายนัน้เองท่ีก าลงัน าการ
กลา่วโทษนีม้าถึงเรา   มารต้องการท่ีจะท าให้เรายอมล้มเลิก  และการกลา่วโทษก็เป็นหนึง่ในวิธีการท่ีดีท่ีสดุ
ท่ีมารสามารถท าให้เราท้อแท้ใจ 

โรม 8:1-2 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

เหตฉุะนัน้การลงโทษจึงไม่มีแก่คนทัง้หลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะว่ากฎ
ของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ท าให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาป
และความตาย 

พระเจ้าทรงรักเราแม้เราจะล้มเหลว   จอห์น แม๊กซ์เวลล์ เขียนหนงัสือท่ีช่ือว่า   การลม้ไปข้างหนา้:  
จงเปลีย่นความผิดพลาดใหเ้ป็นขัน้บรรไดสู่ความส าเร็จ   จงเรียนรู้จากความล้มเหลวของเราและมุง่
เจริญเตบิโตตอ่ไป 

3. เราจะยังคงรู้สึกโกรธอยู่ 

ความรู้สกึถึงความโกรธนัน้ยงัคงผดุขึน้ภายในตวัเราเม่ือเราเผชิญกบัปัญหาตา่งๆ ในแตล่ะวนั    
การมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้านัน้ไมไ่ด้หยดุยัง้เราจากความรู้สกึโกรธ   การทดสอบท่ีแท้จริงก็
คือสิ่งท่ีเราจะกระท าหรือเราจะตอบสนองอยา่งไรในเวลาท่ีเราตระหนกัวา่เราก าลงัรู้สึกโกรธอยูภ่ายใน  

เราต้องรับผิดชอบตอ่ความโกรธของเราและเลือกการตอบสนองของเรา   อย่าปล่อยให้ตนเองคดิวา่ 
“คณุท าให้ฉันโกรธ!”   เพราะเม่ือเราคิดอยา่งนัน้  เราก็ก าลงัให้คนๆ นีค้วบคมุอารมณ์ของเรา   อย่ายอม
มอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแก่คนอ่ืน  จงมอบแดพ่ระเจ้า 

หากเราเอาแตซ่อ่นความโกรธของเราไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตวัเราเอง หรืออดัลงไปภายในแล้ว เราก็
ไมไ่ด้แก้ไขปัญหาเร่ืองความโกรธ   เราจ าเป็นต้องปลดปล่อยความโกรธนีใ้นวิถีทางท่ีจะท าให้พระเจ้าพอ
พระทยั   เราจะพดูถึงประเด็นนีใ้ห้รายละเอียดมากขึน้ในชว่งหลงัของบทเรียนนี ้

4. เราจะมองเหน็คนอื่นมีปัญหาเร่ืองความโกรธ 

เม่ือเราเร่ิมต้นจดัการกบัปัญหาความโกรธของเรา  เป็นไปได้วา่เราจะตระหนกัมากขึน้วา่คนอ่ืนก าลงัใช้
ความโกรธ   จงระวงัท่ีจะน าชีวิตคนท่ีอยูใ่นฐานะพี่เลีย้งมาเป็นแบบอยา่งให้กบัเราในด้านการแสดงความ
โกรธ   เราต้องแนใ่จว่าคนเหลา่นีก้ าลงัใช้ความโกรธของตนในทางท่ีพระเจ้าพอพระทยั 
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มีคริสเตียนจ านวนมากท่ีอยูใ่นต าแหนง่ของผู้ มีสิทธิอ านาจท่ีใช้ความโกรธของตนในวิถีทางท่ีท าลาย
ล้าง    แตผู่้น าเหล่านีไ้มไ่ด้มอบสิทธิสว่นบคุคลของเขาแดพ่ระเจ้า 

อยา่สรุปเอาเองวา่ เพราะพระเจ้าก าลงัใช้พวกผู้น า   พวกเขาจงึเป็นแบบอยา่งเร่ืองการแสดงความโกรธ
ท่ีดีให้เราได้ท าตาม   มีผู้คนมากมายเป็นเหมือนอยา่งโยนาห์ท่ีพระเจ้าก าลงัใช้ในวิถีทางท่ีเตม็ด้วยฤทธ์ิ
อ านาจ แตค่นเหลา่นัน้ก็ยงัมีปัญหาเร่ืองความโกรธ 

ให้สายตาของเราจดจ่อท่ีพระเยซูคริสต์ในฐานะท่ีทรงเป็นผู้ เดียวท่ีเราจะท าตามและพระองค์ไมเ่คยท า
ให้เราต้องผิดหวงั 

5. อย่าท าให้ความโกรธของเรา “เป็นเร่ืองฝ่ายวญิญาณ” 
จนเกินไป 

วิธีการเรียนรู้ทางใหม่ๆ  ในการใช้ความโกรธคืออยา่หลอกลวงตวัเองด้วยการรับเส้นทางของการ “แก้ไข
แบบส าเร็จรูป”    เราต้องระวงัท่ีจะไมส่วมเปลือกนอกอนัใหมใ่ห้กบัการหลอกลวงวิถีในทางท าลายของการ
ใช้ความโกรธ 

เราสามารถท าให้ความโกรธของเรากลาย “เป็นเร่ืองฝ่ายวิญญาณ” อยา่งมาก จนอาจแก้ตวัให้กบั
ปฏิกิริยาตอบสนองของเราโดยกล่าววา่ “ฉนัได้มอบสิทธิสว่นบคุคลของฉนัแดพ่ระเจ้าแล้ว และเวลานีส้ิ่งท่ี
ฉนัรู้สกึนัน้เป็น ‘ความโกรธท่ีชอบธรรม’   พระเจ้าทรงต้องการให้ฉนัแสดงวา่ฉนัไมพ่อใจคนๆ นัน้ เพราะวา่
พวกเขาได้ท าผิดตอ่ฉนั” 

แตน่ี่เป็นพระวิญญาณบริสทุธ์ิท่ีก าลงัท างานในชีวิตของเราหรือ?  หรือเป็นแคส่ิทธิสว่นบคุคลเดมิๆ ของ
เราท่ีตกแตง่ด้วยเสือ้ผ้าชดุใหมท่ี่เรียกวา่การหลอกลวงละ่? 

สิ่งท่ีเราจ าเป็นต้องท าก็คือการวางความโกรธของเราลง และพฒันาวิถีทางใหม่ๆ  ของการตอบสนอง
ก่อนท่ีเราจะหยิบยกความโกรธขึน้มาอีก 

อาจมีปัญหามากกวา่รายการทัง้ห้าอย่างข้างบนนี ้  จงผกูพนัตวัท่ีจะติดตามพระเยซูในด้านนีข้องชีวิต
ตอ่ไป  และเราจะเร่ิมเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีแท้จริงในทางบวก   ท่ีแน่ๆ  เราจะยงัพบ
กบัปัญหามากยิ่งขึน้ด้วย! 
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ข. ก้าวแรกสู่การเจริญเตบิโตแบบใหม่ๆ 

เราสามารถพบกบัการเปล่ียนแปลงท่ีแท้จริงในวิถีทางท่ีความโกรธเข้ากนัอยา่งเหมาะเจาะกบั
ชีวิตประจ าวนัของเรา  ในท่ีนีมี้ขัน้ตอนบางอยา่งสูก่ารเจริญเตบิโตซึง่เราสามารถเร่ิมท าได้ทนัที   บาง
ขัน้ตอนอาจส าเร็จอยา่งง่ายดาย แตบ่างขัน้ตอนอาจยากและล าบากยิ่งนกั แถมยงัใช้เวลานานกวา่จะ
ช านาญ   สิ่งส าคญัก็คือวา่เราต้องเร่ิมต้นตัง้แตว่นันี!้ 

1. เตมิเต็มความคิดด้วยความจริงจากพระเจ้าเก่ียวกับความโกรธ 

ตัง้แตป่ฐมกาลจนถึงวิวรณ์พระคมัภีร์พดูเร่ืองความโกรธมากกวา่ 600 ครัง้   จงค้นหาข้อพระธรรมท่ี
บอกวิธีท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราใช้ความโกรธ   จงศกึษาข้อพระธรรมเหลา่นี ้ ท่องจ าข้อความท่ีพดูกบั
ชีวิตของเราโดยตรง  แล้วใคร่ครวญภาวนาข้อพระธรรมเหลา่นีเ้ป็นประจ า 

จงยอมให้ค าสอนของพระเจ้าท่ีพดูถึงความโกรธนัน้เตมิเตม็ความคิดของเรา  เฝา้ทบทวนข้อพระธรรม
เหลา่นีเ้ป็นประจ า  มองหาวิธีท่ีจะใช้ข้อพระธรรมเหลา่นีก้บัสถานการณ์ท่ีเราเผชิญอยู่   ดท่ีูกล่องข้อความ
ข้างลา่งซึง่ได้ให้ตวัอย่างข้อพระธรรมท่ีพดูถึงความโกรธไว้ 

เราอาจเขียนวา่มีสิ่งใดท่ีกระตุ้นความโกรธของเรา  แล้วหาข้อพระคมัภีร์ท่ีสามารถชว่ยเราให้ตอบสนอง
ด้วยวิถีทางใหม่ๆ   

ค าวา่ความโกรธ โกรธ เดือดดาล พระพิโรธ และค าอ่ืนๆ ท่ีคล้ายกนันีถ้กูใช้กว่า 600 ครัง้ในพระคมัภีร์   
ในท่ีนีมี้บางข้อพระธรรมจากฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 ท่ีสอนบทเรียนส าคญัเก่ียวกบั
ความโกรธให้กบัเรา 

สดุดี 103:8 ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

พระเจ้าทรงพระกรุณาและมีพระคณุ ทรงกริว้ช้าและอดุมด้วยความรักมัน่คง 

สุภาษิต 12:16 ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

จะรู้ความร้อนใจของคนโง่ได้ทนัที แตค่นท่ีหยัง่รู้ยอ่มไมน่ าพาตอ่การดถูกู  

สุภาษิต 16:32 ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971  

บคุคลผู้ โกรธช้าก็ดีกวา่คนมีก าลงัมาก และบคุคลผู้ปกครองจิตใจของตนเองก็ดีกวา่ผู้ ท่ีตี เมืองได้  
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สุภาษิต 19:11 ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971  

สามญัส านกึท่ีดีกระท าให้คนโกรธช้า และท่ีมองข้ามการทรยศไปเสียก็เป็นศกัดิ์ศรีแกเ่ขา  

สุภาษิต 19:19 ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971  

คนท่ีโมโหฉนุเฉียวจะต้องได้รับโทษ เพราะถ้าเจ้าช่วยกู้ เขาแล้ว ก็ต้องชว่ยกู้ เขาอีก 

สุภาษิต 22:24-25 ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971  

อยา่เป็นมิตรกบัคนท่ีมกัโกรธ หรือไปกบัคนขีโ้มโห เกรงวา่เจ้าจะเรียนรู้ทางของเขา และ พวัพนัตวัเจ้า
เข้าในบว่ง  

เอเฟซัส 4:26-27 ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971  

จะโกรธก็โกรธได้ แตอ่ยา่ท าบาป   อยา่ให้ถึงตะวนัตกเรายงัโกรธอยู ่ และอย่าให้โอกาสแกม่าร 

เอเฟซัส 4:31 ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971  

จงให้ใจขมข่ืน และใจขดัเคือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกนั และการพดูเสียดสี กบัการคิดปอง
ร้ายทกุอยา่ง อยูห่่างไกลจากเราเถิด 

ยากอบ 1:19-21 ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971  

ดกู่อนพ่ีน้องท่ีรักของข้าพเจ้า จงทราบข้อนี ้จงให้ทกุคนไวในการฟัง ช้าในการพดู ช้าในการโกรธ  

เพราะวา่ความโกรธของมนษุย์ไมไ่ด้กระท าให้เกิดความชอบธรรมแหง่พระเจ้า  เหตฉุะนัน้จงเลิกความ
โสมมทัง้หลายแหล่ และการชัว่ร้ายอนัดกด่ืน และจงน้อมใจรับพระวจนะท่ีทรงปลกูฝังไว้แล้วนัน้ ซึง่
สามารถชว่ยจิตวิญญาณของเราทัง้หลายให้รอดได้  

2. การผูกพนัตัวในแต่ละวันที่จะไม่ยดึสิทธิส่วนบุคคลของตน 

การมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้าไมใ่ชท่ าเพียงครัง้เดียวก็จบ   แตเ่ป็นกระบวนการปลด
วิถีทางเดมิๆ ของการด าเนินชีวิตลงและสวมใสว่ิถีทางใหมท่กุวนั 

จงเร่ิมต้นในแตล่ะวนัด้วยการผกูพนัตวักบัพระเจ้า  ให้พระเจ้ามาก่อนในสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ 
ความโกรธ   บอกพระเจ้าวา่เราต้องการท่ีจะมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า และขอให้พระองค์
แสดงให้เราเห็นหากว่ายงัมีสิ่งอ่ืนใดท่ีเราจ าเป็นต้องยอมจ านนตอ่พระองค์ 

เราอาจอธิษฐานอยา่งเจาะจงเก่ียวกบัด้านเหลา่นัน้ซึง่เรามีปัญหามากท่ีสุดกบัความโกรธ   อยา่สญัญา
กบัพระเจ้าวา่เราจะไมโ่กรธอีก  แตจ่งอทุิศตวัในการติดตามพระเยซู  ไมส่ าคญัวา่วนันีเ้ราจะโกรธบอ่ยแค่
ไหน 
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ในชว่งท้ายของแตล่ะวนั เราอาจใช้สกัสองสามนาทีในการใคร่ครวญถึงตลอดวนัท่ีผา่นมา   เราใช้ 
ความโกรธหรือไม?่  อะไรท่ีท าให้เราโกรธ?  เราอาจทบทวนข้อพระคมัภีร์ท่ีพดูถึงความโกรธอีก และดวูา่ข้อ
พระธรรมเหลา่นีพ้ดูถึงสถานการณ์เหลา่นัน้อย่างไร 

หากเรารู้วา่เราพลาดจากสิ่งท่ีดีท่ีสดุของพระเจ้าแล้ว จงคิดทบทวนถึงสถานการณ์นัน้ใหมอี่กครัง้  โดย
ขอพระเจ้าชว่ยเราให้เห็นวิธีการท่ีเราสามารถตอบสนองอยา่งแตกตา่งออกไป       จงผกูพนัตวัท่ีจะแสวงหา
ความชว่ยเหลือจากพระเจ้าส าหรับสิ่งท่ีเราจะเผชิญในวนัพรุ่งนี ้  แล้วนอนหลบัในสนัตสิขุโดยรู้วา่พระเจ้า
จะชว่ยเราทกุก้าวย่างของเส้นทางนัน้ 

3. จงตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้ความโกรธควบคุมเราอีก 

เม่ือเรามองดใูนแตล่ะวนัใหม่ อาจมีหลายสถานการณ์ซึง่ในอดีตเราอาจใช้ความโกรธในการตอบสนอง
ตอ่สิ่งท่ีก าลงัเกิดขึน้นัน้   หนึ่งในการตดัสินใจท่ีใหญ่ยิ่งท่ีเราจ าเป็นต้องกระท าในแตล่ะวนัก็คือตดัสินใจท่ีจะ
หยดุการใช้ความโกรธอย่างท่ีเราเคยท าในอดีต  หากว่าเราต้องการจะหยดุอ านาจในทางท าลายของความ
โกรธในชีวิตเรา  เราจ าเป็นต้องหยดุการใช้รูปแบบการตอบ สนองและรูปแบบความคิดท่ีเราเคยท ามาใน
อดีตเสีย  จง “หยดุซะ!”    

แตก่ารแคบ่อกตนเองให้ “หยดุซะ!” โดยปกตแิล้วไมไ่ด้ท าให้กระบวนการเปล่ียนแปลงบรรลผุลสมบรูณ์
ตามท่ีต้องการ  จะต้องใช้ขัน้ตอนมากมายของการสร้างรูปแบบการตอบสนองแบบใหม่  พระเจ้าทรงพร้อม
ท่ีจะชว่ยเหลือ  แตห่นึง่ในกลยทุธ์ท่ีสามารถช่วยเราให้เคล่ือนไปสูท่ิศทางท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราไป ก็
คือการกลา่ววา่ “หยดุซะ!” เม่ือเราพบวา่ตวัเองก าลงัเร่ิมตอบสนองด้วยความโกรธซึง่เป็นการพาเรากลบั
ไปสูว่ิถีทางเดมิๆ นัน้อีก  

มีพระคมัภีร์หลายข้อท่ีกลา่วถึงความส าคญัของการควบคมุความโกรธของเรา   ในท่ีนีมี้พระธรรมจาก
ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 สามข้อซึง่พดูถึงประเดน็นี ้

สุภาษิต 29:11 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971  

คนโง่ย่อมให้ความโกรธของเขาพลุ่งออกมาเตม็ที่ แต่ปราชญ์ย่อมยับยัง้โทสะไว้
เงียบๆ  

1 โครินธ์ 6:12 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971  

ข้าพเจ้าท าสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะท าได้นัน้เป็นประโยชน์  ข้าพเจ้าท าสิ่ง
สารพัดได้แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อ านาจของสิ่งใดเลย   
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ยากอบ 1:20 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971  

เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระท าให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้า  

เราจ าเป็นต้องหยดุสิ่งใดก็ตามท่ีขดัขวางเราจากการเจริญเตบิโตในหนทางท่ีพระเจ้าทรงปรารถนา    
จงถามตวัเองว่า “อะไรคือสิ่งท่ีข้าพเจ้าจ าเป็นต้องท าเพ่ือพฒันาชีวิตท่ีชอบธรรมซึง่พระเจ้าทรงต้องการให้
ข้าพเจ้าพฒันา?”   ความโกรธจะไมน่ าพาเราไปยงัจดุหมายนัน้แน่ๆ !  เราจ า เป็นต้องเลือกวิถีทางใหมใ่น
การตอบสนองตอ่สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัเหล่านี ้ซึ่งชว่ยเราให้พฒันาวิถีชีวิตแบบใหม่ซึง่พระเจ้าทรง
ปรารถนาให้เรามี 

4. ตัง้เป้าหมายว่าเราจะช้าในการโกรธ 

หนึง่ในวิถีทางใหม่ท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราใช้ความโกรธของเราก็คือการช้าในการโกรธ!  พระคมัภีร์
กลา่ววา่พระเจ้าทรงเช่ืองช้าในการโกรธ   และนัน่เป็นวิถีทางท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราตอบสนองด้วย
เชน่กนั 

ยากอบ 1:19-20 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971  

ดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงทราบข้อนี ้จงให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด
ช้าในการโกรธ เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระท าให้เกิดความชอบธรรม
แห่งพระเจ้า 

พระเจ้าทรงบอกเราสามประการเก่ียวกบัรูปแบบการตอบสนองใหมท่ี่พระองค์ทรงต้องการให้เราท าจาก
พระธรรมข้อนี ้

1. “ทกุคนควรไวในการฟัง” 

2.  เราควร “ช้าในการพดู” 

3.  เราควร “ช้าในการโกรธ” 

เราอาจเรียกหลกัการนีว้่าสามขัน้ตอนพืน้ฐานของพระเจ้าในการบริหารจดัการกบัความโกรธ   ทัง้สาม
ขัน้ตอนนีเ้ป็นการตดัสินใจท่ียาก  แตล่ะขัน้ตอนเป็นสิ่งท่ีตรงข้ามกบัวิธีการท่ีคนส่วนใหญ่ตอบสนองเม่ือ
โกรธ 

ให้เรามาดขูัน้ตอนการบริหารจดัการกบัความโกรธเหลา่นี ้
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ก. ทุกคนควรไวในการฟัง 

เม่ือเราโกรธ เราสว่นใหญ่มกัจะไวในการพดูและช้าในการฟัง! 

พระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนท่ีไวในการฟัง  แตฟั่งอะไรล่ะ? แล้วฟังใคร?  เราอาจพดูว่า “เอาละ่  
พระเจ้าทรงต้องการให้ฉนัฟังอีกฝ่าย”  

แตว่า่นัน่จะปอ้งกนัเราจากการโกรธโดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากเขาก าลงัพดูสิ่งท่ีโหดร้ายและเจ็บปวดตอ่
เราอยา่งนัน้หรือ?     

วิธีท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีเราสามารถประยกุต์ใช้หลกัความจริงนีก็้คือ การเป็น “คนท่ีไวในการฟังพระเจ้า” เม่ือ
เราเผชิญกบัปัญหาท่ีน่าโมโห   จงสง่ค าอธิษฐานฉกุเฉินไปท่ีสวรรค์  โดยกลา่ววา่ “พระเจ้า ข้าพระองค์
ต้องการความชว่ยเหลือจากพระองค์ในเวลานี!้   ช่วยข้าพระองค์ให้ฟังสิ่งท่ีพระองค์ก าลงัตรัสแก่ข้าพระองค์
เก่ียวกบัวิธีท่ีควรตอบสนองตอ่สถานการณ์นี!้”     

อยา่คาดหวงัท่ีจะได้ยินเสียงดงัเหมือนเสียงฟ้าผา่จากสวรรค์ หรือเห็นทตูสวรรค์ม 
พร้อมกบัดาบท่ีสอ่งแสงวบูวาบปรากฏท่ีข้างกายของเรา   แตจ่งขอพระเจ้าท่ีจะชว่ยเราให้คดิถึงข้อ 
พระคมัภีร์ท่ีจะชว่ยเราให้ตอบสนองตอ่สถานการณ์นี ้

และใชแ่ล้ว เรายงัต้องฟังคูก่รณีด้วย แตใ่นขณะเดียวกนัจงเบียดตวัเข้าไปในพระหตัถ์ของพระเยซูใน
ขณะท่ีฟัง  โดยตระหนกัวา่พระเยซูทรงอยูก่บัเราท่ีนัน่เพ่ือชว่ยเราให้ตอบสนองในวิถีทางท่ีถกูต้อง 

ข. ทุกคนควรช้าในการพูด 

เราพาตวัเองเข้าไปในความยุ่งยากทัง้ปวงโดยสิ่งท่ีเรากลา่วในยามท่ีเราโกรธ   พระเจ้าไมไ่ด้บอกให้เรา
แคปิ่ดปากและไมพ่ดูอะไรเลย   แตพ่ระองค์ทรงบอกให้เราเรียนรู้ท่ีจะช้าในการพดูในยามท่ีเราโกรธด้วย 

วิธีการนีอ้าจไมส่อดคล้องกบัเส้นทางชีวิตทัง้หมดของเราท่ีมกัตอบสนองในยามโกรธ   โดยปกติความ
โกรธจะควบคมุปากของเราและเราก็มกัจะมีหลายสิ่งท่ีจะพดูกบัอีกฝ่ายหนึง่ 

แล้วเราจะเร่ิมต้นการเปล่ียนแปลงอยา่งไร?  เราอาจใช้สามค านี ้ หยุด—คิด—อธิษฐาน!   หรือบางที
เราควรจะหยดุ—อธิษฐาน--แล้วคิด   การหยดุคือการปิดปากของเราให้สนิท  น่ีคือปากของเรา เราต้อง
รับผิดชอบ! 
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คดิ--เร่ืองอะไร?   

1. สิ่งแรก ตระหนกัวา่เราก าลงัเดนิอยูใ่นสถานการณ์ท่ีอนัตราย ไมใ่ชเ่พราะสิ่งท่ีคนอ่ืนอาจ
กระท าตอ่เรา แตเ่พราะวิธีการท่ีโดยปกตเิรามกัจะตอบสนองเม่ือโกรธ 

2. บอกตนเองวา่ “เราจ าเป็นต้องเลือกการตอบสนองอยา่งระมดัระวงั ไมใ่ชเ่อาแตต่อบสนอง
ด้วยความโกรธ”  อย่ายอมให้สมองถกูควบคมุด้วยอารมณ์โกรธ 

3. เราจ าเป็นต้องควบคมุความคดิของเราไว้ ดงันัน้ จงบอกสมองของเราให้คดิเข้าไว้!   อยา่
ปลอ่ยให้เปล่ียนเป็นขอพกัสกัแปปแล้วยอมให้ความโกรธกระโดดเข้าควบคมุในท่ีนัง่คนขบั 

4. จงเลือกถ้อยค าด้วยความระมดัระวงั หากเราไมไ่ว้วางใจตนเองท่ีจะพดูกบัคนๆ นีใ้นเวลานี ้ 
จงบอกเขาวา่เราต้องการจะพดูคยุเร่ืองนีใ้นภายหลงั   การท าเชน่นีอ้าจท าให้ทัง้สองฝ่ายมี
เวลาท่ีจะสงบลง  ทัง้ยงัอาจให้เวลาแก่เราในการวางแผนวิธีการการตอบสนองตอ่บคุคลนี ้
ด้วย 

ค. ทุกคนควรช้าในการโกรธ 

จงเรียนรู้วิธีการในการโกรธอยา่งเช่ืองช้า  ตรงจดุนีจ้ะน าสู่การเรียนรู้และการเจริญเตบิโตอย่างจริงจงั
ส าหรับพวกเราสว่นใหญ่!  

สว่นหนึง่ของค าตอบตอ่ค าถามนีจ้ะอยูใ่นเนือ้หาส่วนถดัไปของบทเรียนนี ้ ซึง่เราจะพดูคยุเก่ียวกบัการ
พฒันาทกัษะใหม่ๆ  ในการตอบสนองตอ่สถานการณ์ซึ่งในอดีตเรามกัใช้ความโกรธ   แตอ่ยา่ลืม พระเจ้าจะ
ไมบ่อกให้เราช้าในการโกรธนอกเสียจากวา่เป็นสิ่งท่ีสามารถจะท าได้จริง 

หากเราเรียนรู้ท่ีจะเป็นคนช้าในการโกรธแล้ว ขัน้ตอนอยา่งหนึง่ก็คือการเรียนรู้ท่ีจะ “ควบคมุ” อารมณ์
โกรธแทนท่ีจะปลอ่ยให้เกิดขึน้เองโดยอตัโนมตัิ   เราควบคมุอารมณ์ได้   เราสามารถหวัเราะเม่ือมีสิ่งท่ีดีได้
เกิดขึน้กบัเรา หรือเราสามารถเลือกท่ีจะโศกเศร้าเม่ือบางคนบอกเราถึงการสญูเสียท่ีพวกเขาประสบ   
ความคดิสามารถถกูใช้ให้กระตุ้นอารมณ์ของเรา 

แตส่ าหรับพวกเราส่วนใหญ่แล้ว ความโกรธนัน้เป็นเสมือน “นกัเลง” ความโกรธไมไ่ด้ขออนญุาตเราท่ีจะ
แสดงตวัออกมา แตพ่ลุง่ออกมาในโอกาสใดก็ตามท่ีต้องการ   ท าไมนะ่หรือ?  เพราะวา่เราให้เสรีภาพแก่
อารมณ์นีเ้ป็นเวลานานหลายปีเหลือเกินในชีวิตของเรา 

วิธีท่ีดีท่ีสดุในการเป็นคนท่ีช้าในการโกรธก็คือเลือกการตอบสนองท่ีแตกตา่งออกไป  ให้เป็นจดุเร่ิมต้น
ของการตอบสนองตอ่สถานการณ์นัน้ๆ   หนึง่ในวิธีท่ีจะท าสิ่งนีก็้คือบอกตนเองว่า “ฉนัจะไมใ่ช้อารมณ์โกรธ
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เป็นการตอบสนองแรกสดุในสถานการณ์นี”้   เราก าลงับอกความโกรธให้นัง่ลง จนกวา่เราจะบอกให้มนัยืน
ขึน้   แล้วเราจงึเลือกท่ีจะใช้ความคิดอ่ืนเป็นการตอบสนองแรกสุดของเราตอ่สถานการณ์นี ้เชน่ ฉนัจะ
อธิษฐานและฟังพระเจ้า  หรือวา่ฉนัจะปิดปากของฉนัให้สนิท   เชน่เดียวกบัท่ีความโกรธเป็นเคร่ืองมืออนั
ทรงพลงั ความเงียบก็เป็นเคร่ืองมือท่ีทรงอ านาจเชน่กนั! 

เม่ือกษัตริย์ดาวิดวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเพราะเหตสุงครามกลางเมืองท่ีปะทขุึน้ในประเทศของเขา  ชิเมอีได้
ขว้างปาก้อนหินและฝุ่ นดินใสด่าวิดและแชง่สาปเขา   ครัน้เม่ือนายทหารของดาวิดถามดาวิดวา่เขาควรท่ีจะ
ขึน้ไปและสงัหารชายคนนีห้รือไม่ แตด่าวิดตอบวา่ “ไม”่ 

2 ซามูเอล 16:11-12 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

ดาวิดตรัสกับอาบีชัยและข้าราชการทัง้สิน้ของพระองค์ว่า “ดูเถดิ ลูกของเราเอง
ยังแสวงหาชีวิตของเรา ยิ่งกว่านัน้ ท าไมกับคนเบนยามนิคนนีจ้ะไม่กระท าเล่า 
ช่างเขาเถดิให้เขาด่าไป เพราะพระเจ้าทรงบอกเขาแล้ว  บางทีพระเจ้าจะทอด
พระเนตรความทุกข์ใจของเรา และพระองค์จะทรงสนองเราด้วยความดีเพราะเขา
ด่าเราในวันนี”้ 

ดาวิดสามารถตอบสนองชิเมอีด้วยความโกรธและกลา่วว่า “ชายคนนีไ้มมี่สิทธ์ิท่ีจะแสดงการไมเ่คารพ
ตอ่เราเช่นนี ้ เราคือกษัตริย์!”   แตแ่ทนท่ีจะยึดมัน่ในสิทธิสว่นบคุคลของเขาท่ีต้องได้รับความเคารพ  ดาวิด
กลบัเลือกท่ีจะตอบสนองด้วยความคิดซึง่ปกปอ้งเขาไว้จากการใช้ความโกรธในวิถีทางของการท าลายล้าง  
นัน่คือเราเร่ิมต้นความคิดท่ีว่าพระเจ้าอาจตรัสบอกให้ชิเมอีกระท าสิ่งนี ้  ดาวิดเตม็ใจท่ีจะยอมให้พระเจ้าใช้
ใครก็ได้ท่ีจะพดูใสชี่วิตของเขา  แม้พวกเขาจะท าสิ่งนีด้้วยการดถูกูดหูมิ่นก็ตาม 

ยากอบ 1:20 กลา่ววา่ “เพราะวา่ความโกรธของมนษุย์ไมไ่ด้กระท าให้เกิดความชอบธรรมแหง่พระเจ้า”   
ข้อนีไ้มไ่ด้กลา่ววา่เราต้องไมเ่คยโกรธเลยในชีวิตเรา   หากแตพ่ระค าข้อนีบ้อกถึงความจริง คือ  เม่ือเราโกรธ
น้อยครัง้ท่ีจะเห็นความโกรธดงึเราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึน้   และน้อยครัง้ท่ีจะก่อเกิดผลแหง่ชีวิตท่ีชอบธรรม
ซึง่พระเจ้าทรงปรารถนาในตวัเรา 

ความโกรธโดยปกตจิะน าเราให้ด าเนินในเส้นทางของการปกปอ้งตนเอง เส้นทางของการแก้แค้น และ
เส้นทางแหง่สิทธิสว่นบคุลของเรา ซึง่เราจะกลา่วตอ่บคุคลท่ีได้ท าให้เราขุน่เคืองใจวา่ “คณุไมมี่สิทธ์ิท าในสิ่ง
ท่ีคณุได้ท าตอ่ฉนั!” 
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5.  พฒันาทกัษะใหม่ของการตอบสนองต่อสถานการณ์ซึ่งในอดีต
เรามักใช้ความโกรธ 

เชน่เดียวกบัท่ีเราได้พฒันาทกัษะเร่ืองความโกรธในตลอดหลายปีท่ีผ่านมา  บดันีเ้ราก็จ าเป็นต้อง
พฒันาทกัษะใหม่ๆ  เพ่ือแทนท่ีการใช้ความโกรธ  นบัเป็นสิ่งท่ีท้าทายไมน้่อยเลย 

เราจ าเป็นต้องพฒันาวิถีทางใหมข่องการด าเนินชีวิตเม่ือมาถึงเร่ืองของความโกรธในชีวิตของเรา เชน่ 

1. การตอบสนองท่ีเป็นแนวคดิใหม่ 

2. การตอบสนองทางด้านอารมณ์ใหม่ 

3. การตอบสนองด้านการกระท าแบบใหม่ 

4. การตอบสนองท่ีเป็นการพดูแบบใหม่ 

5. สีหน้าใหมท่ี่ไมใ่ชภ่าพลกัษณ์ของความโกรธแบบว่า “ฉนัอาจฆา่คณุ!” แตเ่ป็นสีหน้าท่ีแตกตา่ง
ออกไปจากเดมิ 

ทกุด้านท่ีกลา่วมานีต้้องการความใสใ่จจากเรา   เราจ าเป็นต้องน าเอาพระวจนะของพระเจ้ามาและ
เร่ิมต้นมองหาวิถีปฏิบตัเิพ่ือตอบสนองตอ่สถานการณ์เหล่านัน้ซึง่ในอดีตเราเคยใช้ความโกรธ เชน่ 

1. ใช้ความอดทนแทนท่ีความโกรธ 

2. ใช้การจดจ่อท่ีพระเจ้าเม่ือถกูดถูกูดหูมิ่น แทนท่ีจะตอบสนองโดยความโกรธ 

3. ใช้การมองหาความเข้าใจในคนอ่ืนแทนท่ีการตอบโต้และแก้แค้น 

4. ใช้การอวยพรแก่คนเหลา่นัน้ท่ีสาปแชง่เรา 

5. ใช้การอธิษฐานเผ่ือคนเหล่านัน้ท่ีใช้เราอยา่งดถูกูดหูมิ่น 

6. ใช้การเจริญเติบโตใกล้ชิดกบัพระเยซูมากขึน้แทนท่ีจะจดัการคนอ่ืนอยา่งสาสม 

7. ใช้การสร้างคนอ่ืนแทนท่ีการท าลายพวกเขา 

8. ใช้การกลายเป็นผู้สร้างสนัติแทนท่ีการตอ่สู้ชิงดีกนั 

9. ใช้การให้อภยัแทนการเป็นคนขมข่ืนใจ 

10. ใช้การเป็นผู้ ท่ีไวในการฟังแทนท่ีการเป็นผู้ ท่ีไวในการโกรธ 

11. ใช้การให้ค าตอบท่ีอ่อนหวานแทนท่ีการตะเบง็เสียงด้วยความโกรธ 

รายการนีส้ามารถเขียนได้อีกมากมาย  แตอ่ยา่งน้อยเราจะเร่ิมเห็นแนวคิดบาง  
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อยา่งในการตอบสนองท่ีแตกตา่งออกไป  ซึง่เราสามารถจดจอ่ในฐานะท่ีสิ่งเหลา่นีช้ว่ยในการ
เจริญเตบิโตของเรา 

ส าหรับพวกเราสว่นใหญ่แล้วการเลือกใช้หนึง่ในการตอบสนองรูปแบบใหม่ๆ  เหลา่นีจ้ะต้องใช้มากกวา่
แคก่ารตดัสินใจง่ายๆ วา่ “ฉันจะตอบสนองโดยการใช้_____________ (ช่ือวิถีทางใหม่ๆ )”  คงจะเป็น
กระบวนการอนัยาวนานและยากล าบากในการพฒันาทกัษะท่ีจะใช้การตอบสนองแบบใหมนี่แ้ทนท่ีความ
โกรธ   แตพ่ระเจ้าจะประทานสตปัิญญาและพลงัให้แก่เราเม่ือเราใช้การตอบสนองใหม่ๆ  เหลา่นี ้

แล้วเราจะเร่ิมต้นท่ีจดุไหน? 

หนึง่ในการเร่ิมต้นท่ีดีท่ีสดุก็คือ การเขียนสิ่งท่ีเรามีปัญหามากท่ีสดุเก่ียวกบัความโกรธ  จงมองหาข้อ
พระคมัภีร์ซึง่จะชว่ยเราให้ตอบสนองในวิถีทางใหมไ่ด้ 

อีกวิธีการหนึง่ก็คือ การเขียนสิทธิสว่นบคุคลซึง่มีความส าคญัมากท่ีสดุส าหรับเรา  แล้วหลงัจากนัน้ให้
ตัง้เปา้หมายวา่ครัง้หน้าเราจะตอบสนองอยา่งไรเม่ือบางคนละเมิดกฏเกณฑ์เดมิๆ นัน้ของเรา  เราสามารถ
ใช้โครงการท่ี 8 ในสมดุบนัทึกโครงการ “การพฒันารูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ” เพ่ือชว่ยเราใน
กระบวนการนี ้

วิธีการท่ีเรารับมือกบัความขดัแย้งเป็นด้านหนึง่ท่ีพวกเราหลายคนจ าเป็นต้องพฒันาวิถีทางใหม่ๆ  ของ
การตอบสนองโดยปราศจากความโกรธ   

6. การพฒันารูปแบบใหม่ๆ ของการตอบสนองต่อความขัดแย้ง 

หลายๆ ครัง้สถานการณ์ความขดัแย้งกระตุ้นความโกรธของเราขึน้มา   หากเราเรียนรู้ท่ีจะใช้ความโกรธ
ในทางท่ีถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้าแล้วเราก็จ าเป็นต้องเรียนรู้วิถีทางใหม่ๆ  ของการตอบสนองตอ่ความขดัแย้ง  
หากความขดัแย้งเป็นเหตใุห้เราโกรธง่าย เราก็จ าเป็นต้องให้ความใสใ่จเป็นพิเศษในการปฏิเสธรูปแบบการ
ตอบสนองแบบเดมิๆ และพฒันาวิถีทางใหม่ๆ  ของการตอบสนอง 

7. เฉลิมฉลองแม้ในชัยชนะเล็กๆ  

ขณะท่ีเราแสวงหาท่ีจะพฒันาวิถีทางใหม่ๆ  ในการตอบสนองแทนท่ีการใช้ความโกรธเราจะพบกบัความ
ล้มเหลวอยูไ่มน้่อย  ดงันัน้ จงใช้เวลาท่ีจะเฉลิมฉลองก้าวเล็กๆ แหง่ความก้าวหน้า!   อยา่ได้เรียกร้องความ
สมบรูณ์แบบจากตวัเราเอง   หากเราโกรธเพียงแค ่5 นาทีในวนันีแ้ทนท่ีจะเป็น 8 นาทีแบบเม่ือวานนีแ้ล้ว  
จงเฉลิมฉลองเถิด!   เราก าลงัเคล่ือนไปในทิศทางท่ีถกูต้องแล้ว! 
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จงขอบพระคณุพระเจ้าในแตล่ะวนัส าหรับความชว่ยเหลือท่ีพระองค์ทรงจดัเตรียมให้แก่เรา  จงยืนหยดั
อยูบ่นพระสญัญาของพระเจ้า แม้หากวา่ยงัไมไ่ด้เป็นจริงในชีวิตของเราในวนันีก็้ตาม   จงอา่นยากอบ 1:19 
และกลา่ววา่ “น่ีคือบคุคลท่ีฉันก าลงัจะเป็น  และฉนัขอเฉลิมฉลองให้กบัฉนัคนใหมใ่นวนันี!้” 

จงเฉลิมฉลองในแตล่ะครัง้ท่ีเราสามารถใช้รูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ  ในกิจวตัรประจ าวนัของเรา 

8. จงใช้ความโกรธเป็น “นาฬิกาปลุก” ของเรา 

เชน่เดียวกบัท่ีเราใช้นาฬิกาปลกุเพ่ือท าให้เราต่ืนขึน้ในยามเช้า  จงใช้ความโกรธให้เป็น “นาฬิกาปลกุ” 
ซึง่จะกระตุ้นความคิดนีคื้อ “ฉนัจ าเป็นต้องให้ความใสใ่จตอ่วิธีการท่ีฉนัตอบสนองในเวลานี!้”   เราก าลงั
ถอยหลงัไปสู่วิถีทางเก่าๆ ของการตอบสนองตอ่ปัญหาหรือเปลา่?  หรือวา่เราพร้อมท่ีจะตอบสนองใน
วิถีทางใหมซ่ึง่จะถวายเกียรติแดพ่ระเจ้า?  ความโกรธเป็นสญัญาณเตือนวา่เราก าลงัยึดมัน่ตอ่สิทธิสว่น
บคุคลของเราซึง่จ าเป็นต้องมอบให้แดพ่ระเจ้าหรือไม่? 

การใช้ความโกรธเป็นนาฬิกาปลกุนัน้ เ ป็นวิธีการหนึง่ของการบอกกบัตนเองวา่ “ต่ืนได้แล้ว!  สนใจ
หนอ่ย!  เธอก าลงัเผชิญกบัสถานการณ์ซึง่ความโกรธต้องการท่ีจะควบคมุการตอบสนองของเธอ!”   แทนท่ี
จะกดปุ่ มปิดเสียง และยอมให้ความโกรธควบคมุเวลาขณะนัน้  เราจ าเป็นต้องให้ความคดิของเราจดจ่อท่ี
วิธีการท่ีพระเจ้าต้องการให้เราตอบสนองตอ่สถานการณ์นัน้ 

9. จงเลือกกฏเกณฑ์ใหม่ๆ ในการด าเนินชีวติของเรา 

ด้วยวิถีทางเดมิของการด าเนินชีวิต  สิทธิสว่นบคุคลของเรามกัผกูติดอยา่งแนน่หนากบัความโกรธของ
เรา  ดงัท่ีคริสเตียนใหมค่นหนึง่กลา่ววา่ “สิ่งเหลา่นีคื้อกฏเกณฑ์ของผมส าหรับทกุ คนท่ีจะท าตาม   แต่
กฏเกณฑ์เหลา่นัน้บอ่ยครัง้มกัถกูละเมิด แล้วผมก็โกรธ” 

แตเ่ม่ือเรายอมมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า น่ีไมไ่ด้หมายความวา่เราด าเนินชีวิตโดยไมมี่
กฏเกณฑ์อะไรเลยในชีวิต   เรายงัคงมีกฏเกณฑ์แตจ่ะไมใ่ชก่ฏเกณฑ์ท่ีเราสร้างขึน้เพ่ือชีวิตของเราเองอีก
ตอ่ไป   บดันีเ้ราเลือกท่ีจะยอมจ านนตอ่พระเจ้าอย่างสิน้เชิงและตอ่กฏเกณฑ์ท่ีพระองค์ทรงมีไว้ส าหรับเรา 

สิ่งเหลา่นีไ้มใ่ชก่ฏเกณฑ์ของพระเจ้าท่ีเราจะบงัคบัใช้กบัคนอ่ืน แตเ่ป็นกฏเกณฑ์ของพระเจ้าท่ีเราจะใช้
กบัตวัเอง   เม่ือเราเผชิญกบัแตล่ะสถานการณ์ในแตล่ะวนั  เราควรจะถามวา่ “พระเจ้า พระองค์ทรง
ต้องการให้ข้าพระองค์ตอบสนองอย่างไร?”   วิถีทางท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราตอบสนองนัน้อาจดเูหมือน
โง่เขลาเม่ือเปรียบกบัวิถีทางท่ีเราเคยตอบสนองในอดีต   แตห่ากเราจะตอบรับวิถีทางของพระเจ้าในการ
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ตอบสนองอยา่งเตม็ท่ีก็จะก่อเกิดผลของวิถีชีวิตใหมแ่ก่เราซึง่เป็นวิถีชีวิตใหมแ่บบพระเยซูในการด าเนินชีวิต
ท่ีท าให้พระเจ้าพอพระทยั 

การจดจ่อของเราจะไมอ่ยูท่ี่การท าให้คนอ่ืนตอบสนองในวิถีทางท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้พวกเขาท า   
แทนท่ีจะเป็นอยา่งนัน้  เราควรมุง่เน้นท่ีตวัเราเอง  นัน่คือการตอบสนองของตวัเองโดยไมส่ าคญัวา่คนอ่ืนจะ
ตอบสนองอยา่งไร 

สดุดี 119:11 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

ข้าพระองค์ได้สะสมพระด ารัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระ
องค์จะไม่ท าบาปต่อพระองค์  

เราจ าเป็นต้องท ามากกวา่แคท่อ่งจ าข้อพระธรรมนี ้นัน่คือเราต้องอทุิศตวัในการท าให้เป็นความ
ปรารถนาแหง่จิตใจของเราท่ีจะไมท่ าบาปตอ่พระเจ้า   เม่ือเรารับเอาความจริงของพระเจ้าและฝังลกึลงใน
จิตใจของเราแล้ว  สิ่งนีจ้ะเป็นเคร่ืองน าทางเราในการตอบสนองแตล่ะสถานการณ์ท่ีเราเผชิญ   น่ีเป็นสิ่งท่ี
ท าได้ง่ายๆ หรือ?  ไมง่่ายแน่นอน!   แล้วเป็นไปได้หรือไม่?  “โดยพระเจ้าไมมี่สิ่งใดท่ีเป็นไปไมไ่ด้!” 

แล้วอะไรคือกฏเกณฑ์ท่ีพระเจ้าทรงมีส าหรับข้าพเจ้า? 

ข้อพระคมัภีร์บางข้อได้จดัการกบัเร่ืองความโกรธ เชน่ ยากอบ 1:19-20, เอเฟซสั 4:26-27,  
สภุาษิต 29:11, สภุาษิต 15:1, สภุาษิต 22:24  

สว่นข้ออ่ืนๆ นัน้แสดงสิ่งท่ีเราจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตแทนท่ีความโกรธ เชน่ 1 โครินธ์ 13, เอเฟซสั 4,  
โคโลสี 3, กาลาเทีย 5, และโรม 12 

ใช้เวลาสกันาทีทบทวนรายการ 9 อย่างนี ้(หน้า 51-61) เราสามารถใช้บางสว่นของขัน้ตอนแรกๆ สู่การ
เจริญเตบิโตของเราในการเรียนรู้วิธีการท่ีจะใช้ความโกรธในทางท่ีพระเจ้าพอพระทยั  วิธีการใดท่ีเราคดิวา่
จะชว่ยเรามากท่ีสดุในเร่ืองความโกรธ?   จงหยิบเอามาสกัหนึง่หรือสองอย่างจากวิธีการทัง้หมดแล้วเร่ิมต้น
ใช้ในชีวิตของเราวนันี ้  ขณะท่ีเราท าให้วิธีการเหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการตอบสนองทกุๆ วนัเราก็จะเร่ิม
เห็นการเปล่ียนแปลงมาถึงชีวิตของเรา 

ในอีกสามประเดน็ถดัไปนี ้เราจะมองดแูละใช้เวลามากขึน้ในการสร้างความช านาญ   แตล่ะอยา่งเป็น
ด้านท่ีส าคญัของการเจริญเติบโตและความเข้าใจหากเราจะเห็นการเปล่ียนแปลงในระยะยาวในชีวิตของ
เรา   ให้เราส ารวจดลู าดบัความส าคญัของทัง้สามอย่างนีท่ี้พระเจ้ามีไว้ส าหรับเราเพ่ือชว่ยเราให้
เจริญเตบิโตจนเป็นอยา่งชายหรือหญิงท่ีพระเจ้าต้องการให้เราเป็น 
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ค. การพฒันาคุณลักษณะชีวิตทางบวก 

หนึง่ในวิธีการท่ีทรงพลงัท่ีสดุส าหรับเราในการเอาชนะผลกระทบในทางท าลายของความโกรธในชีวิต
ของเราก็คือ การจดจอ่ท่ีการพฒันาคณุสมบตัชีิวิตทางบวกภายในตวั ซึง่เรียกกนัวา่คณุลกัษณะชีวิต   สิ่ง
เหลา่นีคื้อคณุสมบตัิท่ีจะให้ความเข้มแข็งแก่เราในการควบคมุอารมณ์โกรธของเราและใช้ในวิถีทางท่ี
สร้างสรร 

คณุลกัษณะชีวิตเหลา่นีไ้มไ่ด้เป็นเพียงแคก่ารบริหารจดัการกบัความโกรธ  แตค่ณุลกัษณะเหลา่นีย้งั
เป็นการสร้างศลิารากฐานท่ีส าคญัในชีวิตของเรา เพ่ือว่าเราจะกลายเป็นคริสเตียนท่ีเข้มแข็งและมีความ
เป็นผู้ใหญ่ซึง่พระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นอีกด้วย   ขณะท่ีเราพฒันาคณุ ลกัษณะชีวิตเหลา่นีชี้วิตของเรา
ก็จะมีความสมดลุและจะเตรียมเราให้เป็นผู้ ท่ีประสบความส าเร็จในการท าสิ่งท่ีพระเจ้าทรงเรียกให้ท าใน
ชีวิตของเราด้วย 

แล้วอะไรคือคณุลกัษณะชีวิตท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราพฒันา?  ในท่ีนีมี้พระคมัภีร์หลายข้อซึง่แสดง
รายการคณุลกัษณะชีวิตท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราพฒันา 

1 โครินธ์ 13:4-8 

2 เปโตร 1:5-7 ได้พดูถึงหนึง่ในคณุสมบตัิ 8 อยา่งท่ีเราจ าเป็นต้องพฒันาในชีวิตของเรา    พระเจ้า
ประทานพระสญัญาอนัประเสริฐขณะท่ีเราพฒันาคณุสมบตัเิหลา่นีใ้นชีวิตของเรา 

2 เปโตร 1:8-10 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

ถ้าเราทัง้หลายเพียบพร้อมด้วยของประทานเหล่านีแ้ล้ว ก็จะกระท าให้เราเกิด
ประโยชน์และเกิดผลที่ได้ซาบซึง้ในพระเยซูคริสตเจ้าของเรา  เพราะว่าผู้ใดที่ขาด
ธรรมเหล่านีก้็เป็นคนตาบอดตาสัน้ และลืมไปว่าตนได้รับการช าระให้พ้นความ
ผิดบาปแล้ว  เพราะฉะนัน้ พี่น้องทัง้หลาย จงยิ่งอุตส่าห์กระท าตนให้เป็นไปตามที่
พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกเราไว้แล้วนัน้ เพราะว่าถ้าเราประพฤตเิช่นนัน้ เรา
จะไม่พลาดจากทางที่น าไปสู่ความรอด 

ในชัน้เรียนคณุลกัษณะชีวิต ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของหลกัสตูรการศึกษาส่วนตวัส าหรับคริสเตียนใหม่นัน้มี
รายการคณุลกัษณะถึง 49 อยา่ง   ทัง้หมดของคณุลกัษณะชีวิตเหลา่นีล้้วนเป็นลกัษณะชีวิตท่ีส าคญั
ส าหรับเราท่ีจะพฒันาในชีวิต   เป็นไปไมไ่ด้ท่ีเราจะกลายเป็นผู้ เช่ียวชาญคนหนึง่ในคณุลกัษณะชีวิตทัง้ 49 
อยา่งนีภ้ายในสปัดาห์เดียว   อยา่งไรก็ตาม พระเจ้าจะชว่ยให้เราพฒันาและฝึกฝนท่ีจะสร้างคณุสมบตัท่ีิดี
ในชีวิตของเรา  คณุสมบตัเิหลา่นีจ้ะจดัเตรียมวิถีทางใหม่ๆ ในการตอบสนองตอ่สถานการณ์เหลา่นัน้ซึง่เรา
เคยตอบสนองด้วยความโกรธในอดีต 
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ง. เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบส่วนตวักับสิทธิ
ส่วนบุคคล 

1. อะไรคือความรับผิดชอบส่วนตัว? 

ทกุสิ่งท่ีเรากระท าหรืออยากจะท านัน้ไมไ่ด้นบัเป็นสิทธิสว่นบคุคล   บางอยา่งเป็น 
ความรับผิดชอบหรือเป็นสิ่งท่ีเราได้รับมอบหมายให้ท าหรือบางสิ่งท่ีเราต้องท า   ในการมอบสิทธิสว่น

บคุคลของเราแดพ่ระเจ้านัน้  เราต้องไมท่ าผิดพลาดด้วยการมอบความรับผิดชอบสว่นตวัของเราแด่
พระองค์ด้วย   ในท่ีนีมี้ตวัอย่างของผู้คนท่ีมอบความรับผิดชอบสว่นตวัของตนแดพ่ระเจ้า 

1. ฉนัได้มอบ “สิทธิสว่นบคุคล” ของฉนัแดพ่ระเจ้า ให้ทรงปกปอ้งอพาร์ตเม้นท์ของฉนั  ดงันัน้  
ฉนัไมต้่องล๊อคประตหู้องหรือหน้าตา่งของฉนัอีกตอ่ไป 

2. ฉนัได้มอบ “สิทธิสว่นบคุคล” ของฉนัแดพ่ระเจ้าแล้วในเร่ืองการสอบของฉนั ดงันัน้ ฉันจงึไม่
ต้องเรียนอีกตอ่ไป 

3. ฉนัได้มอบ “สิทธิสว่นบคุคล” ของฉนัแดพ่ระเจ้าแล้วให้ควบคมุวินยัลกูๆ ของฉนั ดงันัน้ ฉนัจงึ
ไมต้่องตกัเตือนลกูๆ เม่ือพวกเขาไมเ่ช่ือฟัง 

ทัง้สามกรณีด้านบน ไมใ่ชก่ารมอบสิทธิสว่นบคุคลของตน  แตน่ัน่คือการมอบความรับผิดชอบสว่นตวั
ของตนแก่พระเจ้าตา่งหาก   เราจ าเป็นต้องใสใ่จในการมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า แตจ่งเก็บ
ความรับผิดชอบสว่นตวัของเราและท าให้ส าเร็จด้วย 

เรายงัรู้สกึสบัสนในเร่ืองนีอ้ยู่หรือไม่?    สิทธิส่วนบคุคลคือกฏเกณฑ์ซึง่เราได้สร้างขึน้เพ่ือให้คนอ่ืนท า
ตาม   แตค่วามรับผิดชอบสว่นตวันัน้คือสิ่งตา่งๆ หรืองานทัง้หลายท่ีได้ถกูมอบให้แก่เราโดยใครบางคนผู้ มี
สิทธิอ านาจเหนือเราได้บอกเราถึงสิ่งท่ีต้องท า 

การเขียนรายการความรับผิดชอบสว่นตวัของเราจะมีประโยชน์มาก   รายการนีค้วรรวมถึงความ
รับผิดชอบในพระคมัภีร์ท่ีพระเจ้าทรงมอบให้เราด้วย หรือความรับผิดชอบท่ีเราได้รับมอบจากสมาชิกใน
ครอบครัวของเรา จากนายจ้าง จากครูอาจารย์ จากผู้น าในชมุชนของเรา  เป็นต้น    ในท่ีนีมี้บางกลุม่
ตวัอยา่งของความรับผิดชอบสว่นตวั 

พระเจ้า    ผู้น าของเรา 

คริสตจกัรของเรา  เพ่ือนของเรา 

ครอบครัวของเรา  งานของเรา 
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การเรียนรู้ท่ีจะเป็นผู้ ท่ีมีความรับผิดชอบในทกุด้านของการด าเนินชีวิตนัน้เป็นความท้าทายอยา่งหนึง่
ซึง่เราจะเผชิญในตลอดชีวิตท่ีเหลือของเรา   พระเจ้าจะช่วยเราเม่ือเรามองหาความชว่ยเหลือจากพระองค์    
ความโกรธอาจกลายเป็นการตอ่สู้หลกัท่ีส าคญัอยา่งหนึง่ท่ียาวนานหลายสปัดาห์ แตพ่ระเจ้าก็ทรงพร้อมท่ี
จะชว่ยเหลือเรา   อยา่มองหาข้อแก้ตวัส าหรับพฤตกิรรมท่ีขาดความรับผิดชอบของเรา 

2. เรามีสิทธ์ิที่จะปกป้องตนเองและคนอ่ืนจากอันตรายและ 
การถูกท าทารุณหรือไม่? 

คริสเตียนใหม่คนหนึง่ถามวา่ “หากฉนัมอบสิทธิสว่นบคุคลของฉนัแดพ่ระเจ้า นัน่ไมไ่ด้หมายความวา่
ฉนัไมมี่สิทธ์ิท่ีจะปกปอ้งตนเองและลกูๆ ของฉนัจากสามีท่ีชอบท าทารุณหรือ” 

สภุาพสตรีทา่นนีไ้มไ่ด้มีสิทธิสว่นบคุคลท่ีจะปกปอ้งตนเองและลกูๆ ของเธอ  แตเ่ธอมีความรับผิดชอบ
สว่นตวัท่ีจะปกปอ้งตนเองและลกูๆ ของเธอจากอนัตรายและจากการถกูท าร้าย  การมอบสิทธิสว่นบคุคล
ของเราแดพ่ระเจ้านัน้ไมไ่ด้หมายความวา่พระเจ้าทรงต้องการให้เราปลอ่ยให้คนอ่ืนท าร้ายเรา 

เรามีความรับผิดชอบท่ีพระเจ้าประทานให้เพ่ือปกปอ้งตนเองจากคนเหลา่นัน้ท่ีพยายามจะท าร้ายเรา   
วิธีการท่ีเราจะด าเนินในการปกปอ้งตนเองและคนอ่ืนนัน้อาจเป็นการร้องขอความชว่ยเหลือจากใครบางคน
ท่ีสามารถให้ค าแนะน าท่ีดีตอ่เรา 

อยา่ประหลาดใจหากคริสเตียนบางคนบอกเราวา่เราควรอยูใ่นสถานการณ์ท่ีถกูท าทารุณ  แล้วก็ “ให้
อภยัพวกเขาและไว้วางใจในพระเจ้า”   เราต้องปฏิเสธค าแนะน าอยา่งนัน้   เรายงัจ าเป็นต้องแสวงหาความ
ชว่ยเหลือจากใครบางคนท่ีสามารถชีน้ าเราในขัน้ตอนท่ีเหมาะสมท่ีจะท าบางสิ่งเพ่ือปกปอ้งตนเองและลกูๆ 
ของเรา   เราจ าเป็นต้องอธิษฐานและลงมือปฏิบตักิารในการพาตนเองออกจากสถานการณ์ท่ีถกูทารุณนัน้ 

เราอาจพดูคยุกบัครูของเราเก่ียวกบัวิธีการรับมือกบัการถกูท าทารุณ  

จ. จงพฒันาขอบเขต 

หากเราจะเจริญเตบิโตสูก่ารเป็นบคุคลท่ีมีความเป็นผู้ใหญ่อยา่งสมดลุตามท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เรา
เป็นแล้ว  เราจ าเป็นต้องพฒันาขอบเขตในชีวิตของเรา  มองเผินๆ แล้วน่ีอาจฟังดเูหมือนสิทธิสว่นบคุคลเป็น
อยา่งมาก  แตจ่ริงๆ แล้วไมเ่หมือนกนั 

สิทธิสว่นบคุคลนัน้คือกฏเกณฑ์ท่ีเราสร้างขึน้ซึง่เราต้องการให้คนอ่ืนท าตาม   แตข่อบเขตนัน้เป็น
กฏเกณฑ์ซึง่เราสร้างขึน้เพ่ือเราเองจะท าตาม 
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จริงๆ แล้วขอบเขตก็คือความรับผิดชอบท่ีพระเจ้าทรงมอบให้  ไมใ่ชส่ิทธิสว่นบคุคล   ขอบเขตตา่งๆ จะ
ชว่ยปกปอ้งเราในความสมัพนัธ์  ไมไ่ด้เป็นกฏเกณฑ์ท่ีจะปล้นเอาเสรีภาพไปจากเรา    ในทางตรงกนัข้าม  
ขอบเขตจะจดัเตรียมสถานท่ีอนัปลอดภยัท่ีซึง่เราสามารถกระท าทกุอยา่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราท า 

ตวัอยา่งการก าหนดขอบเขตก็คือ ไมไ่ด้ใกล้ชิดกบัคนท่ีโกรธง่าย 

สุภาษิต 22:24-25 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

อย่าเป็นมิตรกับคนที่มักโกรธหรือไปกับคนขีโ้มโห  เกรงว่าเจ้าจะเรียนรู้ทางของ
เขาและพัวพันตัวเจ้าเข้าในบ่วง  

ขอบเขตเหลา่นีส้ามารถปกปอ้งเราจากสถานการณ์ซึง่มีความเส่ียงสงูท่ีเราอาจถกูทดลองให้โกรธ
ขอบเขตเหลา่นีย้งัสามารถปกปอ้งเราจากการลงสูเ่ส้นทางซึง่เราอาจพดูหรือกระท าบางสิ่งท่ีจะท าให้อีกฝ่าย
หนึง่โกรธเราด้วย 

มีชดุหนงัสือในประเด็นท่ีเก่ียวกบัขอบเขต  เขียนขึน้โดย เฮนร่ี คลาวด์ และจอห์น ทาวน์เซน่  เราอาจ
เร่ิมต้นกบัเลม่ท่ีช่ือว่า ขอบเขต เมื่อไหร่ทีจ่ะตอบตกลงและวิธีการทีจ่ะตอบปฏิเสธเพือ่ควบคมุชีวิตของเรา   
หนงัสือนีจ้ะให้ค าสอนท่ียอดเย่ียมแก่เราเก่ียวกบัวิธีการสร้างขอบเขตให้เป็นสว่นท่ีสร้างสรรในชีวิตเรา   
ผู้ เขียนทัง้สองยงัได้เขียนหนงัสือหลายเลม่เก่ียวกบัหวัข้อนีส้ าหรับชีวิตสมรส ส าหรับลกูวยัรุ่น และขอบเขต
ส าหรับคนโสดด้วย  

ฉ. จงใช้ความโกรธของเราในทางที่ท าให้พระเจ้าพอพระทยั    

แล้วเม่ือไหร่ท่ีคริสเตียนใหมจ่ะสามารถใช้ความโกรธในวิถีทางท่ีท าให้พระเจ้าพอพระทยั?   นัน่เป็น
ค าถามท่ีดีและตอบได้ไมง่่าย   ท่ีจริงไมใ่ชเ่ร่ืองของเวลาแตเ่ป็นเร่ืองของการเจริญเติบโต นัน่คือการเข้าถึง
ระดบัท่ีพระเจ้าสามารถไว้วางใจเราให้ตอบสนองในทางท่ีถวายเกียรติแดพ่ระเจ้า 

บทเรียนก่อนหน้านี ้เราได้มองดวูิธีการท่ีพระเจ้าทรงสร้างเรา คือท่ีพระเจ้าประทานอารมณ์ความรู้สกึ
ของความโกรธแก่เรา  พวกเราสว่นใหญ่อนญุาตให้ความโกรธกลายเป็นอ านาจในทางท าลายในชีวิตของ
เรา   การเปล่ียนแปลงรูปแบบการตอบสนองแบบเดมิๆ ของความโกรธเป็นงานท่ีหนกัแตพ่ระเจ้าทรง
สญัญาท่ีจะชว่ยเราให้เติบโต  และฤทธ์ิอ านาจของพระองค์ก็มีมากเพียงพอท่ีจะประทานก าลงัท่ีเรา
จ าเป็นต้องมีเพ่ือการเปล่ียนแปลงนัน้  ในท่ีนีมี้ตวัอยา่งมากมายท่ีแสดงวิธีการท่ีเราสามารถใช้ความโกรธ
ในทางท่ีถวายเกียรตพิระเจ้า 
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1. เรียนรู้วิธีการตอบสนองด้วยความโกรธแทนที่จะเป็นปฏิกิริยา
โต้ตอบของความโกรธ 

การตอบโต้ด้วยความโกรธกลายเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตเราเสียจนยากท่ีเราจะให้เหตผุลใดได้   “นัน่ก็แค่
ลกัษณะท่ีฉนัเป็น” ความจริงก็คือวา่ เราทกุคนเรียนรู้การตอบสนองด้วยความโกรธ 

หนึง่ในวิถีทางท่ีเราสามารถท าให้พระเจ้าพอพระทยักบัความโกรธของเราก็คือ ใช้อย่างระมดัระวงัและ
อยา่งตัง้ใจ  โดยมีสายตาข้างหนึง่อยูท่ี่พระเยซูและอีกข้างหนึง่อยูท่ี่สถานการณ์ตรง หน้า  เราจ าเป็นต้อง
เข้าใจวิธีการท่ีพระเยซูทรงต้องการให้เราใช้ความโกรธของเรา   เราต้องวางเจตนาของเราลง และเตม็ใจท่ี
จะกระท าสิ่งท่ีพระเยซูเรียกเราให้กระท า 

หากเราเลือกอยา่งระมดัระวงัและอยา่งตัง้ใจท่ีจะใช้ความโกรธในวิถีทางท่ีถวายเกียรติแดพ่ระเจ้าแล้ว 
เราก็อาจใช้ความโกรธน้อยครัง้กวา่ท่ีเราเคยในอดีต 

ประโยชน์อีกอยา่งของการเรียนรู้วิธีการท่ีจะตอบสนองด้วยความโกรธอยา่งระมดัระวงัก็คือวา่ เรา
สามารถก าหนดแบบอย่างท่ีดีให้แก่คนอ่ืนท่ีอยูแ่วดล้อมเราถึงวิธีการใช้ความโกรธในทางท่ีถวายเกียรตแิด่
พระเจ้าได้   ประเดน็นีมี้ความส าคญัเป็นพิเศษในกรณีท่ีเรามีลกู  พวกเขาจ าเป็นต้องเห็นวา่ความโกรธ
สามารถถกูใช้ในวิถีทางท่ีสร้างสรร ไมใ่ชถ่กูใช้เพียงเพื่อวตัถปุระสงค์ในทางท าลายท่ีเห็นแก่ตวัเรานัน้ 

2. เม่ือเราโกรธ อย่าเก็บความเคียดแค้นไว้ 

ความโกรธเป็นอารมณ์ท่ีทรงพลงั และเราจ าเป็นต้องระวงัในการใช้อยา่งมีสติ  โดยไม่ปลอ่ยจนไม่
สามารถควบคมุได้  เม่ือเราใช้ความโกรธ เราจ าเป็นต้องควบคมุให้ได้โดยเร็ว   พระคมัภีร์กลา่วเตือนวา่จง
แนใ่จวา่เราแก้ไขสถานการณ์ท่ีท าให้เราโกรธก่อนตะวนัจะตกดนิ  น่ีอาจหมายความวา่เราเรียนรู้ท่ีจะให้
อภยัอย่างรวดเร็วแก่คนท่ีท าให้เราขุน่เคืองใจ 

เอเฟซัส 4:26-27 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าท าบาป  อย่าให้ถึงตะวันตกเรายังโกรธอยู่  และอย่าให้
โอกาสแก่มาร 

การยึดความโกรธไว้จะให้โอกาสความขมข่ืนใจในการหยัง่รากลกึลงในจิตใจของเรา แล้วความโกรธก็
จะเข้าควบคมุจิตใจของเราโดยเร็ว  แทนท่ีเราจะเป็นผู้ควบคมุความโกรธนัน้ 

การผา่นพ้นความโกรธโดยเร็วและการแสดงความรักและการยอมรับตอ่อีกฝ่ายหนึง่จะท าให้พวกเขารู้
วา่เราให้คณุคา่พวกเขาแม้ว่าเราเคยโกรธพวกเขาก็ตาม 
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3. หนัเหทศิทางความโกรธของเราไปสู่บางส่ิงที่สร้างสรร 

ความโกรธเป็นอารมณ์อยา่งหนึง่ท่ีมีพลงัมากมาย    เราจ าเป็นต้องค้นหาวิถีทางท่ีจะปลดปล่อยความ
โกรธโดยปราศจากการท าบาป  ส าหรับบางคนแล้วค าแนะน านีเ้ก่ียวข้องกบัการออกก าลงักาย การเลน่กีฬา 
หรือแคอ่อกไปเพ่ือเดนิเลน่ก็ตาม 

พระเยซูทรงจดัเตรียมแบบอยา่งท่ียอดเย่ียมแก่เราถึงวิธีการท่ีความโกรธสามารถถกูเปล่ียนเป็นท่ี
สร้างสรรได้    ในมาระโก 3:1-6 พระเยซูทรงกริว้ผู้น าศาสนาท่ีอยูใ่นการประชมุนมสัการร่วมกบัพระองค์แต่
พระเยซูไมไ่ด้ทรงมาดร้ายตอ่คนเหลา่นัน้   พระองค์ทรงด าเนินตอ่ไปและรักษาชายคนท่ีมือลีบ 

พระเยซูไมไ่ด้ปลอ่ยให้พระพิโรธของพระองค์ขดัขวางพระองค์จากการท าสิ่งท่ีพระเจ้าต้องการให้
พระองค์ท า 

ในพระคมัภีร์เดมิ กษัตริย์ดาวิดเผชิญกบัความคบัแค้นใจอยา่งมากมาย   พระธรรมสดดีุหลายตอนเป็น
ค าอธิษฐานท่ีดาวิดได้อธิษฐาน  โดยทลูขอพระเจ้าให้กวาดเอาบรรดาศตัรูของเขาไปเสีย   ถึงกระนัน้ดาวิดก็
ไมไ่ด้ลกุขึน้จากการอธิษฐานแล้วสง่นายทหารของเขาเข้าสูส่งคราม  แตเ่ขารอคอยการชีน้ าจากพระเจ้า  
เราอาจพฒันาการฝึกฝนการพดูคยุกบัพระเจ้าเก่ียวกบัสิ่งท่ีท าให้เราโกรธ 
 

4. จงน าพระเจ้าเข้าสู่สถานการณ์ที่ตงึเครียดของเรา 

อีกวิธีหนึง่ท่ีเราสามารถถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้าด้วยความโกรธก็คือ พฒันาทกัษะของการน าพระเจ้ามา
สูส่ถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัของเราซึง่เตม็ด้วยความกดดนั   ขณะท่ีเราพฒันาการฝึกฝนในการหนัเข้าหา
พระเจ้าทนัทีในสถานการณ์ท่ีมีความกดดนัเหลา่นีแ้ล้ว เราก็จะพบวา่พระองค์ทรงพร้อมท่ีจะประทาน
สตปัิญญาแก่เราเก่ียวกบัวิธีการในการตอบสนอง 

ยงัอาจมีสถานการณ์บางอย่างท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราตอบสนองด้วยความโกรธในฐานะท่ีเป็น
วิถีทางท่ีดีท่ีสดุในการส่ือสารถึงพระทยัของพระเจ้าท่ีมีตอ่คนเหลา่นัน้ท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์นี ้ 
ยกตวัอย่างเชน่ หากเรามีเพ่ือนหรือสมาชิกในครอบครัวก าลงัตดัสินใจท่ีไมฉ่ลาด และก าลงัมุง่ไปสูเ่ส้นทาง
ของความบาป  พระเจ้าอาจให้เราเลือกการตอบสนองด้วยความโกรธในฐานะท่ีเป็นวิธีหนึง่ในการดงึความ
สนใจของพวกเขา และชว่ยให้พวกเขาหยดุการหลอกลวงซึง่ก าลงัปิดบงัตาของพวกเขาไว้จากความจริงของ
พระเจ้า 
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5. จงกลายเป็นผู้สร้างสันตสิ าหรับคนอ่ืนที่มีความโกรธ 

หนึง่ในวิธีการท่ีดีท่ีสดุท่ีพระเจ้าทรงต้องการใช้เราก็คือ การเป็นผู้สร้างสนัตกิบัคนอ่ืนซึง่ยงัไมไ่ด้เรียนรู้
วิธีการท่ีจะรับมือกบัความโกรธของตนในวิถีทางท่ีท าให้พระเจ้าพอพระทยั  ขณะท่ีเราเรียนรู้วิธีการในการ
จดัการกบัความโกรธของเราเองและใช้อยา่งระมดัระวงัและอย่างเหมาะสมแล้ว  พระเจ้าก็จะทรงเห็นวา่
พระองค์สามารถไว้วางใจเราให้ชว่ยคนอ่ืนได้ 

เม่ือเรารับใช้ในฐานะผู้สร้างสนัติ โดยปกตเิราจะท างานกบัผู้คนซึง่มกัมีความโกรธและความเจ็บปวด   
พวกเขาอาจไมเ่ห็นความโกรธอยา่งท่ีเราเห็น และพวกเขาก็อาจใช้ความโกรธเป็นอาวธุท่ีจะท าร้ายคน
เหลา่นัน้ท่ีท าร้ายพวกเขา   เราจงึจ าเป็นต้องเรียนรู้วิธีการท่ีจะท างานกบัคนท่ีมกัโกรธ แตใ่นขณะเดียวกนัท่ี
จะไมย่อมให้ความโกรธของพวกเขาท าให้เราโกรธด้วย  

6. พระเจ้าอาจประทานสิทธิส่วนบุคคลบางอย่างคืนแก่เรา  
แต่สิทธ์ินีก้ลายเป็นสิทธิพเิศษแทน 

เม่ือเราแสดงหวัใจท่ีให้พระเจ้ามาก่อนในทกุด้านของชีวิต  รวมถึงวิธีการท่ีเราใช้ความโกรธแล้ว เราก็
อาจพบวา่พระเจ้าทรงก าลงัอวยพรเราในทางท่ีไมค่าดคิด  พระเจ้าอาจประทานสิทธิสว่นบคุคลบางอย่าง
คืนกลบัแก่เราและเปล่ียนให้เป็นสิทธิพิเศษแทน 

สิทธิพิเศษก็คือของขวญั หรือบางสิ่งท่ีเราไมคู่ค่วรหรือไม่คาดคิดวา่จะได้รับ  บางสิ่งซึ่งเราไมอ่าจ
เรียกร้อง เกียรตยิศ หรือบางสิ่งท่ีพิเศษ 

ดงันัน้ เม่ืออีกฝ่ายหนึง่แสดงความเคารพตอ่เรา เราก็สามารถพดูกบัตนเองวา่ “ฉนัไมมี่สิทธิสว่นบคุคล
ท่ีจะเรียกร้องให้คนนีแ้สดงความเคารพตอ่ฉนั  ดงันัน้ ฉนัจงึไมค่วรประหลาดใจ หรืออารมณ์เสียหากพวก
เขาไมไ่ด้แสดงความนบัถือฉัน”   แตห่ากพวกเขาแสดงความเคารพเรา เราก็สามารถตอบสนองด้วยความ
ช่ืนชมยินดีและด้วยการโมทนาพระคณุพระเจ้าส าหรับสิทธิพิเศษท่ีท าให้เราได้รับความนบัถือจากคนนี  ้

มาระโก 10:29-31 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดได้สละบ้าน หรือพี่
น้องชายหญิง หรือบิดามารดา หรือลูก หรือไร่นา เพราะเหน็แก่เราและข่าว
ประเสริฐของเรา ในยุคนี ้ผู้นัน้จะได้รับตอบแทนร้อยเท่าคือ บ้าน พี่น้องชายหญิง 
มารดา ลูกและไร่นา ทัง้จะถูกการข่มเหงด้วยและในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์  แต่
มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้าย และที่เป็นคนสุดท้ายจะ
กลับเป็นคนต้น”   
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เราไมมี่สิทธ์ิท่ีจะขอให้พระเจ้าคืนสิทธิสว่นบคุคลท่ีเราได้มอบให้แก่พระองค์คืนมาให้เรา  และพระเจ้า
อาจประทานสิทธิพิเศษแก่เพ่ือนหรือคนท่ีเรารักมากกว่าท่ีเราได้รับ   แตน่ัน่ก็ไมเ่ป็นไร   พระเจ้าทรงเป็นผู้
นัน้ท่ีประทานสิ่งเหลา่นี ้ ไมใ่ชเ่พราะวา่เราได้ลงแรงหามาด้วยตนเอง แตเ่ป็นการแสดงออกอย่างหนึง่ของ
ความรักและการไว้วางใจของพระเจ้าในตวัเรา 

หากเราไมไ่ด้คาดหวงัหรือเรียกร้องให้พระเจ้าทรงคืนสิทธิสว่นบคุคลกลบัคืนแก่เราแล้ว  เราก็จะไม่
ผิดหวงัหรือโกรธเมื่อพระองค์มิได้ประทานกลบัคืนมา 

เม่ือไหร่ก็ตามท่ีพระเจ้าประทานสิทธิสว่นบคุคลของเราคืนให้แก่เรา  เราก็ควรตอบสนองตอ่พระเจ้า
ด้วยคณุลกัษณะชีวิตท่ีประกอบด้วยความกตญัญู 

บทสรุป 

วิชานีใ้นหวัข้อเร่ืองความโกรธและสิทธิสว่นบคุคลนัน้อาจเป็นหนึง่ในประเดน็ท่ีท้าทายมากท่ีสดุท่ีเรา
จะต้องเผชิญไปอีกนาน  หากเราได้ตดัสินใจท่ีจะมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้าแล้วเราก็สามารถ
คาดหวงัวา่พระเจ้าจะชว่ยเราในแตล่ะขัน้ตอนท่ีเราจ าเป็นต้องท าในหลายวนัข้างหน้านี ้เพ่ือเรียนรู้วิธีการท่ี
จะใช้ความโกรธในทางท่ีท าให้พระเจ้าพอพระทยั 

เป็นไปได้ว่า ความท้าทายท่ีใหญ่ท่ีสดุส าหรับเราจะเป็นการรักษาสายตาของเราให้จดจ่อท่ีพระเยซู
แทนท่ีจะถอยหลงักลบัไปสูรู่ปแบบเดมิๆ ท่ีเราคุ้นเคยในการตอบสนองด้วยความโกรธ  ขณะท่ีเราผกูพนัตวั
กบัเปา้หมายระยะยาวของชีวิตท่ีจะใช้ความโกรธในทางท่ีถวายเกียรติแดพ่ระเจ้าแล้ว  เราก็ก าลงัเลือกท่ีจะ
ด าเนินในเส้นทางท่ีจะน าเราให้ใกล้ชิดกบัพระเยซูมากขึน้  เราจ าเป็นต้องมีทา่ทีอยา่งเดียวกบัท่ีอคัรทตู
เปาโลมีเม่ือเราพดูถึงชีวิตของเรา 
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ดูก่อนพี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าท า
อย่างหน่ึง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า  
ข้าพเจ้าก าลังบากบ่ันมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล ซึ่งในพระเยซูคริสต์ 
พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบือ้งบนให้เราไปรับ 

เม่ือเราติดตามแบบอยา่งของอคัรทตูเปาโล แสวงหาความชว่ยเหลือของพระเจ้าอยา่งตอ่เน่ือง และ
ศกึษาพระวจนะของพระเจ้าแล้ว เราก็สามารถมีประสบการณ์กบัชีวิตท่ีครบบริบรูณ์ท่ีพระเจ้าทรงมีไว้
ส าหรับเรา 
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