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ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล 
การเรียนรู้วิธีการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกในวิถีทางท่ีเป็นปกตสิขุและสอดคล้องกบัหลกัการ 

พระคมัภีร์นัน้นบัว่าเป็นสิ่งท่ีท้าทายส าหรับคริสเตียนใหมท่ัง้หลาย    ถ้าจะพดูอย่างเจาะจงอารมณ์โกรธคือ 
การดิน้รนตอ่สู้อย่างหนึง่ในชีวิตคริสเตียนท่ีพยายามจะปฏิบตัิตามหลกัค าสอนของพระเยซูในแตล่ะวนัของชีวิต      
จดุประสงค์ของวิชานีคื้อเพ่ือให้ผู้ เรียนมีโอกาสมองดวูา่ความโกรธในปัจจบุนัส่งผลกระทบตอ่วิถีทางท่ีก าลงั
ด าเนินอยู่อย่างไรบ้าง  และเพ่ือให้ค้นพบวิถีทางใหม่ๆ  ในการรับมืออย่างสร้างสรรค์ตอ่อารมณ์ความรู้สกึท่ีเตม็
ไปด้วยพลงันี ้ 

1 

2 

3 

4 

บทที่ 1 เราได้ใช้ความโกรธในชีวิตเราอย่างไรบ้าง? 
เราจะวิเคราะห์วา่อะไรท าให้เราโกรธและเราแสดงความโกรธออกมาอยา่งไร  เราจะ
พยายามค้นหาว่าอะไรท่ีท าให้ความโกรธมีอ านาจอยา่งมากในชีวิตเรา 

บทที่ 2 เราจะหยุดอ านาจในทางท าลายของความโกรธในชีวิตได้อย่างไร? 
ในสว่นนีเ้ราจะส ารวจวา่สิทธิสว่นบคุคลของเราสง่ผลกระทบอยา่งไรตอ่ความโกรธของเรา    
เราจะอภิปรายถึงวิธีการท่ีเราสามารถมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้าและผล
หลงัจากท่ีเรามอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้าแล้ว 

บทที่ 3 พระเจ้าตรัสอะไรเกี่ยวกับความโกรธ? 
เราจะตอบค าถามท่ีวา่ความโกรธเป็นบาปหรือไม่?  เราจะศกึษาจากชีวิตคนในพระคมัภีร์
หลายๆ คนและมองดวูิธีการท่ีพวกเขารับมือกบัความโกรธในชีวิตของพวกเขา   และจะ
พิจารณาถึงสิ่งท่ีท าให้พระเจ้าทรงพิโรธด้วย 

บทที่ 4 เราจะใช้ความโกรธในทางที่ท าให้พระเจ้าพอพระทยัได้อย่างไร? 
จดุประสงค์หลกัของบทนีคื้อเพ่ือท่ีจะค้นหาวิถีทางในทางปฏิบตัขิองการจดัการกบัความ
โกรธของเรา   ประเด็นท่ีเน้นเป็นพิเศษคือเร่ืองวิถีใหม่ๆ  ของการตอบสนองตอ่สถานการณ์ท่ี
ท าให้เราเกิดความโกรธ    เรายงัจะดวูา่คณุสมบตัด้ิานบวกและขอบเขตท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน
พระคมัภีร์นัน้สามารถชว่ยให้เราใช้ความโกรธในวิถีทางท่ีพอพระทยัพระเจ้าได้อย่างไร 

เนือ้หาในคู่มือครูมีอะไรบ้าง? 
เนือ้หาในคูมื่อครูแบง่ออกเป็นส่ีสว่น แตล่ะสว่นมีหวัข้อใหญ่ 

1. แผนการสอนบทเรียนส าหรับครู  
2. คูมื่อผู้ เรียน  
3. สมดุบนัทึกโครงการ  
4. การสอบ และใบประกาศนียบตัรส าหรับผู้ ท่ีจบการศกึษา 

ถดัจากบทน าจะอธิบายเก่ียวกบัวิธีการใช้ในแตล่ะสว่น 
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ค าน า  
วิชานีเ้ป็นหนึง่ในวิชาชดุ การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ ซึง่เขียนขึน้มาเพื่อชว่ยคริสเตียน 

ใหมส่ามารถน าค าสอนของพระคริสต์มาปฎิบตัิในชีวิตได้ นอกจากนีว้ิชานีย้งัสามารถใช้สอนกลุม่อนชุน
และกลุม่ผู้ใหญ่ท่ีต้องการด าเนินชีวิตเย่ียงคริสเตียนท่ีดีในชีวิตประจ าวนัได้ด้วย  

วตัถปุระสงค์หลกัของวิชานีแ้ละทกุวิชาใน การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ คือการแนะน า
ให้คริสเตียนใหมมี่ความเข้าใจถึงชีวิตตามทศันคตขิองคริสเตียน  

คณะกรรมการหลกัสตูร Teen Challenge USA ได้วางแผนเพ่ือแก้ไขปรับปรุงบทเรียนเหลา่นีอ้ยา่ง
ตอ่เน่ือง จงึมีความยินดีรับทกุค าตชิมของทา่นเพ่ือการปรับปรุงเนือ้หาของบทเรียนนีใ้ห้ดีขึน้  

วธีิการใช้คู่ มือครูฉบับนี ้

1.   แผนการสอนบทเรียนส าหรับครู 
หน้าแรกๆ เป็นการให้ภาพรวมของวิชานี ้ 

หน้าตอ่ไปเป็นการคดัลอก รายการการบ้าน ซึง่เป็นหน้าสดุท้ายอยูใ่น สมุดบันทกึโครงการ ใน
หวัข้อ การบ้าน ผู้ เรียนจะต้องใส่วนัก าหนดสง่โครงการตา่งๆ และเวลาสอบและเวลาท าแบบทดสอบยอ่ย
แตล่ะครัง้ โดยครูจะบอกให้จดบนัทึกเม่ือเร่ิมต้นสอน  

หน้าตอ่ไปเป็นแผนการสอนของบทเรียนแตล่ะบท แตล่ะบทเรียนมี หลักความจริงจากพระคัมภีร์  
และ ข้อพระธรรมหลัก ซึง่ครูจะต้องบอกผู้ เรียนตัง้แตเ่ร่ิมต้นเรียน หวัข้อทัง้สองจะชว่ยให้การอภิปรายอยู่
ในขอบเขตของบทเรียนหนว่ยนี ้ 

นอกจากหลกัความจริงจากพระคมัภีร์ และข้อพระธรรมหลกัแล้ว ยงัมีข้อแนะน าเก่ียวกบัวิธีการสอน
บทเรียนนีด้้วย   หลายครัง้จะมีการอ้างอิงคูมื่อผู้ เรียน หรือ โครงการตา่งๆ ในสมดุบนัทกึโครงการ  

บทเรียนแตล่ะบทจะมีกิจกรรมเพ่ือประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวั   กิจกรรมเหลา่นีส้ าคญัมาก คริสเตียน
ใหมต้่องการค าแนะน าท่ีชดัเจนวา่เขาจะน าค าสอนจากพระคมัภีร์เหลา่นีไ้ปปฎิบตัใินชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งไร ดงันัน้คณุครูจงึต้องให้เวลามากพอเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนเร่ิมประยกุต์ใช้บทเรียนกบัชีวิตส่วนตวั 

ในตอนท้ายของแผนการสอนบทเรียนแตล่ะบทจะมีการบ้านให้ผู้ เรียนท า   



ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล  5 

วิชาเรียนนีมี้ทัง้หมด 14 วิชาแตล่ะวิชามีห้าคาบเรียน คาบเรียนละหนึง่ชัว่โมง และผู้ เรียนจะมีการ
สอบในคาบเรียนสดุท้าย ทัง้ 14 วิชานีเ้ราสามารถสอนให้เสร็จได้ภายใน 3-4 เดือนส าหรับสอนสปัดาห์ละ
ห้าวนั แตถ้่าสอนเพียงสปัดาห์ละชัว่โมงเดียว จะสามารถสอนได้เดือนละหนึง่วิชา—ดงันัน้ถ้าจะสอนให้ครบ
ทกุวิชา  ต้องใช้เวลาทัง้หมดหนึง่ปี หลายบทเรียนสามารถสอนขยายเวลาออกไปได้นานกวา่นีอี้ก หรือ 
แบง่เป็นคาบเรียนได้มากกว่านี ้ 

2.   คู่มือผู้เรียน  
คู่มือผู้เรียนมีสองวตัถปุระสงค์ ส าหรับบางบทเรียนครูจะให้ผู้ เรียนไปอา่นบางตอนในคูมื่อผู้ เรียน

เพ่ือเตรียมตวัไว้ก่อนท่ีท่านจะลงมือสอน บางบทเรียนให้ผู้ เรียนอา่นหลงัจากท่ีท่านสอนบทเรียนไปแล้วเพ่ือ
ทบทวนและเน้นในสิ่งท่ีได้สอนในชัน้เรียน  

ผู้ เรียนควรบนัทึกสิ่งท่ีเรียนในชัน้เรียนแม้วา่จะมีคูมื่อผู้ เรียนแล้ว การบนัทกึสว่นตวัของผู้ เรียนและ
การอภิปรายในชัน้เรียนจะช่วยท าให้บทเรียนบางเร่ืองในคูมื่อผู้ เรียนชดัเจนมากขึน้  

3.   สมุดบันทกึโครงการ  
โครงการในสมุดบันทกึโครงการมีไว้เพ่ือให้ผู้ เรียนท างานนอกชัน้เรียน โครงการบางโครงการจะ

ชว่ยเตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมส าหรับการอภิปรายในชัน้เรียนตอ่ไป  

โครงการหลายโครงการมีไว้เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนได้ศกึษาอย่างลกึซึง้มากส าหรับบางเร่ืองท่ีมีการ
อภิปรายในชัน้เรียน เปา้หมายหลกัของการบ้านเหลา่นี ้คือเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนค้นพบวิธีการประยกุต์ 
ความจริงจากพระคมัภีร์ใช้กบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัได้   

4.   การสอบของผู้เรียน 
การสอบมีไว้เพ่ือวดัความก้าวหน้าของผู้ เรียนแตล่ะคนในเร่ืองความเข้าใจความจริงส าคญัตามหลกั

พระคมัภีร์ซึง่สอนในวิชานี ้คูมื่อครูแตล่ะเลม่มีตวัอยา่งข้อสอบของผู้ เรียนพร้อมเฉลยค าตอบซึง่อยูข้่าง
หลงัของคูมื่อ  

5.   ใบประกาศนียบัตร 
ผู้ เรียนท่ีท างานท่ีได้รับมอบหมายของวิชานีเ้สร็จเรียบร้อยแล้ว และผา่นการสอบ สมควรได้รับใบ

ประกาศนียบตัรของวิชานี ้ตวัอยา่งของใบประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหน้าสดุท้ายของคูมื่อครูฉบบันี ้ ผู้ เรียน
ท่ีเรียนครบทัง้ 14 วิชาของ การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ ควรได้รับใบประกาศนียบตัรแหง่
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ความส าเร็จ  ตวัอยา่งประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหนงัสือ ค าแนะน าส าหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาใน
กลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ 

ที่มาของบทเรียน  
ซาโลมอนได้กลา่วไว้วา่ไมมี่อะไรใหมภ่ายใต้ดวงอาทิตย์ ซึ่งความจริงนีส้ามารถใช้ได้กบับทเรียนนี ้

ความคดิในหลายๆ เร่ืองไมใ่ชส่ิ่งใหม่ เราต้องการแสดงความยินดีกบั Institute in Life Principles ส าหรับ
อิทธิพลท่ีมีตอ่ชีวิตของผู้ เขียนบทเรียนเหลา่นี ้  

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอยา่งจริงใจกบัคณุครูหลายคนและคริสเตียนใหมห่ลายพนัคนซึง่เคยใช้
คูมื่อเหลา่นีใ้นชว่งเวลาหลายปีท่ีผา่นมา ความคดิเห็นของเขาเหลา่นีไ้ด้มีสว่นส าคญัในการพฒันาวิชา
เหลา่นีใ้ห้ดีขึน้ ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคณุกบัคณุดอน วิลเคอร์สนั ท่ีได้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ท างานกบักลุม่ 
ทีนชาล์เล้นจ์ในเมืองบรูคลีน นิวยอร์ค ตัง้แตปี่ 1971–1975 และในชว่งเวลาเหลา่นัน้เองท่ีได้มีการเร่ิม
พฒันาการศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่เป็นครัง้แรก  

การจดัพิมพ์วิชาการศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ครัง้ท่ีห้านีไ้ด้ท าขึน้ด้วยความชว่ยเหลือจาก
กรรมการหลกัสตูรของทีนชาร์เลนจ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องขอขอบพระคณุเป็นพิเศษส าหรับคนเหล่านัน้
ท่ีชว่ยในการปรับปรุงหลกัสตูร 

นโยบายเกี่ยวกบัการพมิพ์ซ า้คู่มือเหล่านี ้
คูมื่อครูและเอกสารของผู้ เรียนซึง่ใช้ในวิชา การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ เป็นเอกสารท่ีได้

จดลิขสิทธ์ิ และได้มีการตกลงให้แปลคูมื่อเหลา่นีเ้ป็นภาษาไทย คูมื่อเหลา่นีอ้าจพิมพ์ซ า้และแจกจา่ยให้ใช้
ในกลุม่ทีนชาล์เล้นจ์ โปรแกรมคล้ายๆ กนั คริสตจกัรท้องถ่ิน โรงเรียนและองค์กรอ่ืนๆ และใช้กบับคุคล
ทัว่ไป  เอกสารเหลา่นีส้ามารถดาว์นโหลดได้จาก อินเตอร์เนทเว็บไซด์: www.iTeenChallenge.org  
อยา่งไรก็ตามคูมื่อเหลา่นีไ้มไ่ด้มีไว้เพ่ือขาย แตมี่ไว้เพ่ือแจกเทา่นัน้ ถ้าต้องการจะพิมพ์บทเรียนเหล่านีเ้พ่ือ
จดัจ าหนา่ยจะต้องขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกลุม่ทีนชาร์เลนจ์สากล   

เดฟ แบตตี ้ 

 

http://www.iteenchallenge.org/
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แนะน าล าดับในการสอน 
วิชานีเ้ป็นหนึง่ในบรรดาวิชาตา่งๆ ในชดุของ  การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ 14 วิชา ทัง้ 14 

วิชานีไ้ด้ให้ไว้ข้างลา่งเพื่อให้สอนตามล าดบั  รายการล าดบันีไ้ด้ให้ไว้เพ่ือให้การสอนเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง 
เปรียบเทียบเป็นภาพของล้อท่ีมีซ่ีล้อ 14 ซ่ี   วิชาเหลา่นีไ้ม่ตอ่กนั แตล่ะวิชาเป็นเอกเทศ  ดงันัน้ผู้ เรียน
สามารถเข้าชัน้ไหนก็ได้ และสามารถเรียนเข้าใจได้ 

1. เราจะรู้ได้อย่างไรวา่เราเป็นคริสเตียน 

2. การส ารวจพระคมัภีร์อยา่งคร่าวๆ  

3. ทา่ที 

4. การทดลอง   

5. ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตคริสเตียน 

6. การเติบโตผา่นความผิดพลาด 

7. แนวทางปฎิบตัขิองคริสเดียน 

8. การเช่ือฟังพระเจ้า 

9. การเช่ือฟังมนษุย์ 

10. ความโกรธและสิทธิสว่นบคุคล 

11. วิธีศกึษาพระคมัภีร์ 

12. รักและยอมรับตนเอง 

13. ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัคนอ่ืนๆ 

14. ฤทธ์ิอ านาจฝ่ายวิญญาณและสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ 

 

หนงัสือ ค าแนะน าส าหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ มีข้อมลูเพิ่มเตมิ
ในการสอนวิชานี ้   
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แผนการสอนบทเรียนส าหรับครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ให้ตรวจสอบหน้าท่ี 4 และ 5 ของ “วิธีการใช้คู่มือครู” 
เพ่ือจะได้ข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบัการใช้แผนการสอนบทเรียนเหล่านี ้
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ภาพรวมของวชิานี ้

1.    วิชานีมี้แนวโน้มว่าอาจเป็นประเด็นท่ีก่อให้เกิดการโต้แย้งกนัอย่างมาก แตก็่ยงัเป็นวิชาท่ีนา่สนใจส าหรับ
ผู้ เรียน   ในท่ีนีมี้แผนการสอน 9 บทเรียน และบทเรียนท่ี 10 เป็นการสอบ 

2.   ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล เป็นวิชาท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุจากทัง้หมด 14 วิชาในหลกัสตูร 
การศึกษาเป็นกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่   วิชานีส้ามารถเปล่ียนชีวิตผู้ เรียนหลายคน 

3.   ขอให้แนะน าวิชานีแ้ก่ผู้ เรียนประมาณหนึง่หรือสองวนัก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนคาบแรก  พร้อมกบัมอบหมาย
การบ้านชิน้แรกแก่ผู้ เรียนด้วย   โครงการแรกในสมดุบนัทึกโครงการนัน้จ าเป็นต้องท าให้เสร็จก่อนท่ีคาบ
เรียนแรกจะเร่ิม   ให้คูมื่อผู้ เรียนพร้อมกบัให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 1 ซึง่จะมีการอภิปรายในคาบเรียนแรกด้วย 

4.   ในหน้าถดัไปของคูมื่อครูจะมีส าเนา รายการการบ้าน ซึ่งมีก าหนดเวลาว่าเม่ือไหร่ท่ีการบ้านแตล่ะ 
อย่างควรท าเสร็จสมบรูณ์   ให้ผู้ เรียนใสว่นัท่ีในช่องท่ีก าหนดให้ในหน้า รายการการบ้าน ซึง่อยู่ 
ด้านหลงัสมดุบนัทึกโครงการ  

5.   โครงการท่ี 3 และ 4 ในสมดุบนัทึกโครงการนัน้เรียกร้องให้ผู้ เรียนผกูพนัตวัตอ่พระเจ้าในด้านการมอบ
สิทธิสว่นบคุคลของตนแดพ่ระเจ้า   กิจกรรมนีค้รูไม่ควร เรียกร้อง ให้ผู้ เรียนท า   ต้องให้ผู้ เรียนเป็นคน
ตดัสินใจท่ีจะน าค าสอนเหล่านีไ้ปใช้ในชีวิตของเขาเอง   ครูตดัสินใจแทนไมไ่ด้ 

 โครงการท่ี 3 และ 4 มีไว้เพ่ือติดตามผลบทเรียนท่ี 2  โดยโครงการท่ี 3 อาจถกูใช้ในคาบเรียนนัน้   ส่วน
โครงการท่ี 4 เป็นโครงการทางเลือก   ในแผนการสอนบทเรียนส าหรับครู มีค าแนะน าเพิ่มเตมิไว้ให้แล้ว
ส าหรับโครงการเหล่านี ้

6.   ในการสอนประเดน็ตา่งๆ ตลอดวิชานีใ้ห้ก าหนดขอบเขตของการอภิปรายว่าเราจะให้มีการอภิปราย
เฉพาะสถานการณ์จริงเท่านัน้  โดยจะไม่ใช้เหตกุารณ์สมมตุิในการอภิปรายหรือค าถาม ประเภท “จะเกิด
อะไรขึน้หากวา่...?”  ซึง่ผู้ เรียนอาจยกขึน้มาถาม  จงจ ากดัการอภิปรายไว้เฉพาะกรณีท่ีเกิดขึน้จริงเท่านัน้   
การท าเชน่นีจ้ะท าให้เราท าตามเปา้หมายของแตล่ะบทเรียนได้ง่ายขึน้ 

7.   ผู้ เรียนบางคนอาจมีสถานการณ์อ่ืนๆ ในชีวิตซึง่ท าให้พวกเขามีปัญหาใหญ่ในเร่ืองความโกรธเช่น การถกู
ลว่งละเมิดทางเพศในวยัเด็ก การถกูท าให้บาดเจ็บลึกๆ ในใจโดยการทรยศของคนอ่ืน หรือปัญหาร้ายแรง
อ่ืนๆ   ชีแ้จงกบัผู้ เรียนวิชานีไ้มส่ามารถแก้ไขโศกนาฏกรรมทัง้หมดในอดีตของพวกเขาโดยทนัที  อาจ
จ าเป็นต้องติดตามผลในผู้ เรียนบางคนเป็นการส่วนตวัเพ่ือคอยช่วยเหลือหรือมีผู้ ให้ค าปรึกษาคนอ่ืน  

8.   ผู้ เรียนบางคนอาจต้องการความช่วยเหลือท่ีมากกว่าคนอ่ืนๆ เก่ียวกบักระบวนการสร้างวิถีทางใหม่ๆ ของ
การตอบสนองตอ่สถานการณ์ซึง่พวกเขาโดยปกตมิกัใช้ความโกรธ 
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รายการการบ้าน 

ช่ือวิชา         ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล  

แบบทดสอบย่อย 

ข้อท่องจ า วันที่ 

1. เอเฟซสั 4:26-27      วนัท่ี 3 

2. ยากอบ 1:19-20      วนัท่ี 4 

3. สภุาษิต 15:1      วนัท่ี 7 

โครงการ วันก าหนดส่งงาน 

 1. วนัท่ี 1 

 2. วนัท่ี 2 

 3. วนัท่ี 3 

 4. ทางเลือก (ติดตามผลของบทเรียนท่ี 2)   

 5. วนัท่ี 4  

 6. วนัท่ี 4 

 7.  วนัท่ี 5 

 8.  วนัท่ี 6 หรือ 7 

9. วนัท่ี 8 หรือ 9 

10. วนัท่ี 9 

การสอบ วนัท่ี 10 
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บทเรียนที่ 1 
เราได้ใช้ความโกรธในชีวิตเราอย่างไรบ้าง? 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

เราต้องส ารวจดวู่าความโกรธมีผลกระทบตอ่ชีวิตเราอยา่งไรบ้าง 

2. ข้อพระธรรมหลัก: เอเฟซัส 4:26-27 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971)

 จะโกรธก็โกรธได้ แตอ่ย่าท าบาป อย่าให้ถึงตะวนัตกแล้วยงัโกรธอยู ่ อย่าให้โอกาสแก่มาร 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 1 ของคูมื่อผู้ เรียนจะถกูน ามาใช้ร่วมกบับทเรียนนี ้ รวมถึงโครงการท่ี 1 “การแยกแยะความโกรธ
ของเรา” ในสมดุบนัทึกโครงการ 

4. การเตรียมตัวล่วงหน้าของครู

ขณะท่ีเราเตรียมตวัสอนบทเรียนนีมี้ประเดน็หลกัสามประการท่ีเราจ าเป็นต้องให้ความใส่ใจเป็น
พิเศษ เพ่ือให้แนใ่จว่าเราสอนครอบคลมุประเด็นเหล่านีใ้นบทเรียน 

1. มีวิธีการท่ีแตกตา่งกนัของบคุคลในการแสดงออกถึงความโกรธของตน
2. ความโกรธเป็นเหมือนกบันกัเลงและแสวงหาท่ีจะครอบง าชีวิตของเรา (# 10  ในหน้าท่ี 15 ของ

แผนการสอนนี)้
3. เราจ าเป็นต้องรับผิดชอบตอ่ความโกรธของตนเอง (# 12  ในหน้าท่ี 15 ของแผนการสอนนี)้

ในสองประเด็นท้ายนีถื้อเป็นสองหวัข้อส าคญัท่ีต้องเป็นส่วนหลกัของการทบทวนในแตล่ะคาบเรียน  
เราอาจท าโปสเตอร์ท่ีมีข้อความทัง้สองนี ้และแขวนไว้ท่ีผนงัห้องเรียนตลอดวิชานี ้

1 
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5. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน     (3-5 นาที)

ก.  เร่ืองราวเก่ียวกับความโกรธ

ให้เร่ิมต้นบทเรียนในวนันีด้้วยเร่ืองราวเก่ียวกบัความโกรธ  ขอให้แบง่ปันสกัตวัอย่างหนึง่จากชีวิต
ของเราเอง หรืออาจใช้เร่ืองราวของผู้ เรียนรุ่นก่อน หรือตวัอยา่งจากชีวิตครอบครัวของ  เราก็ได้    หรือ
ยกตวัอย่างจากขา่วท่ีแสดงให้เห็นภาพของความโกรธและผลลพัธ์ท่ีก่อให้เกิด ความเสียหาย  ใช้เร่ืองราว
เหล่านีเ้พ่ือชีน้ าผู้ เรียนไปสู่หลกัความจริงจากพระคมัภีร์วนันี ้

ข.  วีดโิอเร่ืองสัน้ของ “ฮัล์คจอมพลัง”  

เปิดหนงัเร่ือง “ฮล์ัคจอมพลงั” สกัช่วงหนึง่เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึน้เม่ือชายคนนีถ้กู ท าให้โกรธ   
น่ีอาจไมใ่ช่ตวัอย่างฝ่ายวิญญาณสกัเท่าไหร่ แตก็่แสดงให้เห็นถึงประเด็นท่ีว่าความ โกรธมกัเปล่ียนเรา
เป็นบคุคลท่ีแตกตา่งออกไปเม่ือเรายอมให้ความโกรธควบคมุตวัเรา 

6. แนะน าวิชานีใ้นเร่ืองของความโกรธ     (2-3 นาที)

ขณะท่ีเราเร่ิมต้นคาบเรียนแรกนีใ้ห้หนนุใจผู้ เรียนว่า วิชานีอ้าจจะเป็นจดุหกัเหท่ีส าคญัตอ่ชีวิตของ
เขา   มากกว่าคร่ึงหนึ่งของผู้ เรียนในอดีตเคยระบวุา่ วิชานีเ้ป็นวิชาหนึง่จากจ านวนทัง้หมด 14 วิชาใน
หลกัสตูร การศึกษาเป็นกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุตอ่ชีวิต  

น่ีอาจเป็นวิชาท่ียากมากส าหรับผู้ เรียนบางคน   แตห่ากเขาตัง้ใจฟังพระเจ้าตลอดการเรียนเขาจะ
เข้าใจวิธีเอาชนะอ านาจในทางท าลายของความโกรธในชีวิตของเขาได้ 

ในคาบเรียนแรกนีเ้ราจะมาดวูิถีทางท่ีเราได้ใช้ความโกรธของเราในอดีต 

7. แนะน าหัวข้อ ก.  เราแสดงความโกรธออกมาให้เห็นอย่างไร?
(10-15 นาที) ดคููมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 4-9

ในคูมื่อผู้ เรียนได้พดูถึงวิถีทางท่ีแตกตา่งกนัอย่างน้อย 9 อย่างซึง่ผู้คนได้แสดงความโกรธของตน
ออกมา   แทนท่ีเราจะเร่ิมต้นคาบเรียนนีด้้วยหวัข้อจากคูมื่อผู้ เรียน ให้เราใช้กิจกรรมตอ่ไปนีใ้นการเร่ิมต้น
แทน 

ให้ผู้ เรียนเขียนว่ามีวิธีการท่ีแตกตา่งซึง่ผู้คนมกัจะแสดงความโกรธของตนอย่างไรบ้าง  จากนัน้ให้
เขียนค าตอบของทกุคนบนกระดานหรือกระดาษขนาดใหญ่   ให้ผู้ เรียนช่วยเขียนค าตอบ 
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สิ่งท่ีส าคญัคือให้เตรียมตวัอย่างประกอบส าหรับแตล่ะประเดน็ไว้ด้วย    ให้ผู้ เรียนยกตวัอยา่งในแต่
ละประเด็น   อาจให้ผู้ เรียนแบง่ปันตวัอย่างจากโครงการท่ี 1 ในสมดุบนัทึกโครงการ “การแยกแยะความ
โกรธของเรา”   โครงการ ท่ี 1 ส่วนท่ี 1 นี ้ ให้ผู้ เรียนเขียนสองสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนัซึ่งท าให้พวกเขา
เกิดความโกรธ 

อภิปรายถึงผลลพัธ์ของการตอบสนองท่ีแตกตา่งกนันี ้    น าผู้ เรียนให้ย้อนกลบัไปดขู้อพระธรรมหลกั
ส าหรับวนันี ้  ความโกรธกลายเป็นท่ีอาศยัของวิญญาณชัว่ในการทดลองเราให้ท าบาปในการตอบสนอง
ด้วยความโกรธ    

ในขณะท่ีเราพดูถึงวิถีทางท่ีแตกตา่งกนัซึง่ผู้คนแสดงความโกรธออกมานัน้  ให้ผู้ เรียนให้ระบดุ้วยว่า
เขาใช้วา่วิถีทางใดบอ่ยท่ีสดุ  

8. ใช้โครงการที่ 1 “การแยกแยะความโกรธของเรา”     (4-6 นาที)

ในสว่นท่ี 2 ของโครงการท่ี 1 นัน้ยงัมีรายการวิถีทางท่ีแตกตา่งกนั 9 ประการซึ่งผู้คนแสดงความโกรธ
ของตน   ให้ผู้ เรียนเขียนค าตอบให้เสร็จ   ถ้ายงัไมไ่ด้ท าก็ให้ตอบให้เสร็จเร็วๆ  

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันเก่ียวกบัโครงการท่ี 1 ส่วน ท่ี 2   สามารถท าโครงการนีใ้นอีกแบบหนึง่คือเขียนทัง้ 9 
วิธีบนกระดาษโปสเตอร์   จากนัน้ให้ผู้ เรียนเขียนตวัเลขเพ่ือให้คะแนนแตล่ะวิธีว่าวิธีใดได้คะแนนสงูสดุ   
ในกรณีมีมากกวา่หนึ่งวิธีท่ีได้คะแนนสงูสดุก็ให้ผู้ เรียนเสนอทกุวิธีท่ีได้คะแนนสงูสดุ 

ให้ท าเคร่ืองหมายบนกระดาษโปสเตอร์ท่ีเขียนวิธีการทัง้ 9 นีส้ าหรับการตอบสนองของผู้ เรียนแตล่ะ
คน    หลงัจากท่ีผู้ เรียนทัง้หมดเขียนค าตอบแล้ว   ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นถึงความหลากหลายของการตอบสนอง
ท่ีสะท้อนออกมาจากวิธีการทัง้ 9 นี ้

9. ครอบคลุมหัวข้อ ข. อะไรที่ท าให้ความโกรธมีอ านาจอย่างมากในชีวิตเรา?
(5-10 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 9-11

ความโกรธเป็นอารมณ์ท่ีทรงพลงัมาก มีอ านาจมากเสียจนอาจควบคมุการตอบสนองของคนๆ หนึง่
ไปสู่สถานการณ์บางอยา่งได้ 

จงอภิปรายถึงสามประเดน็ตอ่ไปนีใ้นคูมื่อผู้ เรียน  สิ่งเหล่านีคื้อเชือ้เพลิงท่ีเติมความโกรธ 

- ความกลัว 
- ความเจ็บปวด 
- ความคับแค้นใจ 
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ในขณะท่ีเราอภิปรายแตล่ะประเด็นเหล่านี ้  ให้ยกตวัอยา่งจากชีวิตของผู้สอน หรือให้ผู้ เรียนแบง่ปัน
สิ่งท่ีเกิดขึน้จริงในชีวิตเขาจากประเด็นเหล่านี ้

ในประเด็นแรกเร่ืองความกลวันัน้  น่ีอาจเป็นเร่ืองท่ียากท่ีสดุส าหรับผู้ เรียนท่ีจะเข้าใจได้   ผู้ชายมกั
ชอบใช้ความโกรธเป็นพิเศษในการตอบสนองเม่ือรู้สึกกลวั   ให้ผู้ เรียนยกตวัอย่างท่ีเข้ากบัทัง้สามประเด็น
นีเ้ร่ืองการเติมเชือ้เพลิงให้กบัความโกรธ 

10. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-4 ความโกรธเป็นเหมือนกับนักเลงในชีวิตของเราหรือไม่?
(3-5 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 11

แนวความคิดท่ีว่าความโกรธเป็นเหมือนกบันกัเลงในชีวิตของผู้ เรียนนัน้เป็นประเด็นท่ีมีความส าคญั
ยิ่งในวิชานี ้  เม่ือเราโกรธบอ่ยครัง้เรามกัจะพดูบางสิ่งท่ีท าให้เราต้องเสียใจในภายหลงั  หรืออาจท าสิ่งท่ี
ท าให้เราต้องยุง่ยากล าบากในภายหลงั    เม่ือพดูถึงประเดน็นีอ้ยา่ให้ผู้ เรียนพดูถึงวิธีการแก้ปัญหา   
จดุประสงค์ของกิจกรรมนีก็้คือท าให้ผู้ เรียนเห็นว่าความโกรธเป็นเหมือนกบันกัเลงในชีวิตพวกเขา 

เราจะใช้แนวความคิดนีเ้ม่ือเราพดูถึงขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีผู้ เรียนสามารถท าในการจดัการกบัปัญหาความ
โกรธของตนตลอดการเรียนวิชานี ้  

11. แนะน าหัวข้อ ค. ความโกรธเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขนาดนัน้ได้อย่างไร? และ
ครอบคลุมเนือ้หา ค.-1 เราได้เรียนรู้วิธีการใช้ความโกรธของเรา
(2-3 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 12

สิ่งส าคญัคือเราต้องชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจว่าเขามาถึงจดุท่ีแสดงความโกรธของตนในวิถีทางท่ีเขา
เป็นอยู่ในทกุปัจจบุนัได้อย่างไร   ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่าเขาได้เรียนรู้ท่ีจะแสดงความโกรธด้วยวิธีการเหล่านัน้
และไมว่่าเขาจะได้รับการเรียนรู้มาอยา่งไรเขาก็สามารถ “ยกเลิกการเรียนรู้” นัน้ได้เช่นกนั นัน่คือผู้ เรียน
สามารถจะเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ  ในการตอบสนองเม่ือโกรธได้ 

12. ครอบคลุมหัวข้อ ค.-2  เราจ าเป็นต้องรับผิดชอบต่อความโกรธของเรา
(3-4 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 13

หนึง่ในประเด็นหลกัท่ีเราต้องการจะเน้นในสว่นนีก็้คือ เราทกุคนจะต้องรับผิดชอบตอ่อารมณ์โกรธ
ของเรา    เป็นเร่ืองง่ายมากท่ีเราจะพดูและเช่ือว่า “คณุท าให้เราโกรธ!”   ในความเป็นจริงก็คือเราแตล่ะ
คนเลือกท่ีจะใช้ความโกรธเพราะน่ีเป็นอารมณ์ของเรา  และเราไมอ่าจกลา่วโทษคณุส าหรับ “การท า” ให้
ฉนัเกิดความโกรธได้  ใช่ คณุอาจท าบางสิ่งท่ีเลวร้ายและสร้างความเจ็บปวดมาก ซึง่เป็นธรรมดาฉันท่ีจะ
ตอบสนองด้วยความโกรธ  แตน่ัน่ก็ยงัเป็นทางเลือกของฉันอยูดี่ท่ีจะโกรธ  
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ณ จดุนีอ้าจเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะพดูคยุว่า “คณุท าให้ฉันโกรธ” หมายความว่าอย่างไรจริงๆ    
ความหมายจริงๆ ก็คือ “คณุควบคมุฉนัไว้ คณุเป็นเจ้านายของฉัน”    ถ้าหากมีใครบางคนจีจ้ดุของเรา
แล้วเราตอบสนองด้วยความโกรธ ก็หมายความว่า บคุคลนัน้ก าลงัควบคมุชีวิตของเราอยู่  แล้วเรา
ต้องการให้บคุคลนัน้ควบคมุชีวิตของเราหรือไม่?   

เหตผุลเดียวท่ีบคุคลนัน้ควบคมุชีวิตเราได้ก็คือเราให้สิทธ์ิในการควบคมุนีแ้ก่เขา   เพราะเม่ือเรายอม
ให้อีกคนหนึง่ท าให้เราโกรธ    การยอมเช่นนัน้หมายความว่าเรามอบการควบคมุอารมณ์ของเราให้แก่
บคุคลนัน้   แทนท่ีเราจะเลือกวา่เม่ือไหร่และอย่างไรท่ีเราจะตอบสนองด้วยอารมณ์  เราได้ให้อ านาจนัน้
แก่บคุคลนัน้ไปแล้ว    นัน่คือสิ่งท่ีเราอยากจะท ากบัชีวิตของเราจริงๆ หรือ?    เราอยากให้บคุคลนีผู้้ซึง่ท า
ให้เราโกรธนัน้เป็นผู้ควบคมุชีวิตของเราหรือ?  พดูตรงๆ ก็คือ เราต้องการจะเป็นทาสของบคุคลนัน้หรือ? 

ประเด็นหลกัท่ีต้องการจะครอบคลมุเนือ้หาในจดุนีก็้คือว่า ผู้ เรียนต้องรับผิดชอบตอ่การตอบสนอง
ด้วยความโกรธของตนเอง    อาจท าโปสเตอร์แขวนไว้ท่ีผนงัห้องเรียนโดยเขียนวา่ “ฉนัต้องรับผิดชอบตอ่
ความโกรธของตนเอง”    น่ีเป็นหนึง่ในประเด็นท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีผู้ เรียนจะได้รับจากการเรียนวนันี  ้

13. ครอบคลุมหัวข้อ ค.-3 ความโกรธสามารถกลายเป็นการเสพติด
(2-4 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 13

ขณะท่ีสอนเร่ืองนี ้  ให้ผู้ เรียนแบง่ปันประสบการณ์ส่วนตวัหรือตวัอยา่งอ่ืนๆ ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงพลงั
ของการเสพติดความโกรธ    อาจมีบางคนในชัน้เรียนท่ีอยากพดูคยุเก่ียวกบัความโกรธท่ีเกินควบคมุจน
เขาไมส่ามารถหยดุยัง้มนัได้  

ในความเป็นจริงก็คือความโกรธของเราสามารถน าเราไปถึงจดุท่ีดเูหมือนว่าความโกรธก าลงัควบคมุ
เราอยู่ แทนท่ีเราจะเป็นผู้ควบคมุมนั 

14. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5-8 นาที)

ก.  ในขณะท่ีเราน าผู้ เรียนให้ประยกุต์ใช้บทเรียนนีก้บัชีวิตส่วนตวั    ให้ผู้ เรียนได้ยึดหลกัความจริง
จากพระคมัภีร์  “เราต้องส ารวจดวู่าความโกรธมีผลกระทบตอ่ชีวิตเราอยา่งไรบ้าง”    ผู้ เรียนจะได้
เห็นหายนะท่ีความโกรธน ามาสูชี่วิตของเขาและสู่ความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนอย่างไร 

ทางเลือกหนึง่ก็คือให้ผู้ เรียนเขียนบนัทึกว่าความโกรธเป็นอ านาจในทางท าลายใน  ชีวิตของตน
อย่างไรบ้าง    ความโกรธก่อเกิดหายนะอย่างไรบ้างในชีวิตผู้ เรียนและคนท่ีเขารักหลงัจากนัน้เรา
อาจจบบทเรียนนีด้้วยการอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการเร่ิมต้นการเปล่ียนแปลง
วิถีทางของเราในการแสดงความโกรธ 
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ข.   ให้ผู้ เรียนตอบค าถามในหน้าท่ี 11 ของคูมื่อผู้ เรียน “ความโกรธเป็นเหมือนกับนักเลงในชีวิต
ของเราหรือไม่?”    ให้ผู้ เรียนคิดดวู่าเกิดอะไรขึน้ภายในเม่ือเขาโกรธ   หนนุใจให้ผู้ เรียน เขียนสิ่ง
ท่ีเขาคิดได้ไว้ 

ค.  ท้าทายผู้ เรียนให้เร่ิมต้นจดบนัทึกประสบการณ์ประจ าสปัดาห์นีเ้ก่ียวกบัสถานการณ์ตา่งๆท่ีท าให้
เขาเกิดความโกรธ   ตวัอย่างเหลา่นีจ้ะถกูน ามาใช้ในคาบเรียนท่ีเหลือเม่ือเรามองหา วิถีทางใหม่ๆ 
ในการรับมือกบัความโกรธของเรา    ให้ผู้ เรียนพยายามระบวุา่อะไรคือตวักระตุ้นให้เขารู้สึกโกรธใน
แตล่ะเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้  

15. การบ้าน

ก. หากยงัไมไ่ด้แจกคูมื่อผู้ เรียนก็ให้แจกในเวลานี ้ แล้วมอบหมายให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 2 ในคูมื่อผู้ เรียน
เพ่ือเตรียมตวัส าหรับการเรียนครัง้หน้า  หนนุใจให้ผู้ เรียนอา่นบทท่ี 1 อีกครัง้เพ่ือทบทวนประเด็น
ตา่งๆ ท่ีได้เรียนไปในครัง้นี ้

ข. ให้คะแนนโครงการท่ี 1 เร่ือง “การแยกแยะความโกรธของเรา”   

ค.    ให้ผู้ เรียนท ารายงานในโครงการท่ี 2 “สิทธิส่วนบคุคลของเรา”  หลงัจากท่ีอา่นบทเรียนท่ี 2 ของ  คูมื่อ
ผู้ เรียนแล้ว   แจ้งให้ผู้ เรียนทราบด้วยว่าเราจะศกึษาโครงการนีใ้นการเรียนครัง้หน้า 

16. การประเมินผลบทเรียน

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้
สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?
สว่นใดบ้างท่ีท าให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?
เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?

1 
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บทเรียนที่ 2 
เราจะหยดุอ านาจในทางท าลายของความโกรธในชีวิตได้อย่างไร? 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ในฐานะท่ีฉนัเป็นคริสเตียนฉันต้องมอบสิทธิสว่นบคุคลของฉนัแดพ่ระเจ้า 

2. ข้อพระธรรมหลัก: 2 โครินธ์ 9:7 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971)

ทกุคนจงให้ตามท่ีเขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใชใ่ห้ด้วยนึกเสียดาย มิใชใ่ห้ด้วยการฝืนใจ เพราะว่า 
พระเจ้าทรงรักคนนัน้ท่ีให้ด้วยใจยินดี 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

เราจะใช้บทเรียนท่ี 2 ของคูมื่อผู้ เรียนร่วมกบับทเรียนนี ้  รวมทัง้สามโครงการตอ่จากนีใ้นสมดุบนัทึก
โครงการด้วย  โครงการมีดงันี ้

โครงการท่ี 2 “สิทธิส่วนบคุคลของเรา”  
โครงการท่ี 3 “การผูกพนัตวัในดา้นสิทธิส่วนบคุคลของข้าพเจ้า” 
โครงการท่ี 4 “บททดสอบแรกทีป่ราศจากสิทธิส่วนบคุคลของเรา” 

4. การเตรียมตัวล่วงหน้าของครูส าหรับคาบเรียนในวันนี ้

น่ีอาจเป็นคาบเรียนท่ีท้าทายมากท่ีสดุของทัง้วิชานี ้  เราต้องบริหารเวลาในคาบเรียนนีใ้ห้ดี เพ่ือเรามี
เวลาอย่างเพียงพอในการพดูสิ่งท่ีเป็นประเด็นส าคญั  นัน่ก็คือการมอบสิทธิส่วนบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า   

พดูเนือ้หาในหวัข้อ ก. และ ข. อย่างคร่าวๆ แล้วใช้เวลาส่วนใหญ่ของคาบเรียนนีพ้ดูประเด็น ค. “สิทธิ
สว่นบคุคลเก่ียวโยงกบัความโกรธของเราอย่างไร?”  เราต้องสอนหวัข้อย่อยท่ี 1-3 ในหวัข้อ ค. ของคาบ
เรียนนีใ้ห้เสร็จก่อนเพ่ือว่า ‘การประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวั’  จะมุง่เน้นท่ีการตดัสินใจของผู้ เรียนท่ีจะมอบ
สิทธิสว่นบคุคลของตนแดพ่ระเจ้า 

ให้ท าโปสเตอร์ท่ีเขียนค าจ ากดัความของค าวา่ “สิทธิส่วนบคุคล” ซึง่ได้ให้ไว้ในหน้าท่ี 19 ของคูมื่อ
ผู้ เรียน “สิทธิส่วนบุคคลคือกฏเกณฑ์ที่เราสร้างขึน้เพื่อตนเอง ซึ่งเราคาดหวังให้คนอ่ืนท าตาม” 
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5. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน     (2-3 นาที)

เลือกหนึง่กิจกรรมท่ีให้ไว้เพ่ือใช้เร่ิมการเรียนวนันี ้  เร่ิมต้นด้วยการอ้างอิงถึงช่ือเร่ืองของบทเรียนใน
วนันี ้

ก.  พดูถึงขา่วท่ีความโกรธได้น าไปสู่การท าให้เกิดความเจ็บปวดหรือการฆ่าร้างจนเป็น
โศกนาฏกรรมเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงอ านาจในทางท าลายล้างของความโกรธ 

ข.  ให้ผู้ เรียนแบง่ปันตวัอย่างท่ีความโกรธน าการท าลายล้างมาสูชี่วิตของเขาอย่างไรบ้าง 

ค.   แบง่ปันเร่ืองราวของผู้ เรียนจากชัน้เรียนก่อนหน้านีห้รือตวัอยา่งจากชีวิตผู้สอนท่ีแสดงให้เห็น
วา่ความโกรธน ามาซึง่การท าลายอย่างไร 

6. ทบทวนคาบเรียนครัง้ก่อนคร่าวๆ     (1-3 นาที)

เร่ิมต้นด้วยการทบทวน  3 ประเด็นหลกัจากบทท่ี 1 

 มีวิธีการตา่งๆ มากมายในการตอบสนองด้วยความโกรธ
 ความโกรธเป็นเหมือนกบันกัเลงท่ีแสวงหาท่ีจะควบคมุชีวิตของเรา
 เราต้องรับผิดชอบตอ่ความโกรธของตนเอง

สามประเดน็นีจ้ะน าไปสู่หวัข้อท่ีเราจะพดูในวนันี ้ นัน่คืออ านาจในทางท าลายของความโกรธในชีวิต
ของเรา 

7. แนะน าคาบเรียนของวันนี ้(1-3 นาท)ี     คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 15

ช่ือเร่ืองของบทท่ี 2 ในคูมื่อผู้ เรียนได้สรุปประเด็นหลกัของคาบเรียนในวนันีไ้ว้คือ “เราจะหยุด
อ านาจในทางท าลายของความโกรธในชีวิตได้อย่างไร?”    ชีใ้ห้เห็นว่าเราไมไ่ด้ก าลงัพดูถึงแคค่วาม
โกรธท่ีควบคมุไมไ่ด้จนท าให้คนๆ หนึง่ก่อการฆาตกรรม  แตป่ระเด็นส าคญัอยูท่ี่ “อ านาจในทางท าลาย
ของความโกรธ”  จากนัน้ชว่ยให้ผู้ เรียนแตล่ะคนได้เห็นชดัวา่อ านาจในทางท าลายนีด้เูหมือนกบัอะไรบ้าง
ในชีวิตของเขา 

บทเรียนนีต้ัง้อยู่บนสมมตุิฐานท่ีวา่ ผู้ เรียนต้องการจะเปล่ียนวิธีการท่ีใช้รับมือกบัความโกรธของตน   
วนันีเ้ราจะพดูคยุถึงขัน้ตอนในทางปฏิบตัท่ีิผู้ เรียนสามารถเปล่ียนแปลงวิธีการรับมือกบัความโกรธในชีวิต
ของเขา 

ความท้าทายของเราในวนันีก็้คือ การเรียนรู้วิธีท่ีจะหยดุอ านาจในทางท าลายของความโกรธในชีวิต
ของเรา  แล้วเร่ิมเคล่ือนไปสู่การใช้ความโกรธในวิถีทางท่ีท าให้พระเจ้าพอพระทยั 

2



20 คู่มือครู

8. ครอบคลุมหัวข้อ ก. “ ไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาแบบ “ไม้วิเศษ” คร่าวๆ
(1-2 นาที)  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 15-16

พดูเนือ้หาประเด็นนีเ้พียงคร่าวๆ    โดยตัง้ค าถาม ‘เราจะหยดุอ านาจในทางท าลายของความโกรธใน
ชีวิตได้อย่างไร?’ จากหวัข้อบทท่ี 2 ผู้ เรียนต้องตระหนกัว่าน่ีเป็นกระบวนการ  ไมใ่ช่การใช้อ านาจวิเศษท่ี
จะเสกความโกรธให้หายไปในพริบตาเดียว     

ชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจว่าพวกเขาไมค่วรขอพระเจ้าให้เอาความโกรธออกไปเพราะพระเจ้าทรงสร้างเรา
มาพร้อมกบัอารมณ์ความรู้สึกนี ้   ประเด็นท่ีว่าไมมี่วิธีแก้ไขปัญหาแบบไม้วิเศษนัน้จะช่วยให้ผู้ เรียน
เข้าใจวา่บทเรียนนีอ้าจไมง่่ายในการน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนั 

9. ครอบคลุมหัวข้อ ข. “จงเร่ิมต้นที่จุดหมายปลายทาง” คร่าวๆ   (2-4 นาที)  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 16-18

จดุประสงค์ของหวัข้อนีก็้คือการช่วยให้ผู้ เรียนได้เห็นภาพกว้างๆ    เราต้องการให้ผู้ เรียนเห็น
ประโยชน์ของการใช้เวลาส่วนตวันอกชัน้เรียนเพ่ือใคร่ครวญดวู่าความโกรธมีตวัตนอยูใ่นชีวิตเราตรงส่วน
ใดบ้าง  และด้านใดท่ีเขาต้องการเปล่ียนแปลง   ด้วยการเร่ิมต้นท่ีจดุหมายปลายทางนี ้เราเพียงแคก่ าลงั
บอกว่าสิ่งนีจ้ะช่วยผู้ เรียนให้มีเปา้หมายท่ีชดัเจนขึน้  

มีสองค าถามท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนทราบเปา้หมายของตนได้คือ 

1. เราต้องการจะอยู่ท่ีจุดใด?
2. พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราอยู่ท่ีใด?

ค าถามนีอ้ยูใ่นคูมื่อผู้ เรียน (หน้าท่ี 16-17) จะช่วยให้ผู้ เรียนได้ทบทวนบทเรียนคร่าวๆ   จงชีใ้ห้เห็นว่า
ในการตอบค าถามข้อท่ี 2 นัน้ผู้ เรียนจ าเป็นต้องใช้เวลาในการศกึษาพระคมัภีร์เพราะว่าพระคมัภีร์คือ
แหล่งท่ีผู้ เรียนจะพบวิธีท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราใช้ความโกรธในวิถีทางท่ีพระองค์ทรงพอพระทยั 

ค าถามที่ 3 “เราอยู่ ณ จุดใดในวันนี?้” เราไมจ่ าเป็นต้องใช้เวลาในชัน้เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนตอบ
ค าถามเหล่านีไ้ด้   แคท้่าทายผู้ เรียนให้ย้อนถามค าถามเหล่านีใ้นขณะท่ีเรียนวิชาทัง้หมดนี ้   การรู้จดุท่ี
ซึง่พวกเขาเป็นอยูใ่นวนันีจ้ะช่วยให้ผู้ เรียนเร่ิมสร้างหนทางของการพฒันาไปในทิศทางท่ีถกูต้อง   

10. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-4 “ขัน้ตอนแรก—เราเป็นคริสเตียนหรือยัง?”
(2-3 นาที)  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 18

น่ีเป็นค าถามท่ีส าคญัยิ่งส าหรับผู้ เรียนท่ีจะคิดพิจารณา  แตเ่ป็นค าถามท่ีเราสามารถพดูถึงคร่าวๆ 
ได้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัตวัผู้ เรียน   หากมีผู้ เรียนท่ียงัไม่ได้ตดัสินใจติดตามพระคริสต์เราจ าเป็นต้องอธิบายว่าสิ่ง
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ท่ีเราก าลงัสอนในเร่ืองความโกรธนัน้อาจเป็นสิ่งท่ียากมากส าหรับพวกเขาท่ีจะน ามาปฏิบตัิในชีวิตของ
ตน 

การมีความสมัพนัธ์ส่วนตวักบัพระเยซูเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัยิ่งในการทะลทุะลวงอ านาจในทาง
ท าลายของความโกรธในชีวิตของผู้ เรียน    พระเยซูทรงจดัเตรียมพลงัอ านาจเพ่ือน าเราสู่การเปล่ียนแปลง
ตา่งๆ ท่ีจ าเป็น    เราไมต้่องการบงัคบัผู้ ใดให้มาเป็นคริสเตียนแตห่ากเรารู้ว่าน่ีเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับ
ผู้ เรียนบางคนเราอาจใช้เวลานีเ้ป็นพิเศษเพ่ือพดูถึงเร่ืองนี ้

11. ข้อควรระวังส าหรับครูในการครอบคลุมหัวข้อ ค. เร่ืองสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งเร่ิมต้นใน
คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 19

ขณะท่ีเราสอนส่วนท่ีเหลือของบทเรียนวนันี ้  เราต้องแนใ่จว่าเราได้พดูถึงประเดน็ส าคญัทัง้หมดท่ี
เก่ียวข้องกบัสิทธิสว่นบคุคลเพ่ือว่าผู้ เรียนจะเห็นภาพการเรียนทัง้หมดในวนันี ้  อย่าใช้เวลามากเกินไปใน
ประเด็นใดประเด็นหนึง่  แล้วพลาดในการพดูถึงหวัข้อส าคญัทัง้สามนีคื้อ ค.-1 - ค.4 

อย่างไรก็ตาม ในการเรียนครัง้หน้าเราจะส ารวจดวู่าการมอบสิทธิสว่นบคุคลของผู้ เรียนตอ่พระเจ้า
นัน้จะสง่ผลกระทบตอ่ชีวิตอย่างไรบ้าง และดสู่วนท่ีสองของบทท่ี2 ในคูมื่อผู้ เรียน เปา้หมายหลกัส าหรับ
การเรียนในวนันีก็้คือการแนใ่จวา่ผู้ เรียนเข้าใจว่าอะไรคือสิทธิสว่นบคุคลและสิ่งนีเ้ก่ียวโยงกบัความโกรธ
อย่างไร  และพวกเขาจะมอบสิทธิสว่นบคุคลของตนแดพ่ระเจ้าได้อย่างไร 

12. ครอบคลุมหัวข้อ ค. “สิทธิส่วนบุคคลเก่ียวข้องกับความโกรธของเราอย่างไร”
(2-4 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 19

ประเด็นนีพ้ดูถึง สิทธิสว่นบคุคลและ การเช่ือมโยงกบัความโกรธ  น่ีไมใ่ชว่ิธีการโดยทัว่ไปในการสอน
เร่ืองการจดัการกบัความโกรธ   อย่างไรก็ตาม เราเช่ือวา่ประเดน็นีเ้ป็นค าสอนท่ีทรงพลงัสามารถน าให้เรา
เข้าใจสาเหตพืุน้ฐานของความโกรธของเราได้ 

ยอ่หน้าแรกท่ีแนะน าสูห่วัข้อ ค. ในหน้าท่ี 19 ของคูมื่อผู้ เรียนได้สรุปค า
สอนไว้   เราอาจเร่ิมต้นด้วยการตวัอย่างเร่ืองวชัพืช  เช่น ไมยราบ  ให้วาด
ภาพต้นวชัพืชบนกระดานแล้วชีไ้ปยงัสว่นของต้นไม้ท่ีอยูเ่หนือพืน้ผิวดินว่า
เป็นตวัแทนเล็งถึงความโกรธของเรา   ส่วนรากท่ีอยูข้่างใต้พืน้ผิวดินนัน้เป็น
ตวัแทนถึงสิ่งท่ีหล่อเลีย้งความโกรธของเรา    เราจะเห็นว่ารากแก้วนัน้
แข็งแรงและหยัง่รากลึกเพียงไร  
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หากเราแคต่ดัใบของวชัพืชท่ีอยูเ่หนือพืน้ดนิทิง้ไป  ก็ไมไ่ด้หมายความว่าเราท าลายต้นวชัพืชนีไ้ด้
เพราะมนัจะงอกใบใหมข่ึน้มาอีก    หากเราต้องการจะฆา่ต้นวชัพืชนีเ้ราจ าเป็นต้องท าลายรากแก้วของ
มนัแบบถอนรากถอนโคน 

ใบท่ีอยู่เหนือพืน้ดนินัน้เปรียบได้กบัความโกรธของเรา  และรากแก้วใต้พืน้ดินนัน้ก็เปรียบเหมือนกบั
สิทธิสว่นบคุคลของเรา   น่ีคือสิ่งท่ีหล่อเลีย้งความโกรธของเราและท าให้ความโกรธมีอ านาจมาก
เหลือเกิน 

ให้เราย้อนกลบัไปยงัประเด็นในบทเรียนท่ี 1 เร่ือง “ความโกรธเป็นเหมือนนกัเลงในชีวิตของเรา”    
เชน่เดียวกบัท่ีวชัพืชได้ปกคลมุบรรดาต้นไม้ในสวน  ความโกรธก็ได้ครอบง าและปกคลมุวิถีทางอ่ืนๆ ของ
การตอบสนองตอ่สถานการณ์ทัง้หลายท่ีเราเผชิญเช่นกนั 

เราจะใช้เร่ืองวชัพืชเป็นภาพเปรียบเทียบตลอดการเรียนวนันี ้

13. ครอบคลุมหัวข้อ ค.-1. “อะไรคือสิทธิส่วนบุคคล?” และหัวข้อ ค.-2 “สิทธิส่วนบุคคลหล่อเลีย้ง
ความโกรธของเราอย่างไร?”     (5-7 นาที)  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 19-22

ชีใ้ห้เห็นว่า “สิทธิส่วนบคุคลคือกฏเกณฑ์ท่ีเราได้สร้างขึน้เพ่ือชีวิตของเราเอง  ซึ่งเราคาดหวงัให้คน
อ่ืนท าตามกฏเกณฑ์ของเรา” 

พวกเราสว่นใหญ่คงไมเ่คยนัง่ลงเขียนสิทธิสว่นบคุคลเหล่านีแ้ล้วแจกให้กบัคนในครอบครัวและ
เพ่ือนๆ ของเรา  แล้วบอกว่า "คณุจะต้องท าตามกฏเกณฑ์เหลา่นีข้องฉนั”   ถ้าหากมีใครมาละเมิดสิทธิ
สว่นบคุคลเหล่านีแ้ม้สกัข้อเดียวแล้วละ่ก็ เราจะโกรธ  พร้อมกบัพดูว่า “คณุไมมี่สิทธ์ิท่ีจะปฏิบตัติอ่ฉัน
แบบนัน้!”   และแล้วความโกรธของเราก็ระเบิดออกมา 

สิ่งท่ีเราสามารถท าได้ก็คือการให้เวลาผู้ เรียนในการระบวุา่อะไรคือกฏเกณฑ์ท่ีเป็น “สิทธิสว่นบคุคล” 
ซึง่เขาคาดหวงัให้คนอ่ืนปฏิบตัิตาม   จงบอกผู้ เรียนว่า วิธีท่ีง่ายท่ีสดุในการระบสุิทธิส่วนบคุคลของเราก็
คือดวูา่สิ่งท่ีท าให้เขาโกรธ   ประเด็นนีจ้ะคล้ายกบัหวัข้อ ค.-2 “สิทธิส่วนบคุคลหล่อเลีย้งความโกรธของ
เราอย่างไร?” ในหน้าท่ี 20-22 ของคูมื่อผู้ เรียน    ดงันัน้ ขอให้น าเอาทัง้สองประเดน็มาพดูรวมกนัในหวัข้อ
นี ้

ชีใ้ห้เห็นชดัว่ายิ่งเรายึดมัน่ในกฏเกณฑ์หรือสิทธิของเรามากแคไ่หนเม่ือกฎเกณฑ์เหล่านีถ้กูละเมิด
ความโกรธของเราก็จะยิ่งทวีมากขึน้เท่านัน้   ให้ผู้ เรียนบางคนแบง่ปันจากชีวิตของเขาหรือไมก็่ให้ครู
ยกตวัอย่างจากสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัตวัเอง   
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ให้ผู้ เรียนเปิดไปท่ีโครงการท่ี 2 “สิทธิส่วนบคุคลของเรา” ในสมดุบนัทึกในขณะท่ีเราเร่ิมต้นการ
อภิปรายนี ้   หากว่าผู้ เรียนยงัไมไ่ด้ท าโครงการนีใ้ห้อธิบายวิธีท าโครงการนีก้่อน   ทบทวนตวัอยา่งเร่ือง
สิทธิสว่นบคุคลท่ีได้ให้ไว้ในคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 19-20   บางอนั   เลือกสิทธิสว่นบคุคลอนัแรกท่ีพดูถึงการ
ท่ีคนไม่ให้ความเคารพเราหรืออนัใดก็ได้ท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียนของเรามากท่ีสดุ 

แนใ่จว่าผู้ เรียนเข้าใจวา่ “สิทธิสว่นบคุคล” เหล่านีส้ามารถอยูใ่นสว่นใดก็ได้ในชีวิตพวกเขา   ผู้ เรียน
บางคนอาจโกรธพระเจ้าเพราะวา่พระองค์ไมไ่ด้ท าในสิ่งท่ีเขาคิดวา่พระองค์ควรจะท า   ประเด็นท่ีเรา
ก าลงัจะพดูก็คือเรามีกฎเกณฑ์จ านวนหนึง่ท่ีต้องการให้พระเจ้าท าตาม   ลองคิดดซูิว่า พระเจ้าผู้ทรง
สร้างสากลจกัรวาลนีถ้กูเรียกร้องให้ท าตามกฏเกณฑ์ของเราท่ีมีตัง้ให้พระองค์! 

เราอาจโกรธสิ่งของตา่งๆ ได้ง่ายพอๆ กบัท่ีเราโกรธผู้คน เชน่ เราอาจโกรธคอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนๆ ก็ได้เม่ือสิ่งเหล่านัน้ไม่ยอมท าตามท่ีเราต้องการทนัที 

ข้อควรระวงัก็คืออยา่ใช้เวลามากไปกบัหวัข้อนี ้   ต้องมีเวลามากพอท่ีจะพดูเนือ้หาในอีกสองประเด็น
ส าคญัในแผนการสอนเลม่นีด้้วย   

ชว่ยให้ผู้ เรียนเร่ิมต้นท างานชิน้นีเ้พ่ือว่าเขาจะเข้าใจแนวคิดเร่ืองสิทธิสว่นบคุคล   ในขณะท่ีเราสอน
สว่นท่ีเหลือของบทเรียนวนันีแ้ละท่ีเหลือของวิชานี ้  เรายงัสามารถเพิ่มเตมิเร่ืองสิทธิสว่นบคุคลตา่งๆ 
รวมถึงวิถีทางท่ีสิ่งนีไ้ด้หล่อเลีย้งความโกรธของเราอย่างไรได้ตลอด 

14. ครอบคลุมประเด็นในกล่องข้อความหน้าที่ 21 “ท าไมเราจึงควรมอบสิทธิส่วนบุคคลของเราแด่

พระเจ้า?”     (2-3 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 21

ให้พดูข้อมลูในกล่องข้อความในหน้าท่ี 21 ของคูมื่อผู้ เรียนอยา่งคร่าวๆ ในประเดน็วา่ท าไม เราจงึ
ควรมอบสิทธิสว่นบคุคลแดพ่ระเจ้า    และแนะน าประเดน็ถดัไปของการอภิปรายท่ีว่า  “เรา จะมอบสิทธิ
สว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้าได้อย่างไร?”   สงัเกตดุอูาจมีผู้ เรียนบางคนซึง่ไมพ่ร้อมท่ีจะมอบสิทธิสว่น
บคุคลของพวกเขาตอ่พระเจ้า  ก็ให้เราพดูถึงในหวัข้อ ท าไม การมอบสิทธิส่วนบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า
จงึเป็นความคิดท่ีเข้าที 

หากวา่ผู้ เรียนไมไ่ด้มีค าถามมากในจดุนีแ้ล้วก็ให้ผา่นประเด็นนีไ้ป  แตห่ากมีผู้ เรียนบางคน ท่ีตอ่ต้าน
กบัแนวคิดท่ีพวกเขาควรมอบสิทธิสว่นบคุคลของตนแดพ่ระเจ้าก็ให้ผู้ เรียนแบง่ปันสิ่งท่ี เขาคิด  แตอ่ยา่ใช้
เวลามากเกินไปส าหรับสว่นนีข้องบทเรียน 

จงเตือนผู้ เรียนด้วยว่าเราจ าเป็นต้องเรียนเนือ้หาท่ีเหลือทัง้หมด  เพ่ือวา่ผู้ เรียนจะเห็นองค์ประกอบ
ทัง้หมดท่ีจะตอ่เข้าด้วยกนัเพ่ือท าให้สิ่งนีเ้ป็นเกิดผลในชีวิตของพวกเขา 

เราสามารถกลบัมาท่ีประเด็นนีไ้ด้อีกในการเรียนถดัไป   โดยให้เป็นส่วนหนึง่ของการทบทวนบทเรียน 
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15. ครอบคลุมหัวข้อ ค.-3  “เราจะมอบสิทธิส่วนบุคคลแก่พระเจ้าได้อย่างไร?”
(10-15 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 22-25

ในขณะท่ีเราพดูประเดน็ ค.-3   ควรพดูในทางบวก   โดยยกตวัอยา่งจากประสบการณ์ของเรา ว่า  เรา
มอบสิทธิส่วนบคุคลของเราแดพ่ระเจ้าได้อย่างไร  และเม่ือเรามอบแดพ่ระเจ้าแล้วเกิดผลในด้านบวกตอ่
ชีวิตเราอย่างไร  

ให้เขียนขัน้ตอนในการมอบสิทธิสว่นบคุคลแดพ่ระเจ้าบนกระดาษโปสเตอร์  แล้วติดไว้ท่ีผนงั
ห้องเรียนเพ่ือใช้อ้างอิงตลอดการเรียน 

หัวข้อย่อย ก-  “เขียนสิ่งที่ท าให้เราโกรธ เครียด อารมณ์เสีย ขุ่นเคืองใจ หรือก่อให้เกิด
ความกังวลใจ”   ให้ผู้ เรียนรายการสิ่งท่ีท าให้เขาโกรธในรายงานท่ี 1 ของสมดุบนัทึกโครงการ    หนนุใจ
ให้เขาบนัทึกท่ีเข้ามาในความคิดของเขาเก่ียวกบัสิ่งท่ีท าให้โกรธไว้เร่ือยๆ 

หัวข้อย่อย ข-  “ท ารายการสิทธิส่วนบุคคลทุกอย่าง”   โครงการท่ี 2 ในสมดุบนัทึกโครงการ 
“สิทธิส่วนบคุคลของเรา” นัน้จะเก่ียวข้องกบัขัน้ตอนนี ้   ให้ผู้ เรียนเก็บโครงการนีไ้ว้ใกล้ตวัเพ่ือจะสามารถ
เขียนสิทธิสว่นบคุคลของตนได้เร่ือยๆ ทัง้ในขณะท่ีก าลงัเรียนนีแ้ละตลอดทัง้สปัดาห์ 

หัวข้อย่อย ค-  “อธิษฐานและมอบสิทธิส่วนบุคคลของเราแด่พระเจ้า”   เม่ือเราพดูคยุใน
ประเด็นนีจ้งแน่ใจวา่ผู้ เรียนเข้าใจว่าเราก าลงัอธิบายว่าจะสามารถท าสิ่งนีไ้ด้อยา่งไร   อย่าพยายามท าให้
ทกุคนอธิษฐานมอบสิทธิสว่นบคุคลของตนแดพ่ระเจ้าในชัน้เรียนทนัที   ผู้ เรียนจ าเป็นต้องให้ความคิด
และค าอธิษฐานสว่นตวัเก่ียวกบัเร่ืองนี ้   หนนุใจผู้ เรียนให้ใช้โครงการท่ี 3 ในสมดุบนัทึก  “การผูกพันตัว
ในด้านสิทธิส่วนบุคคลของข้าพจ้า”  เป็นหนทางในการตดัสินใจว่าพวกเขาจะตอบสนองตอ่ส่วนนีข้อง
บทเรียนอย่างไร   ผู้ เรียนยงัสามารถท าตามในประเด็นนีไ้ด้ตลอดหลงัจากเรียนแล้ว   

หน้าแรกของโครงการที่ 3 ในสมุดบันทึกโครงการ นัน้เป็นทางเลือกไม่ใช่ข้อบังคับ   อยา่ให้
ผู้ เรียนท าหน้านัน้ให้เสร็จเพ่ือท่ีจะได้รับคะแนน   ส าหรับผู้ เรียนท่ียงัไมพ่ร้อมจะมอบสิทธิสว่นบคุคลของ
ตนแดพ่ระเจ้า เราสามารถให้พวกเขาเขียนค าอธิษฐานตอ่พระเจ้าว่าอะไรคือความสงสยัหรือความกงัวล
ใจท่ียึดพวกเขาไว้จากการมอบสิทธิสว่นบคุคลของตนแดพ่ระเจ้า   ส่วนนีอ้ยูใ่นหน้าท่ี 2 ของโครงการท่ี 3 

หัวข้อย่อย  ง-  “ตัดสินใจที่จะขอบคุณพระเจ้าส าหรับสิ่งที่เกิดขึน้ตามมา”   ส่วนนีข้อง 
การอภิปรายจะน าเราไปสูส่ิ่งท่ีเราจะพดูคยุในการเรียนหน้า   หนนุใจผู้ เรียนให้ฝึกขอบพระคณุพระเจ้า
ส าหรับสิ่งท่ีเกิดขึน้ทัง้ตอนท่ีเรียนเสร็จแล้วหรือแม้แตต่อนท่ีรู้สกึโกรธบางสถานการณ์ก็ตาม    การท า
เชน่นีจ้ะน าเราสู่ความเข้าใจในการเรียนรู้วิถีทางใหม่ๆ  ในการตอบสนองตอ่สถานการณ์ตา่งๆ 
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ผู้ เรียนเข้าใจชดัเจนว่าอะไรคือสิทธิสว่นบคุคลและสิ่งนีเ้ก่ียวข้องอย่างไรกบัความโกรธแล้วใชห่รือไม่?   
จงให้เวลาเป็นพิเศษในการทบทวนเร่ืองนีเ้พ่ือจะแน่ใจว่าผู้ เรียนเข้าใจเร่ืองนีดี้แล้ว   ขณะท่ีเราสอนเนือ้หา
ท่ีเหลือทัง้หมดของวิชานีใ้ห้กลบัมาท่ีตวัอย่างในทางปฏิบตัิของสิทธิสว่นบคุคลและตวัอย่างเหล่านี ้
เก่ียวข้องกบัเนือ้หาใหม่ท่ีก าลงัอภิปรายอยู่อย่างไรบ้าง 

16. แนะน าคร่าวๆ ถึงเนือ้หาที่จะเรียนในครัง้ต่อไป     (1-3 นาที)

ในขณะท่ีเราเตรียมท่ีจะพดูถึงการประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวั    ให้ชีแ้จงด้วยว่าเราจะพดูเร่ืองสิทธิ
สว่นบคุคลในการเรียนครัง้หน้าด้วย   หนนุใจให้ผู้ เรียนเตรียมค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนีม้าพดูคยุกนัใน
ครัง้หน้า 

ในคาบเรียนหน้า  เราจะดขูัน้ตอนถดัไปท่ีต้องท าภายหลงัจากท่ีคนนัน้ได้มอบสิทธิส่วนบคุคลของตน
แดพ่ระเจ้าแล้ว   

17. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5-8 นาที) 

เน่ืองจากสถานการณ์พิเศษของความเก่ียวโยงกบัการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัของวนันี ้ เราอาจ
ต้องพดูเร่ืองการบ้านท่ีต้องท าในการเรียนครัง้หน้าก่อนท่ีเราจะเร่ิมพดูในส่วนของการประยกุต์ใช้กบัชีวิต
สว่นตวั 

การมอบสิทธิส่วนบคุคลของเราแดพ่ระเจ้านัน้เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชีวิตส่วนตวัของเราอย่างแท้จริง   
เราต้องการให้ผู้ เรียนติดตามการเรียนอย่างใกล้ชิดจนถึงนาทีสดุท้ายของการเรียนในวนันี ้  ท้าทายให้
ผู้ เรียนพิจารณาให้ละเอียดว่ามีสิ่งใดท่ีพวกเขาต้องการจะท าเพ่ือจะสามารถมอบสิทธิสว่นบคุคลของตน
แดพ่ระเจ้า    แล้วกลบัมาท่ีช่ือบทท่ี 2 ในคูมื่อผู้ เรียน คือ “เราจะหยุดอ านาจในทางท าลายของความ
โกรธในชีวิตได้อย่างไร?” 

การมอบสิทธิส่วนบคุคลแดพ่ระเจ้าเป็นส่วนส าคญัในกระบวนการหยดุอ านาจในทางท าลายของ
ความโกรธนี ้   หนนุใจผู้ เรียนให้ใช้โครงการท่ี 3 “การผูกพันตัวในด้านสิทธิส่วนบุคคลของข้าพเจ้า” 
ในสมดุบนัทึกโครงการ เป็นเคร่ืองมือในการใคร่ครวญเก่ียวกบัการตดัสินใจนีแ้ละปฏิบตัิตามโดยตลอด 

เราอาจกลบัมาท่ีภาพตวัอย่างเร่ืองวชัพืชและรากแก้วท่ีหยัง่ลกึ  แล้วชีใ้ห้เห็นถึงความจ าเป็นท่ี
จะต้องฆา่รากแก้วเพ่ือจะเอาชนะเหนือปัญหาความโกรธของเรา   โดยรากแก้วนัน้เปรียบได้กบัสิทธิส่วน
บคุคลของพวกเขา 

อาจให้ผู้ เรียนใช้เวลาอธิษฐานสว่นตวัเงียบๆ สองสามนาทีในชว่งท้ายของการเรียน  โดยให้พดูคยุกบั
พระเจ้าเก่ียวกบัสิ่งท่ีได้เรียนไปในวนันี ้   อีกทางเลือกหนึง่ก็คือการพาผู้ เรียนไปยงัห้องนมสัการในช่วง
ท้ายแล้วให้พวกเขาใช้เวลาในการอธิษฐานเป็นส่วนตวัตอ่พระเจ้า 
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18. การบ้าน

ก. จงอธิบายว่าโครงการท่ี 2 “สิทธิส่วนบุคคลของเรา”  จ าเป็นต้องท าให้เสร็จก่อนเรียนครัง้หน้า

ข. โครงการท่ี 3 “การผูกพันตัวในด้านสิทธิส่วนบุคคลของข้าพเจ้า”  นัน้คือส่วนแนะน าให้
น ามาใช้ในการประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัส าหรับบทเรียนวนันี ้    หรือให้ทกุคนเขียนค าอธิษฐาน
ในหน้าท่ี 2 ของโครงการนัน้   แตห่น้าที่ 1 ของโครงการที่ 3 นัน้เป็นทางเลือกที่ไม่ได้บังคับ

ให้ท า   ส าหรับผู้ เรียนท่ีเลือกท่ีจะไมม่อบสิทธิส่วนบคุคลของตนแดพ่ระเจ้า พวกเขาสามารถรวม
เอาค าถามและความกงัวลใจตา่งๆ ของตนท่ียงัไมไ่ด้ค าตอบนัน้ลงในค าอธิษฐานนีไ้ด้  

ค. โครงการท่ี 4 “บททดสอบแรกที่ปราศจากสิทธิส่วนบุคคลของเรา” นัน้เป็น โครงการ
ทางเลือก  เพราะว่าหากผู้ เรียนบางคนเลือกท่ีจะไมม่อบสิทธิสว่นบคุคลของตนแดพ่ระเจ้า พวก
เขาก็ย่อมไม่อาจท่ีจะท าโครงการนีอ้ย่างจริงใจได้   หนนุใจผู้ เรียนให้ท าโครงการนีแ้ตอ่ย่าบงัคบัให้
ท า  

ง. มอบหมายให้ผู้ เรียนอ่านบท 2 จากคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือเตรียมตวัส าหรับการเรียนครัง้หน้า  อธิบายว่า
น่ีจะเป็นการทบทวนในประเด็นท่ีได้เรียนไปในวนันี ้ ส่วนอีกคร่ึงหลงัของบทเรียนคือเปา้หมายท่ี
เราจะเรียนตอ่ไปในครัง้หน้า 

บทท่ี 2 ท่ีเก่ียวกบัสิทธิส่วนบคุคลนัน้ส าคญัตอ่สิ่งท่ีเราก าลงัสอนในวิชานี ้  ดงันัน้ หนนุใจให้
ผู้ เรียนอา่นบทเรียนนีอ้ย่างตัง้ใจและน าค าถามท่ีพวกเขามีเก่ียวกบัเร่ืองนีม้าถามในการเรียนครัง้
หน้า 

19. การประเมินผลบทเรียน

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้
สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?
สว่นใดบ้างท่ีท าให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?
เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?
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บทเรียนที่ 3 
ส ารวจการมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแด่พระเจ้า 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

การมอบสิทธิส่วนบคุคลของฉันแดพ่ระเจ้าได้วางฉันไว้ในเส้นทางท่ีสามารถจะหยดุอ านาจ ในทาง
ท าลายของความโกรธในชีวิตได้ 

2. ข้อพระธรรมหลัก

ลกูา 9:23-24 (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971) 

พระองค์จงึตรัสกบัพวกเขาทกุคนว่า “ถ้าใครต้องการจะมาติดตามเรา ให้คนนัน้ปฏิเสธตนเอง   
รับกางเขนของตนแบกทกุวนั และตามเรามา   เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด  คนนัน้จะเสียชีวิต 
แตใ่ครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแกเ่ราคนนัน้จะได้ชีวิตรอด

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

 บทท่ี 2 ของคูมื่อผู้ เรียนจะถกูน ามาใช้ร่วมกบับทเรียนนีโ้ดยเฉพาะอยา่งยิ่งในหน้าท่ี 25-33  
[เร่ิมต้นหวัข้อท่ี 4 จะเกิดอะไรข้ึนเมื่อเรามอบสิทธิส่วนบคุคลของเราให้แก่พระเจ้า?]   การเรียนวนันีเ้ราจะ
ใช้สามโครงการตอ่ไปนีคื้อ  

โครงการท่ี 2 “สิทธิส่วนบคุคลของเรา”  
โครงการท่ี 3 “การผกูพนัตวัด้านสิทธิส่วนบคุคลของข้าพเจ้า” 
โครงการท่ี 4 “บททดสอบแรกท่ีปราศจากสิทธิส่วนบคุคลของเรา” 

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน     (2-3 นาที)

อาจให้ผู้ เรียนสกัหนึง่หรือสองคนแบง่ปันตวัอย่างสิทธิสว่นบคุคลท่ีเขาเห็นจากชีวิตตนเอง  โดยให้
ตวัอยา่งท่ียกมาจากการแยกแยะสิ่งท่ีท าให้เขาโกรธ 

หากผู้ เรียนไมไ่ด้แบง่ปันตวัอย่างของตวัเอง  ก็ให้ผู้สอนแบง่ปันหนึง่หรือสองเร่ืองจากชีวิตของผู้สอน
เองหรือจากผู้ เรียนในอดีตซึง่เคยเรียนในชัน้เรียนนี ้
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5. ทบทวนเนือ้หาหลักจากบทเรียนที่ 1 และ 2     (3-10 นาที)

จงทบทวนคร่าวๆ ถึง 3 ประเด็นหลกัจากบทเรียนที่ 1 

 มีวิธีการตา่งๆ ของการตอบสนองด้วยความโกรธ
 ความโกรธเป็นเหมือนกบันกัเลง,ท่ีแสวงหาท่ีจะควบคมุชีวิตของเรา
 เราต้องรับผิดชอบตอ่ความโกรธของตนเอง

ในบทเรียนที่ 2 นัน้เนือ้หาเก่ียวข้องกบั “เราจะหยดุอ านาจในทางท าลายของความโกรธในชีวิตได้
อย่างไร?”  

เตรียมโปสเตอร์ท่ีเขียนค าจ ากดัความ “สิทธิส่วนบคุคล” แล้วอ่านค าจ ากดัความนัน้    ใช้ตวัอยา่ง
เร่ืองวชัพืชท่ีมีรากแก้วท่ีหยัง่รากลกึ  แล้วชีใ้ห้เห็นวา่สิทธิส่วนบคุคลของเรานัน้ได้หล่อเลีย้งความโกรธ
อย่างไร 

จงชีใ้ห้เห็นด้วยว่าหนทางท่ีตรงท่ีสดุในการหยดุอ านาจในทางท าลายล้างของความโกรธในชีวิตของ
เราก็โดยการมอบสิทธิส่วนบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า    ทบทวน  4 ขัน้ตอนของการมอบสิทธิสว่นบคุคล
ของเราแดพ่ระเจ้าอีกครัง้  ซึง่เร่ิมต้นท่ีหน้าท่ี 19 ของคูมื่อผู้ เรียน   หรือท าโปสเตอร์ 4 ขัน้ตอนนีต้ิดไว้ใน
ชัน้เรียนเพ่ือใช้อ้างอิงตลอดการสอนวิชานี ้

ก. เขียนสิ่งท่ีท าให้เราโกรธ เครียด อารมณ์เสีย ขุ่นเคืองใจ หรือก่อให้เกิดความกงัวลใจ 
ข. ท ารายการสิทธิส่วนบคุคลทุกอย่าง 
ค. อธิษฐานและมอบสิทธิส่วนบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า 
ง. ตดัสินใจท่ีจะขอบคณุพระเจ้าส าหรับสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามมา 

แจ้งผู้ เรียนว่าวนันีเ้ราจะสร้างฐานรากชีวิตด้านนีแ้ละเร่ิมมองดสูิ่งท่ีเกิดขึน้ในชีวิตเม่ือเขาได้มอบสิทธิ
สว่นบคุคลเขาแดพ่ระเจ้า    

จงใช้หลกัความจริงจากพระคมัภีร์และข้อพระธรรมหลกัเพ่ือเตรียมฐานรากส าหรับการเรียนในวนันี ้

3



ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล 29 

6. ครอบคลุมเนือ้หาท่ีอยู่ในกล่องข้อความข้างๆ “จะเกิดอะไรขึน้หากเราไม่ยอม มอบสิทธิส่วน
บุคคลของเราแด่พระเจ้า?”     (2-5 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 26

ระมดัระวงัในการน าเสนอประเด็นนี ้  ไม่ควรพดูกบัผู้ เรียนแรงเกินไปเพราะเขาอาจจะก าลงัตอ่สู้กบั
แนวคิดเร่ืองการยอมจ านนสิทธิสว่นบคุคลของตนแดพ่ระเจ้า 

เม่ือเราสอนเนือ้หาสว่นนีจ้งอยา่ขอให้ผู้ เรียนแสดงการตอบสนองทัง้ๆ ท่ีพวกเขายงัไมพ่ร้อมท่ีจะมอบ
สิทธิสว่นบคุคลของตนแดพ่ระเจ้า   จงท าแคน่ าเสนอหวัข้อนีใ้ห้พวกเขารู้และช่วยให้เห็นผลลพัธ์ซึง่จะ
ปรากฏในชีวิตของคนท่ียอมมอบสิทธิสว่นบคุคลของตนแดพ่ระเจ้า    

7. แนะน าหัวข้อ ค.-4 จะเกิดอะไรขึน้เม่ือเรามอบสิทธิส่วนบุคคลของเราให้แก่พระเจ้า?
ครอบคลุมหัวข้อย่อย ค.-4-ก. “เราอาจถูกฆ่าได้!”     (2-4  นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 25-27

ช่ือหวัข้อย่อยนีไ้ม่ใชส่ิ่งท่ีจะเกิดขึน้จริงตามตวัอกัษรส าหรับคนท่ีมอบสิทธิส่วนบคุคลของเขาแด่ 
พระเจ้า    แตเ่ราก าลงัพดูถึงความกลวัท่ีจะเกิดขึน้กบับางคนท่ีก าลงัคิดเร่ืองการสละสิทธิสว่นบคุคลของ
เขา   จงใช้ตวัอย่างจากชีวิตของเราเพ่ืออธิบายว่าสิ่งนีเ้ป็นความกลวัท่ีไร้เหตผุลและพระเจ้าทรงพร้อมท่ี
จะช่วยเม่ือพวกเขาได้มอบสิทธิสว่นบคุคลของตนแดพ่ระองค์ 

อา่นและอภิปรายข้อพระธรรมทัง้สามข้อท่ีให้ไว้ในคูมื่อผู้ เรียนตรงสว่นนี  ้

เฉลยธรรมบัญญัต ิ31:8 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

“ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้า พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย พระองค์จะไม่ทรงปล่อยเราให้
ล้มเหลวหรือทอดทิง้เราเสีย  อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย”   

มัทธิว 28:20 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

“สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้ส่ังพวกเจ้าไว้  น่ีแหละเราจะอยู่กับเจ้าทัง้
หลายเสมอไปจนกว่าจะสิน้ยุค”  

สดุดี 31:14-15 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

ข้าแต่พระเจ้า แต่ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ข้าพระองค์ทูลว่า “พระองค์ทรงเป็น
พระเจ้าของข้าพระองค์” วันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์    

ใช้เวลาอธิบายให้เห็นว่าซาตานต้องการให้เขาเกิดความกลวัในการมอบสิทธิสว่นบคุคลของตนแด่
พระเจ้า    ผู้ เรียนจ าเป็นต้องยืนหยดัอยู่บนความจริงของพระเจ้าไมใ่ช่บนค าหลอกลวงของซาตาน 
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8. ครอบคลุมหัวข้อย่อย ค.-4-ข. “เราจะยังคงโกรธอยู่”     (2-4 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 27

ชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจว่าการมอบสิทธิสว่นบคุคลของตนแดพ่ระเจ้านัน้เป็นกระบวนการท่ีต้องใช้เวลา  
ดงันัน้  การสญัญากบัพระเจ้าวา่จะไม่โกรธอีกดเูป็นเร่ืองท่ีไมเ่ข้าที  พระเจ้าไม่ได้สนใจวา่เราจะหยดุโกรธ
ได้ไหม  พระองค์ทรงสนใจว่าเราจะหยดุใช้ความโกรธในทางท่ีท าลายชีวิตเราหรือไม่ตา่งหาก 

ความโกรธกลายเป็นส่วนท่ีมีอิทธิพลกบัอดีตของเรามากเสียจนเราต้องใช้เวลาเพ่ือจะเรียนรู้วิธี
เปล่ียนแปลงการตอบสนองตอ่สถานการณ์เหล่านัน้ท่ีท าให้เราโกรธ    หนนุใจผู้ เรียนให้น าสิทธิสว่นบคุคล
ของตนกลบัมาหาพระเจ้าและมอบสิทธิเหล่านัน้แดพ่ระองค์อีกในยามท่ีเขาพบว่าตนเองก าลงัโกรธใคร
บางคนท่ีละเมิดหนึง่ในสิทธิส่วนบคุคลของเขา   

9. ครอบคลุมหัวข้อย่อย ค.-4-ค. “คาดหวังว่าพระเจ้าจะทรงทดสอบเรา”
(2-4 นาที) คูมื่อ ผู้ เรียน  หน้าท่ี 27

ท าไมพระเจ้าจงึต้องการท่ีจะทดสอบเรา?  ก็เพราะว่าพระองค์ต้องการท่ีจะดวูา่เรามีความจริงใจใน
การเปล่ียนแปลงจริงๆ หรือไม่หรือเราเพียงแคพ่ดูไปอย่างนัน้เอง  พระเจ้าทรงพร้อมท่ีจะช่วยเราจดัการ
กบัปัญหาเร่ืองความโกรธของเรา  แตพ่ระองค์ต้องการจะเห็นวา่เราพร้อมท่ีจะมอบสิทธิสว่นบคุคลของเรา
แดพ่ระองค์ด้วย   พระเจ้าจะทรงอนญุาตให้คนอ่ืนมาละเมิดสิทธิสว่นบคุคลของเราเพ่ือช่วยเราให้เรียนรู้
การอยูโ่ดยไมมี่สิทธิส่วนบคุคลเหลา่นัน้   

10. ครอบคลุมหัวข้อย่อย ค.-4-ง. “เราต้องพัฒนาการตอบสนองรูปแบบใหม่ๆ ในสถานการณ์ที่ท า
ให้เราโกรธได้โดยง่าย” (2-4 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 27-28

ประเด็นนีส้ามารถสอนเป็นอีกหนึง่วิชาได้เลย   แตว่นันีเ้ราจะแคชี่ใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่าเราจ าเป็นต้อง
เปล่ียนแปลง  โดยไม่คาดหวงัวา่การเปล่ียนแปลงจะเกิดขึน้ภายในวนันีเ้ลย 

แจ้งให้ผู้ เรียนทราบว่าเราจะเรียนเร่ืองนีแ้ละประเด็นทัง้บทเรียนท่ี 3 และ 4 ของคูมื่อผู้ เรียนใน 
การเรียนครัง้หน้า     
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11. ครอบคลุมหัวข้อย่อย ค.-4-จ. “ตอบรับกระบวนการเปล่ียนแปลงทีละขัน้ตอน”
(2-4  นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 29-30

ใช้ตารางท่ีอยูใ่นหน้าท่ี 29 ในคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือช่วยผู้ เรียนให้เข้าใจกระบวนการเปล่ียนแปลงนีว้า่อาจ
รวมถึงความล้มเหลวของชีวิตท่ีจะเจอในขณะท่ีก าลงัเติบโตและมีชยัชนะในด้านนี ้   ช่วยให้ผู้ เรียนเห็น
ขัน้ตอนเล็กๆ ของความก้าวหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการเจริญเติบโตในด้านนีข้องชีวิต    หนนุใจผู้ เรียนให้
รักษาการมองท่ีพระเยซูคริสต์เพ่ือขอก าลงัส าหรับกระบวการเปล่ียนแปลงนี ้

จากการเจริญเติบโตผ่านความผิดพลาด, คู่มือผูเ้รียน, หนา้ 29 

บอกผู้ เรียนว่าเราจะเรียนเนือ้หานีใ้ห้ละเอียดมากขึน้ในการเรียนช่วงท้ายของวิชานี ้   ตอนนีเ้รา
ต้องการเพียงแคชี่ใ้ห้เห็นข้อเท็จจริงท่ีวา่การเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการและผู้ เรียนอาจพบว่าเป็นสิ่งท่ี
ยากมากท่ีจะหยดุการเกิดความโกรธในบางเร่ืองซึง่เป็นตวักระตุ้นความโกรธในชีวิตของพวกเขา 

เป็นการท่ีท่ีเราจะยกตวัอย่างท่ีเจาะจงจากชีวิตของเราเองท่ีแสดงให้เห็นเราต้องใช้เวลาใน 
การเปล่ียนแปลงและในการเอาชนะอ านาจในทางท าลายของความโกรธ  
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12. ครอบคลุมหัวข้อ ค.-5 “อะไรคือประโยชน์ของการมอบสิทธิส่วนบุคคลของเราแด่พระเจ้า?”
(2-8 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 30-33

พดูเนือ้หาส่วนนีค้ร่าวๆ   หรือให้ผู้ เรียนอ่านด้วยตนเองนอกคาบเรียนเพ่ือจะมีเวลาพอส าหรับส่วน
ถดัไปของบทนี ้ ในหวัข้อ ง. “นอกจากสิทธิส่วนบคุคลแล้ว ยงัมีสิ่งอ่ืนใดอีกท่ีหล่อเลีย้งปัญหาความโกรธ
ของเรา?”   

หัวข้อย่อย ค.-5.ก. “เราจะมีสันตสุิข” 

ผู้ ท่ีได้มอบสิทธิส่วนบคุคลของตนแดพ่ระเจ้าจะเห็นชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง   ให้พดูคยุถึงสนัตสิขุท่ีจะ
ได้รับเม่ือเรามอบสิทธิส่วนบคุคลของเราแดพ่ระเจ้าแทนท่ีการเกิดความโกรธ 

หัวข้อย่อย ค.-5.ข. “เราสามารถจดจ่ออยู่กับการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ของการตอบสนองที่
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า”  

อธิบายให้ผู้ เรียนรู้วา่เราจะพดูถึงเนือ้หาสว่นนีล้ะเอียดมากขึน้ในบทท่ี 4 

หัวข้อย่อย ค.-5.ค. “พระเจ้าจะทรงช่วยเรา” 

น่ีเป็นความจริงท่ียิ่งใหญ่ส าหรับคนท่ีเพิ่งเร่ิมต้นมอบสิทธิส่วนบคุคลของตนแดพ่ระเจ้า   ผู้ เรียนอาจ
รู้สกึว่าความโกรธของตนนัน้เป็นสิ่งท่ีมีอ านาจมากเกินไปและพวกเขาก็ไม่อาจควบคมุได้   ชีแ้จงให้ผู้ เรียน
ทราบชดัเจนว่าพระเจ้าทรงพร้อมท่ีจะช่วยเหลือเราเม่ือเราต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงชีวิตท่ีถวายเกียรติแด่
พระองค์ 

ยกตวัอย่างเร่ืองโยเซฟจากพระคมัภีร์เดิม (ดคููมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 31-32) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าพระเจ้า
ทรงชว่ยเหลือโยเซฟอย่างไรบ้าง  แม้ว่าพวกพ่ีชายจะปฏิบตัิตอ่โยเซฟด้วยความเกลียดชงัเชน่นัน้   เน้นย า้
วา่โยเซฟเลือกท่ีจะมองดสูถานการณ์เหล่านีจ้ากมมุมองของพระเจ้ามากกวา่ท่ีจะมีความโกรธและ
แสวงหาการแก้แค้นพ่ีน้องของเขา 

หัวข้อย่อย ค.-5.ง. “เราสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนอ่ืน” 

เม่ือผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างดีในกระบวนการของการมอบสิทธิสว่นบคุคลแดพ่ระเจ้าและใช้ความโกรธ
ในวิถีทางท่ีถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้าแล้ว เขาก็จะเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่คนอ่ืนได้ 
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13. แนะน าหัวข้อ ง. “นอกจากสิทธิส่วนบุคคลแล้ว ยังมีสิ่งอ่ืนใดอีกที่หล่อเลีย้งปัญหาความโกรธ
ของเรา?”    (1-3 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 33-36

เราอาจกลบัมาท่ีภาพตวัอย่างเร่ืองวชัพืชท่ีมีรากแก้วท่ีหยัง่รากลกึและเพิ่มรากตา่งๆ อีกหลายอนั
ให้แก่ภาพนัน้    ชีใ้ห้เห็นว่าส าหรับคนสว่นใหญ่แล้วสิทธิสว่นบคุคลของเรานัน้เป็นแหล่งส าคญัของการ
หล่อเลีย้งความโกรธของเรา   อย่างไรก็ตามยงัมีประเด็นอ่ืนอีกท่ีอาจเตมิเชือ้เพลิงให้แก่ความโกรธและน า
เราสูเ่ส้นทางท่ีท าลายล้าง 

ประเด็นนีส้ามารถสอนเป็นอีกหนึง่วิชาได้เลย   แตว่นันีเ้ราจะแคชี่ใ้ห้ผู้ เรียนเข้าใจว่ามีสิ่งใดท่ีหล่อ
เลีย้งปัญหาความโกรธ”   

การพดูถึงเนือ้หาทัง้ 5 อย่างในสว่นนีข้องบทเรียนก็ส าคญั   อย่างไรก็ตามในคาบเรียนวนันีเ้รา
ต้องการจะให้ผู้ เรียนได้เห็นภาพกว้างๆ ว่ายงัมีสิ่งอ่ืนอีกท่ีสามารถหล่อเลีย้งความโกรธของพวกเขา     
หากเราไมมี่เวลามากนกัท่ีจะพดูถึงประเด็นนีก็้ให้หนนุใจผู้ เรียนให้อ่านส่วนนีอี้กครัง้และหากผู้ เรียนมี 
ข้อสงสยัก็ให้มาถามได้หลงัเลิกเรียนแล้ว 

แนใ่จว่าเรามีเวลาเพียงพอส าหรับการพดูเร่ืองน าไปประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัในช่วงท้ายของ 
คาบเรียนวนันี ้ 

14. ครอบคลุมหัวข้อ ง.-1 ความเจ็บปวดจากอดีตที่ไม่ได้รับการแก้ไข
(3-8 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 33-34

ให้ใช้ภาพตวัอย่างเร่ืองวชัพืชท่ีมีรากแก้วท่ีหยัง่รากลึก แล้วติดปา้ยท่ีรากปัญหาอ่ืนๆ  เขียนว่า 
“ความเจ็บปวดจากอดีตท่ีไมไ่ด้รับการแก้ไข”   ชีใ้ห้เห็นว่าเราทกุคนล้วนเคยถกูท าให้เจ็บปวดโดยคนอ่ืน   
บางคนอาจเคยถกูทารุณกรรมและหรือโดนหกัหลงัจากคนในครอบครัว 

ความเจ็บปวดในอดีตท่ีไมไ่ด้รับการแก้ไขสามารถกลายเป็นตวักระตุ้นท่ีก่อให้เกิดความโกรธท่ีระเบิด
ออกมาเม่ือเราเจอกบัเหตกุารณ์ท่ีสะกิดบาดแผลแหง่ความเจ็บปวดเหล่านัน้ 

ตราบเท่าท่ีความเจ็บปวดจากอดีตเหล่านีย้งัไมไ่ด้รับการแก้ไขก็จะเป็นแหลง่เชือ้เพลิงแหง่ความโกรธ
ท่ีพร้อมประทอุยูเ่สมอ   น่ีเป็นเหตผุลหนึง่ท่ีท าไมการเพียงแตม่อบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้านัน้
ไมอ่าจแก้ไขปัญหาความโกรธทัง้หมดได้    เพราะความโกรธยงัอาจได้รับเชือ้เพลิงจากความเจ็บปวดใน
อดีตท่ีไมไ่ด้รับการแก้ไขนัน่เอง 

3



34 คู่มือครู

15. ครอบคลุมหัวข้อ ง.-2 การไม่ให้อภัยและความขมข่ืน
(3-8 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 34

ใช้ตวัอย่างเร่ืองวชัพืชท่ีมีรากแก้วท่ีหยัง่ลึก  แล้วติดปา้ยอีกอนัหนึง่ท่ีรากปัญหาอีกอย่างหนึง่คือ
เขียนว่า  “การไมย่อมให้อภยัและความขมข่ืน”  

พระคมัภีร์ทัง้สองตอนท่ีใช้ในคูมื่อผู้ เรียนแสดงให้เห็นว่าประเด็นเหล่านีร้้ายแรงแคไ่หนตอ่พระเจ้า 

มัทธิว 6:14-15 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

เพราะว่าถ้าเรายกความผิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตใน
สวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของเราด้วย แต่ถ้าเราไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์ 
พระบิดาของเราจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของเราเหมือนกัน 

ฮีบรู 12:15 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

จงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพกิเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากขมข่ืมงอก
ขึน้มาท าความยุ่งยากให้ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไป 

หากเรายอมให้การไมย่อมให้อภยัและความขมข่ืนอยู่ในชีวิตเราสิ่งนีเ้ป็นเหมือนมะเร็งร้ายท่ีคอย
ท าลายชีวิตเรา 

16. ครอบคลุมหัวข้อ ง.-3 ความโกรธของเราในสถานการณ์ความขัดแย้ง
(3-8 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 34-35

ใช้ภาพตวัอย่างเร่ืองวชัพืชท่ีมีรากแก้วหยัง่ลึก แล้วติดปา้ยท่ีรากปัญหาอีกอย่างหนึ่ง เขียนวา่ “ความ
ขดัแย้ง”   เปา้หมายหลกัของการเรียนในวนันีคื้อชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นวิธีการท่ีพวกเขาใช้รับมือกบัสถานการณ์
ความขดัแย้งวา่สามารถกลายเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความโกรธได้ง่ายๆ   ถ้าโดยปกตผิู้ เรียนใช้ความโกรธ
เพ่ือตอบสนองเม่ือท่ีเกิดความขดัแย้งก็อาจเป็นการยากท่ีจะหยดุรูปแบบการตอบสนองแบบเดมิๆ ได้ 

17. ครอบคลุมหัวข้อ ง.-4 ธรรมเนียมปฏิบัตขิองครอบครัว ”ที่ส่งต่อกันมาถึงฉัน”
(2-4 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 35-36

ใช้ภาพตวัอย่างเร่ืองวชัพืชท่ีมีรากแก้วหยัง่ลึก แล้วติดปา้ยรากปัญหาอีกอย่างหนึง่คือ “ธรรมเนียม
ปฏิบตัขิองครอบครัว”   ผู้ เรียนหลายๆ คนในชัน้เรียนอาจได้รับอิทธิพลอย่างมากจากครอบครัวในเร่ือง
วิธีการแสดงความโกรธ    อิทธิพลนีมี้ผลอย่างมากจนอาจสรุปเอาว่า “ครอบครัวเราก็เป็นอยา่งนี!้” โดย
ไมไ่ด้ตระหนกัว่าการตอบสนองเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีเรียนรู้มา  ไม่ใชพ่นัธุกรรม 

ผู้ เรียนสามารถเลือกวิถีทางใหม่ๆ  ได้   โดยไมจ่ าเป็นต้องใช้ความโกรธในการตอบสนอง หากว่าพวก
เขายอมให้พระเจ้าทรงชว่ยเหลือ 
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18. ครอบคลุมหัวข้อ ง.-5 ท่าทีและอุปนิสัยของเรา      (2-4 นาที) คูมื่อผู้ เรียน  หน้าท่ี 36

ใช้ภาพตวัอย่างเร่ืองวชัพืชท่ีมีรากแก้วหยัง่ลึก แล้วติดปา้ยรากปัญหาอีกอย่างหนึง่คือ “ท่าทีตา่งๆ”   

ในคูมื่อผู้ เรียนได้เขียนค าพดูของสตรีคนหนึง่ท่ีพดูว่า “หากคณุเอาความโกรธของฉันออกไป  คณุก็
เอาความเป็นตวัตนของฉันออกไปด้วย”  มีผู้คนมากมายท่ีตกเป็นทาสความโกรธ  แล้วคิดวา่ความโกรธ
นัน้คือสิ่งท่ีดีในชีวิต  เพราะว่าเขาใช้ความโกรธในการควบคมุคนอ่ืน  

ประเด็นส าคญัก็คือ ผู้ เรียนจะเห็นความจ าเป็นท่ีต้องเปล่ียนทา่ทีและนิสยับางอย่างของตนในเร่ือง
ความโกรธหรือไม?่ 

19. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (3-5 นาที)

ณ จดุนีใ้ห้น าผู้ เรียนสู่การประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัและท้าทายให้เขามอบสิทธิส่วนบคุคลของตน
แดพ่ระเจ้า  หากวา่พวกเขายงัไมไ่ด้มอบแดพ่ระเจ้า   

ส าหรับผู้ เรียนท่ีได้มอบสิทธิส่วนบคุคลของตนแดพ่ระเจ้าแล้ว   หนนุใจให้ทบทวนข้อดีของการมอบ
สิทธิสว่นบคุคลของตนแดพ่ระเจ้าและมองดขู้อดีท่ีเกิดขึน้กบัตวัเราเอง    หนนุใจผู้ เรียนให้ท าโครงการท่ี 4 
“บททดสอบแรกที่ปราศจากสิทธิส่วนบุคคลของเรา”   น่ีเป็นโครงการทางเลือกไมไ่ด้บงัคบัให้ต้องท า 

ส าหรับผู้ เรียนท่ีไมไ่ด้มอบสิทธิสว่นบุคคลของตนแดพ่ระเจ้าก็ให้ทบทวนผลลพัธ์ของการไมม่อบสิทธิ
ของตนแดพ่ระเจ้า ตามรายการท่ีให้ไว้ในหน้าท่ี 26 ของคูมื่อผู้ เรียน  

20. การบ้าน

ก. ท าแบบทดสอบย่อยจาก เอเฟซสั 4:26-27 ในช่วงท้ายของคาบเรียน

ข. ให้คะแนนโครงการท่ี 2 “สิทธิสว่นบคุคลของเรา” ในช่วงท้ายของชัน้เรียน  หากวา่เรายงัไมไ่ด้ให้
คะแนน 

ค. ให้คะแนนโครงการท่ี 3 “การผกูพนัตวัในด้านสิทธิสว่นบคุคลของข้าพเจ้า”  

ง. หนนุใจผู้ เรียนให้ท าโครงการท่ี 4 “บททดสอบแรกท่ีปราศจากสิทธิสว่นบคุคลของเรา” ให้เสร็จ 
แตแ่จ้งให้ทราบด้วยว่าน่ีเป็นรายงานทางเลือกท่ีไมไ่ด้บงัคบั 

จ. ให้ผู้ เรียนอ่านเนือ้หาในบทท่ี 3 ของคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือเตรียมตวัส าหรับคาบเรียนถดัไปด้วย 

ฉ. ให้ผู้ เรียนท าโครงการท่ี 5 “ความโกรธในพระคมัภีร์” และโครงการท่ี 6 “พระเยซูกบัความโกรธของ
พระองค์” ในสมดุบนัทกึโครงการ ให้เสร็จก่อนคาบเรียนถดัไป 
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21. การประเมินผลบทเรียน

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้
สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?
สว่นใดบ้างท่ีท าให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?
เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?

3



ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล 37 

บทเรียนที่ 4 
พระเจ้าตรัสอะไรเก่ียวกบัความโกรธ? 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

พระคมัภีร์ได้ให้ความจริงของพระเจ้าแก่ฉันเก่ียวกบัเร่ืองความโกรธและวิธีการท่ีฉันสามารถใช้ 
ความโกรธในทางบวก 

2. ข้อพระธรรมหลัก

ฟีลิปปี 2:5   ฉบบัอมตธรรมร่วมสมยั TNCV 
ทา่นควรมีท่าทีแบบเดียวกบัพระเยซูคริสต์  

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

จะใช้บทท่ี 3 ของคูมื่อผู้ เรียนร่วมกบับทเรียนนี ้ รวมถึงโครงการท่ี 5 “ความโกรธในพระคมัภีร์” และ
โครงการท่ี 6 “พระเยซูกบัความโกรธของพระองค์” ในสมดุบนัทึกโครงการก็เชน่กนั  

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน     (2-3 นาที)

เราอาจเร่ิมต้นคาบเรียนนีโ้ดยการขอให้ผู้ เรียนพดูถึงทศันะท่ีเขามีเก่ียวกบัพระเจ้าและพระพิโรธของ
พระองค์ท่ีมีตอ่ผู้คน    ซึง่ก็อาจจะรวมถึงเร่ืองราวในวยัเด็กท่ีพวกเขาเคยกลวัพระเจ้าด้วย  บางคนเคยคิด
วา่เวลาท่ีมีพายฝุนแล้วมีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่านัน่หมายความว่าพระเจ้าโกรธพวกเขา   

5. ทบทวยบทเรียน 1-3 คร่าวๆ (2-3 นาที)

ให้ทบทวน 3 ประเด็นหลกัจากบทเรียนท่ี 1 คร่าวๆ ดงันีคื้อ 

 มีวิธีการมากมายท่ีแตกตา่งกนัในการตอบสนองด้วยความโกรธ
 ความโกรธเป็นเหมือนนกัเลงท่ีแสวงหาการควบคมุชีวิตของเรา
 เราจ าเป็นต้องรับผิดชอบส าหรับความโกรธของตนเอง

ในบทเรียนที่ 2 และ 3 เราได้พดูถึงเนือ้หา “เราจะหยดุอ านาจในทางท าลายของความโกรธในชีวิต
ได้อย่างไร?” 
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เตรียมโปสเตอร์ท่ีเขียนค าจ ากดัความ “สิทธิส่วนบคุคล”   ให้อา่นค าจ ากดัความนัน้อีกครัง้  ใช้ภาพ
ตวัอยา่งเร่ืองวชัพืชท่ีมีรากแก้วท่ีหยัง่รากลึกโดยชีใ้ห้เห็นว่าสิทธิสว่นบคุคลของเราคือสิ่งท่ีหล่อเลีย้ง 
ความโกรธของเรา 

และสิ่งส าคญัท่ีเราควรท าก็คือการมอบสิทธิส่วนบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า 

6. บันทึกของครูเก่ียวกับบทเรียนของวันนี ้

บทท่ี 3 ของคูมื่อผู้ เรียนจะเป็นการมุง่เน้นในบทเรียนท่ี 4 และ 5 ของคูมื่อครูเล่มนี ้  และในบทเรียน 
ท่ี 4 นัน้เราจะค้นพบส่วนนัน้ของบทท่ี 3 ซึง่พดูถึงวิธีการท่ีพระเยซูทรงใช้ความโกรธของพระองค์  ส่วนใน
บทเรียนท่ี 5 นัน้จะพดูถึงวิธีการท่ีคนอ่ืนในพระคมัภีร์ใช้ความโกรธ      

7. แนะน าบทเรียนของวันนี ้    (2-4 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 37

สองคาบเรียนก่อนหน้านีเ้ราได้รู้วิธีการท่ีเราสามารถหยดุอ านาจในทางท าลายของความโกรธได้
อย่างไร    และสิทธิสว่นบคุคลของเราเป็นสิ่งท่ีหล่อเลีย้งความโกรธอย่างไร   วนันีข้ณะท่ีเราพดูถึงเร่ืองราว
เก่ียวกบัความโกรธในพระคมัภีร์และในคาบเรียนตอ่ไป ให้น าประเดน็หลกัๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัความโกรธ
และสิทธิส่วนบคุคลมาย า้ในคาบเรียนสดุท้ายด้วย   

เปา้หมายส าหรับบทเรียนวนันีต้ามท่ีข้อพระธรรมหลกักล่าวไว้ก็คือดสูิ่งท่ีพระเจ้าตรัสเก่ียวกบั 
ความโกรธ  ความจริงของพระเจ้าเร่ืองความโกรธเป็นค าสอนท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสดุ 

ในพระคมัภีร์ตัง้แตป่ฐมกาลถึงวิวรณ์ใช้ถ้อยค า เช่น ความโกรธ ความเดือดดาล ความโกรธเคือง 
พิโรธ ถกูใช้มากกว่า 600 ครัง้   วนันีเ้ราจะมองดบูางข้อพระคมัภีร์ท่ีให้ความเข้าใจแก่เราในเร่ือง 
ความโกรธและวิธีการท่ีเราสามารถใช้ความโกรธในวิถีทางท่ีท าให้พระเจ้าพอพระทยัได้ 

8. ครอบคลุมหัวข้อ ก.-1 พระเจ้าสร้างเราพร้อมกับความสามารถที่จะมีประสบการณ์กับ
ความโกรธ     (2-4 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 37-38

เม่ือพระเจ้าทรงสร้างเราพระองค์ทรงสร้างให้เราสามารถมีประสบการณ์กบัอารมณ์ของความโกรธ    
อภิปรายคร่าวๆ ว่าพระเจ้าตรัสอะไรบ้างเก่ียวกบัวิธีการท่ีพระองค์ทรงสร้างเราในปฐมกาล 1:27, 31  และ
พระเจ้าชอบพระทยัในสิ่งท่ีพระองค์ทรงสร้างด้วย 

มารไมไ่ด้เป็นผู้ ให้ความโกรธแก่เรา   เพราะพระเจ้าทรงสร้างเรามาพร้อมกบัอารมณ์ของความโกรธ   
ดงันัน้พระองค์ก็มีวิถีทางส าหรับเราในการใช้อารมณ์นีด้้วยเพ่ือว่าอารมณ์นีจ้ะไมเ่ป็นสิ่งท่ีท าลายล้างแต่
เป็นพลงัในทางสร้างสรรให้กบัชีวิตเรา 
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อย่างไรก็ตามมารจะใช้ปัญหาและความขดัแย้งเพ่ือท าให้เราอยู่ในสถานการณ์ท่ีง่ายตอ่การใช้ 
ความโกรธในวิถีทางท่ีน าเราสู่ความบาป   ทกุครัง้ท่ีเราถกูทดลองให้โกรธนัน้ไม่ถือว่าเป็นบาปโดย
อตัโนมตัิ   แตม่ารพยายามใช้ความโกรธของเราเพ่ือท าให้เราท าบาป  นัน่คือใช้ความโกรธเป็นอาวธุใน
การน าการท าลายล้างมาสูชี่วิตของเราและคนท่ีอยูร่อบข้างชีวิตเรา   

9. ครอบคลุมหัวข้อ ก.-2 พระคัมภีร์บอกเราว่าจะโกรธอย่างไรโดยไม่ท าบาป
(2-4 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 38

ข้อพระธรรมท่ีใช้สนบัสนนุคือ เอเฟซสั 4:26-27  พระคมัภีร์ไมไ่ด้ห้ามไม่ให้เราโกรธ  แตเ่ตือนเราให้
ระวงัท่ีจะไมท่ าบาปเม่ือเราก าลงัโกรธ   ซึง่จะเป็นการท้าทายเราตลอดการเรียนวิชานี ้

10. ครอบคลุมหัวข้อ ก.-3 พระเยซูกับความโกรธ  (10-20 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 39
และโครงการท่ี 6 “พระเยซูกบัความโกรธของพระองค์”

มีเร่ืองราวมากมายในชีวิตของพระเยซูซึ่งสามารถน ามาใช้เพ่ือแสดงถึงวิธีการท่ีพระเยซูทรงใช้ 
ความโกรธของพระองค์     อีกทางเลือกหนึง่ในการเรียนคือมอบหมายให้ผู้ เรียนเตรียมตวัรายงานหน้า 
ชัน้เรียนเก่ียวกบัวิธีการท่ีพระเยซูทรงตอบสนองในสถานการณ์ตา่งๆ ขณะท่ีพระองค์ทรงโกรธ  ผู้ เรียน
สามารถใช้เร่ืองราวจากชีวิตของพระเยซูซึง่มีอยู่ใน โครงการท่ี 6 ของสมดุบนัทกึโครงการได้  

หรือให้ท าโครงการท่ี 6  ในชัน้เรียนก็ได้   โดยแบง่ผู้ เรียนเป็นกลุม่ย่อยๆ แล้วให้ผู้ เรียนช่วยกนัตอบ
ค าถามจากเร่ืองราวชีวิตของพระเยซูแตล่ะเร่ืองท่ีอยูใ่นโครงการ    ให้เวลาประมาณ 4-6 นาทีแล้วใน 
การท ารายงาน   แล้วให้แตล่ะกลุม่ออกมาพดูหน้าชัน้วา่พระเยซูมีวิธีใช้ความโกรธของพระองค์ใน
สถานการณ์นีอ้ยา่งไร 

มีตวัอยา่งค าถามท่ีวิเคราะห์วิธีการท่ีพระเยซูทรงใช้ความโกรธของพระองค์   เร่ืองราวในพระคมัภีร์
แตล่ะเร่ืองอาจไมมี่ค าตอบท่ีชดัเจน   ดงันัน้ ผู้ เรียนสามารถเสนอความคิดเห็นของตนเองลงไปได้  

1. อะไรท าให้พระเยซูทรงโกรธในสถานการณ์นี?้
2. พระเยซูทรงแสดงออกถึงความโกรธของพระองค์อย่างไรบ้าง?
3. พระเยซูทรงกระท าอะไรกบัความโกรธของพระองค์?
4. คนอ่ืนๆ มีปฏิกิริยาตอ่ความโกรธของพระเยซูอยา่งไรบ้าง?
5. เราได้เรียนรู้อะไรจากการใช้ความโกรธของพระเยซูเพ่ือน ามาปรับใช้ในชีวิตของเรา?

ค าถามจากโครงการที ่6 ในสมดุบนัทึกโครงการ 
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มีบางเร่ืองราวในพระคมัภีร์ท่ีเราสามารถใช้สอนประกอบบทเรียนนีห้รือใช้ตวัอย่างอ่ืนท่ีเรารู้สกึว่า
เหมาะกบัผู้ เรียนมากกว่าได้   พระคมัภีร์ท่ีให้ไว้ด้านล่างมีอยูใ่นโครงการท่ี 6 ของสมดุบนัทกึโครงการ 

1. มาระโก 3:1-6 (พระเยซูทรงรักษาชายท่ีมีมือลีบ)
2. มาระโก 10:10-16 (พระเยซูทรงอวยพรเด็กเล็กๆ และพระองค์ทรงโกรธเม่ือพวกสาวกพยายาม

กีดกนัเด็กๆ ให้หา่งจากพระองค์)
3. ยอห์น 11--อา่นทัง้บท แตด่ขู้อ 33 และ 38 เป็นพิเศษ (พระเยซูทรงพิโรธในการตายของ

ลาซารัส)
4. มทัธิว 21:12-17 หรือ ยอห์น 2:12-22 (พระเยซูทรงช าระพระวิหาร)

เร่ืองราวในคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 39 คือ มาระโก 3:1-6  พดูถึงเหตกุารณ์ครัง้หนึง่ในธรรมศาลาการ
ตอบสนองของพวกผู้น าทางศาสนาท าให้พระเยซูทรงโกรธ 

ด้านล่างคือตวัอย่างการท างานชิน้นีจ้ากเร่ืองราวในมาระโก 3:1-6  

1. อะไรท าให้พระเยซูทรงโกรธในสถานการณ์นี?้
หากผู้ เรียนตอบว่า  “พวกเขานิ่งเงียบ”  ให้ถามตอ่ว่า   ท าไมพระเยซูจงึทรงพิโรธชายเหล่านี?้
เกิดอะไรขึน้ภายในชีวิตของพวกเขาท่ีท าให้พระเยซูทรงพิโรธ?

2. พระเยซูทรงแสดงออกถึงความโกรธของพระองค์อย่างไรบ้าง?

 พระเยซูทรงมีสีหน้าท่ีโกรธ   ถามผู้ เรียนว่า  สีหน้าทา่ทางท่ีแสดงความโกรธนัน้หมายความ
วา่อย่างไร

 เม่ือพระเยซูโกรธพระองค์ไมไ่ด้ท าบาป  พระองค์ไมไ่ด้สาปแชง่ชายเหล่านีท่ี้มีใจแข็งกระด้าง
พระเยซูควบคมุตนเองได้และทรงควบคมุความโกรธของพระองค์ได้ด้วย

3. พระเยซูทรงท าอะไรกับความโกรธของพระองค์?

พระเยซูทรงรักษาชายคนนัน้ท่ีมีมือลีบ   พระเยซูทรงใช้ความโกรธของ พระองค์ในวิธีท่ีสร้างสรร
ไมใ่ชใ่นทางท าลาย

4. คนอ่ืนๆ มีปฏิกิริยาต่อความโกรธของพระเยซูอย่างไรบ้าง?

 ผู้น าศาสนาได้ละจากการประชมุนมสัการนัน้และวางแผนท่ีจะฆ่าพระเยซู

 พวกสาวกอยูก่บัพระเยซูตลอดการประชมุนมสัการนัน้

 คนอ่ืนส่วนใหญ่อยูฟั่งสิ่งท่ีพระเยซูกล่าวกบัพวกเขา

5. เราได้เรียนรู้อะไรจากการใช้ความโกรธของพระเยซูเพ่ือน ามาปรับช้ในชีวิตของเรา?

 ค าตอบส่วนตวั
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อธิบายแก่ผู้ เรียนว่าพระเยซูไม่ได้ทรงพิโรธเพราะเหตท่ีุผู้คนละเมิดสิทธิส่วนบคุคลของพระองค์ 
ในทางตรงข้าม เร่ืองราวเหล่านีแ้สดงให้เห็นภาพของการท่ีคนๆ หนึง่จะใช้ความโกรธในการท าให้ 
พระประสงค์ของพระเจ้าส าเร็จจากสถานการณ์นัน้ๆ โดยไม่ได้ท าลายสิ่งใด  

หนนุใจผู้ เรียนให้ดวู่ามีพระคมัภีร์ตอนอ่ืนท่ีพระเยซูทรงใช้ความโกรธในวิถีทางท่ีไมไ่ด้น าพระองค์ไป 
สูค่วามบาปอีกหรือไม่   ขณะท่ีเราสรุปบทเรียนส่วนนี ้  ชีใ้ห้เห็นด้วยว่าพระเยซูไมไ่ด้ทรงอนญุาตให้ 
ความโกรธเป็นนายเหนือชีวิตจนน าพระองค์สู่เส้นทางของการท าลาย 

11. อภปิรายโครงการที่ 5 “ความโกรธในพระคัมภีร์”     (3-7 นาที)

ถ้ามีเวลาพอให้ผู้ เรียนอภิปรายข้อพระธรรมท่ีได้ให้ไว้ในโครงการท่ี 5 “ความโกรธในพระคมัภีร์”   
หากเราไมมี่เวลาพอท่ีจะพดูค าถามทัง้หมดนี ้  จงเลือกค าถามท่ีไมไ่ด้อยูใ่นประเด็นท่ีเราเรียนในวนันี ้

12. กิจกรรมทางเลือก หากเรามีเวลา     (0-10 นาที)

หากยงัพอมีเวลา ให้ผู้ เรียนอา่นข้อพระคมัภีร์บางตอนซึง่พดูเร่ืองความโกรธ   บางส่วนในพระคมัภีร์
เหล่านีจ้ะถกูสอนในการเรียนครัง้หน้า  แตย่งัมีข้อพระคมัภีร์อีกมากช่วยให้เราเข้าใจมมุมองของพระเจ้า
เก่ียวกบัความโกรธ   ยกตวัอย่างเช่น พระธรรมสภุาษิต 

ผู้ เรียนอาจค้นหาข้อพระคมัภีร์ในสภุาษิตซึง่เก่ียวข้องกบัความโกรธ โดยการใช้หนงัสือศพัท์สมัพนัธ์ 
หรือค้นหาในเว็บไซต์ อย่างเช่น www.Biblegateway.com ซึง่มีพระคมัภีร์ออนไลน์ท่ีเราสามารถค้นหาค าได้ 
ในหน้าท่ีเป็นการค้นหาค านัน้ ยงัมีทางเลือกท่ีจะค้นหาในหลากหลายฉบบัแปลในเวลาเดียวกนัด้วย 

อีกทางเลือกหนึง่ก็คือ แบง่ชัน้เรียนเป็นกลุม่ย่อย  และแจกข้อพระคมัภีร์หลายๆ ข้อให้แตล่ะกลุ่ม   
ให้แตล่ะกลุม่อา่นข้อพระคมัภีร์แล้วเขียนว่าหลกัความจริงท่ีพระคมัภีร์แตล่ะข้อนัน้พดูถึงเร่ืองความโกรธ
ไว้อย่างไรบ้าง 

13. ครอบคลุมหัวข้อ ค. อะไรท าให้พระเจ้าทรงพิโรธ?     (3-5 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 45-46

จงเร่ิมต้นเนือ้หาบทเรียนส่วนนีโ้ดยการอภิปรายเร่ืองของโยนาห์          
โยนาห์ 4:2  สมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971   
“เพราะข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงกอปรด้วยพระคุณ และทรง 
พระกรุณา  ทรงกริว้ช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักม่ันคง  และทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษ”  

น่ีคือน า้พระทยัของพระเจ้า  พระองค์ไมไ่ด้มีปัญหาเร่ืองความโกรธ 
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หลงัจากนัน้ให้อ่านฮีบรู 3:10 เพ่ือชีใ้ห้เห็นว่าพระเจ้าไมไ่ด้ทรงพิโรธตอ่เราเม่ือเราหนัไปจาก 
ความช่วยเหลือและการส าแดงความรักของพระองค์  

ค าเตือนให้ระวังส่วนนีข้องบทเรียน   มีข้อพระคมัภีร์มากมายในพระคมัภีร์ท่ีพดูถึงพระพิโรธของ
พระเจ้า   ผู้ เรียนบางคนอาจน าค าถามท่ีซบัซ้อนบางอย่างขึน้มาถามเก่ียวกบัพระเจ้าและพระพิโรธของ
พระองค์  อย่ากลวัท่ีจะพิจารณาดขู้อพระธรรมเหล่านัน้  แตอ่ธิบายว่าการเรียนวนันีไ้มใ่ชเ่พ่ือจะพยายาม
ตอบค าถามเหลา่นัน้   หนนุใจผู้ เรียนพดูคยุเร่ืองนีก้บัเราหลงัเลิกเรียนดีกว่าเพ่ือท่ีจะไมท่ าให้ผู้ เรียนคน
อ่ืนสบัสนไปด้วย 

14. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5-8 นาที)

ให้อ้างอิงหลกัความจริงจากพระคมัภีร์และข้อพระธรรมหลกัส าหรับวนันีเ้พ่ือท้าทายผู้ เรียนให้มอง
ชีวิตตนเองและวิธีท่ีพวกเขาแสดงความโกรธด้วยความสตัย์ซ่ือ 

ท้าทายผู้ เรียนให้ศกึษาพระคมัภีร์โดยเฉพาะข้อท่ีเก่ียวกบัชีวิตของพระเยซู  เพ่ือค้นหาสิ่งท่ีจะสอนเรา
เก่ียวกบัวิธีการใช้ความโกรธทางท่ีท าให้พระเจ้าพอพระทยั  

ส าหรับการประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัในวนันี ้  ให้ผู้ เรียนมองจดุท่ีความโกรธมีอิทธิพลในชีวิตของ
เขาด้วยความสตัย์ซ่ือ   ให้ผู้ เรียนเลือกพระคมัภีร์ท่ีพวกเขาได้เรียนรู้จากชีวิตของพระเยซูซึง่สามารถน ามา
ประยกุต์ใช้กบัชีวิตของตนเองในสปัดาห์นี ้ 

15. การบ้าน

ก. ในช่วงท้ายของคาบเรียนให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบย่อยจากยากอบ 1:19-20

ข. ให้คะแนนโครงการท่ี 5 เร่ือง “ความโกรธในพระคมัภีร์”

ค. ให้คะแนนโครงการท่ี 6 เร่ือง “พระเยซูกบัความโกรธของพระองค์”

ง. มอบหมายให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 3 ในคูมื่อผู้ เรียนอีกครัง้เพ่ือเป็นการเตรียมตวัส าหรับการเรียนครัง้
หน้า  เพ่ือดวู่าคนอ่ืนๆ ในพระคมัภีร์ใช้ความโกรธของพวกเขาอย่างไร 

16. การประเมินผลบทเรียน

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้
สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?
สว่นใดบ้างท่ีท าให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?
เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?
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บทเรียนที่ 5 
ผู้คนในพระคมัภีร์ใช้ความโกรธอย่างไรบ้าง? 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

พระคมัภีร์มีตวัอยา่งทัง้ด้านบวกและด้านลบเร่ืองวิธีท่ีฉนัสามารถใช้ความโกรธในชีวิต 

2. ข้อพระธรรมหลัก

1 โครินธ์ 10:11 (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971) 

เหตกุารณ์เหล่านีไ้ด้บงัเกิดแก่เขาเพ่ือเป็นตวัอย่างและได้บนัทกึไว้เพ่ือเตือนสตเิราทัง้หลายซึง่ก าลงั
ประสบวาระสดุท้ายแหง่บรรดายคุเก่า 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทเรียนนีจ้ะใช้ร่วมกบับทท่ี 3 ของคูมื่อผู้ เรียน  และโครงการท่ี 7 “บคุคลท่ีแสดงความโกรธใน 
พระคมัภีร์” ในสมดุบนัทึกโครงการ ก็อาจน ามาใช้ด้วยเช่นกนั  

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน     (2-3 นาที)

อาจพดูถึงข่าวในปัจจบุนัท่ีเร่ืองราวเหมือนกบัวิธีการท่ีคนในพระคมัภีร์แสดงความโกรธเพ่ือแสดงให้
เห็นวา่ไมว่า่เวลาจะผา่นไปก่ีพนัปีคนก็ยงัแสดงความโกรธเหมือนกนั   ทกุวนันีค้วามโกรธถกูใช้ในวิถีทาง
ท่ีท าลายอยา่งไรความโกรธก็เคยถกูใช้อย่างนัน้เม่ือหลายพนัปีก่อนเชน่กนั 

5. ทบทวนบทที่ 1 และ 2 ของคู่มือผู้เรียน คร่าวๆ     (2-3 นาที)

ให้ทบทวน 3 ประเด็นหลกัจากบทท่ี 1  คร่าวๆ ดงันี ้

 มีวิธีการท่ีแตกตา่งกนัมากมายในการตอบสนองด้วยความโกรธ
 ความโกรธเป็นเหมือนนกัเลงท่ีเสาะหาการควบคมุชีวิตของเรา
 เราต้องรับผิดชอบความโกรธของตนเอง
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ในบทที่ 2 นัน้เราพดูถึง “เราจะหยดุอ านาจในทางท าลายของความโกรธในชีวิตได้อยา่งไร?” 

 เตรียมโปสเตอร์ท่ีเขียนค าจ ากดัความ “สิทธิส่วนบคุคล” แล้วอ่านค าจ ากดัความนัน้อีกครัง้
ใช้ภาพตวัอย่างเร่ืองวชัพืชท่ีมีรากแก้วท่ีหยัง่รากลกึโดยชีใ้ห้เห็นว่าสิทธิสว่นบคุคลของเราคือ
สิ่งท่ีหล่อเลีย้งความโกรธของเรา

 และสิ่งส าคญัท่ีเราควรท าก็คือการมอบสิทธิส่วนบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า

6. แนะน าบทเรียนของวันนี ้     (2-4 นาที)

การเรียนก่อนหน้านีเ้ราได้ดวูิธีการท่ีพระเยซูใช้ความโกรธในชีวิตของพระองค์    ขณะท่ีสอนวนันีเ้ม่ือ
พดูเร่ืองในพระคมัภีร์เก่ียวกบัความโกรธเราต้องน าประเด็นหลกัๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัความโกรธและสิทธิสว่น
บคุคลซึง่พดูถึงในบทเรียนท่ี 2 และ 3 มาโยงเข้าด้วยกนั  

7. แนะน าหัวข้อ ข.คนในพระคัมภีร์ใช้ความโกรธอย่างไรบ้าง?
(2-3 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 39

การเรียนวนันีเ้ราจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดชีูวิตของผู้คนในพระคมัภีร์ว่าพวกเขาใช้ความโกรธ
อย่างไรบ้าง  ทัง้ในด้านบวกและในด้านท่ีน าให้ท าบาป    ในขณะท่ีดชีูวิตบคุคลในพระคมัภีร์ท้าทาย
ผู้ เรียนให้พิจารณาชีวิตของตวัเองด้วย   บคุคลเหลา่นีเ้ป็นตวัอย่างแก่เราทัง้ในด้านบวกและในด้านลบ
เก่ียวกบัวิธีการใช้ความโกรธ 

บันทึกส าหรับครู 

การเรียนวนันีอ้าจให้ผู้ เรียนน าเสนอเร่ืองราวในพระคมัภีร์   มี 2 ทางเลือกดงันี ้

ทางเลือกที่ 1: มอบหมายบคุคลในพระคมัภีร์ให้ผู้ เรียนแตล่ะคนล่วงหน้า   สามารถเลือกบคุคลจาก
พระคมัภีร์จากโครงการท่ี 7 “บคุคลท่ีแสดงความโกรธในพระคมัภีร์”  ก็ได้   จากนัน้ให้ผู้ เรียนแตล่ะคน
น าเสนอหนึง่คนจากพระคมัภีร์คร่าวๆ โดยใช้ค าถามในโครงการท่ี 7   อธิบายว่าเราได้รับบทเรียนอะไร
จากชีวิตของบคุคลนี ้

ทางเลือกที่ 2: แบง่ชัน้เรียนเป็นกลุม่ย่อยๆ แล้วมอบหมายบคุคลในพระคมัภีร์ให้แตล่ะกลุม่     
ให้แตล่ะกลุม่ช่วยกนัตอบค าถามท่ีอยูใ่นโครงการท่ี 7   แล้วออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียนหรือให้แสดงเป็น
ละครก็ได้ 
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ในขณะท่ีวิเคราะห์แตล่ะบคุคลในพระคมัภีร์  ให้การวิเคราะห์ยึดอยูท่ี่สองประเด็นหลกันี ้

1. ให้ผู้ เรียนเขียนสิทธิสว่นบคุคลซึง่เก่ียวข้องกบัเร่ืองนี ้

2. วิเคราะห์ว่าบคุคลในพระคมัภีร์ตอบสนองตอ่สถานการณ์ท่ีท าให้เขาโกรธอยา่งไรแล้วสรุปวา่
พระเจ้าต้องการให้เราใช้ความโกรธด้วยวิธีนีห้รือไม่  หรือว่าน่ีคือวิธีท่ีพระเจ้า ไม่ต้องการให้เรา
แสดงความโกรธแบบนัน้

ในบทท่ี 3 ของคูมื่อผู้ เรียนมีการเช่ือมตอ่ระหว่างบทท่ี 2 และบทท่ี 4       ให้น า ประเด็นเร่ืองสิทธิส่วน
บคุคลและการใช้ความโกรธในทางท าลายมาเช่ือมโยงเข้ากบัเร่ืองราวในพระคมัภีร์ท่ีเราจะอภิปรายด้วย   
สิ่งท่ีส าคญัคือเราต้องเรียนรู้วิถีทางใหม่ๆ ในการตอบสนองตอ่ความโกรธ     หวัข้อท่ีเก่ียวข้องประเด็น
เหล่านีจ้ะอยู่ในบทเรียนท่ี 6-9  

อาจมีบคุคลในพระคมัภีร์คนอ่ืนๆ ท่ีสามารถน ามาเพิ่มเตมิเพ่ือใช้สอนร่วมกบับคุคลในพระคมัภีร์ท่ี
บทเรียนได้ให้ไว้ได้ 

8. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-1. คาอิน     (5-10 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 40-41

เม่ือพดูถึงชีวิตของคาอินเขาคือหนึง่ในเร่ืองราวแรกๆ ของพระคมัภีร์  แสดงให้เห็นวา่ความโกรธเป็น
ปัญหาตัง้แตส่มยัแรกเร่ิมของมนษุย์ท่ีด าเนินอยู่ในโลกนีแ้ล้ว 

มีหลายประเดน็ในหน้าท่ี 40 ของคูมื่อผู้ เรียนพดูถึงพระเจ้าทรงส่ือสารกบัคาอินและการตอบสนอง
ของเขา   ใช้หวัข้อด้านล่างเพ่ือแสดงให้เห็นว่าความโกรธท่ีไมมี่การควบคมุนัน้จะน าความเสียหายมาสู่
ชีวิตของเราและคนรอบข้างเราได้อย่างไร 

พระเจ้าทรงพดูกบัคาอินอยา่งชดัเจน 

1) พระเจ้าพยายามช่วยให้คาอินส ารวจว่า “ท าไมเขาจงึโกรธมากขนาดนัน้?”

2) พระเจ้าบอกคาอินวา่เขาจะได้รับการยอมรับหากเขากระท าสิ่งท่ีถกูต้อง

3) แล้วพระเจ้าเตือนคาอินว่า หากเขาปฏิเสธท่ีจะท าสิ่งท่ีถกูต้องแล้ว จงระวงัตวัไว้เถิด!

4) ความบาปก าลงัหมอบท่ีประต ูจ้องท่ีจะควบคมุเขาอยู่

5) พระเจ้าตรัสกบัคาอินว่าเขาจ าเป็นต้องควบคมุความโกรธไว้ให้ดี และปกครองเหนือ ความ
โกรธนัน้

 จากคู่มือผูเ้รียนหนา้ที่ 40 
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ขณะท่ีเราสอนเร่ืองราวของคาอิน  จงอธิบายว่าพระเจ้าตรัสชดัเจนว่าหากคาอินไม่ควบคมุความโกรธ
ของเขาให้ดีความโกรธจะเปิดประตใูห้ซาตานน าตวัเขาไปสู่เส้นทางของความบาปอย่างไร  เร่ืองนีแ้สดง
ให้เห็นชดัว่าพระเจ้าทรงเช่ือว่าเราสามารถควบคมุความโกรธของเราได้   เพราะพระเจ้าตรัสกบัคาอินว่า
เขาต้องเอาชนะความโกรธของเขา  หาไม่แล้วความทกุข์ล าบากจะรออยู่เบือ้งหน้าเขา 

ให้ผู้ เรียนเขียนผลลพัธ์ท่ีเกิดจากความโกรธของคาอิน   ผลลพัธ์คือคาอินฆ่าน้องชายของเขา  ให้ดู
ผลลพัธ์ในระยะยาวของความโกรธท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุ และอ้างอิงกลบัไปยงัประเด็นจากบทเรียน
ท่ี 1 ความโกรธเป็นเหมือนนกัเลงท่ีต้องการจะควบคมุชีวิตของเรา น่ีคือสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัคาอิน 

อย่าลืมเขียนสิทธิส่วนบคุคลท่ีคาอินยึดถือไว้จนน าเขาสู่เส้นทางแหง่ความพินาศ 

9. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-2 โยเซฟ     (5-10 นาที) ดคููมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 41-42

หากมีผู้ เรียนหนึง่คนหรือมากกว่านัน้ท่ีจะน าเสนอเร่ืองราวของโยเซฟ  เราอาจถ่ายเอกสารคูมื่อครู
ในช่วงนีใ้ห้พวกเขาใช้เตรียมตวัล่วงหน้า    

เม่ือพดูถึงชีวิตของโยเซฟ    เขาคือหนึ่งในบคุคลตวัอยา่งท่ียิ่งใหญ่สดุของพระคมัภีร์ท่ีต้องเผชิญกบั
ปัญหาท่ีใหญ่มากๆ  แตถ่ึงกระนัน้เขาก็ไมย่อมให้ความโกรธมีอ านาจในทางท าลายชีวิตของเขาได้   
โยเซฟเป็นแบบอย่างท่ีแสดงให้เราเห็นวา่แม้ว่าสิ่งเลวร้ายก าลงัเกิดขึน้กบัชีวิตของเรา แตเ่ม่ือเราสามารถ
มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพระเจ้าและไม่ยอมให้ความโกรธมาควบคมุชีวิตของเราได้ 

ดคููมื่อผู้ เรียนเพ่ือหาข้อมลูเพิ่มเติม 

พดูถึงภมูิหลงัเก่ียวกบัเร่ืองราวตอนนีค้ร่าวๆ  จากนัน้ให้ผู้ เรียนคนหนึง่อ่านบางส่วนของเร่ืองราวนี ้
จากปฐมกาล 37 โดยเร่ิมจากข้อท่ี 14-20     โยเซฟมาจากครอบครัวท่ีรับผิดชอบตอ่บทบาทหน้าท่ีแบบ 
ไมถ่กูไม่ควร   คณุพ่อของเขามีภรรยา 2 คนแตรั่กเพียงคนเดียว   แม้โยเซฟจะเป็นบตุรคนท่ี 11 แตถ่ึง
กระนัน้เขาก็เป็นลกูคนโปรดของพ่อ    

ให้ผู้ เรียนตอบว่าพวกพ่ีชายวางแผนท าความผิดเน่ืองจากความโกรธของพวกเขาอย่างไรบ้าง ค าตอบ
คือพวกพ่ีชายคิดจะฆา่โยเซฟ 

สดุท้ายพวกเขาตกลงใจท าอะไรแทน?   ปฐมกาล 37:26  พวกพ่ีชายขายโยเซฟไปเป็นทาส   

เวลานีใ้ห้ผู้ เรียนมองดเูร่ืองราวตอนนีจ้ากมมุมองของโยเซฟบ้าง   หากผู้ เรียนเป็นโยเซฟจะรู้สกึ
อย่างไร? 
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หลงัจากท่ีผู้ เรียนตอบแล้วให้เลา่เร่ืองราวของโยเซฟท่ีเหลือตอ่  คือ โยเซฟถกูขายไปเป็นทาส  แล้ว
ภรรยาโปทิฟาร์ก็กล่าวหาโยเซฟวา่จะข่มขืนเธอ   โยเซฟต้องอยู่ในคกุเป็นเวลาหลายปี 

หากผู้ เรียนเป็นโยเซฟท่ีต้องถกูจบัอยู่ในคกุหลายๆ ปีจะรู้สึกอย่างไรบ้าง? 

หลายปีตอ่มาโยเซฟได้รับการยกชขูึน้สงูจนมีต าแหนง่สงูรองจากฟาโรห์แหง่อียิปต์ และอีกหลายปี
ตอ่มาพ่ีน้องของเขาได้มาซือ้ข้าวท่ีอียิปต์ 

หากผู้ เรียนอยูใ่นสถานะเดียวกบัโยเซฟจะท าอย่างไรกบัพวกพ่ีชาย? 

หลงัจากนัน้ก็เลา่เร่ืองราวในบทท่ี 50 คือเม่ือยาโคบบิดาของพวกเขาได้เสียชีวิต  พวกพ่ีน้องมาหา 
โยเซฟแล้วเปิดเผยว่าพวกเขากลวัว่าโยเซฟอาจก าลงัวางแผนท่ีจะแก้แค้นในสิ่งท่ีพวกพ่ีๆ ได้เคยท ากบั 
โยเซฟเม่ือหลายปีก่อนแน่ๆ 

ให้ผู้ เรียนคนหนึง่อ่านปฐมกาล 50:19-21 ในหน้าท่ี 41 ของคูมื่อผู้ เรียน 

แล้วอภิปรายการตอบสนองของโยเซฟท่ีแตกตา่งจากสิ่งท่ีพวกพ่ีๆ คิด    โยเซฟตอบสนองด้วย 
ความโกรธตอ่พ่ีน้องหรือไม?่  โยเซฟคิดอย่างไรเก่ียวกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ในอดีต? 

เร่ืองของโยเซฟเป็นตวัอย่างท่ียอดเย่ียมเร่ืองการไม่ใช้ความโกรธในวิถีทางท่ีท าลาย   ในทางตรงข้าม
โยเซฟให้อภยัพ่ีน้องและปฏิบตัติอ่เขาด้วยความกรุณา    หวัข้อน่ีเป็นเร่ืองท่ีเราจะเรียนในคาบถดัไป  คือ
มีวิธีใหม่ๆ อะไรบ้างท่ีเราสามารถตอบสนองตอ่สถานการณ์ท่ีท าให้เราโกรธได้ง่ายๆ? 

10. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-3 โมเสส     (5-10 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 42-43

ขณะท่ีเราก าลงัพดูเร่ืองโมเสสและอีกสองคนถดัไปนัน้    โมเสสถกูเลือกสรรโดยพระเจ้าและเขาเป็น
ผู้น าท่ียิ่งใหญ่แตเ่ขาก็ยงัมีปัญหาเร่ืองความโกรธด้วย   บางครัง้ความโกรธของเราดเูหมือนสอดคล้องกบั
พระพิโรธของพระเจ้า     ในกนัดารวิถีบทท่ี 20  บนัทึกเร่ืองราวของโมเสสท่ียอมให้ความโกรธควบคมุตวั
เขาและน าไปสู่เส้นทางของความบาป  นัน่คือการไม่เช่ือฟังพระเจ้า 

ผลลพัธ์ของการท่ีโมเสสระเบิดความโกรธออกมาก็คือ โมเสสไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้าแผ่นดินใหมท่ี่
พระเจ้าทรงสญัญาไว้    พระเจ้าไมไ่ด้ทรงละเลยตอ่ความบาป 
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11. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-4 ดาวิด     (5-10 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 43-44

เร่ืองราวใน 1 ซามเูอล 25  แสดงให้เห็นวา่ดาวิดยอมให้การดหูมิ่นท าให้เกิดความโกรธได้มากขนาด
ไหน  ดาวิดยอมจนถึงกบัวางแผนท่ีจะสงัหารชายท่ีดหูมิ่นเขาและชายทกุคนท่ีท างานให้กบันาบาลด้วย  
การแก้แค้นจะท าให้เราตกอยู่ในความทกุข์ยากล าบากอนัใหญ่หลวงได้    น่ีคือเหตวุา่ท าไมพระเจ้าจงึ
บอกเราไมใ่ห้แก้แค้นแตใ่ห้ละไว้กบัพระเจ้า  

อะไรคือสิทธิสว่นบคุคลท่ีดาวิดยึดไว้จนยอมให้ความโกรธทวีความกราดเกรีย้วได้?  

12. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-5 โยนาห์     (5-10 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 44-45

แม้พระเจ้าจะทรงใช้โยนาห์อย่างยิ่งใหญ่แตโ่ยนาห์ก็ยงัมีปัญหาความโกรธเช่นกนั   ใช้เร่ืองนีเ้พ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความท้าทายท่ีเราต้องเผชิญเพ่ือเรียนรู้วิธีการใช้ความโกรธในวิถีทางท่ีท าให้พระเจ้า 
พอพระทยั  

13. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5 นาที)

กลบัมายงัหลกัความจริงจากพระคมัภีร์และข้อพระธรรมหลกัส าหรับวนันี ้   ท้าทายผู้ เรียนให้ย้อน
มองกลบัมาตวัเองอย่างสตัย์ซ่ือ  เอาใจใสชี่วิต และวิธีการใช้ความโกรธของตวัเอง 

ท้าทายผู้ เรียนให้ศกึษาพระคมัภีร์เพ่ือค้นหาวิธีการใช้ความโกรธในทางท่ีจะท าให้พระเจ้าพอพระทยั 

ส าหรับการประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัของคาบเรียนวนันี ้  ให้ผู้ เรียนสตัย์ซ่ือกบัตนเองแล้วดวูา่ 
ความโกรธใดมีอิทธิพลในชีวิตของพวกเขา    ให้ผู้ เรียนเลือกวา่พวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนจากชีวิตบคุคล
ตา่งๆ ในพระคมัภีร์ซึง่สามารถน ามาประยกุต์ใช้กบัชีวิตของตนเองในสปัดาห์นีอ้ย่างไร 

14. การบ้าน

ก.  มอบหมายให้ผู้ เรียนอ่านบทเรียนท่ี 4 ในคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือเป็นการเตรียมตวัส าหรับการเรียน
ครัง้ถดัไป  

ข.  ให้คะแนนโครงการท่ี 7 เร่ือง “บคุคลที่แสดงความโกรธในพระคมัภีร์”   

ค.  โครงการท่ี 8 เร่ือง “การพฒันารูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ” ให้น ามาเช่ือมโยงกบัเนือ้หาท่ีจะ
ถกูเรียนในคาบเรียนถดัไป    หนนุใจผู้ เรียนให้เร่ิมท าโครงการนีไ้ด้เลย หลงัจากท่ีพวกเขาอา่นบท 
ท่ี 4 ในคูมื่อผู้ เรียนแล้ว  

5



ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล 49 

15. การประเมินผลบทเรียน

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้
สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?
สว่นใดบ้างท่ีท าให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?
เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?
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บทเรียนที่ 6 
ก้าวแรกสูก่ารเจริญเติบโตใหม่ๆ 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ฉนัต้องเรียนรู้วิถีใหม่ๆ  ของการตอบสนองซึง่ฉันสามารถน ามาใช้ในสถานการณ์ท่ีสิทธิส่วนบคุคล
ของฉันเคยถกูละเมิด 

2. ข้อพระธรรมหลัก:

ยากอบ 1:19 (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971) 

ดกู่อนพ่ีน้องท่ีรักของเรา จงทราบข้อนี ้จงให้ทกุคนไวในการฟัง ช้าในการพดู ช้าในการโกรธ 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 4 ของคูมื่อผู้ เรียนจะถกูน ามาใช้ร่วมกบับทเรียนนี ้รวมถึงโครงการท่ี 4 และโครงการท่ี 8 ในสมดุ
บนัทึกโครงการก็สามารถถกูน ามาใช้ด้วยเช่นกนั 

โครงการท่ี 4 “บททดสอบแรกท่ีปราศจากสิทธิส่วนบคุคลของเรา” 

โครงการท่ี 8 “การพฒันารูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ” 

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน     (5-10 นาที)

เร่ิมต้นชัน้เรียนในวนันีด้้วยการทบทวนประเด็นหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัสิทธิส่วนบคุคลซึง่อยู่ในการเรียน
ก่อนหน้า 

1. ความโกรธเป็นเหมือนนกัเลงท่ีแสวงหาจะครอบง าชีวิตของเรา

2. เราต้องรับผิดชอบความโกรธของเรา

3. อาจใช้ภาพตวัอยา่งต้นวชัพืชเพ่ือแสดงวา่รากแก้วของวชัพืชนีเ้ปรียบเหมือนสิทธิส่วนบคุคล
อย่างไรและอะไรคือสว่นส าคญัของสิทธิส่วนบคุคลท่ีหล่อเลีย้งความโกรธของเรา

4. ให้ผู้ เรียนยกตวัอย่างวา่การท่ีเขามองเห็นสิทธิส่วนบคุคลนัน้หล่อเลีย้งความโกรธในชีวิตของตน
อย่างไรบ้าง
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5. ให้สรุปการทบทวนนีด้้วยการกลบัไปท่ีบทท่ี 2 ของคูมื่อผู้ เรียน “เราจะหยดุอ านาจในทางท าลาย
ของความโกรธในชีวิตได้อย่างไร?”   ค าท่ีส าคญัคือ “อ านาจในทางท าลาย” ซึง่ก าลงัพดูถึง
ความเสียหายท่ีความโกรธได้กระท าในอดีตและยงัสามารถกระท าในอนาคตหากเรายงัอนญุาต
ให้มนัท าอยู่

6. วนันีเ้ราจะเร่ิมเรียนเก่ียวกบัวิธีท่ีเราสามารถใช้ความโกรธในทางท่ีท าให้พระเจ้าพอพระทยั เราจะ
ใช้เวลาวนันีแ้ละอีก 3 คาบเรียนถดัไปกบัประเดน็ท่ีอยูใ่นบทท่ี 4 ของคูมื่อผู้ เรียน

5. แนะน าบทเรียนวันนี ้    (2-3 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 47

เราจะใช้ความโกรธในทางท่ีท าให้พระเจ้าพอพระทยัก็เป็นการท้าทายแน่นอน การใช้ความโกรธของ
ตนในทางท่ีท าให้พระเจ้าพอพระทยัไมง่่าย  ไม่อาจเรียนรู้ได้ในวนัเดียวหรือสปัดาห์เดียว  แตห่ากผู้ เรียน
จดจ่ออยูท่ี่การรับใช้พระเยซูเขาก็จะได้รับชยัชนะในเร่ืองนี ้

จงเตือนให้ผู้ เรียนเข้าใจว่าบทเรียนนีไ้มไ่ด้หนนุใจให้พวกเขาเกิดความโกรธ  แตก่ลบัเป็นสิ่งตรงข้าม 
เม่ือเราสอนคนให้ติดตามพระเยซู  เราก าลงัเรียกร้องให้คนนัน้งดเว้นจากการใช้ยาเสพติดอยา่งสิน้เชิง   

อย่างไรก็ตาม หากปัญหาท่ีควบคมุชีวิตนัน้เป็นการกินท่ีไม่เหมาะสม เช่น โรคอนอร์ริเซีย บลูลิเมีย 
เป็นต้นแล้ว   วิธีแก้ไขปัญหาคงไมใ่ช่การหยดุกินแตเ่ป็นการเรียนรู้วิธีการกินในทางท่ีถวายเกียรตแิด่ 
พระเจ้า คือ “การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ” 

เม่ือพดูเร่ืองความโกรธภาพในอดุมคตขิองพระเจ้าส าหรับเรานัน้ไม่ใชก่ารท่ีเราขจดัอารมณ์นีอ้อกไป
อย่างสิน้เชิงแตเ่ป็น “การใช้อยา่งมีความรับผิดชอบ”   การเรียนรู้วิธีท่ีจะใช้ความโกรธในทางท่ีท าให้ 
พระเจ้าพอพระทยันัน้เป็นการท้าทายท่ีใหญ่ส าหรับผู้ เรียนส่วนใหญ่และบางทีส าหรับครูด้วย!    

6. ครอบคลุมหัวข้อ ก. เตรียมตัวเผชิญปัญหาด้วยการตัดสินใจใหม่นีท้ี่จะมอบสิทธิส่วนบุคคล
ให้กับพระเจ้า     (5-10 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 48-50

เม่ือพดูถึงปัญหาท่ีแตกตา่งกนั 5 ประการซึง่อยู่ในบทเรียนสว่นนีใ้ห้เราพดูคยุเพียงคร่าวๆ   ประเด็น
ทัง้หมดเหล่านีส้ามารถกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ส าหรับผู้ เรียน   จดุประสงค์ของเราในการมองสิ่งเหลา่นีก็้
เพ่ือเป็นการเตือนให้ผู้ เรียนระวงัสิ่งท่ีอาจเกิดขึน้ในวนัข้างหน้า 

1. เอาชนะสงครามแหง่ความกลวั
2. อย่ากล่าวโทษตนเองในทกุครัง้ท่ีล้มเหลว
3. เราจะยงัคงรู้สกึโกรธอยู่
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4. เราจะมองเห็นคนอ่ืนมีปัญหาเร่ืองความโกรธ
5. อย่าท าให้ความโกรธของเรา “เป็นเร่ืองฝ่ายวิญญาณ” จนเกินไป

 คู่มือผู้เรียนหน้าที่ 48-50 

อย่าใช้เวลามากเกินไปในส่วนนี ้ ส่วนท่ีจะตามมาในบทเรียนนีต้า่งหากท่ีส าคญัยิ่งกวา่ 

7. แนะน าหัวข้อ ข. ก้าวแรกสู่การเจริญเติบโตแบบใหม่ๆ
(1-2 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี  51-61

ขณะท่ีเราก าลงัเร่ิมต้นส่วนนีข้องบทเรียน   ทัง้ 9 ขัน้ตอนนีแ้ตล่ะขัน้ตอนจะเป็นสว่นส าคญัของ 
การเรียนรู้วิธีการใช้ความโกรธในทางท่ีมีความรับผิดชอบตอ่ชีวิตตนเอง 

วนันีเ้ราจะดแูคข่ัน้ตอนท่ี 1-5 เทา่นัน้   ส่วนขัน้ตอนท่ี 6-9 จะพดูในการเรียนครัง้ตอ่ไป  หนนุใจให้
ผู้ เรียนท าความคุ้นเคยกบัทัง้ 9 ขัน้ตอนและเร่ิมน าแตล่ะขัน้ตอนมาปฏิบตัใิห้เร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้    

8. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-1 เตมิเตม็ความคิดด้วยความจริงจากพระเจ้าเก่ียวกับความโกรธ
(3-5 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 51-52

ท้าทายผู้ เรียนให้เร่ิมศกึษาพระคมัภีร์ท่ีพดูถึงสิ่งท่ีพระเจ้าตรัสเก่ียวกบัความโกรธอย่างละเอียด    
ยิ่งผู้ เรียนเตมิความคิดของตนด้วยความจริงของพระเจ้าในเร่ืองนีใ้ห้เต็มมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะได้รับ
การเตรียมตวัในการรับมือกบัความท้าทายท่ีจะเผชิญในวนัข้างหน้าได้ดียิ่งขึน้เท่านัน้  

ข้อพระคมัภีร์ท่ีให้ไว้ในคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 51-52 นัน้เป็นเพียงข้อพระธรรมไมก่ี่ข้อท่ีพดูถึงเร่ือง 
ความโกรธ   หนนุใจผู้ เรียนให้ทอ่งจ าข้อพระธรรมท่ีชว่ยหนนุชีวิตเขาให้มากท่ีสดุ 

หนนุใจผู้ เรียนให้หาวิธีว่าพวกเขาสามารถน าข้อพระธรรมเหลา่นีม้าปฏิบตัใินชีวิตได้อยา่งไร 

ท้าทายผู้ เรียนให้ดวู่าเขาเคยมีความเช่ือผิดๆ เร่ืองความโกรธอย่างไร   ค้นหาวิธีการใช้พระคมัภีร์เป็น
แหล่งข้อมลูใหม่เพ่ือแสดงความจริงเร่ืองความโกรธ  รวมถึงวิธีท่ีพระเจ้าต้องการให้พวกเขาแสดงออกใน
ชีวิต 
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9. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-2 การผูกพันตัวในแต่ละวันท่ีจะไม่ยดึสิทธิส่วนบุคคลของตน
(3-5 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 52-53

เนือ้หาในประเด็นนีส้ามารถสอนให้จบได้โดยเร็ว  สิ่งส าคญัส าหรับผู้ เรียนท่ีต้องเข้าใจก็คือ การมอบ
สิทธิสว่นบคุคลของตนแดพ่ระเจ้านัน้เป็นกระบวนการไม่ใช่การกระท าเพียงครัง้เดียว   เพราะในชีวิตนีเ้ขา
จะยงัคงมีความโกรธอีกหลายๆ ครัง้ 

กญุเจส าคญัก็คืออย่ายอมเลิก แตใ่ห้กลบัมาหาพระเจ้าและมอบสิทธิส่วนบคุคลท่ีก่อให้เกิด 
ความโกรธนัน้แดพ่ระเจ้าเร่ือยๆ  แล้วหลงัจากนัน้ให้ท าตามขัน้ตอนอ่ืนๆ ในบทเรียนนีต้อ่ไป 

10. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-3 จงตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้ความโกรธควบคุมเราอีก
(5-10  นาที)  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 53-54

เนือ้หาในประเด็นนีส้ามารถสอนให้จบได้โดยเร็วเช่นกนั   เพียงแคต่ดัสินใจว่าจะไมย่อมให้ความโกรธ
เข้าควบคมุเรา    ความหมายก็คือ ผู้ เรียนต้องรับผิดชอบตอ่ความโกรธของตน  และไมโ่ทษว่าใครเป็นคน
ท าให้พวกเขาโกรธ   

11. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-4 ตัง้เป้าหมายว่าเราจะช้าในการโกรธ
(5-10 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 54-57

ประเด็นนีแ้ละประเด็นถดัไปจ าเป็นต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษ    ใช้พระคมัภีร์ยากอบ 1:19-20 ในการ
แบง่ปัน    แบง่หวัข้อนีอ้อกเป็นสามประเด็นตามท่ีก าหนดไว้ในพระธรรมนี ้

การสอนเนือ้หาหัวข้อย่อย ก. ทุกคนควรไวในการฟัง  เราจะน าหวัข้อนีม้าใช้กบัชีวิตได้อย่างไร  
ในคูมื่อผู้ เรียนแนะน าว่า เราควรจะตัง้ใจฟังสิ่งท่ีคนท่ีท าให้เราโกรธพดู  ท่ีส าคญัควรไวในการฟังพระเจ้า
ในสถานการณ์นีด้้วย  เราจะฟังพระเจ้าได้อยา่งไร?  วิธีหนึ่งก็คือ ผ่านทางข้อพระคมัภีร์ท่ีเราได้ท่องจ า 

เนือ้หาในอีกสองหวัข้อย่อยจะมีค าแนะน าส าหรับผู้ เรียนในการน าข้อพระค านีม้าใช้ในชีวิต  ผู้ เรียน
จะได้รับแนวคิดเร่ืองวิธีปฏิบตัิเพิ่มเตมิจากข้อพระคมัภีร์ตอนนี ้  ครัง้ตอ่ไปเราจะพดูคยุขัน้ตอนท่ี 5 ซึ่งจะ
อยู่หน้าท่ี 58 ของคูมื่อผู้ เรียน 

6 



54 คู่มือครู

12. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-5 พัฒนาทักษะใหม่ของการตอบสนองต่อสถานการณ์ซึ่งในอดีตเรามักใช้
ความโกรธ     (15-25 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 58-59

ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัท่ีสดุจากทัง้ 9 ขัน้ตอนสู่การเรียนรู้วิธีการใช้ความโกรธในทางท่ีท าให้
พระเจ้าพอพระทยั 

การเรียนวนันีจ้ าเป็นต้องเน้นท่ีเนือ้หาส่วนนีเ้ป็นหลกั  การเรียนครัง้ตอ่ไปจะมีรายละเอียดของ 
ขัน้ตอนท่ี 5 เพิ่มเตมิด้วย 

1. รูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ส าหรับทัง้ชีวิตของเรา ที่ไม่ใช่เพียงแค่แทนที่ความโกรธ
เท่านัน้

เม่ือสอนเนือ้หาสว่นนี ้  หากผู้ เรียนตัง้เปา้หมายท่ีจะใช้รูปแบบการตอบสนองแบบใหมเ่ฉพาะเวลา
ท่ีถกูทดลองให้โกรธก็จะเป็นเปา้หมายท่ีแคบเกินไปและอาจจะน าไปสู่ความล้มเหลวมากกว่าจะน าสู่
ความส าเร็จ 

ท้าทายผู้ เรียนให้ตัง้เปา้หมายในการใช้รูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ตลอดไมว่่าจะถกูทดลองให้
โกรธหรือไมก็่ตาม   ยกตวัอย่างเชน่ การตัง้เปา้หมายวา่จะแสดงความอดทนตอ่คนอ่ืนตลอดทัง้วนัในทกุ
สถานการณ์  ในขณะท่ีผู้ เรียนพฒันาการตอบสนองแบบใหมนี่เ้ขาสามารถใช้รูปแบบนีท้กุเวลาไมใ่ช่
เฉพาะเวลาท่ีถกูทดลองให้โกรธเท่านัน้ 

2. ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีรูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ท่ีหลากหลาย

น่ีไมใ่ชเ่พียงแคก่ารพฒันารูปแบบการตอบสนองใหมห่นึ่งหรือสองรูปแบบเท่านัน้  ผู้ เรียนต้องรู้จกัใช้
กลยทุธ์ท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะสถานการณ์ท่ีถกูทดลองให้โกรธ    ดลูกัษณะนิสยัของผู้ เรียนแตล่ะคนว่า
อะไรเป็นตวักระตุ้นให้เขาเกิดความโกรธได้ 

3. ความโกรธเป็นเหมือน “นักเลง” ที่ปล้นการมองเห็นหนทางอ่ืนในการ ตอบสนองต่อหลายๆ
สถานการณ์ในชีวิตของเขา

ความโกรธเป็นเหมือนนกัเลงท่ีบดบงัหนทางอ่ืนในการตอบสนองตอ่สถานการณ์ในชีวิตเขา  เม่ือ
ผู้ เรียนยอมมอบสิทธิส่วนบคุคลของตนแดพ่ระเจ้าและตดัสินใจท่ีจะตอบสนองด้วยวิถีทางใหม่ๆ  พระเจ้า
จะทรงช่วยให้เขาเห็นหนทางใหม่ๆ  ในการตอบสนอง 

เตรียมกระดาษโปสเตอร์แล้วเขียนค าว่า “ความโกรธ” ไว้ด้านหนึง่ และค าวา่ “วิถีทางใหม่ในการ
ตอบสนอง” ไว้อีกด้านหนึง่  อาจเขียนบนกระดานก็ได้     ระบสุถานการณ์ท่ีผู้ เรียนเคยใช้ความโกรธใน
อดีต    ช่วยกนัแสดงความคิดเห็นว่าจะมีวิธีการตอบสนองโดยไมใ่ช้ความโกรธได้อย่างไร 

เม่ือเขียนวิธีการใหม่ๆ ในการตอบสนองแล้ว   ใช้หวัข้อถดัไปในการช่วยผู้ เรียนประเมินรูปแบบท่ี
แตกตา่งกนัในการตอบสนองตอ่สถานการณ์นัน้ๆ 
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4. รูปแบบท่ีแตกต่างกัน 5 ลักษณะของการตอบสนอง

ในหน้าท่ี 58 ของคูมื่อผู้ เรียนมี  5 ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัของการตอบสนอง  โดยลกัษณะเหลา่นีไ้มใ่ช่
วิธีการในการตอบสนอง  แตเ่ป็นลกัษณะแตล่ะอย่างท่ีเก่ียวข้องกบัวิธีท่ีแตกตา่งกนัในการตอบสนอง 

เราจ าเป็นต้องพัฒนาวิถีทางใหม่ของการด าเนินชีวิตเม่ือมาถึงเร่ืองของความโกรธ 
ในชีวิตของเรา เช่น 

1) การตอบสนองท่ีเป็นแนวคิดใหม่
2) การตอบสนองทางด้านอารมณ์ใหม่
3) การตอบสนองด้านการกระท าแบบใหม่
4) การตอบสนองท่ีเป็นการพดูแบบใหม่
5) สีหน้าใหมท่ี่ไม่ใชภ่าพลกัษณ์ของความโกรธแบบว่า “ฉนัอาจฆา่คณุ!” แตเ่ป็น สีหน้าท่ี

แตกตา่งออกไปจากเดิม
คู่มือผูเ้รียนหนา้ที่ 58 

คราวนีใ้ห้ผู้ เรียนกลบัไปดรูายการตอบสนองท่ีเขียนไว้บนโปสเตอร์พร้อมกบัตวัอย่างท่ีเราเพิ่ง
อภิปรายไป    ทบทวนการตอบสนองท่ีเขียนไว้แล้วให้ผู้ เรียนระบวุ่าลกัษณะใดของการตอบสนองท่ีมี
พืน้ฐานอยู่บน 5 ลกัษณะตามรายการท่ีให้ไว้ด้านบน  นัน่คือการตอบสนองทางความคิด การตอบสนอง
ทางอารมณ์  การตอบสนองทางการกระท า  การตอบสนองทางการพดู หรือทางสีหน้า?   

เม่ือผู้ เรียนตอบแล้ว   ให้ดวู่ายงัมีสิ่งอ่ืนท่ีเข้ากบัลกัษณะการตอบสนองทัง้ 5  ตกหล่นอีกหรือไม่    
หากผู้ เรียนยงัไมไ่ด้เขียน  “การตอบสนองทางความคิดใหม”่ อย่างหนึง่อยา่งใดแล้วล่ะก็ให้ชว่ยกนัเสนอ
ความคิดว่ายงัมีอะไรท่ีสามารถรวมเข้ากบัการตอบสนองแบบใหมไ่ด้อีก 

ในหน้าท่ี 58-59 ของคูมื่อผู้ เรียน เราอาจใช้เวลาทบทวนการตอบสนองรูปแบบใหมบ่างอย่างซึง่
สามารถใช้แทนท่ีการตอบสนองด้วยความโกรธ    อาจกลบัมาท่ีรายการด้านบนนีแ้ละพิจารณาดวูา่ 
“ความคิดใหม่” อะไรบ้างท่ีผู้ เรียนต้องน ามาปฏิบตัิในวิถีทางใหม่ของการตอบสนองจริงๆ 

ยกตวัอย่างเชน่ การกระท าอนัแรก ความอดทนแทนที่ความโกรธ   เราจะตอบสนองด้วย 
ความอดทนได้อยา่งไร?   อะไรคือความคิดท่ีควรใช้เพ่ือการแสดงความอดทน?  มีอารมณ์อะไรบ้างท่ี 
ควรใช้เพ่ือความอดทน?  มีการกระท าและมีค าพดูอะไรบ้างท่ีจะใช้ร่วมกนั? เป็นต้น 
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5. เป็นการลงทุนลงแรงอย่างมากในการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ของการตอบสนอง

ชว่ยผู้ เรียนให้ตระหนกัว่ารูปแบบการตอบสนองแบบใหมน่ัน้เป็นทกัษะท่ีต้องเรียนรู้   นัน่หมายความ
วา่จะต้องใช้ความอดทนอย่างมากและขยนัหมัน่เพียรในการรักษาทกัษะนีไ้ว้แม้แตใ่นกรณีท่ีผู้ เรียนอาจ
ท าได้ไมค่อ่ยดีนกัในครัง้แรกๆ    

รายการวิถีทางใหม่ๆ ในการตอบสนองท่ีให้ไว้ในคูมื่อผู้ เรียนนัน้มีเพียงไมก่ี่ตวัอย่าง   เราสามารถ
เพิ่มเตมิรายการเข้าไปได้อีกมาก 

ประเด็นทัง้หมดนีจ้ะสอนควบคูก่บัโครงการท่ี 8 “การพฒันารูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ”    
หากวา่ผู้ เรียนท าโครงการนีเ้สร็จเรียบร้อยแล้ว   อาจให้ผู้ เรียนสองหรือสามคนแบง่ปันสกัหนึง่ตวัอย่างใน
ชัน้เรียน     

ข้อแนะน า   ใช้สถานการณ์ท่ีผู้ เรียนรู้สึกว่าเป็นการง่ายท่ีจะโกรธ   จากนัน้ให้ชว่ยกนัแสดงความคิด
วา่มีทางใดท่ีสามารถตอบสนองแทนท่ีจะใช้ความโกรธได้   ขณะท่ีผู้ เรียนแสดงความคิดใหม่ๆ  จงให้เขียน
ด้วยว่าเป็นการตอบสนองทางความคิดใหม่ ทางอารมณ์ใหม ่ทางการกระท าใหม ่และทางค าพดูใหม ่
หรือไม?่  โดยกลบัไปดท่ีูรายการ 5 ลกัษณะท่ีให้ไว้ในหน้าท่ี 58 ของคูมื่อผู้ เรียน 

มีความคิดอะไรบ้างท่ีสามารถชว่ยผู้ เรียนให้ตอบสนองในวิถีทางใหม่? 

มีอารมณ์อะไรท่ีผู้ เรียนสามารถใช้ในท่ีนีแ้ทนความโกรธ? 

มีการกระท าท่ีแตกตา่งกนัท่ีผู้ เรียนสามารถท าได้หรือไม?่ 

มีค าพดูท่ีผู้ เรียนจะพดูให้แตกตา่งออกไปอย่างไรได้บ้าง? 

การน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตส่วนตวันัน้ต้องใช้เวลาและหมัน่ท าอยู่เสมอ  แตพ่ระเจ้าจะทรงชว่ยเหลือ
พวกเขา 

6. มองดูทุกสถานการณ์ชีวิตว่าเป็นส่วนหน่ึงในแผนการของพระเจ้าส าหรับเราในวันนี ้

เม่ือไหร่ท่ีเรามกัรู้สึกโกรธ?   เวลาท่ีเราก าลงัเผชิญกบัสถานการณ์ท่ียากล าบากและเราไมช่อบ
แนวทางท่ีสิ่งเหล่านัน้ก าลงัเกิดขึน้ไหม หรือเวลาท่ีเราไม่ชอบสิ่งท่ีคนหนึง่ก าลงัพดูกบัเรา  ความตงึเครียด
และความคบัข้องใจสามารถน าไปสู่ความโกรธได้โดยง่าย 

ท้าทายผู้ เรียนให้มองดทูกุสถานการณ์ว่าเป็นสว่นหนึง่ในแผนการของพระเจ้าส าหรับเขา   น่ีไมไ่ด้
หมายความว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบกบัสิ่งท่ีคนๆ นีพ้ดูหรือท าตอ่เขา  แตพ่ระเจ้าทรงรับรู้ถึงสิ่งตา่งๆ ท่ี
ก าลงัเกิดขึน้และพระองค์ทรงพร้อมท่ีจะช่ว่ยผู้ เรียนให้ตอบสนองในวิถีทางท่ีจะถวายเกียรติแดพ่ระองค์
และในหนทางท่ีจะไมท่ าให้เขาต้องเข้าสูเ่ส้นทางของการใช้ความโกรธท่ีเป็นบาปด้วย 
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สดุดี 37:23 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย—ปี 2011 THSV11 

พระยาห์เวห์ทรงน าย่างเท้าคนใดให้ม่ันคง ก็คนนัน้แหละที่พระองค์พอพระทัยทางของเขา 

ข้อพระคมัภีร์เป็นพระสญัญาท่ีมีพลงัส าหรับเรา   พระเจ้าจะทรงช่วยและชีน้ าทางให้เขาผ่านทกุ
สถานการณ์ท่ีเผชิญอยู่ในวนันี ้  แทนท่ีจะใช้ความโกรธ จงมองดสูถานการณ์นีว้่าเป็นโอกาสส าหรับ 
พระเจ้าท่ีจะช่วยให้เราตอบสนองด้วยวิถีทางใหม่ 

ท้าทายผู้ เรียนให้เผชิญกบัวนันัน้ด้วยข้อความนี ้“ทกุสถานการณ์ท่ีฉันเผชิญในวนันีเ้ป็น โอกาส
ส าหรับพระเจ้าท่ีจะใช้ฉนัให้เป็นพระพรส าหรับบางคน” 

ผู้ เรียนสามารถใช้แนวคิดนีก้บัทกุสถานการณ์ท่ีต้องเผชิญในทกุๆ วนั  ไม่ใชแ่คส่ถานการณ์ซึง่พวก
เขาถกูทดลองให้โกรธเทา่นัน้ 

13. การสรุปบทเรียนนี ้    (2-3 นาที)

ชว่งการสรุปบทเรียนในวนันี ้  ท้าทายให้ผู้ เรียนเร่ิมต้นกระบวนการนีที้ละขัน้ตอน    ท้าทายให้เขา
ยอมมอบสิทธิส่วนบคุคลของตนตอ่พระเจ้าอย่างตอ่เน่ือ และให้ลงทนุลงแรงกบัการพฒันารูปแบบใหม่ๆ  
ในการตอบสนองตอ่สถานการณ์ทัง้หลายแทนการใช้ความโกรธ     

ในการเรียนครัง้ตอ่ไปเราจะส ารวจตวัอยา่งตา่งๆ ของขัน้ตอนท่ี 5 มากขึน้

14. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5 นาที)

ก.  ให้ผู้ เรียนเลือกสถานการณ์หนึ่งซึง่มีแนวโน้มเขาท่ีจะเผชิญกบัการตอบสนองด้วยความโกรธ
ให้เขาตัง้เปา้หมายหนึง่อย่างในการตอบสนองด้วยวิธีการใหม่ๆ  ตอ่สถานการณ์นัน้   เราอาจโยง
เร่ืองนีก้บัโครงการท่ี 8 “การพฒันารูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ” 

ข.   อาจให้ผู้ เรียนจบัคูก่บัอีกคนหนึง่แล้วอธิษฐานเผ่ือกนัและกนั  โดยขอพระเจ้าให้ช่วยเขาในการใช้
รูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ  เหล่านีเ้ม่ือเขาถกูทดลองให้ตอบสนองด้วยความโกรธ 
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15. การบ้าน

ก.   แจ้งผู้ เรียนว่าเม่ือใดท่ีพวกเขาต้องท าโครงการท่ี 8 “การพฒันารูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ”
ให้เสร็จ    อาจให้ผู้ เรียนท าอีกตวัอยา่งของการพฒันารูปแบบใหม่ๆ ในการ ตอบสนองโดยใช้ชดุ
ค าถามท่ีมีอยูใ่นโครงการท่ี 8  อีก  เขียนค าตอบลงบนหน้าท่ีวา่งนัน้ 

ข.  ให้ผู้ เรียนอ่านบทเรียนท่ี 4 ในคูมื่อผู้ เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้า 51-61 ซึ่งจะพดูถึง 9 ขัน้ตอนสู่
การเจริญเติบโตใหม่ๆ 

16. การประเมินผลบทเรียน

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้
สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?
สว่นใดบ้างท่ีท าให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?
เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?6 
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บทเรียนที่ 7 
วิธีการใหม่ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ซึง่ความโกรธถกูใช้ในอดีต 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ฉนัต้องเรียนรู้วิถีทางใหม่ๆ ในการตอบสนองซึง่ฉันสามารถใช้ในสถานการณ์ท่ีสิทธิส่วนบคุคลของ
ฉนัเคยถกูละเมิด 

2. ข้อพระธรรมหลัก

โคโลสี 3:8, 10 (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971) 

แตบ่ดันีเ้ราทัง้หลายจงละทิง้สิ่งเหล่านีท้ัง้หมด คือความโกรธ ความฉนุเฉียว การคิดร้าย การใสร้่าย 
และค าพดูหยาบโลนท่ีออกจากปากของเรา   และสวมวิสยัมนษุย์ใหมท่ี่ก าลงัได้รับการสร้างขึน้ใหม่ ตาม
พระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้างเพ่ือให้รู้จกัพระเจ้า 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 4 ของคูมื่อผู้ เรียนจะถกูน ามาใช้ร่วมกบับทเรียนนี ้ รวมถึงโครงการท่ี 5 และโครงการท่ี 8 ใน
สมดุบนัทึกโครงการ ก็อาจน ามาใช้ด้วยเช่นกนั 

โครงการท่ี 5 “ความโกรธในพระคมัภีร์” 

โครงการท่ี 8 “การพฒันารูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ” 

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน    (5-10 นาที)

อาจขอให้ผู้ เรียนบางคนแบง่ปันตวัจากชีวิตประสบการณ์ของตวัเองวา่หลงัจากเรียนครัง้ท่ีแล้วไปเขา
มีโอกาสใช้การตอบสนองด้วยรูปแบบใหม่ๆ  แทนท่ีใช้ความโกรธอย่างไร   ให้เตรียมเร่ืองราวของผู้สอน
หรือผู้ เรียนรุ่นก่อนหน้าไว้ด้วยเผ่ือไมมี่ใครออกมาแบง่ปัน 
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5. ทบทวนบทเรียนครัง้สุดท้ายอย่างคร่าวๆ     (2-4 นาที)

ใช้เวลาสกัสองสามนาทีในการทบทวนประเด็นส าคญัเก่ียวกบัสิทธิสว่นบคุคลท่ีได้พดูไว้ครัง้ท่ีแล้ว   
ทบทวนแค ่5 ขัน้ตอนแรก  “ก้าวแรกสูก่ารเจริญเติบโตแบบใหม่ๆ ” ท่ีอยู่ในหน้าท่ี 51-59 ของคูมื่อผู้ เรียน 
เตรียมโปสเตอร์ทัง้ 9 ขัน้ตอน แขวนท่ีผนงัห้องด้วย 

ก้าวแรกสู่การเจริญเตบิโตแบบใหม่ๆ 

 1. เตมิเต็มความคิดด้วยความจริงจากพระเจ้าเก่ียวกบัความโกรธ
 2. การผกูพนัตวัในแตล่ะวนัท่ีจะไมย่ดึสิทธิส่วนบคุคลของตน
 3. จงตดัสินใจท่ีจะไม่ปล่อยให้ความโกรธควบคมุเราอีก
 4. ตัง้เปา้หมายว่าเราจะช้าในการโกรธ
 5. พฒันาทกัษะใหม่ของการตอบสนองตอ่สถานการณ์ซึง่ในอดีตเรามกัใช้ความโกรธ

 คู่มือผูเ้รียนหน้าที่ 51-59 

เม่ือมาถึงขัน้ตอนท่ี 5 จงบอกผู้ เรียนด้วยวา่ เราก าลงัจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของคาบเรียนในวนันีใ้น 
การทบทวนเร่ืองนีอี้กครัง้ 

6. การทบทวนบทเรียนส าหรับครู

เตือนความจ าผู้ เรียนเก่ียวกบัสิ่งท่ีเราได้แนะน าไปในคาบเรียนสดุท้าย    ในความคิดของพระเจ้า เรา
ไมต้่องขจดัความโกรธออกไปอย่างสิน้เชิง แตต้่อง “ใช้อยา่งมีความรับผิดชอบ” ตา่งหาก  นัน่คือสิ่งท่ีเรา
จ าต้องยึดถือตามนัน้   การเรียนรู้วิธีการใช้ความโกรธในทางท่ีท าให้พระเจ้าพอพระทยันัน้เป็นความท้า
ทายส าหรับผู้ เรียนส่วนใหญ่ของเรา    

เราต้องพิจารณาว่าเราจะใช้เวลามากเท่าไหร่ในขัน้ตอนท่ี 6-9   ทางเลือกหนึ่งก็คือ การพดูเนือ้หา
ขัน้ตอนเหล่านีใ้ห้หมดก่อน แล้วคอ่ยกลบัมาใช้เวลาท่ีเหลือของการเรียนพดูขัน้ตอนท่ี 5  

7. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-6. การพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ของการตอบสนองต่อความขัดแย้ง
(2- 4 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 59

ประเด็นท่ีพดูถึงวิธีท่ีผู้ เรียนจะตอบสนองตอ่ความขดัแย้งนัน้เป็นประเดน็ท่ีส าคญั  แตห่ากจะสอน
ควรแยกออกมาเป็นอีกวิชาเพราะว่าเป็นเร่ืองท่ีใหญ่มากส าหรับคริสเตียนใหม่ 
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ท้าทายผู้ เรียนให้ใสใ่จวิธีท่ีพวกเขาตอบสนองเม่ืออยู่ในสถานการณ์ท่ีเกิดความขดัแย้ง   ให้ผู้ เรียนเร่ิม
พิจารณาดวู่าเป็นการยากเพียงใดท่ีเขาจะควบคมุค าพดูและความคิดในขณะท่ีอยู่ในสถานการณ์ท่ีเกิด
ความขดัแย้ง     

อาจเก่ียวกบัวิถีทางใหม่ๆ ท่ีผู้ เรียนสามารถตอบสนองเม่ืออยู่ในสถานการณ์ความขดัแย้ง แทนการใช้
ความโกรธอย่างท่ีเคยท าในอดีต   ท้าทายผู้ เรียนให้ค้นหาพระวจนะท่ีจะช่วยพฒันาวิถีทางใหม่ๆ  ใน 
การตอบสนองเม่ือต้องอยู่ในสถานการณ์ความขดัแย้งใดก็ตาม 

8. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-7. เฉลิมฉลองแม้ในชัยชนะเล็กๆ
(2-4 นาที)  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี  59-60

พดูประเด็นนีเ้พียงคร่าวๆ แตป่ระเด็นก็ส าคญั   ผู้ เรียนไมส่ามารถเช่ียวชาญกลยทุธ์ใหม่ๆ  ใน 
การตอบสนองตอ่สถานกาณ์ชีวิตภายในวนัเดียว  ทกุอย่างเป็นกระบวนการท่ีคอ่ยๆ ด าเนินไปอย่างช้าๆ 
และอาจสร้างความเจ็บปวดส าหรับบางคน    อาจทบทวนเนือ้หาในหน้าท่ี 29 ซึ่งพดูถึงก้าวเล็กๆ ของ 
การพฒันาในการเอาชนะปัญหา 

ซาตานพยายามเตม็ท่ีท่ีจะท าให้ผู้ เรียนท้อแท้ใจในการสร้างการเปล่ียนแปลงนี ้  มารจะบดขยีผู้้ เรียน
ด้วยเลห์่กลและการกลา่วโทษในทกุครัง้ท่ีเขาล้มเหลวและเกิดความโกรธ 

หนนุใจผู้ เรียนให้มุ่งหน้าไปในก้าวเล็กๆ ของการพฒันาและเฉลิมฉลองแตล่ะชยัชนะท่ีน าสู่ก้าวแหง่
การพิชิตภเูขาแห่งปัญหาของความโกรธท่ีท าลายล้าง 

9. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-8 จงใช้ความโกรธเป็น “นาฬิกาปลุก” ของเรา
(3-5   นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 60

อาจใช้น านาฬิกาเป็นตวัอย่างโดยเลือกอนัท่ีตัง้ปลกุแบบเสียงดงัๆ   ตัง้ให้นาฬิกาส่งเสียงปลกุแล้ว
อธิบายวา่เม่ือเราเร่ิมต้นใช้ความโกรธให้คิดถึงเสียงเตือนของ  “นาฬิกาปลกุ” ท่ีจะปลกุเขาให้ต่ืนขึน้และ
ให้หนัมาใส่ใจกบัสิ่งท่ีก าลงัเกิดขึน้ในชีวิตขณะนัน้   ผู้ เรียนจ าเป็นต้องเร่ิมต้นใช้รูปแบบการตอบสนอง
แบบใหมแ่ทนท่ีจะถอยกลบัไปสูว่ิถีทางเดิมของการตอบสนองด้วยความโกรธ 

น่ีเป็นแนวคิดท่ีเรียบง่ายมากและเป็นแนวทางท่ีสามารถสร้างอิทธิพลในชีวิตผู้ เรียนได้  เม่ือผู้ เรียน
เตือนตนเองในแตล่ะวนัว่า “ความโกรธเป็นเหมือนนาฬิกาปลกุของเรา”  ท่ีคอยปลกุให้เราเร่ิมต้น
ตอบสนองในวิถีทางใหม่ตอ่สถานการณ์เหลา่นีแ้ทนการยอมให้ความโกรธน าเราสูเ่ส้นทางของการท าลาย 

อาจให้ผู้ เรียนสกัสองคนแสดงละครสัน้   โดยให้คนหนึง่รู้สึกความโกรธอีกคนหนึง่  ทนัใดนัน้นาฬิกา
ปลกุก็ดงัขึน้   แล้วผู้ เรียนคนนัน้ก็หยดุตอบสนองอีกฝา้ยหนึ่งด้วยความโกรธทนัที 
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ในชีวิตจริงเราใช้นาฬิกาปลกุเพ่ือเปล่ียนการกระท าของเรา   หยดุการนอนหลบั  ให้ต่ืนขึน้  แตง่ตวั  
หรือเราอาจไม่ใสใ่จเสียงนาฬิกาปลกุแล้วนอนตอ่ไป   แนวคิดเร่ืองนาฬิกาปลกุสามารถน ามาใช้กบัเร่ือง
ความโกรธของเราได้  เราสามารถใช้นาฬิกาปลกุเพ่ือหยดุความโกรธ  แล้วเปล่ียนความคิดและพฤติกรรม
ของเรา  หรือเราไม่ใสใ่จแล้วปลอ่ยให้ความโกรธขบัเคล่ือนชีวิตของเราตอ่ไป 

10. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-9  จงเลือกกฏเกณฑ์ใหม่ๆ ในการด าเนินชีวิตของเรา
(3-5  นาที)  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 60-61

ประเด็นนีส้ามารถโยงไปยงัประเด็นเร่ืองสิทธิสว่นบคุคล ซึง่เป็นกฏเกณฑ์ท่ีเราท าเพ่ือชีวิตของเรา
และคนรอบข้างซึง่เราคาดหวงัให้คนอ่ืนๆ ท าตาม   เม่ือเรามอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า  เราก็
ต้องมีกฏเกณฑ์ใหมส่ าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวนัด้วย   เราจ าเป็นต้องหนัมาหาพระเจ้าและใช้
กฏเกณฑ์ของพระองค์ส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวนัของเรา 

ในคูมื่อผู้ เรียนได้ให้ข้อพระคมัภีร์หลายข้อซึง่สามารถใช้เพ่ือน าทางเราในกฏเกณฑ์ใหม่ๆ ส าหรับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั   น่ีเป็นกฏเกณฑ์ของพระเจ้า 

การสรุป 9 ขัน้ตอนนีท่ี้น าสูก่ารเรียนรู้วิธีการใช้ความโกรธของเราในวิถีทางท่ีท าให้พระเจ้าพอพระทยั
นัน้บางส่วนของขัน้ตอนเหล่านีจ้ะต้องใช้เวลาอย่างมากก่อนท่ีเราจะท าขัน้ตอนเหล่านีใ้ห้ส าเร็จอย่าง
ตอ่เน่ืองได้       

11. กลับมาที่หัวข้อ ข.-5 พัฒนาทักษะใหม่ของการตอบสนองต่อสถานการณ์ซึ่งในอดีตเรามักใช้
ความโกรธ (15-25 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 58-59

ในเวลาท่ีเหลือของคาบเรียนวนันีใ้ห้ทบทวนประเด็น ข.-5 ซึง่เป็นขัน้ตอนที่ 5 พัฒนาทักษะใหม่

ของการตอบสนองต่อสถานการณ์ซึ่งในอดีตเรามักใช้ความโกรธ   ใช้สถานการณ์ท่ีผู้ เรียนใช้ 
ความโกรธในอดีตเป็นตวัอย่างเพิ่มเตมิ 

ให้โอกาสผู้ เรียนระบสุถานการณ์ท่ีอยากจะอภิปราย    ให้วาดภาพวชัพืชท่ีมีรากแก้วบนกระดาน 
เพ่ือแสดงให้เห็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดความโกรธขึน้    อีกด้านหนึง่ของกระดานเขียนรายการวิถีทางใหม่ๆ ของ 
การตอบสนองแทนการใช้ความโกรธ 

ให้อ้างอิงกลบัไปยงั  5 ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัของการตอบสนอง  ซึง่เราติดไว้ท่ีผนงัห้องเรียน และ
พิจารณาว่าลกัษณะใดของความคิดใหม่ อารมณ์ใหม่ ฯลฯ เหลา่นัน้ท่ีสามารถถกูใช้ในการตอบสนอง
ใหม่ๆ นี ้ 
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เราจ าเป็นต้องพัฒนาวิถีทางใหม่ของการด าเนินชีวิตเม่ือมาถึงเร่ืองของความโกรธ 
ในชีวิตของเรา เช่น 

1) การตอบสนองท่ีเป็นแนวคิดใหม่
2) การตอบสนองทางด้านอารมณ์ใหม่
3) การตอบสนองด้านการกระท าแบบใหม่
4) การตอบสนองท่ีเป็นการพดูแบบใหม่
5) สีหน้าใหมท่ี่ไม่ใชภ่าพลกัษณ์ของความโกรธแบบว่า “ฉนัอาจฆา่คณุ!” แตเ่ป็นสีหน้าท่ี

แตกตา่งออกไปจากเดิม
 คู่มือผู้เรียนหน้าที่ 58 

ทบทวนตวัอยา่งท่ีมีเท่าท่ีเวลาจะอ านวย  โดยอภิปรายร่วมกบัผู้ เรียนถึงวิถีทางใหม่ๆ ท่ีเขาสามารถ
ตอบสนองตอ่สถานการณ์เหล่านี ้  เตือนผู้ เรียนด้วยวา่เขาต้องลงทนุลงแรงอยา่งหนกัในการพฒันา 
การตอบสนองรูปแบบใหมแ่ละท าให้สิ่งเหล่านีก้ลายเป็นส่วนหนึง่ในวิถีชีวิตของเขา   

การตอบสนองด้วยรูปแบบใหมนี่คื้อทกัษะท่ีจะต้องเรียนรู้    นัน่หมายความวา่ต้องมีการฝึกฝนและ
พยายามอย่างมากในการรักษาทกัษะนีไ้ว้แม้ว่าอาจจะท าได้ไมค่อ่ยดีนกัในครัง้แรก 

อาจให้ผู้ เรียนแบง่ปันตวัอย่างจากโครงการท่ี 8 “การพฒันารูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ” ใน
สมดุบนัทึกโครงการ    

จงมองดูทุกสถานการณ์ในชีวิตว่าเป็นส่วนหน่ึงของแผนการของพระเจ้าส าหรับเรา 

เราได้น าเสนอแนวคิดนีใ้นครัง้ท่ีแล้ว  แตว่นันีจ้ะพดูอีกครัง้เพราะสิ่งนีมี้ความส าคญัมาก  น่ีเป็น
รูปแบบทางความคิดแบบใหม่เพ่ือพฒันาความคิดของผู้ เรียน  เม่ือผู้ เรียนโอบรับความจริงนี ้และเช่ือไป
ตลอดชีวิตเขาก็จะหยดุอ านาจของรูปแบบความคิดเดมิท่ีเขามีเก่ียวกบัสิทธิส่วนบคุคลของตนและ
รูปแบบการตอบสนองด้วยความโกรธ  

ท้าทายผู้ เรียนให้มองดทูกุสถานการณ์ว่าเป็นสว่นหนึง่ของแผนการของพระเจ้าท่ีมีส าหรับตน  ไมไ่ด้
หมายความว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบกบัสิ่งท่ีบคุคลนัน้ได้พดูหรือกระท าตอ่เขา   แตพ่ระเจ้าทรงตระหนกัดี
ถึงสิ่งท่ีก าลงัเกิดขึน้และพระองค์ทรงพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผู้ เรียนให้ตอบสนองในวิถีทางท่ีจะถวายเกียรติ
แดพ่ระเจ้าและไมท่ าให้เขาต้องไปสู่เส้นทางของการใช้ความโกรธในทางท่ีเป็นบาป 

สดุดี 37:23 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย—ปี 2011 THSV11 

พระยาห์เวห์ทรงน าย่างเท้าคนใดให้ม่ันคง ก็คนนัน้แหละที่พระองค์พอพระทัยทางของเขา  
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ข้อพระธรรมนีมี้พระสญัญาท่ีเป่ียมด้วยพลงัส าหรับเรา   พระเจ้าจะทรงช่วยและชีน้ าทางพวกเขาใน
ทกุสถานการณ์ท่ีพวกเขาเผชิญในวนันี ้  แทนท่ีจะเกิดความโกรธ  จงมองดสูถานการณ์นีว้า่เป็นโอกาสท่ี
พระเจ้าจะทรงชว่ยพวกเขาให้ตอบสนองในวิถีทางใหม่ๆ  

ท้าทายผู้ เรียนให้เผชิญกบัวนันัน้ด้วยถ้อยค านี ้คือ “ทกุสถานการณ์ท่ีฉันเผชิญในวนันีเ้ป็นโอกาสท่ี
พระเจ้าจะทรงใช้ฉันให้เป็นพระพรตอ่ใครบางคน” 

น่ีคือสิ่งท่ีผู้ เรียนสามารถใช้ได้กบัทกุสถานการณ์ท่ีพวกเขาเผชิญ  ไมใ่ช่เฉพาะแคส่ถานการณ์ท่ีพวก
เขาถกูทดลองให้โกรธเทา่นัน้ 

12. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5 นาที)

ให้ผู้ เรียนเลือกหนึง่สถานการณ์ท่ีจะท าให้เขาเจอปัญหาและง่ายท่ีจะตอบสนองด้วยความโกรธ    
ให้ผู้ เรียนตัง้เปา้หมายของการตอบสนองในวิถีทางใหม่ๆ ตอ่สถานการณ์นัน้    อาจโยงเร่ืองนีก้บั โครงการ
ท่ี 8 “การพฒันารูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ”     

13. การบ้าน

1. ในช่วงท้ายของการเรียน  ให้ท าแบบทดสอบย่อยจากพระธรรมสภุาษิต 15:1

2. ให้คะแนนโครงการท่ี 8 “การพฒันารูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ” ของผู้ เรียน

3. ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 4 ในคูมื่อผู้ เรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าท่ี 62-65 เพ่ือเป็นการเตรียมตวั
ส าหรับคาบเรียนถดัไป

14. การประเมินผลบทเรียน

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้
สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?
สว่นใดบ้างท่ีท าให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?
เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?
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บทเรียนที่ 8 
การเจริญเติบโตท่ีส าคญัสามด้านเพื่อจดัการกบัความโกรธ

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ฉนัจ าเป็นต้องพฒันาลกัษณะชีวิตด้านบวก เพ่ือตอบสนองตอ่สถานการณ์ท่ีสิทธิสว่นบคุคลของฉนั
ก าลงัถกูละเมิด 

2. ข้อพระธรรมหลัก

เอเฟซสั 4:31-32 (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971) 

จงให้ใจขมข่ืน และใจขดัเคือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกนั และการพดูให้ร้าย กบัการคิด
ปองร้ายทกุอย่างอยูห่่างไกลจากเราเถิด และเราจงเมตตาตอ่กนั มีใจเอ็นดตูอ่กนั และอภยัโทษให้กนั 
เหมือนดงัท่ีพระเจ้าได้ทรงโปรดอภยัโทษให้แกเ่ราในพระคริสต์นัน้ 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 4 โดยเฉพาะในหน้าท่ี 62-65 ของคูมื่อผู้ เรียนจะถกูน ามาใช้ร่วมกบับทเรียนนี ้ รวมถึงโครงการ
ท่ี 8, 9 และโครงการท่ี 10 ในสมดุบนัทึกโครงการ ก็สามารถถกูน ามาใช้ด้วยเช่นกนั 

โครงการท่ี 8 “การพฒันารูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ” 

โครงการท่ี 9 “การพฒันาคณุสมบติัชีวิตภายในทางบวก”  

โครงการท่ี 10 “ความรับผิดชอบส่วนตวัของเรา” 

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน     (5-10 นาที)

เร่ิมต้นคาบเรียนในวนันีด้้วยการขอผู้ เรียนให้แบง่ปันตวัอย่างเก่ียวกบัวิธีการตอบสนองตอ่
สถานการณ์โดยใช้การตอบสนองแบบใหมแ่ทนการใช้ความโกรธ  

เตรียมตวัแบง่ปันจากชีวิตของเราเอง หรือจากผู้ เรียนรุ่นก่อนท่ีได้แสดงถึงการตอบสนองแบบใหม่
ด้วยเผ่ือในกรณีท่ีไมมี่ผู้ เรียนคนใดอาสาสมคัรแบง่ปัน 
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5. การทบทวนบทเรียนส าหรับครู

ให้ใช้กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเป็นบทน าสู่ประเดน็หลกัท่ีเราต้องการจะสอนในวนันี ้  
เราจะมองดสูามด้านท่ีส าคญัซึง่ทัง้หมดนีจ้ะเก่ียวข้องกบัวิธีการด าเนินชีวิตโดยเฉพาะอยา่งยิ่งตอ่คน
เหล่านัน้ท่ีได้มอบสิทธิสว่นบคุคลของตนแดพ่ระเจ้าแล้ว 

1. การพฒันาคณุลกัษณะชีวิตทางบวกในชีวิตของเรา

2. การเรียนรู้ถึงความแตกตา่งระหว่างความรับผิดชอบสว่นตวักบัสิทธิส่วนบคุคล

3. การพฒันาขอบเขตในชีวิตของเรา

จงอธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจวา่สามด้านท่ีส าคญัเหล่านีล้้วนมีสว่นเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีเราได้พดูคยุกนัไป
ในสองคาบเรียนท่ีผ่านมา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันากลยทุธ์ตา่งๆ ของการตอบสนองตอ่สถานการณ์
ซึง่ผู้ เรียนจะโกรธได้ง่ายๆ   อย่างไรก็ตาม ประเด็นเหล่านีเ้ป็นสามด้านของการเจริญเติบโตในระยะยาวซึง่
สามารถมีผลกระทบท่ีส าคญัตอ่วิธีการท่ีผู้ เรียนแสดงความโกรธ 

เราต้องพิจารณาว่าเราจะให้เวลากบัทัง้สามหวัข้อนีเ้ทา่ไร    ทางเลือกหนึง่ก็คือแบง่ให้แตล่ะชว่งเท่าๆ 
กนั  ประมาณ 15 นาทีตอ่แตล่ะหวัข้อ 

หวัข้อสดุท้ายคือขอบเขตนัน้มีเนือ้หามากจนสามารถแบง่เป็นอีกวิชาหนึ่งได้   ดงันัน้ เราพดูหวัข้อ
สดุท้ายคร่าวๆ ก็พอ 

6. ครอบคลุมหัวข้อ ค. การพัฒนาคุณลักษณะชีวิตทางบวก
(10-15  นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 62

คณุลกัษณะชีวิตด้านบวกนัน้ไมไ่ด้เป็นสิ่งท่ีพฒันาได้ภายในเวลาชัว่ข้ามคืน  หากแตเ่ป็น
กระบวนการหนึ่งของการเรียนรู้วิถีทางท่ีจะท าให้คณุลกัษณะเหล่านีเ้จริญงอกงามขึน้ในชีวิตของเรา 
เราต้องฝึกฝนโดยการน ามาใช้ในชีวิตสว่นตวัมากทีเดียว  

ในคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 62 เราจะมีข้อพระคมัภีร์ท่ีแสดงให้เห็นคณุลกัษณะตา่งๆ ท่ีสามารถพฒันาใน
ชีวิตของผู้ เช่ือ   

1 โครินธ์ 13:4-8 

2 เปโตร 1:5-7 

ยงัมีพระคมัภีร์อีกหลายข้อท่ีแสดงให้เห็นคณุลกัษณะชีวิตท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราพฒันา 
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วิชาคณุลกัษณะชีวิต ซึ่งอยูใ่นหลกัสตูร การศึกษาส่วนตวัส าหรับคริสเตียนใหม่ เป็นแหลง่ข้อมลูอีก
แหล่งหนึ่งของคณุลกัษณะชีวิตท่ีเราสามารถพฒันาในชีวิตของเรา  ชัน้เรียนนีไ้ด้ให้รายการคณุลกัษณะ
ชีวิตด้านบวก 49 อย่างท่ีเราควรจะพฒันา 

หนึง่ในประเด็นส าคญัท่ีท าให้ผู้ เรียนเห็นชดัก็คือวา่ คณุลกัษณะชีวิตเหล่านีส้ามารถถกูใช้แทนท่ี
ความโกรธ   เรากลา่วก่อนหน้านัน้ในบทเรียนท่ี 6 แล้วว่าเราจะไมพ่ยายามขจดัความโกรธออกไปอย่าง
สิน้เชิง   แทนท่ีจะเป็นเชน่นัน้ เราต้องการเรียนรู้วิธีการท่ีจะใช้ความโกรธของเราในทางท่ีถวายเกียรติแด่
พระเจ้า   อย่างไรก็ตามส าหรับพวกเราสว่นใหญ่แล้วหนทางโดยส่วนใหญ่ท่ีเราเคยใช้ความโกรธนัน้มกั
เป็นในทางท าลายและไมไ่ด้ถวายเกียรติแดพ่ระเจ้ามากกว่า   

ในเวลานีเ้ราอาจใช้ภาพตวัอย่างเร่ืองวชัพืชท่ีมีรากแก้วหยัง่ลกึซึง่เราได้แนะน าในการเรียนแรกของ
วิชานี ้   ให้ผู้ เรียนใคร่ครวญว่าเขาใช้วิธีการใดในการแสดงความโกรธในชีวิต  เป็นไปได้ว่าหลายครัง้เขา
อาจไมไ่ด้เห็นทางเลือกอ่ืนนอกเหนือจากการแสดงความโกรธ   น่ีเป็นเหมือนสวนท่ีถกูปกคลมุด้วยวชัพืช
ทัว่ทัง้พืน้ท่ี  ทัง้หมดท่ีเรามองเห็นก็คือวชัพืชจนไมมี่พืชผกัใดสามารถขึน้ได้ 

แตถ้่าหากเราก าจดัวชัพืชเหล่านัน้ออกไปแล้วก็จะมีพืน้ท่ีให้ต้นไม้อ่ืนๆ ได้เจริญงอกงามและ
กลายเป็นต้นไม้ท่ีแข็งแรงและเกิดผลดี   น่ีก็คล้ายกนักบัเร่ืองความโกรธกบัคณุลกัษณะชีวิตทางบวก  
หากวา่ผู้ เรียนหยดุใช้ความโกรธเขาก็จะมีพืน้ท่ีวา่งในชีวิตให้กบัคณุลกัษณะชีวิตทางบวกท่ีจะเจริญงอก
งามขึน้มาได้   ยิ่งคณุลกัษณะชีวิตทางบวกเหลา่นีเ้จริญงอกงามในชีวิตของผู้ เรียนมากเทา่ไหร่เขาก็จะ
กลายเป็นคนท่ีมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึน้เท่านัน้  แล้วเขาก็สามารถตอบสนองตอ่สถานการณ์ทัง้หลาย
โดยคณุลกัษณะเหลา่นีแ้ทนการใช้ความโกรธได้ดีขึน้ด้วย 

ท้าทายผู้ เรียนให้เห็นความส าคญัของการเติมเตม็คณุลกัษณะเหล่านีล้งในพืน้ท่ีว่างแหง่ชีวิตของตน
ในยามท่ีได้มอบสิทธิส่วนบคุคลแดพ่ระเจ้า   คณุลกัษณะชีวิตเหล่านีจ้ะเข้ามาแทนท่ีการตอบสนองด้วย
ความโกรธซึง่มกัเป็นแบบท่ีเขาเคยใช้มาก่อน 

การพฒันาคณุลกัษณะชีวิตด้านบวกเหล่านีจ้ริงๆ แล้วเป็นการแสดงออกของขัน้ตอนท่ี 5 ในรายการ
ของทัง้ 9 ขัน้ตอนสู่การเจริญเติบโตใหม่ ซึง่เราได้อภิปรายกนัในสองคาบเรียนก่อนหน้านัน้    ขัน้ตอนท่ี 5 
“พฒันาทกัษะใหมข่องการตอบสนองตอ่สถานการณ์ซึง่ในอดีตเรามกัใช้ความโกรธ”  สามารถเป็นขัน้ตอน
ท่ีเรียบง่ายหรือเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในระยะยาวในชีวิตของเรา   ในบทเรียนนัน้เราได้พดูคยุถึง
ความส าคญัของการพฒันารูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ส าหรับทัง้ชีวิตของเรา ไมใ่ช่เพียงแคก่าร
แทนท่ีความโกรธเทา่นัน้    

แสดงให้ผู้ เรียนเห็นว่าหนทางท่ีดีท่ีสดุในการเอาชนะอ านาจในทางท าลายของความโกรธในชีวิตของ
ตนก็คือ การใช้รูปแบบการตอบสนองแบบใหม่เหล่านีท่ี้เป็นมากกว่าแคก่ารแทนท่ีความโกรธ   หากผู้ เรียน
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เพียงแตต่ัง้เปา้หมายท่ีจะใช้รูปแบบการตอบสนองแบบใหม่นีเ้ฉพาะในยามท่ีพวกเขาถกูทดลองให้โกรธ
เทา่นัน้  นัน่ก็เป็นเปา้หมายท่ีแคบเกินไปและมีแนวโน้มน าไปสูค่วามล้มเหลวมากกว่าความส าเร็จ 

ท้าทายผู้ เรียนให้ตัง้เปา้หมายในการพฒันาคณุลกัษณะชีวิตด้านบวกเหล่านีแ้ละใช้เป็นรูปแบบ 
การตอบสนองแบบใหมใ่นตลอดทัง้วนั  ไมว่่าเขาจะถกูทดลองให้โกรธหรือไมก็่ตาม  ยกตวัอย่างเชน่  
การตัง้เปา้หมายท่ีแสดงความอดทนตอ่คนอ่ืนตลอดทัง้วนัในทกุสถานการณ์   ขณะท่ีผู้ เรียนฝึกฝนท่ีจะ
พฒันาคณุลกัษณะชีวิตด้านนีพ้วกเขาก็สามารถใช้คณุลกัษณะนีไ้ด้ทกุเวลาไม่ใชเ่ฉพาะเม่ือถกูทดลองให้
โกรธเท่านัน้  

7. แนะน าหัวข้อ ง. เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบส่วนตัวกับสิทธิส่วนบุคคล
(2-3 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 63

สว่นนีข้องบทเรียนจะยกประเดน็ท่ีส าคญัยิ่งส าหรับผู้ เรียนในการเข้าใจความแตกตา่งระหวา่ง 
ความรับผิดชอบสว่นตวักบัสิทธิสว่นบคุคล   ผู้ เรียนอาจไม่ได้มีทกัษะมากนกัในการระบคุวามแตกตา่ง
ระหว่างสิทธิกบัความรับผิดชอบ  

8. ครอบคลุมหัวข้อ ง.-1 อะไรคือความรับผิดชอบส่วนตัว?
(5-7 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 63-64

ความรับผิดชอบสว่นตวัคือกฏเกณฑ์ทัง้หลายท่ีผู้น าให้เราเพ่ือท าตาม   จงแน่ใจว่าผู้ เรียนเข้าใจถึง
ความแตกตา่งระหว่างสิทธิกบัความรับผิดชอบแล้ว  หลงัจากนัน้ยกตวัอย่างหลายๆ รูปแบบเพ่ือให้
ผู้ เรียนเข้าใจมากขึน้ 

มีสามตวัอย่างในคูมื่อผู้ เรียนท่ีพดูถึงคนท่ีมอบความรับผิดชอบส่วนตวัของตนแดพ่ระเจ้า  โดยเขาคิด
ผิดว่าก าลงัมอบสิทธิสว่นบคุคลของตนแดพ่ระองค์   ทบทวนแตล่ะตวัอยา่งแล้วอภิปรายวา่อะไรคือ 
ความแตกตา่งระหว่างสิทธิกบัความรับผิดชอบ 

อาจให้ผู้ เรียนดท่ีูโครงการท่ี 10 “ความรับผิดชอบส่วนตวัของเรา”  หากผู้ เรียนยงัไมไ่ด้ท าให้เร่ิมท า
รายงานนีใ้ห้เสร็จ 

อาจพดูคยุเก่ียวกบัปัญหาท่ีบางคนอาจมีซึง่ก็คือการไปรับเอาความรับผิดชอบท่ีเขาไมไ่ด้รับ
มอบหมายให้กระท า  บคุคลนัน้อาจต้องการรับผิดชอบจริงๆ แตรั่บเอาความรับผิดชอบนัน้มาโดยท่ีผู้น า
ไมไ่ด้มอบหมายให้   น่ีก็เป็นสิ่งท่ีผิดและอาจก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมาได้ 

แม้แตใ่นกรณีท่ีคนอ่ืนมีความรับผิดชอบและรับมือกบัความรับผิดชอบนัน้ได้ไมดี่พอ  ก็ยงัเป็นสิ่งผิด
ท่ีเราจะรับเอาความรับผิดชอบนัน้มาท าแทนโดยท่ีผู้น าของเราไมไ่ด้มอบหมายความรับผิดชอบนัน้แก่เรา 
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9. ครอบคลุมหัวข้อ ง.-2 เรามีสิทธิท่ีจะปกป้องตนเองและคนอ่ืนจากอันตรายและการถูกท าทารุณ
หรือไม่?     (5-10 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 64

การสอนผู้ เรียนในประเด็นนีต้้องระวงัมาก   เม่ือเราพดูถึงการมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า
นัน้บางคนอาจสรุปว่าเขาไมมี่ “สิทธ์ิ” ในการปกปอ้งตนเอง  แม้แตใ่นขณะท่ีก าลงัถกูท าทารุณก็ตาม    
จงอธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจวา่การท่ีเราได้มอบสิทธิส่วนบคุคลของเราแดพ่ระเจ้านัน้ไมไ่ด้หมายความว่าใคร
ก็มีสิทธ์ิท่ีจะท าทารุณเรา  

เรามีความรับผิดชอบในการปกปอ้งตวัเราเองและคนอ่ืน   น่ีไมใ่ชส่ิทธ์ิ   แตน่ี่คือความรับผิดชอบ
อย่างหนึง่ท่ีพระเจ้าประทานแก่เรา 

ดงันัน้ ใครก็ตามท่ีก าลงัถกูท าทารุณกรรมอยู่   เขาต้องแสวงหาความช่วยเหลือ  แล้วพิจารณาวา่
อะไรคือสิ่งท่ีต้องท าเพ่ือปกปอ้งตนเองและคนอ่ืนจากการถกูทารุณกรรม 

เป็นเร่ืองนา่เศร้าท่ีคริสเตียนมากมายเข้าใจประเด็นนีผ้ิดและบอกคนอ่ืนว่าเขาควรจะอยูใ่น
สถานการณ์ท่ีถกูท าทารุณนัน้ตอ่ไป   การพดูว่า “แคไ่ว้วางใจพระเจ้าก็พอ”  ไมถ่กูต้อง   สิ่งท่ีส าคญัคือ
รับค าแนะน าท่ีถกูต้องในสถานการณ์เช่นนี ้

10. ครอบคลุมหัวข้อ จ. จงพัฒนาขอบเขต     (12-15 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 64-65

การเรียนรู้วิธีการใช้ความโกรธของเราในวิถีทางท่ีท าให้พระเจ้าพอพระทยันัน้เก่ียวข้องกบัการพฒันา
ขอบเขตในชีวิตของเรา  น่ีคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเม่ือเราเรียนรู้ว่าจะควบคมุความโกรธของเรา
อย่างไร ซึง่ก็คือการท่ีเราวางขอบเขตให้แก่ความโกรธและไม่ปล่อยให้ควบคมุเรา     

แนใ่จว่าผู้ เรียนเข้าใจความแตกตา่งระหว่างขอบเขตส่วนตวั กบั สิทธิสว่นบคุคล    สิทธิส่วนบคุคล
คือกฏเกณฑ์ซึง่เราสร้างขึน้โดยคาดหวงัให้คนอ่ืนท าตาม   แตข่อบเขตส่วนตวันัน้คือกฏเกณฑ์ซึง่เรา
สร้างขึน้เพ่ือให้ตนเองท าตาม  เพ่ือเราจะสามารถด าเนินชีวิตในวิถีทางท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เรา
ด าเนิน 

ขอบเขตนัน้จะเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีมากกว่าแคค่วามโกรธในชีวิต   ขอบเขตรวมถึงความรับผิดชอบและ
กฏเกณฑ์ทัง้หลายท่ีพระเจ้าประทานให้เรา 

ขอบเขตเหล่านีจ้ าเป็นต้องมีพืน้ฐานอยู่บนหลกัพระวจนะ   ตวัอยา่งเช่น  พระธรรมสภุาษิต 22:24-25 
ซึง่บอกเราไมใ่ห้มีสว่นเก่ียวข้องกบัคนมกัโกรธหรือคนเลือดร้อน    

เราอาจให้ผู้ เรียนระบขุ้อพระธรรมอ่ืนๆ ในพระคมัภีร์ท่ีให้ขอบเขตตา่งๆ ซึง่ช่วยให้เขาเรียนรู้วิธีการใช้
ความโกรธของตนในวิถีทางท่ีท าให้พระเจ้าพอพระทยั  

 ยากอบ 1:19-20  เอเฟซสั 4:26-27 
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จงให้ผู้ เรียนอภิปรายถึงการท่ีขอบเขตเหล่านีส้ามารถชว่ยในชีวิตของตนอย่างไร 

หนนุใจผู้ เรียนให้อ่านหนงัสือช่ือ ขอบเขต: เมื่อไรทีจ่ะตอบตกลง และวิธีการกล่าวปฏิเสธเพือ่ควบคมุ
ชีวิตของคณุ  เขียนโดย ดร.เฮนร่ี คลาวด์ และจอห์น ทาวน์เซน่ด์    

11. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5 นาที)

ท้าทายผู้ เรียนให้เลือกหนึ่งในสามประเดน็ส าคญัเราได้เรียนในวนันี ้ แล้วตัง้เปา้หมายว่าเขาจะ
เร่ิมต้นขัน้ตอนตา่งๆ ในการประยกุต์ใช้กบัชีวิตเม่ือต้องเจอกบัสถานการณ์ท่ีมกัตอบสนองด้วยความโกรธ 
ให้ผู้ เรียนตัง้เปา้หมายท่ีจะตอบสนองในวิถีทางใหม่ตอ่สถานการณ์นัน้ 

1. พฒันาคณุลกัษณะชีวิตทางบวกในชีวิตของเรา

2. เรียนรู้ถึงความแตกตา่งระหว่างความรับผิดชอบสว่นตวักบัสิทธิส่วนบคุคล

3. พฒันาขอบเขตในชีวิตของเรา

แตล่ะด้านของทัง้สามหวัข้อนีต้้องการมากกว่าแคเ่ป็นเปา้หมายท่ีอยากให้เกิดในชีวิต   ผู้ เรียน
จ าเป็นต้องฝึกฝนในการพฒันาสิ่งเหล่านี ้  กระบวนการเหล่านีค้อ่นข้างเป็นการเจริญเติบโตในระยะยาว  
ในแตล่ะส่วนนัน้เร่ิมต้นด้วยก้าวเล็กๆ ซึง่เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ เรียนสามารถเร่ิมท าได้ในวนันี ้   

12. การบ้าน

1. ให้ผู้ เรียนท าโครงการท่ี 9 “การพฒันาคณุสมบตัชีิวิตภายในทางบวก” และโครงการท่ี 10
“ความรับผิดชอบส่วนตวัของเรา” ให้เสร็จแล้วส่งในการเรียนครัง้หน้า

2. ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 4 ในคูมื่อผู้ เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าท่ี 65-69 เพ่ือเตรียมตวัส าหรับ
การเรียนครัง้หน้า

13. การประเมินผลบทเรียน

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้
สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?
สว่นใดบ้างท่ีท าให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?
เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?
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บทเรียนที่ 9 
เราจะใช้ความโกรธในวิถีทางท่ีท าให้พระเจ้าพอพระทยัได้อย่างไร?

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ฉนัจ าเป็นต้องระมดัระวงัในการแสดงความโกรธให้อยูใ่นวิถีทางท่ีจะท าให้พระเจ้าพอพระทยั 

2. ข้อพระธรรมหลัก

โคโลสี 3:17 ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

และเม่ือเราจะกระท าสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตาม จงกระท าทกุสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้า 
และขอบพระคณุพระบิดาเจ้าโดยพระองค์นัน้

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 4 โดยเฉพาะในหน้าท่ี 65-69 ของคูมื่อผู้ เรียนจะถกูน ามาใช้ร่วมกบับทเรียนนี ้ รวมถึงโครงการ
ท่ี 8, 9 และโครงการท่ี 10 ในสมดุบนัทึกโครงการ ก็จะถกูน ามาใช้ด้วยเช่นกนั 

โครงการท่ี 8 “การพฒันารูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ” 

โครงการท่ี 9 “การพฒันาคณุสมบตัชีิวิตภายในทางบวก” 

โครงการท่ี 10 “ความรับผิดชอบส่วนตวัของเรา” 

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน     (5-10 นาที)

เร่ิมต้นคาบเรียนในวนันีด้้วยการเล่าเหตกุารณ์ท่ีแสดงให้เห็นว่าใช้ความโกรธในวิธีท่ีถกูต้อง  อาจเป็น
เร่ืองราวจากชีวิตของเราเองหรือเร่ืองของบางคนซึง่ผู้ เรียนรู้จกั    โดยเร่ืองท่ีพดูต้องสอดคล้องกบั
มาตรฐานของพระเจ้าในการใช้ความโกรธของตนในวิธีท่ีถกูต้อง 

หลงัจากนัน้ให้อธิบายว่าวนันีเ้ราจะอภิปรายถึงวิธีการท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีผู้ เรียนสามารถใช้ความโกรธ
ของตนและในเวลาเดียวกนัก็ท าให้พระเจ้าพอพระทยั 
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5. การทบทวนคร่าวๆ     (4-7 นาที)

เพราะเหตท่ีุคาบเรียนนีเ้ป็นคาบเรียนสดุท้ายส าหรับวิชานี ้ดงันัน้ จงใช้เวลาสกัสองสามนาทีเพ่ือ
ทบทวนประเด็นส าคญับางอย่างท่ีเก่ียวข้องกบัสิทธิส่วนบคุคลซึง่เราได้เรียนไปในวิชานี  ้

1. มีวิธีการมากมายท่ีแตกตา่งกนัในการตอบสนองด้วยความโกรธ

2. ความโกรธเป็นเหมือนนกัเลงท่ีพยายามท่ีจะควบคมุชีวิตของเรา

3. เราจ าเป็นต้องรับผิดชอบส าหรับความโกรธของตนเอง

4. เราจะหยดุอ านาจในทางท าลายของความโกรธในชีวิตได้อย่างไร?  ให้เตรียมโปสเตอร์ท่ีเขียน
ค าจ ากดัความ “สิทธิส่วนบคุคล” แล้วอ่านค าจ ากดัความนัน้อีกครัง้

5. ใช้ภาพตวัอย่างเร่ืองวชัพืชท่ีมีรากแก้วท่ีหยัง่ลึก โดยชีใ้ห้เห็นวา่สิทธิสว่นบคุคลของเรา
หล่อเลีย้งความโกรธของเราอยา่งไรบ้าง

6. สิ่งส าคญัท่ีเราควรท าคือ มอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า

7. เราได้พดูเนือ้หา 9 ขัน้ตอนสู่การเจริญเติบโตใหม่  ในขณะท่ีเราเรียนรู้ท่ีจะใช้ความโกรธ
ในวิธีท่ีสร้างสรร

8. เราจ าเป็นต้องพฒันาคณุลกัษณะชีวิตด้านบวกในชีวิตของเรา

9. เราจ าเป็นต้องเข้าใจความแตกตา่งระหว่างความรับผิดชอบสว่นตวักบัสิทธิสว่นบคุคล

10. เราจ าเป็นต้องพฒันาขอบเขตในชีวิตของเรา

6. ครอบคลุมหัวข้อ ฉ. จงใช้ความโกรธของเราในทางที่ท าให้พระเจ้าพอพระทัย
(2-3 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 65

จดุส าคญัของบทเรียนวนันีค้อ่นข้างต้องระวงั  เพราะเราก าลงัจะพดูคยุเก่ียวกบัการท่ีเราสามารถ 
ใช้ความโกรธ  ในเนือ้หาส่วนใหญ่ของวิชานี ้เราได้บอกให้ค้นหาวิธีการใหม่ๆ  ในการตอบสนองตอ่
สถานการณ์ท่ียากล าบาก ซึง่เราเคยใช้ความโกรธในอดีต 

ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ท่ีเราถกูทดลองให้ใช้ความโกรธนัน้ เป็นไปได้ว่ามกัไม่ใชเ่ป็นการตอบสนอง
อย่างท่ีพระเยซูจะทรงใช้ 

ในบทเรียนวนันี ้เราจะพดูคยุเก่ียวกบัวิธีการท่ีเราสามารถใช้ความโกรธ แตน้่อยครัง้ท่ีเราจะใช้ 
ความโกรธแบบนี ้  
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หกหวัข้อท่ีให้ไว้ในส่วนนีข้องบทเรียนนัน้มีความส าคญัท่ีน าสูภ่าคปฏิบตัคืิอเร่ืองการเรียนรู้วิธีการใช้
ความโกรธในทางท่ีท าให้พระเจ้าพอพระทยั    อภิปรายแตล่ะขัน้ตอนหรือไมก็่หยิบส่วนท่ีเรารู้สกึวา่จะ
เหมาะกบัผู้ เรียนท่ีจะปรับใช้กบัชีวิตมากท่ีสดุ 

7. แนะน าหัวข้อ ฉ.-1 เรียนรู้วิธีการตอบสนองด้วยความโกรธแทนที่จะเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบของ
ความโกรธ     (5-8 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 66

ประเด็นแรก เรียนรู้วิธีการตอบสนองด้วยความโกรธแทนที่จะเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบของความโกรธ นัน้
มีความส าคญัยิ่งตอ่กระบวนการเปล่ียนแปลงชีวิตเรา   เป็นการเรียกร้องให้แตล่ะคนเลือกการตอบสนอง
มากกว่าการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยความโกรธ    

พระธรรมยากอบ 1:19-20  กล่าวไว้ว่า ให้เราช้าในการโกรธ  เม่ือเรามองดสูถานการณ์ท่ีพระเยซูทรง
แสดงออกถึงความโกรธของพระองค์ก็จะเห็นวา่พระองค์ตัง้ใจท่ีจะใช้ความโกรธในสถานการณ์นัน้   
พระเยซูไมไ่ด้ควบคมุตวัเองไม่ได้หรือยุง่จนทนไมไ่หว  พระองค์ทรงตอบสนองด้วยความโกรธอย่างตัง้ใจ 
ไมใ่ชแ่สดงปฏิกิริยาโต้ตอบความโกรธ    

อภิปรายกบัผู้ เรียนถึงความส าคญัของการพฒันาท่าทีตา่งๆ และการคิดอย่างพระเจ้า 

จากนัน้ให้อภิปรายว่าสถานการณ์ใดท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้ความโกรธ 

8. ครอบคลุมหัวข้อ ฉ.-2 เม่ือเราโกรธ อย่าเก็บความเคียดแค้นไว้
(5-8 นาที) คูมื่อผู้ เรียน หน้าท่ี 66

ประเด็นนีพ้ดูถึงความจริงท่ีเราจะเกิดความโกรธในอนาคตและบางส่วนของความโกรธนีอ้าจเป็น
โอกาสท่ีท าให้เราไมไ่ด้รับพระพรจากพระเจ้า   เราอาจพลาดสิ่งดีท่ีสดุจากพระเจ้า  แตแ่ทนท่ีจะปล่อยให้
ความอบัอายทบัถมตนเองหรือท าให้ความโกรธเป็นเร่ือง “ฝ่ายวิญญาณจนเกินไป” เราต้องสตัย์ซ่ือกบั
ตนเองและมองดสูิ่งนีอ้ย่างท่ีพระเจ้ามองด ู

ประเด็นส าคญัอยูท่ี่อยา่ปล่อยให้ความโกรธน าเราสู่เส้นทางของความขมข่ืนและเก็บความเคียดแค้น
คนอ่ืนไว้    ดตูวัอย่างของโยเซฟในพระคมัภีร์เดมิ  โยเซฟไม่ยอมให้การกระท าอนัเลวร้ายของพ่ีน้องปล้น
เอาสิ่งดีท่ีสดุจากพระเจ้าท่ีมีส าหรับชีวิตของเขาไป 

อีกข้อพระคมัภีร์ท่ีเหมาะกบัเร่ืองนีก็้คือ เอเฟซสั 4:26-27    หนึง่ในกญุเจส าคญัท่ีน าประเดน็นีม้าสู่
การปฏิบตัก็ิคือ เรียนรู้ท่ีจะให้อภยัคนอ่ืนเหมือนดงัท่ีโยเซฟได้กระท า  
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9. ครอบคลุหัวข้อ ฉ.-3 หันเหทศิทางความโกรธของเราไปสู่บางสิ่งที่สร้างสรร
(5-8 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 67

ประเด็นนีเ้ป็นโอกาสดีท่ีให้น าเอาแบบอย่างของพระเยซูคริสต์มาพดู   แม้วา่พระเยซูทรงพิโรธ 
พระองค์ก็ไมไ่ด้ยอมให้ความโกรธน าพระองค์สูเ่ส้นทางแหง่การท าลายล้าง   ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นว่า
เราจะหนัเหความโกรธของเราไปสูส่ิ่งท่ีเป็นด้านบวกได้อย่างไร 

ดขู้อมลูเพิ่มเตมิในคูมื่อผู้ เรียนเร่ืองดาวิดในพระคมัภีร์เดิม  และวิธีหนัเหความโกรธของเราไปสู่ 
การอธิษฐานกบัพระเจ้า 

อีกวิธีหนึ่งในการหนัเหความโกรธของเราคือการมีรูปแบบความคิดใหม่    ดาวิดใช้วิธีปฏิบตัิตอ่ชิเมอี  
เขาปฏิเสธท่ีจะให้นายทหารไปสงัหารชิเมอีท่ีก าลงัดา่ดาวิด  ดาวิดตอบสนองวา่ “พระเจ้าทรงบอกชิเมอี
ให้ท าสิ่งนี”้   ดาวิดเดินบนเส้นทางท่ีเป็นบวกแทนหนทางแห่งการท าลายล้างท่ีเตม็ด้วยความบาป  

10. ครอบคลุมหัวข้อ ฉ.-4 จงน าพระเจ้าเข้าสู่สถานการณ์ท่ีตงึเครียดของเรา
(5-8 นาที)  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 67

บางตวัอยา่งท่ีให้ไว้ด้านบนส าหรับหวัข้อ ฉ.-3 นัน้เหมาะกบัเนือ้หาในหวัข้อนีด้้วย   อย่าจดจอ่แค่
สถานการณ์ท่ีตงึเครียดในชีวิตของเราเท่านัน้แตจ่งเปิดทกุโอกาสให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในสถานการณ์นัน้
ด้วย   ขอความช่วยเหลือ สติปัญญา และฤทธ์ิอ านาจจากพระเจ้า   

หากเรารู้สึกว่าวิธีท่ีดีท่ีสดุคือพระเจ้าต้องการให้เราแสดงความโกรธเพ่ือส่ือสารสิ่งท่ีพระองค์ต้องการ
จะท าให้ส าเร็จในสถานการณ์นีแ้ล้วละ่ก็  จงท าอย่างนัน้ 

จงน าข้อพระคมัภีร์เข้ามาสูชี่วิตของเรา ท่องจ าข้อพระธรรมเหลา่นัน้แล้วยกอ้างพระวจนะนัน้ในยาม
ท่ีเราเผชิญสถานการณ์ท่ียากล าบาก   

11. ครอบคลุมหัวข้อ ฉ.-5 จงกลายเป็นผู้สร้างสันติส าหรับคนอ่ืนท่ีมีความโกรธ
(5-8 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 68

เม่ือเราเรียนรู้วิธีการใช้ความโกรธของเราในทางท่ีท าให้พระเจ้าพอพระทยัแล้ว  เราอาจไมไ่ด้ใช้ 
ความโกรธเลยก็เป็นได้     ในขณะท่ีเราไมไ่ด้ใช้ความโกรธแตอี่กคนก าลงัโกรธอยา่งมาก   ในสถานการณ์
นีห้ากเราสามารถควบคมุอารมณ์ของเราได้พระเจ้าก็สามารถใช้เราเป็นผู้สร้างสนัติได้ 
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เม่ือเราก าลงัเป็นผู้สร้างสนัติ   หมายความวา่เราก็ก าลงัช่วยคนท่ีก าลงัโกรธและได้รับความเจ็บปวด    
เขาอาจพร้อมท่ีจะโยนความโกรธมาลงท่ีเรา  แตห่ากเราเต็มใจท่ีจะรับโดยปราศจากปฏิกิริยาอย่าง
เดียวกบัท่ีเขาก าลงักระท าแล้วพระเจ้าก็สามารถใช้เราเป็นผู้สร้างสนัตไิด้ 

หน่วยงาน การด าเนินชีวิตอย่างอิสระ มีทัง้วิชาเร่ืองการเป็นผู้สร้างสนัติ  ให้ดเูว็บไซท์ 
www.livingfree.org ส าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิ 

12. ครอบคลุมหัวข้อ ฉ.-6 พระเจ้าอาจประทานสิทธิส่วนบุคคลบางอย่างคืนแก่เราแต่สิทธ์ินี ้
กลายเป็นสิทธิพเิศษแทน     (5-8 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 68-69

ประเด็นท่ีหก พระเจ้าอาจประทานสิทธิส่วนบคุคลบางอย่างคืนแก่เราแต่สิทธ์ินี้กลายเป็นสิทธิพิเศษ
แทน  น่ีคือความจริงท่ีมีพลงั   ยกตวัอย่างวิธีการท่ีพระเจ้าอาจประทานสิทธิส่วนบคุคลของผู้ เรียนคืน
กลบัให้พวกเขา  แตต่อนนีเ้ราต้องมองดสูิทธ์ินีแ้ตกตา่งไปจากเดมิ   เราไม่สามารถเรียกร้องให้คนอ่ืนท า
ตามกฏเกณฑ์เหล่านีไ้ด้อีก แตบ่ดันีเ้รามองเห็นสิทธิส่วนบคุคลเหล่านีก้ลายเป็นสิทธิพิเศษแทน 

ยกตวัอย่างเชน่ เราไม่อาจเรียกร้องให้เขาเคารพนบัถือเรา 

เม่ือพระเจ้าประทานกลบัคืนมาให้ในฐานะสิทธิพิเศษแล้ว  เม่ือบางคนแสดงความเคารพเรา  เราก็
รู้สกึขอบคณุส าหรับสิทธิพิเศษท่ีเราได้รับการเคารพ   เรามีมมุมองใหม่ตอ่สถานการณ์เหลา่นี ้

เม่ือพระเจ้าประทานบางสิ่งคืนกลบัมาให้เป็นสิทธิพิเศษ  สิทธ์ินัน้ก็ยงัอยูใ่นการควบคมุของพระองค์
อย่างสิน้เชิง   พระเจ้าอาจให้เรามีสิทธิพิเศษในการได้รับความเคารพเพียงแคค่รัง้เดียวหรืออาจเกิดขึน้
หลายวนัติดตอ่กนัก็ได้   แตเ่ราไม่ควรเรียกร้องสิทธิพิเศษ   เราท าได้เพียงรับไว้ด้วยใจขอบพระคณุ  
ดงันัน้ ลกัษณะชีวิตด้านบวกของความซาบซึง้ใจนัน้จงึเป็นลกัษณะส าคญัควบคูก่บัสิทธิพิเศษเหลา่นี  ้

ในคูมื่อผู้ เรียนมีข้อมลูในประเดน็นีเ้พิ่มเตมิ   เหมาะส าหรับการอภิปรายร่วมกนั 

13. บทสรุปของวิชานี ้     (2-3 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 69

การทบทวนเนือ้หาทัง้หมดของวิชานี ้  ท้าทายผู้ เรียนให้เร่ิมต้นกระบวนการนีที้ละขัน้ตอน   หนนุใจให้
พวกเขายอมมอบสิทธิส่วนบคุคลของตนแดพ่ระเจ้าเร่ือยๆ   ท้าทายให้พวกเขาลงทนุลงแรงในการพฒันา
วิถีทางใหม่ๆ  ของการตอบสนองตอ่สถานการณ์ทัง้หลายแทนท่ีจะใช้ความโกรธ 

ให้จบวิชานีด้้วยข้อความของอาจารย์เปาโล ในฟีลิปปี 3:13-14 (ในคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 69) ซึง่เราได้
บากบัน่มุง่ไปสู่หลกัชยัท่ีพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้ไปถึง 
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ฟีลิปปี 3:13-14 ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 

ดูก่อนพี่น้องทัง้หลาย เราไม่ถือว่าเราได้ฉวยไว้ได้แล้ว แต่เราท าอย่างหน่ึงคือลืมสิ่งที่
ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า  เราก าลังบากบ่ันมุ่งไปสู่
หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบือ้งบนให้
เราไปรับ 

ท าให้เป็นท่ีตระหนกัชดัวา่วิชานีอ้าจเป็นจดุหกัเหท่ีส าคญัในชีวิตของผู้ เรียนหากพวกเขาน้อมรับ
ความจริงเหล่านีแ้ละเร่ิมน ามาปฏิบตัใินชีวิต    วิชานีก้ลายเป็นค าพยานของผู้คนมากมายซึง่ด าเนินตาม
ความจริงเหล่านีเ้ม่ือพวกเขาได้เรียนวิชานีเ้ม่ือหลายปีท่ีผ่านมา 

14. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5 นาที)

1. ท้าทายผู้ เรียนให้เลือกหนึ่งในหกประเดน็ท่ีเราได้อภิปรายในวนันี ้ แล้วตัง้เปา้หมายท่ีจะตอบสนอง
ด้วยวิถีทางใหม่โดยการใช้ความจริงนัน้ในแตล่ะสถานการณ์

2. ท้าทายผู้ เรียนให้ใช้ความโกรธเป็นดัง่นาฬิกาปลกุจากทกุๆ กิจวตัรประจ าวนั  โดยใช้กระตุ้นให้
ผู้ เรียนต่ืนตวัจากการยึดสิทธิสว่นบคุคลท่ีควรจะมอบแดพ่ระเจ้า

15. การบ้าน

ให้คะแนนโครงการท่ี 9 และ 10 

16. การประเมินผลบทเรียน

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้
สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?
สว่นใดบ้างท่ีท าให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?
เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?
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บทเรียนที่ 10 
การสอบ

1. แนะน าเนือ้หาที่จะครอบคลุมในวิชาถัดไปที่เราก าลังจะสอน

ก. แจกสมดุบนัทกึโครงการหรือโครงการใดๆ ซึง่ต้องท าให้เสร็จก่อนคาบเรียนครัง้แรกของวิชา
ถดัไปซึง่เราจะสอน 

ข. ให้ผู้ เรียนพลิกไปท่ีหน้าสดุท้ายในสมดุบนัทกึโครงการฉบบัใหม่ เขาจะเห็นหน้าซึง่มี รายการ
การบ้านในวิชาใหมนี่ ้ในด้านท้ายสดุของสมดุบนัทึกโครงการ บอกผู้ เรียนให้ทราบวนัท่ีท า
แบบทดสอบย่อยแตล่ะครัง้  วนัสง่โครงการ และการสอบ 

ค. แจกคูมื่อผู้ เรียนฉบบัใหมแ่ละบอกเลขหน้าท่ีจะต้องอ่านก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนในคาบเรียนถดัไป 

2. ให้ท าการสอบของวิชานี ้

3. ส่งคืนแบบทดสอบย่อยและโครงการต่างๆ ท่ีเราได้ให้คะแนนแล้วแก่ผู้เรียนหากว่าเรายังไม่ได้
ส่งคืนให้พวกเขา
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คู่มือผู้เรียน 
 

คูมื่อผู้ เรียนไมไ่ด้ถกูรวบรวมไว้ในคูมื่อครู  แตไ่ด้ถกูจดัท าขึน้เป็นเอกสารแยกตา่งหาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ดหูน้า 5 ของคูมื่อครูเลม่นีส้ าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิเร่ืองการใช้คูมื่อผู้ เรียน 
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สมุดบนัทกึโครงการ 

 

สมดุบนัทึกโครงการไมไ่ด้ถกูรวบรวมไว้ในคูมื่อครู  แตไ่ด้ถกูจดัท าขึน้เป็นเอกสารแยกตา่งหาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ดหูน้า 5 ของคูมื่อครูเลม่นีส้ าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิเร่ืองการใช้สมดุบนัทกึโครงการ 
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การสอบและใบประกาศนียบัตรส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ให้ดหูน้า 5 ของคูมื่อครูเลม่นีส้ าหรับข้อมลูเร่ืองการใช้การสอบและใบประกาศนียบตัรส าหรับ 
ผู้ ท่ีจบการศกึษา  
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ช่ือ ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล

วันท่ี การสอบ 

ชัน้ คะแนน 

ข้อสอบคาํถามถูกผิด  (ข้อละ 2 คะแนน ) 

คําแนะนํา: ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  X   หน้าข้อท่ีถูก

ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  0   หน้าข้อท่ีผิด

1. ________  หากเรามอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า  หมายความวา่พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของสิทธิ

นัน้  และสิทธ์ินีก้ลายเป็นสิทธิสว่นบคุคลของพระเจ้าแล้ว 

2. ________  หากคนๆ หนึง่ได้มอบสิทธิสว่นบคุคลของเขาแดพ่ระเจ้า เขาควรตดัสินใจท่ีจะขอบพระคณุ

พระเจ้าสําหรับอะไรก็ตามท่ีเกิดขึน้ตามมา 

3. ________  หากคนๆ หนึง่ไมไ่ด้มอบสิทธิสว่นบคุคลของเขาแดพ่ระเจ้า และมีคนละเมิด (ทําผิดหรือลํา้

เส้น) หนึง่ในสิทธิสว่นบคุคลของเขาแล้ว โดยปกตเิขาจะเกิดความโกรธ 

4. ________  เม่ือพระเยซูทรงพิโรธ  พระองค์ทรงทําบาปและต้องขอการอภยัจากพระเจ้า

5. ________  พระเจ้าไมไ่ด้ต้องการให้เรามอบสทิธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระองค์

6. ________  หากคนๆ หนึง่ได้มอบสิทธิสว่นบคุคลของเขาแดพ่ระเจ้า พระเจ้าจะไมท่ดสอบเขาเพ่ือดวูา่

เขามีความจริงใจหรือไม ่

7. ________  คริสเตียนสว่นใหญ่กําลงัคดิถึงการแสดงความรักของพวกเขาตอ่พระเจ้าในขณะท่ีพวกเขา

กําลงัโกรธอีกคนหนึง่อยู่ 

8. ________  เม่ือเรากําลงัโกรธ เป็นเร่ืองยากท่ีเราจะทําบาป

9. ________  หลงัจากท่ีคริสเตียนได้มอบสิทธิสว่นบคุคลของเขาแดพ่ระเจ้าแล้วสว่นใหญ่เขาจะไมโ่กรธอีก

เลย 

10. _______  ในพระคมัภีร์พระเจ้าทรงมีกฏเกณฑ์มากมายซึง่บอกเราถึงวิธีการตอบสนองหลงัจากท่ีเราได้

มอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า 

11. _______  ความเจ็บปวดจากอดีตท่ียงัไมไ่ด้รับการแก้ไขสามารถหล่อเลีย้งความโกรธของเรา

12. _______  เม่ือบางคนละเมิดหนึง่ในสิทธิสว่นบคุคลของเราซึง่เราได้มอบให้พระเจ้าแล้วทกุครัง้เราควร

จะบอกเขาวา่เขาได้ทําผิดท่ีละเมิดสิทธิสว่นบคุคลเร่ืองใดของเรา 



2  ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล 

เลือกคาํตอบท่ีถูกต้อง (ข้อละ 2 คะแนน)  

คําสัง่... จงเลือกคําตอบท่ีถกูต้อง  เขียนพยญัชนะท่ีเลือกในท่ีวา่งหลงัตวัเลขแตล่ะข้อ  

1.______ เม่ือคนๆ หนึง่ได้มอบสิทธิสว่นบคุคลของเขาแดพ่ระเจ้า เขาควรจะ... 

ก.  เกิดความโกรธอยูเ่สมอ 

ข.  เกิดความโกรธเฉพาะตอ่พระเจ้า 

ค.  ขอบคณุพระเจ้าสําหรับอะไรก็ตามท่ีเกิดขึน้ตามมา 

2.______ พระบญัญตัข้ิอใหญ่สดุในพระคมัภีร์กลา่วว่า ให้... 

ก.  รักเพ่ือนบ้านของท่าน 

ข.  รักพระเจ้า 

ค.  รักเพ่ือนๆ ของทา่น 

3.______ เม่ือเราได้มอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า  เราควรจะ... 

ก.  เรียนรู้ท่ีจะพฒันาคณุสมบตัิชีวิตภายในเพ่ือทดแทนสิทธิเหลา่นัน้ 

ข.  อดอาหารและอธิษฐานตลอดทัง้วนัก่อน แล้วจงึบอกศิษยาภิบาลของเรา 

ค.  ขอพระเจ้าประทานสิทธิสว่นบคุคลคืนแก่ทา่นให้เป็นสิทธิพิเศษ 

4.______ เรามอบสิทธิส่วนบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า โดย... 

ก.  การเป็นคริสเตียน 

ข.  การบอกพระเจ้าวา่เราต้องการให้พระองค์เป็นเจ้าของสิทธิสว่นบคุคลของเรา  

ค.  การอธิษฐานและการพบกบันกักฏหมายคริสเตียน 

5.______ ความรับผิดชอบสว่นตวัของเรา คือ... 

ก.  สิ่งเดียวกบัสิทธิสว่นบคุคลของเรา 

ข.  บางสิ่งท่ีเรามีสิทธิท่ีจะกระทํา  

ค.  บางสิ่งท่ีเราได้รับมอบหมายให้กระทํา 

6.______ เม่ือเรามอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้า พระองค์อาจประทานสิทธ์ิบางสว่นกลบัคืนให้แก่

เรา และกลายเป็น... 

ก.  สิทธิสว่นบคุคล  

ข.  ความรับผิดชอบสว่นตวั  

ค.  สิทธิพิเศษ 
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เขียนคาํตอบอย่างย่อๆ 

1.  อะไรคือสิทธิสว่นบคุคล?...  จงอธิบายว่า “สิทธิสว่นบคุคล” หมายถึงอะไร?  (5 คะแนน)  

  

  

  

  

 

2.  ทําไมการมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแดพ่ระเจ้าจงึเป็นสิ่งท่ีสําคญั?  (5 คะแนน) 

  

  

  

  

 

3.  จงอธิบายวิธีการท่ีคนๆ หนึง่สามารถมอบสิทธิสว่นบคุคลแดพ่ระเจ้า  
(ข้อละ 2 คะแนน รวม 8 คะแนน) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

4.  ก.  อะไรคือหนึง่ในสิทธิสว่นบคุคลของเราท่ีถกูละเมิดเม่ือไมก่ี่สปัดาห์ท่ีผา่นมานี?้ (4 คะแนน) 

  

  

  

  

  

 

ข.  คณุสมบตัภิายในอะไรท่ีชว่ยเราได้มากท่ีสดุในการตอบสนองตามวิถีทางของพระเจ้าเม่ือสิทธิ

สว่นบคุคลของเราถกูละเมิด? (4 คะแนน) 

  
  



4  ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล 

4. ค.  จงเขียนสิ่งท่ีเราสามารถทําได้ในการพฒันาคณุสมบตัชีิวิตภายในชีวิตมา 3 อยา่ง  

(ข้อละ 3 คะแนนรวม 9 คะแนน) 

1.  

  

2.  

  

3.  

  

5.  จงบอกหนึง่วิธีการจากสิ่งท่ีเราได้เรียนในวิชานี ้ ซึง่เรานํามาปฏิบตัใินสปัดาห์ท่ีผ่านมา เขียนคําตอบ

พร้อมอธิบายวา่นําไปปฏิบตัิอยา่งไร (8 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

6.  จงเขียนข้อพระคมัภีร์ท่ีให้ทอ่งจําลงในท่ีวา่งข้างลา่งนี ้(21 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล 

การสอบ  

เฉลยคาํตอบ 

หน้าที ่1 

ข้อสอบทีต่อบว่าจริงหรือไม่จริง 

(ขอ้ละ 2 คะแนน) 

 1. X ถูก 

 

 2. X ถูก 

 

 3. X ถูก 

 

 4. 0 ผดิ 

 5. 0 ผดิ 

 6. 0 ผดิ 

 

 7. 0 ผดิ 

 

 8. 0 ผดิ 

 9. 0 ผดิ 

 

 10. X ถูก 

 

 11. X ถูก 

12. 0 ผดิ 

หน้าที ่2 

ข้อสอบทีใ่ห้เลือกคําตอบทีถู่ก (ขอ้ละ 2 คะแนน) 

1. ค. 

2. ข. 

3. ก. 

4. ข. 

5. ค. 

6. ค. 



ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล 

การสอบ  

เฉลยคาํตอบ 

หน้าที ่3 
ข้อสอบอตันัยทีใ่ห้บรรยายคําตอบโดยย่อ  

1.  คาํตอบท่ีน่าจะเป็น (5 คะแนน) 

1.  กฏเกณฑท่ี์เราสร้างข้ึนซ่ึงเราคาดหวงัใหค้นอ่ืนทาํตาม 

2.  บางส่ิงท่ีคนๆ หน่ึงเป็นเจา้ของ 

3.  บางส่ิงซ่ึงคนกล่าวอา้งวา่มีสิทธิอยา่งยติุธรรมและถูกตอ้งตามกฏหมาย 

4.  บางส่ิงท่ีเรามีสิทธิท่ีจะกระทาํ 

2.  คาํตอบท่ีน่าจะเป็น (5 คะแนน) 

1.  เพราะวา่พระเจา้ทรงรักเรา 

2.  เพื่อแสดงวา่เรารักพระเจา้ 

3.  สิทธิส่วนบุคคลจะควบคู่กบัความเป็นเจา้ของ หากเราเป็นคริสเตียน พระเจา้ควรเป็นเจา้ของ

สิทธิทั้งหลายของเรา 

4.  พระเจา้ทรงเป็นผูมี้สิทธิอาํนาจเด็ดขาด 

5.  เพื่อเราจะไม่โกรธผูค้นหรือวิตกกงัวล 

3.  คาํตอบท่ีน่าจะเป็น (ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 8 คะแนน) 

1.  จงเขียนรายการส่ิงต่างๆ ท่ีทาํใหเ้ราโกรธ 

2.  ทาํรายการทั้งหมดของสิทธิส่วนบุคคลของเรา 

3.  อธิษฐานและมอบสิทธิส่วนบุคคลของเราแด่พระเจา้ 

4.  ตดัสินใจท่ีจะขอบคุณพระเจา้สาํหรับอะไรก็ตามท่ีเกิดข้ึน 

4. ก.  (5 คะแนน) คาํตอบส่วนตวั 

ข.  (4 คะแนน) คาํตอบส่วนตวั 

ค.  (ขอ้ละ 3 คะแนนรวม 9 คะแนน) ทั้งหมดเป็นคาํตอบส่วนตวั   

หน้าที ่4  

5.  (8 คะแนน) คาํตอบส่วนตวั 

6.  ขอ้พระธรรมท่ีใหท้่องจาํ (ขอ้ละ 3 คะแนนรวม 21 คะแนน) 

เอเฟซสั 4:26-27     ยากอบ 1:19-20     สุภาษิต 15:1 
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ขอแสดงความยนิดีกับ 
______________________________________ 

ในการสําเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อกําหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความสําเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการนําคําสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

ขอแสดงความยนิดีกับ 
______________________________________ 

ในการสําเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อกําหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความสําเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการนําคําสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

้ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล

ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล
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