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ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล
การเรี ยนรู้วิธีการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกในวิถีทางที่เป็ นปกติสขุ และสอดคล้ องกับหลักการ
พระคัมภีร์นนนั
ั ้ บว่าเป็ นสิ่งที่ท้าทายสาหรับคริสเตียนใหม่ทงหลาย
ั้
ถ้ าจะพูดอย่างเจาะจงอารมณ์โกรธคือ
การดิ ้นรนต่อสู้อย่างหนึง่ ในชีวิตคริ สเตียนที่พยายามจะปฏิบตั ิตามหลักคาสอนของพระเยซูในแต่ละวันของชีวิต
จุดประสงค์ของวิชานี ้คือเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสมองดูวา่ ความโกรธในปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อวิถีทางที่กาลัง
ดาเนินอยู่อย่างไรบ้ าง และเพื่อให้ ค้นพบวิถีทางใหม่ๆ ในการรับมืออย่างสร้ างสรรค์ตอ่ อารมณ์ความรู้สกึ ที่เต็ม
ไปด้ วยพลังนี ้

1
2

บทที่ 1 เราได้ ใช้ ความโกรธในชีวิตเราอย่ างไรบ้ าง?

3

บทที่ 3 พระเจ้ าตรั สอะไรเกี่ยวกับความโกรธ?

4

บทที่ 4 เราจะใช้ ความโกรธในทางที่ทาให้ พระเจ้ าพอพระทัยได้ อย่ างไร?

เราจะวิเคราะห์วา่ อะไรทาให้ เราโกรธและเราแสดงความโกรธออกมาอย่างไร เราจะ
พยายามค้ นหาว่าอะไรที่ทาให้ ความโกรธมีอานาจอย่างมากในชีวิตเรา

บทที่ 2 เราจะหยุดอานาจในทางทาลายของความโกรธในชีวิตได้ อย่ างไร?
ในส่วนนี ้เราจะสารวจว่าสิทธิสว่ นบุคคลของเราส่งผลกระทบอย่างไรต่อความโกรธของเรา
เราจะอภิปรายถึงวิธีการที่เราสามารถมอบสิทธิสว่ นบุคคลของเราแด่พระเจ้ าและผล
หลังจากที่เรามอบสิทธิสว่ นบุคคลของเราแด่พระเจ้ าแล้ ว
เราจะตอบคาถามที่วา่ ความโกรธเป็ นบาปหรื อไม่? เราจะศึกษาจากชีวิตคนในพระคัมภีร์
หลายๆ คนและมองดูวิธีการที่พวกเขารับมือกับความโกรธในชีวิตของพวกเขา และจะ
พิจารณาถึงสิ่งที่ทาให้ พระเจ้ าทรงพิโรธด้ วย
จุดประสงค์หลักของบทนี ้คือเพื่อที่จะค้ นหาวิถีทางในทางปฏิบตั ขิ องการจัดการกับความ
โกรธของเรา ประเด็นที่เน้ นเป็ นพิเศษคือเรื่ องวิถีใหม่ๆ ของการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่
ทาให้ เราเกิดความโกรธ เรายังจะดูวา่ คุณสมบัตดิ ้ านบวกและขอบเขตที่ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นฐาน
พระคัมภีร์นนสามารถช่
ั้
วยให้ เราใช้ ความโกรธในวิถีทางที่พอพระทัยพระเจ้ าได้ อย่างไร

เนือ้ หาในคู่มือครู มีอะไรบ้ าง?
เนื ้อหาในคูม่ ือครูแบ่งออกเป็ นสี่สว่ น แต่ละส่วนมีหวั ข้ อใหญ่
1. แผนการสอนบทเรี ยนสาหรับครู
2. คูม่ ือผู้เรี ยน
3. สมุดบันทึกโครงการ
4. การสอบ และใบประกาศนียบัตรสาหรับผู้ที่จบการศึกษา
ถัดจากบทนาจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้ ในแต่ละส่วน
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คานา
วิชานี ้เป็ นหนึง่ ในวิชาชุด การศึกษาในกลุ่มสาหรับคริ สเตี ยนใหม่ ซึง่ เขียนขึ ้นมาเพื่อช่วยคริสเตียน
ใหม่สามารถนาคาสอนของพระคริสต์มาปฎิบตั ิในชีวิตได้ นอกจากนี ้วิชานี ้ยังสามารถใช้ สอนกลุม่ อนุชน
และกลุม่ ผู้ใหญ่ที่ต้องการดาเนินชีวิตเยี่ยงคริสเตียนที่ดีในชีวิตประจาวันได้ ด้วย
วัตถุประสงค์หลักของวิชานี ้และทุกวิชาใน การศึกษาในกลุ่มสาหรับคริ สเตี ยนใหม่ คือการแนะนา
ให้ คริสเตียนใหม่มีความเข้ าใจถึงชีวิตตามทัศนคติของคริ สเตียน
คณะกรรมการหลักสูตร Teen Challenge USA ได้ วางแผนเพื่อแก้ ไขปรับปรุงบทเรี ยนเหล่านี ้อย่าง
ต่อเนื่อง จึงมีความยินดีรับทุกคาติชมของท่านเพื่อการปรับปรุงเนื ้อหาของบทเรี ยนนี ้ให้ ดีขึ ้น

วิธีการใช้ ค่ มู ือครู ฉบับนี ้
1. แผนการสอนบทเรียนสาหรับครู
หน้ าแรกๆ เป็ นการให้ ภาพรวมของวิชานี ้
หน้ าต่อไปเป็ นการคัดลอก รายการการบ้ าน ซึง่ เป็ นหน้ าสุดท้ ายอยูใ่ น สมุดบันทึกโครงการ ใน
หัวข้ อ การบ้ าน ผู้เรี ยนจะต้ องใส่วนั กาหนดส่งโครงการต่างๆ และเวลาสอบและเวลาทาแบบทดสอบย่อย
แต่ละครัง้ โดยครูจะบอกให้ จดบันทึกเมื่อเริ่มต้ นสอน
หน้ าต่อไปเป็ นแผนการสอนของบทเรี ยนแต่ละบท แต่ละบทเรี ยนมี หลักความจริงจากพระคัมภีร์
และ ข้ อพระธรรมหลัก ซึง่ ครูจะต้ องบอกผู้เรี ยนตังแต่
้ เริ่ มต้ นเรี ยน หัวข้ อทังสองจะช่
้
วยให้ การอภิปรายอยู่
ในขอบเขตของบทเรี ยนหน่วยนี ้
นอกจากหลักความจริงจากพระคัมภีร์ และข้ อพระธรรมหลักแล้ ว ยังมีข้อแนะนาเกี่ยวกับวิธีการสอน
บทเรี ยนนี ้ด้ วย หลายครัง้ จะมีการอ้ างอิงคูม่ ือผู้เรี ยน หรื อ โครงการต่างๆ ในสมุดบันทึกโครงการ
บทเรี ยนแต่ละบทจะมีกิจกรรมเพื่อประยุกต์ใช้ กบั ชีวิตส่วนตัว กิจกรรมเหล่านี ้สาคัญมาก คริสเตียน
ใหม่ต้องการคาแนะนาที่ชดั เจนว่าเขาจะนาคาสอนจากพระคัมภีร์เหล่านี ้ไปปฎิบตั ใิ นชีวิตประจาวันได้
อย่างไร ดังนันคุ
้ ณครูจงึ ต้ องให้ เวลามากพอเพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเริ่มประยุกต์ใช้ บทเรี ยนกับชีวิตส่วนตัว
ในตอนท้ ายของแผนการสอนบทเรี ยนแต่ละบทจะมีการบ้ านให้ ผ้ เู รี ยนทา
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วิชาเรี ยนนี ้มีทงหมด
ั้
14 วิชาแต่ละวิชามีห้าคาบเรี ยน คาบเรี ยนละหนึง่ ชัว่ โมง และผู้เรี ยนจะมีการ
สอบในคาบเรี ยนสุดท้ าย ทัง้ 14 วิชานี ้เราสามารถสอนให้ เสร็จได้ ภายใน 3-4 เดือนสาหรับสอนสัปดาห์ละ
ห้ าวัน แต่ถ้าสอนเพียงสัปดาห์ละชัว่ โมงเดียว จะสามารถสอนได้ เดือนละหนึง่ วิชา—ดังนันถ้
้ าจะสอนให้ ครบ
ทุกวิชา ต้ องใช้ เวลาทังหมดหนึ
้
ง่ ปี หลายบทเรี ยนสามารถสอนขยายเวลาออกไปได้ นานกว่านี ้อีก หรื อ
แบ่งเป็ นคาบเรี ยนได้ มากกว่านี ้

2. คู่มือผู้เรียน
คู่มือผู้เรี ยนมีสองวัตถุประสงค์ สาหรับบางบทเรี ยนครูจะให้ ผ้ เู รี ยนไปอ่านบางตอนในคูม่ ือผู้เรี ยน
เพื่อเตรี ยมตัวไว้ ก่อนที่ท่านจะลงมือสอน บางบทเรี ยนให้ ผ้ เู รี ยนอ่านหลังจากที่ท่านสอนบทเรี ยนไปแล้ วเพื่อ
ทบทวนและเน้ นในสิ่งที่ได้ สอนในชันเรี
้ ยน
ผู้เรี ยนควรบันทึกสิ่งที่เรี ยนในชันเรี
้ ยนแม้ วา่ จะมีคมู่ ือผู้เรี ยนแล้ ว การบันทึกส่วนตัวของผู้เรี ยนและ
การอภิปรายในชันเรี
้ ยนจะช่วยทาให้ บทเรี ยนบางเรื่ องในคูม่ ือผู้เรี ยนชัดเจนมากขึ ้น

3. สมุดบันทึกโครงการ
โครงการในสมุดบันทึกโครงการมีไว้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนทางานนอกชันเรี
้ ยน โครงการบางโครงการจะ
ช่วยเตรี ยมผู้เรี ยนให้ มีความพร้ อมสาหรับการอภิปรายในชันเรี
้ ยนต่อไป
โครงการหลายโครงการมีไว้ เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษาอย่างลึกซึ ้งมากสาหรับบางเรื่ องที่มีการ
อภิปรายในชันเรี
้ ยน เป้าหมายหลักของการบ้ านเหล่านี ้ คือเพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนค้ นพบวิธีการประยุกต์
ความจริงจากพระคัมภีร์ใช้ กบั การดาเนินชีวิตประจาวันได้

4. การสอบของผู้เรียน
การสอบมีไว้ เพื่อวัดความก้ าวหน้ าของผู้เรี ยนแต่ละคนในเรื่ องความเข้ าใจความจริงสาคัญตามหลัก
พระคัมภีร์ซงึ่ สอนในวิชานี ้ คูม่ ือครูแต่ละเล่มมีตวั อย่างข้ อสอบของผู้เรี ยนพร้ อมเฉลยคาตอบซึง่ อยูข่ ้ าง
หลังของคูม่ ือ

5. ใบประกาศนียบัตร
ผู้เรี ยนที่ทางานที่ได้ รับมอบหมายของวิชานี ้เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว และผ่านการสอบ สมควรได้ รับใบ
ประกาศนียบัตรของวิชานี ้ ตัวอย่างของใบประกาศนียบัตรนี ้มีอยูใ่ นหน้ าสุดท้ ายของคูม่ ือครูฉบับนี ้ ผู้เรี ยน
ที่เรี ยนครบทัง้ 14 วิชาของ การศึกษาในกลุ่มสาหรับคริ สเตียนใหม่ ควรได้ รับใบประกาศนียบัตรแห่ง
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ความสาเร็จ ตัวอย่างประกาศนียบัตรนี ้มีอยูใ่ นหนังสือ คาแนะนาสาหรับครู ผสู้ อนหลักสูตร การศึกษาใน
กลุ่มสาหรับคริ สเตียนใหม่

ที่มาของบทเรี ยน
ซาโลมอนได้ กล่าวไว้ วา่ ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ ดวงอาทิตย์ ซึ่งความจริงนี ้สามารถใช้ ได้ กบั บทเรี ยนนี ้
ความคิดในหลายๆ เรื่ องไม่ใช่สิ่งใหม่ เราต้ องการแสดงความยินดีกบั Institute in Life Principles สาหรับ
อิทธิพลที่มีตอ่ ชีวิตของผู้เขียนบทเรี ยนเหล่านี ้
ข้ าพเจ้ าขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับคุณครูหลายคนและคริสเตียนใหม่หลายพันคนซึง่ เคยใช้
คูม่ ือเหล่านี ้ในช่วงเวลาหลายปี ที่ผา่ นมา ความคิดเห็นของเขาเหล่านี ้ได้ มีสว่ นสาคัญในการพัฒนาวิชา
เหล่านี ้ให้ ดีขึ ้น ข้ าพเจ้ ารู้สึกขอบคุณกับคุณดอน วิลเคอร์ สนั ที่ได้ ให้ โอกาสข้ าพเจ้ าได้ ทางานกับกลุม่
ทีนชาล์เล้ นจ์ในเมืองบรูคลีน นิวยอร์ ค ตังแต่
้ ปี 1971–1975 และในช่วงเวลาเหล่านันเองที
้
่ได้ มีการเริ่ม
พัฒนาการศึกษาในกลุ่มสาหรับคริ สเตียนใหม่เป็ นครัง้ แรก
การจัดพิมพ์วิชาการศึกษาในกลุ่มสาหรับคริ สเตียนใหม่ครัง้ ที่ห้านี ้ได้ ทาขึ ้นด้ วยความช่วยเหลือจาก
กรรมการหลักสูตรของทีนชาร์ เลนจ์ประเทศสหรัฐอเมริ กา ต้ องขอขอบพระคุณเป็ นพิเศษสาหรับคนเหล่านัน้
ที่ชว่ ยในการปรับปรุงหลักสูตร

นโยบายเกี่ยวกับการพิมพ์ ซา้ คู่มือเหล่ านี ้
คูม่ ือครูและเอกสารของผู้เรี ยนซึง่ ใช้ ในวิชา การศึกษาในกลุ่มสาหรับคริ สเตี ยนใหม่ เป็ นเอกสารที่ได้
จดลิขสิทธิ์ และได้ มีการตกลงให้ แปลคูม่ ือเหล่านี ้เป็ นภาษาไทย คูม่ ือเหล่านี ้อาจพิมพ์ซ ้าและแจกจ่ายให้ ใช้
ในกลุม่ ทีนชาล์เล้ นจ์ โปรแกรมคล้ ายๆ กัน คริสตจักรท้ องถิ่น โรงเรี ยนและองค์กรอื่นๆ และใช้ กบั บุคคล
ทัว่ ไป เอกสารเหล่านี ้สามารถดาว์นโหลดได้ จาก อินเตอร์ เนทเว็บไซด์: www.iTeenChallenge.org
อย่างไรก็ตามคูม่ ือเหล่านี ้ไม่ได้ มีไว้ เพื่อขาย แต่มีไว้ เพื่อแจกเท่านัน้ ถ้ าต้ องการจะพิมพ์บทเรี ยนเหล่านี ้เพื่อ
จัดจาหน่ายจะต้ องขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกลุม่ ทีนชาร์ เลนจ์สากล
เดฟ แบตตี ้

ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล
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แนะนาลาดับในการสอน
วิชานี ้เป็ นหนึง่ ในบรรดาวิชาต่างๆ ในชุดของ การศึกษาในกลุ่มสาหรับคริ สเตียนใหม่ 14 วิชา ทัง้ 14
วิชานี ้ได้ ให้ ไว้ ข้างล่างเพื่อให้ สอนตามลาดับ รายการลาดับนี ้ได้ ให้ ไว้ เพื่อให้ การสอนเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
เปรี ยบเทียบเป็ นภาพของล้ อที่มีซี่ล้อ 14 ซี่ วิชาเหล่านี ้ไม่ตอ่ กัน แต่ละวิชาเป็ นเอกเทศ ดังนันผู
้ ้ เรี ยน
สามารถเข้ าชันไหนก็
้
ได้ และสามารถเรี ยนเข้ าใจได้
1.

เราจะรู้ได้ อย่างไรว่าเราเป็ นคริสเตียน

2.

การสารวจพระคัมภีร์อย่างคร่าวๆ

3.

ท่าที

4.

การทดลอง

5.

ประสบความสาเร็จในการดาเนินชีวิตคริสเตียน

6.

การเติบโตผ่านความผิดพลาด

7.

แนวทางปฎิบตั ขิ องคริสเดียน

8.

การเชื่อฟั งพระเจ้ า

9.

การเชื่อฟั งมนุษย์

10. ความโกรธและสิทธิสว่ นบุคคล
11. วิธีศกึ ษาพระคัมภีร์
12. รักและยอมรับตนเอง
13. ความสัมพันธ์สว่ นตัวกับคนอื่นๆ
14. ฤทธิ์อานาจฝ่ ายวิญญาณและสิ่งที่เหนือธรรมชาติ

หนังสือ คาแนะนาสาหรับครู ผสู้ อนหลักสูตร การศึกษาในกลุ่มสาหรับคริ สเตียนใหม่ มีข้อมูลเพิ่มเติม
ในการสอนวิชานี ้
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คู่มือครู
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แผนการสอนบทเรี ยนสาหรั บครู

ให้ ตรวจสอบหน้ าที่ 4 และ 5 ของ “วิธีการใช้ ค่มู ือครู ”
เพื่อจะได้ ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับการใช้ แผนการสอนบทเรี ยนเหล่านี ้

9
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ภาพรวมของวิชานี ้
1.

วิชานี ้มีแนวโน้ มว่าอาจเป็ นประเด็นที่ก่อให้ เกิดการโต้ แย้ งกันอย่างมาก แต่ก็ยงั เป็ นวิชาที่นา่ สนใจสาหรับ
ผู้เรี ยน ในที่นี ้มีแผนการสอน 9 บทเรี ยน และบทเรี ยนที่ 10 เป็ นการสอบ

2.

ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล เป็ นวิชาที่มีอิทธิพลมากที่สดุ จากทังหมด
้
14 วิชาในหลักสูตร
การศึกษาเป็ นกลุ่มสาหรับคริ สเตียนใหม่ วิชานี ้สามารถเปลี่ยนชีวิตผู้เรี ยนหลายคน

3.

ขอให้ แนะนาวิชานี ้แก่ผ้ เู รี ยนประมาณหนึง่ หรื อสองวันก่อนที่จะเริ่ มเรี ยนคาบแรก พร้ อมกับมอบหมาย
การบ้ านชิ ้นแรกแก่ผ้ เู รี ยนด้ วย โครงการแรกในสมุดบันทึกโครงการนันจ
้ าเป็ นต้ องทาให้ เสร็ จก่อนที่คาบ
เรี ยนแรกจะเริ่ม ให้ คมู่ ือผู้เรี ยนพร้ อมกับให้ ผ้ เู รี ยนอ่านบทที่ 1 ซึง่ จะมีการอภิปรายในคาบเรี ยนแรกด้ วย

4.

ในหน้ าถัดไปของคูม่ ือครูจะมีสาเนา รายการการบ้ าน ซึ่งมีกาหนดเวลาว่าเมื่อไหร่ที่การบ้ านแต่ละ
อย่างควรทาเสร็จสมบูรณ์ ให้ ผ้ เู รี ยนใส่วนั ที่ในช่องที่กาหนดให้ ในหน้ า รายการการบ้ าน ซึง่ อยู่
ด้ านหลังสมุดบันทึกโครงการ

5.

โครงการที่ 3 และ 4 ในสมุดบันทึกโครงการนันเรี
้ ยกร้ องให้ ผ้ เู รี ยนผูกพันตัวต่อพระเจ้ าในด้ านการมอบ
สิทธิสว่ นบุคคลของตนแด่พระเจ้ า กิจกรรมนี ้ครูไม่ควร เรี ยกร้ อง ให้ ผ้ เู รี ยนทา ต้ องให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นคน
ตัดสินใจที่จะนาคาสอนเหล่านี ้ไปใช้ ในชีวิตของเขาเอง ครูตดั สินใจแทนไม่ได้
โครงการที่ 3 และ 4 มีไว้ เพื่อติดตามผลบทเรี ยนที่ 2 โดยโครงการที่ 3 อาจถูกใช้ ในคาบเรี ยนนัน้ ส่วน
โครงการที่ 4 เป็ นโครงการทางเลือก ในแผนการสอนบทเรี ยนสาหรับครู มีคาแนะนาเพิ่มเติมไว้ ให้ แล้ ว
สาหรับโครงการเหล่านี ้

6.

ในการสอนประเด็นต่างๆ ตลอดวิชานี ้ให้ กาหนดขอบเขตของการอภิปรายว่าเราจะให้ มีการอภิปราย
เฉพาะสถานการณ์จริงเท่านัน้ โดยจะไม่ใช้ เหตุการณ์สมมุติในการอภิปรายหรื อคาถาม ประเภท “จะเกิด
อะไรขึ ้นหากว่า...?” ซึง่ ผู้เรี ยนอาจยกขึ ้นมาถาม จงจากัดการอภิปรายไว้ เฉพาะกรณีที่เกิดขึ ้นจริงเท่านัน้
การทาเช่นนี ้จะทาให้ เราทาตามเป้าหมายของแต่ละบทเรี ยนได้ ง่ายขึ ้น

7.

ผู้เรี ยนบางคนอาจมีสถานการณ์อื่นๆ ในชีวิตซึง่ ทาให้ พวกเขามีปัญหาใหญ่ในเรื่ องความโกรธเช่น การถูก
ล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็ก การถูกทาให้ บาดเจ็บลึกๆ ในใจโดยการทรยศของคนอื่น หรื อปัญหาร้ ายแรง
อื่นๆ ชี ้แจงกับผู้เรี ยนวิชานี ้ไม่สามารถแก้ ไขโศกนาฏกรรมทังหมดในอดี
้
ตของพวกเขาโดยทันที อาจ
จาเป็ นต้ องติดตามผลในผู้เรี ยนบางคนเป็ นการส่วนตัวเพื่อคอยช่วยเหลือหรื อมีผ้ ใู ห้ คาปรึกษาคนอื่น

8.

ผู้เรี ยนบางคนอาจต้ องการความช่วยเหลือที่มากกว่าคนอื่นๆ เกี่ยวกับกระบวนการสร้ างวิถีทางใหม่ๆ ของ
การตอบสนองต่อสถานการณ์ซงึ่ พวกเขาโดยปกติมกั ใช้ ความโกรธ

ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล
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รายการการบ้ าน
ชื่อวิชา

ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล

แบบทดสอบย่ อย
ข้ อท่ องจา

วันที่

1.

เอเฟซัส 4:26-27

วันที่ 3

2.

ยากอบ 1:19-20

วันที่ 4

3.

สุภาษิต 15:1

วันที่ 7

โครงการ

วันกาหนดส่ งงาน

1.

วันที่ 1

2.

วันที่ 2

3.

วันที่ 3

4.

ทางเลือก (ติดตามผลของบทเรี ยนที่ 2)

5.

วันที่ 4

6.

วันที่ 4

7.

วันที่ 5

8.

วันที่ 6 หรื อ 7

9.

วันที่ 8 หรื อ 9

10.

วันที่ 9

การสอบ

วันที่ 10

คู่มือครู

12

1

บทเรียนที่ 1
เราได้ ใช้ ความโกรธในชีวิตเราอย่างไรบ้ าง?
1.

หลักความจริงจากพระคัมภีร์
เราต้ องสารวจดูว่าความโกรธมีผลกระทบต่อชีวิตเราอย่างไรบ้ าง

2.

ข้ อพระธรรมหลัก: เอเฟซัส 4:26-27 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971)
จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทาบาป อย่าให้ ถึงตะวันตกแล้ วยังโกรธอยู่ อย่าให้ โอกาสแก่มาร

3.

การอ้ างอิงคู่มือผู้เรี ยน
บทที่ 1 ของคูม่ ือผู้เรี ยนจะถูกนามาใช้ ร่วมกับบทเรี ยนนี ้ รวมถึงโครงการที่ 1 “การแยกแยะความโกรธ
ของเรา” ในสมุดบันทึกโครงการ

4.

การเตรี ยมตัวล่ วงหน้ าของครู
ขณะที่เราเตรี ยมตัวสอนบทเรี ยนนี ้มีประเด็นหลักสามประการที่เราจาเป็ นต้ องให้ ความใส่ใจเป็ น
พิเศษ เพื่อให้ แน่ใจว่าเราสอนครอบคลุมประเด็นเหล่านี ้ในบทเรี ยน
1. มีวิธีการที่แตกต่างกันของบุคคลในการแสดงออกถึงความโกรธของตน
2. ความโกรธเป็ นเหมือนกับนักเลงและแสวงหาที่จะครอบงาชีวิตของเรา (# 10 ในหน้ าที่ 15 ของ
แผนการสอนนี ้)
3. เราจาเป็ นต้ องรับผิดชอบต่อความโกรธของตนเอง (# 12 ในหน้ าที่ 15 ของแผนการสอนนี ้)
ในสองประเด็นท้ ายนี ้ถือเป็ นสองหัวข้ อสาคัญที่ต้องเป็ นส่วนหลักของการทบทวนในแต่ละคาบเรี ยน
เราอาจทาโปสเตอร์ ที่มีข้อความทังสองนี
้
้ และแขวนไว้ ที่ผนังห้ องเรี ยนตลอดวิชานี ้

ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล
5.

เตรี ยมความพร้ อมก่ อนเรี ยน
ก.
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(3-5 นาที)

เรื่องราวเกี่ยวกับความโกรธ

ให้ เริ่ มต้ นบทเรี ยนในวันนี ้ด้ วยเรื่ องราวเกี่ยวกับความโกรธ ขอให้ แบ่งปันสักตัวอย่างหนึง่ จากชีวิต
ของเราเอง หรื ออาจใช้ เรื่ องราวของผู้เรี ยนรุ่นก่อน หรื อตัวอย่างจากชีวิตครอบครัวของ เราก็ได้ หรื อ
ยกตัวอย่างจากข่าวที่แสดงให้ เห็นภาพของความโกรธและผลลัพธ์ที่ก่อให้ เกิด ความเสียหาย ใช้ เรื่ องราว
เหล่านี ้เพื่อชี ้นาผู้เรี ยนไปสู่หลักความจริ งจากพระคัมภีร์วนั นี ้
ข.

วีดโิ อเรื่ องสัน้ ของ “ฮัล์คจอมพลัง”

เปิ ดหนังเรื่ อง “ฮัล์คจอมพลัง” สักช่วงหนึง่ เพื่อแสดงให้ เห็นว่าเกิดอะไรขึ ้นเมื่อชายคนนี ้ถูก ทาให้ โกรธ
นี่อาจไม่ใช่ตวั อย่างฝ่ ายวิญญาณสักเท่าไหร่ แต่ก็แสดงให้ เห็นถึงประเด็นที่ว่าความ โกรธมักเปลี่ยนเรา
เป็ นบุคคลที่แตกต่างออกไปเมื่อเรายอมให้ ความโกรธควบคุมตัวเรา
6.

แนะนาวิชานีใ้ นเรื่ องของความโกรธ

(2-3 นาที)

ขณะที่เราเริ่ มต้ นคาบเรี ยนแรกนี ้ให้ หนุนใจผู้เรี ยนว่า วิชานี ้อาจจะเป็ นจุดหักเหที่สาคัญต่อชีวิตของ
เขา มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เรี ยนในอดีตเคยระบุวา่ วิชานี ้เป็ นวิชาหนึง่ จากจานวนทังหมด
้
14 วิชาใน
หลักสูตร การศึกษาเป็ นกลุ่มสาหรับคริ สเตี ยนใหม่ ที่มีอิทธิพลมากที่สดุ ต่อชีวิต
นี่อาจเป็ นวิชาที่ยากมากสาหรับผู้เรี ยนบางคน แต่หากเขาตังใจฟั
้ งพระเจ้ าตลอดการเรี ยนเขาจะ
เข้ าใจวิธีเอาชนะอานาจในทางทาลายของความโกรธในชีวิตของเขาได้
ในคาบเรี ยนแรกนี ้เราจะมาดูวิถีทางที่เราได้ ใช้ ความโกรธของเราในอดีต
7.

แนะนาหัวข้ อ ก. เราแสดงความโกรธออกมาให้ เห็นอย่ างไร?
(10-15 นาที) ดูคมู่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 4-9
ในคูม่ ือผู้เรี ยนได้ พดู ถึงวิถีทางที่แตกต่างกันอย่างน้ อย 9 อย่างซึง่ ผู้คนได้ แสดงความโกรธของตน
ออกมา แทนที่เราจะเริ่มต้ นคาบเรี ยนนี ้ด้ วยหัวข้ อจากคูม่ ือผู้เรี ยน ให้ เราใช้ กิจกรรมต่อไปนี ้ในการเริ่ มต้ น
แทน
ให้ ผ้ เู รี ยนเขียนว่ามีวิธีการที่แตกต่างซึง่ ผู้คนมักจะแสดงความโกรธของตนอย่างไรบ้ าง จากนันให้
้
เขียนคาตอบของทุกคนบนกระดานหรื อกระดาษขนาดใหญ่ ให้ ผ้ เู รี ยนช่วยเขียนคาตอบ
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สิ่งที่สาคัญคือให้ เตรี ยมตัวอย่างประกอบสาหรับแต่ละประเด็นไว้ ด้วย ให้ ผ้ เู รี ยนยกตัวอย่างในแต่
ละประเด็น อาจให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งปันตัวอย่างจากโครงการที่ 1 ในสมุดบันทึกโครงการ “การแยกแยะความ
โกรธของเรา” โครงการ ที่ 1 ส่วนที่ 1 นี ้ ให้ ผ้ เู รี ยนเขียนสองสถานการณ์ที่แตกต่างกันซึ่งทาให้ พวกเขา
เกิดความโกรธ

1

อภิปรายถึงผลลัพธ์ของการตอบสนองที่แตกต่างกันนี ้ นาผู้เรี ยนให้ ย้อนกลับไปดูข้อพระธรรมหลัก
สาหรับวันนี ้ ความโกรธกลายเป็ นที่อาศัยของวิญญาณชัว่ ในการทดลองเราให้ ทาบาปในการตอบสนอง
ด้ วยความโกรธ
ในขณะที่เราพูดถึงวิถีทางที่แตกต่างกันซึง่ ผู้คนแสดงความโกรธออกมานัน้ ให้ ผ้ เู รี ยนให้ ระบุด้วยว่า
เขาใช้ วา่ วิถีทางใดบ่อยที่สดุ
8.

ใช้ โครงการที่ 1 “การแยกแยะความโกรธของเรา”

(4-6 นาที)

ในส่วนที่ 2 ของโครงการที่ 1 นันยั
้ งมีรายการวิถีทางที่แตกต่างกัน 9 ประการซึ่งผู้คนแสดงความโกรธ
ของตน ให้ ผ้ เู รี ยนเขียนคาตอบให้ เสร็จ ถ้ ายังไม่ได้ ทาก็ให้ ตอบให้ เสร็จเร็ วๆ
ให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งปันเกี่ยวกับโครงการที่ 1 ส่วน ที่ 2 สามารถทาโครงการนี ้ในอีกแบบหนึง่ คือเขียนทัง้ 9
วิธีบนกระดาษโปสเตอร์ จากนันให้
้ ผ้ เู รี ยนเขียนตัวเลขเพื่อให้ คะแนนแต่ละวิธีว่าวิธีใดได้ คะแนนสูงสุด
ในกรณีมีมากกว่าหนึ่งวิธีที่ได้ คะแนนสูงสุดก็ให้ ผ้ เู รี ยนเสนอทุกวิธีที่ได้ คะแนนสูงสุด
ให้ ทาเครื่ องหมายบนกระดาษโปสเตอร์ ที่เขียนวิธีการทัง้ 9 นี ้สาหรับการตอบสนองของผู้เรี ยนแต่ละ
คน หลังจากที่ผ้ เู รี ยนทังหมดเขี
้
ยนคาตอบแล้ ว ชี ้ให้ ผ้ เู รี ยนเห็นถึงความหลากหลายของการตอบสนอง
ที่สะท้ อนออกมาจากวิธีการทัง้ 9 นี ้
9.

ครอบคลุมหัวข้ อ ข. อะไรที่ทาให้ ความโกรธมีอานาจอย่ างมากในชีวิตเรา?
(5-10 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 9-11
ความโกรธเป็ นอารมณ์ที่ทรงพลังมาก มีอานาจมากเสียจนอาจควบคุมการตอบสนองของคนๆ หนึง่
ไปสู่สถานการณ์บางอย่างได้
จงอภิปรายถึงสามประเด็นต่อไปนี ้ในคูม่ ือผู้เรี ยน สิ่งเหล่านี ้คือเชื ้อเพลิงที่เติมความโกรธ
- ความกลัว
- ความเจ็บปวด
- ความคับแค้ นใจ

ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล
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ในขณะที่เราอภิปรายแต่ละประเด็นเหล่านี ้ ให้ ยกตัวอย่างจากชีวิตของผู้สอน หรื อให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งปัน
สิ่งที่เกิดขึ ้นจริงในชีวิตเขาจากประเด็นเหล่านี ้
ในประเด็นแรกเรื่ องความกลัวนัน้ นี่อาจเป็ นเรื่ องที่ยากที่สดุ สาหรับผู้เรี ยนที่จะเข้ าใจได้ ผู้ชายมัก
ชอบใช้ ความโกรธเป็ นพิเศษในการตอบสนองเมื่อรู้สึกกลัว ให้ ผ้ เู รี ยนยกตัวอย่างที่เข้ ากับทังสามประเด็
้
น
นี ้เรื่ องการเติมเชื ้อเพลิงให้ กบั ความโกรธ
10. ครอบคลุมหัวข้ อ ข.-4 ความโกรธเป็ นเหมือนกับนักเลงในชีวิตของเราหรือไม่ ?
(3-5 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 11
แนวความคิดที่ว่าความโกรธเป็ นเหมือนกับนักเลงในชีวิตของผู้เรี ยนนันเป็
้ นประเด็นที่มีความสาคัญ
ยิ่งในวิชานี ้ เมื่อเราโกรธบ่อยครัง้ เรามักจะพูดบางสิ่งที่ทาให้ เราต้ องเสียใจในภายหลัง หรื ออาจทาสิ่งที่
ทาให้ เราต้ องยุง่ ยากลาบากในภายหลัง เมื่อพูดถึงประเด็นนี ้อย่าให้ ผ้ เู รี ยนพูดถึงวิธีการแก้ ปัญหา
จุดประสงค์ของกิจกรรมนี ้ก็คือทาให้ ผ้ เู รี ยนเห็นว่าความโกรธเป็ นเหมือนกับนักเลงในชีวิตพวกเขา
เราจะใช้ แนวความคิดนี ้เมื่อเราพูดถึงขันตอนต่
้
างๆ ที่ผ้ เู รี ยนสามารถทาในการจัดการกับปั ญหาความ
โกรธของตนตลอดการเรี ยนวิชานี ้
11. แนะนาหัวข้ อ ค. ความโกรธเข้ ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขนาดนัน้ ได้ อย่ างไร? และ
ครอบคลุมเนือ้ หา ค.-1 เราได้ เรี ยนรู้ วิธีการใช้ ความโกรธของเรา
(2-3 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 12
สิ่งสาคัญคือเราต้ องช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจว่าเขามาถึงจุดที่แสดงความโกรธของตนในวิถีทางที่เขา
เป็ นอยู่ในทุกปัจจุบนั ได้ อย่างไร ชี ้ให้ ผ้ เู รี ยนเห็นว่าเขาได้ เรี ยนรู้ที่จะแสดงความโกรธด้ วยวิธีการเหล่านัน้
และไม่ว่าเขาจะได้ รับการเรี ยนรู้มาอย่างไรเขาก็สามารถ “ยกเลิกการเรี ยนรู้” นันได้
้ เช่นกัน นัน่ คือผู้เรี ยน
สามารถจะเรี ยนรู้วิธีการใหม่ๆ ในการตอบสนองเมื่อโกรธได้
12. ครอบคลุมหัวข้ อ ค.-2 เราจาเป็ นต้ องรั บผิดชอบต่ อความโกรธของเรา
(3-4 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 13
หนึง่ ในประเด็นหลักที่เราต้ องการจะเน้ นในส่วนนี ้ก็คือ เราทุกคนจะต้ องรับผิดชอบต่ออารมณ์โกรธ
ของเรา เป็ นเรื่ องง่ายมากที่เราจะพูดและเชื่อว่า “คุณทาให้ เราโกรธ!” ในความเป็ นจริงก็คือเราแต่ละ
คนเลือกที่จะใช้ ความโกรธเพราะนี่เป็ นอารมณ์ของเรา และเราไม่อาจกล่าวโทษคุณสาหรับ “การทา” ให้
ฉันเกิดความโกรธได้ ใช่ คุณอาจทาบางสิ่งที่เลวร้ ายและสร้ างความเจ็บปวดมาก ซึง่ เป็ นธรรมดาฉันที่จะ
ตอบสนองด้ วยความโกรธ แต่นนั่ ก็ยงั เป็ นทางเลือกของฉันอยูด่ ีที่จะโกรธ
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1

ณ จุดนี ้อาจเป็ นโอกาสที่ดีที่จะพูดคุยว่า “คุณทาให้ ฉันโกรธ” หมายความว่าอย่างไรจริงๆ
ความหมายจริงๆ ก็คือ “คุณควบคุมฉันไว้ คุณเป็ นเจ้ านายของฉัน” ถ้ าหากมีใครบางคนจี ้จุดของเรา
แล้ วเราตอบสนองด้ วยความโกรธ ก็หมายความว่า บุคคลนันก
้ าลังควบคุมชีวิตของเราอยู่ แล้ วเรา
ต้ องการให้ บคุ คลนันควบคุ
้
มชีวิตของเราหรื อไม่?
เหตุผลเดียวที่บคุ คลนันควบคุ
้
มชีวิตเราได้ ก็คือเราให้ สิทธิ์ในการควบคุมนี ้แก่เขา เพราะเมื่อเรายอม
ให้ อีกคนหนึง่ ทาให้ เราโกรธ การยอมเช่นนันหมายความว่
้
าเรามอบการควบคุมอารมณ์ของเราให้ แก่
บุคคลนัน้ แทนที่เราจะเลือกว่าเมื่อไหร่และอย่างไรที่เราจะตอบสนองด้ วยอารมณ์ เราได้ ให้ อานาจนัน้
แก่บคุ คลนันไปแล้
้
ว นัน่ คือสิ่งที่เราอยากจะทากับชีวิตของเราจริงๆ หรื อ? เราอยากให้ บคุ คลนี ้ผู้ซงึ่ ทา
ให้ เราโกรธนันเป็
้ นผู้ควบคุมชีวิตของเราหรื อ? พูดตรงๆ ก็คือ เราต้ องการจะเป็ นทาสของบุคคลนันหรื
้ อ?
ประเด็นหลักที่ต้องการจะครอบคลุมเนื ้อหาในจุดนี ้ก็คือว่า ผู้เรี ยนต้ องรับผิดชอบต่อการตอบสนอง
ด้ วยความโกรธของตนเอง อาจทาโปสเตอร์ แขวนไว้ ที่ผนังห้ องเรี ยนโดยเขียนว่า “ฉันต้ องรับผิดชอบต่อ
ความโกรธของตนเอง” นี่เป็ นหนึง่ ในประเด็นที่สาคัญที่สดุ ที่ผ้ เู รี ยนจะได้ รับจากการเรี ยนวันนี ้
13. ครอบคลุมหัวข้ อ ค.-3 ความโกรธสามารถกลายเป็ นการเสพติด
(2-4 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 13
ขณะที่สอนเรื่ องนี ้ ให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งปั นประสบการณ์ส่วนตัวหรื อตัวอย่างอื่นๆ ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงพลัง
ของการเสพติดความโกรธ อาจมีบางคนในชันเรี
้ ยนที่อยากพูดคุยเกี่ยวกับความโกรธที่เกินควบคุมจน
เขาไม่สามารถหยุดยังมั
้ นได้
ในความเป็ นจริ งก็คือความโกรธของเราสามารถนาเราไปถึงจุดที่ดเู หมือนว่าความโกรธกาลังควบคุม
เราอยู่ แทนที่เราจะเป็ นผู้ควบคุมมัน
14. การประยุกต์ ใช้ กับชีวิตส่ วนตัว
ก.

(5-8 นาที)

ในขณะที่เรานาผู้เรี ยนให้ ประยุกต์ใช้ บทเรี ยนนี ้กับชีวิตส่วนตัว ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ยึดหลักความจริง
จากพระคัมภีร์ “เราต้ องสารวจดูว่าความโกรธมีผลกระทบต่อชีวิตเราอย่างไรบ้ าง” ผู้เรี ยนจะได้
เห็นหายนะที่ความโกรธนามาสูช่ ีวิตของเขาและสู่ความสัมพันธ์กบั คนอื่นอย่างไร
ทางเลือกหนึง่ ก็คือให้ ผ้ เู รี ยนเขียนบันทึกว่าความโกรธเป็ นอานาจในทางทาลายใน ชีวิตของตน
อย่างไรบ้ าง ความโกรธก่อเกิดหายนะอย่างไรบ้ างในชีวิตผู้เรี ยนและคนที่เขารักหลังจากนันเรา
้
อาจจบบทเรี ยนนี ้ด้ วยการอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้ าในการเริ่ มต้ นการเปลี่ยนแปลง
วิถีทางของเราในการแสดงความโกรธ
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ข.

ให้ ผ้ เู รี ยนตอบคาถามในหน้ าที่ 11 ของคูม่ ือผู้เรี ยน “ความโกรธเป็ นเหมือนกับนักเลงในชีวิต
ของเราหรือไม่ ?” ให้ ผ้ เู รี ยนคิดดูว่าเกิดอะไรขึ ้นภายในเมื่อเขาโกรธ หนุนใจให้ ผ้ เู รี ยน เขียนสิ่ง
ที่เขาคิดได้ ไว้

ค.

ท้ าทายผู้เรี ยนให้ เริ่ มต้ นจดบันทึกประสบการณ์ประจาสัปดาห์นี ้เกี่ยวกับสถานการณ์ตา่ งๆที่ทาให้
เขาเกิดความโกรธ ตัวอย่างเหล่านี ้จะถูกนามาใช้ ในคาบเรี ยนที่เหลือเมื่อเรามองหา วิถีทางใหม่ๆ
ในการรับมือกับความโกรธของเรา ให้ ผ้ เู รี ยนพยายามระบุวา่ อะไรคือตัวกระตุ้นให้ เขารู้สึกโกรธใน
แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น

15. การบ้ าน
ก.

หากยังไม่ได้ แจกคูม่ ือผู้เรี ยนก็ให้ แจกในเวลานี ้ แล้ วมอบหมายให้ ผ้ เู รี ยนอ่านบทที่ 2 ในคูม่ ือผู้เรี ยน
เพื่อเตรี ยมตัวสาหรับการเรี ยนครัง้ หน้ า หนุนใจให้ ผ้ เู รี ยนอ่านบทที่ 1 อีกครัง้ เพื่อทบทวนประเด็น
ต่างๆ ที่ได้ เรี ยนไปในครัง้ นี ้

ข.

ให้ คะแนนโครงการที่ 1 เรื่ อง “การแยกแยะความโกรธของเรา”

ค.

ให้ ผ้ เู รี ยนทารายงานในโครงการที่ 2 “สิ ทธิ ส่วนบุคคลของเรา” หลังจากที่อา่ นบทเรี ยนที่ 2 ของ คูม่ ือ
ผู้เรี ยนแล้ ว แจ้ งให้ ผ้ เู รี ยนทราบด้ วยว่าเราจะศึกษาโครงการนี ้ในการเรี ยนครัง้ หน้ า

16. การประเมินผลบทเรี ยน
กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านเพื่อการปรับปรุงบทเรี ยนนี ้
ส่วนใดของบทเรี ยนนี ้ที่ใช้ ได้ ดีที่สดุ ?
ส่วนใดบ้ างที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจยากที่สดุ ?
เนื ้อหาเรื่ องใดที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน?

1

คู่มือครู

18

2

บทเรียนที่ 2
เราจะหยุดอานาจในทางทาลายของความโกรธในชีวิตได้ อย่างไร?
1.

หลักความจริงจากพระคัมภีร์
ในฐานะที่ฉนั เป็ นคริ สเตียนฉันต้ องมอบสิทธิสว่ นบุคคลของฉันแด่พระเจ้ า

2.

ข้ อพระธรรมหลัก: 2 โครินธ์ 9:7 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971)
ทุกคนจงให้ ตามที่เขาได้ คิดหมายไว้ ในใจ มิใช่ให้ ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ให้ ด้วยการฝื นใจ เพราะว่า
พระเจ้ าทรงรักคนนันที
้ ่ให้ ด้วยใจยินดี

3.

การอ้ างอิงคู่มือผู้เรี ยน
เราจะใช้ บทเรี ยนที่ 2 ของคูม่ ือผู้เรี ยนร่วมกับบทเรี ยนนี ้ รวมทังสามโครงการต่
้
อจากนี ้ในสมุดบันทึก
โครงการด้ วย โครงการมีดงั นี ้
โครงการที่ 2 “สิ ทธิ ส่วนบุคคลของเรา”
โครงการที่ 3 “การผูกพันตัวในด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคลของข้าพเจ้า”
โครงการที่ 4 “บททดสอบแรกทีป่ ราศจากสิ ทธิ ส่วนบุคคลของเรา”

4.

การเตรี ยมตัวล่ วงหน้ าของครู สาหรั บคาบเรี ยนในวันนี ้
นี่อาจเป็ นคาบเรี ยนที่ท้าทายมากที่สดุ ของทังวิ
้ ชานี ้ เราต้ องบริ หารเวลาในคาบเรี ยนนี ้ให้ ดี เพื่อเรามี
เวลาอย่างเพียงพอในการพูดสิ่งที่เป็ นประเด็นสาคัญ นัน่ ก็คือการมอบสิทธิส่วนบุคคลของเราแด่พระเจ้ า
พูดเนื ้อหาในหัวข้ อ ก. และ ข. อย่างคร่าวๆ แล้ วใช้ เวลาส่วนใหญ่ของคาบเรี ยนนี ้พูดประเด็น ค. “สิทธิ
ส่วนบุคคลเกี่ยวโยงกับความโกรธของเราอย่างไร?” เราต้ องสอนหัวข้ อย่อยที่ 1-3 ในหัวข้ อ ค. ของคาบ
เรี ยนนี ้ให้ เสร็ จก่อนเพื่อว่า ‘การประยุกต์ใช้ กบั ชีวิตส่วนตัว’ จะมุง่ เน้ นที่การตัดสินใจของผู้เรี ยนที่จะมอบ
สิทธิสว่ นบุคคลของตนแด่พระเจ้ า
ให้ ทาโปสเตอร์ ที่เขียนคาจากัดความของคาว่า “สิทธิส่วนบุคคล” ซึง่ ได้ ให้ ไว้ ในหน้ าที่ 19 ของคูม่ ือ
ผู้เรี ยน “สิทธิส่วนบุคคลคือกฏเกณฑ์ ท่ ีเราสร้ างขึน้ เพื่อตนเอง ซึ่งเราคาดหวังให้ คนอื่นทาตาม”
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(2-3 นาที)

เลือกหนึง่ กิจกรรมที่ให้ ไว้ เพื่อใช้ เริ่มการเรี ยนวันนี ้ เริ่ มต้ นด้ วยการอ้ างอิงถึงชื่อเรื่ องของบทเรี ยนใน
วันนี ้
ก. พูดถึงข่าวที่ความโกรธได้ นาไปสู่การทาให้ เกิดความเจ็บปวดหรื อการฆ่าร้ างจนเป็ น
โศกนาฏกรรมเพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงอานาจในทางทาลายล้ างของความโกรธ

6.

ข.

ให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งปันตัวอย่างที่ความโกรธนาการทาลายล้ างมาสูช่ ีวิตของเขาอย่างไรบ้ าง

ค.

แบ่งปั นเรื่ องราวของผู้เรี ยนจากชันเรี
้ ยนก่อนหน้ านี ้หรื อตัวอย่างจากชีวิตผู้สอนที่แสดงให้ เห็น
ว่าความโกรธนามาซึง่ การทาลายอย่างไร

ทบทวนคาบเรียนครั ง้ ก่ อนคร่ าวๆ

(1-3 นาที)

เริ่มต้ นด้ วยการทบทวน 3 ประเด็นหลักจากบทที่ 1
 มีวิธีการต่างๆ มากมายในการตอบสนองด้ วยความโกรธ
 ความโกรธเป็ นเหมือนกับนักเลงที่แสวงหาที่จะควบคุมชีวิตของเรา
 เราต้ องรับผิดชอบต่อความโกรธของตนเอง
สามประเด็นนี ้จะนาไปสู่หวั ข้ อที่เราจะพูดในวันนี ้ นัน่ คืออานาจในทางทาลายของความโกรธในชีวิต
ของเรา
7.

แนะนาคาบเรี ยนของวันนี ้ (1-3 นาที)

คู่มือผู้เรี ยนหน้ าที่ 15

ชื่อเรื่ องของบทที่ 2 ในคูม่ ือผู้เรี ยนได้ สรุปประเด็นหลักของคาบเรี ยนในวันนี ้ไว้ คือ “เราจะหยุด
อานาจในทางทาลายของความโกรธในชีวิตได้ อย่ างไร?” ชี ้ให้ เห็นว่าเราไม่ได้ กาลังพูดถึงแค่ความ
โกรธที่ควบคุมไม่ได้ จนทาให้ คนๆ หนึง่ ก่อการฆาตกรรม แต่ประเด็นสาคัญอยูท่ ี่ “อานาจในทางทาลาย
ของความโกรธ” จากนันช่
้ วยให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละคนได้ เห็นชัดว่าอานาจในทางทาลายนี ้ดูเหมือนกับอะไรบ้ าง
ในชีวิตของเขา
บทเรี ยนนี ้ตังอยู
้ ่บนสมมุติฐานที่วา่ ผู้เรี ยนต้ องการจะเปลี่ยนวิธีการที่ใช้ รับมือกับความโกรธของตน
วันนี ้เราจะพูดคุยถึงขันตอนในทางปฏิ
้
บตั ทิ ี่ผ้ เู รี ยนสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับมือกับความโกรธในชีวิต
ของเขา
ความท้ าทายของเราในวันนี ้ก็คือ การเรี ยนรู้วิธีที่จะหยุดอานาจในทางทาลายของความโกรธในชีวิต
ของเรา แล้ วเริ่ มเคลื่อนไปสู่การใช้ ความโกรธในวิถีทางที่ทาให้ พระเจ้ าพอพระทัย

2
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8.

ครอบคลุมหัวข้ อ ก. “ ไม่ มีวิธีแก้ ไขปั ญหาแบบ “ไม้ วิเศษ” คร่ าวๆ
(1-2 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 15-16
พูดเนื ้อหาประเด็นนี ้เพียงคร่าวๆ โดยตังค
้ าถาม ‘เราจะหยุดอานาจในทางทาลายของความโกรธใน
ชีวิตได้ อย่างไร?’ จากหัวข้ อบทที่ 2 ผู้เรี ยนต้ องตระหนักว่านี่เป็ นกระบวนการ ไม่ใช่การใช้ อานาจวิเศษที่
จะเสกความโกรธให้ หายไปในพริบตาเดียว

2

ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจว่าพวกเขาไม่ควรขอพระเจ้ าให้ เอาความโกรธออกไปเพราะพระเจ้ าทรงสร้ างเรา
มาพร้ อมกับอารมณ์ความรู้สึกนี ้ ประเด็นที่ว่าไม่มีวิธีแก้ ไขปัญหาแบบไม้ วิเศษนันจะช่
้ วยให้ ผ้ เู รี ยน
เข้ าใจว่าบทเรี ยนนี ้อาจไม่ง่ายในการนามาใช้ ในชีวิตประจาวัน
9.

ครอบคลุมหัวข้ อ ข. “จงเริ่มต้ นที่จุดหมายปลายทาง” คร่ าวๆ (2-4 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 16-18
จุดประสงค์ของหัวข้ อนี ้ก็คือการช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ เห็นภาพกว้ างๆ เราต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนเห็น
ประโยชน์ของการใช้ เวลาส่วนตัวนอกชันเรี
้ ยนเพื่อใคร่ครวญดูว่าความโกรธมีตวั ตนอยูใ่ นชีวิตเราตรงส่วน
ใดบ้ าง และด้ านใดที่เขาต้ องการเปลี่ยนแปลง ด้ วยการเริ่ มต้ นที่จดุ หมายปลายทางนี ้ เราเพียงแค่กาลัง
บอกว่าสิ่งนี ้จะช่วยผู้เรี ยนให้ มีเป้าหมายที่ชดั เจนขึ ้น
มีสองคาถามที่จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนทราบเป้าหมายของตนได้ คือ
1. เราต้ องการจะอยู่ท่ จี ุดใด?
2. พระเจ้ าทรงประสงค์ ให้ เราอยู่ท่ ีใด?
คาถามนี ้อยูใ่ นคูม่ ือผู้เรี ยน (หน้ าที่ 16-17) จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทบทวนบทเรี ยนคร่าวๆ จงชี ้ให้ เห็นว่า
ในการตอบคาถามข้ อที่ 2 นันผู
้ ้ เรี ยนจาเป็ นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาพระคัมภีร์เพราะว่าพระคัมภีร์คือ
แหล่งที่ผ้ เู รี ยนจะพบวิธีที่พระเจ้ าทรงต้ องการให้ เราใช้ ความโกรธในวิถีทางที่พระองค์ทรงพอพระทัย
คาถามที่ 3 “เราอยู่ ณ จุดใดในวันนี?้ ” เราไม่จาเป็ นต้ องใช้ เวลาในชันเรี
้ ยนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนตอบ
คาถามเหล่านี ้ได้ แค่ท้าทายผู้เรี ยนให้ ย้อนถามคาถามเหล่านี ้ในขณะที่เรี ยนวิชาทังหมดนี
้
้ การรู้จดุ ที่
ซึง่ พวกเขาเป็ นอยูใ่ นวันนี ้จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเริ่มสร้ างหนทางของการพัฒนาไปในทิศทางที่ถกู ต้ อง

10. ครอบคลุมหัวข้ อ ข.-4 “ขัน้ ตอนแรก—เราเป็ นคริสเตียนหรื อยัง?”
(2-3 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 18
นี่เป็ นคาถามที่สาคัญยิ่งสาหรับผู้เรี ยนที่จะคิดพิจารณา แต่เป็ นคาถามที่เราสามารถพูดถึงคร่าวๆ
ได้ ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ตัวผู้เรี ยน หากมีผ้ เู รี ยนที่ยงั ไม่ได้ ตดั สินใจติดตามพระคริ สต์เราจาเป็ นต้ องอธิบายว่าสิ่ง
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ที่เรากาลังสอนในเรื่ องความโกรธนันอาจเป็
้
นสิ่งที่ยากมากสาหรับพวกเขาที่จะนามาปฏิบตั ิในชีวิตของ
ตน
การมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญยิ่งในการทะลุทะลวงอานาจในทาง
ทาลายของความโกรธในชีวิตของผู้เรี ยน พระเยซูทรงจัดเตรี ยมพลังอานาจเพื่อนาเราสู่การเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่จาเป็ น เราไม่ต้องการบังคับผู้ใดให้ มาเป็ นคริ สเตียนแต่หากเรารู้ว่านี่เป็ นปั ญหาใหญ่สาหรับ
ผู้เรี ยนบางคนเราอาจใช้ เวลานี ้เป็ นพิเศษเพื่อพูดถึงเรื่ องนี ้
11. ข้ อควรระวังสาหรั บครู ในการครอบคลุมหัวข้ อ ค. เรื่ องสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งเริ่มต้ นใน
คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 19
ขณะที่เราสอนส่วนที่เหลือของบทเรี ยนวันนี ้ เราต้ องแน่ใจว่าเราได้ พดู ถึงประเด็นสาคัญทังหมดที
้
่
เกี่ยวข้ องกับสิทธิสว่ นบุคคลเพื่อว่าผู้เรี ยนจะเห็นภาพการเรี ยนทังหมดในวั
้
นนี ้ อย่าใช้ เวลามากเกินไปใน
ประเด็นใดประเด็นหนึง่ แล้ วพลาดในการพูดถึงหัวข้ อสาคัญทังสามนี
้
้คือ ค.-1 - ค.4
อย่างไรก็ตาม ในการเรี ยนครัง้ หน้ าเราจะสารวจดูว่าการมอบสิทธิสว่ นบุคคลของผู้เรี ยนต่อพระเจ้ า
นันจะส่
้ งผลกระทบต่อชีวิตอย่างไรบ้ าง และดูส่วนที่สองของบทที่2 ในคูม่ ือผู้เรี ยน เป้าหมายหลักสาหรับ
การเรี ยนในวันนี ้ก็คือการแน่ใจว่าผู้เรี ยนเข้ าใจว่าอะไรคือสิทธิสว่ นบุคคลและสิ่งนี ้เกี่ยวโยงกับความโกรธ
อย่างไร และพวกเขาจะมอบสิทธิสว่ นบุคคลของตนแด่พระเจ้ าได้ อย่างไร
12. ครอบคลุมหัวข้ อ ค. “สิทธิส่วนบุคคลเกี่ยวข้ องกับความโกรธของเราอย่ างไร”
(2-4 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 19
ประเด็นนี ้พูดถึง สิทธิสว่ นบุคคลและ การเชื่อมโยงกับความโกรธ นี่ไม่ใช่วิธีการโดยทัว่ ไปในการสอน
เรื่ องการจัดการกับความโกรธ อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าประเด็นนี ้เป็ นคาสอนที่ทรงพลังสามารถนาให้ เรา
เข้ าใจสาเหตุพื ้นฐานของความโกรธของเราได้
ย่อหน้ าแรกที่แนะนาสูห่ วั ข้ อ ค. ในหน้ าที่ 19 ของคูม่ ือผู้เรี ยนได้ สรุปคา
สอนไว้ เราอาจเริ่ มต้ นด้ วยการตัวอย่างเรื่ องวัชพืช เช่น ไมยราบ ให้ วาด
ภาพต้ นวัชพืชบนกระดานแล้ วชี ้ไปยังส่วนของต้ นไม้ ที่อยูเ่ หนือพื ้นผิวดินว่า
เป็ นตัวแทนเล็งถึงความโกรธของเรา ส่วนรากที่อยูข่ ้ างใต้ พื ้นผิวดินนันเป็
้ น
ตัวแทนถึงสิ่งที่หล่อเลี ้ยงความโกรธของเรา เราจะเห็นว่ารากแก้ วนัน้
แข็งแรงและหยัง่ รากลึกเพียงไร
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หากเราแค่ตดั ใบของวัชพืชที่อยูเ่ หนือพื ้นดินทิ ้งไป ก็ไม่ได้ หมายความว่าเราทาลายต้ นวัชพืชนี ้ได้
เพราะมันจะงอกใบใหม่ขึ ้นมาอีก หากเราต้ องการจะฆ่าต้ นวัชพืชนี ้เราจาเป็ นต้ องทาลายรากแก้ วของ
มันแบบถอนรากถอนโคน
ใบที่อยู่เหนือพื ้นดินนันเปรี
้ ยบได้ กบั ความโกรธของเรา และรากแก้ วใต้ พื ้นดินนันก็
้ เปรี ยบเหมือนกับ
สิทธิสว่ นบุคคลของเรา นี่คือสิ่งที่หล่อเลี ้ยงความโกรธของเราและทาให้ ความโกรธมีอานาจมาก
เหลือเกิน
ให้ เราย้ อนกลับไปยังประเด็นในบทเรี ยนที่ 1 เรื่ อง “ความโกรธเป็ นเหมือนนักเลงในชีวิตของเรา”
เช่นเดียวกับที่วชั พืชได้ ปกคลุมบรรดาต้ นไม้ ในสวน ความโกรธก็ได้ ครอบงาและปกคลุมวิถีทางอื่นๆ ของ
การตอบสนองต่อสถานการณ์ทงหลายที
ั้
่เราเผชิญเช่นกัน
เราจะใช้ เรื่ องวัชพืชเป็ นภาพเปรี ยบเทียบตลอดการเรี ยนวันนี ้
13. ครอบคลุมหัวข้ อ ค.-1. “อะไรคือสิทธิส่วนบุคคล?” และหัวข้ อ ค.-2 “สิทธิส่วนบุคคลหล่ อเลีย้ ง
ความโกรธของเราอย่ างไร?” (5-7 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 19-22
ชี ้ให้ เห็นว่า “สิทธิส่วนบุคคลคือกฏเกณฑ์ที่เราได้ สร้ างขึ ้นเพื่อชีวิตของเราเอง ซึ่งเราคาดหวังให้ คน
อื่นทาตามกฏเกณฑ์ ของเรา”
พวกเราส่วนใหญ่คงไม่เคยนัง่ ลงเขียนสิทธิสว่ นบุคคลเหล่านี ้แล้ วแจกให้ กบั คนในครอบครัวและ
เพื่อนๆ ของเรา แล้ วบอกว่า "คุณจะต้ องทาตามกฏเกณฑ์เหล่านี ้ของฉัน” ถ้ าหากมีใครมาละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลเหล่านี ้แม้ สกั ข้ อเดียวแล้ วล่ะก็ เราจะโกรธ พร้ อมกับพูดว่า “คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิบตั ติ อ่ ฉัน
แบบนัน!”
้ และแล้ วความโกรธของเราก็ระเบิดออกมา
สิ่งที่เราสามารถทาได้ ก็คือการให้ เวลาผู้เรี ยนในการระบุวา่ อะไรคือกฏเกณฑ์ที่เป็ น “สิทธิสว่ นบุคคล”
ซึง่ เขาคาดหวังให้ คนอื่นปฏิบตั ิตาม จงบอกผู้เรี ยนว่า วิธีที่ง่ายที่สดุ ในการระบุสิทธิส่วนบุคคลของเราก็
คือดูวา่ สิ่งที่ทาให้ เขาโกรธ ประเด็นนี ้จะคล้ ายกับหัวข้ อ ค.-2 “สิทธิส่วนบุคคลหล่อเลี ้ยงความโกรธของ
เราอย่างไร?” ในหน้ าที่ 20-22 ของคูม่ ือผู้เรี ยน ดังนัน้ ขอให้ นาเอาทังสองประเด็
้
นมาพูดรวมกันในหัวข้ อ
นี ้
ชี ้ให้ เห็นชัดว่ายิ่งเรายึดมัน่ ในกฏเกณฑ์หรื อสิทธิของเรามากแค่ไหนเมื่อกฎเกณฑ์เหล่านี ้ถูกละเมิด
ความโกรธของเราก็จะยิ่งทวีมากขึ ้นเท่านัน้ ให้ ผ้ เู รี ยนบางคนแบ่งปันจากชีวิตของเขาหรื อไม่ก็ให้ ครู
ยกตัวอย่างจากสิ่งที่เกิดขึ ้นกับตัวเอง
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ให้ ผ้ เู รี ยนเปิ ดไปที่โครงการที่ 2 “สิทธิส่วนบุคคลของเรา” ในสมุดบันทึกในขณะที่เราเริ่มต้ นการ
อภิปรายนี ้ หากว่าผู้เรี ยนยังไม่ได้ ทาโครงการนี ้ให้ อธิบายวิธีทาโครงการนี ้ก่อน ทบทวนตัวอย่างเรื่ อง
สิทธิสว่ นบุคคลที่ได้ ให้ ไว้ ในคูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 19-20 บางอัน เลือกสิทธิสว่ นบุคคลอันแรกที่พดู ถึงการ
ที่คนไม่ให้ ความเคารพเราหรื ออันใดก็ได้ ที่เหมาะสมกับผู้เรี ยนของเรามากที่สดุ
แน่ใจว่าผู้เรี ยนเข้ าใจว่า “สิทธิสว่ นบุคคล” เหล่านี ้สามารถอยูใ่ นส่วนใดก็ได้ ในชีวิตพวกเขา ผู้เรี ยน
บางคนอาจโกรธพระเจ้ าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ ทาในสิ่งที่เขาคิดว่าพระองค์ควรจะทา ประเด็นที่เรา
กาลังจะพูดก็คือเรามีกฎเกณฑ์จานวนหนึง่ ที่ต้องการให้ พระเจ้ าทาตาม ลองคิดดูซิว่า พระเจ้ าผู้ทรง
สร้ างสากลจักรวาลนี ้ถูกเรี ยกร้ องให้ ทาตามกฏเกณฑ์ของเราที่มีตงให้
ั ้ พระองค์!
เราอาจโกรธสิ่งของต่างๆ ได้ ง่ายพอๆ กับที่เราโกรธผู้คน เช่น เราอาจโกรธคอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรื อ
ทรัพย์สินอื่นๆ ก็ได้ เมื่อสิ่งเหล่านันไม่
้ ยอมทาตามที่เราต้ องการทันที
ข้ อควรระวังก็คืออย่าใช้ เวลามากไปกับหัวข้ อนี ้ ต้ องมีเวลามากพอที่จะพูดเนื ้อหาในอีกสองประเด็น
สาคัญในแผนการสอนเล่มนี ้ด้ วย
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเริ่มต้ นทางานชิ ้นนี ้เพื่อว่าเขาจะเข้ าใจแนวคิดเรื่ องสิทธิสว่ นบุคคล ในขณะที่เราสอน
ส่วนที่เหลือของบทเรี ยนวันนี ้และที่เหลือของวิชานี ้ เรายังสามารถเพิ่มเติมเรื่ องสิทธิสว่ นบุคคลต่างๆ
รวมถึงวิถีทางที่สิ่งนี ้ได้ หล่อเลี ้ยงความโกรธของเราอย่างไรได้ ตลอด
14. ครอบคลุมประเด็นในกล่ องข้ อความหน้ าที่ 21 “ทาไมเราจึงควรมอบสิทธิส่วนบุคคลของเราแด่
พระเจ้ า?” (2-3 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 21
ให้ พดู ข้ อมูลในกล่องข้ อความในหน้ าที่ 21 ของคูม่ ือผู้เรี ยนอย่างคร่าวๆ ในประเด็นว่าทาไม เราจึง
ควรมอบสิทธิสว่ นบุคคลแด่พระเจ้ า และแนะนาประเด็นถัดไปของการอภิปรายที่ว่า “เรา จะมอบสิทธิ
ส่วนบุคคลของเราแด่พระเจ้ าได้ อย่ างไร?” สังเกตุดอู าจมีผ้ เู รี ยนบางคนซึง่ ไม่พร้ อมที่จะมอบสิทธิสว่ น
บุคคลของพวกเขาต่อพระเจ้ า ก็ให้ เราพูดถึงในหัวข้ อ ทาไม การมอบสิทธิส่วนบุคคลของเราแด่พระเจ้ า
จึงเป็ นความคิดที่เข้ าที
หากว่าผู้เรี ยนไม่ได้ มีคาถามมากในจุดนี ้แล้ วก็ให้ ผา่ นประเด็นนี ้ไป แต่หากมีผ้ เู รี ยนบางคน ที่ตอ่ ต้ าน
กับแนวคิดที่พวกเขาควรมอบสิทธิสว่ นบุคคลของตนแด่พระเจ้ าก็ให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งปั นสิ่งที่ เขาคิด แต่อย่าใช้
เวลามากเกินไปสาหรับส่วนนี ้ของบทเรี ยน
จงเตือนผู้เรี ยนด้ วยว่าเราจาเป็ นต้ องเรี ยนเนื ้อหาที่เหลือทังหมด
้
เพื่อว่าผู้เรี ยนจะเห็นองค์ประกอบ
ทังหมดที
้
่จะต่อเข้ าด้ วยกันเพื่อทาให้ สิ่งนี ้เป็ นเกิดผลในชีวิตของพวกเขา
เราสามารถกลับมาที่ประเด็นนี ้ได้ อีกในการเรี ยนถัดไป โดยให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของการทบทวนบทเรี ยน
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15. ครอบคลุมหัวข้ อ ค.-3 “เราจะมอบสิทธิส่วนบุคคลแก่ พระเจ้ าได้ อย่ างไร?”
(10-15 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 22-25

2

ในขณะที่เราพูดประเด็น ค.-3 ควรพูดในทางบวก โดยยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของเรา ว่า เรา
มอบสิทธิส่วนบุคคลของเราแด่พระเจ้ าได้ อย่างไร และเมื่อเรามอบแด่พระเจ้ าแล้ วเกิดผลในด้ านบวกต่อ
ชีวิตเราอย่างไร
ให้ เขียนขันตอนในการมอบสิ
้
ทธิสว่ นบุคคลแด่พระเจ้ าบนกระดาษโปสเตอร์ แล้ วติดไว้ ที่ผนัง
ห้ องเรี ยนเพื่อใช้ อ้างอิงตลอดการเรี ยน
หัวข้ อย่ อย ก- “เขียนสิ่งที่ทาให้ เราโกรธ เครี ยด อารมณ์ เสีย ขุ่นเคืองใจ หรือก่ อให้ เกิด
ความกังวลใจ” ให้ ผ้ เู รี ยนรายการสิ่งที่ทาให้ เขาโกรธในรายงานที่ 1 ของสมุดบันทึกโครงการ หนุนใจ
ให้ เขาบันทึกที่เข้ ามาในความคิดของเขาเกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้ โกรธไว้ เรื่ อยๆ
หัวข้ อย่ อย ข- “ทารายการสิทธิส่วนบุคคลทุกอย่ าง” โครงการที่ 2 ในสมุดบันทึกโครงการ
“สิทธิส่วนบุคคลของเรา” นันจะเกี
้
่ยวข้ องกับขันตอนนี
้
้ ให้ ผ้ เู รี ยนเก็บโครงการนี ้ไว้ ใกล้ ตวั เพื่อจะสามารถ
เขียนสิทธิสว่ นบุคคลของตนได้ เรื่ อยๆ ทังในขณะที
้
่กาลังเรี ยนนี ้และตลอดทังสั
้ ปดาห์
หัวข้ อย่ อย ค- “อธิษฐานและมอบสิทธิส่วนบุคคลของเราแด่ พระเจ้ า” เมื่อเราพูดคุยใน
ประเด็นนี ้จงแน่ใจว่าผู้เรี ยนเข้ าใจว่าเรากาลังอธิบายว่าจะสามารถทาสิ่งนี ้ได้ อย่างไร อย่าพยายามทาให้
ทุกคนอธิษฐานมอบสิทธิสว่ นบุคคลของตนแด่พระเจ้ าในชันเรี
้ ยนทันที ผู้เรี ยนจาเป็ นต้ องให้ ความคิด
และคาอธิษฐานส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ หนุนใจผู้เรี ยนให้ ใช้ โครงการที่ 3 ในสมุดบันทึก “การผูกพันตัว
ในด้ านสิทธิส่วนบุคคลของข้ าพจ้ า” เป็ นหนทางในการตัดสินใจว่าพวกเขาจะตอบสนองต่อส่วนนี ้ของ
บทเรี ยนอย่างไร ผู้เรี ยนยังสามารถทาตามในประเด็นนี ้ได้ ตลอดหลังจากเรี ยนแล้ ว
หน้ าแรกของโครงการที่ 3 ในสมุดบันทึกโครงการ นัน้ เป็ นทางเลือกไม่ ใช่ ข้อบังคับ อย่าให้
ผู้เรี ยนทาหน้ านันให้
้ เสร็ จเพื่อที่จะได้ รับคะแนน สาหรับผู้เรี ยนที่ยงั ไม่พร้ อมจะมอบสิทธิสว่ นบุคคลของ
ตนแด่พระเจ้ า เราสามารถให้ พวกเขาเขียนคาอธิษฐานต่อพระเจ้ าว่าอะไรคือความสงสัยหรื อความกังวล
ใจที่ยึดพวกเขาไว้ จากการมอบสิทธิสว่ นบุคคลของตนแด่พระเจ้ า ส่วนนี ้อยูใ่ นหน้ าที่ 2 ของโครงการที่ 3
หัวข้ อย่ อย ง- “ตัดสินใจที่จะขอบคุณพระเจ้ าสาหรับสิ่งที่เกิดขึน้ ตามมา” ส่วนนี ้ของ
การอภิปรายจะนาเราไปสูส่ ิ่งที่เราจะพูดคุยในการเรี ยนหน้ า หนุนใจผู้เรี ยนให้ ฝึกขอบพระคุณพระเจ้ า
สาหรับสิ่งที่เกิดขึ ้นทังตอนที
้
่เรี ยนเสร็จแล้ วหรื อแม้ แต่ตอนที่ร้ ูสกึ โกรธบางสถานการณ์ก็ตาม การทา
เช่นนี ้จะนาเราสู่ความเข้ าใจในการเรี ยนรู้วิถีทางใหม่ๆ ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ตา่ งๆ
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ผู้เรี ยนเข้ าใจชัดเจนว่าอะไรคือสิทธิสว่ นบุคคลและสิ่งนี ้เกี่ยวข้ องอย่างไรกับความโกรธแล้ วใช่หรื อไม่?
จงให้ เวลาเป็ นพิเศษในการทบทวนเรื่ องนี ้เพื่อจะแน่ใจว่าผู้เรี ยนเข้ าใจเรื่ องนี ้ดีแล้ ว ขณะที่เราสอนเนื ้อหา
ที่เหลือทังหมดของวิ
้
ชานี ้ให้ กลับมาที่ตวั อย่างในทางปฏิบตั ิของสิทธิสว่ นบุคคลและตัวอย่างเหล่านี ้
เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาใหม่ที่กาลังอภิปรายอยู่อย่างไรบ้ าง
16. แนะนาคร่ าวๆ ถึงเนือ้ หาที่จะเรี ยนในครั ง้ ต่ อไป

(1-3 นาที)

ในขณะที่เราเตรี ยมที่จะพูดถึงการประยุกต์ใช้ กบั ชีวิตส่วนตัว ให้ ชี ้แจงด้ วยว่าเราจะพูดเรื่ องสิทธิ
ส่วนบุคคลในการเรี ยนครัง้ หน้ าด้ วย หนุนใจให้ ผ้ เู รี ยนเตรี ยมคาถามที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้มาพูดคุยกันใน
ครัง้ หน้ า
ในคาบเรี ยนหน้ า เราจะดูขนตอนถั
ั้
ดไปที่ต้องทาภายหลังจากที่คนนันได้
้ มอบสิทธิส่วนบุคคลของตน
แด่พระเจ้ าแล้ ว
17. การประยุกต์ ใช้ กับชีวิตส่ วนตัว (5-8 นาที)
เนื่องจากสถานการณ์พิเศษของความเกี่ยวโยงกับการประยุกต์ใช้ กบั ชีวิตส่วนตัวของวันนี ้ เราอาจ
ต้ องพูดเรื่ องการบ้ านที่ต้องทาในการเรี ยนครัง้ หน้ าก่อนที่เราจะเริ่ มพูดในส่วนของการประยุกต์ใช้ กบั ชีวิต
ส่วนตัว
การมอบสิทธิส่วนบุคคลของเราแด่พระเจ้ านันเป็
้ นเรื่ องที่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเราอย่างแท้ จริ ง
เราต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนติดตามการเรี ยนอย่างใกล้ ชิดจนถึงนาทีสดุ ท้ ายของการเรี ยนในวันนี ้ ท้ าทายให้
ผู้เรี ยนพิจารณาให้ ละเอียดว่ามีสิ่งใดที่พวกเขาต้ องการจะทาเพื่อจะสามารถมอบสิทธิสว่ นบุคคลของตน
แด่พระเจ้ า แล้ วกลับมาที่ชื่อบทที่ 2 ในคูม่ ือผู้เรี ยน คือ “เราจะหยุดอานาจในทางทาลายของความ
โกรธในชีวิตได้ อย่ างไร?”
การมอบสิทธิส่วนบุคคลแด่พระเจ้ าเป็ นส่วนสาคัญในกระบวนการหยุดอานาจในทางทาลายของ
ความโกรธนี ้ หนุนใจผู้เรี ยนให้ ใช้ โครงการที่ 3 “การผูกพันตัวในด้ านสิทธิส่วนบุคคลของข้ าพเจ้ า”
ในสมุดบันทึกโครงการ เป็ นเครื่ องมือในการใคร่ครวญเกี่ยวกับการตัดสินใจนี ้และปฏิบตั ิตามโดยตลอด
เราอาจกลับมาที่ภาพตัวอย่างเรื่ องวัชพืชและรากแก้ วที่หยัง่ ลึก แล้ วชี ้ให้ เห็นถึงความจาเป็ นที่
จะต้ องฆ่ารากแก้ วเพื่อจะเอาชนะเหนือปัญหาความโกรธของเรา โดยรากแก้ วนันเปรี
้ ยบได้ กบั สิทธิส่วน
บุคคลของพวกเขา
อาจให้ ผ้ เู รี ยนใช้ เวลาอธิษฐานส่วนตัวเงียบๆ สองสามนาทีในช่วงท้ ายของการเรี ยน โดยให้ พดู คุยกับ
พระเจ้ าเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ เรี ยนไปในวันนี ้ อีกทางเลือกหนึง่ ก็คือการพาผู้เรี ยนไปยังห้ องนมัสการในช่วง
ท้ ายแล้ วให้ พวกเขาใช้ เวลาในการอธิษฐานเป็ นส่วนตัวต่อพระเจ้ า
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18. การบ้ าน

2

ก.

จงอธิบายว่าโครงการที่ 2 “สิทธิส่วนบุคคลของเรา” จาเป็ นต้ องทาให้ เสร็ จก่อนเรี ยนครัง้ หน้ า

ข.

โครงการที่ 3 “การผูกพันตัวในด้ านสิทธิส่วนบุคคลของข้ าพเจ้ า” นันคื
้ อส่วนแนะนาให้
นามาใช้ ในการประยุกต์ใช้ กบั ชีวิตส่วนตัวสาหรับบทเรี ยนวันนี ้ หรื อให้ ทกุ คนเขียนคาอธิษฐาน
ในหน้ าที่ 2 ของโครงการนัน้ แต่หน้ าที่ 1 ของโครงการที่ 3 นัน้ เป็ นทางเลือกที่ไม่ ได้ บังคับ
ให้ ทา สาหรับผู้เรี ยนที่เลือกที่จะไม่มอบสิทธิส่วนบุคคลของตนแด่พระเจ้ า พวกเขาสามารถรวม
เอาคาถามและความกังวลใจต่างๆ ของตนที่ยงั ไม่ได้ คาตอบนันลงในค
้
าอธิษฐานนี ้ได้

ค.

โครงการที่ 4 “บททดสอบแรกที่ปราศจากสิทธิส่วนบุคคลของเรา” นันเป็
้ น โครงการ
ทางเลือก เพราะว่าหากผู้เรี ยนบางคนเลือกที่จะไม่มอบสิทธิสว่ นบุคคลของตนแด่พระเจ้ า พวก
เขาก็ย่อมไม่อาจที่จะทาโครงการนี ้อย่างจริงใจได้ หนุนใจผู้เรี ยนให้ ทาโครงการนี ้แต่อย่าบังคับให้
ทา

ง.

มอบหมายให้ ผ้ เู รี ยนอ่านบท 2 จากคูม่ ือผู้เรี ยนเพื่อเตรี ยมตัวสาหรับการเรี ยนครัง้ หน้ า อธิบายว่า
นี่จะเป็ นการทบทวนในประเด็นที่ได้ เรี ยนไปในวันนี ้ ส่วนอีกครึ่งหลังของบทเรี ยนคือเป้าหมายที่
เราจะเรี ยนต่อไปในครัง้ หน้ า
บทที่ 2 ที่เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลนันส
้ าคัญต่อสิ่งที่เรากาลังสอนในวิชานี ้ ดังนัน้ หนุนใจให้
ผู้เรี ยนอ่านบทเรี ยนนี ้อย่างตังใจและน
้
าคาถามที่พวกเขามีเกี่ยวกับเรื่ องนี ้มาถามในการเรี ยนครัง้
หน้ า

19. การประเมินผลบทเรี ยน
กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านเพื่อการปรับปรุงบทเรี ยนนี ้
ส่วนใดของบทเรี ยนนี ้ที่ใช้ ได้ ดีที่สดุ ?
ส่วนใดบ้ างที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจยากที่สดุ ?
เนื ้อหาเรื่ องใดที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน?

ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล

27

บทเรียนที่ 3
สารวจการมอบสิทธิสว่ นบุคคลของเราแด่พระเจ้ า
1.

หลักความจริงจากพระคัมภีร์
การมอบสิทธิส่วนบุคคลของฉันแด่พระเจ้ าได้ วางฉันไว้ ในเส้ นทางที่สามารถจะหยุดอานาจ ในทาง
ทาลายของความโกรธในชีวิตได้

2.

ข้ อพระธรรมหลัก
ลูกา 9:23-24 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971)
พระองค์จงึ ตรัสกับพวกเขาทุกคนว่า “ถ้ าใครต้ องการจะมาติดตามเรา ให้ คนนันปฏิ
้ เสธตนเอง
รับกางเขนของตนแบกทุกวัน และตามเรามา เพราะว่าใครต้ องการจะเอาชีวิตรอด คนนันจะเสี
้
ยชีวิต
แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนันจะได้
้
ชีวิตรอด

3.

การอ้ างอิงคู่มือผู้เรี ยน
บทที่ 2 ของคูม่ ือผู้เรี ยนจะถูกนามาใช้ ร่วมกับบทเรี ยนนี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้ าที่ 25-33
[เริ่ มต้ นหัวข้ อที่ 4 จะเกิ ดอะไรขึ้นเมื ่อเรามอบสิ ทธิ ส่วนบุคคลของเราให้แก่พระเจ้า?] การเรี ยนวันนี ้เราจะ
ใช้ สามโครงการต่อไปนี ้คือ
โครงการที่ 2 “สิทธิส่วนบุคคลของเรา”
โครงการที่ 3 “การผูกพันตัวด้ านสิทธิส่วนบุคคลของข้ าพเจ้ า”
โครงการที่ 4 “บททดสอบแรกที่ปราศจากสิทธิส่วนบุคคลของเรา”

4.

เตรี ยมความพร้ อมก่ อนเรี ยน

(2-3 นาที)

อาจให้ ผ้ เู รี ยนสักหนึง่ หรื อสองคนแบ่งปันตัวอย่างสิทธิสว่ นบุคคลที่เขาเห็นจากชีวิตตนเอง โดยให้
ตัวอย่างที่ยกมาจากการแยกแยะสิ่งที่ทาให้ เขาโกรธ
หากผู้เรี ยนไม่ได้ แบ่งปั นตัวอย่างของตัวเอง ก็ให้ ผ้ สู อนแบ่งปันหนึง่ หรื อสองเรื่ องจากชีวิตของผู้สอน
เองหรื อจากผู้เรี ยนในอดีตซึง่ เคยเรี ยนในชันเรี
้ ยนนี ้
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5.

ทบทวนเนือ้ หาหลักจากบทเรี ยนที่ 1 และ 2

(3-10 นาที)

จงทบทวนคร่าวๆ ถึง 3 ประเด็นหลักจากบทเรี ยนที่ 1

3

 มีวิธีการต่างๆ ของการตอบสนองด้ วยความโกรธ
 ความโกรธเป็ นเหมือนกับนักเลง,ที่แสวงหาที่จะควบคุมชีวิตของเรา
 เราต้ องรับผิดชอบต่อความโกรธของตนเอง
ในบทเรี ยนที่ 2 นันเนื
้ ้อหาเกี่ยวข้ องกับ “เราจะหยุดอานาจในทางทาลายของความโกรธในชีวิตได้
อย่างไร?”
เตรี ยมโปสเตอร์ ที่เขียนคาจากัดความ “สิทธิส่วนบุคคล” แล้ วอ่านคาจากัดความนัน้ ใช้ ตวั อย่าง
เรื่ องวัชพืชที่มีรากแก้ วที่หยัง่ รากลึก แล้ วชี ้ให้ เห็นว่าสิทธิส่วนบุคคลของเรานันได้
้ หล่อเลี ้ยงความโกรธ
อย่างไร
จงชี ้ให้ เห็นด้ วยว่าหนทางที่ตรงที่สดุ ในการหยุดอานาจในทางทาลายล้ างของความโกรธในชีวิตของ
เราก็โดยการมอบสิทธิส่วนบุคคลของเราแด่พระเจ้ า ทบทวน 4 ขันตอนของการมอบสิ
้
ทธิสว่ นบุคคล
ของเราแด่พระเจ้ าอีกครัง้ ซึง่ เริ่มต้ นที่หน้ าที่ 19 ของคูม่ ือผู้เรี ยน หรื อทาโปสเตอร์ 4 ขันตอนนี
้
้ติดไว้ ใน
ชันเรี
้ ยนเพื่อใช้ อ้างอิงตลอดการสอนวิชานี ้
ก.
ข.
ค.
ง.

เขียนสิ่งที่ทาให้ เราโกรธ เครี ยด อารมณ์เสีย ขุ่นเคืองใจ หรื อก่อให้ เกิดความกังวลใจ
ทารายการสิทธิส่วนบุคคลทุกอย่าง
อธิษฐานและมอบสิทธิส่วนบุคคลของเราแด่พระเจ้ า
ตัดสินใจที่จะขอบคุณพระเจ้ าสาหรับสิ่งที่เกิดขึ ้นตามมา

แจ้ งผู้เรี ยนว่าวันนี ้เราจะสร้ างฐานรากชีวิตด้ านนี ้และเริ่มมองดูสิ่งที่เกิดขึ ้นในชีวิตเมื่อเขาได้ มอบสิทธิ
ส่วนบุคคลเขาแด่พระเจ้ า
จงใช้ หลักความจริ งจากพระคัมภีร์และข้ อพระธรรมหลักเพื่อเตรี ยมฐานรากสาหรับการเรี ยนในวันนี ้
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ครอบคลุมเนือ้ หาที่อยู่ในกล่ องข้ อความข้ างๆ “จะเกิดอะไรขึน้ หากเราไม่ ยอม มอบสิทธิส่วน
บุคคลของเราแด่ พระเจ้ า?” (2-5 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 26
ระมัดระวังในการนาเสนอประเด็นนี ้ ไม่ควรพูดกับผู้เรี ยนแรงเกินไปเพราะเขาอาจจะกาลังต่อสู้กบั
แนวคิดเรื่ องการยอมจานนสิทธิสว่ นบุคคลของตนแด่พระเจ้ า
เมื่อเราสอนเนื ้อหาส่วนนี ้จงอย่าขอให้ ผ้ เู รี ยนแสดงการตอบสนองทังๆ
้ ที่พวกเขายังไม่พร้ อมที่จะมอบ
สิทธิสว่ นบุคคลของตนแด่พระเจ้ า จงทาแค่นาเสนอหัวข้ อนี ้ให้ พวกเขารู้และช่วยให้ เห็นผลลัพธ์ซงึ่ จะ
ปรากฏในชีวิตของคนที่ยอมมอบสิทธิสว่ นบุคคลของตนแด่พระเจ้ า

7.

แนะนาหัวข้ อ ค.-4 จะเกิดอะไรขึน้ เมื่อเรามอบสิทธิส่วนบุคคลของเราให้ แก่ พระเจ้ า?
ครอบคลุมหัวข้ อย่ อย ค.-4-ก. “เราอาจถูกฆ่ าได้ !” (2-4 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 25-27
ชื่อหัวข้ อย่อยนี ้ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ ้นจริงตามตัวอักษรสาหรับคนที่มอบสิทธิส่วนบุคคลของเขาแด่
พระเจ้ า แต่เรากาลังพูดถึงความกลัวที่จะเกิดขึ ้นกับบางคนที่กาลังคิดเรื่ องการสละสิทธิสว่ นบุคคลของ
เขา จงใช้ ตวั อย่างจากชีวิตของเราเพื่ออธิบายว่าสิ่งนี ้เป็ นความกลัวที่ไร้ เหตุผลและพระเจ้ าทรงพร้ อมที่
จะช่วยเมื่อพวกเขาได้ มอบสิทธิสว่ นบุคคลของตนแด่พระองค์
อ่านและอภิปรายข้ อพระธรรมทังสามข้
้
อที่ให้ ไว้ ในคูม่ ือผู้เรี ยนตรงส่วนนี ้
เฉลยธรรมบัญญัติ 31:8 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971
“ผู้ท่ ไี ปข้ างหน้ าคือพระเจ้ า พระองค์ ทรงสถิตอยู่ด้วย พระองค์ จะไม่ ทรงปล่ อยเราให้
ล้ มเหลวหรื อทอดทิง้ เราเสีย อย่ ากลัวและอย่ าขยาดเลย”
มัทธิว 28:20 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971
“สอนเขาให้ ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้ ส่ ังพวกเจ้ าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้ าทัง้
หลายเสมอไปจนกว่ าจะสิน้ ยุค”
สดุดี 31:14-15 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971
ข้ าแต่ พระเจ้ า แต่ ข้าพระองค์ วางใจในพระองค์ ข้ าพระองค์ ทูลว่ า “พระองค์ ทรงเป็ น
พระเจ้ าของข้ าพระองค์ ” วันเวลาของข้ าพระองค์ อยู่ในพระหัตถ์ ของพระองค์
ใช้ เวลาอธิบายให้ เห็นว่าซาตานต้ องการให้ เขาเกิดความกลัวในการมอบสิทธิสว่ นบุคคลของตนแด่
พระเจ้ า ผู้เรี ยนจาเป็ นต้ องยืนหยัดอยู่บนความจริ งของพระเจ้ าไม่ใช่บนคาหลอกลวงของซาตาน
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8.

ครอบคลุมหัวข้ อย่ อย ค.-4-ข. “เราจะยังคงโกรธอยู่”

(2-4 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 27

ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจว่าการมอบสิทธิสว่ นบุคคลของตนแด่พระเจ้ านันเป็
้ นกระบวนการที่ต้องใช้ เวลา
ดังนัน้ การสัญญากับพระเจ้ าว่าจะไม่โกรธอีกดูเป็ นเรื่ องที่ไม่เข้ าที พระเจ้ าไม่ได้ สนใจว่าเราจะหยุดโกรธ
ได้ ไหม พระองค์ทรงสนใจว่าเราจะหยุดใช้ ความโกรธในทางที่ทาลายชีวิตเราหรื อไม่ตา่ งหาก

3

ความโกรธกลายเป็ นส่วนที่มีอิทธิพลกับอดีตของเรามากเสียจนเราต้ องใช้ เวลาเพื่อจะเรี ยนรู้วิธี
เปลี่ยนแปลงการตอบสนองต่อสถานการณ์เหล่านันที
้ ่ทาให้ เราโกรธ หนุนใจผู้เรี ยนให้ นาสิทธิสว่ นบุคคล
ของตนกลับมาหาพระเจ้ าและมอบสิทธิเหล่านันแด่
้ พระองค์อีกในยามที่เขาพบว่าตนเองกาลังโกรธใคร
บางคนที่ละเมิดหนึง่ ในสิทธิส่วนบุคคลของเขา

9.

ครอบคลุมหัวข้ อย่ อย ค.-4-ค. “คาดหวังว่ าพระเจ้ าจะทรงทดสอบเรา”
(2-4 นาที) คูม่ ือ ผู้เรี ยน หน้ าที่ 27
ทาไมพระเจ้ าจึงต้ องการที่จะทดสอบเรา? ก็เพราะว่าพระองค์ต้องการที่จะดูวา่ เรามีความจริงใจใน
การเปลี่ยนแปลงจริงๆ หรื อไม่หรื อเราเพียงแค่พดู ไปอย่างนันเอง
้ พระเจ้ าทรงพร้ อมที่จะช่วยเราจัดการ
กับปัญหาเรื่ องความโกรธของเรา แต่พระองค์ต้องการจะเห็นว่าเราพร้ อมที่จะมอบสิทธิสว่ นบุคคลของเรา
แด่พระองค์ด้วย พระเจ้ าจะทรงอนุญาตให้ คนอื่นมาละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลของเราเพื่อช่วยเราให้ เรี ยนรู้
การอยูโ่ ดยไม่มีสิทธิส่วนบุคคลเหล่านัน้

10. ครอบคลุมหัวข้ อย่ อย ค.-4-ง. “เราต้ องพัฒนาการตอบสนองรู ปแบบใหม่ ๆ ในสถานการณ์ ท่ ีทา
ให้ เราโกรธได้ โดยง่ าย” (2-4 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 27-28
ประเด็นนี ้สามารถสอนเป็ นอีกหนึง่ วิชาได้ เลย แต่วนั นี ้เราจะแค่ชี ้ให้ ผ้ เู รี ยนเห็นว่าเราจาเป็ นต้ อง
เปลี่ยนแปลง โดยไม่คาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ ้นภายในวันนี ้เลย
แจ้ งให้ ผ้ เู รี ยนทราบว่าเราจะเรี ยนเรื่ องนี ้และประเด็นทังบทเรี
้
ยนที่ 3 และ 4 ของคูม่ ือผู้เรี ยนใน
การเรี ยนครัง้ หน้ า
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11. ครอบคลุมหัวข้ อย่ อย ค.-4-จ. “ตอบรั บกระบวนการเปลี่ยนแปลงทีละขัน้ ตอน”
(2-4 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 29-30
ใช้ ตารางที่อยูใ่ นหน้ าที่ 29 ในคูม่ ือผู้เรี ยนเพื่อช่วยผู้เรี ยนให้ เข้ าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี ้ว่าอาจ
รวมถึงความล้ มเหลวของชีวิตที่จะเจอในขณะที่กาลังเติบโตและมีชยั ชนะในด้ านนี ้ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเห็น
ขันตอนเล็
้
กๆ ของความก้ าวหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการเจริ ญเติบโตในด้ านนี ้ของชีวิต หนุนใจผู้เรี ยนให้
รักษาการมองที่พระเยซูคริ สต์เพื่อขอกาลังสาหรับกระบวการเปลี่ยนแปลงนี ้

จากการเจริ ญเติ บโตผ่านความผิ ดพลาด, คู่มือผูเ้ รี ยน, หน้า 29
บอกผู้เรี ยนว่าเราจะเรี ยนเนื ้อหานี ้ให้ ละเอียดมากขึ ้นในการเรี ยนช่วงท้ ายของวิชานี ้ ตอนนี ้เรา
ต้ องการเพียงแค่ชี ้ให้ เห็นข้ อเท็จจริงที่วา่ การเปลี่ยนแปลงเป็ นกระบวนการและผู้เรี ยนอาจพบว่าเป็ นสิ่งที่
ยากมากที่จะหยุดการเกิดความโกรธในบางเรื่ องซึง่ เป็ นตัวกระตุ้นความโกรธในชีวิตของพวกเขา
เป็ นการที่ที่เราจะยกตัวอย่างที่เจาะจงจากชีวิตของเราเองที่แสดงให้ เห็นเราต้ องใช้ เวลาใน
การเปลี่ยนแปลงและในการเอาชนะอานาจในทางทาลายของความโกรธ

3
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12. ครอบคลุมหัวข้ อ ค.-5 “อะไรคือประโยชน์ ของการมอบสิทธิส่วนบุคคลของเราแด่ พระเจ้ า?”
(2-8 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 30-33

3

พูดเนื ้อหาส่วนนี ้คร่าวๆ หรื อให้ ผ้ เู รี ยนอ่านด้ วยตนเองนอกคาบเรี ยนเพื่อจะมีเวลาพอสาหรับส่วน
ถัดไปของบทนี ้ ในหัวข้ อ ง. “นอกจากสิทธิส่วนบุคคลแล้ ว ยังมีสิ่งอื่นใดอีกที่หล่อเลี ้ยงปั ญหาความโกรธ
ของเรา?”
หัวข้ อย่ อย ค.-5.ก. “เราจะมีสันติสุข”
ผู้ที่ได้ มอบสิทธิส่วนบุคคลของตนแด่พระเจ้ าจะเห็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ให้ พดู คุยถึงสันติสขุ ที่จะ
ได้ รับเมื่อเรามอบสิทธิส่วนบุคคลของเราแด่พระเจ้ าแทนที่การเกิดความโกรธ
หัวข้ อย่ อย ค.-5.ข. “เราสามารถจดจ่ ออยู่กับการพัฒนารู ปแบบใหม่ ๆ ของการตอบสนองที่
ถวายเกียรติแด่ พระเจ้ า”
อธิบายให้ ผ้ เู รี ยนรู้วา่ เราจะพูดถึงเนื ้อหาส่วนนี ้ละเอียดมากขึ ้นในบทที่ 4
หัวข้ อย่ อย ค.-5.ค. “พระเจ้ าจะทรงช่ วยเรา”
นี่เป็ นความจริ งที่ยิ่งใหญ่สาหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้ นมอบสิทธิส่วนบุคคลของตนแด่พระเจ้ า ผู้เรี ยนอาจ
รู้สกึ ว่าความโกรธของตนนันเป็
้ นสิ่งที่มีอานาจมากเกินไปและพวกเขาก็ไม่อาจควบคุมได้ ชี ้แจงให้ ผ้ เู รี ยน
ทราบชัดเจนว่าพระเจ้ าทรงพร้ อมที่จะช่วยเหลือเราเมื่อเราต้ องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ถวายเกียรติแด่
พระองค์
ยกตัวอย่างเรื่ องโยเซฟจากพระคัมภีร์เดิม (ดูคมู่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 31-32) เพื่อแสดงให้ เห็นว่าพระเจ้ า
ทรงช่วยเหลือโยเซฟอย่างไรบ้ าง แม้ ว่าพวกพี่ชายจะปฏิบตั ิตอ่ โยเซฟด้ วยความเกลียดชังเช่นนัน้ เน้ นย ้า
ว่าโยเซฟเลือกที่จะมองดูสถานการณ์เหล่านี ้จากมุมมองของพระเจ้ ามากกว่าที่จะมีความโกรธและ
แสวงหาการแก้ แค้ นพี่น้องของเขา
หัวข้ อย่ อย ค.-5.ง. “เราสามารถเป็ นแบบอย่ างที่ดีให้ แก่ คนอื่น”
เมื่อผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้อย่างดีในกระบวนการของการมอบสิทธิสว่ นบุคคลแด่พระเจ้ าและใช้ ความโกรธ
ในวิถีทางที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ าแล้ ว เขาก็จะเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ แก่คนอื่นได้
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13. แนะนาหัวข้ อ ง. “นอกจากสิทธิส่วนบุคคลแล้ ว ยังมีส่ ิงอื่นใดอีกที่หล่ อเลีย้ งปั ญหาความโกรธ
ของเรา?” (1-3 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 33-36
เราอาจกลับมาที่ภาพตัวอย่างเรื่ องวัชพืชที่มีรากแก้ วที่หยัง่ รากลึกและเพิ่มรากต่างๆ อีกหลายอัน
ให้ แก่ภาพนัน้ ชี ้ให้ เห็นว่าสาหรับคนส่วนใหญ่แล้ วสิทธิสว่ นบุคคลของเรานันเป็
้ นแหล่งสาคัญของการ
หล่อเลี ้ยงความโกรธของเรา อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นอื่นอีกที่อาจเติมเชื ้อเพลิงให้ แก่ความโกรธและนา
เราสูเ่ ส้ นทางที่ทาลายล้ าง
ประเด็นนี ้สามารถสอนเป็ นอีกหนึง่ วิชาได้ เลย แต่วนั นี ้เราจะแค่ชี ้ให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจว่ามีสิ่งใดที่หล่อ
เลี ้ยงปั ญหาความโกรธ”
การพูดถึงเนื ้อหาทัง้ 5 อย่างในส่วนนี ้ของบทเรี ยนก็สาคัญ อย่างไรก็ตามในคาบเรี ยนวันนี ้เรา
ต้ องการจะให้ ผ้ เู รี ยนได้ เห็นภาพกว้ างๆ ว่ายังมีสิ่งอื่นอีกที่สามารถหล่อเลี ้ยงความโกรธของพวกเขา
หากเราไม่มีเวลามากนักที่จะพูดถึงประเด็นนี ้ก็ให้ หนุนใจผู้เรี ยนให้ อ่านส่วนนี ้อีกครัง้ และหากผู้เรี ยนมี
ข้ อสงสัยก็ให้ มาถามได้ หลังเลิกเรี ยนแล้ ว
แน่ใจว่าเรามีเวลาเพียงพอสาหรับการพูดเรื่ องนาไปประยุกต์ใช้ กบั ชีวิตส่วนตัวในช่วงท้ ายของ
คาบเรี ยนวันนี ้
14. ครอบคลุมหัวข้ อ ง.-1 ความเจ็บปวดจากอดีตที่ไม่ ได้ รับการแก้ ไข
(3-8 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 33-34
ให้ ใช้ ภาพตัวอย่างเรื่ องวัชพืชที่มีรากแก้ วที่หยัง่ รากลึก แล้ วติดป้ายที่รากปัญหาอื่นๆ เขียนว่า
“ความเจ็บปวดจากอดีตที่ไม่ได้ รับการแก้ ไข” ชี ้ให้ เห็นว่าเราทุกคนล้ วนเคยถูกทาให้ เจ็บปวดโดยคนอื่น
บางคนอาจเคยถูกทารุณกรรมและหรื อโดนหักหลังจากคนในครอบครัว
ความเจ็บปวดในอดีตที่ไม่ได้ รับการแก้ ไขสามารถกลายเป็ นตัวกระตุ้นที่ก่อให้ เกิดความโกรธที่ระเบิด
ออกมาเมื่อเราเจอกับเหตุการณ์ที่สะกิดบาดแผลแห่งความเจ็บปวดเหล่านัน้
ตราบเท่าที่ความเจ็บปวดจากอดีตเหล่านี ้ยังไม่ได้ รับการแก้ ไขก็จะเป็ นแหล่งเชื ้อเพลิงแห่งความโกรธ
ที่พร้ อมประทุอยูเ่ สมอ นี่เป็ นเหตุผลหนึง่ ที่ทาไมการเพียงแต่มอบสิทธิสว่ นบุคคลของเราแด่พระเจ้ านัน้
ไม่อาจแก้ ไขปัญหาความโกรธทังหมดได้
้
เพราะความโกรธยังอาจได้ รับเชื ้อเพลิงจากความเจ็บปวดใน
อดีตที่ไม่ได้ รับการแก้ ไขนัน่ เอง
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15. ครอบคลุมหัวข้ อ ง.-2 การไม่ ให้ อภัยและความขมขื่น
(3-8 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 34
ใช้ ตวั อย่างเรื่ องวัชพืชที่มีรากแก้ วที่หยัง่ ลึก แล้ วติดป้ายอีกอันหนึง่ ที่รากปั ญหาอีกอย่างหนึง่ คือ
เขียนว่า “การไม่ยอมให้ อภัยและความขมขื่น”

3

พระคัมภีร์ทงสองตอนที
ั้
่ใช้ ในคูม่ ือผู้เรี ยนแสดงให้ เห็นว่าประเด็นเหล่านี ้ร้ ายแรงแค่ไหนต่อพระเจ้ า
มัทธิว 6:14-15 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971
เพราะว่ าถ้ าเรายกความผิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตใน
สวรรค์ จะทรงโปรดยกความผิดของเราด้ วย แต่ ถ้าเราไม่ ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์
พระบิดาของเราจะไม่ ทรงโปรดยกความผิดของเราเหมือนกัน
ฮีบรู 12:15 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971
จงระวังให้ ดีอย่ าให้ ใครเพิกเฉยต่ อพระคุณของพระเจ้ าและอย่ าให้ มีรากขมขื่มงอก
ขึน้ มาทาความยุ่งยากให้ ซ่ ึงจะเป็ นเหตุให้ คนเป็ นอันมากเสียไป
หากเรายอมให้ การไม่ยอมให้ อภัยและความขมขื่นอยู่ในชีวิตเราสิ่งนี ้เป็ นเหมือนมะเร็งร้ ายที่คอย
ทาลายชีวิตเรา
16. ครอบคลุมหัวข้ อ ง.-3 ความโกรธของเราในสถานการณ์ ความขัดแย้ ง
(3-8 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 34-35
ใช้ ภาพตัวอย่างเรื่ องวัชพืชที่มีรากแก้ วหยัง่ ลึก แล้ วติดป้ายที่รากปัญหาอีกอย่างหนึ่ง เขียนว่า “ความ
ขัดแย้ ง” เป้าหมายหลักของการเรี ยนในวันนี ้คือชี ้ให้ ผ้ เู รี ยนเห็นวิธีการที่พวกเขาใช้ รับมือกับสถานการณ์
ความขัดแย้ งว่าสามารถกลายเป็ นสิ่งกระตุ้นให้ เกิดความโกรธได้ ง่ายๆ ถ้ าโดยปกติผ้ เู รี ยนใช้ ความโกรธ
เพื่อตอบสนองเมื่อที่เกิดความขัดแย้ งก็อาจเป็ นการยากที่จะหยุดรูปแบบการตอบสนองแบบเดิมๆ ได้
17. ครอบคลุมหัวข้ อ ง.-4 ธรรมเนียมปฏิบัตขิ องครอบครั ว ”ที่ส่งต่ อกันมาถึงฉัน”
(2-4 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 35-36
ใช้ ภาพตัวอย่างเรื่ องวัชพืชที่มีรากแก้ วหยัง่ ลึก แล้ วติดป้ายรากปั ญหาอีกอย่างหนึง่ คือ “ธรรมเนียม
ปฏิบตั ขิ องครอบครัว” ผู้เรี ยนหลายๆ คนในชันเรี
้ ยนอาจได้ รับอิทธิพลอย่างมากจากครอบครัวในเรื่ อง
วิธีการแสดงความโกรธ อิทธิพลนี ้มีผลอย่างมากจนอาจสรุปเอาว่า “ครอบครัวเราก็เป็ นอย่างนี ้!” โดย
ไม่ได้ ตระหนักว่าการตอบสนองเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่เรี ยนรู้มา ไม่ใช่พนั ธุกรรม
ผู้เรี ยนสามารถเลือกวิถีทางใหม่ๆ ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องใช้ ความโกรธในการตอบสนอง หากว่าพวก
เขายอมให้ พระเจ้ าทรงช่วยเหลือ
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18. ครอบคลุมหัวข้ อ ง.-5 ท่ าทีและอุปนิสัยของเรา

(2-4 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยน หน้ าที่ 36

ใช้ ภาพตัวอย่างเรื่ องวัชพืชที่มีรากแก้ วหยัง่ ลึก แล้ วติดป้ายรากปั ญหาอีกอย่างหนึง่ คือ “ท่าทีตา่ งๆ”
ในคูม่ ือผู้เรี ยนได้ เขียนคาพูดของสตรี คนหนึง่ ที่พดู ว่า “หากคุณเอาความโกรธของฉันออกไป คุณก็
เอาความเป็ นตัวตนของฉันออกไปด้ วย” มีผ้ คู นมากมายที่ตกเป็ นทาสความโกรธ แล้ วคิดว่าความโกรธ
นันคื
้ อสิ่งที่ดีในชีวิต เพราะว่าเขาใช้ ความโกรธในการควบคุมคนอื่น
ประเด็นสาคัญก็คือ ผู้เรี ยนจะเห็นความจาเป็ นที่ต้องเปลี่ยนท่าทีและนิสยั บางอย่างของตนในเรื่ อง
ความโกรธหรื อไม่?
19. การประยุกต์ ใช้ กับชีวิตส่ วนตัว

(3-5 นาที)

ณ จุดนี ้ให้ นาผู้เรี ยนสู่การประยุกต์ใช้ กบั ชีวิตส่วนตัวและท้ าทายให้ เขามอบสิทธิส่วนบุคคลของตน
แด่พระเจ้ า หากว่าพวกเขายังไม่ได้ มอบแด่พระเจ้ า
สาหรับผู้เรี ยนที่ได้ มอบสิทธิส่วนบุคคลของตนแด่พระเจ้ าแล้ ว หนุนใจให้ ทบทวนข้ อดีของการมอบ
สิทธิสว่ นบุคคลของตนแด่พระเจ้ าและมองดูข้อดีที่เกิดขึ ้นกับตัวเราเอง หนุนใจผู้เรี ยนให้ ทาโครงการที่ 4
“บททดสอบแรกที่ปราศจากสิทธิส่วนบุคคลของเรา” นี่เป็ นโครงการทางเลือกไม่ได้ บงั คับให้ ต้องทา
สาหรับผู้เรี ยนที่ไม่ได้ มอบสิทธิสว่ นบุคคลของตนแด่พระเจ้ าก็ให้ ทบทวนผลลัพธ์ของการไม่มอบสิทธิ
ของตนแด่พระเจ้ า ตามรายการที่ให้ ไว้ ในหน้ าที่ 26 ของคูม่ ือผู้เรี ยน
20. การบ้ าน
ก.

ทาแบบทดสอบย่อยจาก เอเฟซัส 4:26-27 ในช่วงท้ ายของคาบเรี ยน

ข.

ให้ คะแนนโครงการที่ 2 “สิทธิสว่ นบุคคลของเรา” ในช่วงท้ ายของชันเรี
้ ยน หากว่าเรายังไม่ได้ ให้
คะแนน

ค.

ให้ คะแนนโครงการที่ 3 “การผูกพันตัวในด้ านสิทธิสว่ นบุคคลของข้ าพเจ้ า”

ง.

หนุนใจผู้เรี ยนให้ ทาโครงการที่ 4 “บททดสอบแรกที่ปราศจากสิทธิสว่ นบุคคลของเรา” ให้ เสร็จ
แต่แจ้ งให้ ทราบด้ วยว่านี่เป็ นรายงานทางเลือกที่ไม่ได้ บงั คับ

จ.

ให้ ผ้ เู รี ยนอ่านเนื ้อหาในบทที่ 3 ของคูม่ ือผู้เรี ยนเพื่อเตรี ยมตัวสาหรับคาบเรี ยนถัดไปด้ วย

ฉ.

ให้ ผ้ เู รี ยนทาโครงการที่ 5 “ความโกรธในพระคัมภีร์” และโครงการที่ 6 “พระเยซูกบั ความโกรธของ
พระองค์” ในสมุดบันทึกโครงการ ให้ เสร็จก่อนคาบเรี ยนถัดไป
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21. การประเมินผลบทเรี ยน

3

กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านเพื่อการปรับปรุงบทเรี ยนนี ้
ส่วนใดของบทเรี ยนนี ้ที่ใช้ ได้ ดีที่สดุ ?
ส่วนใดบ้ างที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจยากที่สดุ ?
เนื ้อหาเรื่ องใดที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน?
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บทเรียนที่ 4
พระเจ้ าตรัสอะไรเกี่ยวกับความโกรธ?
1.

หลักความจริงจากพระคัมภีร์
พระคัมภีร์ได้ ให้ ความจริงของพระเจ้ าแก่ฉันเกี่ยวกับเรื่ องความโกรธและวิธีการที่ฉันสามารถใช้
ความโกรธในทางบวก

2.

ข้ อพระธรรมหลัก
ฟี ลิปปี 2:5 ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย TNCV
ท่านควรมีท่าทีแบบเดียวกับพระเยซูคริ สต์

3.

การอ้ างอิงคู่มือผู้เรี ยน
จะใช้ บทที่ 3 ของคูม่ ือผู้เรี ยนร่วมกับบทเรี ยนนี ้ รวมถึงโครงการที่ 5 “ความโกรธในพระคัมภี ร์” และ
โครงการที่ 6 “พระเยซูกบั ความโกรธของพระองค์ ” ในสมุดบันทึกโครงการก็เช่นกัน

4.

เตรี ยมความพร้ อมก่ อนเรี ยน

(2-3 นาที)

เราอาจเริ่มต้ นคาบเรี ยนนี ้โดยการขอให้ ผ้ เู รี ยนพูดถึงทัศนะที่เขามีเกี่ยวกับพระเจ้ าและพระพิโรธของ
พระองค์ที่มีตอ่ ผู้คน ซึง่ ก็อาจจะรวมถึงเรื่ องราวในวัยเด็กที่พวกเขาเคยกลัวพระเจ้ าด้ วย บางคนเคยคิด
ว่าเวลาที่มีพายุฝนแล้ วมีเสียงฟ้าร้ องฟ้าผ่านัน่ หมายความว่าพระเจ้ าโกรธพวกเขา
5.

ทบทวยบทเรี ยน 1-3 คร่ าวๆ (2-3 นาที)
ให้ ทบทวน 3 ประเด็นหลักจากบทเรี ยนที่ 1 คร่าวๆ ดังนี ้คือ
 มีวิธีการมากมายที่แตกต่างกันในการตอบสนองด้ วยความโกรธ
 ความโกรธเป็ นเหมือนนักเลงที่แสวงหาการควบคุมชีวิตของเรา
 เราจาเป็ นต้ องรับผิดชอบสาหรับความโกรธของตนเอง
ในบทเรี ยนที่ 2 และ 3 เราได้ พดู ถึงเนื ้อหา “เราจะหยุดอานาจในทางทาลายของความโกรธในชีวิต
ได้ อย่างไร?”
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เตรี ยมโปสเตอร์ ที่เขียนคาจากัดความ “สิทธิส่วนบุคคล” ให้ อา่ นคาจากัดความนันอี
้ กครัง้ ใช้ ภาพ
ตัวอย่างเรื่ องวัชพืชที่มีรากแก้ วที่หยัง่ รากลึกโดยชี ้ให้ เห็นว่าสิทธิสว่ นบุคคลของเราคือสิ่งที่หล่อเลี ้ยง
ความโกรธของเรา
และสิ่งสาคัญที่เราควรทาก็คือการมอบสิทธิส่วนบุคคลของเราแด่พระเจ้ า
6.

บันทึกของครู เกี่ยวกับบทเรี ยนของวันนี ้
บทที่ 3 ของคูม่ ือผู้เรี ยนจะเป็ นการมุง่ เน้ นในบทเรี ยนที่ 4 และ 5 ของคูม่ ือครูเล่มนี ้ และในบทเรี ยน
ที่ 4 นันเราจะค้
้
นพบส่วนนันของบทที
้
่ 3 ซึง่ พูดถึงวิธีการที่พระเยซูทรงใช้ ความโกรธของพระองค์ ส่วนใน
บทเรี ยนที่ 5 นันจะพู
้ ดถึงวิธีการที่คนอื่นในพระคัมภีร์ใช้ ความโกรธ

4
7.

แนะนาบทเรี ยนของวันนี ้ (2-4 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 37
สองคาบเรี ยนก่อนหน้ านี ้เราได้ ร้ ูวิธีการที่เราสามารถหยุดอานาจในทางทาลายของความโกรธได้
อย่างไร และสิทธิสว่ นบุคคลของเราเป็ นสิ่งที่หล่อเลี ้ยงความโกรธอย่างไร วันนี ้ขณะที่เราพูดถึงเรื่ องราว
เกี่ยวกับความโกรธในพระคัมภีร์และในคาบเรี ยนต่อไป ให้ นาประเด็นหลักๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความโกรธ
และสิทธิส่วนบุคคลมาย ้าในคาบเรี ยนสุดท้ ายด้ วย
เป้าหมายสาหรับบทเรี ยนวันนี ้ตามที่ข้อพระธรรมหลักกล่าวไว้ ก็คือดูสิ่งที่พระเจ้ าตรัสเกี่ยวกับ
ความโกรธ ความจริงของพระเจ้ าเรื่ องความโกรธเป็ นคาสอนที่น่าเชื่อถือมากที่สดุ
ในพระคัมภีร์ตงแต่
ั ้ ปฐมกาลถึงวิวรณ์ใช้ ถ้อยคา เช่น ความโกรธ ความเดือดดาล ความโกรธเคือง
พิโรธ ถูกใช้ มากกว่า 600 ครัง้ วันนี ้เราจะมองดูบางข้ อพระคัมภีร์ที่ให้ ความเข้ าใจแก่เราในเรื่ อง
ความโกรธและวิธีการที่เราสามารถใช้ ความโกรธในวิถีทางที่ทาให้ พระเจ้ าพอพระทัยได้

8.

ครอบคลุมหัวข้ อ ก.-1 พระเจ้ าสร้ างเราพร้ อมกับความสามารถที่จะมีประสบการณ์ กับ
ความโกรธ (2-4 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 37-38
เมื่อพระเจ้ าทรงสร้ างเราพระองค์ทรงสร้ างให้ เราสามารถมีประสบการณ์กบั อารมณ์ของความโกรธ
อภิปรายคร่าวๆ ว่าพระเจ้ าตรัสอะไรบ้ างเกี่ยวกับวิธีการที่พระองค์ทรงสร้ างเราในปฐมกาล 1:27, 31 และ
พระเจ้ าชอบพระทัยในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้ างด้ วย
มารไม่ได้ เป็ นผู้ให้ ความโกรธแก่เรา เพราะพระเจ้ าทรงสร้ างเรามาพร้ อมกับอารมณ์ของความโกรธ
ดังนันพระองค์
้
ก็มีวิถีทางสาหรับเราในการใช้ อารมณ์นี ้ด้ วยเพื่อว่าอารมณ์นี ้จะไม่เป็ นสิ่งที่ทาลายล้ างแต่
เป็ นพลังในทางสร้ างสรรให้ กบั ชีวิตเรา
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อย่างไรก็ตามมารจะใช้ ปัญหาและความขัดแย้ งเพื่อทาให้ เราอยู่ในสถานการณ์ที่ง่ายต่อการใช้
ความโกรธในวิถีทางที่นาเราสู่ความบาป ทุกครัง้ ที่เราถูกทดลองให้ โกรธนันไม่
้ ถือว่าเป็ นบาปโดย
อัตโนมัติ แต่มารพยายามใช้ ความโกรธของเราเพื่อทาให้ เราทาบาป นัน่ คือใช้ ความโกรธเป็ นอาวุธใน
การนาการทาลายล้ างมาสูช่ ีวิตของเราและคนที่อยูร่ อบข้ างชีวิตเรา
9.

ครอบคลุมหัวข้ อ ก.-2 พระคัมภีร์บอกเราว่ าจะโกรธอย่ างไรโดยไม่ ทาบาป
(2-4 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 38
ข้ อพระธรรมที่ใช้ สนับสนุนคือ เอเฟซัส 4:26-27 พระคัมภีร์ไม่ได้ ห้ามไม่ให้ เราโกรธ แต่เตือนเราให้
ระวังที่จะไม่ทาบาปเมื่อเรากาลังโกรธ ซึง่ จะเป็ นการท้ าทายเราตลอดการเรี ยนวิชานี ้

10. ครอบคลุมหัวข้ อ ก.-3 พระเยซูกับความโกรธ (10-20 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 39
และโครงการที่ 6 “พระเยซูกบั ความโกรธของพระองค์”
มีเรื่ องราวมากมายในชีวิตของพระเยซูซึ่งสามารถนามาใช้ เพื่อแสดงถึงวิธีการที่พระเยซูทรงใช้
ความโกรธของพระองค์ อีกทางเลือกหนึง่ ในการเรี ยนคือมอบหมายให้ ผ้ เู รี ยนเตรี ยมตัวรายงานหน้ า
ชันเรี
้ ยนเกี่ยวกับวิธีการที่พระเยซูทรงตอบสนองในสถานการณ์ตา่ งๆ ขณะที่พระองค์ทรงโกรธ ผู้เรี ยน
สามารถใช้ เรื่ องราวจากชีวิตของพระเยซูซงึ่ มีอยู่ใน โครงการที่ 6 ของสมุดบันทึกโครงการได้
หรื อให้ ทาโครงการที่ 6 ในชันเรี
้ ยนก็ได้ โดยแบ่งผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ ย่อยๆ แล้ วให้ ผ้ เู รี ยนช่วยกันตอบ
คาถามจากเรื่ องราวชีวิตของพระเยซูแต่ละเรื่ องที่อยูใ่ นโครงการ ให้ เวลาประมาณ 4-6 นาทีแล้ วใน
การทารายงาน แล้ วให้ แต่ละกลุม่ ออกมาพูดหน้ าชันว่
้ าพระเยซูมีวิธีใช้ ความโกรธของพระองค์ใน
สถานการณ์นี ้อย่างไร
มีตวั อย่างคาถามที่วิเคราะห์วิธีการที่พระเยซูทรงใช้ ความโกรธของพระองค์ เรื่ องราวในพระคัมภีร์
แต่ละเรื่ องอาจไม่มีคาตอบที่ชดั เจน ดังนัน้ ผู้เรี ยนสามารถเสนอความคิดเห็นของตนเองลงไปได้
1.
2.
3.
4.
5.

อะไรทาให้ พระเยซูทรงโกรธในสถานการณ์นี ้?
พระเยซูทรงแสดงออกถึงความโกรธของพระองค์อย่างไรบ้ าง?
พระเยซูทรงกระทาอะไรกับความโกรธของพระองค์?
คนอื่นๆ มีปฏิกิริยาต่อความโกรธของพระเยซูอย่างไรบ้ าง?
เราได้ เรี ยนรู้อะไรจากการใช้ ความโกรธของพระเยซูเพื่อนามาปรับใช้ ในชีวิตของเรา?
คาถามจากโครงการที ่ 6 ในสมุดบันทึกโครงการ

4
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มีบางเรื่ องราวในพระคัมภีร์ที่เราสามารถใช้ สอนประกอบบทเรี ยนนี ้หรื อใช้ ตวั อย่างอื่นที่เรารู้สกึ ว่า
เหมาะกับผู้เรี ยนมากกว่าได้ พระคัมภีร์ที่ให้ ไว้ ด้านล่างมีอยูใ่ นโครงการที่ 6 ของสมุดบันทึกโครงการ
1.
2.
3.

4

4.

มาระโก 3:1-6 (พระเยซูทรงรักษาชายที่มีมือลีบ)
มาระโก 10:10-16 (พระเยซูทรงอวยพรเด็กเล็กๆ และพระองค์ทรงโกรธเมื่อพวกสาวกพยายาม
กีดกันเด็กๆ ให้ หา่ งจากพระองค์)
ยอห์น 11--อ่านทังบท
้ แต่ดขู ้ อ 33 และ 38 เป็ นพิเศษ (พระเยซูทรงพิโรธในการตายของ
ลาซารัส)
มัทธิว 21:12-17 หรื อ ยอห์น 2:12-22 (พระเยซูทรงชาระพระวิหาร)

เรื่ องราวในคูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 39 คือ มาระโก 3:1-6 พูดถึงเหตุการณ์ครัง้ หนึง่ ในธรรมศาลาการ
ตอบสนองของพวกผู้นาทางศาสนาทาให้ พระเยซูทรงโกรธ
ด้ านล่างคือตัวอย่างการทางานชิ ้นนี ้จากเรื่ องราวในมาระโก 3:1-6
1. อะไรทาให้ พระเยซูทรงโกรธในสถานการณ์ นี?้
หากผู้เรี ยนตอบว่า “พวกเขานิ่งเงียบ” ให้ ถามต่อว่า ทาไมพระเยซูจงึ ทรงพิโรธชายเหล่านี ้?
เกิดอะไรขึ ้นภายในชีวิตของพวกเขาที่ทาให้ พระเยซูทรงพิโรธ?
2. พระเยซูทรงแสดงออกถึงความโกรธของพระองค์ อย่ างไรบ้ าง?
 พระเยซูทรงมีสีหน้ าที่โกรธ ถามผู้เรี ยนว่า สีหน้ าท่าทางที่แสดงความโกรธนันหมายความ
้
ว่าอย่างไร
 เมื่อพระเยซูโกรธพระองค์ไม่ได้ ทาบาป พระองค์ไม่ได้ สาปแช่งชายเหล่านี ้ที่มีใจแข็งกระด้ าง
พระเยซูควบคุมตนเองได้ และทรงควบคุมความโกรธของพระองค์ได้ ด้วย
3. พระเยซูทรงทาอะไรกับความโกรธของพระองค์ ?
พระเยซูทรงรักษาชายคนนันที
้ ่มีมือลีบ พระเยซูทรงใช้ ความโกรธของ พระองค์ในวิธีที่สร้ างสรร
ไม่ใช่ในทางทาลาย
4. คนอื่นๆ มีปฏิกิริยาต่ อความโกรธของพระเยซูอย่ างไรบ้ าง?
 ผู้นาศาสนาได้ ละจากการประชุมนมัสการนันและวางแผนที
้
่จะฆ่าพระเยซู
 พวกสาวกอยูก่ บั พระเยซูตลอดการประชุมนมัสการนัน้
 คนอื่นส่วนใหญ่อยูฟ่ ั งสิ่งที่พระเยซูกล่าวกับพวกเขา
5. เราได้ เรี ยนรู้ อะไรจากการใช้ ความโกรธของพระเยซูเพื่อนามาปรั บช้ ในชีวิตของเรา?
 คาตอบส่วนตัว
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อธิบายแก่ผ้ เู รี ยนว่าพระเยซูไม่ได้ ทรงพิโรธเพราะเหตุที่ผ้ คู นละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของพระองค์
ในทางตรงข้ าม เรื่ องราวเหล่านี ้แสดงให้ เห็นภาพของการที่คนๆ หนึง่ จะใช้ ความโกรธในการทาให้
พระประสงค์ของพระเจ้ าสาเร็ จจากสถานการณ์นนๆ
ั ้ โดยไม่ได้ ทาลายสิ่งใด
หนุนใจผู้เรี ยนให้ ดวู ่ามีพระคัมภีร์ตอนอื่นที่พระเยซูทรงใช้ ความโกรธในวิถีทางที่ไม่ได้ นาพระองค์ไป
สูค่ วามบาปอีกหรื อไม่ ขณะที่เราสรุปบทเรี ยนส่วนนี ้ ชี ้ให้ เห็นด้ วยว่าพระเยซูไม่ได้ ทรงอนุญาตให้
ความโกรธเป็ นนายเหนือชีวิตจนนาพระองค์ส่เู ส้ นทางของการทาลาย
11. อภิปรายโครงการที่ 5 “ความโกรธในพระคัมภีร์”

(3-7 นาที)

ถ้ ามีเวลาพอให้ ผ้ เู รี ยนอภิปรายข้ อพระธรรมที่ได้ ให้ ไว้ ในโครงการที่ 5 “ความโกรธในพระคัมภีร์”
หากเราไม่มีเวลาพอที่จะพูดคาถามทังหมดนี
้
้ จงเลือกคาถามที่ไม่ได้ อยูใ่ นประเด็นที่เราเรี ยนในวันนี ้
12. กิจกรรมทางเลือก หากเรามีเวลา

(0-10 นาที)

หากยังพอมีเวลา ให้ ผ้ เู รี ยนอ่านข้ อพระคัมภีร์บางตอนซึง่ พูดเรื่ องความโกรธ บางส่วนในพระคัมภีร์
เหล่านี ้จะถูกสอนในการเรี ยนครัง้ หน้ า แต่ยงั มีข้อพระคัมภีร์อีกมากช่วยให้ เราเข้ าใจมุมมองของพระเจ้ า
เกี่ยวกับความโกรธ ยกตัวอย่างเช่น พระธรรมสุภาษิต
ผู้เรี ยนอาจค้ นหาข้ อพระคัมภีร์ในสุภาษิตซึง่ เกี่ยวข้ องกับความโกรธ โดยการใช้ หนังสือศัพท์สมั พันธ์
หรื อค้ นหาในเว็บไซต์ อย่างเช่น www.Biblegateway.com ซึง่ มีพระคัมภีร์ออนไลน์ที่เราสามารถค้ นหาคาได้
ในหน้ าที่เป็ นการค้ นหาคานัน้ ยังมีทางเลือกที่จะค้ นหาในหลากหลายฉบับแปลในเวลาเดียวกันด้ วย
อีกทางเลือกหนึง่ ก็คือ แบ่งชันเรี
้ ยนเป็ นกลุม่ ย่อย และแจกข้ อพระคัมภีร์หลายๆ ข้ อให้ แต่ละกลุ่ม
ให้ แต่ละกลุม่ อ่านข้ อพระคัมภีร์แล้ วเขียนว่าหลักความจริงที่พระคัมภีร์แต่ละข้ อนันพู
้ ดถึงเรื่ องความโกรธ
ไว้ อย่างไรบ้ าง
13. ครอบคลุมหัวข้ อ ค. อะไรทาให้ พระเจ้ าทรงพิโรธ?

(3-5 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 45-46

จงเริ่ มต้ นเนื ้อหาบทเรี ยนส่วนนี ้โดยการอภิปรายเรื่ องของโยนาห์
โยนาห์ 4:2 สมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971
“เพราะข้ าพระองค์ ทราบว่ า พระองค์ ทรงเป็ นพระเจ้ า ผู้ทรงกอปรด้ วยพระคุณ และทรง
พระกรุ ณา ทรงกริว้ ช้ าและบริบูรณ์ ด้วยความรักมั่นคง และทรงกลับพระทัยไม่ ลงโทษ”
นี่คือน ้าพระทัยของพระเจ้ า พระองค์ไม่ได้ มีปัญหาเรื่ องความโกรธ
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หลังจากนันให้
้ อ่านฮีบรู 3:10 เพื่อชี ้ให้ เห็นว่าพระเจ้ าไม่ได้ ทรงพิโรธต่อเราเมื่อเราหันไปจาก
ความช่วยเหลือและการสาแดงความรักของพระองค์

4

คาเตือนให้ ระวังส่ วนนีข้ องบทเรี ยน มีข้อพระคัมภีร์มากมายในพระคัมภีร์ที่พดู ถึงพระพิโรธของ
พระเจ้ า ผู้เรี ยนบางคนอาจนาคาถามที่ซบั ซ้ อนบางอย่างขึ ้นมาถามเกี่ยวกับพระเจ้ าและพระพิโรธของ
พระองค์ อย่ากลัวที่จะพิจารณาดูข้อพระธรรมเหล่านัน้ แต่อธิบายว่าการเรี ยนวันนี ้ไม่ใช่เพื่อจะพยายาม
ตอบคาถามเหล่านัน้ หนุนใจผู้เรี ยนพูดคุยเรื่ องนี ้กับเราหลังเลิกเรี ยนดีกว่าเพื่อที่จะไม่ทาให้ ผ้ เู รี ยนคน
อื่นสับสนไปด้ วย
14. การประยุกต์ ใช้ กับชีวิตส่ วนตัว (5-8 นาที)
ให้ อ้างอิงหลักความจริงจากพระคัมภีร์และข้ อพระธรรมหลักสาหรับวันนี ้เพื่อท้ าทายผู้เรี ยนให้ มอง
ชีวิตตนเองและวิธีที่พวกเขาแสดงความโกรธด้ วยความสัตย์ซื่อ
ท้ าทายผู้เรี ยนให้ ศกึ ษาพระคัมภีร์โดยเฉพาะข้ อที่เกี่ยวกับชีวิตของพระเยซู เพื่อค้ นหาสิ่งที่จะสอนเรา
เกี่ยวกับวิธีการใช้ ความโกรธทางที่ทาให้ พระเจ้ าพอพระทัย
สาหรับการประยุกต์ใช้ กบั ชีวิตส่วนตัวในวันนี ้ ให้ ผ้ เู รี ยนมองจุดที่ความโกรธมีอิทธิพลในชีวิตของ
เขาด้ วยความสัตย์ซื่อ ให้ ผ้ เู รี ยนเลือกพระคัมภีร์ที่พวกเขาได้ เรี ยนรู้จากชีวิตของพระเยซูซงึ่ สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ กบั ชีวิตของตนเองในสัปดาห์นี ้
15. การบ้ าน
ก.

ในช่วงท้ ายของคาบเรี ยนให้ ผ้ เู รี ยนทาแบบทดสอบย่อยจากยากอบ 1:19-20

ข.

ให้ คะแนนโครงการที่ 5 เรื่ อง “ความโกรธในพระคัมภี ร์”

ค.

ให้ คะแนนโครงการที่ 6 เรื่ อง “พระเยซูกบั ความโกรธของพระองค์”

ง.

มอบหมายให้ ผ้ เู รี ยนอ่านบทที่ 3 ในคูม่ ือผู้เรี ยนอีกครัง้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวสาหรับการเรี ยนครัง้
หน้ า เพื่อดูว่าคนอื่นๆ ในพระคัมภีร์ใช้ ความโกรธของพวกเขาอย่างไร

16. การประเมินผลบทเรี ยน
กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านเพื่อการปรับปรุงบทเรี ยนนี ้
ส่วนใดของบทเรี ยนนี ้ที่ใช้ ได้ ดีที่สดุ ?
ส่วนใดบ้ างที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจยากที่สดุ ?
เนื ้อหาเรื่ องใดที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน?
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บทเรียนที่ 5
ผู้คนในพระคัมภีร์ใช้ ความโกรธอย่างไรบ้ าง?
1.

หลักความจริงจากพระคัมภีร์
พระคัมภีร์มีตวั อย่างทังด้
้ านบวกและด้ านลบเรื่ องวิธีที่ฉนั สามารถใช้ ความโกรธในชีวิต

2.

ข้ อพระธรรมหลัก
1 โคริ นธ์ 10:11 (ฉบับสมาคมพระคริ สตธรรมไทย TH1971)
เหตุการณ์เหล่านี ้ได้ บงั เกิดแก่เขาเพื่อเป็ นตัวอย่างและได้ บนั ทึกไว้ เพื่อเตือนสติเราทังหลายซึ
้
ง่ กาลัง
ประสบวาระสุดท้ ายแห่งบรรดายุคเก่า

3.

การอ้ างอิงคู่มือผู้เรี ยน
บทเรี ยนนี ้จะใช้ ร่วมกับบทที่ 3 ของคูม่ ือผู้เรี ยน และโครงการที่ 7 “บุคคลที่แสดงความโกรธใน
พระคัมภีร์” ในสมุดบันทึกโครงการ ก็อาจนามาใช้ ด้วยเช่นกัน

4.

เตรี ยมความพร้ อมก่ อนเรี ยน

(2-3 นาที)

อาจพูดถึงข่าวในปัจจุบนั ที่เรื่ องราวเหมือนกับวิธีการที่คนในพระคัมภีร์แสดงความโกรธเพื่อแสดงให้
เห็นว่าไม่วา่ เวลาจะผ่านไปกี่พนั ปี คนก็ยงั แสดงความโกรธเหมือนกัน ทุกวันนี ้ความโกรธถูกใช้ ในวิถีทาง
ที่ทาลายอย่างไรความโกรธก็เคยถูกใช้ อย่างนันเมื
้ ่อหลายพันปี ก่อนเช่นกัน
5.

ทบทวนบทที่ 1 และ 2 ของคู่มือผู้เรี ยน คร่ าวๆ

(2-3 นาที)

ให้ ทบทวน 3 ประเด็นหลักจากบทที่ 1 คร่าวๆ ดังนี ้
 มีวิธีการที่แตกต่างกันมากมายในการตอบสนองด้ วยความโกรธ
 ความโกรธเป็ นเหมือนนักเลงที่เสาะหาการควบคุมชีวิตของเรา
 เราต้ องรับผิดชอบความโกรธของตนเอง
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ในบทที่ 2 นันเราพู
้
ดถึง “เราจะหยุดอานาจในทางทาลายของความโกรธในชีวิตได้ อย่างไร?”
 เตรี ยมโปสเตอร์ ที่เขียนคาจากัดความ “สิทธิส่วนบุคคล” แล้ วอ่านคาจากัดความนันอี
้ กครัง้
ใช้ ภาพตัวอย่างเรื่ องวัชพืชที่มีรากแก้ วที่หยัง่ รากลึกโดยชี ้ให้ เห็นว่าสิทธิสว่ นบุคคลของเราคือ
สิ่งที่หล่อเลี ้ยงความโกรธของเรา
 และสิ่งสาคัญที่เราควรทาก็คือการมอบสิทธิส่วนบุคคลของเราแด่พระเจ้ า
6.

แนะนาบทเรี ยนของวันนี ้

(2-4 นาที)

การเรี ยนก่อนหน้ านี ้เราได้ ดวู ิธีการที่พระเยซูใช้ ความโกรธในชีวิตของพระองค์ ขณะที่สอนวันนี ้เมื่อ
พูดเรื่ องในพระคัมภีร์เกี่ยวกับความโกรธเราต้ องนาประเด็นหลักๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความโกรธและสิทธิสว่ น
บุคคลซึง่ พูดถึงในบทเรี ยนที่ 2 และ 3 มาโยงเข้ าด้ วยกัน

5
7.

แนะนาหัวข้ อ ข.คนในพระคัมภีร์ใช้ ความโกรธอย่ างไรบ้ าง?
(2-3 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 39
การเรี ยนวันนี ้เราจะใช้ เวลาส่วนใหญ่ในการดูชีวิตของผู้คนในพระคัมภีร์ว่าพวกเขาใช้ ความโกรธ
อย่างไรบ้ าง ทังในด้
้ านบวกและในด้ านที่นาให้ ทาบาป ในขณะที่ดชู ีวิตบุคคลในพระคัมภีร์ท้าทาย
ผู้เรี ยนให้ พิจารณาชีวิตของตัวเองด้ วย บุคคลเหล่านี ้เป็ นตัวอย่างแก่เราทังในด้
้ านบวกและในด้ านลบ
เกี่ยวกับวิธีการใช้ ความโกรธ
บันทึกสาหรั บครู
การเรี ยนวันนี ้อาจให้ ผ้ เู รี ยนนาเสนอเรื่ องราวในพระคัมภีร์ มี 2 ทางเลือกดังนี ้
ทางเลือกที่ 1: มอบหมายบุคคลในพระคัมภีร์ให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละคนล่วงหน้ า สามารถเลือกบุคคลจาก
พระคัมภีร์จากโครงการที่ 7 “บุคคลที่แสดงความโกรธในพระคัมภีร์” ก็ได้ จากนันให้
้ ผ้ เู รี ยนแต่ละคน
นาเสนอหนึง่ คนจากพระคัมภีร์คร่าวๆ โดยใช้ คาถามในโครงการที่ 7 อธิบายว่าเราได้ รับบทเรี ยนอะไร
จากชีวิตของบุคคลนี ้

ทางเลือกที่ 2: แบ่งชันเรี
้ ยนเป็ นกลุม่ ย่อยๆ แล้ วมอบหมายบุคคลในพระคัมภีร์ให้ แต่ละกลุม่
ให้ แต่ละกลุม่ ช่วยกันตอบคาถามที่อยูใ่ นโครงการที่ 7 แล้ วออกมานาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนหรื อให้ แสดงเป็ น
ละครก็ได้
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ในขณะที่วิเคราะห์แต่ละบุคคลในพระคัมภีร์ ให้ การวิเคราะห์ยึดอยูท่ ี่สองประเด็นหลักนี ้
1. ให้ ผ้ เู รี ยนเขียนสิทธิสว่ นบุคคลซึง่ เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้
2. วิเคราะห์ว่าบุคคลในพระคัมภีร์ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ทาให้ เขาโกรธอย่างไรแล้ วสรุปว่า
พระเจ้ าต้ องการให้ เราใช้ ความโกรธด้ วยวิธีนี ้หรื อไม่ หรื อว่านี่คือวิธีที่พระเจ้ า ไม่ต้องการให้ เรา
แสดงความโกรธแบบนัน้
ในบทที่ 3 ของคูม่ ือผู้เรี ยนมีการเชื่อมต่อระหว่างบทที่ 2 และบทที่ 4 ให้ นา ประเด็นเรื่ องสิทธิส่วน
บุคคลและการใช้ ความโกรธในทางทาลายมาเชื่อมโยงเข้ ากับเรื่ องราวในพระคัมภีร์ที่เราจะอภิปรายด้ วย
สิ่งที่สาคัญคือเราต้ องเรี ยนรู้วิถีทางใหม่ๆ ในการตอบสนองต่อความโกรธ หัวข้ อที่เกี่ยวข้ องประเด็น
เหล่านี ้จะอยู่ในบทเรี ยนที่ 6-9
อาจมีบคุ คลในพระคัมภีร์คนอื่นๆ ที่สามารถนามาเพิ่มเติมเพื่อใช้ สอนร่วมกับบุคคลในพระคัมภีร์ที่
บทเรี ยนได้ ให้ ไว้ ได้
8.

ครอบคลุมหัวข้ อ ข.-1. คาอิน (5-10 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 40-41
เมื่อพูดถึงชีวิตของคาอินเขาคือหนึง่ ในเรื่ องราวแรกๆ ของพระคัมภีร์ แสดงให้ เห็นว่าความโกรธเป็ น
ปัญหาตังแต่
้ สมัยแรกเริ่ มของมนุษย์ที่ดาเนินอยู่ในโลกนี ้แล้ ว
มีหลายประเด็นในหน้ าที่ 40 ของคูม่ ือผู้เรี ยนพูดถึงพระเจ้ าทรงสื่อสารกับคาอินและการตอบสนอง
ของเขา ใช้ หวั ข้ อด้ านล่างเพื่อแสดงให้ เห็นว่าความโกรธที่ไม่มีการควบคุมนันจะน
้ าความเสียหายมาสู่
ชีวิตของเราและคนรอบข้ างเราได้ อย่างไร
พระเจ้ าทรงพูดกับคาอินอย่างชัดเจน
1) พระเจ้ าพยายามช่วยให้ คาอินสารวจว่า “ทาไมเขาจึงโกรธมากขนาดนัน?”
้
2) พระเจ้ าบอกคาอินว่าเขาจะได้ รับการยอมรับหากเขากระทาสิ่งที่ถกู ต้ อง
3) แล้ วพระเจ้ าเตือนคาอินว่า หากเขาปฏิเสธที่จะทาสิ่งที่ถกู ต้ องแล้ ว จงระวังตัวไว้ เถิด!
4) ความบาปกาลังหมอบที่ประตู จ้ องที่จะควบคุมเขาอยู่
5) พระเจ้ าตรัสกับคาอินว่าเขาจาเป็ นต้ องควบคุมความโกรธไว้ ให้ ดี และปกครองเหนือ ความ
โกรธนัน้
จากคู่มือผูเ้ รี ยนหน้าที ่ 40
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ขณะที่เราสอนเรื่ องราวของคาอิน จงอธิบายว่าพระเจ้ าตรัสชัดเจนว่าหากคาอินไม่ควบคุมความโกรธ
ของเขาให้ ดีความโกรธจะเปิ ดประตูให้ ซาตานนาตัวเขาไปสู่เส้ นทางของความบาปอย่างไร เรื่ องนี ้แสดง
ให้ เห็นชัดว่าพระเจ้ าทรงเชื่อว่าเราสามารถควบคุมความโกรธของเราได้ เพราะพระเจ้ าตรัสกับคาอินว่า
เขาต้ องเอาชนะความโกรธของเขา หาไม่แล้ วความทุกข์ลาบากจะรออยู่เบื ้องหน้ าเขา
ให้ ผ้ เู รี ยนเขียนผลลัพธ์ที่เกิดจากความโกรธของคาอิน ผลลัพธ์คือคาอินฆ่าน้ องชายของเขา ให้ ดู
ผลลัพธ์ในระยะยาวของความโกรธที่อยู่นอกเหนือการควบคุม และอ้ างอิงกลับไปยังประเด็นจากบทเรี ยน
ที่ 1 ความโกรธเป็ นเหมือนนักเลงที่ต้องการจะควบคุมชีวิตของเรา นี่คือสิ่งที่เกิดขึ ้นกับคาอิน
อย่าลืมเขียนสิทธิส่วนบุคคลที่คาอินยึดถือไว้ จนนาเขาสู่เส้ นทางแห่งความพินาศ

5

9.

ครอบคลุมหัวข้ อ ข.-2 โยเซฟ

(5-10 นาที) ดูคมู่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 41-42

หากมีผ้ เู รี ยนหนึง่ คนหรื อมากกว่านันที
้ ่จะนาเสนอเรื่ องราวของโยเซฟ เราอาจถ่ายเอกสารคูม่ ือครู
ในช่วงนี ้ให้ พวกเขาใช้ เตรี ยมตัวล่วงหน้ า
เมื่อพูดถึงชีวิตของโยเซฟ เขาคือหนึ่งในบุคคลตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่สดุ ของพระคัมภีร์ที่ต้องเผชิญกับ
ปัญหาที่ใหญ่มากๆ แต่ถึงกระนันเขาก็
้
ไม่ยอมให้ ความโกรธมีอานาจในทางทาลายชีวิตของเขาได้
โยเซฟเป็ นแบบอย่างที่แสดงให้ เราเห็นว่าแม้ ว่าสิ่งเลวร้ ายกาลังเกิดขึ ้นกับชีวิตของเรา แต่เมื่อเราสามารถ
มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับพระเจ้ าและไม่ยอมให้ ความโกรธมาควบคุมชีวิตของเราได้
ดูคมู่ ือผู้เรี ยนเพื่อหาข้ อมูลเพิ่มเติม
พูดถึงภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่ องราวตอนนี ้คร่าวๆ จากนันให้
้ ผ้ เู รี ยนคนหนึง่ อ่านบางส่วนของเรื่ องราวนี ้
จากปฐมกาล 37 โดยเริ่มจากข้ อที่ 14-20 โยเซฟมาจากครอบครัวที่รับผิดชอบต่อบทบาทหน้ าที่แบบ
ไม่ถกู ไม่ควร คุณพ่อของเขามีภรรยา 2 คนแต่รักเพียงคนเดียว แม้ โยเซฟจะเป็ นบุตรคนที่ 11 แต่ถึง
กระนันเขาก็
้
เป็ นลูกคนโปรดของพ่อ
ให้ ผ้ เู รี ยนตอบว่าพวกพี่ชายวางแผนทาความผิดเนื่องจากความโกรธของพวกเขาอย่างไรบ้ าง คาตอบ
คือพวกพี่ชายคิดจะฆ่าโยเซฟ
สุดท้ ายพวกเขาตกลงใจทาอะไรแทน? ปฐมกาล 37:26 พวกพี่ชายขายโยเซฟไปเป็ นทาส
เวลานี ้ให้ ผ้ เู รี ยนมองดูเรื่ องราวตอนนี ้จากมุมมองของโยเซฟบ้ าง หากผู้เรี ยนเป็ นโยเซฟจะรู้สกึ
อย่างไร?
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หลังจากที่ผ้ เู รี ยนตอบแล้ วให้ เล่าเรื่ องราวของโยเซฟที่เหลือต่อ คือ โยเซฟถูกขายไปเป็ นทาส แล้ ว
ภรรยาโปทิฟาร์ ก็กล่าวหาโยเซฟว่าจะข่มขืนเธอ โยเซฟต้ องอยู่ในคุกเป็ นเวลาหลายปี
หากผู้เรี ยนเป็ นโยเซฟที่ต้องถูกจับอยู่ในคุกหลายๆ ปี จะรู้สึกอย่างไรบ้ าง?
หลายปี ตอ่ มาโยเซฟได้ รับการยกชูขึ ้นสูงจนมีตาแหน่งสูงรองจากฟาโรห์แห่งอียิปต์ และอีกหลายปี
ต่อมาพี่น้องของเขาได้ มาซื ้อข้ าวที่อียิปต์
หากผู้เรี ยนอยูใ่ นสถานะเดียวกับโยเซฟจะทาอย่างไรกับพวกพี่ชาย?
หลังจากนันก็
้ เล่าเรื่ องราวในบทที่ 50 คือเมื่อยาโคบบิดาของพวกเขาได้ เสียชีวิต พวกพี่น้องมาหา
โยเซฟแล้ วเปิ ดเผยว่าพวกเขากลัวว่าโยเซฟอาจกาลังวางแผนที่จะแก้ แค้ นในสิ่งที่พวกพี่ๆ ได้ เคยทากับ
โยเซฟเมื่อหลายปี ก่อนแน่ๆ
ให้ ผ้ เู รี ยนคนหนึง่ อ่านปฐมกาล 50:19-21 ในหน้ าที่ 41 ของคูม่ ือผู้เรี ยน
แล้ วอภิปรายการตอบสนองของโยเซฟที่แตกต่างจากสิ่งที่พวกพี่ๆ คิด โยเซฟตอบสนองด้ วย
ความโกรธต่อพี่น้องหรื อไม่? โยเซฟคิดอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ ้นในอดีต?
เรื่ องของโยเซฟเป็ นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมเรื่ องการไม่ใช้ ความโกรธในวิถีทางที่ทาลาย ในทางตรงข้ าม
โยเซฟให้ อภัยพี่น้องและปฏิบตั ติ อ่ เขาด้ วยความกรุณา หัวข้ อนี่เป็ นเรื่ องที่เราจะเรี ยนในคาบถัดไป คือ
มีวิธีใหม่ๆ อะไรบ้ างที่เราสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ทาให้ เราโกรธได้ ง่ายๆ?
10. ครอบคลุมหัวข้ อ ข.-3 โมเสส (5-10 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 42-43
ขณะที่เรากาลังพูดเรื่ องโมเสสและอีกสองคนถัดไปนัน้ โมเสสถูกเลือกสรรโดยพระเจ้ าและเขาเป็ น
ผู้นาที่ยิ่งใหญ่แต่เขาก็ยงั มีปัญหาเรื่ องความโกรธด้ วย บางครัง้ ความโกรธของเราดูเหมือนสอดคล้ องกับ
พระพิโรธของพระเจ้ า ในกันดารวิถีบทที่ 20 บันทึกเรื่ องราวของโมเสสที่ยอมให้ ความโกรธควบคุมตัว
เขาและนาไปสู่เส้ นทางของความบาป นัน่ คือการไม่เชื่อฟั งพระเจ้ า
ผลลัพธ์ ของการที่โมเสสระเบิดความโกรธออกมาก็คือ โมเสสไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าแผ่นดินใหม่ที่
พระเจ้ าทรงสัญญาไว้ พระเจ้ าไม่ได้ ทรงละเลยต่อความบาป
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11. ครอบคลุมหัวข้ อ ข.-4 ดาวิด (5-10 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 43-44
เรื่ องราวใน 1 ซามูเอล 25 แสดงให้ เห็นว่าดาวิดยอมให้ การดูหมิ่นทาให้ เกิดความโกรธได้ มากขนาด
ไหน ดาวิดยอมจนถึงกับวางแผนที่จะสังหารชายที่ดหู มิ่นเขาและชายทุกคนที่ทางานให้ กบั นาบาลด้ วย
การแก้ แค้ นจะทาให้ เราตกอยู่ในความทุกข์ยากลาบากอันใหญ่หลวงได้ นี่คือเหตุวา่ ทาไมพระเจ้ าจึง
บอกเราไม่ให้ แก้ แค้ นแต่ให้ ละไว้ กบั พระเจ้ า
อะไรคือสิทธิสว่ นบุคคลที่ดาวิดยึดไว้ จนยอมให้ ความโกรธทวีความกราดเกรี ย้ วได้ ?
12. ครอบคลุมหัวข้ อ ข.-5 โยนาห์

5

(5-10 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 44-45

แม้ พระเจ้ าจะทรงใช้ โยนาห์อย่างยิ่งใหญ่แต่โยนาห์ก็ยงั มีปัญหาความโกรธเช่นกัน ใช้ เรื่ องนี ้เพื่อ
แสดงให้ เห็นถึงความท้ าทายที่เราต้ องเผชิญเพื่อเรี ยนรู้วิธีการใช้ ความโกรธในวิถีทางที่ทาให้ พระเจ้ า
พอพระทัย
13. การประยุกต์ ใช้ กับชีวิตส่ วนตัว

(5 นาที)

กลับมายังหลักความจริงจากพระคัมภีร์และข้ อพระธรรมหลักสาหรับวันนี ้ ท้ าทายผู้เรี ยนให้ ย้อน
มองกลับมาตัวเองอย่างสัตย์ซื่อ เอาใจใส่ชีวิต และวิธีการใช้ ความโกรธของตัวเอง
ท้ าทายผู้เรี ยนให้ ศกึ ษาพระคัมภีร์เพื่อค้ นหาวิธีการใช้ ความโกรธในทางที่จะทาให้ พระเจ้ าพอพระทัย
สาหรับการประยุกต์ใช้ กบั ชีวิตส่วนตัวของคาบเรี ยนวันนี ้ ให้ ผ้ เู รี ยนสัตย์ซื่อกับตนเองแล้ วดูวา่
ความโกรธใดมีอิทธิพลในชีวิตของพวกเขา ให้ ผ้ เู รี ยนเลือกว่าพวกเขาได้ เรี ยนรู้บทเรี ยนจากชีวิตบุคคล
ต่างๆ ในพระคัมภีร์ซงึ่ สามารถนามาประยุกต์ใช้ กบั ชีวิตของตนเองในสัปดาห์นี ้อย่างไร
14. การบ้ าน
ก.

มอบหมายให้ ผ้ เู รี ยนอ่านบทเรี ยนที่ 4 ในคูม่ ือผู้เรี ยนเพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวสาหรับการเรี ยน
ครัง้ ถัดไป

ข.

ให้ คะแนนโครงการที่ 7 เรื่ อง “บุคคลที ่แสดงความโกรธในพระคัมภี ร์”

ค.

โครงการที่ 8 เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ” ให้ นามาเชื่อมโยงกับเนื ้อหาที่จะ
ถูกเรี ยนในคาบเรี ยนถัดไป หนุนใจผู้เรี ยนให้ เริ่มทาโครงการนี ้ได้ เลย หลังจากที่พวกเขาอ่านบท
ที่ 4 ในคูม่ ือผู้เรี ยนแล้ ว
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15. การประเมินผลบทเรี ยน
กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านเพื่อการปรับปรุงบทเรี ยนนี ้
ส่วนใดของบทเรี ยนนี ้ที่ใช้ ได้ ดีที่สดุ ?
ส่วนใดบ้ างที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจยากที่สดุ ?
เนื ้อหาเรื่ องใดที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน?

5
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บทเรียนที่ 6
ก้ าวแรกสูก่ ารเจริ ญเติบโตใหม่ๆ
1.

หลักความจริงจากพระคัมภีร์
ฉันต้ องเรี ยนรู้วิถีใหม่ๆ ของการตอบสนองซึง่ ฉันสามารถนามาใช้ ในสถานการณ์ที่สิทธิส่วนบุคคล
ของฉันเคยถูกละเมิด

2.

ข้ อพระธรรมหลัก:
ยากอบ 1:19 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971)

6

ดูก่อนพี่น้องที่รักของเรา จงทราบข้ อนี ้ จงให้ ทกุ คนไวในการฟั ง ช้ าในการพูด ช้ าในการโกรธ
3.

การอ้ างอิงคู่มือผู้เรี ยน
บทที่ 4 ของคูม่ ือผู้เรี ยนจะถูกนามาใช้ ร่วมกับบทเรี ยนนี ้ รวมถึงโครงการที่ 4 และโครงการที่ 8 ในสมุด
บันทึกโครงการก็สามารถถูกนามาใช้ ด้วยเช่นกัน
โครงการที่ 4 “บททดสอบแรกที่ปราศจากสิทธิส่วนบุคคลของเรา”
โครงการที่ 8 “การพัฒนารู ปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ”

4.

เตรี ยมความพร้ อมก่ อนเรี ยน

(5-10 นาที)

เริ่มต้ นชันเรี
้ ยนในวันนี ้ด้ วยการทบทวนประเด็นหลักที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิส่วนบุคคลซึง่ อยู่ในการเรี ยน
ก่อนหน้ า
1. ความโกรธเป็ นเหมือนนักเลงที่แสวงหาจะครอบงาชีวิตของเรา
2. เราต้ องรับผิดชอบความโกรธของเรา
3. อาจใช้ ภาพตัวอย่างต้ นวัชพืชเพื่อแสดงว่ารากแก้ วของวัชพืชนี ้เปรี ยบเหมือนสิทธิส่วนบุคคล
อย่างไรและอะไรคือส่วนสาคัญของสิทธิส่วนบุคคลที่หล่อเลี ้ยงความโกรธของเรา
4. ให้ ผ้ เู รี ยนยกตัวอย่างว่าการที่เขามองเห็นสิทธิส่วนบุคคลนันหล่
้ อเลี ้ยงความโกรธในชีวิตของตน
อย่างไรบ้ าง
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5. ให้ สรุปการทบทวนนี ้ด้ วยการกลับไปที่บทที่ 2 ของคูม่ ือผู้เรี ยน “เราจะหยุดอานาจในทางทาลาย
ของความโกรธในชีวิตได้ อย่างไร?” คาที่สาคัญคือ “อานาจในทางทาลาย” ซึง่ กาลังพูดถึง
ความเสียหายที่ความโกรธได้ กระทาในอดีตและยังสามารถกระทาในอนาคตหากเรายังอนุญาต
ให้ มนั ทาอยู่
6. วันนี ้เราจะเริ่ มเรี ยนเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถใช้ ความโกรธในทางที่ทาให้ พระเจ้ าพอพระทัย เราจะ
ใช้ เวลาวันนี ้และอีก 3 คาบเรี ยนถัดไปกับประเด็นที่อยูใ่ นบทที่ 4 ของคูม่ ือผู้เรี ยน
5.

แนะนาบทเรี ยนวันนี ้ (2-3 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 47
เราจะใช้ ความโกรธในทางที่ทาให้ พระเจ้ าพอพระทัยก็เป็ นการท้ าทายแน่นอน การใช้ ความโกรธของ
ตนในทางที่ทาให้ พระเจ้ าพอพระทัยไม่ง่าย ไม่อาจเรี ยนรู้ได้ ในวันเดียวหรื อสัปดาห์เดียว แต่หากผู้เรี ยน
จดจ่ออยูท่ ี่การรับใช้ พระเยซูเขาก็จะได้ รับชัยชนะในเรื่ องนี ้
จงเตือนให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจว่าบทเรี ยนนี ้ไม่ได้ หนุนใจให้ พวกเขาเกิดความโกรธ แต่กลับเป็ นสิ่งตรงข้ าม
เมื่อเราสอนคนให้ ติดตามพระเยซู เรากาลังเรี ยกร้ องให้ คนนันงดเว้
้
นจากการใช้ ยาเสพติดอย่างสิ ้นเชิง
อย่างไรก็ตาม หากปั ญหาที่ควบคุมชีวิตนันเป็
้ นการกินที่ไม่เหมาะสม เช่น โรคอนอร์ ริเซีย บูลลิเมีย
เป็ นต้ นแล้ ว วิธีแก้ ไขปั ญหาคงไม่ใช่การหยุดกินแต่เป็ นการเรี ยนรู้วิธีการกินในทางที่ถวายเกียรติแด่
พระเจ้ า คือ “การบริ โภคอย่างมีความรับผิดชอบ”
เมื่อพูดเรื่ องความโกรธภาพในอุดมคติของพระเจ้ าสาหรับเรานันไม่
้ ใช่การที่เราขจัดอารมณ์นี ้ออกไป
อย่างสิ ้นเชิงแต่เป็ น “การใช้ อย่างมีความรับผิดชอบ” การเรี ยนรู้วิธีที่จะใช้ ความโกรธในทางที่ทาให้
พระเจ้ าพอพระทัยนันเป็
้ นการท้ าทายที่ใหญ่สาหรับผู้เรี ยนส่วนใหญ่และบางทีสาหรับครูด้วย!

6.

ครอบคลุมหัวข้ อ ก. เตรี ยมตัวเผชิญปั ญหาด้ วยการตัดสินใจใหม่ นีท้ ่ จี ะมอบสิทธิส่วนบุคคล
ให้ กับพระเจ้ า (5-10 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 48-50
เมื่อพูดถึงปั ญหาที่แตกต่างกัน 5 ประการซึง่ อยู่ในบทเรี ยนส่วนนี ้ให้ เราพูดคุยเพียงคร่าวๆ ประเด็น
ทังหมดเหล่
้
านี ้สามารถกลายเป็ นปัญหาใหญ่ได้ สาหรับผู้เรี ยน จุดประสงค์ของเราในการมองสิ่งเหล่านี ้ก็
เพื่อเป็ นการเตือนให้ ผ้ เู รี ยนระวังสิ่งที่อาจเกิดขึ ้นในวันข้ างหน้ า
1. เอาชนะสงครามแห่งความกลัว
2. อย่ากล่าวโทษตนเองในทุกครัง้ ที่ล้มเหลว
3. เราจะยังคงรู้สกึ โกรธอยู่
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4. เราจะมองเห็นคนอื่นมีปัญหาเรื่ องความโกรธ
5. อย่าทาให้ ความโกรธของเรา “เป็ นเรื่ องฝ่ ายวิญญาณ” จนเกินไป
คู่มือผู้เรี ยนหน้าที ่ 48-50
อย่าใช้ เวลามากเกินไปในส่วนนี ้ ส่วนที่จะตามมาในบทเรี ยนนี ้ต่างหากที่สาคัญยิ่งกว่า
7.

แนะนาหัวข้ อ ข. ก้ าวแรกสู่การเจริ ญเติบโตแบบใหม่ ๆ
(1-2 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 51-61
ขณะที่เรากาลังเริ่ มต้ นส่วนนี ้ของบทเรี ยน ทัง้ 9 ขันตอนนี
้
้แต่ละขันตอนจะเป็
้
นส่วนสาคัญของ
การเรี ยนรู้วิธีการใช้ ความโกรธในทางที่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตตนเอง
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วันนี ้เราจะดูแค่ขนตอนที
ั้
่ 1-5 เท่านัน้ ส่วนขันตอนที
้
่ 6-9 จะพูดในการเรี ยนครัง้ ต่อไป หนุนใจให้
ผู้เรี ยนทาความคุ้นเคยกับทัง้ 9 ขันตอนและเริ
้
่มนาแต่ละขันตอนมาปฏิ
้
บตั ใิ ห้ เร็ วที่สดุ เท่าที่จะทาได้
8.

ครอบคลุมหัวข้ อ ข.-1 เติมเต็มความคิดด้ วยความจริงจากพระเจ้ าเกี่ยวกับความโกรธ
(3-5 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 51-52
ท้ าทายผู้เรี ยนให้ เริ่มศึกษาพระคัมภีร์ที่พดู ถึงสิ่งที่พระเจ้ าตรัสเกี่ยวกับความโกรธอย่างละเอียด
ยิ่งผู้เรี ยนเติมความคิดของตนด้ วยความจริงของพระเจ้ าในเรื่ องนี ้ให้ เต็มมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะได้ รับ
การเตรี ยมตัวในการรับมือกับความท้ าทายที่จะเผชิญในวันข้ างหน้ าได้ ดียิ่งขึ ้นเท่านัน้
ข้ อพระคัมภีร์ที่ให้ ไว้ ในคูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 51-52 นันเป็
้ นเพียงข้ อพระธรรมไม่กี่ข้อที่พดู ถึงเรื่ อง
ความโกรธ หนุนใจผู้เรี ยนให้ ทอ่ งจาข้ อพระธรรมที่ชว่ ยหนุนชีวิตเขาให้ มากที่สดุ
หนุนใจผู้เรี ยนให้ หาวิธีว่าพวกเขาสามารถนาข้ อพระธรรมเหล่านี ้มาปฏิบตั ใิ นชีวิตได้ อย่างไร
ท้ าทายผู้เรี ยนให้ ดวู ่าเขาเคยมีความเชื่อผิดๆ เรื่ องความโกรธอย่างไร ค้ นหาวิธีการใช้ พระคัมภีร์เป็ น
แหล่งข้ อมูลใหม่เพื่อแสดงความจริงเรื่ องความโกรธ รวมถึงวิธีที่พระเจ้ าต้ องการให้ พวกเขาแสดงออกใน
ชีวิต

ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล
9.
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ครอบคลุมหัวข้ อ ข.-2 การผูกพันตัวในแต่ ละวันที่จะไม่ ยดึ สิทธิส่วนบุคคลของตน
(3-5 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 52-53
เนื ้อหาในประเด็นนี ้สามารถสอนให้ จบได้ โดยเร็ ว สิ่งสาคัญสาหรับผู้เรี ยนที่ต้องเข้ าใจก็คือ การมอบ
สิทธิสว่ นบุคคลของตนแด่พระเจ้ านันเป็
้ นกระบวนการไม่ใช่การกระทาเพียงครัง้ เดียว เพราะในชีวิตนี ้เขา
จะยังคงมีความโกรธอีกหลายๆ ครัง้
กุญเจสาคัญก็คืออย่ายอมเลิก แต่ให้ กลับมาหาพระเจ้ าและมอบสิทธิส่วนบุคคลที่ก่อให้ เกิด
ความโกรธนันแด่
้ พระเจ้ าเรื่ อยๆ แล้ วหลังจากนันให้
้ ทาตามขันตอนอื
้
่นๆ ในบทเรี ยนนี ้ต่อไป

10. ครอบคลุมหัวข้ อ ข.-3 จงตัดสินใจที่จะไม่ ปล่ อยให้ ความโกรธควบคุมเราอีก
(5-10 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 53-54
เนื ้อหาในประเด็นนี ้สามารถสอนให้ จบได้ โดยเร็ วเช่นกัน เพียงแค่ตดั สินใจว่าจะไม่ยอมให้ ความโกรธ
เข้ าควบคุมเรา ความหมายก็คือ ผู้เรี ยนต้ องรับผิดชอบต่อความโกรธของตน และไม่โทษว่าใครเป็ นคน
ทาให้ พวกเขาโกรธ

11. ครอบคลุมหัวข้ อ ข.-4 ตัง้ เป้ าหมายว่ าเราจะช้ าในการโกรธ
(5-10 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 54-57
ประเด็นนี ้และประเด็นถัดไปจาเป็ นต้ องใช้ เวลามากเป็ นพิเศษ ใช้ พระคัมภีร์ยากอบ 1:19-20 ในการ
แบ่งปั น แบ่งหัวข้ อนี ้ออกเป็ นสามประเด็นตามที่กาหนดไว้ ในพระธรรมนี ้
การสอนเนื ้อหาหัวข้ อย่ อย ก. ทุกคนควรไวในการฟั ง เราจะนาหัวข้ อนี ้มาใช้ กบั ชีวิตได้ อย่างไร
ในคูม่ ือผู้เรี ยนแนะนาว่า เราควรจะตังใจฟั
้ งสิ่งที่คนที่ทาให้ เราโกรธพูด ที่สาคัญควรไวในการฟั งพระเจ้ า
ในสถานการณ์นี ้ด้ วย เราจะฟั งพระเจ้ าได้ อย่างไร? วิธีหนึ่งก็คือ ผ่านทางข้ อพระคัมภีร์ที่เราได้ ท่องจา
เนื ้อหาในอีกสองหัวข้ อย่อยจะมีคาแนะนาสาหรับผู้เรี ยนในการนาข้ อพระคานี ้มาใช้ ในชีวิต ผู้เรี ยน
จะได้ รับแนวคิดเรื่ องวิธีปฏิบตั ิเพิ่มเติมจากข้ อพระคัมภีร์ตอนนี ้ ครัง้ ต่อไปเราจะพูดคุยขันตอนที
้
่ 5 ซึ่งจะ
อยู่หน้ าที่ 58 ของคูม่ ือผู้เรี ยน
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12. ครอบคลุมหัวข้ อ ข.-5 พัฒนาทักษะใหม่ ของการตอบสนองต่ อสถานการณ์ ซ่ ึงในอดีตเรามักใช้
ความโกรธ (15-25 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 58-59
ขันตอนนี
้
้เป็ นขันตอนที
้
่สาคัญที่สดุ จากทัง้ 9 ขันตอนสู
้
่การเรี ยนรู้วิธีการใช้ ความโกรธในทางที่ทาให้
พระเจ้ าพอพระทัย
การเรี ยนวันนี ้จาเป็ นต้ องเน้ นที่เนื ้อหาส่วนนี ้เป็ นหลัก การเรี ยนครัง้ ต่อไปจะมีรายละเอียดของ
ขันตอนที
้
่ 5 เพิ่มเติมด้ วย
1. รู ปแบบการตอบสนองแบบใหม่ สาหรั บทัง้ ชีวิตของเรา ที่ไม่ ใช่ เพียงแค่ แทนที่ความโกรธ
เท่ านัน้

6

เมื่อสอนเนื ้อหาส่วนนี ้ หากผู้เรี ยนตังเป้
้ าหมายที่จะใช้ รูปแบบการตอบสนองแบบใหม่เฉพาะเวลา
ที่ถกู ทดลองให้ โกรธก็จะเป็ นเป้าหมายที่แคบเกินไปและอาจจะนาไปสู่ความล้ มเหลวมากกว่าจะนาสู่
ความสาเร็ จ
ท้ าทายผู้เรี ยนให้ ตงเป้
ั ้ าหมายในการใช้ รูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ตลอดไม่ว่าจะถูกทดลองให้
โกรธหรื อไม่ก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น การตังเป้
้ าหมายว่าจะแสดงความอดทนต่อคนอื่นตลอดทังวั
้ นในทุก
สถานการณ์ ในขณะที่ผ้ เู รี ยนพัฒนาการตอบสนองแบบใหม่นี ้เขาสามารถใช้ รูปแบบนี ้ทุกเวลาไม่ใช่
เฉพาะเวลาที่ถกู ทดลองให้ โกรธเท่านัน้
2. ผู้เรี ยนจาเป็ นต้ องมีรูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ ท่ ีหลากหลาย
นี่ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนารูปแบบการตอบสนองใหม่หนึ่งหรื อสองรูปแบบเท่านัน้ ผู้เรี ยนต้ องรู้จกั ใช้
กลยุทธ์ที่แตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์ที่ถกู ทดลองให้ โกรธ ดูลกั ษณะนิสยั ของผู้เรี ยนแต่ละคนว่า
อะไรเป็ นตัวกระตุ้นให้ เขาเกิดความโกรธได้
3. ความโกรธเป็ นเหมือน “นักเลง” ที่ปล้ นการมองเห็นหนทางอื่นในการ ตอบสนองต่ อหลายๆ
สถานการณ์ ในชีวิตของเขา
ความโกรธเป็ นเหมือนนักเลงที่บดบังหนทางอื่นในการตอบสนองต่อสถานการณ์ในชีวิตเขา เมื่อ
ผู้เรี ยนยอมมอบสิทธิส่วนบุคคลของตนแด่พระเจ้ าและตัดสินใจที่จะตอบสนองด้ วยวิถีทางใหม่ๆ พระเจ้ า
จะทรงช่วยให้ เขาเห็นหนทางใหม่ๆ ในการตอบสนอง
เตรี ยมกระดาษโปสเตอร์ แล้ วเขียนคาว่า “ความโกรธ” ไว้ ด้านหนึง่ และคาว่า “วิถีทางใหม่ในการ
ตอบสนอง” ไว้ อีกด้ านหนึง่ อาจเขียนบนกระดานก็ได้ ระบุสถานการณ์ที่ผ้ เู รี ยนเคยใช้ ความโกรธใน
อดีต ช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าจะมีวิธีการตอบสนองโดยไม่ใช้ ความโกรธได้ อย่างไร
เมื่อเขียนวิธีการใหม่ๆ ในการตอบสนองแล้ ว ใช้ หวั ข้ อถัดไปในการช่วยผู้เรี ยนประเมินรูปแบบที่
แตกต่างกันในการตอบสนองต่อสถานการณ์นนๆ
ั้
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4. รู ปแบบที่แตกต่ างกัน 5 ลักษณะของการตอบสนอง
ในหน้ าที่ 58 ของคูม่ ือผู้เรี ยนมี 5 ลักษณะที่แตกต่างกันของการตอบสนอง โดยลักษณะเหล่านี ้ไม่ใช่
วิธีการในการตอบสนอง แต่เป็ นลักษณะแต่ละอย่างที่เกี่ยวข้ องกับวิธีที่แตกต่างกันในการตอบสนอง
เราจาเป็ นต้ องพัฒนาวิถีทางใหม่ ของการดาเนินชีวิตเมื่อมาถึงเรื่องของความโกรธ
ในชีวิตของเรา เช่ น
1)
2)
3)
4)
5)

การตอบสนองที่เป็ นแนวคิดใหม่
การตอบสนองทางด้ านอารมณ์ใหม่
การตอบสนองด้ านการกระทาแบบใหม่
การตอบสนองที่เป็ นการพูดแบบใหม่
สีหน้ าใหม่ที่ไม่ใช่ภาพลักษณ์ของความโกรธแบบว่า “ฉันอาจฆ่าคุณ!” แต่เป็ น สีหน้ าที่
แตกต่างออกไปจากเดิม
คู่มือผูเ้ รี ยนหน้าที ่ 58

คราวนี ้ให้ ผ้ เู รี ยนกลับไปดูรายการตอบสนองที่เขียนไว้ บนโปสเตอร์ พร้ อมกับตัวอย่างที่เราเพิ่ง
อภิปรายไป ทบทวนการตอบสนองที่เขียนไว้ แล้ วให้ ผ้ เู รี ยนระบุว่าลักษณะใดของการตอบสนองที่มี
พื ้นฐานอยู่บน 5 ลักษณะตามรายการที่ให้ ไว้ ด้านบน นัน่ คือการตอบสนองทางความคิด การตอบสนอง
ทางอารมณ์ การตอบสนองทางการกระทา การตอบสนองทางการพูด หรื อทางสีหน้ า?
เมื่อผู้เรี ยนตอบแล้ ว ให้ ดวู ่ายังมีสิ่งอื่นที่เข้ ากับลักษณะการตอบสนองทัง้ 5 ตกหล่นอีกหรื อไม่
หากผู้เรี ยนยังไม่ได้ เขียน “การตอบสนองทางความคิดใหม่” อย่างหนึง่ อย่างใดแล้ วล่ะก็ให้ ชว่ ยกันเสนอ
ความคิดว่ายังมีอะไรที่สามารถรวมเข้ ากับการตอบสนองแบบใหม่ได้ อีก
ในหน้ าที่ 58-59 ของคูม่ ือผู้เรี ยน เราอาจใช้ เวลาทบทวนการตอบสนองรูปแบบใหม่บางอย่างซึง่
สามารถใช้ แทนที่การตอบสนองด้ วยความโกรธ อาจกลับมาที่รายการด้ านบนนี ้และพิจารณาดูวา่
“ความคิดใหม่” อะไรบ้ างที่ผ้ เู รี ยนต้ องนามาปฏิบตั ิในวิถีทางใหม่ของการตอบสนองจริ งๆ
ยกตัวอย่างเช่น การกระทาอันแรก ความอดทนแทนที่ความโกรธ เราจะตอบสนองด้ วย
ความอดทนได้ อย่างไร? อะไรคือความคิดที่ควรใช้ เพื่อการแสดงความอดทน? มีอารมณ์อะไรบ้ างที่
ควรใช้ เพื่อความอดทน? มีการกระทาและมีคาพูดอะไรบ้ างที่จะใช้ ร่วมกัน? เป็ นต้ น
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5. เป็ นการลงทุนลงแรงอย่ างมากในการพัฒนารู ปแบบใหม่ ๆ ของการตอบสนอง
ช่วยผู้เรี ยนให้ ตระหนักว่ารูปแบบการตอบสนองแบบใหม่นนเป็
ั ้ นทักษะที่ต้องเรี ยนรู้ นัน่ หมายความ
ว่าจะต้ องใช้ ความอดทนอย่างมากและขยันหมัน่ เพียรในการรักษาทักษะนี ้ไว้ แม้ แต่ในกรณีที่ผ้ เู รี ยนอาจ
ทาได้ ไม่คอ่ ยดีนกั ในครัง้ แรกๆ
รายการวิถีทางใหม่ๆ ในการตอบสนองที่ให้ ไว้ ในคูม่ ือผู้เรี ยนนันมี
้ เพียงไม่กี่ตวั อย่าง เราสามารถ
เพิ่มเติมรายการเข้ าไปได้ อีกมาก
ประเด็นทังหมดนี
้
้จะสอนควบคูก่ บั โครงการที่ 8 “การพัฒนารู ปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ”
หากว่าผู้เรี ยนทาโครงการนี ้เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว อาจให้ ผ้ เู รี ยนสองหรื อสามคนแบ่งปันสักหนึง่ ตัวอย่างใน
ชันเรี
้ ยน

6

ข้ อแนะนา ใช้ สถานการณ์ที่ผ้ เู รี ยนรู้สึกว่าเป็ นการง่ายที่จะโกรธ จากนันให้
้ ชว่ ยกันแสดงความคิด
ว่ามีทางใดที่สามารถตอบสนองแทนที่จะใช้ ความโกรธได้ ขณะที่ผ้ เู รี ยนแสดงความคิดใหม่ๆ จงให้ เขียน
ด้ วยว่าเป็ นการตอบสนองทางความคิดใหม่ ทางอารมณ์ใหม่ ทางการกระทาใหม่ และทางคาพูดใหม่
หรื อไม่? โดยกลับไปดูที่รายการ 5 ลักษณะที่ให้ ไว้ ในหน้ าที่ 58 ของคูม่ ือผู้เรี ยน
มีความคิดอะไรบ้ างที่สามารถช่วยผู้เรี ยนให้ ตอบสนองในวิถีทางใหม่?
มีอารมณ์อะไรที่ผ้ เู รี ยนสามารถใช้ ในที่นี ้แทนความโกรธ?
มีการกระทาที่แตกต่างกันที่ผ้ เู รี ยนสามารถทาได้ หรื อไม่?
มีคาพูดที่ผ้ เู รี ยนจะพูดให้ แตกต่างออกไปอย่างไรได้ บ้าง?
การนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตส่วนตัวนันต้
้ องใช้ เวลาและหมัน่ ทาอยู่เสมอ แต่พระเจ้ าจะทรงช่วยเหลือ
พวกเขา
6. มองดูทุกสถานการณ์ ชีวิตว่ าเป็ นส่ วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้ าสาหรั บเราในวันนี ้
เมื่อไหร่ที่เรามักรู้สึกโกรธ? เวลาที่เรากาลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลาบากและเราไม่ชอบ
แนวทางที่สิ่งเหล่านันก
้ าลังเกิดขึ ้นไหม หรื อเวลาที่เราไม่ชอบสิ่งที่คนหนึง่ กาลังพูดกับเรา ความตึงเครี ยด
และความคับข้ องใจสามารถนาไปสู่ความโกรธได้ โดยง่าย
ท้ าทายผู้เรี ยนให้ มองดูทกุ สถานการณ์ว่าเป็ นส่วนหนึง่ ในแผนการของพระเจ้ าสาหรับเขา นี่ไม่ได้
หมายความว่าพระเจ้ าทรงเห็นชอบกับสิ่งที่คนๆ นี ้พูดหรื อทาต่อเขา แต่พระเจ้ าทรงรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่
กาลังเกิดขึ ้นและพระองค์ทรงพร้ อมที่จะช่ว่ ยผู้เรี ยนให้ ตอบสนองในวิถีทางที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์
และในหนทางที่จะไม่ทาให้ เขาต้ องเข้ าสูเ่ ส้ นทางของการใช้ ความโกรธที่เป็ นบาปด้ วย
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สดุดี 37:23 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย—ปี 2011 THSV11
พระยาห์ เวห์ ทรงนาย่ างเท้ าคนใดให้ ม่ ันคง ก็คนนัน้ แหละที่พระองค์ พอพระทัยทางของเขา
ข้ อพระคัมภีร์เป็ นพระสัญญาที่มีพลังสาหรับเรา พระเจ้ าจะทรงช่วยและชี ้นาทางให้ เขาผ่านทุก
สถานการณ์ที่เผชิญอยู่ในวันนี ้ แทนที่จะใช้ ความโกรธ จงมองดูสถานการณ์นี ้ว่าเป็ นโอกาสสาหรับ
พระเจ้ าที่จะช่วยให้ เราตอบสนองด้ วยวิถีทางใหม่
ท้ าทายผู้เรี ยนให้ เผชิญกับวันนันด้
้ วยข้ อความนี ้ “ทุกสถานการณ์ที่ฉันเผชิญในวันนี ้เป็ น โอกาส
สาหรับพระเจ้ าที่จะใช้ ฉนั ให้ เป็ นพระพรสาหรับบางคน”
ผู้เรี ยนสามารถใช้ แนวคิดนี ้กับทุกสถานการณ์ที่ต้องเผชิญในทุกๆ วัน ไม่ใช่แค่สถานการณ์ซงึ่ พวก
เขาถูกทดลองให้ โกรธเท่านัน้
13. การสรุปบทเรี ยนนี ้ (2-3 นาที)
ช่วงการสรุปบทเรี ยนในวันนี ้ ท้ าทายให้ ผ้ เู รี ยนเริ่มต้ นกระบวนการนี ้ทีละขันตอน
้
ท้ าทายให้ เขา
ยอมมอบสิทธิส่วนบุคคลของตนต่อพระเจ้ าอย่างต่อเนื่อ และให้ ลงทุนลงแรงกับการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ
ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ทงหลายแทนการใช้
ั้
ความโกรธ
ในการเรี ยนครัง้ ต่อไปเราจะสารวจตัวอย่างต่างๆ ของขันตอนที
้
่ 5 มากขึ ้น
14. การประยุกต์ ใช้ กับชีวิตส่ วนตัว (5 นาที)
ก.

ให้ ผ้ เู รี ยนเลือกสถานการณ์หนึ่งซึง่ มีแนวโน้ มเขาที่จะเผชิญกับการตอบสนองด้ วยความโกรธ
ให้ เขาตังเป้
้ าหมายหนึง่ อย่างในการตอบสนองด้ วยวิธีการใหม่ๆ ต่อสถานการณ์นนั ้ เราอาจโยง
เรื่ องนี ้กับโครงการที่ 8 “การพัฒนารู ปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ”

ข.

อาจให้ ผ้ เู รี ยนจับคูก่ บั อีกคนหนึง่ แล้ วอธิษฐานเผื่อกันและกัน โดยขอพระเจ้ าให้ ช่วยเขาในการใช้
รูปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ เหล่านี ้เมื่อเขาถูกทดลองให้ ตอบสนองด้ วยความโกรธ
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15. การบ้ าน
ก.

แจ้ งผู้เรี ยนว่าเมื่อใดที่พวกเขาต้ องทาโครงการที่ 8 “การพัฒนารู ปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ”
ให้ เสร็จ อาจให้ ผ้ เู รี ยนทาอีกตัวอย่างของการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ในการ ตอบสนองโดยใช้ ชดุ
คาถามที่มีอยูใ่ นโครงการที่ 8 อีก เขียนคาตอบลงบนหน้ าที่วา่ งนัน้

ข.

ให้ ผ้ เู รี ยนอ่านบทเรี ยนที่ 4 ในคูม่ ือผู้เรี ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้ า 51-61 ซึ่งจะพูดถึง 9 ขันตอนสู
้
่
การเจริ ญเติบโตใหม่ๆ

16. การประเมินผลบทเรี ยน

6

กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านเพื่อการปรับปรุงบทเรี ยนนี ้
ส่วนใดของบทเรี ยนนี ้ที่ใช้ ได้ ดีที่สดุ ?
ส่วนใดบ้ างที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจยากที่สดุ ?
เนื ้อหาเรื่ องใดที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน?
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บทเรียนที่ 7
วิธีการใหม่ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ซงึ่ ความโกรธถูกใช้ ในอดีต
1.

หลักความจริงจากพระคัมภีร์
ฉันต้ องเรี ยนรู้วิถีทางใหม่ๆ ในการตอบสนองซึง่ ฉันสามารถใช้ ในสถานการณ์ที่สิทธิส่วนบุคคลของ
ฉันเคยถูกละเมิด

2.

ข้ อพระธรรมหลัก
โคโลสี 3:8, 10 (ฉบับสมาคมพระคริ สตธรรมไทย TH1971)
แต่บดั นี ้เราทังหลายจงละทิ
้
้งสิ่งเหล่านี ้ทังหมด
้
คือความโกรธ ความฉุนเฉียว การคิดร้ าย การใส่ร้าย
และคาพูดหยาบโลนที่ออกจากปากของเรา และสวมวิสยั มนุษย์ใหม่ที่กาลังได้ รับการสร้ างขึ ้นใหม่ ตาม
พระฉายาของพระองค์ผ้ ทู รงสร้ างเพื่อให้ ร้ ูจกั พระเจ้ า

3.

การอ้ างอิงคู่มือผู้เรี ยน
บทที่ 4 ของคูม่ ือผู้เรี ยนจะถูกนามาใช้ ร่วมกับบทเรี ยนนี ้ รวมถึงโครงการที่ 5 และโครงการที่ 8 ใน
สมุดบันทึกโครงการ ก็อาจนามาใช้ ด้วยเช่นกัน
โครงการที่ 5 “ความโกรธในพระคัมภี ร์”
โครงการที่ 8 “การพัฒนารู ปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ”

4.

เตรียมความพร้ อมก่ อนเรี ยน (5-10 นาที)
อาจขอให้ ผ้ เู รี ยนบางคนแบ่งปั นตัวจากชีวิตประสบการณ์ของตัวเองว่าหลังจากเรี ยนครัง้ ที่แล้ วไปเขา
มีโอกาสใช้ การตอบสนองด้ วยรูปแบบใหม่ๆ แทนที่ใช้ ความโกรธอย่างไร ให้ เตรี ยมเรื่ องราวของผู้สอน
หรื อผู้เรี ยนรุ่นก่อนหน้ าไว้ ด้วยเผื่อไม่มีใครออกมาแบ่งปัน
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5.

ทบทวนบทเรียนครั ง้ สุดท้ ายอย่ างคร่ าวๆ

(2-4 นาที)

ใช้ เวลาสักสองสามนาทีในการทบทวนประเด็นสาคัญเกี่ยวกับสิทธิสว่ นบุคคลที่ได้ พดู ไว้ ครัง้ ที่แล้ ว
ทบทวนแค่ 5 ขันตอนแรก
้
“ก้ าวแรกสูก่ ารเจริญเติบโตแบบใหม่ๆ” ที่อยู่ในหน้ าที่ 51-59 ของคูม่ ือผู้เรี ยน
เตรี ยมโปสเตอร์ ทงั ้ 9 ขันตอน
้
แขวนที่ผนังห้ องด้ วย

ก้ าวแรกสู่การเจริ ญเติบโตแบบใหม่ ๆ
1.
2.
3.
4.
5.

7

เติมเต็มความคิดด้ วยความจริ งจากพระเจ้ าเกี่ยวกับความโกรธ
การผูกพันตัวในแต่ละวันที่จะไม่ยดึ สิทธิส่วนบุคคลของตน
จงตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้ ความโกรธควบคุมเราอีก
ตังเป้
้ าหมายว่าเราจะช้ าในการโกรธ
พัฒนาทักษะใหม่ของการตอบสนองต่อสถานการณ์ซงึ่ ในอดีตเรามักใช้ ความโกรธ
คู่มือผูเ้ รี ยนหน้าที ่ 51-59

เมื่อมาถึงขันตอนที
้
่ 5 จงบอกผู้เรี ยนด้ วยว่า เรากาลังจะใช้ เวลาส่วนใหญ่ของคาบเรี ยนในวันนี ้ใน
การทบทวนเรื่ องนี ้อีกครัง้
6.

การทบทวนบทเรี ยนสาหรั บครู
เตือนความจาผู้เรี ยนเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้ แนะนาไปในคาบเรี ยนสุดท้ าย ในความคิดของพระเจ้ า เรา
ไม่ต้องขจัดความโกรธออกไปอย่างสิ ้นเชิง แต่ต้อง “ใช้ อย่างมีความรับผิดชอบ” ต่างหาก นัน่ คือสิ่งที่เรา
จาต้ องยึดถือตามนัน้ การเรี ยนรู้วิธีการใช้ ความโกรธในทางที่ทาให้ พระเจ้ าพอพระทัยนันเป็
้ นความท้ า
ทายสาหรับผู้เรี ยนส่วนใหญ่ของเรา
เราต้ องพิจารณาว่าเราจะใช้ เวลามากเท่าไหร่ในขันตอนที
้
่ 6-9 ทางเลือกหนึ่งก็คือ การพูดเนื ้อหา
ขันตอนเหล่
้
านี ้ให้ หมดก่อน แล้ วค่อยกลับมาใช้ เวลาที่เหลือของการเรี ยนพูดขันตอนที
้
่5

7.

ครอบคลุมหัวข้ อ ข.-6. การพัฒนารู ปแบบใหม่ ๆ ของการตอบสนองต่ อความขัดแย้ ง
(2- 4 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 59
ประเด็นที่พดู ถึงวิธีที่ผ้ เู รี ยนจะตอบสนองต่อความขัดแย้ งนันเป็
้ นประเด็นที่สาคัญ แต่หากจะสอน
ควรแยกออกมาเป็ นอีกวิชาเพราะว่าเป็ นเรื่ องที่ใหญ่มากสาหรับคริ สเตียนใหม่
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ท้ าทายผู้เรี ยนให้ ใส่ใจวิธีที่พวกเขาตอบสนองเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้ ง ให้ ผ้ เู รี ยนเริ่ม
พิจารณาดูว่าเป็ นการยากเพียงใดที่เขาจะควบคุมคาพูดและความคิดในขณะที่อยู่ในสถานการณ์ที่เกิด
ความขัดแย้ ง
อาจเกี่ยวกับวิถีทางใหม่ๆ ที่ผ้ เู รี ยนสามารถตอบสนองเมื่ออยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้ ง แทนการใช้
ความโกรธอย่างที่เคยทาในอดีต ท้ าทายผู้เรี ยนให้ ค้นหาพระวจนะที่จะช่วยพัฒนาวิถีทางใหม่ๆ ใน
การตอบสนองเมื่อต้ องอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้ งใดก็ตาม
8.

ครอบคลุมหัวข้ อ ข.-7. เฉลิมฉลองแม้ ในชัยชนะเล็กๆ
(2-4 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 59-60
พูดประเด็นนี ้เพียงคร่าวๆ แต่ประเด็นก็สาคัญ ผู้เรี ยนไม่สามารถเชี่ยวชาญกลยุทธ์ใหม่ๆ ใน
การตอบสนองต่อสถานกาณ์ชีวิตภายในวันเดียว ทุกอย่างเป็ นกระบวนการที่คอ่ ยๆ ดาเนินไปอย่างช้ าๆ
และอาจสร้ างความเจ็บปวดสาหรับบางคน อาจทบทวนเนื ้อหาในหน้ าที่ 29 ซึ่งพูดถึงก้ าวเล็กๆ ของ
การพัฒนาในการเอาชนะปั ญหา
ซาตานพยายามเต็มที่ที่จะทาให้ ผ้ เู รี ยนท้ อแท้ ใจในการสร้ างการเปลี่ยนแปลงนี ้ มารจะบดขยี ้ผู้เรี ยน
ด้ วยเล่ห์กลและการกล่าวโทษในทุกครัง้ ที่เขาล้ มเหลวและเกิดความโกรธ
หนุนใจผู้เรี ยนให้ ม่งุ หน้ าไปในก้ าวเล็กๆ ของการพัฒนาและเฉลิมฉลองแต่ละชัยชนะที่นาสู่ก้าวแห่ง
การพิชิตภูเขาแห่งปั ญหาของความโกรธที่ทาลายล้ าง

9.

ครอบคลุมหัวข้ อ ข.-8 จงใช้ ความโกรธเป็ น “นาฬิกาปลุก” ของเรา
(3-5 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 60
อาจใช้ นานาฬิกาเป็ นตัวอย่างโดยเลือกอันที่ตงปลุ
ั ้ กแบบเสียงดังๆ ตังให้
้ นาฬิกาส่งเสียงปลุกแล้ ว
อธิบายว่าเมื่อเราเริ่ มต้ นใช้ ความโกรธให้ คิดถึงเสียงเตือนของ “นาฬิกาปลุก” ที่จะปลุกเขาให้ ตื่นขึ ้นและ
ให้ หนั มาใส่ใจกับสิ่งที่กาลังเกิดขึ ้นในชีวิตขณะนัน้ ผู้เรี ยนจาเป็ นต้ องเริ่มต้ นใช้ รูปแบบการตอบสนอง
แบบใหม่แทนที่จะถอยกลับไปสูว่ ิถีทางเดิมของการตอบสนองด้ วยความโกรธ
นี่เป็ นแนวคิดที่เรี ยบง่ายมากและเป็ นแนวทางที่สามารถสร้ างอิทธิพลในชีวิตผู้เรี ยนได้ เมื่อผู้เรี ยน
เตือนตนเองในแต่ละวันว่า “ความโกรธเป็ นเหมือนนาฬิกาปลุกของเรา” ที่คอยปลุกให้ เราเริ่มต้ น
ตอบสนองในวิถีทางใหม่ตอ่ สถานการณ์เหล่านี ้แทนการยอมให้ ความโกรธนาเราสูเ่ ส้ นทางของการทาลาย
อาจให้ ผ้ เู รี ยนสักสองคนแสดงละครสัน้ โดยให้ คนหนึง่ รู้สึกความโกรธอีกคนหนึง่ ทันใดนันนาฬ
้ ิกา
ปลุกก็ดงั ขึ ้น แล้ วผู้เรี ยนคนนันก็
้ หยุดตอบสนองอีกฝ้ายหนึ่งด้ วยความโกรธทันที
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ในชีวิตจริงเราใช้ นาฬิกาปลุกเพื่อเปลี่ยนการกระทาของเรา หยุดการนอนหลับ ให้ ตื่นขึ ้น แต่งตัว
หรื อเราอาจไม่ใส่ใจเสียงนาฬิกาปลุกแล้ วนอนต่อไป แนวคิดเรื่ องนาฬิกาปลุกสามารถนามาใช้ กบั เรื่ อง
ความโกรธของเราได้ เราสามารถใช้ นาฬิกาปลุกเพื่อหยุดความโกรธ แล้ วเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
ของเรา หรื อเราไม่ใส่ใจแล้ วปล่อยให้ ความโกรธขับเคลื่อนชีวิตของเราต่อไป
10. ครอบคลุมหัวข้ อ ข.-9 จงเลือกกฏเกณฑ์ ใหม่ ๆ ในการดาเนินชีวิตของเรา
(3-5 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 60-61
ประเด็นนี ้สามารถโยงไปยังประเด็นเรื่ องสิทธิสว่ นบุคคล ซึง่ เป็ นกฏเกณฑ์ที่เราทาเพื่อชีวิตของเรา
และคนรอบข้ างซึง่ เราคาดหวังให้ คนอื่นๆ ทาตาม เมื่อเรามอบสิทธิสว่ นบุคคลของเราแด่พระเจ้ า เราก็
ต้ องมีกฏเกณฑ์ใหม่สาหรับการดาเนินชีวิตประจาวันด้ วย เราจาเป็ นต้ องหันมาหาพระเจ้ าและใช้
กฏเกณฑ์ของพระองค์สาหรับการดาเนินชีวิตประจาวันของเรา

7

ในคูม่ ือผู้เรี ยนได้ ให้ ข้อพระคัมภีร์หลายข้ อซึง่ สามารถใช้ เพื่อนาทางเราในกฏเกณฑ์ใหม่ๆ สาหรับการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน นี่เป็ นกฏเกณฑ์ของพระเจ้ า
การสรุป 9 ขันตอนนี
้
้ที่นาสูก่ ารเรี ยนรู้วิธีการใช้ ความโกรธของเราในวิถีทางที่ทาให้ พระเจ้ าพอพระทัย
นันบางส่
้
วนของขันตอนเหล่
้
านี ้จะต้ องใช้ เวลาอย่างมากก่อนที่เราจะทาขันตอนเหล่
้
านี ้ให้ สาเร็ จอย่าง
ต่อเนื่องได้
11. กลับมาที่หัวข้ อ ข.-5 พัฒนาทักษะใหม่ ของการตอบสนองต่ อสถานการณ์ ซ่ ึงในอดีตเรามักใช้
ความโกรธ (15-25 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 58-59
ในเวลาที่เหลือของคาบเรี ยนวันนี ้ให้ ทบทวนประเด็น ข.-5 ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนที่ 5 พัฒนาทักษะใหม่
ของการตอบสนองต่ อสถานการณ์ ซ่ ึงในอดีตเรามักใช้ ความโกรธ ใช้ สถานการณ์ที่ผ้ เู รี ยนใช้
ความโกรธในอดีตเป็ นตัวอย่างเพิ่มเติม
ให้ โอกาสผู้เรี ยนระบุสถานการณ์ที่อยากจะอภิปราย ให้ วาดภาพวัชพืชที่มีรากแก้ วบนกระดาน
เพื่อแสดงให้ เห็นสิ่งที่ก่อให้ เกิดความโกรธขึ ้น อีกด้ านหนึง่ ของกระดานเขียนรายการวิถีทางใหม่ๆ ของ
การตอบสนองแทนการใช้ ความโกรธ
ให้ อ้างอิงกลับไปยัง 5 ลักษณะที่แตกต่างกันของการตอบสนอง ซึง่ เราติดไว้ ที่ผนังห้ องเรี ยน และ
พิจารณาว่าลักษณะใดของความคิดใหม่ อารมณ์ใหม่ ฯลฯ เหล่านันที
้ ่สามารถถูกใช้ ในการตอบสนอง
ใหม่ๆ นี ้
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เราจาเป็ นต้ องพัฒนาวิถีทางใหม่ ของการดาเนินชีวิตเมื่อมาถึงเรื่องของความโกรธ
ในชีวิตของเรา เช่ น
1)
2)
3)
4)
5)

การตอบสนองที่เป็ นแนวคิดใหม่
การตอบสนองทางด้ านอารมณ์ใหม่
การตอบสนองด้ านการกระทาแบบใหม่
การตอบสนองที่เป็ นการพูดแบบใหม่
สีหน้ าใหม่ที่ไม่ใช่ภาพลักษณ์ของความโกรธแบบว่า “ฉันอาจฆ่าคุณ!” แต่เป็ นสีหน้ าที่
แตกต่างออกไปจากเดิม
คู่มือผู้เรี ยนหน้าที ่ 58

ทบทวนตัวอย่างที่มีเท่าที่เวลาจะอานวย โดยอภิปรายร่วมกับผู้เรี ยนถึงวิถีทางใหม่ๆ ที่เขาสามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์เหล่านี ้ เตือนผู้เรี ยนด้ วยว่าเขาต้ องลงทุนลงแรงอย่างหนักในการพัฒนา
การตอบสนองรูปแบบใหม่และทาให้ สิ่งเหล่านี ้กลายเป็ นส่วนหนึง่ ในวิถีชีวิตของเขา
การตอบสนองด้ วยรูปแบบใหม่นี ้คือทักษะที่จะต้ องเรี ยนรู้ นัน่ หมายความว่าต้ องมีการฝึ กฝนและ
พยายามอย่างมากในการรักษาทักษะนี ้ไว้ แม้ ว่าอาจจะทาได้ ไม่คอ่ ยดีนกั ในครัง้ แรก
อาจให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งปั นตัวอย่างจากโครงการที่ 8 “การพัฒนารู ปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ” ใน
สมุดบันทึกโครงการ
จงมองดูทุกสถานการณ์ ในชีวิตว่ าเป็ นส่ วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้ าสาหรั บเรา
เราได้ นาเสนอแนวคิดนี ้ในครัง้ ที่แล้ ว แต่วนั นี ้จะพูดอีกครัง้ เพราะสิ่งนี ้มีความสาคัญมาก นี่เป็ น
รูปแบบทางความคิดแบบใหม่เพื่อพัฒนาความคิดของผู้เรี ยน เมื่อผู้เรี ยนโอบรับความจริ งนี ้ และเชื่อไป
ตลอดชีวิตเขาก็จะหยุดอานาจของรูปแบบความคิดเดิมที่เขามีเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลของตนและ
รูปแบบการตอบสนองด้ วยความโกรธ
ท้ าทายผู้เรี ยนให้ มองดูทกุ สถานการณ์ว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนการของพระเจ้ าที่มีสาหรับตน ไม่ได้
หมายความว่าพระเจ้ าทรงเห็นชอบกับสิ่งที่บคุ คลนันได้
้ พดู หรื อกระทาต่อเขา แต่พระเจ้ าทรงตระหนักดี
ถึงสิ่งที่กาลังเกิดขึ ้นและพระองค์ทรงพร้ อมที่จะช่วยเหลือผู้เรี ยนให้ ตอบสนองในวิถีทางที่จะถวายเกียรติ
แด่พระเจ้ าและไม่ทาให้ เขาต้ องไปสู่เส้ นทางของการใช้ ความโกรธในทางที่เป็ นบาป
สดุดี 37:23 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย—ปี 2011 THSV11
พระยาห์ เวห์ ทรงนาย่ างเท้ าคนใดให้ ม่ ันคง ก็คนนัน้ แหละที่พระองค์ พอพระทัยทางของเขา
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ข้ อพระธรรมนี ้มีพระสัญญาที่เปี่ ยมด้ วยพลังสาหรับเรา พระเจ้ าจะทรงช่วยและชี ้นาทางพวกเขาใน
ทุกสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญในวันนี ้ แทนที่จะเกิดความโกรธ จงมองดูสถานการณ์นี ้ว่าเป็ นโอกาสที่
พระเจ้ าจะทรงช่วยพวกเขาให้ ตอบสนองในวิถีทางใหม่ๆ
ท้ าทายผู้เรี ยนให้ เผชิญกับวันนันด้
้ วยถ้ อยคานี ้ คือ “ทุกสถานการณ์ที่ฉันเผชิญในวันนี ้เป็ นโอกาสที่
พระเจ้ าจะทรงใช้ ฉันให้ เป็ นพระพรต่อใครบางคน”
นี่คือสิ่งที่ผ้ เู รี ยนสามารถใช้ ได้ กบั ทุกสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญ ไม่ใช่เฉพาะแค่สถานการณ์ที่พวก
เขาถูกทดลองให้ โกรธเท่านัน้
12. การประยุกต์ ใช้ กับชีวิตส่ วนตัว

(5 นาที)

ให้ ผ้ เู รี ยนเลือกหนึง่ สถานการณ์ที่จะทาให้ เขาเจอปั ญหาและง่ายที่จะตอบสนองด้ วยความโกรธ
ให้ ผ้ เู รี ยนตังเป้
้ าหมายของการตอบสนองในวิถีทางใหม่ๆ ต่อสถานการณ์นนั ้ อาจโยงเรื่ องนี ้กับ โครงการ
ที่ 8 “การพัฒนารู ปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ”

7

13. การบ้ าน
1.

ในช่วงท้ ายของการเรี ยน ให้ ทาแบบทดสอบย่อยจากพระธรรมสุภาษิต 15:1

2.

ให้ คะแนนโครงการที่ 8 “การพัฒนารู ปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ” ของผู้เรี ยน

3.

ให้ ผ้ เู รี ยนอ่านบทที่ 4 ในคูม่ ือผู้เรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้ าที่ 62-65 เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัว
สาหรับคาบเรี ยนถัดไป

14. การประเมินผลบทเรี ยน
กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านเพื่อการปรับปรุงบทเรี ยนนี ้
ส่วนใดของบทเรี ยนนี ้ที่ใช้ ได้ ดีที่สดุ ?
ส่วนใดบ้ างที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจยากที่สดุ ?
เนื ้อหาเรื่ องใดที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน?
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บทเรียนที่ 8
การเจริ ญเติบโตที่สาคัญสามด้ านเพื่อจัดการกับความโกรธ
1.

หลักความจริงจากพระคัมภีร์
ฉันจาเป็ นต้ องพัฒนาลักษณะชีวิตด้ านบวก เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่สิทธิสว่ นบุคคลของฉัน
กาลังถูกละเมิด

2.

ข้ อพระธรรมหลัก
เอเฟซัส 4:31-32 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971)
จงให้ ใจขมขื่น และใจขัดเคือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกัน และการพูดให้ ร้าย กับการคิด
ปองร้ ายทุกอย่างอยูห่ ่างไกลจากเราเถิด และเราจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูตอ่ กัน และอภัยโทษให้ กนั
เหมือนดังที่พระเจ้ าได้ ทรงโปรดอภัยโทษให้ แก่เราในพระคริ สต์นนั ้

3.

การอ้ างอิงคู่มือผู้เรี ยน
บทที่ 4 โดยเฉพาะในหน้ าที่ 62-65 ของคูม่ ือผู้เรี ยนจะถูกนามาใช้ ร่วมกับบทเรี ยนนี ้ รวมถึงโครงการ
ที่ 8, 9 และโครงการที่ 10 ในสมุดบันทึกโครงการ ก็สามารถถูกนามาใช้ ด้วยเช่นกัน
โครงการที่ 8 “การพัฒนารู ปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ”
โครงการที่ 9 “การพัฒนาคุณสมบัติชีวิตภายในทางบวก”
โครงการที่ 10 “ความรับผิ ดชอบส่วนตัวของเรา”

4.

เตรี ยมความพร้ อมก่ อนเรี ยน

(5-10 นาที)

เริ่มต้ นคาบเรี ยนในวันนี ้ด้ วยการขอผู้เรี ยนให้ แบ่งปันตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีการตอบสนองต่อ
สถานการณ์โดยใช้ การตอบสนองแบบใหม่แทนการใช้ ความโกรธ
เตรี ยมตัวแบ่งปั นจากชีวิตของเราเอง หรื อจากผู้เรี ยนรุ่นก่อนที่ได้ แสดงถึงการตอบสนองแบบใหม่
ด้ วยเผื่อในกรณีที่ไม่มีผ้ เู รี ยนคนใดอาสาสมัครแบ่งปั น
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5.

การทบทวนบทเรี ยนสาหรั บครู
ให้ ใช้ กิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมก่อนเรี ยนเป็ นบทนาสู่ประเด็นหลักที่เราต้ องการจะสอนในวันนี ้
เราจะมองดูสามด้ านที่สาคัญซึง่ ทังหมดนี
้
้จะเกี่ยวข้ องกับวิธีการดาเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคน
เหล่านันที
้ ่ได้ มอบสิทธิสว่ นบุคคลของตนแด่พระเจ้ าแล้ ว
1.

การพัฒนาคุณลักษณะชีวิตทางบวกในชีวิตของเรา

2.

การเรี ยนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบส่วนตัวกับสิทธิส่วนบุคคล

3.

การพัฒนาขอบเขตในชีวิตของเรา

จงอธิบายให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจว่าสามด้ านที่สาคัญเหล่านี ้ล้ วนมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับสิ่งที่เราได้ พดู คุยกันไป
ในสองคาบเรี ยนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากลยุทธ์ตา่ งๆ ของการตอบสนองต่อสถานการณ์
ซึง่ ผู้เรี ยนจะโกรธได้ ง่ายๆ อย่างไรก็ตาม ประเด็นเหล่านี ้เป็ นสามด้ านของการเจริญเติบโตในระยะยาวซึง่
สามารถมีผลกระทบที่สาคัญต่อวิธีการที่ผ้ เู รี ยนแสดงความโกรธ
เราต้ องพิจารณาว่าเราจะให้ เวลากับทังสามหั
้
วข้ อนี ้เท่าไร ทางเลือกหนึง่ ก็คือแบ่งให้ แต่ละช่วงเท่าๆ
กัน ประมาณ 15 นาทีตอ่ แต่ละหัวข้ อ

8

หัวข้ อสุดท้ ายคือขอบเขตนันมี
้ เนื ้อหามากจนสามารถแบ่งเป็ นอีกวิชาหนึ่งได้ ดังนัน้ เราพูดหัวข้ อ
สุดท้ ายคร่าวๆ ก็พอ
6.

ครอบคลุมหัวข้ อ ค. การพัฒนาคุณลักษณะชีวิตทางบวก
(10-15 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 62
คุณลักษณะชีวิตด้ านบวกนันไม่
้ ได้ เป็ นสิ่งที่พฒ
ั นาได้ ภายในเวลาชัว่ ข้ ามคืน หากแต่เป็ น
กระบวนการหนึ่งของการเรี ยนรู้วิถีทางที่จะทาให้ คณ
ุ ลักษณะเหล่านี ้เจริ ญงอกงามขึ ้นในชีวิตของเรา
เราต้ องฝึ กฝนโดยการนามาใช้ ในชีวิตส่วนตัวมากทีเดียว
ในคูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 62 เราจะมีข้อพระคัมภีร์ที่แสดงให้ เห็นคุณลักษณะต่างๆ ที่สามารถพัฒนาใน
ชีวิตของผู้เชื่อ
1 โคริ นธ์ 13:4-8
2 เปโตร 1:5-7
ยังมีพระคัมภีร์อีกหลายข้ อที่แสดงให้ เห็นคุณลักษณะชีวิตที่พระเจ้ าทรงต้ องการให้ เราพัฒนา
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วิ ชาคุณลักษณะชี วิต ซึ่งอยูใ่ นหลักสูตร การศึกษาส่วนตัวสาหรับคริ สเตียนใหม่ เป็ นแหล่งข้ อมูลอีก
แหล่งหนึ่งของคุณลักษณะชีวิตที่เราสามารถพัฒนาในชีวิตของเรา ชันเรี
้ ยนนี ้ได้ ให้ รายการคุณลักษณะ
ชีวิตด้ านบวก 49 อย่างที่เราควรจะพัฒนา
หนึง่ ในประเด็นสาคัญที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเห็นชัดก็คือว่า คุณลักษณะชีวิตเหล่านี ้สามารถถูกใช้ แทนที่
ความโกรธ เรากล่าวก่อนหน้ านันในบทเรี
้
ยนที่ 6 แล้ วว่าเราจะไม่พยายามขจัดความโกรธออกไปอย่าง
สิ ้นเชิง แทนที่จะเป็ นเช่นนัน้ เราต้ องการเรี ยนรู้วิธีการที่จะใช้ ความโกรธของเราในทางที่ถวายเกียรติแด่
พระเจ้ า อย่างไรก็ตามสาหรับพวกเราส่วนใหญ่แล้ วหนทางโดยส่วนใหญ่ที่เราเคยใช้ ความโกรธนันมั
้ ก
เป็ นในทางทาลายและไม่ได้ ถวายเกียรติแด่พระเจ้ ามากกว่า
ในเวลานี ้เราอาจใช้ ภาพตัวอย่างเรื่ องวัชพืชที่มีรากแก้ วหยัง่ ลึกซึง่ เราได้ แนะนาในการเรี ยนแรกของ
วิชานี ้ ให้ ผ้ เู รี ยนใคร่ครวญว่าเขาใช้ วิธีการใดในการแสดงความโกรธในชีวิต เป็ นไปได้ ว่าหลายครัง้ เขา
อาจไม่ได้ เห็นทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการแสดงความโกรธ นี่เป็ นเหมือนสวนที่ถกู ปกคลุมด้ วยวัชพืช
ทัว่ ทังพื
้ ้นที่ ทังหมดที
้
่เรามองเห็นก็คือวัชพืชจนไม่มีพืชผักใดสามารถขึ ้นได้
แต่ถ้าหากเรากาจัดวัชพืชเหล่านันออกไปแล้
้
วก็จะมีพื ้นที่ให้ ต้นไม้ อื่นๆ ได้ เจริญงอกงามและ
กลายเป็ นต้ นไม้ ที่แข็งแรงและเกิดผลดี นี่ก็คล้ ายกันกับเรื่ องความโกรธกับคุณลักษณะชีวิตทางบวก
หากว่าผู้เรี ยนหยุดใช้ ความโกรธเขาก็จะมีพื ้นที่วา่ งในชีวิตให้ กบั คุณลักษณะชีวิตทางบวกที่จะเจริญงอก
งามขึ ้นมาได้ ยิ่งคุณลักษณะชีวิตทางบวกเหล่านี ้เจริญงอกงามในชีวิตของผู้เรี ยนมากเท่าไหร่เขาก็จะ
กลายเป็ นคนที่มีความเข้ มแข็งมากยิ่งขึ ้นเท่านัน้ แล้ วเขาก็สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ทงหลาย
ั้
โดยคุณลักษณะเหล่านี ้แทนการใช้ ความโกรธได้ ดีขึ ้นด้ วย
ท้ าทายผู้เรี ยนให้ เห็นความสาคัญของการเติมเต็มคุณลักษณะเหล่านี ้ลงในพืน้ ที่ว่างแห่งชีวิตของตน
ในยามที่ได้ มอบสิทธิส่วนบุคคลแด่พระเจ้ า คุณลักษณะชีวิตเหล่านี ้จะเข้ ามาแทนที่การตอบสนองด้ วย
ความโกรธซึง่ มักเป็ นแบบที่เขาเคยใช้ มาก่อน
การพัฒนาคุณลักษณะชีวิตด้ านบวกเหล่านี ้จริงๆ แล้ วเป็ นการแสดงออกของขันตอนที
้
่ 5 ในรายการ
ของทัง้ 9 ขันตอนสู
้
่การเจริญเติบโตใหม่ ซึง่ เราได้ อภิปรายกันในสองคาบเรี ยนก่อนหน้ านัน้ ขันตอนที
้
่5
“พัฒนาทักษะใหม่ของการตอบสนองต่อสถานการณ์ซงึ่ ในอดีตเรามักใช้ ความโกรธ” สามารถเป็ นขันตอน
้
ที่เรี ยบง่ายหรื อเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในระยะยาวในชีวิตของเรา ในบทเรี ยนนันเราได้
้
พดู คุยถึง
ความสาคัญของการพัฒนารูปแบบการตอบสนองแบบใหม่สาหรับทังชี
้ วิตของเรา ไม่ใช่เพียงแค่การ
แทนที่ความโกรธเท่านัน้
แสดงให้ ผ้ เู รี ยนเห็นว่าหนทางที่ดีที่สดุ ในการเอาชนะอานาจในทางทาลายของความโกรธในชีวิตของ
ตนก็คือ การใช้ รูปแบบการตอบสนองแบบใหม่เหล่านี ้ที่เป็ นมากกว่าแค่การแทนที่ความโกรธ หากผู้เรี ยน
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เพียงแต่ตงเป้
ั ้ าหมายที่จะใช้ รูปแบบการตอบสนองแบบใหม่นี ้เฉพาะในยามที่พวกเขาถูกทดลองให้ โกรธ
เท่านัน้ นัน่ ก็เป็ นเป้าหมายที่แคบเกินไปและมีแนวโน้ มนาไปสูค่ วามล้ มเหลวมากกว่าความสาเร็ จ
ท้ าทายผู้เรี ยนให้ ตงเป้
ั ้ าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะชีวิตด้ านบวกเหล่านี ้และใช้ เป็ นรูปแบบ
การตอบสนองแบบใหม่ในตลอดทังวั
้ น ไม่ว่าเขาจะถูกทดลองให้ โกรธหรื อไม่ก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น
การตังเป้
้ าหมายที่แสดงความอดทนต่อคนอื่นตลอดทังวั
้ นในทุกสถานการณ์ ขณะที่ผ้ เู รี ยนฝึ กฝนที่จะ
พัฒนาคุณลักษณะชีวิตด้ านนี ้พวกเขาก็สามารถใช้ คณ
ุ ลักษณะนี ้ได้ ทกุ เวลาไม่ใช่เฉพาะเมื่อถูกทดลองให้
โกรธเท่านัน้
7.

แนะนาหัวข้ อ ง. เรี ยนรู้ ความแตกต่ างระหว่ างความรั บผิดชอบส่ วนตัวกับสิทธิส่วนบุคคล
(2-3 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 63
ส่วนนี ้ของบทเรี ยนจะยกประเด็นที่สาคัญยิ่งสาหรับผู้เรี ยนในการเข้ าใจความแตกต่างระหว่าง
ความรับผิดชอบส่วนตัวกับสิทธิสว่ นบุคคล ผู้เรี ยนอาจไม่ได้ มีทกั ษะมากนักในการระบุความแตกต่าง
ระหว่างสิทธิกบั ความรับผิดชอบ

8.

8

ครอบคลุมหัวข้ อ ง.-1 อะไรคือความรับผิดชอบส่ วนตัว?
(5-7 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 63-64
ความรับผิดชอบส่วนตัวคือกฏเกณฑ์ทงหลายที
ั้
่ผ้ ูนาให้ เราเพื่อทาตาม จงแน่ใจว่าผู้เรี ยนเข้ าใจถึง
ความแตกต่างระหว่างสิทธิกบั ความรับผิดชอบแล้ ว หลังจากนันยกตั
้ วอย่างหลายๆ รูปแบบเพื่อให้
ผู้เรี ยนเข้ าใจมากขึ ้น
มีสามตัวอย่างในคูม่ ือผู้เรี ยนที่พดู ถึงคนที่มอบความรับผิดชอบส่วนตัวของตนแด่พระเจ้ า โดยเขาคิด
ผิดว่ากาลังมอบสิทธิสว่ นบุคคลของตนแด่พระองค์ ทบทวนแต่ละตัวอย่างแล้ วอภิปรายว่าอะไรคือ
ความแตกต่างระหว่างสิทธิกบั ความรับผิดชอบ
อาจให้ ผ้ เู รี ยนดูที่โครงการที่ 10 “ความรับผิ ดชอบส่วนตัวของเรา” หากผู้เรี ยนยังไม่ได้ ทาให้ เริ่มทา
รายงานนี ้ให้ เสร็จ
อาจพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่บางคนอาจมีซงึ่ ก็คือการไปรับเอาความรับผิดชอบที่เขาไม่ได้ รับ
มอบหมายให้ กระทา บุคคลนันอาจต้
้
องการรับผิดชอบจริ งๆ แต่รับเอาความรับผิดชอบนันมาโดยที
้
่ผ้ นู า
ไม่ได้ มอบหมายให้ นี่ก็เป็ นสิ่งที่ผิดและอาจก่อให้ เกิดปัญหามากมายตามมาได้
แม้ แต่ในกรณีที่คนอื่นมีความรับผิดชอบและรับมือกับความรับผิดชอบนันได้
้ ไม่ดีพอ ก็ยงั เป็ นสิ่งผิด
ที่เราจะรับเอาความรับผิดชอบนันมาท
้ าแทนโดยที่ผ้ นู าของเราไม่ได้ มอบหมายความรับผิดชอบนันแก่
้ เรา
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ครอบคลุมหัวข้ อ ง.-2 เรามีสิทธิท่ ีจะปกป้ องตนเองและคนอื่นจากอันตรายและการถูกทาทารุ ณ
หรื อไม่ ? (5-10 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 64
การสอนผู้เรี ยนในประเด็นนี ้ต้ องระวังมาก เมื่อเราพูดถึงการมอบสิทธิสว่ นบุคคลของเราแด่พระเจ้ า
นันบางคนอาจสรุ
้
ปว่าเขาไม่มี “สิทธิ์” ในการปกป้องตนเอง แม้ แต่ในขณะที่กาลังถูกทาทารุณก็ตาม
จงอธิบายให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจว่าการที่เราได้ มอบสิทธิส่วนบุคคลของเราแด่พระเจ้ านันไม่
้ ได้ หมายความว่าใคร
ก็มีสิทธิ์ที่จะทาทารุ ณเรา
เรามีความรับผิดชอบในการปกป้องตัวเราเองและคนอื่น นี่ไม่ใช่สิทธิ์ แต่นี่คือความรับผิดชอบ
อย่างหนึง่ ที่พระเจ้ าประทานแก่เรา
ดังนัน้ ใครก็ตามที่กาลังถูกทาทารุณกรรมอยู่ เขาต้ องแสวงหาความช่วยเหลือ แล้ วพิจารณาว่า
อะไรคือสิ่งที่ต้องทาเพื่อปกป้องตนเองและคนอื่นจากการถูกทารุณกรรม
เป็ นเรื่ องน่าเศร้ าที่คริ สเตียนมากมายเข้ าใจประเด็นนี ้ผิดและบอกคนอื่นว่าเขาควรจะอยูใ่ น
สถานการณ์ที่ถกู ทาทารุณนันต่
้ อไป การพูดว่า “แค่ไว้ วางใจพระเจ้ าก็พอ” ไม่ถกู ต้ อง สิ่งที่สาคัญคือ
รับคาแนะนาที่ถกู ต้ องในสถานการณ์เช่นนี ้

10. ครอบคลุมหัวข้ อ จ. จงพัฒนาขอบเขต

(12-15 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 64-65

การเรี ยนรู้วิธีการใช้ ความโกรธของเราในวิถีทางที่ทาให้ พระเจ้ าพอพระทัยนันเกี
้ ่ยวข้ องกับการพัฒนา
ขอบเขตในชีวิตของเรา นี่คือส่วนหนึ่งของกระบวนการเมื่อเราเรี ยนรู้ว่าจะควบคุมความโกรธของเรา
อย่างไร ซึง่ ก็คือการที่เราวางขอบเขตให้ แก่ความโกรธและไม่ปล่อยให้ ควบคุมเรา
แน่ใจว่าผู้เรี ยนเข้ าใจความแตกต่างระหว่างขอบเขตส่วนตัว กับ สิทธิสว่ นบุคคล สิทธิส่วนบุคคล
คือกฏเกณฑ์ซงึ่ เราสร้ างขึ ้นโดยคาดหวังให้ คนอื่นทาตาม แต่ขอบเขตส่วนตัวนันคื
้ อกฏเกณฑ์ซงึ่ เรา
สร้ างขึ ้นเพื่อให้ ตนเองทาตาม เพื่อเราจะสามารถดาเนินชีวิตในวิถีทางที่พระเจ้ าทรงต้ องการให้ เรา
ดาเนิน
ขอบเขตนันจะเกี
้
่ยวข้ องกับสิ่งที่มากกว่าแค่ความโกรธในชีวิต ขอบเขตรวมถึงความรับผิดชอบและ
กฏเกณฑ์ทงหลายที
ั้
่พระเจ้ าประทานให้ เรา
ขอบเขตเหล่านี ้จาเป็ นต้ องมีพื ้นฐานอยู่บนหลักพระวจนะ ตัวอย่างเช่น พระธรรมสุภาษิต 22:24-25
ซึง่ บอกเราไม่ให้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับคนมักโกรธหรื อคนเลือดร้ อน
เราอาจให้ ผ้ เู รี ยนระบุข้อพระธรรมอื่นๆ ในพระคัมภีร์ที่ให้ ขอบเขตต่างๆ ซึง่ ช่วยให้ เขาเรี ยนรู้วิธีการใช้
ความโกรธของตนในวิถีทางที่ทาให้ พระเจ้ าพอพระทัย
ยากอบ 1:19-20 เอเฟซัส 4:26-27
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จงให้ ผ้ เู รี ยนอภิปรายถึงการที่ขอบเขตเหล่านี ้สามารถช่วยในชีวิตของตนอย่างไร
หนุนใจผู้เรี ยนให้ อ่านหนังสือชื่อ ขอบเขต: เมื ่อไรทีจ่ ะตอบตกลง และวิ ธีการกล่าวปฏิ เสธเพือ่ ควบคุม
ชี วิตของคุณ เขียนโดย ดร.เฮนรี่ คลาวด์ และจอห์น ทาวน์เซ่นด์
11. การประยุกต์ ใช้ กับชีวิตส่ วนตัว

(5 นาที)

ท้ าทายผู้เรี ยนให้ เลือกหนึ่งในสามประเด็นสาคัญเราได้ เรี ยนในวันนี ้ แล้ วตังเป้
้ าหมายว่าเขาจะ
เริ่มต้ นขันตอนต่
้
างๆ ในการประยุกต์ใช้ กบั ชีวิตเมื่อต้ องเจอกับสถานการณ์ที่มกั ตอบสนองด้ วยความโกรธ
ให้ ผ้ เู รี ยนตังเป้
้ าหมายที่จะตอบสนองในวิถีทางใหม่ตอ่ สถานการณ์นนั ้
1. พัฒนาคุณลักษณะชีวิตทางบวกในชีวิตของเรา
2. เรี ยนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบส่วนตัวกับสิทธิส่วนบุคคล
3. พัฒนาขอบเขตในชีวิตของเรา

8

แต่ละด้ านของทังสามหั
้
วข้ อนี ้ต้ องการมากกว่าแค่เป็ นเป้าหมายที่อยากให้ เกิดในชีวิต ผู้เรี ยน
จาเป็ นต้ องฝึ กฝนในการพัฒนาสิ่งเหล่านี ้ กระบวนการเหล่านี ้ค่อนข้ างเป็ นการเจริ ญเติบโตในระยะยาว
ในแต่ละส่วนนันเริ
้ ่ มต้ นด้ วยก้ าวเล็กๆ ซึง่ เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ เู รี ยนสามารถเริ่ มทาได้ ในวันนี ้
12. การบ้ าน
1.

ให้ ผ้ เู รี ยนทาโครงการที่ 9 “การพัฒนาคุณสมบัตชิ ีวิตภายในทางบวก” และโครงการที่ 10
“ความรับผิดชอบส่วนตัวของเรา” ให้ เสร็จแล้ วส่งในการเรี ยนครัง้ หน้ า

2.

ให้ ผ้ เู รี ยนอ่านบทที่ 4 ในคูม่ ือผู้เรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้ าที่ 65-69 เพื่อเตรี ยมตัวสาหรับ
การเรี ยนครัง้ หน้ า

13. การประเมินผลบทเรี ยน
กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านเพื่อการปรับปรุงบทเรี ยนนี ้
ส่วนใดของบทเรี ยนนี ้ที่ใช้ ได้ ดีที่สดุ ?
ส่วนใดบ้ างที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจยากที่สดุ ?
เนื ้อหาเรื่ องใดที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน?
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บทเรียนที่ 9
เราจะใช้ ความโกรธในวิถีทางที่ทาให้ พระเจ้ าพอพระทัยได้ อย่างไร?
1.

หลักความจริงจากพระคัมภีร์
ฉันจาเป็ นต้ องระมัดระวังในการแสดงความโกรธให้ อยูใ่ นวิถีทางที่จะทาให้ พระเจ้ าพอพระทัย

2.

ข้ อพระธรรมหลัก
โคโลสี 3:17 ฉบับสมาคมพระคริ สตธรรมไทย TH1971
และเมื่อเราจะกระทาสิ่งใดด้ วยวาจาหรื อด้ วยกายก็ตาม จงกระทาทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้ า
และขอบพระคุณพระบิดาเจ้ าโดยพระองค์นนั ้

3.

การอ้ างอิงคู่มือผู้เรี ยน
บทที่ 4 โดยเฉพาะในหน้ าที่ 65-69 ของคูม่ ือผู้เรี ยนจะถูกนามาใช้ ร่วมกับบทเรี ยนนี ้ รวมถึงโครงการ
ที่ 8, 9 และโครงการที่ 10 ในสมุดบันทึกโครงการ ก็จะถูกนามาใช้ ด้วยเช่นกัน
โครงการที่ 8 “การพัฒนารู ปแบบการตอบสนองแบบใหม่ๆ”
โครงการที่ 9 “การพัฒนาคุณสมบัตชิ ีวิตภายในทางบวก”
โครงการที่ 10 “ความรับผิ ดชอบส่วนตัวของเรา”

4.

เตรี ยมความพร้ อมก่ อนเรี ยน (5-10 นาที)
เริ่มต้ นคาบเรี ยนในวันนี ้ด้ วยการเล่าเหตุการณ์ที่แสดงให้ เห็นว่าใช้ ความโกรธในวิธีที่ถกู ต้ อง อาจเป็ น
เรื่ องราวจากชีวิตของเราเองหรื อเรื่ องของบางคนซึง่ ผู้เรี ยนรู้จกั โดยเรื่ องที่พดู ต้ องสอดคล้ องกับ
มาตรฐานของพระเจ้ าในการใช้ ความโกรธของตนในวิธีที่ถกู ต้ อง
หลังจากนันให้
้ อธิบายว่าวันนี ้เราจะอภิปรายถึงวิธีการที่เฉพาะเจาะจงที่ผ้ เู รี ยนสามารถใช้ ความโกรธ
ของตนและในเวลาเดียวกันก็ทาให้ พระเจ้ าพอพระทัย
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5.

การทบทวนคร่ าวๆ

(4-7 นาที)

เพราะเหตุที่คาบเรี ยนนี ้เป็ นคาบเรี ยนสุดท้ ายสาหรับวิชานี ้ ดังนัน้ จงใช้ เวลาสักสองสามนาทีเพื่อ
ทบทวนประเด็นสาคัญบางอย่างที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิส่วนบุคคลซึง่ เราได้ เรี ยนไปในวิชานี ้

9

1.

มีวิธีการมากมายที่แตกต่างกันในการตอบสนองด้ วยความโกรธ

2.

ความโกรธเป็ นเหมือนนักเลงที่พยายามที่จะควบคุมชีวิตของเรา

3.

เราจาเป็ นต้ องรับผิดชอบสาหรับความโกรธของตนเอง

4.

เราจะหยุดอานาจในทางทาลายของความโกรธในชีวิตได้ อย่างไร? ให้ เตรี ยมโปสเตอร์ ที่เขียน
คาจากัดความ “สิทธิส่วนบุคคล” แล้ วอ่านคาจากัดความนันอี
้ กครัง้

5.

ใช้ ภาพตัวอย่างเรื่ องวัชพืชที่มีรากแก้ วที่หยัง่ ลึก โดยชี ้ให้ เห็นว่าสิทธิสว่ นบุคคลของเรา
หล่อเลี ้ยงความโกรธของเราอย่างไรบ้ าง

6.

สิ่งสาคัญที่เราควรทาคือ มอบสิทธิสว่ นบุคคลของเราแด่พระเจ้ า

7.

เราได้ พดู เนื ้อหา 9 ขันตอนสู
้
่การเจริ ญเติบโตใหม่ ในขณะที่เราเรี ยนรู้ที่จะใช้ ความโกรธ
ในวิธีที่สร้ างสรร

8.

เราจาเป็ นต้ องพัฒนาคุณลักษณะชีวิตด้ านบวกในชีวิตของเรา

9.

เราจาเป็ นต้ องเข้ าใจความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบส่วนตัวกับสิทธิสว่ นบุคคล

10. เราจาเป็ นต้ องพัฒนาขอบเขตในชีวิตของเรา
6.

ครอบคลุมหัวข้ อ ฉ. จงใช้ ความโกรธของเราในทางที่ทาให้ พระเจ้ าพอพระทัย
(2-3 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 65
จุดสาคัญของบทเรี ยนวันนี ้ค่อนข้ างต้ องระวัง เพราะเรากาลังจะพูดคุยเกี่ยวกับการที่เราสามารถ
ใช้ ความโกรธ ในเนื ้อหาส่วนใหญ่ของวิชานี ้ เราได้ บอกให้ ค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที่ยากลาบาก ซึง่ เราเคยใช้ ความโกรธในอดีต
ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่เราถูกทดลองให้ ใช้ ความโกรธนัน้ เป็ นไปได้ ว่ามักไม่ใช่เป็ นการตอบสนอง
อย่างที่พระเยซูจะทรงใช้
ในบทเรี ยนวันนี ้ เราจะพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการที่เราสามารถใช้ ความโกรธ แต่น้อยครัง้ ที่เราจะใช้
ความโกรธแบบนี ้
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หกหัวข้ อที่ให้ ไว้ ในส่วนนี ้ของบทเรี ยนนันมี
้ ความสาคัญที่นาสูภ่ าคปฏิบตั คิ ือเรื่ องการเรี ยนรู้วิธีการใช้
ความโกรธในทางที่ทาให้ พระเจ้ าพอพระทัย อภิปรายแต่ละขันตอนหรื
้
อไม่ก็หยิบส่วนที่เรารู้สกึ ว่าจะ
เหมาะกับผู้เรี ยนที่จะปรับใช้ กบั ชีวิตมากที่สดุ
7.

แนะนาหัวข้ อ ฉ.-1 เรี ยนรู้ วิธีการตอบสนองด้ วยความโกรธแทนที่จะเป็ นปฏิกิริยาโต้ ตอบของ
ความโกรธ (5-8 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 66
ประเด็นแรก เรี ยนรู้วิธีการตอบสนองด้วยความโกรธแทนที ่จะเป็ นปฏิ กิริยาโต้ตอบของความโกรธ นัน้
มีความสาคัญยิ่งต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรา เป็ นการเรี ยกร้ องให้ แต่ละคนเลือกการตอบสนอง
มากกว่าการแสดงปฏิกิริยาโต้ ตอบด้ วยความโกรธ
พระธรรมยากอบ 1:19-20 กล่าวไว้ ว่า ให้ เราช้ าในการโกรธ เมื่อเรามองดูสถานการณ์ที่พระเยซูทรง
แสดงออกถึงความโกรธของพระองค์ก็จะเห็นว่าพระองค์ตงใจที
ั ้ ่จะใช้ ความโกรธในสถานการณ์นนั ้
พระเยซูไม่ได้ ควบคุมตัวเองไม่ได้ หรื อยุง่ จนทนไม่ไหว พระองค์ทรงตอบสนองด้ วยความโกรธอย่างตังใจ
้
ไม่ใช่แสดงปฏิกิริยาโต้ ตอบความโกรธ
อภิปรายกับผู้เรี ยนถึงความสาคัญของการพัฒนาท่าทีตา่ งๆ และการคิดอย่างพระเจ้ า
จากนันให้
้ อภิปรายว่าสถานการณ์ใดที่เหมาะสมที่จะใช้ ความโกรธ

8.

ครอบคลุมหัวข้ อ ฉ.-2 เมื่อเราโกรธ อย่ าเก็บความเคียดแค้ นไว้
(5-8 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยน หน้ าที่ 66
ประเด็นนี ้พูดถึงความจริงที่เราจะเกิดความโกรธในอนาคตและบางส่วนของความโกรธนี ้อาจเป็ น
โอกาสที่ทาให้ เราไม่ได้ รับพระพรจากพระเจ้ า เราอาจพลาดสิ่งดีที่สดุ จากพระเจ้ า แต่แทนที่จะปล่อยให้
ความอับอายทับถมตนเองหรื อทาให้ ความโกรธเป็ นเรื่ อง “ฝ่ ายวิญญาณจนเกินไป” เราต้ องสัตย์ซื่อกับ
ตนเองและมองดูสิ่งนี ้อย่างที่พระเจ้ ามองดู
ประเด็นสาคัญอยูท่ ี่อย่าปล่อยให้ ความโกรธนาเราสู่เส้ นทางของความขมขื่นและเก็บความเคียดแค้ น
คนอื่นไว้ ดูตวั อย่างของโยเซฟในพระคัมภีร์เดิม โยเซฟไม่ยอมให้ การกระทาอันเลวร้ ายของพี่น้องปล้ น
เอาสิ่งดีที่สดุ จากพระเจ้ าที่มีสาหรับชีวิตของเขาไป
อีกข้ อพระคัมภีร์ที่เหมาะกับเรื่ องนี ้ก็คือ เอเฟซัส 4:26-27 หนึง่ ในกุญเจสาคัญที่นาประเด็นนี ้มาสู่
การปฏิบตั กิ ็คือ เรี ยนรู้ที่จะให้ อภัยคนอื่นเหมือนดังที่โยเซฟได้ กระทา
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9.

ครอบคลุหัวข้ อ ฉ.-3 หันเหทิศทางความโกรธของเราไปสู่บางสิ่งที่สร้ างสรร
(5-8 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 67
ประเด็นนี ้เป็ นโอกาสดีที่ให้ นาเอาแบบอย่างของพระเยซูคริสต์มาพูด แม้ วา่ พระเยซูทรงพิโรธ
พระองค์ก็ไม่ได้ ยอมให้ ความโกรธนาพระองค์สเู่ ส้ นทางแห่งการทาลายล้ าง ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า
เราจะหันเหความโกรธของเราไปสูส่ ิ่งที่เป็ นด้ านบวกได้ อย่างไร
ดูข้อมูลเพิ่มเติมในคูม่ ือผู้เรี ยนเรื่ องดาวิดในพระคัมภีร์เดิม และวิธีหนั เหความโกรธของเราไปสู่
การอธิษฐานกับพระเจ้ า
อีกวิธีหนึ่งในการหันเหความโกรธของเราคือการมีรูปแบบความคิดใหม่ ดาวิดใช้ วิธีปฏิบตั ิตอ่ ชิเมอี
เขาปฏิเสธที่จะให้ นายทหารไปสังหารชิเมอีที่กาลังด่าดาวิด ดาวิดตอบสนองว่า “พระเจ้ าทรงบอกชิเมอี
ให้ ทาสิ่งนี ้” ดาวิดเดินบนเส้ นทางที่เป็ นบวกแทนหนทางแห่งการทาลายล้ างที่เต็มด้ วยความบาป

10. ครอบคลุมหัวข้ อ ฉ.-4 จงนาพระเจ้ าเข้ าสู่สถานการณ์ ท่ ตี งึ เครี ยดของเรา
(5-8 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 67
บางตัวอย่างที่ให้ ไว้ ด้านบนสาหรับหัวข้ อ ฉ.-3 นันเหมาะกั
้
บเนื ้อหาในหัวข้ อนี ้ด้ วย อย่าจดจ่อแค่
สถานการณ์ที่ตงึ เครี ยดในชีวิตของเราเท่านันแต่
้ จงเปิ ดทุกโอกาสให้ พระเจ้ าเข้ ามาอยู่ในสถานการณ์นนั ้
ด้ วย ขอความช่วยเหลือ สติปัญญา และฤทธิ์อานาจจากพระเจ้ า

9

หากเรารู้สึกว่าวิธีที่ดีที่สดุ คือพระเจ้ าต้ องการให้ เราแสดงความโกรธเพื่อสื่อสารสิ่งที่พระองค์ต้องการ
จะทาให้ สาเร็จในสถานการณ์นี ้แล้ วล่ะก็ จงทาอย่างนัน้
จงนาข้ อพระคัมภีร์เข้ ามาสูช่ ีวิตของเรา ท่องจาข้ อพระธรรมเหล่านันแล้
้ วยกอ้ างพระวจนะนันในยาม
้
ที่เราเผชิญสถานการณ์ที่ยากลาบาก
11. ครอบคลุมหัวข้ อ ฉ.-5 จงกลายเป็ นผู้สร้ างสันติสาหรั บคนอื่นที่มีความโกรธ
(5-8 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 68
เมื่อเราเรี ยนรู้วิธีการใช้ ความโกรธของเราในทางที่ทาให้ พระเจ้ าพอพระทัยแล้ ว เราอาจไม่ได้ ใช้
ความโกรธเลยก็เป็ นได้ ในขณะที่เราไม่ได้ ใช้ ความโกรธแต่อีกคนกาลังโกรธอย่างมาก ในสถานการณ์
นี ้หากเราสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ พระเจ้ าก็สามารถใช้ เราเป็ นผู้สร้ างสันติได้
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เมื่อเรากาลังเป็ นผู้สร้ างสันติ หมายความว่าเราก็กาลังช่วยคนที่กาลังโกรธและได้ รับความเจ็บปวด
เขาอาจพร้ อมที่จะโยนความโกรธมาลงที่เรา แต่หากเราเต็มใจที่จะรับโดยปราศจากปฏิกิริยาอย่าง
เดียวกับที่เขากาลังกระทาแล้ วพระเจ้ าก็สามารถใช้ เราเป็ นผู้สร้ างสันติได้
หน่วยงาน การดาเนิ นชี วิตอย่างอิ สระ มีทงวิ
ั ้ ชาเรื่ องการเป็ นผู้สร้ างสันติ ให้ ดเู ว็บไซท์
www.livingfree.org สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม
12. ครอบคลุมหัวข้ อ ฉ.-6 พระเจ้ าอาจประทานสิทธิส่วนบุคคลบางอย่ างคืนแก่ เราแต่ สิทธิ์นี ้
กลายเป็ นสิทธิพเิ ศษแทน (5-8 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 68-69
ประเด็นที่หก พระเจ้าอาจประทานสิ ทธิ ส่วนบุคคลบางอย่างคื นแก่เราแต่สิทธิ์ นี้กลายเป็ นสิ ทธิ พิเศษ
แทน นี่คือความจริงที่มีพลัง ยกตัวอย่างวิธีการที่พระเจ้ าอาจประทานสิทธิส่วนบุคคลของผู้เรี ยนคืน
กลับให้ พวกเขา แต่ตอนนี ้เราต้ องมองดูสิทธิ์นี ้แตกต่างไปจากเดิม เราไม่สามารถเรี ยกร้ องให้ คนอื่นทา
ตามกฏเกณฑ์เหล่านี ้ได้ อีก แต่บดั นี ้เรามองเห็นสิทธิส่วนบุคคลเหล่านี ้กลายเป็ นสิทธิพิเศษแทน
ยกตัวอย่างเช่น เราไม่อาจเรี ยกร้ องให้ เขาเคารพนับถือเรา
เมื่อพระเจ้ าประทานกลับคืนมาให้ ในฐานะสิทธิพิเศษแล้ ว เมื่อบางคนแสดงความเคารพเรา เราก็
รู้สกึ ขอบคุณสาหรับสิทธิพิเศษที่เราได้ รับการเคารพ เรามีมมุ มองใหม่ตอ่ สถานการณ์เหล่านี ้
เมื่อพระเจ้ าประทานบางสิ่งคืนกลับมาให้ เป็ นสิทธิพิเศษ สิทธิ์นนก็
ั ้ ยงั อยูใ่ นการควบคุมของพระองค์
อย่างสิ ้นเชิง พระเจ้ าอาจให้ เรามีสิทธิพิเศษในการได้ รับความเคารพเพียงแค่ครัง้ เดียวหรื ออาจเกิดขึ ้น
หลายวันติดต่อกันก็ได้ แต่เราไม่ควรเรี ยกร้ องสิทธิพิเศษ เราทาได้ เพียงรับไว้ ด้วยใจขอบพระคุณ
ดังนัน้ ลักษณะชีวิตด้ านบวกของความซาบซึ ้งใจนันจึ
้ งเป็ นลักษณะสาคัญควบคูก่ บั สิทธิพิเศษเหล่านี ้
ในคูม่ ือผู้เรี ยนมีข้อมูลในประเด็นนี ้เพิ่มเติม เหมาะสาหรับการอภิปรายร่วมกัน
13. บทสรุ ปของวิชานี ้

(2-3 นาที) คูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 69

การทบทวนเนื ้อหาทังหมดของวิ
้
ชานี ้ ท้ าทายผู้เรี ยนให้ เริ่มต้ นกระบวนการนี ้ทีละขันตอน
้
หนุนใจให้
พวกเขายอมมอบสิทธิส่วนบุคคลของตนแด่พระเจ้ าเรื่ อยๆ ท้ าทายให้ พวกเขาลงทุนลงแรงในการพัฒนา
วิถีทางใหม่ๆ ของการตอบสนองต่อสถานการณ์ทงหลายแทนที
ั้
่จะใช้ ความโกรธ
ให้ จบวิชานี ้ด้ วยข้ อความของอาจารย์เปาโล ในฟี ลิปปี 3:13-14 (ในคูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 69) ซึง่ เราได้
บากบัน่ มุง่ ไปสู่หลักชัยที่พระเจ้ าได้ ทรงเรี ยกเราให้ ไปถึง

9
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ฟี ลิปปี 3:13-14 ฉบับสมาคมพระคริ สตธรรมไทย TH1971
ดูก่อนพี่น้องทัง้ หลาย เราไม่ ถือว่ าเราได้ ฉวยไว้ ได้ แล้ ว แต่ เราทาอย่ างหนึ่งคือลืมสิ่งที่
ผ่ านพ้ นมาแล้ วเสียและโน้ มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้ า เรากาลังบากบั่นมุ่งไปสู่
หลักชัยเพื่อจะได้ รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์ พระเจ้ าได้ ทรงเรี ยกจากเบือ้ งบนให้
เราไปรับ
ทาให้ เป็ นที่ตระหนักชัดว่าวิชานี ้อาจเป็ นจุดหักเหที่สาคัญในชีวิตของผู้เรี ยนหากพวกเขาน้ อมรับ
ความจริงเหล่านี ้และเริ่มนามาปฏิบตั ใิ นชีวิต วิชานี ้กลายเป็ นคาพยานของผู้คนมากมายซึง่ ดาเนินตาม
ความจริงเหล่านี ้เมื่อพวกเขาได้ เรี ยนวิชานี ้เมื่อหลายปี ที่ผ่านมา
14. การประยุกต์ ใช้ กับชีวิตส่ วนตัว

(5 นาที)

1.

ท้ าทายผู้เรี ยนให้ เลือกหนึ่งในหกประเด็นที่เราได้ อภิปรายในวันนี ้ แล้ วตังเป้
้ าหมายที่จะตอบสนอง
ด้ วยวิถีทางใหม่โดยการใช้ ความจริงนันในแต่
้
ละสถานการณ์

2.

ท้ าทายผู้เรี ยนให้ ใช้ ความโกรธเป็ นดัง่ นาฬิกาปลุกจากทุกๆ กิจวัตรประจาวัน โดยใช้ กระตุ้นให้
ผู้เรี ยนตื่นตัวจากการยึดสิทธิสว่ นบุคคลที่ควรจะมอบแด่พระเจ้ า

15. การบ้ าน
ให้ คะแนนโครงการที่ 9 และ 10

9

16. การประเมินผลบทเรี ยน
กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านเพื่อการปรับปรุงบทเรี ยนนี ้
ส่วนใดของบทเรี ยนนี ้ที่ใช้ ได้ ดีที่สดุ ?
ส่วนใดบ้ างที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจยากที่สดุ ?
เนื ้อหาเรื่ องใดที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน?
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บทเรียนที่ 10
การสอบ
1.

แนะนาเนือ้ หาที่จะครอบคลุมในวิชาถัดไปที่เรากาลังจะสอน
ก.

แจกสมุดบันทึกโครงการหรื อโครงการใดๆ ซึง่ ต้ องทาให้ เสร็จก่อนคาบเรี ยนครัง้ แรกของวิชา
ถัดไปซึง่ เราจะสอน

ข.

ให้ ผ้ เู รี ยนพลิกไปที่หน้ าสุดท้ ายในสมุดบันทึกโครงการฉบับใหม่ เขาจะเห็นหน้ าซึง่ มี รายการ
การบ้ านในวิชาใหม่นี ้ ในด้ านท้ ายสุดของสมุดบันทึกโครงการ บอกผู้เรี ยนให้ ทราบวันที่ทา
แบบทดสอบย่อยแต่ละครัง้ วันส่งโครงการ และการสอบ

ค.

แจกคูม่ ือผู้เรี ยนฉบับใหม่และบอกเลขหน้ าที่จะต้ องอ่านก่อนที่จะเริ่มเรี ยนในคาบเรี ยนถัดไป

2.

ให้ ทาการสอบของวิชานี ้

3.

ส่ งคืนแบบทดสอบย่ อยและโครงการต่ างๆ ที่เราได้ ให้ คะแนนแล้ วแก่ ผ้ ูเรี ยนหากว่ าเรายังไม่ ได้
ส่ งคืนให้ พวกเขา

10
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คู่มือผู้เรี ยน
คูม่ ือผู้เรี ยนไม่ได้ ถกู รวบรวมไว้ ในคูม่ ือครู แต่ได้ ถกู จัดทาขึ ้นเป็ นเอกสารแยกต่างหาก

ให้ ดหู น้ า 5 ของคูม่ ือครูเล่มนี ้สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องการใช้ คมู่ ือผู้เรี ยน
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สมุดบันทึกโครงการ
สมุดบันทึกโครงการไม่ได้ ถกู รวบรวมไว้ ในคูม่ ือครู แต่ได้ ถกู จัดทาขึ ้นเป็ นเอกสารแยกต่างหาก

ให้ ดหู น้ า 5 ของคูม่ ือครูเล่มนี ้สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องการใช้ สมุดบันทึกโครงการ
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การสอบและใบประกาศนียบัตรสาหรั บผู้ท่ จี บการศึกษา

ให้ ดหู น้ า 5 ของคูม่ ือครูเล่มนี ้สาหรับข้ อมูลเรื่ องการใช้ การสอบและใบประกาศนียบัตรสาหรับ
ผู้ที่จบการศึกษา
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ชื่อ
วันที่

การสอบ

ชัน้

คะแนน

ข้ อสอบคําถามถูกผิด (ข้ อละ 2 คะแนน )
คําแนะนํา:

ให้ ใส่เครื่ องหมาย
ให้ ใส่เครื่ องหมาย

X
0

หน้ าข้ อที่ถูก
หน้ าข้ อที่ผิด

1. ________ หากเรามอบสิทธิสว่ นบุคคลของเราแด่พระเจ้ า หมายความว่าพระเจ้ าทรงเป็ นเจ้ าของสิทธิ
นัน้ และสิทธิ์นี ้กลายเป็ นสิทธิสว่ นบุคคลของพระเจ้ าแล้ ว
2. ________ หากคนๆ หนึง่ ได้ มอบสิทธิสว่ นบุคคลของเขาแด่พระเจ้ า เขาควรตัดสินใจที่จะขอบพระคุณ
พระเจ้ าสําหรับอะไรก็ตามที่เกิดขึ ้นตามมา
3. ________ หากคนๆ หนึง่ ไม่ได้ มอบสิทธิสว่ นบุคคลของเขาแด่พระเจ้ า และมีคนละเมิด (ทําผิดหรื อลํ ้า
เส้ น) หนึง่ ในสิทธิสว่ นบุคคลของเขาแล้ ว โดยปกติเขาจะเกิดความโกรธ
4. ________ เมื่อพระเยซูทรงพิโรธ พระองค์ทรงทําบาปและต้ องขอการอภัยจากพระเจ้ า
5. ________ พระเจ้ าไม่ได้ ต้องการให้ เรามอบสิทธิสว่ นบุคคลของเราแด่พระองค์
6. ________ หากคนๆ หนึง่ ได้ มอบสิทธิสว่ นบุคคลของเขาแด่พระเจ้ า พระเจ้ าจะไม่ทดสอบเขาเพื่อดูวา่
เขามีความจริ งใจหรื อไม่
7. ________ คริ สเตียนส่วนใหญ่กําลังคิดถึงการแสดงความรักของพวกเขาต่อพระเจ้ าในขณะที่พวกเขา
กําลังโกรธอีกคนหนึง่ อยู่
8. ________ เมื่อเรากําลังโกรธ เป็ นเรื่ องยากที่เราจะทําบาป
9. ________ หลังจากที่คริ สเตียนได้ มอบสิทธิสว่ นบุคคลของเขาแด่พระเจ้ าแล้ วส่วนใหญ่เขาจะไม่โกรธอีก
เลย
10. _______ ในพระคัมภีร์พระเจ้ าทรงมีกฏเกณฑ์มากมายซึง่ บอกเราถึงวิธีการตอบสนองหลังจากที่เราได้
มอบสิทธิสว่ นบุคคลของเราแด่พระเจ้ า
11. _______ ความเจ็บปวดจากอดีตที่ยงั ไม่ได้ รับการแก้ ไขสามารถหล่อเลี ้ยงความโกรธของเรา
12. _______ เมื่อบางคนละเมิดหนึง่ ในสิทธิสว่ นบุคคลของเราซึง่ เราได้ มอบให้ พระเจ้ าแล้ วทุกครัง้ เราควร
จะบอกเขาว่าเขาได้ ทําผิดที่ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลเรื่ องใดของเรา
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เลือกคําตอบที่ถูกต้ อง (ข้ อละ 2 คะแนน)
คําสัง่ ... จงเลือกคําตอบที่ถกู ต้ อง เขียนพยัญชนะที่เลือกในที่วา่ งหลังตัวเลขแต่ละข้ อ
1.______ เมื่อคนๆ หนึง่ ได้ มอบสิทธิสว่ นบุคคลของเขาแด่พระเจ้ า เขาควรจะ...
ก.
ข.
ค.

เกิดความโกรธอยูเ่ สมอ
เกิดความโกรธเฉพาะต่อพระเจ้ า
ขอบคุณพระเจ้ าสําหรับอะไรก็ตามที่เกิดขึ ้นตามมา

2.______ พระบัญญัตขิ ้ อใหญ่สดุ ในพระคัมภีร์กล่าวว่า ให้ ...
ก.
ข.
ค.

รักเพื่อนบ้ านของท่าน
รักพระเจ้ า
รักเพื่อนๆ ของท่าน

3.______ เมื่อเราได้ มอบสิทธิสว่ นบุคคลของเราแด่พระเจ้ า เราควรจะ...
ก.
ข.
ค.

เรี ยนรู้ที่จะพัฒนาคุณสมบัติชีวิตภายในเพื่อทดแทนสิทธิเหล่านัน้
อดอาหารและอธิษฐานตลอดทังวั
้ นก่อน แล้ วจึงบอกศิษยาภิบาลของเรา
ขอพระเจ้ าประทานสิทธิสว่ นบุคคลคืนแก่ทา่ นให้ เป็ นสิทธิพิเศษ

4.______ เรามอบสิทธิส่วนบุคคลของเราแด่พระเจ้ า โดย...
ก.
ข.
ค.

การเป็ นคริ สเตียน
การบอกพระเจ้ าว่าเราต้ องการให้ พระองค์เป็ นเจ้ าของสิทธิสว่ นบุคคลของเรา
การอธิษฐานและการพบกับนักกฏหมายคริสเตียน

5.______ ความรับผิดชอบส่วนตัวของเรา คือ...
ก.
ข.
ค.

สิ่งเดียวกับสิทธิสว่ นบุคคลของเรา
บางสิ่งที่เรามีสิทธิที่จะกระทํา
บางสิ่งที่เราได้ รับมอบหมายให้ กระทํา

6.______ เมื่อเรามอบสิทธิสว่ นบุคคลของเราแด่พระเจ้ า พระองค์อาจประทานสิทธิ์บางส่วนกลับคืนให้ แก่
เรา และกลายเป็ น...
ก.
ข.
ค.

สิทธิสว่ นบุคคล
ความรับผิดชอบส่วนตัว
สิทธิพิเศษ

3

เขียนคําตอบอย่ างย่ อๆ
1.

อะไรคือสิทธิสว่ นบุคคล?... จงอธิบายว่า “สิทธิสว่ นบุคคล” หมายถึงอะไร? (5 คะแนน)

2.

ทําไมการมอบสิทธิสว่ นบุคคลของเราแด่พระเจ้ าจึงเป็ นสิ่งที่สําคัญ? (5 คะแนน)

3.

จงอธิบายวิธีการที่คนๆ หนึง่ สามารถมอบสิทธิสว่ นบุคคลแด่พระเจ้ า
(ข้ อละ 2 คะแนน รวม 8 คะแนน)
1.
2.
3.
4.

4.

ก.

อะไรคือหนึง่ ในสิทธิสว่ นบุคคลของเราที่ถกู ละเมิดเมื่อไม่กี่สปั ดาห์ที่ผา่ นมานี ้? (4 คะแนน)

ข.

คุณสมบัตภิ ายในอะไรที่ชว่ ยเราได้ มากที่สดุ ในการตอบสนองตามวิถีทางของพระเจ้ าเมื่อสิทธิ
ส่วนบุคคลของเราถูกละเมิด? (4 คะแนน)
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4.

ค.

จงเขียนสิ่งที่เราสามารถทําได้ ในการพัฒนาคุณสมบัตชิ ีวิตภายในชีวิตมา 3 อย่าง
(ข้ อละ 3 คะแนนรวม 9 คะแนน)
1.
2.
3.

5.

จงบอกหนึง่ วิธีการจากสิ่งที่เราได้ เรี ยนในวิชานี ้ ซึง่ เรานํามาปฏิบตั ใิ นสัปดาห์ที่ผ่านมา เขียนคําตอบ
พร้ อมอธิบายว่านําไปปฏิบตั ิอย่างไร (8 คะแนน)

6.

จงเขียนข้ อพระคัมภีร์ที่ให้ ทอ่ งจําลงในที่วา่ งข้ างล่างนี ้ (21 คะแนน)

ความโกรธและสิ ทธิส่วนบุคคล
การสอบ
เฉลยคําตอบ

หน้ าที่ 1
ข้ อสอบทีต่ อบว่ าจริงหรื อไม่ จริง
(ข้อละ 2 คะแนน)
1. X ถูก
2. X ถูก

หน้ าที่ 2
ข้ อสอบทีใ่ ห้ เลือกคําตอบทีถ่ ูก (ข้อละ 2 คะแนน)
1. ค.

2. ข.

3. X ถูก
4. 0 ผิด

3. ก.

5. 0 ผิด
6. 0 ผิด

4. ข.

7. 0 ผิด
8. 0 ผิด

5. ค.

9. 0 ผิด
10. X ถูก
11. X ถูก
12. 0 ผิด

6. ค.
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การสอบ
เฉลยคําตอบ

หน้ าที่ 3
ข้ อสอบอัตนัยทีใ่ ห้ บรรยายคําตอบโดยย่ อ
1.

คําตอบที่น่าจะเป็ น (5 คะแนน)
1. กฏเกณฑ์ที่เราสร้างขึ้นซึ่ งเราคาดหวังให้คนอื่นทําตาม
2. บางสิ่ งที่คนๆ หนึ่งเป็ นเจ้าของ
3. บางสิ่ งซึ่ งคนกล่าวอ้างว่ามีสิทธิ อย่างยุติธรรมและถูกต้องตามกฏหมาย
4. บางสิ่ งที่เรามีสิทธิ ที่จะกระทํา

2.

คําตอบที่น่าจะเป็ น (5 คะแนน)
1. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเรา
2. เพื่อแสดงว่าเรารักพระเจ้า
3. สิ ทธิ ส่วนบุคคลจะควบคู่กบั ความเป็ นเจ้าของ หากเราเป็ นคริ สเตียน พระเจ้าควรเป็ นเจ้าของ
สิ ทธิ ท้ งั หลายของเรา
4. พระเจ้าทรงเป็ นผูม้ ีสิทธิอาํ นาจเด็ดขาด
5.

3.

4.

เพื่อเราจะไม่โกรธผูค้ นหรื อวิตกกังวล

คําตอบที่น่าจะเป็ น (ข้อละ 2 คะแนน รวม 8 คะแนน)
1. จงเขียนรายการสิ่ งต่างๆ ที่ทาํ ให้เราโกรธ
2. ทํารายการทั้งหมดของสิ ทธิ ส่วนบุคคลของเรา
3. อธิ ษฐานและมอบสิ ทธิ ส่วนบุคคลของเราแด่พระเจ้า
4. ตัดสิ นใจที่จะขอบคุณพระเจ้าสําหรับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้น

ก.
ข.
ค.
หน้ าที่ 4

(5 คะแนน) คําตอบส่ วนตัว
(4 คะแนน) คําตอบส่ วนตัว
(ข้อละ 3 คะแนนรวม 9 คะแนน) ทั้งหมดเป็ นคําตอบส่ วนตัว

5.

(8 คะแนน) คําตอบส่ วนตัว

6.

ข้อพระธรรมที่ให้ท่องจํา (ข้อละ 3 คะแนนรวม 21 คะแนน)
เอเฟซัส 4:26-27 ยากอบ 1:19-20 สุ ภาษิต 15:1

ขอแสดงความยิิ นดีกั ับ
______________________________________

ในการสําเร็็ ็ จการศึึ ึ กษาอย่างสมบูู ู รณ์์ ์ ตามข้้ ้ อกําหนดทางวิชาการทุุ ุ กประการของวิชา

้ คคล
ความโกรธและสิ ทธิส่วนบุ

เราชืื่ ื่ ่นชมในการอุุ ุ ทิศตนของท่่ ่ านต่่ ่ อการศึึ ึ กษาในวิชานีี ี้ ้ ้ และหวัั ั งว่่ ่ าท่่ ่ านจะประสบความสําเร็็ ็ จ
อย่่ ่ างต่่ ่ อเนืื่ ื่ ่องในการนําคําสอนจากพระคริิ ิ สตธรรมคัั ั มภีี ี ร์ ์ ์ ที่ ี่ ี่ท่ ่ า่ นได้้ ้ ศึ ึ กึ ษาในวิชานีี ี้ ้ ้ไป
ประยุุ ุ กต์ใช้้ ้ ในชีี ี วิตของท่่ ่ าน

อาจารย์์ ์ ผ้ ู ้ ู้ สู อน__________________________________________
วัั ั นเดืื ื อนปีี ี ___________________________

ขอแสดงความยินิ ดีกบั
______________________________________

ในการสําเร็ จ็ การศึกึ ษาอย่างสมบูรู ณ์ต์ ามข้ ้อกําหนดทางวิชาการทุกุ ประการของวิชา

ความโกรธและสิ ทธิส่วนบุคคล

เราชื่นื ่ ชมในการอุทุ ิศตนของท่า่ นต่อ่ การศึกึ ษาในวิชานี ี ้ แ้ ละหวังั ว่า่ ท่า่ นจะประสบความสําเร็ จ็
อย่า่ งต่อ่ เนื่อื ่ งในการนําคําสอนจากพระคริ สิ ตธรรมคัมั ภีรี ์ ท์ ี่ที่ า่ ่ นได้ ้ศกึ ึ ษาในวิชานี ี ้ไป
้
ประยุกุ ต์ใช้ ใ้ นชีวี ิตของท่า่ น

อาจารย์ผ์ ้ สู ้ ู อน__________________________________________
วันั เดือื นปี ี___________________________

