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การรักและยอมรับตนเอง 

คนหนุม่สาวมากมายในปัจจบุนันีกํ้าลงัตอ่สู้กบัความรู้สึกเร่ืองการรักและการยอมรับตนเอง  น่ีคือสองด้าน

หลกัในชีวิตคริสเตียนท่ีจําเป็นต้องเติบโตขึน้เม่ือคริสเตียนคนนัน้เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ    จดุประสงค์

หลกัของวิชานีก็้เพ่ือสํารวจสิ่งท่ีพระเจ้าตรัสเก่ียวกบัสองเร่ืองท่ีสําคญันี ้ และเพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนเร่ิมต้นนําคํา

สอนของพระเจ้าในด้านเหล่านีม้าปฏิบตัิในชีวิตของเขา 

 

1 

2 

บทที่ 1 ความรัก 
ในบทนีเ้ราจะดวูา่ความรักคืออะไร    ผา่นการศกึษาคําภาษากรีกสามคํา คือ เอรอส ฟีเลโอ 

และอากาเป ้    จากนัน้จะดวิูธีการในภาคปฏิบตัขิองการแสดงความรักตอ่ผู้ อ่ืน   และจะ

พดูคยุถึงสิ่งท่ีเป็นอปุสรรคขดัขวางเราในการแสดงความรักด้วย 

บทที่ 2 การยอมรับตนเอง 
ในบทนีจ้ะดคูวามหมายของการยอมรับตนเอง   เราจะสํารวจดวูา่ทําไมจงึยากท่ีเราจะ

ยอมรับตนเอง    และดขูัน้ตอนพืน้ฐานท่ีจะชว่ยให้เราเรียนรู้ท่ีจะยอมรับตนเอง   และสิ่งท่ี

เราจะได้รับเม่ือเรายอมรับตนเอง 

เนือ้หาในคู่มือครูมีอะไรบ้าง? 

เนือ้หาในคูมื่อครูแบง่ออกเป็นส่ีสว่น แตล่ะสว่นมีหวัข้อใหญ่ 

1. แผนการสอนบทเรียนสําหรับครู

2. คูมื่อผู้ เรียน

3. สมดุบนัทึกโครงการ

4. การสอบ และใบประกาศนียบตัรสําหรับผู้ ท่ีจบการศกึษา

ถดัจากบทนําจะอธิบายเก่ียวกบัวิธีการใช้ในแตล่ะสว่น 
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คาํนํา 

วิชานีเ้ป็นหนึง่ในวิชาชดุ การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ ซึง่เขียนขึน้มาเพ่ือชว่ยคริสเตียน 

ใหมส่ามารถนําคําสอนของพระคริสต์มาปฎิบตัิในชีวิตได้ นอกจากนีวิ้ชานีย้งัสามารถใช้สอนกลุม่อนชุน

และกลุม่ผู้ใหญ่ท่ีต้องการดําเนินชีวิตเย่ียงคริสเตียนท่ีดีในชีวิตประจําวนัได้ด้วย  

วตัถปุระสงค์หลกัของวิชานีแ้ละทกุวิชาใน การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ คือการแนะนํา

ให้คริสเตียนใหมมี่ความเข้าใจถึงชีวิตตามทศันคตขิองคริสเตียน  

คณะกรรมการหลกัสตูร Teen Challenge USA ได้วางแผนเพ่ือแก้ไขปรับปรุงบทเรียนเหลา่นีอ้ยา่ง

ตอ่เน่ือง จงึมีความยินดีรับทกุคําตชิมของทา่นเพ่ือการปรับปรุงเนือ้หาของบทเรียนนีใ้ห้ดีขึน้  

วธีิการใช้คู่ มือครูฉบับนี ้

1. แผนการสอนบทเรียนสาํหรับครู 
หน้าแรกๆ เป็นการให้ภาพรวมของวิชานี ้ 

หน้าตอ่ไปเป็นการคดัลอก รายการการบ้าน ซึง่เป็นหน้าสดุท้ายอยูใ่น สมุดบันทกึโครงการ ใน

หวัข้อ การบ้าน ผู้ เรียนจะต้องใสว่นักําหนดสง่โครงการตา่งๆ และเวลาสอบและเวลาทําแบบทดสอบยอ่ย

แตล่ะครัง้ โดยครูจะบอกให้จดบนัทึกเม่ือเร่ิมต้นสอน  

หน้าตอ่ไปเป็นแผนการสอนของบทเรียนแตล่ะบท แตล่ะบทเรียนมี หลักความจริงจากพระคัมภีร์  

และ ข้อพระธรรมหลัก ซึง่ครูจะต้องบอกผู้ เรียนตัง้แตเ่ร่ิมต้นเรียน หวัข้อทัง้สองจะชว่ยให้การอภิปรายอยู่

ในขอบเขตของบทเรียนหนว่ยนี ้ 

นอกจากหลกัความจริงจากพระคมัภีร์ และข้อพระธรรมหลกัแล้ว ยงัมีข้อแนะนําเก่ียวกบัวิธีการสอน

บทเรียนนีด้้วย   หลายครัง้จะมีการอ้างอิงคูมื่อผู้ เรียน หรือ โครงการตา่งๆ ในสมดุบนัทกึโครงการ  

บทเรียนแตล่ะบทจะมีกิจกรรมเพ่ือประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวั   กิจกรรมเหลา่นีสํ้าคญัมาก คริสเตียน

ใหมต้่องการคําแนะนําท่ีชดัเจนวา่เขาจะนําคําสอนจากพระคมัภีร์เหลา่นีไ้ปปฎิบตัใินชีวิตประจําวนัได้

อยา่งไร ดงันัน้คณุครูจงึต้องให้เวลามากพอเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนเร่ิมประยกุต์ใช้บทเรียนกบัชีวิตส่วนตวั 

ในตอนท้ายของแผนการสอนบทเรียนแตล่ะบทจะมีการบ้านให้ผู้ เรียนทํา 
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วิชาเรียนนีมี้ทัง้หมด 14 วิชาแตล่ะวิชามีห้าคาบเรียน คาบเรียนละหนึง่ชัว่โมง และผู้ เรียนจะมีการ

สอบในคาบเรียนสดุท้าย ทัง้ 14 วิชานีเ้ราสามารถสอนให้เสร็จได้ภายใน 3-4 เดือนสําหรับสอนสปัดาห์ละ

ห้าวนั แตถ้่าสอนเพียงสปัดาห์ละชัว่โมงเดียว จะสามารถสอนได้เดือนละหนึง่วิชา—ดงันัน้ถ้าจะสอนให้

ครบทกุวิชา  ต้องใช้เวลาทัง้หมดหนึง่ปี หลายบทเรียนสามารถสอนขยายเวลาออกไปได้นานกวา่นีอี้ก หรือ 

แบง่เป็นคาบเรียนได้มากกว่านี ้ 

2.   คู่มือผู้เรียน  
คู่มือผู้เรียนมีสองวตัถปุระสงค์ สําหรับบางบทเรียนครูจะให้ผู้ เรียนไปอา่นบางตอนในคูมื่อผู้ เรียน

เพ่ือเตรียมตวัไว้ก่อนท่ีท่านจะลงมือสอน บางบทเรียนให้ผู้ เรียนอา่นหลงัจากท่ีท่านสอนบทเรียนไปแล้วเพ่ือ

ทบทวนและเน้นในสิ่งท่ีได้สอนในชัน้เรียน  

ผู้ เรียนควรบนัทึกสิ่งท่ีเรียนในชัน้เรียนแม้วา่จะมีคูมื่อผู้ เรียนแล้ว การบนัทกึสว่นตวัของผู้ เรียนและ

การอภิปรายในชัน้เรียนจะช่วยทําให้บทเรียนบางเร่ืองในคูมื่อผู้ เรียนชดัเจนมากขึน้  

3.   สมุดบันทกึโครงการ  
โครงการในสมุดบันทกึโครงการมีไว้เพ่ือให้ผู้ เรียนทํางานนอกชัน้เรียน โครงการบางโครงการจะ

ชว่ยเตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมสําหรับการอภิปรายในชัน้เรียนตอ่ไป  

โครงการหลายโครงการมีไว้เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนได้ศกึษาอย่างลกึซึง้มากสําหรับบางเร่ืองท่ีมีการ

อภิปรายในชัน้เรียน เปา้หมายหลกัของการบ้านเหลา่นี ้คือเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนค้นพบวิธีการประยกุต์ 

ความจริงจากพระคมัภีร์ใช้กบัการดําเนินชีวิตประจําวนัได้   

4.   การสอบของผู้เรียน 
การสอบมีไว้เพ่ือวดัความก้าวหน้าของผู้ เรียนแตล่ะคนในเร่ืองความเข้าใจความจริงสําคญัตามหลกั

พระคมัภีร์ซึง่สอนในวิชานี ้คูมื่อครูแตล่ะเลม่มีตวัอยา่งข้อสอบของผู้ เรียนพร้อมเฉลยคาํตอบซึง่อยูข้่าง

หลงัของคูมื่อ  

5.   ใบประกาศนียบัตร 
ผู้ เรียนท่ีทํางานท่ีได้รับมอบหมายของวิชานีเ้สร็จเรียบร้อยแล้ว และผา่นการสอบ สมควรได้รับใบ

ประกาศนียบตัรของวิชานี ้ตวัอยา่งของใบประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหน้าสดุท้ายของคูมื่อครูฉบบันี ้ ผู้ เรียน

ท่ีเรียนครบทัง้ 14 วิชาของ การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ ควรได้รับใบประกาศนียบตัรแหง่
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ความสําเร็จ  ตวัอยา่งประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหนงัสือ คําแนะนําสําหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาใน

กลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ 

ที่มาของบทเรียน  

ซาโลมอนได้กลา่วไว้วา่ไมมี่อะไรใหมภ่ายใต้ดวงอาทิตย์ ซึ่งความจริงนีส้ามารถใช้ได้กบับทเรียนนี ้

ความคดิในหลายๆ เร่ืองไมใ่ชส่ิ่งใหม ่เราต้องการแสดงความยินดีกบั Institute in Life Principles สําหรับ

อิทธิพลท่ีมีตอ่ชีวิตของผู้ เขียนบทเรียนเหลา่นี ้  

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอยา่งจริงใจกบัคณุครูหลายคนและคริสเตียนใหมห่ลายพนัคนซึง่เคยใช้

คูมื่อเหลา่นีใ้นชว่งเวลาหลายปีท่ีผา่นมา ความคดิเห็นของเขาเหลา่นีไ้ด้มีสว่นสําคญัในการพฒันาวิชา

เหลา่นีใ้ห้ดีขึน้ ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคณุกบัคณุดอน วิลเคอร์สนั ท่ีได้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ทํางานกบักลุม่ 

ทีนชาล์เล้นจ์ในเมืองบรูคลีน นิวยอร์ค ตัง้แตปี่ 1971–1975 และในชว่งเวลาเหลา่นัน้เองท่ีได้มีการเร่ิม

พฒันาการศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่เป็นครัง้แรก  

การจดัพิมพ์วิชาการศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ครัง้ท่ีห้านีไ้ด้ทําขึน้ด้วยความชว่ยเหลือจาก

กรรมการหลกัสตูรของทีนชาร์เลนจ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องขอขอบพระคณุเป็นพิเศษสําหรับคนเหล่านัน้

ท่ีชว่ยในการปรับปรุงหลกัสตูร 

นโยบายเกี่ยวกบัการพมิพ์ซํา้คู่มือเหล่านี ้

คูมื่อครูและเอกสารของผู้ เรียนซึง่ใช้ในวิชา การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ เป็นเอกสารท่ีได้

จดลิขสิทธ์ิ และได้มีการตกลงให้แปลคูมื่อเหลา่นีเ้ป็นภาษาไทย คูมื่อเหลา่นีอ้าจพิมพ์ซํา้และแจกจา่ยให้ใช้

ในกลุม่ทีนชาล์เล้นจ์ โปรแกรมคล้ายๆ กนั คริสตจกัรท้องถ่ิน โรงเรียนและองค์กรอ่ืนๆ และใช้กบับคุคล

ทัว่ไป  เอกสารเหลา่นีส้ามารถดาว์นโหลดได้จาก อินเตอร์เนทเว็บไซด์: www.iTeenChallenge.org  

อยา่งไรก็ตามคูมื่อเหลา่นีไ้มไ่ด้มีไว้เพ่ือขาย แตมี่ไว้เพ่ือแจกเทา่นัน้ ถ้าต้องการจะพิมพ์บทเรียนเหล่านีเ้พ่ือ

จดัจําหนา่ยจะต้องขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกลุม่ทีนชาร์เลนจ์สากล   

เดฟ แบตตี ้ 

 

http://www.iteenchallenge.org/


การรักและยอมรับตนเอง  7 

แนะนําลาํดบัในการสอน 

วิชานีเ้ป็นหนึง่ในบรรดาวิชาตา่งๆ ในชดุของ  การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ 14 วิชา ทัง้ 14 

วิชานีไ้ด้ให้ไว้ข้างลา่งเพ่ือให้สอนตามลําดบั  รายการลําดบันีไ้ด้ให้ไว้เพ่ือให้การสอนเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง 

เปรียบเทียบเป็นภาพของล้อท่ีมีซ่ีล้อ 14 ซ่ี   วิชาเหลา่นีไ้ม่ตอ่กนั แตล่ะวิชาเป็นเอกเทศ  ดงันัน้ผู้ เรียน

สามารถเข้าชัน้ไหนก็ได้ และสามารถเรียนเข้าใจได้ 

1. เราจะรู้ได้อย่างไรวา่เราเป็นคริสเตียน 

2. การสํารวจพระคมัภีร์อยา่งคร่าวๆ  

3. ทา่ที 

4. การทดลอง   

5. ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียน 

6. การเติบโตผา่นความผิดพลาด 

7. แนวทางปฎิบตัขิองคริสเดียน 

8. การเช่ือฟังพระเจ้า 

9. การเช่ือฟังมนษุย์ 

10. ความโกรธและสิทธิสว่นบคุคล 

11. วิธีศกึษาพระคมัภีร์ 

12. รักและยอมรับตนเอง 

13. ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัคนอ่ืนๆ 

14. ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณและสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ 

 

หนงัสือ คําแนะนําสําหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ มีข้อมลูเพิ่มเตมิ

ในการสอนวิชานี ้   
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แผนการสอนบทเรียนสาํหรับครู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ตรวจสอบหน้าท่ี 4 และ 5 ของ “วิธีการใช้คู่มือครู” 

เพ่ือจะได้ข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบัการใช้แผนการสอนบทเรียนเหล่านี ้
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ภาพรวมของวชิานี ้

1.  ให้แนะนําวิชานีแ้ก่ผู้ เรียนประมาณหนึง่หรือสองวนัก่อนท่ีจะเร่ิมคาบเรียนแรก และมอบการบ้านชิน้แรกๆ 

ให้พวกเขาทํา    โครงการแรกในสมดุบนัทกึโครงการนัน้จําเป็นต้องเสร็จก่อนท่ีคาบเรียนแรกจะเร่ิมขึน้   

นอกจากนัน้ ให้แจกคูมื่อผู้ เรียนและให้ผู้ เรียนอา่นบทท่ี 1 ลว่งหน้าซึง่เป็นบทท่ีจะมีการอภิปรายใน 

คาบเรียนแรกของวิชานีด้้วย 

2. ในหน้าถดัจากนีจ้ะมีสําเนาของ รายการการบ้าน ซึ่งได้ให้กําหนดเวลาท่ีการบ้านแตล่ะชิน้ควรจะเสร็จ  

ให้ผู้ เรียนใส่วนัท่ีๆ ได้กําหนดไว้ ลงบนสําเนาเปลา่ของ รายการการบ้าน ซึ่งอยูท่ี่ด้านหลงัของสมดุบนัทึก

โครงการ  

3. กรุณาอธิบายให้ผู้ เรียนทราบว่าพวกเขาไม่ควรทําโครงการท่ี 4 “การสาํรวจดูตนเอง” ก่อนล่วงหน้า

เพราะวา่โครงการนีจ้ะถกูใช้ในระหว่างการเรียนในคาบเรียนท่ีสาม  

 โครงการท่ี 6 “การเยียวยาความทรงจาํเก่าๆ” จะถกูใช้ในระหวา่งคาบเรียนท่ีส่ี  ผู้ เรียนไมจํ่าเป็นต้อง

ทําโครงการนีม้าก่อนท่ีจะเข้าเรียนคาบเรียนนี ้ คาบเรียนท่ีส่ีจะใช้โครงการท่ี 6  ในการเน้นการประยกุต์ใช้

กบัชีวิตสว่นตวัของบท  นี ้  กิจกรรมนีส้ามารถจดัให้เป็นเวลาการอธิษฐานท่ีแยกตา่งหาก   ให้อา่นคําสัง่

ของเร่ืองนีใ้นแผนการสอนบทเรียน แล้วพิจารณาดวูา่จะจดัเวลาอย่างไรเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์

เตม็ท่ีจากโครงการท่ี 6 นี ้ 

4. ในแตล่ะแผนการสอนจะมีหนึ่งหรือสองกิจกรรม “เตรียมความพร้อมก่อนเรียน” เพ่ือใช้ในการเร่ิมต้น

บทเรียน  จดุประสงค์หลกัของกิจกรรมเหล่านีก็้ เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนมุง่ความสนใจไปท่ีหวัข้อหลกัของ

บทเรียนนัน้  เราต้องการสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นและเปิดกว้าง ท่ีซึง่ผู้ เรียนทกุคนจะรู้สึกเป็นอิสระท่ีจะ 

มีสว่นร่วมในการอภิปรายของชัน้เรียน 

5. ในบทเรียนท่ี 3 ให้เตรียมกระจกอนัใหญ่เพ่ือใช้สําหรับกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 

6. ในแผนการสอนบทเรียนในหน้าถดัจากนี ้แตล่ะประเด็นของแผนการสอนบทเรียนจะให้เวลาท่ีกําหนดไว้

โดยประมาณเพ่ือการสอนให้ครอบคลมุเนือ้หานัน้  โปรดเข้าใจว่าสิ่งเหล่านีเ้ป็นเพียงแนวทางและถกู

ออกแบบมาให้ใช้กบัคาบเรียนท่ีสอนประมาณ 50 นาที   

 ในหวัข้อเร่ืองของแตล่ะประเด็นในแผนการสอนบทเรียนนัน้ มีการอ้างอิงถึงคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี xxx) การ

อ้างอิงนีมี้เพ่ือจะบอกท่านว่าหน้าใดในคูมื่อผู้ เรียนท่ีต้องใช้ควบคูไ่ปกบัสว่นนีข้องบทเรียน  

7.   สว่นท่ีสองของวิชานีจ้ะเก่ียวข้องกบัประเดน็เร่ืองการยอมรับตนเอง   ให้ครูหาหนงัสือท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อ

นีใ้ห้ผู้ เรียนอา่น  หนึง่ในหนงัสือท่ีดีท่ีสดุท่ีพดูถึงหวัข้อนีก็้คือ  ‘His Image, My Image’  by Josh 

McDowell.  ฉบบัแก้ไขของหนงัสือเลม่นีมี้ช่ือวา่ ‘See Yourself as God See You.’   หนงัสือ เล่มนีมี้

ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์อย่างมากในการสอนวิชานี ้
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รายการการบ้าน 

ช่ือวิชา  การรักและยอมรับตนเอง    

แบบทดสอบย่อย 

ข้อท่องจาํ วันท่ี 

1. 1 ยอห์น 4:7-8      วนัท่ี 2 

2. กาลาเทีย 6:4      วนัท่ี 3 

3. 

โครงการ วันกาํหนดส่งงาน 

1. วนัท่ี 1

2. วนัท่ี 2

3. วนัท่ี 3

4. วนัท่ี 4

5. วนัท่ี 5

6. จะถกูใช้ในคาบเรียนวนัท่ี 4

การสอบ วนัท่ี 5 
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บทเรียนที่ 1 

ความรักคืออะไร 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

 ในฐานะคริสเตียนเราจําเป็นต้องค้นหาวิธีการแสดงความรักผา่นทกุเร่ืองท่ีเราทําในแตล่ะวนั 

2. ข้อพระธรรมหลัก: 1 ยอห์น 4:7 (ฉบับ TNCV)

ทา่นท่ีรักทัง้หลาย ขอให้เรารักซึง่กนัและกนั เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า 

และทกุคนท่ีรักก็บงัเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จกัพระเจ้า 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทนีจ้ะใช้ร่วมกบับทเรียนท่ี 1 ของคูมื่อผู้ เรียน และโครงการท่ี 1 “1 โครินธ์ 13:4” ของ สมดุบนัทึก

โครงการด้วย  

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน

เร่ิมต้นการเรียนในวนันีด้้วยการถามผู้ เรียนวา่ “วฒันธรรมของบ้านเราพดูถึงความรักไว้อยา่งไรบ้าง?”  

ให้เขียนคําตอบของผู้ เรียนบนแผน่กระดาษโปสเตอร์แล้วนําไปติดท่ีผนงัห้องเรียน  เราไมไ่ด้ต้องการ

ตดัสนิความถกูต้องของนิยามความรักเหล่านีว้่าน่ีเป็นความรักจริงๆ หรือไม่   เราแคต้่องการรวบรวมคํา

จํากดัความของความรักท่ีมีในวฒันธรรมบ้านเราให้มากเท่าท่ีจะคิดได้  อีก    วิธีหนึ่งในการตัง้คําถามก็

คือใช้คําถามท่ีว่า  ภาพยนตร์ฮอลลีวดูได้สร้างภาพของความรักไว้อย่างไร   

5. อภปิรายหัวข้อ ก.-1 “คาํจํากัดความเก่ียวกับความรัก”    (15-20 นาที คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 4)

ในส่วนแรกของบทเรียนจะพดูถึงหลากหลายวิธีในการทําความเข้าใจเร่ืองความรัก    โดยเร่ิมต้นจาก

สิ่งท่ีวฒันธรรมได้พดูถึงเก่ียวกบัความรักก่อน   เรายงัต้องการค้นพบว่าอะไรคือมมุมองของพระเจ้าใน

เร่ืองความรักและพยายามทําให้มมุมองนีก้ลายเป็นส่วนสําคญัในชีวิตของเราผา่นการแสดงออกในทางท่ี

พระเจ้าทรงต้องการให้เรามีประสบการณ์กบัความรัก 

ความรักนัน้มีมากกว่าหนึ่งความหมายและแสดงออกได้หลากหลายวิธีเช่นกนั   สิ่งท่ีบางคนเรียกว่า

ความรักอาจไม่ใชส่ิ่งท่ีพระเจ้าตรัสเก่ียวกบัความรัก    และอาจจะเป็นไปในทางตรงกนัข้ามเสียด้วย   นัน่

1 
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คือ   วิธีท่ีพระเจ้าทรงพดูถึงความรักนัน้ผู้คนมากมายอาจไม่คิดว่าเป็นความรักก็เป็นได้ คริสเตียนบางคน

ก็อาจคิดอยา่งนัน้ด้วย 

ทา่นอาจต้องสอนบทเรียนส่วนนีด้้วยการพดูถึงการให้นิยามในสามรูปแบบ 

ก.  นิยามท่ีได้จากการสงัเกต 

ข.  นิยามท่ีได้จากหนงัสือพจนานกุรม 

ค.  นิยามสว่นบคุคล 

จงพยายามให้การพดูคยุอยู่ในเวลา 5 นาที 

ก. นิยามท่ีได้จากการสังเกต 

เม่ือพดูถึงหวัข้อนีใ้ห้อ้างอิงกลบัไปท่ีรายการท่ีได้มาจากกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน  

วฒันธรรมบ้านเราให้ความหมายท่ีแตกตา่งกนัมากมายเก่ียวกบัความรัก   ท่านอาจจําเป็นต้องเพิ่มเติม

บางความหมายเข้าไปในรายการนีด้้วย  เชน่  ความรักแบบโรแมนตคิ “เรารักสนุขั (หรือแมว) ของเรา”  

“เรารักพิซซ่า” “เรารักการไปเท่ียวชายหาด” เป็นต้น 

การเขียนรายการนีทํ้าให้เราเห็นว่าคนอ่ืนใช้คําว่า “รัก” อยา่งไรบ้าง  อย่าให้การอภิปรายนําสู่การหา

วา่ใครถกูใครผิด    เปา้หมายของเราเพียงแคส่งัเกตว่าผู้คนมกัใช้คําว่า “รัก” คํานีอ้ย่างไร 

ข. นิยามท่ีได้จากหนังสือพจนานุกรม 

ให้ผู้ เรียนอา่นความหมายท่ีอยูใ่นหนงัสือพจนานกุรมก่อน   ท่านอาจพกพาหนงัสือพจนานกุรม  

ไปในชัน้เรียนด้วย และให้ผู้ เรียนอ่านความหมายท่ีมีอยูใ่นหนงัสือเลม่นัน้ 

วิธีท่ีสองในการหาความหมายก็คือการดท่ีูคําภาษากรีกท่ีใช้อธิบายคําว่ารัก ซึง่ถกูใช้ในพระคมัภีร์ 

ในสมยัท่ีพระเยซูทรงอยู่บนโลกนี ้ ให้ผู้ เรียนเปิดไปท่ีหน้าท่ี 4 ในคูมื่อผู้ เรียน  และให้พดูอยา่งสัน้ๆ ถึง

คําอธิบายของแตล่ะคําตอ่ไปนี ้  คือ เอรอส ฟีเลโอ และอากาเป ้   บอกให้ผู้ เรียนเข้าใจว่าในภาษากรีก 

ใช้คําท่ีแตกตา่งกนัเพ่ือธิบายคําวา่รัก โดยทัง้สามคํานีต้า่งถกูแปลเป็นภาษาไทยด้วยความหมายเดียว 

วา่ “รัก” 

อย่าเพิ่งอภิปรายรายละเอียดของแนวคิดในคําภาษากรีกเก่ียวกบัคําวา่รักเหล่านี ้  เราจะใช้เวลาส่วน

ท่ีเหลือของคาบเรียนนีแ้ละในคาบเรียนหน้าในการอภิปรายคําเหล่านีใ้ห้ละเอียดมากขึน้   แคแ่นะนํา

ความหมายเบือ้งต้นของทัง้สามคํานี ้

1 
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อีกความหมายหนึง่ของคําวา่รักนัน้มาจาก สถาบนัหลกัการพืน้ฐานชีวิต (Institute in Basic Life 

Principles) โดยได้ให้คําจํากดัความไว้อย่างนีว้่า:   

“ความรักคือการให้ความจําเป็นพืน้ฐานทัง้หลายของผู้ อ่ืน  โดยปราศจากแรงจงูใจท่ีจะได้รางวลั

ตอบแทน” (สิ่งท่ีตรงข้ามกบัความเห็นแก่ตวั) 

ค. นิยามส่วนบุคคล 

ให้ผู้ เรียนยกตวัอย่างท่ีเจาะจงซึง่พวกเขาได้แสดงความรักตอ่ใครบางคน     ครูอาจต้องแบง่ปันหนึ่ง

หรือสองตวัอย่างจากเร่ืองของทา่นเองเพ่ือเป็นตวัอย่างให้ผู้ เรียนได้เห็นการแสดงความรักท่ีทา่นปฏิบตัิ

ตอ่ผู้ อ่ืน 

พยายามให้ผู้ เรียนแบง่ปันสถานการณ์ซึง่พวกเขาได้แสดงความรักในช่วงเวลาไมก่ี่วนัท่ีผ่านมา   ใน

คาบเรียนนีเ้ราจะดโูครงการท่ี 1 ในสมดุบนัทึกโครงการและอภิปรายประเด็นนีใ้นรายละเอียดมากขึน้ 

อย่าผลกัดนัให้ทกุคนต้องแบง่ปันตวัอย่างในเวลานี ้ จงให้แบง่ปันแคไ่ม่ก่ีคนเพ่ือว่าทา่นจะได้รับ

บางอย่างจากชีวิตจริงซึ่งเช่ือมโยงกบัผู้ เรียนโดยตรง 

6. อภปิรายหัวข้อ ก.-2 “พระเจ้าทรงแสดงความรักต่อเราอย่างไร?”

(5 นาที, คู่มือผู้เรียน  หน้าท่ี 5)

อธิบายอย่างรวบรัดวา่ หนึง่ในวิธีท่ีเราทกุคนสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัความรักได้ก็โดยการมองดวู่าคน

อ่ืนแสดงความรักอย่างไร   ให้ผู้ เรียนเขียนวิธีท่ีพระเจ้าได้ทรงสําแดงความรักตอ่เราเขียนคําตอบใน

แผน่กระดาษโปสเตอร์ขนาดใหญ่และติดไว้ท่ีผนงัห้อง  ท่านอาจต้องการอ้างอิงกลบัมายงัโปสเตอร์นีใ้น

ขณะท่ีสอนส่วนท่ีเหลือของบทเรียน 

หลงัจากท่ีผู้ เรียนเขียนเสร็จแล้ว  ให้ดท่ีูคูมื่อผู้ เรียน และดวูา่ยงัมีอะไรท่ีเราต้องเพิ่มเตมิเข้าไปใน

รายการนีอี้กหรือไม ่

ประเด็นสําคญัท่ีท่านสามารถชีใ้ห้เห็นในท่ีนีก็้คือว่า “พระเจ้าทรงรักเรา!”  ให้ผู้ เรียนทกุคนพดูออกมา

เสียงดงัๆ ว่า “พระเจ้ารักเรา!”  ความจริงนีส้ามารถเปล่ียนชีวิตของเราในหลายๆ ด้านทีเดียว 

คําถามท่ีสําคญัก็คือเราจะตอบสนองตอ่ความรักของพระเจ้าอย่างไร?   เราจะรักพระเจ้า ตอบ

หรือไม?่   เราจะรับความรักท่ีพระเจ้าได้ประทานแก่เรา และสง่ตอ่ความรักนีใ้ห้แก่ผู้ อ่ืนหรือไม?่   

1 
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7. อภปิรายหัวข้อ ข. “เราจะแสดงความรักได้อย่างไร?”     (10-15 นาที, คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 5-7)

ความรักจะสร้างประโยชน์ได้เพียงน้อยนิดในชีวิตของเราหากเราเอาแตค้่นหาความหมายตา่งๆ 

เทา่นัน้    เราต้องนํามาปฏิบตัิในชีวิตของเราด้วย!   เราจําเป็นต้องมองหาโอกาสในแตล่ะวนัเพ่ือจะแสดง

ความรักตอ่ผู้ อ่ืน  เพราะว่าย่ิงเราแสดงความรักตอ่ผู้ อ่ืนมากเทา่ไหร่เราก็จะรับความรักมากขึน้เท่านัน้ 

แม้ว่าผู้ อ่ืนจะไมไ่ด้รักเราตอบเม่ือเรารักพวกเขา  เราก็แนใ่จได้เลยวา่ “พระเจ้าก็ยงัคงรักเรา!” 

ในการพดูเนือ้หาในหวัข้อย่อย ข. “เราจะแสดงความรักได้อย่างไร?” นัน้  จงให้เวลาพอสมควรใน 

การอภิปรายประเด็นเหล่านีเ้พ่ือว่าผู้ เรียนจะสามารถเห็นวิธีการท่ีทํางานในชีวิตของพวกเขา  เน่ืองจาก

ประเด็นนีย้งัขึน้อยูก่บัความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณของผู้ เรียนด้วยว่ามีมากน้อยเพียงไร ทา่นจงึ

จําเป็นต้องไวตอ่ความรู้สึกของผู้ เรียนด้วย   ถ้าหากว่าประเดน็ทัง้หมดนีด้เูหมือนวา่จะสร้างความสบัสน

แก่ผู้ เรียน  ก็หนนุใจให้พวกเขายงัคงมองหาความรักจากพระเจ้าในชีวิตของพวกเขาเอง 

ให้ผู้ เรียนเขียนว่าใครท่ีพวกเขาควรจะรัก  เช่น 

ก)  พระเจ้า 

ข)  ครอบครัว 

ค)  บรรดาคนเหล่านัน้ท่ีพวกเขาอยูด้่วยในปัจจบุนั   

8. อภปิรายโครงการท่ี 1     (5-15 นาที)

ผู้ เรียนควรทําโครงการท่ี 1 “1 โครินธ์ 13:4” ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนท่ีจะเข้ามาในคาบเรียนนี ้  อย่างไร

ก็ตามอาจมีผู้ เรียนบางคนพบวา่เป็นการยากท่ีจะเขียนโครงการนีใ้ห้เสร็จ     เพราะโครงการท่ี 2 และ 3 

นัน้มีรูปแบบคล้ายๆ กนั  เราต้องแน่ใจว่าผู้ เรียนทําโครงการเหลา่นีอ้ย่างถกูต้อง 

จงให้ผู้ เรียนแบง่ปันคําตอบเร่ืองคํานิยามความรักในแง่มมุของเขา   ระวงัอย่าให้การอภิปราย

กลายเป็นการโต้แย้งวา่ “ไม ่คําตอบของเธอไมถ่กูต้อง”  การให้ผู้ เรียนเขียนความหมายของพวกเขาเอง 

อาจทําให้เราได้เห็นนิยามความหมายท่ีแตกตา่งกนัเป็นอย่างมากก็ได้ 

สิ่งท่ีเราต้องการจะประเมินก็คือ ผู้ เรียนได้ใช้ความคิดมากน้อยแคไ่หนในโครงการนี?้ พวกเขาได้ให้

คําตอบแบบผิวเผินมาก หรือพวกเขาได้ใช้ความคิดอย่างระมดัระวงัในงานชิน้นี?้ 

ในส่วน ข. ของแตล่ะคําบรรยายเร่ืองความรักนัน้มีเพ่ือให้ผู้ เรียนได้กําหนดเปา้หมายส่วนตวัในการ

นําสิ่งนีม้าประยกุต์ใช้ในชีวิต   ให้ผู้ เรียนแบง่ปันคําตอบ  ไม่จําเป็นต้องอภิปรายหมดทัง้ 5 หวัข้อเร่ือง

ความรัก  ในโครงการท่ี 1 นีพ้ดูถึงรายละเอียดสกัสองหรือสามคําบรรยายในเร่ืองความรัก ดีกว่าต้องพดู

ทัง้ 5 เร่ืองแบบรีบเร่ง 
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9. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5-10 นาที)

สรุปการเรียนในวนันีใ้ห้เน้นความสําคญัของการแสดงความรักตอ่พระเจ้าและตอ่ผู้ อ่ืน  ในวนันีใ้ห้

ผู้ เรียนเขียนหนึง่วิธีท่ีพวกเขาต้องการแสดงให้พระเจ้าเห็นว่าพวกเขารักพระองค์    แล้วให้ผู้ เรียนเลือกเอา

หนึง่ใน 5 คําบรรยายเร่ืองความรักท่ีอยูใ่นโครงการ ท่ี 1  มาเป็นเปา้หมายท่ีพวกเขาจะแสดงความรักตอ่

บางคนในอีก 24 ชัว่โมงข้างหน้า   ผู้ เรียนสามารถเลือกใช้เปา้หมายส่วนตวัท่ีพวกเขาได้เขียนในโครงการ

ท่ี 1 นัน้  หรือจะเขียนเปา้หมายส่วนตวัอนัใหมก็่ได้   

สิ่งท่ีสําคญัก็คือวา่ผู้ เรียนต้องทํางานท่ีได้รับมอบหมายนีใ้ห้เสร็จก่อนคาบเรียนถดัไป       ดงันัน้พวก

เขาต้องเลือกคนท่ีพวกเขาจะแสดงความรักภายในอีก 24 ชัว่โมงข้างหน้านี ้   การเอาแตค่ิดถึงวิธีแสดง

ความรักนัน้ไมเ่กิดผลดีอนัใด!      ผู้ เรียนต้องมีเปา้หมายในการลงมือทําบางอย่างท่ีเป็นการแสดง ออก

ของความรัก   พวกเขาสามารถเลือกท่ีจะแสดงความรักนีต้อ่เพ่ือน  สมาชิกในครอบครัว เพ่ือนร่วมห้อง 

ผู้ นํา หรือแม้แตค่นแปลกหน้าก็ได้ 

แจ้งให้ผู้ เรียนทราบด้วยว่าช่วงเร่ิมต้นของคาบเรียนหน้านัน้ผู้ เรียนจะต้องรายงานผลว่าเปา้หมายท่ี

พวกเขาได้วางไว้นัน้ผลเป็นอย่างไรบ้าง 

10. การบ้าน

ก. ถ้าหากทา่นยงัไมไ่ด้แจกคูมื่อผู้ เรียนของวิชานี ้ขอให้แจกในเวลานี ้แล้วให้ผู้ เรียนอ่านบทเรียน ท่ี 1

ในคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือเตรียมตวัสําหรับคาบเรียนถดัไป  

ข. ให้คะแนนกบัโครงการท่ี 1 “1 โครินธ์ 13:4”   

ค. ผู้ เรียนยงัไมต้่องทําโครงการท่ี 4 ในช่วงระหว่างการเรียนหรือในช่วงเวลาว่างของพวกเขา เพราะว่า

เราจะทํารายงานชิน้นีใ้นชัน้เรียนของคาบเรียนท่ีสาม  

11. การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?

เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?

1 
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บทเรียนที่ 2 

ความรักท่ีถกูขดัขวาง 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

เราต้องพฒันาวิธีการเอาชนะสิ่งท่ีขดัขวางเราจากการแสดงความรักตอ่ผู้ อ่ืน 

2. ข้อพระธรรมหลัก: 1 โครินธ์ 13:5 (ฉบับ THSV11)

ความรัก ไมห่ยาบคาย ไมเ่ห็นแก่ตวั ไมฉ่นุเฉียว ไมช่า่งจดจําความผิด  

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

ในบทนีจ้ะใช้ร่วมกบับทท่ี 1 ของคูมื่อผู้ เรียน โดยจะใช้ร่วมกบัโครงการท่ี 1 “1 โครินธ์ 13:4” และ

โครงการท่ี 2 “1 โครินธ์ 13:5-6” ด้วย  

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน

ให้เร่ิมต้นการเรียนในวนันีด้้วยการกลบัไปยงัการบ้านท่ีต้องทํา  ซึง่ได้มอบหมายให้ผู้ เรียนทําในช่วง

ท้ายของคาบท่ีแล้ว   คือ ให้กําหนดเปา้หมายในการแสดงความรักตอ่บคุคลหนึง่โดยเลือกหนึง่อย่างจาก

ลกัษณะในการแสดงออกของความรักท่ีให้ไว้ในโครงการท่ี 1 “1 โครินธ์ 13:4” 

ขออาสาสมคัรออกมาแบง่ปันผลท่ีได้จากการทําตามเปา้หมายท่ีตัง้ใจไว้  ขอให้แบง่ปันแม้วา่ผลจะ

ไมเ่ป็นตามท่ีคาดหวงัก็ตาม   ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่าหนึง่ในประเดน็สําคญัซึง่เราจะพดูคยุกนัในวนันีก็้คือ สิ่ง

ท่ีขดัขวางเราจากการแสดงความรักตอ่ผู้ อ่ืน 
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5. อภปิรายหัวข้อ ค. “อะไรขัดขวางเราจากการแสดงความรัก?”

(5-10 นาที, คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 7)

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันคําตอบ จากคําถามท่ีว่า  อะไรขดัขวางเราจากการแสดงความรัก? ขอให้ผู้ เรียน

แบง่ปันว่าใครคือคนท่ียากท่ีจะรัก หรือเคยเป็นคนท่ีเรารู้สึกวา่ยากท่ีจะรักเขาได้  คนๆ นัน้อาจเป็นคน

เหล่านี ้

- พอ่  หากว่าเราไมเ่คยอยูก่บัครอบครัว  

- พอ่ซึง่ติดเหล้าและทบุตีแม่ 

- แมซ่ึง่ไมทํ่าอะไรเลย เม่ือรู้ว่าคณุตาได้ล่วงละเมิดทางเพศตอ่เรา 

- ผู้คนท่ีชอบวิพากษ์วิจารณ์หรือตเิตียนเราเสมอ 

หลงัจากท่ีผู้ เรียนเขียนรายการบคุคลซึง่ยากท่ีจะรักเสร็จแล้ว   ให้ถามว่ามีใครบ้างท่ีในอดีตเรารู้สึก

ยากท่ีจะรักเขาแตใ่นท่ีสดุก็พบหนทางท่ีจะก้าวข้ามอปุสรรคนัน้ไปได้  และเวลานีค้วามสมัพนัธ์ของพวก

เขาอยู่ในจดุท่ีแสดงความรักท่ีดีตอ่กนัแล้ว   หากมีกรณีดงักลา่วให้ถามผู้ เรียนสิ่งใดท่ีทําให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงจนนํามาซึง่การเยียวยาความสมัพนัธ์นัน้ 

ให้ระมดัระวงัท่ีจะไม่เสนอทางออกแบบผิวเผินสําหรับการแก้ไขปัญหาความสมัพนัธ์ท่ีแตกร้าว

เหล่านี ้  บางเหตกุารณ์มีปัญหาท่ีซบัซ้อนเกินกว่าจะแก้ไขได้ด้วยการอธิษฐานท่ีเรียบง่ายเพียงครัง้เดียว 

หรือการให้พระคมัภีร์สกัข้อหนึง่    สิ่งสําคญัท่ีเราต้องการส่ือก็คือว่าพระเจ้ายงัทรงรักเราแตล่ะคน  ไม่

สําคญัว่าพวกเขาจะพยายามรักคนอ่ืนอย่างมากเพียงใดหรือไมก็่ตาม  

6. อภปิรายหัวข้อ ง. “ความรักสาํคัญอย่างไร?”     (5-10 นาที,  คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 7-9)

การพดูถึงเนือ้หาในประเด็นนีเ้ราต้องพยายามช่วยให้ผู้ เรียนได้เห็นจากมมุมองของพระเจ้าวา่ความ

รักนัน้สําคญัอย่างไร   พระเจ้าได้ทรงวางความรักให้มีคา่สงูสดุ 

เม่ือมองดท่ีูพระบญัญัตข้ิอใหญ่สดุสามข้อในพระคมัภีร์  ทัง้สามข้อนัน้ตา่งก็เก่ียวข้องกบัความรัก 

เราต้องการให้ผู้ เรียนได้เห็นถึงลําดบัความสําคญัท่ีพระเจ้าได้ทรงวางไว้ในเร่ืองความรัก และความ

เก่ียวพนัของพระบญัญัตใิหญ่ทัง้สามข้อนัน้ตอ่การเช่ือฟัง    

หวัข้อย่อยท่ีสามในเนือ้หาสว่นนีเ้ก่ียวข้องกบัลําดบัความสําคญัซึง่ความรักมีในความเก่ียวพนัตอ่

การเช่ือฟังพระเจ้า   การเช่ือฟังนัน้เป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่สงูสดุ  ถ้าเรารักพระเจ้า เราจะเช่ือฟังพระองค์ 
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7. อภปิรายหัวข้อ จ. “เราจะต้องไม่รักส่ิงใดบ้าง?”     (5-10 นาที, คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 9)

สว่นสําคญัอีกอย่างหนึง่ของการเข้าใจความรักจากมมุมองของพระเจ้าก็คือ การมองวา่ความรักนัน้

มีขอบเขตจํากดั   ในคูมื่อผู้ เรียนได้พดูถึงสองสิ่งท่ีเราต้องไมรั่ก   สามารถเพิ่มเตมิสิ่งอ่ืนๆ เข้าไปใน

รายการนีไ้ด้  

ในการพดูถึงเนือ้หาหวัข้อย่อยท่ี 1 “อย่ารักความบาป” นัน้ ให้เร่ิมต้นโดยใช้พระธรรม 

1 ยอห์น 2:15-17 

1 ยอห์น 2:15-17 ฉบับ TH1971 

อย่ารักโลกหรือส่ิงของในโลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ใน 

ผู้นัน้เพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลก คือตัณหาของเนือ้หนังและตัณหาของตา

และความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดมาจากโลก  และโลก

กับส่ิงท่ีย่ัวยวนของโลกกาํลังล่วงไป แต่ผู้ท่ีประพฤตติามพระทัยของพระเจ้าจะ

ดาํรงอยู่เป็นนิตย์  

จงอธิบายว่าเม่ือพระคมัภีร์พดูถึง “อย่ารักโลก” นัน้ไมไ่ด้หมายความถึงโลกท่ีพระเจ้าได้ทรงสร้าง  แต่

กําลงัอ้างอิงถึงความบาปซึง่มีอยู่ในโลกนี ้ซึง่มาจากซาตาน 

ประเด็นนีจ้ะเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดีในการพดูถึงเร่ืองการทดลอง  อย่างสัน้ๆ ได้   เนือ้หาโดยละเอียดของ

หวัข้อนีจ้ะอยูใ่นวิชา การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่  ในหวัข้อเร่ือง  การทดลอง   ให้อธิบายเพียง

สัน้ว่า การทดลองโดยปกตนิัน้เป็นการเชือ้เชิญท่ีนา่ดงึดดูใจอย่างย่ิงเพ่ือให้ผู้คนเข้าร่วมในบางสิ่งท่ีเป็น

ความบาป   และหลายครัง้เราอาจจะไม่แม้แตต่ระหนกัถึงด้วยซํา้วา่มนัเป็นความบาป   แตเ่ม่ือเราสํารวจ

ดกูารทดลองนัน้อยา่งถ่ีถ้วนแล้ว เราก็จะเห็นว่ามนักําลงัชกันําเราให้ทําบางสิ่งซึง่ล่วงละเมิดตอ่ 

พระบญัญัติของพระเจ้า 

เราต้องพฒันาการตอบสนองในรูปแบบใหมต่อ่ความผิดบาป นัน่ก็คือการเกลียดชงัความบาป   

สภุาษิต 8:13 กล่าววา่ “ความยําเกรงพระเจ้าเป็นความเกลียดชงัความชัว่ร้าย  เราเกลียดความเย่อหย่ิง

และความจองหองและทางของความชัว่ร้ายกบัวาจาตลบตะแลง ” (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรม) 

ประเด็นท่ีสองซึ่งครอบคลุมเนือ้หาในหัวข้อย่อยท่ี 2 นัน้เก่ียวข้องกับเร่ืองเงิน น่ันคือ อย่า

รักเงนิ (ดูคู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 9)   พดูไว้อย่างชดัเจนว่า พระเจ้าไมไ่ด้ทรงเกลียดเงิน  เงินไมใ่ช่ความ

บาป   หากแต ่“การรักเงินทอง” ตา่งหากท่ีเป็นความบาป   จงใช้ข้อพระคมัภีร์ทัง้สองข้อท่ีให้ไว้ด้านลา่ง

ในการสอนประเดน็นี ้   พระเจ้าทรงต้องการให้เราให้คณุคา่กบัสิ่งท่ีเป็นนิรันดร์  ไม่ใชส่ิ่งท่ีเป็นวตัถสุิ่งของ

ซึง่ไมค่งทนถาวร 
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1 ทิโมธี 6:10 ฉบับ TH1971 

ด้วยว่าการรักเงินทองนัน้เป็นมูลรากแห่งความช่ัวทัง้มวล และเพราะความโลภ

น่ีแหละ จึงทาํให้บางคนห่างไกลจากความเช่ือ และตรอมตรมด้วยความทุกข์  

มัทธิว 6:19-21 ฉบับ TH1971 

อย่าสํ่าสมทรัพย์สมบัตไิว้สําหรับตัวในโลก ท่ีอาจเป็นสนิมและท่ีแมลงกินเสีย

ได้และท่ีขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้  แต่จงสํ่าสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์  

ท่ีไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด  และท่ีไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้  

เพราะว่าทรัพย์สมบัตขิองท่านอยู่ท่ีไหนใจของท่านก็อยู่ท่ีน่ันด้วย  

8. อภปิรายโครงการท่ี 2     (10-20 นาที)

ผู้ เรียนควรทําโครงการท่ี 2 “1 โครินธ์ 13:5-6” ให้เสร็จก่อนท่ีจะเรียนคาบนี ้  ใช้เวลาช่วงนีใ้นการทํา

กิจกรรมเหมือนตอนเร่ิมต้นชัน้เรียน 

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันคําตอบเก่ียวกบัแตล่ะคําบรรยายเร่ืองความรัก    ระวงัอย่าให้การอภิปรายนีนํ้าไปสู่

การโต้แย้งว่า “ไม ่ คําตอบของเธอไมถ่กูต้อง”  การให้ผู้ เรียนเขียนคํานิยามส่วนตัวนัน้อาจทําให้เราได้

เห็นความหมายท่ีแตกตา่งกนัอย่างมากมายซึง่บางอนัเราอาจคิดไม่ถึงด้วยซํา้ไป 

สิ่งท่ีเราต้องการจะประเมินก็คือ  ผู้ เรียนใช้ความคิดมากน้อยเพียงใดสําหรับโครงการนี?้  พวกเขาให้

คําตอบแบบผิวเผินหรือคิดอย่างรอบคอบระมดัระวงั? 

ในส่วน ข. ของคําบรรยายเร่ืองความรักนัน้มีเพ่ือให้ผู้ เรียนได้กําหนดเปา้หมายส่วนตวัสําหรับการนํา

สิ่งนีม้าประยกุต์ใช้ในชีวิตของพวกเขา    ให้ผู้ เรียนแบง่ปันคําตอบ   ครูไมจํ่าเป็นต้องพดูถึงทัง้ 6 

คําอธิบายเร่ืองความรักท่ีอยู่ในโครงการท่ี 2  เลือกใช้เวลาอธิบายเพียง 2-3 เร่ืองอย่างละเอียดดีกว่ารีบ

พดูทัง้ 6 อย่างเพียงผิวเผิน  

9. การมองดูความรักจากมุมมองของผู้อ่ืน     (10-20 นาที)

สิ่งท่ีสําคญัก็คือการทําให้ผู้ เรียนคิดถึงเร่ืองความรักท่ีไกลกวา่การมองท่ีตวัพวกเขาเอง   มีหนึง่วิธีท่ี

สามารถทําได้คือให้ผู้ เรียนคนหนึง่แบง่ปันว่าเขาหรือเธอจะแสดงความรักตอ่เพ่ือนคนอ่ืนในชัน้เรียนได้

อย่างไร     จากนัน้ให้ถามคนในชัน้เรียนวา่พวกเขาคิดว่าการทําเช่นนีเ้ป็นการแสดงออกถึงความรัก

หรือไม่    สิ่งท่ีเราต้องการจะชีใ้ห้เห็นก็คือว่า  “คนอ่ืนมองการกระทําเหลา่นีด้้วยมมุมองเดียวเราหรือไม?่” 
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10. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5-10 นาที)

ให้ใช้กิจกรรมการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัเหมือนกบัท่ีใช้ในคาบเรียนแรก  คือให้ผู้ เรียนเขียนหนึง่

วิธีท่ีพวกเขาต้องการแสดงให้พระเจ้าเห็นว่าพวกเขารักพระองค์  ให้ผู้ เรียนเลือกหนึง่ใน 6 คําบรรยายเร่ือง

ความรักท่ีอยูใ่นโครงการท่ี 2 นัน้   เพ่ือให้เป็นเปา้หมายท่ีพวกเขาจะแสดงความรักตอ่บางคนในอีก 24 

ชัว่โมงข้างหน้านี ้  พวกเขาสามารถใช้เปา้หมายส่วนตวัท่ีเขียนในโครงการท่ี 2  หรือจะเขียนเปา้หมาย

สว่นตวัอนัใหม่ก็ได้   สิ่งสําคญัก็คือผู้ เรียนต้องทํางานท่ีได้รับมอบหมายนีใ้ห้เสร็จก่อนการเรียนครัง้หน้า 

สิ่งท่ีสําคญัก็คือวา่ผู้ เรียนต้องทํางานท่ีได้รับมอบหมายนีใ้ห้เสร็จก่อนคาบเรียนถดัไป  ดงันัน้พวกเขา

ต้องเลือกคนท่ีพวกเขาจะแสดงความรักภายในอีก 24 ชัว่โมงข้างหน้านี ้การเอาแตค่ิดถึงวิธีแสดงความรัก

นัน้ไมเ่กิดผลดีอนัใด! ผู้ เรียนต้องมีเปา้หมายในการลงมือทําบางอย่างท่ีเป็นการแสดง ออกของความรัก   

พวกเขาสามารถเลือกท่ีจะแสดงความรักนีต้อ่เพ่ือน  สมาชิกในครอบครัว เพ่ือนร่วมห้อง ผู้ นํา หรือแม้แต่

คนแปลกหน้าก็ได้ 

11. การบ้าน

ก. ให้แบบทดสอบย่อยจาก 1 ยอห์น 4:7-8  ในช่วงท้ายของชัน้เรียนนี ้ 

1 ยอห์น 4:7-8 ฉบับ TH1971 

ท่านท่ีรักทัง้หลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า 

และทุกคนท่ีรักก็บังเกดิมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้า  ผู้ท่ีไม่รักก็ไม่รู้จัก 

พระเจ้า เพราะ ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก 

ข.  ให้คะแนนกบัโครงการท่ี 2 “1 โครินธ์ 13:5-6” 

12. การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?

เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?
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บทเรียนที่ 3 

การยอมรับตนเอง 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ในฐานะท่ีเราเป็นคริสเตียนเราต้องรู้อย่างชดัเจนว่าทําไมเราจงึควรยอมรับตนเองอย่างท่ีพระเจ้าทรง

ยอมรับเรา 

2. ข้อพระธรรมหลัก: เอเฟซัส 2:10 (ฉบับ TH1971)

 เพราะว่าเราเป็นฝีพระหตัถ์ของพระองค์ท่ีทรงสร้างขึน้ในพระเยซูคริสต์เพ่ือให้ประกอบการดี ซึง่ 
พระเจ้าได้ทรงดําริไว้ลว่งหน้าเพ่ือให้เรากระทํา  

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

ในบทนีจ้ะดําเนินร่วมกนักบับทเรียนท่ี 2 ของคูมื่อผู้ เรียน โดยจะใช้ร่วมกบัโครงการท่ี 4 “การสํารวจดู

ตนเอง”    

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน

ก.   ตัง้แตช่่วงเร่ิมต้นชัน้เรียนนี ้  ให้ผู้ เรียนทกุคนออกไปจากห้องเรียน

ข.   หลงัจากนัน้ให้ผู้ เรียนกลบัเข้าห้องเรียนได้ทีละคน

ค.   ให้ผู้ เรียนแตล่ะคนเปิดไปท่ีหน้าของโครงการท่ี 4 “การสํารวจดูตนเอง”

ง.   ให้ผู้ เรียนอ่านสองคําถามแรกแล้วใช้เวลาสํารวจตนเองหน้ากระจกเงาอนัใหญ่ท่ีวางอยู่ด้านหน้า

ห้องเรียน 

จ.  ให้ผู้ เรียนนัง่ลงและรีบเขียนคําตอบจากคําถามท่ีเหลือลงในโครงการท่ี 4 

ฉ.   หลงัจากท่ีผู้ เรียนคนแรกสํารวจตนเองท่ีหน้ากระจกและกลบัไปยงัท่ีนัง่ของตนแล้ว ให้ผู้ เรียนคน

ถดัไปเข้ามาได้ และทําเหมือนกนัจนครบทกุคน 
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5. แนะนําหัวข้อวิชา เร่ืองการยอมรับตนเอง     (5 นาที)

ชีใ้ห้เห็นว่าตลอดสองคาบเรียนจากนี ้ เราจะศกึษาในหวัข้อเร่ือง การยอมรับตนเอง    อีกหนึง่วิธีท่ีจะ

พดูว่า “ข้าพเจ้ายอมรับตนเอง” ก็คือการพดูวา่ “ข้าพเจ้ารักตนเอง”    น่ีเป็นการแสดงออกถึงความจริงท่ี

อยู่ในพระบญัญัตข้ิอใหญ่สดุจากบญัญัตสิองข้อของพระเจ้า   ซึง่เราจะพดูถึงในอีกสองคาบเรียนถดัไป

ของวิชานี ้

มาระโก 12:31 ฉบับ TH1971 

และธรรมบัญญัตท่ีิสองนัน้คือ จงรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง ธรรมบัญญัติ

อ่ืนท่ีใหญ่กว่าธรรมบัญญัติทัง้สองนีไ้ม่มี” 

แล้วอะไรคือความหมายของการรักตนเอง?  แน่นอนว่าเราไมไ่ด้กําลงัพดูถึงความรักท่ีเห็นแก่ตวั    

ถ้าเชน่นัน้แล้วการรักตนเองในแบบท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เรารักตนเองนัน้มีความหมายว่าอะไร?   น่ีคือ

ประเด็นท่ีเราต้องการจะเน้นในบทเรียนนี ้

ใช้โครงการท่ี 4 นีเ้ป็นสะพานเช่ือมเข้าสูห่วัข้อท่ีจะสอนในคาบเรียนนี ้  ถามผู้ เรียนว่า การสํารวจ

ตนเองท่ีหน้ากระจกเงานัน้เป็นเร่ืองยากไหม  และตอบคําถามท่ีอยูใ่นโครงการท่ี 4 นี ้ การตอบสนองของ

ผู้ เรียนอาจช่วยเปิดเผยปัญหาท่ีท้าทายพวกเขาให้เผชิญกบัการยอมรับตนเองก็ได้  

6. อภปิรายหัวข้อ ก. “ความหมายของการยอมรับตนเอง?”

(7-10 นาที, คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 10-11)

น่ีอาจเป็นครัง้แรกของหลายๆ คนท่ีได้เรียนเร่ือง “การยอมรับตนเอง”    ผู้ เรียนบางคนอาจมีภาพพจน์

ท่ีดีมากเก่ียวกบัตนเองและมีบคุลิกภายนอกท่ีดดีู  แตผู่้ เรียนบางคนภาพพจน์เก่ียวกบัตวัเองถกูทําให้

เสียหายอย่างสิน้เชิง    เขาจะไมช่อบสภาพท่ีเขาเป็นอยู่  และจะไม่ชอบมองดตูนเองในกระจกเงา 

ทา่นสามารถเร่ิมต้นเนือ้หาส่วนนีโ้ดยการอภิปรายคําถามท่ีให้ไว้ในย่อหน้าแรกของคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 

10  ภายใต้หวัข้อ ก.   

“เราช่ืนชอบตวัเองจริงๆ หรือเปล่า?”   ถ้าเรามีอํานาจท่ีจะเปล่ียนสว่นใดก็ตามบนใบหน้าหรือ

ร่างกายของเรา    เราจะใช้อํานาจนัน้หรือไม่   การยอมรับตนเองนัน้เก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ท่ี

จะช่ืนชอบตวัเอง  นัน่คือการพึงพอใจกบัส่วนตา่งๆ ท่ีเราไม่อาจจะเปล่ียนได้ 

อา้งอิงจาก คู่มือผูเ้รียนหนา้ที ่10 
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อธิบายหวัข้อท่ีอยู่ในหน้าท่ี 10 ของคูมื่อผู้ เรียน ซึง่พดูถึงความหมายของการยอมรับตนเองไว้  4 

ประเด็นด้วยกนั    สามารถให้ผู้ เรียนเขียนความคิดเห็นอ่ืนเพิ่มเติมในข้อท่ี 5-7 ได้ 

ความหมายของการยอมรับตนเอง? 

1. เห็นคณุคา่ของตวัเองในฐานะบคุคลคนหนึง่

2. รักตวัเองเหมือนอยา่งท่ีพระเจ้าทรงรัก

3. ช่ืนชอบตวัเองเหมือนอยา่งท่ีพระเจ้าทรงช่ืนชอบ

4. มีมมุมองท่ีถกูต้องเก่ียวกบัตนเองในฐานะบคุคลคนหนึง่

จงเขียนความคิดเห็นเพิ่มเติมในท่ีว่างด้านล่าง 

5. 

6. 

7. อา้งอิงจาก คู่มือผูเ้รียนหนา้ที่ 10 

7. อภปิราย 4 ด้านหลักท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับตนเอง    (5-10 นาที คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 10-11)

เม่ือเราพดูถึงประเดน็การยอมรับตนเอง  เรากําลงัอ้างอิงสิ่งท่ีเป็นมากกว่าแครู่ปลกัษณ์ภายนอกของ

เรา    ในหน้าท่ี 10-11  ของคูมื่อผู้ เรียนนัน้ได้ให้ 4 ด้านหลกัเม่ือเราพดูถึง “การยอมรับตนเอง”  อาจต้อง

เขียนรายการทัง้ส่ีด้านนีใ้ส่กระดาษโปสเตอร์เพ่ือจะใช้อ้างอิงตลอดการสอนวิชานี ้  อาจเขียนแคห่วัข้อทัง้ 

4  โดยไมต้่องเขียนคําอธิบายใดๆ บนโปสเตอร์ 

4 ด้านหลักท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับตนเอง 

1. รูปลกัษณ์ทางกายภาพของฉัน

2. ความสามารถของฉนั (สิ่งท่ีฉันทําได้ดี เชน่ การร้องเพลง การเลน่เปียโนหรือ

กีตาร์หรือเก่งกีฬาบางอยา่ง ฯลฯ)

3. พอ่แมข่องฮ    ฉนัสามารถพดูกบัพระเจ้า (และคนอ่ืน) ได้หรือไมว่า่ “ฉนัดีใจ

มากท่ีได้เกิดมาเป็นลกูของพอ่กบัแม ่ ขอบคณุพระเจ้าท่ีประทานพอ่กบัแมคู่่

นีใ้ห้แก่ฉนั”?

4. สภาพแวดล้อมของฉนั (สถานท่ีๆ เราเตบิโตมา) เชน่ ในเมือง ในชนบท ใน

ท้องทุง่ หรือท่ีใดก็ตาม

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหนา้ที ่10 
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ในขณะท่ีพดูถึงทัง้ส่ีด้านหลกันี ้  ให้อธิบายความแตกตา่งระหว่างสิ่งท่ีเราสามารถเปล่ียนแปลงได้ 

และสิ่งท่ีเราไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได้   สิ่งแรกท่ีเราต้องการจะเน้นก็คือสิ่งท่ีเราไมอ่าจจะเปล่ียนแปลงได้    

ให้หยิบยกประเด็นแรกขึน้มาพิจารณา  “รูปลกัษณ์ทางกายภาพของเรา”   เราสามารถเปล่ียนภาพลกัษณ์

ของเราในด้านวิธีการแตง่ตวั  ทรงผม และเคร่ืองประดบัท่ีใช้สวมใส่    สิ่งเหล่านีอ้าจเป็นวิธีแสดงออก

อย่างหนึง่ว่าเรา “ยอมรับตนเอง” 

ประเด็นหลกัท่ีเราต้องการพดูในท่ีนีก็้คือว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างเรามาในแบบท่ีเราเป็น   บางคนมีผม

สีนํา้ตาลหรือสีดํา   ผมตรงหรือผมหยิก   บางคนมีใบหน้ากลม   หรือมีรูปร่างเตีย้หรือสงู  เท้าใหญ่หรือ

เท้าเล็ก   เม่ือมองไปรอบๆ ห้องเราทกุคนล้วนมีรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีแตกตา่งกนั  นอกเสียจากว่าเราจะ

เป็นคูแ่ฝดเหมือน 

พระเจ้าได้ทรงสร้างเราแตล่ะคนด้วยรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีแตกตา่งกนั   และหากเราได้เรียนรู้ท่ีจะ 

“ยอมรับตนเอง” เราก็จะมาถึงจดุท่ีเราจะพดูได้วา่ “พระเจ้าได้ทรงสร้างเราให้ดแูตกตา่งจากคนอ่ืน และ

เราชอบลกัษณะท่ีพระเจ้าได้ทรงสร้างเรา”   นัน่คือความหมายของการยอมรับตนเองในด้านท่ีเก่ียวข้อง

กบัรูปลกัษณ์ด้านกายภาพ 

แตว่่า “วิธีการ” ท่ีเราจะพาตนเองจากจดุท่ีไมช่อบลกัษณะท่ีพระเจ้าได้สร้างเรานัน้ไปสูจ่ดุท่ีเราจะ

กล่าวได้ว่า “เราชอบลกัษณะท่ีพระเจ้าได้ทรงสร้างเรา” นัน้อาจเป็นกระบวนการท่ียาวนาน ซึ่งพวกเรา

หลายคนอาจยงัไปไมถึ่ง 

ณ จดุนีท้ัง้หมดท่ีเราต้องการให้ผู้ เรียนได้เข้าใจก็คือ หากเราจะ “ยอมรับตนเอง” อยา่งแท้จริง เหมือน

อย่างท่ีพระเจ้าต้องการให้เราเป็นแล้ว เราก็จะสามารถยอมรับรูปแบบท่ีพระเจ้าได้ทรงสร้างเราใน 4 ด้าน

หลกัเหลา่นีไ้ด้ 

ขณะท่ีพดูถึงแตล่ะด้านของทัง้ 4 ด้านนี ้  ระวงัท่ีจะไมพ่ดูแตล่ะเร่ืองละเอียดจนเกินไป   เม่ือพดูถึง

ด้าน “ความสามารถของเรา”   ในประเด็นนีค้วรพดูให้ชดัเจนวา่ เราสามารถพฒันาทกัษะและ

ความสามารถทัง้หลายของเราได้   ยกตวัอยา่งเช่น เราอาจสมคัรเข้าชัน้เรียนเปียโนและเรียนรู้ฝึกฝนการ

เลน่เปียโนจนเล่นได้อย่างดียอดเย่ียมก็ได้   แตถ้่าหากเราไมไ่ด้ฝึกฝนเราก็คงไม่อาจเก่งได้ 

แตบ่างคนมีของประทานหรือความสามารถท่ีพระเจ้าประทานให้   บางคนสามารถฟังเพลง แล้วนัง่

ลง “เล่นไปตามอารมณ์ท่ีพาไป”   บางคนก็สามารถสร้างสรรค์ภาพวาดท่ีงดงามได้  ในขณะท่ีพวกเราส่วน

ใหญ่วาดไมเ่ป็น   เราจะไมเ่คยเป็นศิลปินท่ีมีช่ือเสียง นัน่เพราะว่าเราไมไ่ด้มีพรสวรรค์ด้านนัน้ 
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8. ให้ดูวีดีโอของ Nick Vujicic

มีวีดีโอมากมายในยทูบูของคําพยานของ Nick Vujicic ท่ีแปลเป็นภาษาไทย แนะนําให้ด ู“No arms, 

no legs, no worries”. ท่ีใช้เวลาประมาณ 4 นาที หรือให้ด ูNick Vujicic in Thailand   Nick  (นิก) มีท่าที

ทางบวกท่ีคงจะท้าทายผู้ เรียนของท่านให้มองข้ามการกําจดัของตวัเอง 

การเห็นผู้ชายคนนีท่ี้มีความจํากดัทางกายภาพอย่างมากมาย ไมมี่แขนไมมี่ขาแตย่งัมี 

ทศันคตท่ีิดีมากตอ่ชีวิต คําพยานชีวิตของผู้ชายคนนีมี้พลงัมาก 

หลงัจากท่ีได้ดวีูดีโอแลว ก็ให้เวลาในการอภิปรายวา่ผู้ เรียนคิดอย่างไรว่า ทศันคติของ นิก ตอ่ตวัเอง

เป็นอย่างไรบ้าง 

 นิกยอมรับตนเองหรือไม่

 นิกมีความรู้สกึตอ่พระเจ้าเร่ืองสภาพร่างกายของเขา

 มีบทเรียนอะไรบ้างท่ีเราสามารถนํามาประยกุต์ใช้กบัชีวิตของตวัเราเองได้

ท่ีเราได้จากการดวีูดีโอของนิก

9. อภปิรายหัวข้อ ข. “ทาํไมเราจึงควรยอมรับตนเอง?”    (10-15 นาที คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี  11-12)

ให้อภิปราย 6 เหตผุลท่ีให้ไว้ในหวัข้อ ข. “ทําไมเราจึงควรยอมรับตนเอง?”   ดหูน้าท่ี 11-12 ใน 

คูมื่อผู้ เรียนเพ่ือจะได้รับข้อมลูเพิ่มเตมิในประเด็นนี ้  ให้ผู้ เรียนอ่านและอภิปรายถึงวิธีการท่ีข้อพระธรรม

เหล่านีไ้ด้เช่ือมโยงกบัส่ีด้านหลกันัน้ซึง่เราไม่อาจจะเปล่ียนได้  

อาจต้องเขียนเหตผุลทัง้ 6 ประการนีใ้ส่กระดาษโปสเตอร์และติดไว้ท่ีผนงัห้องเรียน เพ่ือจะสามารถใช้

เหตผุลเหล่านีอ้้างอิงบทเรียนท่ีเหลือของวิชานีไ้ด้ 

ทาํไมเราจงึควรยอมรับตนเอง? 

1. พระเจ้าทรงวางแผนอย่างเจาะจงแล้วว่าเราจะมีรูปลักษณ์อย่างไร

- โคโลสี 1:16 

2. พระเจ้าทรงสร้างเราด้วยเหตุผลที่พเิศษยิ่ง (ด้านการงานหรือพันธกจิ)

- 2 โครินธ์ 12:9 

- โรม 9:20-21 

- เอเฟซสั 2:10 
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3. พระเจ้ายังไม่เสร็จสิน้ภาระกจิการสร้างเรา

- ฟีลิปปี 1:6 

- ฟีลิปปี 2:13 

- โคโลสี 1:22 

4. ภาพลักษณ์ภายนอกของเราเป็นแค่ “เปลือกนอก” ที่ห่อหุ้ม

ความงดงามภายในเรา (คุณลักษณะภายในต่างๆ)

-1 เปโตร 3:3-4 - 2 โครินธ์ 12:7-10 

- อิสยาห์ 53:2 - 1 โครินธ์ 13:4-8 

5. พระเจ้าทรงห่วงใยความงามภายในมากกว่าภาพลักษณ์ภายนอก

- 1 ซามเูอล 16:7 

- 1 เปโตร 3:3-5 

6. พระเจ้าจะทรงช่วยเราเม่ือเรารู้สึกว่าด้อยกว่า

เราจะรู้สกึวา่ตวัเองด้อยกวา่ (ไมมี่ความสําคญั,ถกูดถูกู) เม่ือเราเปรียบเทียบตวัเองกบั

ผู้ อ่ืน

- กาลาเทีย 6:4 

- 2 โครินธ์ 10:12 

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหนา้ที ่11-12 

ขณะท่ีพดูถึงหวัข้อย่อยท่ี 6  ให้ใช้เวลาอธิบายว่าทําไมผู้คนจงึรู้สกึว่าด้อยกวา่   ให้ผู้ เรียนแสดง 

ความคิดเห็นว่าทําไมคนจึงไม่รู้สกึเป็นสขุกบัตวัเอง และไมเ่ป็นสขุกบัทัง้ส่ีด้านในชีวิตซึง่เราไม่อาจ

เปล่ียนแปลงได้   หนึ่งบทสรุปท่ีสําคญัสําหรับหวัข้อนีก็้คือ ผู้คนจะรู้สึกว่าด้อยกว่าเม่ือเขาเปรียบเทียบ

ตวัเองกบัผู้ อ่ืน (กาลาเทีย 6:4, 2 โครินธ์ 10:12) 
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10. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว

ให้เน้นการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัในด้านการยอมรับเหตผุลของพระเจ้าสําหรับการยอมรับตนเอง 

ก. ให้ผู้ เรียนแตล่ะคนประเมินตนเองในประเด็นท่ีว่า สําหรับพวกเขาการยอมรับตนเองในแบบท่ี 

พระเจ้าทรงสร้างพวกเขามานัน้เป็นเร่ืองยากหรือง่าย 

ข.  ให้ผู้ เรียนกลบัไปดหูวัข้อ “ทําไมเราจงึควรยอมรับตนเอง?” ดหูน้าท่ี 11-12 ในคูมื่อผู้ เรียน  ให้ 

ผู้ เรียนเลือกอย่างน้อยหนึง่อย่างจากประเด็นทัง้ 6 ซึง่ตรงกบัเขามากท่ีสดุ  แล้วน้อมรับความจริง

นัน้ไว้ในชีวิต 

ค.  หนนุใจให้ผู้ เรียนเลือกพระคมัภีร์สกัข้อหนึง่ตรงกบัเร่ืองท่ีเลือกนัน้   เขียนพระธรรมจากข้อพระ

คมัภีร์ใส่กระดาษและเก็บไว้ในท่ีๆ เราจะพบได้ง่าย หรือในพระคมัภีร์ หรือข้างๆ ท่ีนอน หรือท่ีอ่ืนๆ  

แล้วอ่านข้อพระคมัภีร์นีต้ลอดจนภาวนาใคร่ครวญข้อพระธรรมนีว้นัละหลายๆ ครัง้ 

ง.  ให้ผู้ เรียนเขียนคําอธิษฐานตอ่พระเจ้าเก่ียวกบัความท้าทายท่ีพวกเขาเผชิญอยูใ่นเร่ืองการยอมรับ

ตนเอง 

10. การบ้าน

ก.  ให้คะแนนโครงการท่ี 3 “1 โครินธ์ 13:7-8”  และโครงการท่ี 4 “การสํารวจดูตนเอง”

ข.  ให้แบบทดสอบย่อยจากข้อพระธรรม กาลาเทีย 6:4 (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรม) ในช่วงท้ายของ

ชัน้เรียนนี ้

กาลาเทีย 6:4  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ทุกคนจงสาํรวจการกระทาํของตนเอง จึงจะมีอะไรๆ ท่ีจะอวดได้ในตัว 

ไม่ใช่เปรียบกับผู้อ่ืน 

11. การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?

เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?
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บทเรียนที่ 4 

เราจะยอมรับตนเองได้อย่างไร 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

เราจําเป็นต้องแสดงโดยการกระทําว่าเรายอมรับตนเองอย่างท่ีพระเจ้าทรงยอมรับเรา 

2. ข้อพระธรรมหลัก: กาลาเทีย 6:4 (ฉบับ TH1971)

ทกุคนจงสํารวจการกระทําของตนเอง จงึจะมีอะไรๆ ท่ีจะอวดได้ในตวัไมใ่ชเ่ปรียบกบัผู้ อ่ืน 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

ในบทนีจ้ะใช้ร่วมกบับทท่ี 2 ของคูมื่อผู้ เรียน โดยจะใช้ร่วมกบัโครงการท่ี 6 “การเยียวยาความทรงจํา

เก่าๆ”   

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน (5-10 นาที)

ให้เร่ิมต้นด้วยการทบทวนประเด็น ก. และ ข. (ดหูน้าท่ี 10-12 ของคูมื่อผู้ เรียน) แล้วให้ตอบคําถาม

สองข้อนี ้

ก.  ความหมายของการยอมรับตนเอง? 

ข.  ทําไมเราจึงควรยอมรับตนเอง? 

กิจกรรมนีจ้ะช่วยให้ท่านได้สํารวจความเข้าใจของผู้ เรียนจากสิ่งท่ีท่านสอนในคาบเรียนสดุท้ายว่า

เขาเข้าใจมากน้อยเพียงไร 
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5. อภปิรายหัวข้อ ค. “เราจะยอมรับตนเองได้อย่างไร?”     (10-20 นาที, คู่มือผู้เรียน หน้าท่ี 12)

ให้พดูถึงแตล่ะประเด็นของหวัข้อ “เราจะยอมรับตนเองได้อยา่งไร?”  ตามท่ีให้ไว้ในหน้าท่ี 12 ของ

คูมื่อผู้ เรียน   หรือเขียนแตล่ะข้อใส่กระดาษโปสเตอร์เพ่ือใช้อ้างอิงตลอดการเรียนวนันี ้

ขณะท่ีพดูถึงแตล่ะประเด็นให้เช่ือมโยงกบั 4 ด้านหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัการยอมรับตนเองซึง่เราได้พดู

ในคาบเรียนท่ีแล้ว นัน่ก็คือ  รูปลกัษณ์ทางกายภาพของเรา ความสามารถของเรา พ่อแมข่องเรา และ

สภาพแวดล้อมของเรา     การยอมรับตนเองนัน้เป็นเร่ืองของการตดัสินใจ  คือเราเลือกท่ีจะยอมรับวา่ 

พระเจ้าทรงรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสดุสําหรับเรา  และพระองค์ไมไ่ด้ทําสิ่งใดผิดพลาดในการสร้างเราให้มี

ลกัษณะอย่างท่ีเราเป็นอยู่   

ขณะท่ีกําลงัอภิปรายในประเดน็เหล่านีใ้ห้ผู้ เรียนแบง่ปันความคิดเห็นจากโครงการท่ี 4 “การสํารวจดู

ตนเอง”   

พยายามชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจว่าเร่ืองการยอมรับตนเองนีเ้ป็นกระบวนการท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะ

บคุคล   ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพซึ่งเราเป็นอยู่ในขณะนี ้ บางคนอาจมีอดีตท่ีถกูทําร้ายมาอย่างสาหสัจนดู

เหมือนว่าประเดน็เหลา่นีคื้อภูเขาลกูโตท่ีไมส่ามารถทะลทุะลวงไปได้เลย   ขณะท่ีคนอ่ืนอาจเคยเข้าสู่

กระบวนการเหลา่นีจ้นผา่นปัญหาใหญ่ๆ ไปได้แล้ว 

ขณะท่ีพดูถึงทัง้สามข้อนัน้หนนุใจให้ผู้ เรียนให้หาข้อพระคมัภีร์ท่ีเขาชอบและมีความเก่ียวข้องกบั 

แตล่ะข้อเหล่านี ้   หนึ่งในวิธีการท่ีสําคญัของการยอมรับตนเองก็คือ การมองดตูวัเองด้วยความจริงของ 

พระเจ้าจากพระคมัภีร์   มีข้อพระคมัภีร์ใดบ้างท่ีจะช่วยเราได้? 

ให้ผู้ เรียนรับรู้ว่าครูยอมรับและรักพวกเขาอย่างท่ีเขาเป็นอยู่  ไมใ่ช่เป็นเพราะว่าพวกเขาปฏิบตัิบาง

สิ่งเพ่ือสร้างพฤติกรรมท่ีดีจนสําเร็จ 

ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพดูถึงหวัข้อท่ี 3  ในหวัเร่ืองการยอมรับตนเองโดยการพฒันาคณุสมบตัิ

ภายในด้านบวกของเรา   ใช้พระธรรม 1 โครินธ์ 13:4-8 และพระคมัภีร์ตอนอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเป็น

พืน้ฐานในการพดูคยุ 

6. อภปิรายหัวข้อ ง. “ทาํไมเราจึงไม่ยอมรับตนเอง?”     (10-12 นาที, คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 12-13)

ให้อภิปรายว่าสิ่งใดท่ีทําให้เรารู้สกึยากในการยอมรับตนเอง    เน้นปัญหาเร่ืองการเปรียบเทียบ

ตนเองกบัผู้ อ่ืนเป็นพิเศษ   ผู้ เรียนอาจจะมีความคิดเห็นอ่ืนซึ่งนอกเหนือจากสิ่งท่ีอยู่ในรายการของคูมื่อ

ผู้ เรียนก็ได้   ขณะท่ีผู้ เรียนแบง่ปันเหตผุลนัน้ระวงัท่ีจะไมใ่ห้ชว่งเวลานีก้ลายเป็นการเทศนาเพ่ือหนนุใจ

คนท่ีกําลงัตอ่สู้กบัปัญหาเหล่านีอ้ยู่ 

4



การรักและยอมรับตนเอง 31 

7. อภปิรายหัวข้อ จ. “ประโยชน์ของการยอมรับตนเอง?”     (5-10 นาที, คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 13)

ใช้เวลาในการอภิปรายถึงผลท่ีจะได้เรับเม่ือเรายอมรับตนเอง    ก่อนท่ีจะให้ผู้ เรียนจะอ่านประเด็น

ตา่งๆ ท่ีอยูใ่นคูมื่อผู้ เรียนนัน้   ให้พวกเขาตอบคําถามนีก่้อนผู้ เรียนอาจมีความคิดเห็นท่ียอดเย่ียมซึง่

ไมไ่ด้มีคําตอบอยูใ่นคูมื่อผู้ เรียนก็ได้ 

จงเน้นยํา้ว่าผลอย่างหนึ่งท่ีจะได้รับก็คือ เราจะให้การยอมผู้ อ่ืนในแบบท่ีพวกเขาเป็น   อีกวิธีหนึง่ท่ี

จะช่วยเราพิจารณาประเด็นนีไ้ด้ก็คือการสํารวจตวัเอง   หากเรามกัจะวิพากษ์วิจารณ์ผู้ อ่ืนอยู่เสมอนัน่

แสดงวา่เราไม่ได้ยอมรับผู้ อ่ืนในแบบท่ีพระเจ้าได้ทรงสร้างพวกเขา และนัน่อาจเป็นสญัญาณท่ีบง่ชีว้่าเรา

ไมย่อมรับตนเองด้วย    เม่ือเราไม่ยอมรับตนเอง ก็เป็นเร่ืองง่ายมากท่ีเราจะทําลายผู้ อ่ืน  เพราะเราอาจ

กําลงัพยายามทําให้ผู้ อ่ืนลงมาอยู่ในระดบัเดียวกบัตวัเรา  

แตถ้่าหากเรายอมรับตนเองในแบบท่ีพระเจ้าได้ทรงสร้างเรา  เราก็จะสามารถปีตยิินดีในวิถีทางท่ี

พระเจ้าได้ทรงสร้างผู้ อ่ืน  แม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถท่ีเหนือกว่าเราก็ตาม 

8. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว    (10-15 นาที / การประชุมอธิษฐานท่ีแยกออกมาต่างหาก)

ก. ใช้ข้อพระธรรมหลกั กาลาเทีย 6:4 เป็นพืน้ฐานในการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวั

ข. โครงการท่ี 6 “การเยียวยาความทรงจําเก่าๆ”   น่าจะเหมาะสมมากท่ีจะใช้ในกิจกรรมการ

ประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวั   โครงการนีเ้ป็นเร่ืองส่วนตวัของผู้ เรียนแตล่ะคนจริงๆ    ดงันัน้ ทา่น

อาจต้องให้ผู้ เรียนไปใช้ห้องนมสัการหรือห้องอธิษฐานเพ่ือทํากิจกรรมนี ้  จดุประสงค์หลกัของ

โครงการนีก็้เพ่ือจะชีนํ้าผู้ เรียนไปยงับคุคลท่ีสามารถช่วยให้พวกเขาสยบความเจ็บปวดและความ

ขุน่เคืองใจทัง้หลายในอดีตนัน้ลงได้   

ให้ผู้ เรียนแตล่ะคนใช้เวลาอธิษฐานส่วนตวัในสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อตา่งๆ ตามรายการท่ีอยู่ใน

โครงการนี ้  อธิบายวิธีการใช้เวลาอธิษฐานเพียงสัน้ๆ    การอธิษฐานนีไ้มมี่รูปแบบท่ีตายตวั   ตวัอย่าง

การอธิษฐานท่ีได้ให้ไว้นัน้เป็นเพียงแคแ่นวคิดเก่ียวกบัวิธีการท่ีผู้ เรียนสามารถใช้เวลาอธิษฐานแบบมี

ความหมายจากประเดน็เหลา่นี ้  ยกตวัอย่างการอธิษฐานสกัหนึง่หรือสองวิธีเพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนสามารถ

อธิษฐานได้สําเร็จ 

ผู้ เรียนไม่ต้องอธิษฐานในหวัข้อท่ีไม่ตรงกบัอดีตของพวกเขาไป    พวกเขามีอิสระท่ีจะเพิ่มประเด็น

อ่ืนๆ ซึง่ไมมี่ในโครงการนีไ้ด้   โครงการนีไ้มมี่คะแนนเพราะเป็นเร่ืองระหวา่งเขากบัพระเจ้าจริงๆ   ในกรณี

ท่ีผู้ เรียนเป็นผู้หญิงอาจเพิ่มหวัข้อ  “การสญูเสียบตุร”  เข้าไป   เน่ืองจากปัจจบุนัมีการทําแท้งมากขึน้  จึง

มีแนวโน้มวา่ผู้หญิงบางคนในชัน้เรียนอาจมีประสบการณ์นีใ้นอดีตของพวกเธอ 

4
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ชีแ้จงให้ผู้ เรียนรู้ตัง้แตก่่อนจะทําโครงการนีว้า่ พวกเขาต้องระวงัอย่ารู้สึกสงสารตวัเอง โครงการนี ้

ไมไ่ด้ออกแบบมาเพ่ือตอกยํา้อดีตของพวกเขาวา่เป็นสิ่งท่ีเลวร้ายแคไ่หน   ควรทําโครงการนีด้้วยการ

สํารวจชีวิตตนเองด้วยความสตัย์ซ่ือแตย่งัคงไว้ซึง่ความหวงั   พระเจ้าทรงสามารถช่วยแก้ไขความ

เจ็บปวดเหล่านีใ้ห้กบัผู้ เรียนได้  หากพวกเขาอนญุาตให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือ 

จริงๆ แล้วลําพงัโครงการนีอ้ย่างเดียวจะไมส่ามารถแก้ไขปัญหาทัง้หมดในอดีตได้    เราไมต้่องการให้

รู้สกึว่าแคก่ารอธิษฐานธรรมดาๆ  เพียงครัง้เดียวก็ทําให้ความเจ็บปวดทัง้หลายนัน้มลายหายไปได้    

อย่างไรก็ตาม หากผู้ เรียนยอมมอบสิ่งเหล่านีใ้ห้พระเจ้าจริงๆ แล้ว    พระเจ้าก็จะทรงช่วยเหลือพวกเขาได้   

เราต้องส่ือสารให้พวกเขารู้ว่าพระเจ้าจะใช้โครงการนีเ้พ่ือช่วยให้พวกเขาพฒันาท่าทีและความรู้สึกใหม่ๆ 

ท่ีมีตอ่ความเจ็บปวดในอดีต  

หนนุใจผู้ เรียนให้มาพดูคยุกบัครูหลงัจากชัน้เรียนได้หากพวกเขาต้องการรายละเอียดในบางเร่ือง

เก่ียวกบัประเดน็ท่ีถกูยกขึน้มาในโครงการนี ้   อาจใช้เวลาประมาณ 30-45 นาทีสําหรับผู้ เรียนใน 

โครงการนี ้

9. การบ้าน

ให้คะแนนโครงการท่ี 5 “วิธีแสดงความรักแบบอากาเป”้ ในช่วงท้ายของชัน้เรียน 

10. การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?

เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?

4
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บทเรียนที่ 5 

การสอบ

1. แนะนําเนือ้หาท่ีจะครอบคลุมในวิชาถัดไปท่ีเรากาํลังจะสอน

ก. แจกสมดุบนัทกึโครงการหรือโครงการใดๆ ซึง่ต้องทําให้เสร็จก่อนคาบเรียนครัง้แรกของวิชา

ถดัไปซึง่เราจะสอน 

ข. ให้ผู้ เรียนพลิกไปท่ีหน้าสดุท้ายในสมดุบนัทกึโครงการฉบบัใหม ่เขาจะเห็นหน้าซึง่มีรายการ

การบ้านในวิชาใหมนี่ ้ในด้านท้ายสดุของสมดุบนัทึกโครงการ บอกผู้ เรียนให้ทราบวนัท่ีทํา

แบบทดสอบย่อยแตล่ะครัง้  วนัสง่โครงการ และการสอบ 

ค. แจกคูมื่อผู้ เรียนฉบบัใหมแ่ละบอกเลขหน้าท่ีจะต้องอ่านก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนในคาบเรียนถดัไป 

2. ให้ทาํการสอบของวิชานี ้

3. ส่งคืนแบบทดสอบย่อยและโครงการต่างๆ ท่ีเราได้ให้คะแนนแล้วแก่ผู้เรียนหากว่าเรายังไม่ได้

ส่งคืนให้พวกเขา

5
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การรักและยอมรับตนเอง 35 

คู่มือผู้เรียน 

คูมื่อผู้ เรียนไมไ่ด้ถกูรวบรวมไว้ในคูมื่อครู  แตไ่ด้ถกูจดัทําขึน้เป็นเอกสารแยกตา่งหาก 

ให้ดหูน้า 5 ของคูมื่อครูเลม่นีสํ้าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิเร่ืองการใช้คูมื่อผู้ เรียน
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สมุดบนัทกึโครงการ 

สมดุบนัทึกโครงการไมไ่ด้ถกูรวบรวมไว้ในคูมื่อครู  แตไ่ด้ถกูจดัทําขึน้เป็นเอกสารแยกตา่งหาก

ให้ดหูน้า 5 ของคูมื่อครูเลม่นีสํ้าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิเร่ืองการใช้สมดุบนัทกึโครงการ



การรักและยอมรับตนเอง 37 

การสอบและใบประกาศนียบัตรสาํหรับผู้ที่จบการศึกษา 

ให้ดหูน้า 5 ของคูมื่อครูเลม่นีสํ้าหรับข้อมลูเร่ืองการใช้การสอบและใบประกาศนียบตัรสําหรับ 

ผู้ ท่ีจบการศกึษา 
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แกไ้ขครัง้ลา่สดุวนัท่ี  11-2022 

ชื่อ   การรักและยอมรับตนเอง 

วันที่   การสอบ 

ช้ัน    คะแนน 

คําถามทีใ่ห้ตอบว่าจริงหรือไม่จริง (ขอ้ละ 2 คะแนน) 

คาํแนะนาํ: ใหใ้สเ่ครือ่งหมาย  X   หนา้ขอ้ท่ีถูก 
ใหใ้สเ่ครือ่งหมาย  0   หนา้ขอ้ท่ีผิด 

1. ________  พระเจา้ทรงรักเฉพาะคนท่ีเป็นคริสเตียน 

2. ________  พระเจา้ไม่เคยลงวนิยั (ลงโทษ) คนท่ีเป็นคริสเตียน 

3. ________  พระบญัญติัของพระเจา้กล่าววา่จงรักเพื่อนบา้นและศตัรูของเรา 

4. ________  หากเราไม่ยอมรับหรือรักตนเอง  เราก็จะไม่สามารถรักคนอ่ืนไดด้ว้ยความรักท่ีพระเจา้ได้

ประทานใหแ้ก่เรา 

5. ________  พระเจา้ทรงวางแผนไวว้า่แต่ละคนควรจะมีรูปลกัษณ์อยา่งไร 

6. ________  พระเจา้ทรงเป็นบุคคลท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีจะรัก 

7. ________  เราควรจะขอบพระคุณพระเจา้สาํหรับคุณพอ่คุณแม่ท่ีเรามีอยู ่

8. ________  พระบญัญติัขอ้ใหญ่สุดสองขอ้ในพระคมัภีร์นั้นพูดถึงเร่ืองเพศ 

9. ________  ใน 1 โครินธ์ 13:4 บอกวา่ความรักเป็นส่ิงท่ีไม่สาํคญั 

10. _______  ถา้หากเรายอมรับตนเอง ก็หมายความวา่เราชอบลกัษณะท่ีพระเจา้ไดท้รงสร้างเรา 

11. _______  พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราเปรียบเทียบตนเองกบัผูอ่ื้นเพื่อวา่เราจะสามารถเห็นไดว้า่เราดีกวา่

พวกเขาหรือไม่ 

12. _______  พระเจา้ทรงเกลียดชงับุคคลท่ีเกลียดชงัพระองค ์

13. _______  พระเจา้ตรัสวา่ภาพลกัษณ์ภายนอกของบุคคลเป็นส่ิงท่ีสาํคญัยิง่กวา่ความงามท่ีอยูภ่ายใน 

14. _______  หากเราตอ้งการยอมรับตนเองและมีภาพพจน์ท่ีดีเก่ียวกบัตนเองแลว้  เราจะตอ้งสาํนึกใน

พระคุณพระเจา้สาํหรับพอ่แม่ท่ีเรามีอยู ่

15. _______  การยอมรับตนเองหมายความวา่เราชอบตวัเอง 

16. _______  พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้รายอมรับส่ิงต่างๆ ในชีวติของเราซ่ึงไม่อาจเปล่ียนได ้

17. _______  เม่ือคนหน่ึงไม่ยอมรับตนเอง เขากาํลงับอกวา่เขาไม่ชอบลกัษณะท่ีพระเจา้ไดท้รงสร้างเขา 

18. _______  การมีความเช่ือสาํคญัยิง่กวา่การแสดงความรักต่อผูอ่ื้น 



2  การรักและยอมรับตนเอง 

คําถามทีใ่ห้เลือกคําตอบทีถู่ก   (ขอ้ละ 2 แนน) 

คาํสั่ง จงเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด แลว้ใส่พยญัชนะของคาํตอบนั้นลงในช่องวา่งหนา้คาํถามนั้น  

1.______ขอ้ใดในสามขอ้น้ีเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีจะกระทาํ? 

    ก. มีความเช่ือ 

    ข. เช่ือฟังพระเจา้  

    ค. แสดงความรัก  

2.______พระคมัภีร์กล่าววา่เราจะตอ้งไม่รักอะไร? 

    ก. คนบาป 

    ข. เงิน 

    ค. บรรดาคนเหล่านั้นท่ีเกลียดชงัคริสเตียน 

3.______ขอ้ใดในสามขอ้ต่อไปน้ีท่ีทาํใหเ้ป็นส่ิงท่ียากท่ีสุดสาํหรับบุคคลท่ีจะยอมรับตนเอง? 

    ก. การเปรียบเทียบตนเองกบัผูอ่ื้น 

    ข. การมีพอ่แม่ท่ีหยา่ร้างกนั   

    ค. การถูกเล้ียงดูในสลมั     
 
คําถามทีใ่ห้บรรยายคําตอบโดยย่อ   

1. จงเขียนผลประโยชน์สามอยา่งของการยอมรับตนเอง (ขอ้ละ 3 คะแนน รวม 9 คะแนน) 

 1.    

     

     

 2.    

     

     

 3.    
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2. เราจะยอมรับตนเองไดอ้ยา่งไร?  จงเขียนสามขั้นตอน  (ขอ้ละ 3 คะแนนรวม 9 คะแนน) 

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     

3.  จงเขียนคุณลกัษณะ 8 อยา่งของความรัก (ถอ้ยคาํท่ีใชใ้นการอธิบายความรัก) จากพระธรรม  

1 โครินธ์ 13:4-8   (ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 16 คะแนน) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

 7.    

 8.    

4. จงเขียนขอ้พระคมัภีร์ท่ีใหท้่องจาํบนท่ีวา่งดา้นล่างน้ี (14 คะแนน) 

     

     

     

     

     

     

     
  



4  การรักและยอมรับตนเอง 

5. ลูกา 6:27-38  พูดถึงส่ิงท่ีเราสามารถทาํเพื่อแสดงความรัก   

จงเขียนหา้อยา่งท่ีปรากฏในลูกา 6:27-38 (ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน) 

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     

 4.    

     

 5.    

     
 



แกไ้ขครัง้ลา่สดุวนัท่ี  11-2022 

การรักและยอมรับตนเอง 

การสอบ 

เฉลยคาํตอบ 

หน้าที ่1 

ข้อสอบทีต่อบว่าจริงหรือไม่จริง  

(ข้อละ 2 คะแนน) 

1. O  ผดิ 

2.  O  ผดิ 

3.  X ถูก 

4.  X ถูก 

 

5.  X ถูก 

6.  X ถูก 

7.  X ถูก 

8.  O ผดิ 

9.  O ผดิ 

10.  X ถูก 

11.  O ผดิ 

 

12.  O ผดิ 

13.  O ผดิ 

14.  X ถูก 

 

15.  X ถูก 

16.  X ถูก 

17.  X ถูก 

18.  O ผดิ 

หน้าที ่2 

ข้อสอบทีใ่ห้เลือกคําตอบ  

(ขอ้ละ 2 คะแนน) 

1.  ข 

2.  ข 

3.  ก 

 

ข้อสอบทีใ่ห้ตอบโดยย่อๆ   

1. คาํตอบท่ีน่าจะเป็น...  

ผูเ้ขียนตอ้งตอบแค่ 3 ขอ้ 

(ขอ้ละ 3 รวม 9 คะแนน)         

• เราจะมีเสรีภาพในการรักผูอ่ื้น 

• เราจะมีความสุขกบัรูปลกัษณ์ของเรา 

• เราจะยอมรับผูอ่ื้นไดง่้ายข้ึน 

• เราจะรักพระเจา้ไดม้ากข้ึน 



แกไ้ขครัง้ลา่สดุวนัท่ี  11-2022 

การรักและยอมรับตนเอง 

การสอบ 

เฉลยคาํตอบ 

หน้าที ่3   

ข้อสอบอตันัย แบบทีใ่ห้ตอบโดยย่อๆ 

2. ขอ้ละ 3 รวม 9 คะแนน 

1. จงมองตนเองในแง่ดี  (ดูวา่พระเจา้ไดท้รงสร้างเรามาอยา่งไร) 

2. ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีไดท้รงสร้างเราในแบบท่ีเราเป็นอยู ่

3. มุ่งพฒันาคุณลกัษณะภายในดา้นบวกของเรา 

 

3. ขอ้ละ 2 รวม 16 คะแนน  * คาํตอบท่ีน่าจะเป็นตามพระคมัภีร์ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมปี 2011 (THSV11) 

(ผูเ้รียนสามารถตอบจากพระคมัภีร์ฉบบัแปลอ่ืนๆ ได)้   ผูเ้ขียนตอ้งตอบแค่ 8 ขอ้ 

1.  ความรักก็อดทนนาน 

2.  ความรักมีความปรานี 

3.  ความรักไม่อิจฉา 

4.  ความรักไม่อวดตวั 

5.  ความรักไม่หยิง่ผยอง 

6.  ความรักไม่หยาบคาย 

7.  ความรักไม่เห็นแก่ตวั  

8.  ความรักไม่ฉุนเฉียว 

9.  ความรักไม่ช่างจดจาํความผดิ 

10. ความรักไม่ยนิดีในความอธรรม 

11. ความรักยนิดีในความจริง 

12. ความรักทนไดทุ้อยา่ง 

13. ความรักเช่ือในส่วนดีอยูเ่สมอ 

14. ความรักมีความหวงัอยูเ่สมอ 

15. ความรักมีความทรหดอดทน 

16. ความรักไม่มีวนัเส่ือมสูญ 

 

4.  ขอ้ท่องจาํ   (ขอ้ละ 7 คะแนนรวม 14 คะแนน) 

1 ยอห์น 4:7-8 



แกไ้ขครัง้ลา่สดุวนัท่ี  11-2022 

กาลาเทีย 6:4 

การรักและยอมรับตนเอง 

การสอบ 

เฉลยคาํตอบ 

หน้าที ่4 

5. ผูเ้ขียนตอ้งตอบแค่ 5 ขอ้  (ขอ้ละ 2 คะแนนรวม 10 คะแนน) คาํตอบท่ีน่าจะเป็น... ตามพระคมัภีร์ฉบบั TNCV 

ลูกา 6:27-38 ไม่จาํเป็นท่ีคาํตอบนั้นจะเป็นตามขอ้ท่ีปรากฏในพระคมัภีร์โดยตรง  ใหผู้เ้รียนใชค้าํของตนเอง 

เพียงแค่ใหค้รูสามารถแน่ใจวา่ผูเ้รียนอา้งถึงขอ้ไหน 
 

1. จากขอ้ 27   จงรักศตัรูของท่าน 

2. จากขอ้ 27   จงทาํดีแก่ผูท่ี้เกลียดชงัท่าน 

3. จากขอ้ 28   จงอวยพรแก่คนท่ีแช่งด่าท่าน 

4. จากขอ้ 28   จงอธิษฐานเผื่อผูท่ี้ทาํร้ายท่าน 

5. จากขอ้ 29   ใครตบแกม้ของท่านขา้งหน่ึง จงหนัอีกขา้งใหเ้ขาดว้ย 

6. จากขอ้ 30   ใครเอาเส้ือคลุมของท่านไป ถา้เขาจะเอาเส้ือดว้ยก็จงอยา่หวง 

7. จากขอ้ 30   จงใหแ้ก่ทุกคนท่ีขอจากท่าน 

8. จากขอ้ 30   ถา้ผูใ้ดเอาส่ิงของๆ ท่านไป ก็อยา่ทวงคืน 

9. จากขอ้ 31   จงปฏิบติัต่อคนอ่ืนเหมือนอยา่งท่ีพวกท่านปรารถนาใหเ้ขาปฏิบติัต่อท่าน  

10. จากขอ้ 35   จงทาํดีต่อบรรดาคนเหล่านั้นท่ีเกลียดชงัท่าน 

11. จากขอ้ 35   จงให้เขายมืโดยไม่หวงัจะไดอ้ะไรคืนมา 

12. จากขอ้ 36   จงเมตตากรุณาเช่นเดียวกบัท่ีพระบิดาของท่านทรงเมตตากรุณา 

13. จากขอ้ 37   อยา่ตดัสินผูอ่ื้น 

14. จากขอ้ 37   อยา่กล่าวหาผูอ่ื้น 

15. จากขอ้ 38   จงให้อภยัแก่ผูอ่ื้น 
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ขอแสดงความยนิดีกับ 
______________________________________ 

ในการสําเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อกําหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความสําเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการนําคําสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

ขอแสดงความยนิดีกับ 
______________________________________ 

ในการสําเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อกําหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความสําเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการนําคําสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

การรักและยอมรับตนเอง

การรักและยอมรับตนเอง์
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