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จุดประสงคห์ลักของโครงการนี ้   

พวกเรามากมายมีดา้นบา้งอยา่งในชีวิตท่ีคอ่นขา้งกระดา้งไมอ่อ่นโยน   และทาํใหผู้ค้นไดร้บับาดแผล

จากคาํพดูท่ีคมกรบิและการกระทาํท่ีไมแ่สดงความเมตตาของเรา   โครงการนีถ้กูออกแบบมาเพ่ือช่วยเรา

ใหค้ดิถึงวิธีท่ีเราสามสรถสะทอ้นผลของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ความออ่นโยนนั่นเอง   เราทกุคนคงจะดีใจ

มากเม่ือคนอ่ืนจะปรนนิบตัิตอ่เราดว้ยความออ่นโยน  

ขอใหเ้นน้ความสาํคญักบัผูเ้รียนในดา้นความจาํเป็นท่ีตอ้งพฒันาคณุลกัษณะของพระเยซูครสิตใ์นชีวิต

ของพวกเขา  โลกในปัจจบุนันีม้กัจะเนน้การเป็นผูช้ายท่ีแข็งแกรง่ ไมนุ่ม่นวล การแสดงความอ่อนโยนไมไ่ด้

หมายความวา่เป็นคนอ่อนแอ ภาพพจนข์องแพทยท่ี์ปรนนิบตัผิูป่้วยดว้ยความอ่อนโยนอาจจะใชเ้ป็น

ตวัอยา่งทางบวกของการมีลกัษณะนี ้    

จดุประสงคห์ลกัของโครงการนี ้ คือ  เพ่ือนาํผูเ้รียนเขา้สู่ประสบการณใ์นท่ีๆ เขาจะแสดงความออ่นโยน

ในคาํพดูและในการกระทาํ   เราตอ้งการใหผู้เ้รียนเขา้ไปลึกมากกว่าแคมี่ความคดิท่ีอ่อนโยน  พวกเขา

จาํเป็นตอ้งเขา้ใจว่าการมีความออ่นโยนนัน้ คือการแสดงความรกัแบบอากาเป ้  ท่ีซึ่งไมมี่เง่ือนไขใดๆ แมว้่า

อีกฝ่ายหนึ่งจะโตต้อบอยา่งไร 

 

ตอนที ่1:  การวางแผน  

กจิกรรมท ี1 ขอใหเ้ขียนคาํจาํกัดความของคาํๆ นี ้ 

จงหนนุใจผูเ้รียนใหใ้ชพ้จนานกุรมและหาคาํจาํกดัความท่ีแตกตา่งกนัของคาํนี ้  มนัมีความแตกตา่ง

หรือไมร่ะหวา่งการแสดงความออ่นโยนแบบฉาบฉวย  และ ผลของพระวิญญาณบรสิทุธ์ิท่ีเรียกวา่ความ

ออ่นโยน 
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กจิกรรมที ่2 จงพรรณนาถงึประสบการณใ์นที่ๆ   มีใครคนหน่ึงปฎิบัตกัิบคุณด้วย

ความอ่อนโยน ขอใหพ้รรณนาด้วยว่าคุณรู้สึกอย่างไร ซึง่เป็นผลของ

การปฏบิัตทิีอ่่อนโยนของพวกเขา   

เม่ือคณุอภิปรายคาํตอบของพวกเขาท่ีมีตอ่กิจกรรมนี ้   ขอใหแ้นใ่จว่าพวกเขาตอบคาํถามทัง้สองแลว้   

และเราตอ้งการใหพ้วกเขาเริ่มเขา้ใจอยา่งชดัเจนวา่   การแสดงความอ่อนโยนตอ่ผูอ่ื้นนัน้  จะมีผลกระทบท่ี

แนน่อนตอ่อีกคนหนึ่ง 

ในสถานการณส์ว่นใหญ่  ผูค้นโตต้อบความอ่อนโยนดว้ยความรูส้กึอบอุน่และเป็นบวก   พวกเขามกัจะ

ซาบซึง้จรงิๆ สาํหรบัการปฏิบตัิดว้ยความออ่นโยน   ถา้ผูเ้รียนตอบสนองในทางลบ หรือ เพิกเฉยในการ

กระทาํท่ีออ่นโยนของอีกคนหนึ่ง   จงพยายามคน้หาวา่เหตใุดเขาจงึตอบสนองเชน่นัน้   บางทีคณุอาจจะ

ตอ้งการใหค้นๆ นีแ้บง่ปันกบัคณุถึงสถานการณใ์นท่ีๆ ใครสกัคนปฏิบตัิตอ่เขาดว้ยความเกรีย้วกราด และ 

ขอใหพ้รรนาวา่เขารูส้ึกภายในอยา่งไรเม่ือไดร้บัการปฏิบตัใินลกัษณะนัน้   

กจิกรรมที ่3 ขอใหเ้ลือกหน่ึงในประสบการณจ์ากชีวิตของพระเยซู  และพรรนาว่า

พระองคไ์ด้สาํแดงความอ่อนโยนต่อผู้ทีเ่กีย่วข้องอย่างไร   

ในการอภิปรายตวัอยา่งนี ้  ขอใหพ้ยายามชว่ยผูเ้รียนใหเ้ห็นวา่  พระเยซูตอ้งการใหเ้ราปฎิบตัติอ่ผูอ่ื้น

ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีพระองคป์ฏิบตัติอ่ผูค้น   จงหนนุใจผูเ้รียนเพ่ือใหร้ะบปุระเภทของผูค้นท่ีคลา้ยคลงึ

กนั     ท่ีพวกเขาจาํเป็นตอ้งไดร้บัการปฏิบตัิดว้ยความออ่นโยน   

จงถามผูเ้รียนถึงสิ่งท่ีคิดวา่เป็นแรงกระตุน้ของพระเยซู   เม่ือพระองคส์าํแดงความอ่อนโยนตอ่ผูอ่ื้น  

เวลานีอ้าจเป็นเวลาท่ีดีท่ีจะอภิปรายถึงสิ่งท่ีเป็นแรงกระตุน้ในการแสดงความอ่อนโยนตอ่ผูอ่ื้น  

คณุอาจตอ้งการใหผู้เ้รียนศกึษาพระวจนะท่ีใหไ้วม้ากกวา่หนึ่งขอ้  หรือ ตวัอย่างในพระคมัภีรอ่ื์นๆ ท่ี

เก่ียวกบัผูค้นท่ีแสดงความอ่อนโยน   

กจิกรรมที ่4 ขอใหค้ิดถงึสถานการณ ์ 2 หรือ 3 อย่างทีคุ่ณสามารถแสดง 

ความอ่อนโยนได้  แต่กลับไม่ได้ทาํ   

ไมมี่ท่ีวา่งซึ่งใหไ้วส้าํหรบัการตอบคาํถามนี ้  เราไดว้างแผนไวเ้ชน่นัน้   สิ่งท่ีสาํคญัคือผูเ้รียนตอ้งระบุ

ประเภทของสถานการณใ์นกิจกรรมประจาํวนัในท่ีเขามีโอกาสแสดงความออ่นโยนแตก่ลบัไมไ่ดท้าํ อย่า

กดดนัเขาใหเ้ล่าถึงตวัอย่างท่ีเขาระลกึถึง  แคถ่ามวา่ เขาสามารถจาํสถานการณอ์นัใดได ้ ถา้เขาสามารถ

จาํได ้ คณุก็สามารถเคล่ือนตอ่ไปยงัจดุถดัไป  
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ถา้เขาไมส่ามารถจาํสถานการณใ์ดเม่ือเร็วๆ นีไ้ดเ้ลย  ในเรื่องความลม้เหลวท่ีจะแสดงความออ่นโยน    

คณุจาํเป็นตอ้งอภิปรายกิจกรรมนีใ้นรายละเอียดท่ีมากขึน้   บางทีคณุอาจสามารถจาํสถานการณ์

บางอย่างได ้  ในท่ีๆ เขาควรแสดงความอ่อนโยน   ถา้คณุไมส่ามารถทาํได ้  จงใหผู้เ้รียนสมัภาษณเ์พ่ือน

รว่มหอ้ง  เพ่ือนรว่มชัน้เรียน หรือสมาชิกครอบครวัของเขา   เพ่ือดวูา่พวกเขาจาํไดห้รือไมใ่นสถานการณ์

เม่ือเรว็ๆ นี ้  ในท่ีๆ ผูเ้รียนควรจะแสดงความอ่อนโยน  แตก่ลบัไมไ่ดท้าํ   

ถา้ผูเ้รียนพรอ้มท่ีจะแบง่ปันหนึ่งหรือสองตวัอยา่ง  คณุอาจตอ้งการใหอ้ภิปรายกบัเขาถึงการกระทาํท่ี

แตกตา่งกนัไปจากสิ่งท่ีไดท้าํในสถานการณน์ัน้  เขาควรแสดงความออ่นโยนอย่างไรบา้งหากอยูใ่น

สถานการณเ์หลา่นัน้ในอนาคต  การอภิปรายตวัอยา่งเหลา่นีท่ี้อาจจะชว่ยผูเ้รียนใหเ้ห็นถึงวิธีท่ีจะแสดง

ความออ่นโยนได ้ 

กจิกรรมที ่5 จงเลือกคนหน่ึงทีคุ่ณอยากปฏบิัตดิ้วยความอ่อนโยนในอีก 24 ช่ัวโมง

ข้างหน้านี ้ 

สาํหรบัโครงการนี ้เราตอ้งการเขาใหเ้ลือกคนท่ีมีการตดิตอ่เป็นประจาํ ขอใหห้นนุใจเขาใหม้องหา

โอกาสเพ่ือแสดงความออ่นโยนใหค้นอ่ืนเห็น  แมว้า่คนเหลา่นีจ้ะไมไ่ดเ้ป็นจดุเนน้ของเปา้หมายในโครงการ

นีก็้ตาม   

กจิกรรมที ่6 การตัง้เป้าหมาย  

เปา้หมายเหล่านีจ้าํเป็นตอ้งเฉพาะเจาะจงและนาํไปปฎิบตัไิด ้ จงใชเ้กณฑท่ี์ปกหลงัของคูมื่อผูเ้รียน ใน 

ชัน้เรียนทอ่งจาํขอ้พระคมัภีร์   เพ่ือประเมินผลเปา้หมายของเขา  จงหนนุใจผูเ้รียนใหพ้รอ้มท่ีจะแสดงความ

ออ่นโยน   ไมว่า่อีกคนหนึ่งจะตอบสนองอยา่งไรก็ตาม   

การศึกษาเพิม่เตมิ  

ในสาํเนาของผูเ้รียนในโครงการนี ้  จะไมมี่ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิสาํหรบัการศกึษาเพิ่มเตมิในหวัขอ้นี ้  

อยา่งไรก็ตาม  คณุอาจตอ้งการใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรม 1-7 ตอ่ไปนี ้ เพ่ือเขา้ใจลกัษณะท่าทีเชน่นีไ้ดดี้ย่ิงขึน้  

1. ทาํรายการประโยชนใ์นการแสดงความออ่นโยนตอ่ผูอ่ื้น   

2. ขอใหส้มัภาษณผ์ูอ่ื้นอีก 2 หรือ 3 คน  และถามวา่พวกเขาไดพ้ฒันาลกัษณะนิสยัความออ่นโยน 

ในชีวิตของเขาอยา่งไร   ใหเ้ขียนรายงานในสิ่งท่ีไดพ้บ ขอใหห้นนุใจผูเ้รียนใหส้มัภาษณค์นท่ีเป็น 

ครสิเตียนยาวนานกวา่ท่ีผุเ้รียนเป็น  

3. ทาํรายการผลท่ีตามมาของการไมแ่สดงความอ่อนโยนตอ่ผูอ่ื้น   
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4. ทาํใหเ้สรจ็ในการศกึษาเร่ืองคณุลกัษณะ  ซึ่งอยูใ่นคูมื่อผูเ้รียน เรือ่ง ชัน้เรียนบคุลกัษณะเฉพาะ   

5. อา่นและทาํรายงานบทท่ี 15  ใน  The Practice of Godliness, by Jerry Bridges (NavPress) หนงัสือ

นีย้งัมีคูมื้อท่ีไปดว้ยกนักบัเล่มนี ้

6. ทาํการศกึษาดา้นคณุลกัษณะของบางคนในพระคมัภีร ์  ผูท่ี้แสดงใหเ้ห็นถึงความออ่นโยนใน

ความสมัพนัธข์องเขากบัผูอ่ื้น   

7. ศกึษาในเร่ืองความออ่นโยนในหนงัสือช่ือวา่ Building Christian Character, by Paul Anderson 

(Bethany House Publishers) ในบทท่ี 13 

จุด  หยุด หลังจากกจิกรรมที ่ 7 

ประการแรก  ขอใหอ้ภิปรายคาํตอบของผูเ้รียนในกิจกรรมท่ี 1-5  จงแนใ่จวา่เปา้หมายท่ีตัง้ไวใ้น

กิจกรรมท่ี 6 นัน้เฉพาะเจาะจงและปฎิบตัไิด ้    ขอใหต้ดัสินกบัผูเ้รียนวา่เขาจะตอ้งจะทาํใหเ้ปา้เหมาย

เหลา่นีส้าํเรจ็ ก่อนจะเริ่มตอนท่ี 2 ของโครงการนี ้   มนัอาจดีท่ีสดุท่ีจะใหผู้เ้รียนใชเ้วลาหลายวนั  ในการ

ทาํงานสูเ่ปา้หมายเดมิ  ก่อนท่ีเขาจะเขียนประเมินผล   

ตอนที ่ 2:  น่ีคือส่ิงทีเ่กิดขึน้   

เม่ือผูเ้รียนทาํตอนท่ีสองของโครงการนีเ้สรจ็  และเขา้มาขอลายเซ็นของคณุในจดุสดุทา้ยท่ีตอ้งหยดุ   

โปรดใชเ้วลาอภิปรายกบัเขาในตอนท่ีสอง   บางครัง้ในขณะท่ีผูเ้รียนเลือกสรรบคุคลสาํหรบัโครงการนีแ้ละ

ไมมี่โอกาสท่ีจะทาํเปา้หมายของเขาใหเ้สรจ็  ถา้คณุครูเห็นไดช้ดัจากคาํตอบของเขาว่าเขายงัไมมี่โอกาส 

ขอใหผู้เ้รียนกลบัไปและทาํกิจกรรมท่ี  5-7  ใหเ้สรจ็อีกครัง้หนึ่งในตอนท่ีหนึ่ง โดยอาจตอ้งเลือกบคุคลใหม ่  

ข้อคิดและการประเมินผลของเพือ่ใช้โครงการนีใ้นอนาคต  

ถา้คณุมีขอ้คิดเห็นท่ีคิดวา่จะชว่ยผูเ้รียนและครูคนอ่ืนได ้ โปรดสง่ขอ้คดิเห็นไปยงัท่ีอยู่ดา้นลา่ง  

ขอขอบคณุ    

*******************************การศกึษาสว่นตวัสาํหรบัชีวิตใหม*่********************************** 
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