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ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินชีวติคริสเตยีน 

วตัถปุระสงค์ของวิชานีคื้อ เพ่ือสํารวจและชีใ้ห้เห็นวา่คริสเตียนสามารถประสบความสําเร็จในการ

ดําเนินชีวิตได้ด้วยฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ท่ีจะช่วยให้เราเป็นคริสเตียนท่ีเจริญเตบิโตในฝ่าย

วิญญาณอยา่งแท้จริง 

1 

2 

3 
 

บทที่ 1 ข้าพเจ้าเป็นใคร? 

บทนีเ้ป็นการสํารวจวา่พระเจ้าทรงสร้างเราอยา่งไรและพระองค์คดิอะไรเก่ียวกบัเรา 

นอกจากนีเ้รายงัศกึษาวา่ร่างกาย บคุลกิภาพ และวิญญาณของเราเปล่ียนแปลงไป

อยา่งไรเม่ือเราเป็นคริสเตียน สิง่ท่ีควรคํานงึถึงเป็นพเิศษคือจิตสํานกึผิดชอบของเรา 

และบทบาทของจิตสํานกึผิดชอบท่ีมีสว่นในการเตบิโตของคริสเตียนใหม ่

บทที่ 2 ห้าขัน้ตอนสู่การเป็นคริสเตยีนที่ประสบความสาํเร็จ 

ห้าขัน้ตอนท่ีได้ให้ไว้เพ่ืออภิปรายคือ: 

1. รับเช่ือเป็นคริสเตียน

2. เปลี่ยนวิธีคดิ

3. กําหนดเปา้หมายใหม ่

4. เรียนรู้วิธีจดัการกบัอารมณ์

5. แบง่ปันให้ผู้ อ่ืนรู้วา่พระเยซทูรงทําอะไรในชีวิตของเรา

บทที่ 3 พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

บทเรียนนีเ้ป็นการสํารวจวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงเป็นผู้ใด และพระองค์ทรงช่วยเรา

ให้ดําเนินชีวิตคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จได้อยา่งไร 

เนือ้หาในคู่มือครูมีอะไรบ้าง? 
เนือ้หาในคูมื่อครูแบง่ออกเป็นส่ีสว่น แตล่ะสว่นมีหวัข้อใหญ่ 

1. แผนการสอนบทเรียนสําหรับครู

2. คูมื่อผู้ เรียน

3. สมดุบนัทกึโครงการ

4. การสอบ และใบประกาศนียบตัรสําหรับผู้ ท่ีจบการศกึษา

ถดัจากบทนําจะอธิบายเก่ียวกบัวธีิการใช้ในแตล่ะสว่น 
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คาํนํา  

วิชานีเ้ป็นหนึง่ในวิชาชดุ การศึกษาในกลุ่มสําหรบัคริสเตียนใหม่ ซึง่เขียนขึน้มาเพ่ือชว่ยคริสเตียน 

ใหมส่ามารถนําคําสอนของพระคริสต์มาปฎิบตัใินชีวิตได้ นอกจากนีว้ิชานีย้งัสามารถใช้สอนกลุม่อนชุน

และกลุม่ผู้ใหญ่ท่ีต้องการดําเนินชีวิตเย่ียงคริสเตียนท่ีดีในชีวิตประจําวนัได้ด้วย  

วตัถปุระสงค์หลกัของวิชานีแ้ละทกุวิชาใน การศึกษาในกลุ่มสําหรบัคริสเตียนใหม่ คือการแนะนํา

ให้คริสเตียนใหมมี่ความเข้าใจถึงชีวิตตามทศันคตขิองคริสเตียน  

คณะกรรมการหลกัสตูร Teen Challenge USA ได้วางแผนเพ่ือแก้ไขปรับปรุงบทเรียนเหลา่นีอ้ยา่ง

ตอ่เน่ือง จงึมีความยนิดีรับทกุคําตชิมของทา่นเพ่ือการปรับปรุงเนือ้หาของบทเรียนนีใ้ห้ดีขึน้  

วธีิการใช้คู่มือครูฉบับนี ้

1.   แผนการสอนบทเรียนสาํหรับครู 
หน้าแรกๆ เป็นการให้ภาพรวมของวชิานี ้ 

หน้าตอ่ไปเป็นการคดัลอก รายการการบ้าน ซึง่เป็นหน้าสดุท้ายอยูใ่น สมุดบันทกึโครงการ ใน

หวัข้อ การบ้านท่ีต้องทํา ผู้ เรียนจะต้องใสว่นักําหนดสง่โครงการตา่งๆ และเวลาสอบและเวลาทํา

แบบทดสอบยอ่ยแตล่ะครัง้ โดยครูจะบอกให้จดบนัทกึเม่ือเร่ิมต้นสอน  

หน้าตอ่ไปเป็นแผนการสอนของบทเรียนแตล่ะบท แตล่ะบทเรียนมี หลักความจริงจากพระคัมภร์ี  

และ ข้อพระธรรมหลัก ซึง่ครูจะต้องบอกผู้ เรียนตัง้แตเ่ร่ิมต้นเรียน หวัข้อทัง้สองจะช่วยให้การอภิปรายอยู่

ในขอบเขตของบทเรียนหนว่ยนี ้ 

นอกจากหลกัความจริงจากพระคมัภีร์ และข้อพระธรรมหลกัแล้ว ยงัมีข้อแนะนําเก่ียวกบัวธีิการสอน

บทเรียนนีด้้วย   หลายครัง้จะมีการอ้างอิงคูมื่อผู้ เรียน หรือ โครงการตา่งๆ ในสมดุบนัทกึโครงการ  

บทเรียนแตล่ะบทจะมีกิจกรรมเพ่ือประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวั   กิจกรรมเหลา่นีสํ้าคญัมาก คริสเตียน

ใหมต้่องการคําแนะนําท่ีชดัเจนวา่เขาจะนําคําสอนจากพระคมัภีร์เหลา่นีไ้ปปฎิบตัใินชีวิตประจําวนัได้

อยา่งไร ดงันัน้คณุครูจงึต้องให้เวลามากพอเพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนเร่ิมประยกุต์ใช้บทเรียนกบัชีวิตสว่นตวั 

ในตอนท้ายของแผนการสอนบทเรียนแตล่ะบทจะมีการบ้านให้ผู้ เรียนทํา   
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วิชาเรียนนีมี้ทัง้หมด 14 วิชาแตล่ะวิชามีห้าคาบเรียน คาบเรียนละหนึง่ชัว่โมง และผู้ เรียนจะมีการ

สอบในคาบเรียนสดุท้าย ทัง้ 14 วิชานีเ้ราสามารถสอนให้เสร็จได้ภายใน 3-4 เดือนสําหรับสอนสปัดาห์ละ

ห้าวนั แตถ้่าสอนเพียงสปัดาห์ละชัว่โมงเดียว จะสามารถสอนได้เดือนละหนึง่วิชา—ดงันัน้ถ้าจะสอนให้

ครบทกุวิชาต้องใช้เวลาทัง้หมดหนึง่ปี มีบทเรียนหลายบทเรียนสามารถสอนขยายเวลาออกไปได้นานกวา่นี ้

อีก หรือ แบง่เป็นคาบเรียนได้มากกวา่นี ้ 

2.   คู่มือผู้เรียน  
คู่มือผู้เรียนมีสองวตัถปุระสงค์ สําหรับบางบทเรียนครูจะให้ผู้ เรียนไปอา่นบางตอนในคูมื่อผู้ เรียน

เพ่ือเตรียมตวัไว้ก่อนท่ีท่านจะลงมือสอน บางบทเรียนให้ผู้ เรียนอา่นหลงัจากท่ีท่านสอนบทเรียนไปแล้วเพ่ือ

ทบทวนและเน้นในสิง่ท่ีได้สอนในชัน้เรียน  

ผู้ เรียนควรบนัทกึสิง่ท่ีเรียนในชัน้เรียนแม้วา่จะมีคูมื่อผู้ เรียนแล้ว การบนัทกึสว่นตวัของผู้ เรียนและ

การอภิปรายในชัน้เรียนจะชว่ยทําให้บทเรียนบางเร่ืองในคูมื่อผู้ เรียนชดัเจนมากขึน้  

3.   สมุดบนัทกึโครงการ  
โครงการในสมุดบันทกึโครงการมีไว้เพ่ือให้ผู้ เรียนทํางานนอกชัน้เรียน โครงการบางโครงการจะ

ช่วยเตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมสําหรับการอภิปรายในชัน้เรียนตอ่ไป  

โครงการหลายโครงการมีไว้เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนได้ศกึษาอยา่งลกึซึง้มากสําหรับบางเร่ืองท่ีมีการ

อภิปรายในชัน้เรียน เปา้หมายหลกัของการบ้านเหลา่นี ้คือเพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนค้นพบวิธีการประยกุต์ความ

จริงจากพระคมัภีร์ใช้กบัการดําเนินชีวิตประจําวนัได้   

4.   การสอบของผู้เรียน 
การสอบมีไว้เพ่ือวดัความก้าวหน้าของผู้ เรียนแตล่ะคนในเร่ืองความเข้าใจความจริงสําคญัตามหลกั

พระคมัภีร์ซึง่สอนในวชิานี ้คูมื่อครูแตล่ะเลม่มีตวัอยา่งข้อสอบของผู้ เรียนพร้อมเฉลยคาํตอบซึง่อยูข้่าง

หลงัของคูมื่อ  

5.   ใบประกาศนียบัตร 
ผู้ เรียนท่ีทํางานท่ีได้รับมอบหมายของวชิานีเ้สร็จเรียบร้อยแล้ว และผา่นการสอบ สมควรได้รับใบ

ประกาศนียบตัรของวิชานี ้ตวัอยา่งของใบประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหน้าสดุท้ายของคูมื่อครูฉบบันี ้ ผู้ เรียน

ท่ีเรียนครบทัง้ 14 วิชาของ การศึกษาในกลุ่มสําหรบัคริสเตียนใหม่ ควรได้รับใบประกาศนียบตัรแหง่
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ความสําเร็จ  ตวัอยา่งประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหนงัสือ คําแนะนําสําหรบัครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาใน

กลุ่มสําหรบัคริสเตียนใหม่ 

ที่มาของบทเรียน  

ซาโลมอนได้กลา่วไว้วา่ไมมี่อะไรใหมภ่ายใต้ดวงอาทิตย์ ซึง่ความจริงนีส้ามารถใช้ได้กบับทเรียนนี ้

ความคดิในหลายๆ เร่ืองไมใ่ช่สิง่ใหม ่เราต้องการแสดงความยนิดีกบั Institute in Life Principles สําหรับ

อิทธิพลท่ีมีตอ่ชีวิตของผู้ เขียนบทเรียนเหลา่นี ้  

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอยา่งจริงใจกบัคณุครูหลายคนและคริสเตียนใหมห่ลายพนัคนซึง่เคยใช้

คูมื่อเหลา่นีใ้นช่วงเวลาหลายปีท่ีผา่นมา ความคดิเห็นของเขาเหลา่นีไ้ด้มีสว่นสําคญัในการพฒันาวชิา

เหลา่นีใ้ห้ดีขึน้ ข้าพเจ้ารู้สกึขอบคณุกบัคณุดอน วิลเคอร์สนั ท่ีได้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ทํางานกบักลุม่ 

ทีนชาล์เล้นจ์ในเมืองบรูคลีน นิวยอร์ค ตัง้แตปี่ 1971–1975 และในช่วงเวลาเหลา่นัน้เองท่ีได้มีการเร่ิม

พฒันาการศึกษาในกลุ่มสําหรบัคริสเตียนใหม่เป็นครัง้แรก  

การจดัพิมพ์วชิาการศึกษาในกลุ่มสําหรบัคริสเตียนใหม่ครัง้ท่ีห้านีไ้ด้ทําขึน้ด้วยความช่วยเหลือจาก

กรรมการหลกัสตูรของทีนชาร์เลนจ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องขอขอบพระคณุเป็นพเิศษสําหรับคนเหลา่นัน้

ท่ีช่วยในการปรับปรุงหลกัสตูร 

นโยบายเก่ียวกับการพมิพ์ซํา้คู่มือเหล่านี ้

คูมื่อครูและเอกสารของผู้ เรียนซึง่ใช้ในวิชา การศึกษาในกลุ่มสําหรบัคริสเตียนใหม่ เป็นเอกสารท่ีได้

จดลขิสทิธ์ิ และได้มีการตกลงให้แปลคูมื่อเหลา่นีเ้ป็นภาษาไทย คูมื่อเหลา่นีอ้าจพิมพ์ซํา้และแจกจ่ายให้ใช้

ในกลุม่ทีนชาล์เล้นจ์ โปรแกรมคล้ายๆ กนั คริสตจกัรท้องถ่ิน โรงเรียนและองค์กรอ่ืนๆ และใช้กบับคุคล

ทัว่ไป  เอกสารเหลา่นีส้ามารถดาว์นโหลดได้จาก อินเตอร์เนทเว็บไซด์: www.iTeenChallenge.org  

อยา่งไรก็ตามคูมื่อเหลา่นีไ้มไ่ด้มีไว้เพ่ือขาย แตมี่ไว้เพ่ือแจกเท่านัน้ ถ้าต้องการจะพมิพ์บทเรียนเหลา่นีเ้พ่ือ

จดัจําหน่ายจะต้องขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกลุม่ทีนชาร์เลนจ์สากล   

เดฟ แบตตี ้ 

 

http://www.iteenchallenge.org/
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แนะนําลาํดบัในการสอน 

วิชานีเ้ป็นหนึง่ในบรรดาวิชาตา่งๆ ในชดุของ  การศึกษาในกลุ่มสําหรบัคริสเตียนใหม่ 14 วิชา ทัง้ 14 

วิชานีไ้ด้ให้ไว้ข้างลา่งเพ่ือให้สอนตามลําดบั  รายการลําดบันีไ้ด้ให้ไว้เพ่ือให้การสอนเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง 

เปรียบเทียบเป็นภาพของล้อท่ีมีซี่ล้อ 14 ซี่   วิชาเหลา่นีไ้มต่อ่กนั แตล่ะวิชาเป็นเอกเทศ  ดงันัน้ผู้ เรียน

สามารถเข้าชัน้ไหนก็ได้ และสามารถเรียนเข้าใจได้ 

1. เราจะรู้ได้อยา่งไรวา่เราเป็นคริสเตียน 

2. การสํารวจพระคมัภีร์อยา่งคร่าวๆ  

3. ท่าที 

4. การทดลอง   

5. ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียน 

6. การเตบิโตผา่นความผิดพลาด 

7. แนวทางปฎิบตัขิองคริสเดียน 

8. การเช่ือฟังพระเจ้า 

9. การเช่ือฟังมนษุย์ 

10. ความโกรธและสทิธิสว่นบคุคล 

11. วิธีศกึษาพระคมัภีร์ 

12. รักและยอมรับตนเอง 

13. ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัคนอ่ืนๆ 

14. ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณและสิง่ท่ีเหนือธรรมชาต ิ

 

หนงัสือ คําแนะนําสําหรบัครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาในกลุ่มสําหรบัคริสเตียนใหม่ มีข้อมลูเพิม่เตมิ

ในการสอนวิชานี ้   
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แผนการสอนบทเรียนสาํหรับครู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ตรวจสอบหน้าท่ี 4 และ 5 ของ “วิธีการใช้คูมื่อครู” 

เพ่ือจะได้ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใช้แผนการสอนบทเรียนเหลา่นี ้
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ภาพรวมของวชิานี ้
1. ก่อนเร่ิมเรียนชัว่โมงแรกหนึง่หรือสองวนั ให้แนะนําวิชานีแ้ก่ผู้ เรียนและให้งานชิน้แรกๆ ซึง่เขาต้องทํา 

ผู้ เรียนจําเป็นต้องทําโครงการชิน้แรกในสมดุบนัทกึโครงการให้เสร็จก่อน เพ่ือจะเรียนบทเรียนแรก  แจก

คูมื่อผู้ เรียนให้เขาอา่นบทท่ีหนึง่ซึง่จะใช้บรรยายในชัน้เรียนชัว่โมงแรก 

2. ในหน้าถดัไปของคูมื่อครูนี ้มีสําเนาของ รายการการบ้าน  ซึง่กําหนดเวลาท่ีงานแตล่ะชิน้ควรจะเสร็จ 

ให้ผู้ เรียนระบวุนัท่ีๆ เหมาะสมโดยใช้สําเนาเปลา่ของ รายการการบา้น ท่ีอยูด้่านหลงัในสมดุบนัทกึ

โครงการ 

3. แจ้งให้ผู้ เรียนทราบวา่ จะต้องทํา โครงการที1่ ของสมดุบนัทึกโครงการเร่ือง  “จิตสํานึกผิดชอบของ

ขา้พเจ้า” ให้เสร็จก่อนเข้าเรียนในคาบแรก 

4. แจกคูมื่อผู้ เรียนเม่ือแนะนําวชิานีแ้ละแจกสมดุบนัทกึโครงการ   ให้ผู้ เรียนอา่นบทท่ี 1  และบทท่ี  2 

ขัน้ตอนท่ี 1 และขัน้ตอนท่ี 2  เพ่ือเตรียมตวัสําหรับคาบเรียนแรก  

5. คณุครูตดัสนิใจวา่จะใช้ก่ีคาบเรียนในการสอนวิชานี ้ มีแผนการสอนสําหรับ 4 คาบเรียนในหน้าถดัๆ ไป 

อยา่งไรก็ตามท่านสามารถขยายจํานวนคาบเรียน ยกตวัอยา่ง  แผนการสอนบทเรียนท่ีหนึง่ครอบคลมุ

สว่นสําคญัสว่นแรกของวิชาช่ือ “ขา้พเจ้าเป็นใคร?” และสองขัน้ตอนแรกของวิชา “หา้ขัน้ตอนสู่การ

เป็นคริสเตียนทีป่ระสบความสําเร็จ” ท่านอาจต้องการใช้คาบเรียนแรกเพ่ือสอนบทที ่1 “ขา้พเจ้าเป็น

ใคร?” และท่านยงัสามารถใช้คาบเรียนทัง้หมดในการสอนบทท่ี 2 เร่ือง หา้ขัน้ตอนสู่การเป็นคริสเตียนที่

ประสบความสําเร็จ ซึง่ครอบคลมุอยูใ่นบทท่ี 2 ของคูมื่อผู้ เรียน 

บทท่ี 3  ของวชิานีส้อนเร่ือง พระวิญญาณบริสทุธ์ิ ทัง้บทนีค้รอบคลมุอยูใ่นแผนการสอน

บทเรียนท่ี 4  ในคูมื่อครู ถ้าท่านต้องการใช้เวลาเพิ่มเตมิสําหรับวิชานี ้ท่านสามารถขยายเนือ้หาของ

บทเรียนเป็นสอง สาม หรือส่ีบทเรียน  

6. ถ้าสอนวิชานีใ้นส่ีคาบเรียน คณุครูกําหนดวา่สว่นไหนท่ีท่านจะสอนอยา่งรวดเร็ว และสว่นไหนท่ีต้องใช้

เวลาจดจ่อมากขึน้ในแตล่ะคาบเรียน ประเดน็ตา่งๆ หลายประเดน็ในวิชานีมี้การครอบคลมุใน

รายละเอียดท่ีมีการขยายความมากขึน้ใน การศึกษาในกลุ่มสําหรบัคริสเตียนใหม่ โดยเฉพาะวิชา ท่าที  

เราจะรู้ไดอ้ย่างไรว่าเราเป็นคริสเตียน? ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณและส่ิงทีเ่หนือธรรมชาติ และ วิธี

การศึกษาพระคมัภีร์  

7. คริสเตียนบางคนเข้าใจยากเก่ียวกบัความสมดลุระหวา่งความพยายามของมนษุย์ และการท่ี 

พระเจ้ามีสว่นช่วยให้เราเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ เราต้องเน้นยํา้ให้เห็นตลอดวิชานีว้า่ 

พระเจ้าทรงมีบทบาทสําคญัในการชว่ยให้เราเจริญเตบิโตในฝ่ายวิญญาณ อยา่งไรก็ตาม แตล่ะคนต้อง

แสดงความตัง้ใจท่ีจะเตบิโตในแตล่ะวนัด้วย 
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8. การบพัตศิมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นวิชาท่ีอาจจะสร้างความแตกแยกในบางคริสตจกัร มีหลาย

หน้าในคูมื่อผู้ เรียนท่ีอภิปรายเร่ืองของประทานนี ้ถ้าคริสตจกัรของท่านยดึถือความเช่ือท่ีแตกตา่งอยา่ง

มากจากสิง่ท่ีนําเสนอในคู้ มือเลม่นี ้ท่านต้องตดัสนิใจวา่วิชานีเ้หมาะสําหรับคริสตจกัรของท่านหรือไม ่

เราพยายามท่ีจะไวตอ่มมุมองท่ีแตกตา่งกนัในเร่ืองนี ้ถ้าท่านมีปัญหาอยา่งมากเก่ียวกบัวธีิการนําเสนอ

วิชานีใ้นคูมื่อผู้ เรียน กรุณาตดิตอ่ทีนชาล์เล้นจ์ประเทศไทย  ซึง่เป็นผู้จดัพิมพ์วิชานีไ้ด้ตามท่ีอยูท่ี่ได้ให้ไว้

ด้านในของหนงัสือเลม่นี ้
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รายการการบ้าน 

ช่ือวชิา  ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินชีวติคริสเตียน

แบบทดสอบย่อย ข้อท่องจํา วนัท่ี

1 1โครินธ์ 10:29 บทเรียนท่ี 3 

2 ยอห์น 16:13 บทเรียนท่ี 4 

3 

โครงการ   วนักําหนดสง่งาน

1. วนัท่ี 1  จิตสํานกึผิดชอบของข้าพเจ้า

2.  วนัท่ี 2  เปา้หมายในพระคมัภีร์ 

3. วนัท่ี 3 หรือ 4 เปา้หมายในการกระทํา

4. วนัท่ี 3  อารมณ์ของข้าพเจ้า

5. วนัท่ี 4  พระวิญญาณบริสทุธ์ิคือใคร?

6. วนัท่ี 4   พระวิญญาณบริสทุธ์ิในชีวิตของข้าพเจ้า

การสอบ   วนัท่ี  บทเรียนท่ี 5 
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บทเรียนที่ 1  

ข้าพเจ้าเป็นใคร? 

1.  หลักความจริงจากพระคัมภร์ี

เราจําเป็นต้องฟังพระเจ้า เม่ือพระองค์ตรัสผา่นจิตสํานกึผิดชอบของเรา 

2. ข้อพระธรรมหลัก: สุภาษิต 20:27 (แปลความ)

จิตสํานกึผิดชอบของมนษุย์เป็นโคมไฟของพระเจ้าท่ีทรงเผยให้เห็นถงึแรงจงูใจท่ีซอ่นอยูภ่ายใน

เขา 

3.  การอ้างองิคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 1 และหน้าท่ี 12-16 ในบทท่ี 2 ของคูมื่อผู้ เรียน จะควบคูไ่ปกบับทเรียนนี ้โดยใช้ร่วมกบั

โครงการท่ี1 ของสมดุบนัทกึโครงการเร่ือง “จิตสํานกึผิดชอบของข้าพเจ้า” ด้วย 

4.  กิจกรรมเตรียมความพร้อม  “ความสาํเร็จคืออะไร?”   (5-10 นาท)ี

เลือกหนึง่ในกิจกรรมข้างลา่งเพ่ือแนะนําบทเรียนนี ้

ทางเลือก  ก. มุมมองเร่ืองความสาํเร็จคืออะไร? 

ใช้เวลา 3-5 นาทีเพ่ืออภิปรายคําถามเหลา่นี:้ 

1. โลกวดัความสําเร็จอยา่งไร?

2. โลกมองวา่ชีวติด้านไหนของท่านประสบความสําเร็จ?

3. มมุมองของทา่นในเร่ืองความสําเร็จมีความคล้าย หรือแตกตา่งจากมมุมองของคนท่ี

ไมใ่ช่คริสเตียนท่ีอยูร่อบตวัท่านอยา่งไรบ้าง? 

4. มมุมองของทา่นในเร่ืองความสําเร็จท่ีแท้จริงได้เปลี่ยนไปอยา่งไรบ้างในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา?

ทางเลือก  ข. โลกมีมุมมองอย่างไรในเร่ืองความสาํเร็จ? 

ให้ผู้ เรียนดนิูตยสารท่ีมีช่ือเสียงหลายๆ เลม่ และฉีกรูปภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จใน

มมุมองของโลก ให้ผู้ เรียนตดิรูปภาพเหลา่นีล้งบนกระดาษแผน่ใหญ่ และตดิท่ีผนงัเพ่ีอนําเสนอใน

คาบเรียนนี ้ ตลอดทัง้วิชานี ้ใช้โปสเตอร์เหลา่นีเ้พ่ือชีใ้ห้เห็นวา่พระเจ้าทรงมีมมุมองในเร่ือง

ความสําเร็จอยา่งไร 

1 
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5. ภาพรวมของบทเรียนนี ้

สอนเร่ือง “ขา้พเจ้าเป็นใคร?” บทที ่1 ในคู่มือผูเ้รียน อยา่งน้อยคร่ึงหนึง่ในคาบเรียนนี ้หนึง่ใน

ขัน้ตอนพืน้ฐานท่ีสําคญัท่ีสดุในการเจริญเตบิโตฝ่ายวิญญาณ คือการพฒันามมุมองของตนเองตาม

หลกัพระคมัภีร์ เร่ืองนีค้รอบคลมุอยูใ่น การศึกษาในกลุ่มสําหรบัคริสเตียนใหม่ วิชา รกัและยอมรบั

ตวัเอง    

ผู้ เรียนจําเป็นต้องมีความเข้าใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบัสว่นของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของ

มนษุย์ ด้วยแนวคดิแบบนี ้จะทําให้พวกเขาเข้าใจวา่แตล่ะสว่นมีความเก่ียวข้องกบัการเป็นคริสเตียน

ท่ีประสบความสําเร็จอยา่งไร  

ในช่วงคร่ึงหลงัของคาบเรียนนี ้ให้ใช้เวลาสกัครู่เพ่ือดขูัน้ตอนแรกในการเป็นคริสเตียนท่ีประสบ

ความสําเร็จ ขัน้ตอนท่ีหนึง่คือ “ตอ้งเป็นคริสเตียน” และขัน้ตอนท่ีสองคือ “เปลีย่นวิธีคิด”  

การใช้เวลานานเทา่ใดเพ่ือสอน 3 เร่ืองนี ้ขึน้อยูก่บัการเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณของผู้ เรียน 

6.  ครอบคลุม หวัข้อ ก. “ส่ิงที่พระเจ้าพูดเก่ียวกับข้าพเจ้า“   (5-10 นาท ีคู่มือผู้เรียน หน้า 5-6)

สอนทัง้หมด 7 หวัข้อในคูมื่อผู้ เรียนหน้า 5-6 ซึง่อธิบายสิง่ท่ีพระเจ้าพดูเก่ียวกบัเรา ให้ผู้ เรียนอา่น

ข้อพระคมัภีร์ตา่งๆ ท่ีระบใุนแตล่ะหวัข้อ  

7. แนะนําองค์ประกอบสามส่วนของมนุษย์   (3 นาท ีคู่มือผู้เรียนหน้า 7)

ในตอนถดัไปของบทเรียนนี ้ครอบคลมุเร่ืององค์ประกอบสามสว่นของมนษุย์ ซึง่ได้แก่ ร่างกาย 

จิตใจ (บคุลกิภาพ)  และจิตวิญญาณ เม่ือแนะนําภาพเหลา่นีแ้ล้ว ให้อธิบายวา่พระคมัภีร์นําเสนอ

มมุมองวา่ทัง้สามสว่นนีคื้อตวัเรา การมองดทูัง้สามสว่นของมนษุย์จะช่วยให้เราเข้าใจวิธีท่ีพระเจ้า

ทรงสร้างเราได้ดียิ่งขึน้ 

น่ีไมใ่ช่คําจํากดัความท่ีสมบรูณ์ในเร่ืององค์ประกอบสามสว่นของมนษุย์ และไมไ่ด้แสดงภาพ

ความเป็นคนท่ีสมบรูณ์ องค์ประกอบสามสว่นนี ้คือร่างกาย บคุลกิภาพ และจิตวญิญาณ มี

ความสมัพนัธ์ตอ่กนัอยา่งใกล้ชิด แตถ่ึงกระนัน้แตล่ะสว่นก็มีความแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน ทัง้สาม

สว่นนีอ้ยูใ่นเรา  มิต ิ(หรือสว่น) ทัง้สามสว่นนีทํ้าให้เราเป็นมนษุย์ พระเจ้าทรงสร้างเราให้แตกตา่ง

จากคนอ่ืนอยา่งชดัเจน 

1 
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ข้าพเจ้าเป็นใคร? 

ข. ข้าพเจ้ามีร่างกาย 

1. สมัผสัทัง้ 5

การมองเห็น 

การได้ยิน 

การได้กลิน่

การรู้รส 

การสมัผสั

2. แรงขบัเคล่ือนทางกายภาพ

นํา้ 

อาหาร 

อากาศ 

ค. ข้าพเจ้ามีบุคลิกภาพ 

(ลกัษณะทางจิตใจ) 

1. ความคดิ

2. ความรู้สกึ

3. การตดัสนิใจ

4.  จิตสํานกึผิดชอบ

ง. ข้าพเจ้ามีวิญญาณ 

ท่ีๆ พระเจ้าสถิตอยู ่

พระธรรมโรม 8:9 

พยายามหลีกเล่ียงการอภิปรายท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัคําวา่ “จิตวิญญาณ” ให้อธิบายวา่   คําวา่ 

“บคุลกิภาพ” และ “จิตวิทยา” ไมไ่ด้ถกูใช้จนกระทัง่เม่ือหลายร้อยปีท่ีแล้ว คําเหลา่นีไ้มไ่ด้ถกูใช้ในช่วงท่ีมี

การเขียนพระคมัภีร์ พระคมัภีร์พดูถึงสว่นตา่งๆ ของบคุลกิภาพ  ซึง่ได้แก่ ความคดิ ความรู้สกึ ความตัง้ใจ 

และจิตสํานกึผิดชอบ 

1 
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8. ครอบคลุมหวัข้อ ข. ข้าพเจ้ามีร่างกาย   (3-5 นาท ีคู่มือผู้เรียนหน้า 7-8)

สอนหวัขอ้ ข.  “ขา้พเจ้ามีร่างกาย” อยา่งรวดเร็ว ดหูนา้ 7-8 ในคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือเป็นข้อมลู

เพิ่มเตมิในหวัข้อนี ้ครูอาจกลา่วคร่าวๆ ถงึแรงขบัเคล่ือนทางกายภาพท่ีพระเจ้าทรงสร้างไว้ในมนษุย์ 

คูมื่อผู้ เรียนไมไ่ด้อภิปรายเร่ืองนีอ้ยา่งละเอียด ความจําเป็นของเราในเร่ืองอาหาร อากาศ และท่ีอยู่

อาศยันัน้ มีความเก่ียวข้องโดยตรงกบัร่างกายของเรา 

อธิบายคร่าวๆ วา่เราต้องดแูลร่างกายท่ีพระเจ้าประทานให้เราแตล่ะคน การควบคมุอาหาร และ

การออกกําลงักายเป็นสองด้านสําคญัท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอ่การทํางานในร่างกายของเรา 

9. แนะนําหวัข้อ ค. “ข้าพเจ้ามีบุคลิกภาพ“   (1-2 นาท ี คู่มือผู้เรียน หน้า 8-11)

เอกสารหน้า 8-11 ในคูมื่อผู้ เรียน อภิปรายด้านท่ีแตกตา่งกนัทัง้ 4 ด้านของบคุลกิภาพ –

ความคดิ ความรู้สกึ การตดัสนิใจ (ความตัง้ใจ) และจิตสํานกึผิดชอบ ให้มัน่ใจวา่ผู้ เรียนเข้าใจความ

แตกตา่งระหวา่งลกัษณะทัง้ 4 ด้านนีซ้ึง่มีอิทธิพลอยา่งมากตอ่บคุลกิภาพของพวกเขา พระคมัภีร์

หลายตอนพดูถึงลกัษณะทัง้ 4 ด้านของมนษุย์ 

เราเคยคดิท่ีจะตัง้ช่ือหมวดนีว้า่ “ด้านจิตวิทยาของมนษุย์” อยา่งไรก็ตาม ผู้ เรียนบางคนอาจจะไม่

คุ้นเคยกบักรอบความคดิพืน้ฐานเก่ียวกบั จิตวิทยาดงันัน้ เราจงึเลือกท่ีจะตัง้ช่ือวา่ “ข้าพเจ้ามี

บคุลกิภาพ” เรากําลงัใช้คําวา่ “บคุลกิภาพ” ในลกัษณะทัว่ไป ไมไ่ด้ใช้ในความหมายของจิตวทิยา 

10. ครอบคลุมหวัข้อย่อย 1, “ความคดิของข้าพเจ้า”   (3-5 นาท ี คู่มือผู้เรียน หน้า 8)

อธิบายความแตกตา่งระหวา่งสมองและความคดิ สมองของเราเป็นอวยัวะในร่างกาย ความคดิ

ของเราถกูก่อให้เกิดเป็นกระบวนการ ถกูสร้าง  และถกูบรรจใุนสมอง น่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีของ

ความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดระหวา่งสว่นของร่างกายและสว่นของจิตใจของมนษุย์ ทกุแงม่มุในเร่ือง

ความคดิของเรามีการครอบคลมุรายละเอียดมากขึน้ใน การศึกษาในกลุ่มสําหรบัคริสเตียนใหม่ วชิา 

ท่าที 
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11.  ครอบคลุมหวัข้อย่อย 2, “ความรู้สึกของข้าพเจ้า”   (3-5 นาท ี คู่มือผู้เรียน หน้า 9)

อธิบายหวัข้อยอ่ยนีอ้ยา่งรวดเร็ว ” เพราะในบทท่ี 2 เร่ือง ห้าขัน้ตอนสูก่ารเป็นคริสเตียนท่ีประสบ

ความสําเร็จ ขัน้ตอนที ่4 เร่ือง “เรียนรู้วิธีจดัการกบัอารมณ์ของท่าน”  มีรายละเอียดของเร่ืองนี ้

เพิ่มขึน้ ชีแ้จงหวัข้อนีว้า่ อารมณ์เป็นมิตหินึง่ของบคุลกิภาพของเรา แตอ่ารมณ์ของเราไมใ่ช่ทาง

กายภาพ  เราไมส่ามารถผา่ตวัเองออกมาแล้วค้นหาความโกรธหรือความกลวั อารมณ์มีอยูจ่ริง แม้

อารมณ์ไมไ่ด้เป็นทางกายภาพก็ตาม พระเจ้าสร้างเราด้วยอารมณ์เหลา่นีแ้ละต้องการให้เราใช้

อารมณ์อยา่งมีวฒุิภาวะ  

12.  ครอบคลุมหวัข้อย่อย 3, “การตดัสินใจของข้าพเจ้า”   (3-5 นาท ีคู่มือผู้เรียน หน้า 9)

เราตดัสนิใจด้วยความตัง้ใจของเรา  พระเจ้าประทานบคุลกิภาพด้านนีใ้ห้กบัเราเม่ือพระองค์ทรง

สร้างเรา สิง่ท่ีเราตดัสนิใจและวิธีท่ีเราตดัสนิใจนัน้ ทําให้เราแตล่ะคนมีความแตกตา่งกนัและมีความ

พิเศษ เราจะดใูนรายละเอียดของเร่ืองนีม้ากขึน้ในบทเรียนท่ี 2 เร่ืองห้าขัน้ตอนสูก่ารเป็นคริสเตียนท่ี

ประสบความสําเร็จ ขัน้ตอนทีส่าม  ในหวัข้อ “กําหนดเปา้หมายใหม่”  

13.  ครอบคลุมหวัข้อย่อย 4  “จติสาํนึกผิดชอบของข้าพเจ้า”

(10-20 นาท ี คู่มือผู้เรียน หน้า 9-11) 

ใช้เวลาสว่นใหญ่ในการสอนหวัข้อนี ้เพ่ืออภิปรายวา่จิตสํานกึผิดชอบคืออะไรและสง่ผลกระทบ

ตอ่บคุลกิภาพของเราอยา่งไร ใช้กิจกรรมตาม โครงการท่ี1 ของสมดุบนัทกึโครงการเร่ือง “จิตสํานึก

ผิดชอบของขา้พเจ้า” เม่ือครอบคลมุหวัข้อนี ้ คําถามตา่งๆ จะทําให้เกิดมมุมองท่ีกว้างในหวัข้อนี ้

เราต้องระมดัระวงัในการตดิตามจิตสํานกึผิดชอบของเรา จิตสํานกึผิดชอบเป็นตวัชีนํ้าอยา่งหนึง่

ท่ีเราฟังได้ในขณะท่ีเราพยายามทําสิง่ท่ีพระเจ้าต้องการให้ทํา อยา่งไรก็ตาม บางคนรู้สกึสบัสนใน

ขณะท่ีพยายามฟังจิตสํานกึผิดชอบ  พวกเขาพบวา่มนัเป็นเร่ืองยากท่ีจะแยกแยะการเตือนสตท่ีิ

แท้จริงของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ออกจากความคดิอ่ืนๆ ท่ีเข้ามาในจิตใจของพวกเขา 

เน้นยํา้ถึงความจําเป็นในการใช้การทดสอบอ่ืนๆ เพ่ือกําหนดวา่พระเจ้ากําลงัพดูกบัเราผา่น

จิตสํานกึผิดชอบหรือไม ่หรือความคดินัน้มาจากแหลง่อ่ืนหรือไม ่เราใช้การทดสอบด้านอ่ืนๆ อีก 2 

ด้าน คือพระคมัภีร์และการยืนยนัจากคริสเตียนท่ีเตบิโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว  

ยกตวัอยา่งให้ผู้ เรียนเห็นวา่จิตสํานกึผิดชอบสามารถบอกวา่เรากําลงัทําสิง่ท่ีผิดหรือถกูได้

อยา่งไร อธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจวา่พระเจ้าพดูกบัเราผา่นจิตสํานกึผิดชอบ แบง่ปันแนวความคดิของ

คณุครูเก่ียวกบัการเป็นคนท่ีไวตอ่จิตสํานกึผิดชอบ 

1 
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ความผิดพลาดอ่ืนๆ ท่ีทําให้คริสเตียนบางคนล้มลง คือการคดิเอาเองวา่ จิตสํานกึผิดชอบจะบอก

เราเสมอเม่ือมีบางสิง่บางอยา่งท่ีผิดหรือถกู “ไมเ่ป็นไรหรอกท่ีข้าพเจ้าด่ืมเหล้าและสบูบหุร่ี เพราะเม่ือ

ทําอยา่งนัน้ จิตสํานกึผิดชอบของข้าพเจ้าไมไ่ด้ฟอ้งผิด” เราไมมี่การรับประกนัวา่พระเจ้าจะพดูกบัเรา

ผา่นจิตสํานกึผิดชอบของเราเสมอไป วธีิท่ีดีกวา่ท่ีสามารถอธิบายเร่ืองนีไ้ด้คือ “คณุอาจพลาดจาก

การได้ยินสิง่ท่ีพระเจ้าพดูกบัคณุผา่นทางจิตสํานกึผิดชอบ เพราะคณุไมไ่ด้ตัง้ใจท่ีจะระมดัระวงั

จิตสํานกึผิดชอบ” 

สําหรับประเดน็ท่ีน่าสงสยัมากมาย พระคมัภีร์พดูอยา่งชดัเจนวา่ประเดน็อะไรคือบาป  ถ้าใครคน

หนึง่ละเมิดพระบญัญตัขิองพระเจ้าข้อหนึง่ เขาหรือเธออาจจะรู้สกึผิดอยา่งมากหรืออาจไมรู้่สกึผิด

เลย พระเจ้าปฏิบตัติอ่เราแตล่ะคนไมเ่หมือนกนั ในสดดีุ 51 ดาวิดพดูชดัเจนวา่เขาตกอยูภ่ายใต้

ความรู้สกึผิดอยา่งมากเพราะความบาปท่ีไมไ่ด้สารภาพของเขา 

กษัตริย์ดาวิดรู้วิธีการฟังจิตสํานกึผิดชอบของเขา ถ้าใครคนหนึง่พดูวา่เขาหรือเธอไมมี่จิตสํานกึท่ี

รู้สกึผิด ปัญหาก็อาจจะอยูท่ี่วา่คนๆ นีไ้มไ่วตอ่จิตสํานกึผิดชอบของเขาหรือเธอ ยิง่ผู้ เช่ือเจริญเตบิโต

ในการมีความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากเท่าใด พวกเขาก็จะยิง่สมัผสัสิง่ท่ีพระเจ้าตรัสผา่น

จิตสํานกึผิดชอบได้แมน่ยํามากขึน้เทา่นัน้ 

14.  ครอบคลุมเร่ือง “ความรู้สึกผิดจอมปลอมคืออะไร?”   (3-5 นาท ี คู่มือผู้เรียน หน้า 10-11)

คริสเตียนใหมจํ่านวนมากเผชิญกบัความท้าท้ายในการพยายามแยกแยะความแตกตา่งระหวา่ง

ความรู้สกึผิดท่ีแท้จริงและความรู้สกึผิดจอมปลอม ในขณะท่ีคณุครูอภิปรายเร่ืองนี ้ขอให้หนนุใจ

ผู้ เรียนให้ปฏิบตักิบัพระเจ้าอยา่งจริงใจ ชว่ยให้ผู้ เรียนเห็นถงึความสําคญัของการใช้พระวจนะของ

พระเจ้าไมใ่ช่ความรู้สกึของพวกเขาท่ีจะเป็นบททดสอบความจริง  

ซาตานอาจจะนําความรู้สกึผิดจอมปลอมมาให้เรา ซึง่อาจจะเป็นเหมือนกบัความรู้สกึผิดท่ี

แท้จริง เพ่ือพยายามให้เราอยูภ่ายใต้การกลา่วโทษและความสบัสน 

ใช้พระธรรม 2โครินธ์ 10-3-5 เพ่ือเน้นยํา้ความสําคญัของการเรียนรู้วิธีการน้อมนําความคดิทกุ

ประการและให้อยูใ่นการเช่ือฟังพระคริสต์ ผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้ 

พระคมัภีร์เป็นแหลง่ของความจริง เพ่ือประเมินความรู้สกึของตนเอง เพ่ือดวูา่ความรู้สกึเหลา่นัน้มา

จากพระเจ้าหรือไม ่หรือวา่มาจากแหลง่อ่ืน 
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15.  ครอบคลุมหวัข้อ ง.” ข้าพเจ้ามีวญิญาณ”   (5-15 นาท ี  คู่มือผู้เรียน 11)

การท่ีผู้ เรียนจะเข้าใจเร่ืองนีไ้ด้ง่ายหรือยากนัน้ ขึน้อยูก่บัภมูิหลงัทางศาสนาหรืออายขุองพวกเขา 

ควรหลีกเล่ียงการอภิปรายทางศาสนศาสตร์เก่ียวกบัจิตวิญญาณ, จิตใจ และร่างกาย และ

ความสมัพนัธ์ตอ่กนัของเร่ืองเหลา่นี ้

ประเดน็หลกัท่ีเราต้องการสอนก็คือวา่ พระเจ้าเสดจ็มาและประทบัอยูใ่นวิญญาณของเราเม่ือเรา

เป็นคริสเตียน จิตวิญญาณของเราจะคงอยูช่ัว่นิรันดร์ แตร่่างกายของเราจะตาย 

16. สรุปบทที่ 1 “ข้าพเจ้าเป็นใคร?”  (3-5 นาท)ี

พระเจ้าทรงทําสิง่อศัจรรย์ในการสร้างเรา แตล่ะคนเป็นคนพิเศษสําหรับพระเจ้า ถ้า ผู้ เรียนเข้าใจ

วา่พวกเขาเป็นใครและพระเจ้าสร้างพวกเขาอยา่งไร พวกเขาก็จะสามารถค้นพบด้านตา่งๆ ท่ีพวกเขา

มีปัญหาได้ดียิง่ขึน้ ทนัทีท่ีพวกเขาระบปัุญหาได้ พวกเขาก็จะเร่ิมหาทางแก้ปัญหาตอ่ไป   

17.  แนะนําบทที่ 2 “ห้าขัน้ตอนสู่การเป็นคริสเตยีนที่ประสบความสาํเร็จ”

(3-5 นาท ี คู่มือผู้เรียน หน้า 12) 

แนะนําบทท่ี 2 “หา้ขัน้ตอนสู่การเป็นคริสเตียนทีป่ระสบความสําเร็จ” อยา่งคร่าวๆ ครอบคลมุ

ประเดน็หลกัในคําแนะนําในหน้า 12 ของคู่มือผูเ้รียน  จดุสําคญัของการสอนเร่ืองนีคื้อ ทัง้ห้าขัน้ตอน

นีไ้มเ่พียงแตเ่ป็นสิง่ท่ีผู้ เรียนต้องทําเพ่ือการเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จในมมุมองของพระเจ้า

เท่านัน้ ขัน้ตอนทัง้ห้านีเ้ป็นขัน้ตอนพืน้ฐาน ผู้ เรียนอาจจะต้องใช้เวลาหลายสปัดาห์ หลายเดือน 

หลายปี หรืออาจจะตลอดชีวติเพ่ือท่ีจะเป็นคนเช่ียวชาญในห้าขัน้ตอน ไมว่า่จะต้องใช้เวลานาน

เท่าใด กระบวนการเจริญเตบิโตก็เร่ิมต้นด้วยขัน้ตอนเลก็ๆ หนึง่ขัน้ แล้วตามด้วยขัน้ตอนเลก็ๆ ขัน้

อ่ืนๆ แบบวนัตอ่วนั 

ใช้เวลาสัน้ๆ เพ่ืออภิปรายเร่ืองความแตกตา่งระหวา่งแนวความคดิของพระเจ้าและแนวความคดิ

ของโลก ในเร่ืองความสําเร็จ บางทีช่ืออ่ืนสําหรับวิชานีอ้าจจะเป็น “การดําเนินชีวิตคริสเตียนอยา่ง

สตัย์ซื่อ” ซึง้จะเผยให้ผู้ เรียนเห็นถึงแง่มมุหลกัๆ ของความสําเร็จจากมมุมองของพระเจ้า 
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18.  ครอบคลุมขัน้ตอนที่ 1 “ต้องเป็นคริสเตยีน”   (5-10 นาท ี  คู่มือผู้เรียน หน้า 13-14)

ถ้ามัน่ใจวา่ผู้ เรียนทกุคนเป็นคริสเตียนให้สอนตอนนีโ้ดยไมต้่องใช้เวลามาก แตถ้่าชัน้เรียนมี

ผู้ เรียนท่ีไมไ่ด้เป็นคริสเตียนอยูด้่วยบางคน คณุครูควรใช้เวลาสอนให้เร่ืองนีพ้อสมควร 

อ้างอิงคูมื่อผู้ เรียน หน้า 13-14  เพ่ือเป็นข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัสิง่ท่ีจะอภิปราย แสดงให้เห็นวา่

แตล่ะสว่นของบคุลกิภาพของเรานัน้มีความเก่ียวข้องอยา่งไรกบัการเป็น คริสเตียน คูมื่อผู้ เรียนไมไ่ด้

กลา่วถึงบทบาทของจิตสํานกึผิดชอบ แตค่ณุครูอาจจะรวมประเดน็นีเ้ข้าด้วยกนัอยา่งง่ายๆ เม่ือ

อธิบายหวัข้อยอ่ย ก. “ใหพ้ระเจ้าพดูกบัท่านผ่านทางพระคมัภีร์” 

อธิบายอยา่งคร่าวๆ อีกครัง้วา่ เม่ือคนๆ หนึง่มาเป็นคริสเตียน พระเจ้าก็จะเสดจ็มาและประทบั

อยูใ่นคนๆ นัน้ พระองค์นําชีวิตใหมเ่ข้ามาอยูใ่นจิตวิญญาณท่ีตายแล้ว ยํา้เตือนผู้ เรียนวา่เม่ือคนๆ 

หนึง่มาเป็นคริสเตียน พระเจ้าจะเปล่ียนจิตวิญญาณของเขาหรือเธอในทนัที 

ในสว่นอ่ืนๆ ของมนษุย์  – ร่างกายและบคุลกิภาพ (จิตใจ อารมณ์ ความตัง้ใจ และจิตสํานกึผิด

ชอบ) ไมไ่ด้ถกูเปล่ียนในขณะนัน้ท่ีรอดโดยทนัทีหรืออตัโนมตั ิพระเจ้าต้องการเปล่ียนแปลงด้านตา่งๆ 

แตล่ะด้านของเรา แตเ่ราต้องร่วมมือกบัพระองค์เพ่ือนําการเจริญเตบิโตมาสูด้่านเหลา่นี ้

ขัน้ตอนท่ีหนึง่ของการเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จนัน้ สามารถนําไปเปรียบเทียบกบัการ

เกิดของทารก เม่ือทารกเกิดมา มิตใิหมข่องชีวิตก็เร่ิมต้น การเจริญเตบิโตเป็นสิง่จําเป็นหากทารกนัน้

จะเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ น่ีเป็นความจริงแบบเดียวกบัการเกิดในฝ่ายวิญญาณและการเจริญเตบิโตใน

ฝ่ายวิญญาณ  

19.  ครอบคลุมขัน้ตอนที่สอง “เปล่ียนวิธีคดิ”   (5-15 นาท ี คู่มือผู้เรียน หน้า 14-16)

อภิปรายขัน้ตอนท่ีสอง  “เปลีย่นวิธีคิด” คร่าวๆ ใช้เวลาในการอา่นและอภิปราย 

พระธรรมโรม 12:2 ซึง่กลา่วถึงความจําเป็นในการเปล่ียนแปลงจิตใจของเรา บอกผู้ เรียนวา่หวัข้อนี ้

จะมีการอธิบายรายละเอียดมากขึน้ใน การศึกษาในกลุ่มสําหรบัคริสเตียนใหม่ วชิา ท่าที และ การ

ทดลอง 

20.  การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตวั   (5 นาท)ี

ให้นําความจริงท่ีสําคญัตามหลกัพระคมัภีร์เร่ือง “เราต้องฟังพระเจ้าเม่ือพระองค์พดูกบัเราผา่น

ทางจิตสํานกึผิดชอบ” มาประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวั อภิปรายเก่ียวกบัวิธีท่ีเราจะเป็นคนท่ีไวตอ่ 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิได้มากขึน้ 
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21.  การบ้าน

ก.  ให้คะแนน โครงการท่ี 1 ของสมดุบนัทกึโครงการเร่ือง “จิตสํานึกผิดชอบของขา้พเจ้า” ในช่วงท้าย

ของคาบเรียน 

ข.  อธิบายวา่จะมีการทดสอบยอ่ยซึง่ผู้ เรียนจะต้องทําในบทเรียนท่ีสาม ให้ผู้ เรียนท่องจําพระธรรม 

1 โครินธ์ 10:29  จากคูมื่อผู้ เรียน หน้า 26  

ค.  ให้ผู้ เรียนอา่นคูมื่อผู้ เรียนบทท่ี 2 เพ่ือเตรียมตวัสําหรับคาบเรียนตอ่ไป 

22.  การประเมินผลบทเรียน

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้  

 สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?    สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ? 

 เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?     

1 
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บทเรียนที่ 2 

ขัน้ตอนท่ี 3: กําหนดเปา้หมายใหม ่

1.  หลักความจริงจากพระคัมภร์ี

ในการศกึษาพระคมัภีร์ประจําวนัของเรา เราจําเป็นต้องกําหนดเปา้หมายเพ่ือใช้ในสถานการณ์

ตา่งๆ ท่ีเรารู้สกึตงึเครียดในวนันี ้

2.  ข้อพระธรรมหลัก : สุภาษิต 16:9 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ใจของมนษุย์กะแผนงานของเขา แตพ่ระเจ้าทรงนํายา่งเท้าของเขา 

3.  การอ้างองิคู่มือผู้เรียน

หน้า 12-23 ในคูมื่อผู้ เรียน และโครงการท่ี 2 และ 3 ของสมดุบนัทกึโครงการจะควบคูไ่ปกบั

บทเรียนนี ้ให้ผู้ เรียนทําโครงการท่ี 2 “เปา้หมายในพระคมัภีร์” ให้เสร็จก่อนท่ีคาบเรียนนีจ้ะเร่ิม 

โครงการท่ี 3 “เปา้หมายในการกระทํา” ผู้ เรียนไมค่วรเร่ิมจนกวา่จะสอนคาบเรียนนีเ้สร็จ 

4.   เตรียมความพร้อมก่อนเรียน   (5 นาท)ี

ทางเลือก ก.   การตัง้ปณิธานในปีใหม่ 

เร่ิมการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายเร่ืองการตัง้ปณิธานในปีใหม ่

ก. ท่านตัง้ปณิธานในปีใหมไ่หม? 

ข. ท่านรักษาเปา้หมายเหลา่นีไ้ว้ได้อยา่งไร? 

ค. ถ้าทา่นไมไ่ด้ตัง้ปณิธานในปีนี ้ทําไมท่านไมทํ่า? 

ง. อะไรคือตวัอยา่งเปา้หมายใหญ่ท่ีท่านทําสําเร็จแล้ว? 

จ. ท่านมีเปา้หมายใดบ้างท่ียงัไปไมถ่ึง? 

ทางเลือก ข. อัตชีวประวัตขิองจอห์น  ก็อดดาร์ด 

สรุปอตัชีวประวตัขิองจอห์น ก็อดดาร์ด เร่ืองนีถ้กูค้นพบในเดือนตลุาคม 1983 ซึง่ตีพมิพ์โดย

นิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจส หน้า 128-132 บทความเร่ือง "ขา้พเจ้าตอ้งการทําทัง้หมด (I Wanted to 

Do It All by John Goddard)" ก็อดดาร์ดเขียนเปา้หมาย 127 ข้อสําหรับชีวิตของเขาเม่ือเขาอายุ
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เพียง 15 ปี อภิปรายคร่าวๆ เก่ียวกบัประสบการณ์ในการบรรลเุปา้หมายของเขาเม่ืออาย ุ59 ก็อด

ดาร์ดสามารถบรรลเุปา้หมาย 106 ข้อ จากทัง้หมด 127 ข้อ http://johngoddard.info/life_list.htm 

ใช้เร่ืองนีเ้ป็นประเดน็ท่ีวา่เปา้หมายสามารถทําให้ชีวิตของเรามีทิศทาง เราจะใช้ชีวิตไปเร่ือยๆ

และไมค่อ่ยสําเร็จอะไร หรือเราสามารถกําหนดเปา้หมายสําหรับตวัเองและบรรลเุปา้หมายได้มาก 

แนะนําให้ผู้ เรียนคนหนึง่ในชัน้เรียนอา่นเร่ืองนีก่้อนและให้รายงานตอ่ผู้ เรียนทัง้ชัน้ 

ทางเลือก ค. "ถ้าเพียงแต่ข้าพเจ้ามี ..." 

เร่ิมการเรียนการสอนด้วยการให้ผู้ เรียนเตมิคําในประโยคข้างลา่งนีใ้ห้สมบรูณ์ แจกสําเนาให้

ผู้ เรียนแตล่ะคน ให้ผู้ เรียนแบง่กลุม่ๆ ละ 3-4 คน และเตมิประโยคเหลา่นีใ้ห้สมบรูณ์ เม่ือผู้ เรียนทกุคน

ในกลุม่ทําเสร็จแล้ว ก็ให้พวกเขาแบง่ปันคําตอบให้กบัเพ่ือนๆ 

ทําประโยคเหลา่นีใ้ห้สมบรูณ์ 

1.   ถ้าเราสามารถไปท่องเทียวท่ีใดก็ได้ในโลกนี ้เราจะไป ...

2.   ถ้าเราจะเลือกงานอะไรเป็นอาชีพก็ได้ เราจะเป็น

3.   ถ้าเราได้รับทนุการศกึษาเตม็จํานวนเพ่ือเข้าเรียนในโรงเรียนหรือมหาวทิยาลยัในประเทศ เรา

อยากจะเรียน (วิชา)______________________ ท่ี (สถานท่ี) ______________________ 

4.  ถ้าเรามีเงิน 1 ล้านบาท เราจะใช้จ่ายไปกบั _________________________

5.  ทบทวนบทเรียนที่ 1  (2-3 นาท)ี

ใช้เวลา 2-3 นาทีในช่วงเร่ิมชัน้เรียน เพ่ือทบทวนคร่าวๆ เร่ือง “ขัน้ตอนสู่การเป็นคริสเตียนที่

ประสบความสําเร็จ” ท่ีได้สอนในคาบเรียนครัง้ก่อน 

ขัน้ตอนท่ี 1 ต้องเป็นคริสเตียน 

ขัน้ตอนท่ี 2 เปล่ียนวิธีคดิ 

6.  ขัน้ตอนที่ 2 “เปล่ียนวิธีคดิ”   (5-10 นาท)ี

ทบทวนขัน้ตอนท่ี 2 “เปลีย่นวิธีคิด” อีกครัง้คร่าวๆ ในวนันี ้บอกให้ผู้ เรียนวา่เราจะทําการศกึษา

รายละเอียดของวิชานีม้ากขึน้ใน การศึกษาในกลุ่มสําหรบัคริสเตียนใหม่ วิชา ท่าที และ การทดลอง 
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7. แนะนําขัน้ตอนที่ 3 “กาํหนดเป้าหมายใหม่”   (5 นาท ีคู่มือผู้เรียน หน้า 17-23)

ถ้าไมไ่ด้ใช้ทางเลือก ค. ของกิจกรรม “เตรียมความพร้อมก่อนเรียน ” ในช่วงเร่ิมต้นของคาบเรียน

นี ้ก็ให้ผู้ เรียนตอบคําถามนี ้“ถ้าท่านสามารถเป็นอะไรก็ได้ในชีวิต ตามท่ีอยากเป็น ทา่นอยากจะทํา

อะไร?”  หรืออยากจะมีอะไร? หรืออยากจะเป็นอะไร?  ให้ผู้ เรียนหนัไปหาเพ่ือนข้างๆ และแบง่ปัน

คําตอบกนั  

ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นถงึความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดระหวา่งความฝันและเปา้หมายของเรา การกําหนด

เปา้หมายเชิงปฏิบตัจิะช่วยให้ความฝันของเราเป็นจริง บทเรียนในวนันีจ้ะสอนเราวา่จะน้อมนําความ

ตัง้ใจของเราจนถงึการเช่ือฟังพระเจ้าได้อยา่งไร เราจะต้องวางเปา้หมายและความปรารถนาของเรา

ให้อยูภ่ายใต้การนําของพระเจ้าและทําในสิง่ท่ีพระองค์ต้องการให้เราทํา นอกจากนี ้เราจะอภิปราย

เร่ืองวิธีการตดัสนิใจเพ่ือเป็นท่ีถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้า 

8. ตวัอย่าง

ใช้ตวัอยา่งหลายๆ ประเภทในบทเรียนนีเ้พ่ือช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจจดุสําคญัในบนเรียน ตวัอยา่งท่ี

ได้จากชีวิตจริงจะทําให้ผู้ เรียนนีเ้ห็นภาพได้ชดักวา่การสอนเพียงทฤษฏี ให้บทเรียนนีนํ้าไปปฏิบตัไิด้! 

และแสดงให้เห็นวา่เป็นจริง ! 

9. ให้คาํจาํกัดความของคาํว่า เป้าหมาย   (3-5 นาท)ี

ใช้เวลาสัน้ๆ ในการให้คําจํากดัความของคําวา่ “เปา้หมาย” และยกตวัอยา่ง 2-3 ข้อเก่ียวกบั

วิธีการตดัสนิใจเพ่ือเป็นท่ีถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้า โยงเร่ืองนีเ้ข้ากบัคําถามท่ีใช้ในช่วงเร่ิมคาบเรียน  

คือ “ถ้าคณุสามารถเป็นอะไรก็ได้ในชีวิตตามท่ีคณุอยากเป็น คณุอยากจะเป็นอะไร ทําอะไร มีอะไร?” 

ขอบขา่ยของบทเรียนนีคื้อ ดท่ีูการตดัสนิใจท่ีแตกตา่งกนัในชีวิตของเรา 

10.  พระเจ้าต้องการให้เรากาํหนดเป้าหมายไหม?   (5-10 นาท)ี

คริสเตียนบางคนเช่ือวา่จําเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะต้องปลอ่ยให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิชีนํ้าในทกุแง่มมุใน

ชีวิต บางคนกลวัวา่แผนการของเขาจะขวางแผนการของพระเจ้าท่ีมีไว้สําหรับเขา และกลวัวา่จะ

พลาดในสิง่ท่ีพระเจ้าต้องการให้เขาทํา คริสเตียนบางคนกลวัวา่การกําหนดเปา้หมายนัน้ แสดงถงึ

ความไมไ่ว้วางใจวา่พระเจ้าจะสามารถนําชีวิตของเขาได้ ให้เน้นยํา้ถึงความจําเป็นท่ีต้องมีความ

สมดลุ จากนัน้ให้ดท่ีูคําถามข้อท่ี 1-5 ในสมดุบนัทกึโครงการ โครงการท่ี 2 “เปา้หมายในพระคมัภีร์” 

2



ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินชีวิตคริสเตยีน 25 

ใช้ข้อพระธรรมตอ่ไปนีเ้พ่ือทําความเข้าใจวา่พระเจ้าต้องการให้เรากําหนดเปา้หมายในขณะท่ีเรา

ดําเนินชีวิตคริสเตียนท่ีเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ 

จาก โครงการที่ 2 ของสมุดบันทกึโครงการ หัวข้อ “เป้าหมายในพระคัมภร์ี” 

คําถามท่ี 1:  อธิบายโดยใช้คําพดูของตนเองวา่ ข้อพระธรรมเหลา่นีส้อนอะไรเก่ียวกบัสว่นของตน

และสว่นของพระเจ้าในการกําหนดเปา้หมายและการทําให้เปา้หมายสําเร็จ 

สภุาษิต 16:1  

แผนงานของดวงความคดิเป็นของมนษุย์ แตคํ่าตอบของลิน้มาจากพระเจ้า  

สภุาษิต 16:9 

ใจของมนษุย์กะแผนงานของเขา แตพ่ระเจ้าทรงนํายา่งเท้าของเขา 

สว่นของพระเจ้า:______________________________________________________ 

สว่นของข้าพเจ้า:______________________________________________________ 

คําถามท่ี 2 : พระเจ้าทรงสญัญาอะไรกบัเราในพระธรรมฟีลปิปี 4:13? 

คําถามท่ี 3 : อา่นพระธรรมฟีลปิปี 1:6 พระเจ้าทรงมีแผนการนานเพียงใดท่ีจะชว่ยให้ทา่นเตบิโต? 

คําถามท่ี 4 : 4. อา่นพระธรรม 2 โครินธ์ 8:11 (ข้างลา่ง)  สามสิง่ท่ีพระธรรมข้อนีบ้อกเราเก่ียวกบั

เปา้หมายมีอะไรบ้าง? 

2 โคธินธ์ 8:11  

เพ่ือวา่เม่ือทา่นมีใจพร้อมอยูแ่ล้ว ท่านก็จะได้ทําให้สําเร็จตามความสามารถของทา่น 

ก. 

ข. 

ค. 

คําถามท่ี 5:  อา่นพระธรรม 1 พงศาวดาร 28:20 สว่นไหนของพระธรรมข้อนีท่ี้เป็นประโยชน์กบั

ท่านมากท่ีสดุ ? อธิบาย 

1 พงศาวดาร 28:20 

แล้วดาวิดตรัสกบัซาโลมอนโอรสของพระองค์วา่ “จงเข้มแข็งและกล้าหาญและทําให้

สําเร็จเถิด อยา่กลวัเลย อยา่ขยาด เพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้า คือพระเจ้าของข้า

ทรงสถิตกบัเจ้า พระองค์จะไมท่รงปลอ่ยให้เจ้าล้มเหลวหรือทอดทิง้เจ้า จนกวา่งาน

ทัง้สิน้สําหรับงานปรนนิบตัแิห่งพระนิเวศของเจ้าจะสําเร็จ”  
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11.  ครอบคลุมหวัข้อย่อย ก: “ค้นหาส่ิงที่พระเจ้าต้องการให้ท่านทาํ”

(5 นาท ี คู่มือผู้เรียนหน้า 17-18) 

นําเสนอแนวความคดิท่ีระบใุนหวัข้อยอ่ย ก “คน้หาส่ิงทีพ่ระเจ้าตอ้งการใหท่้านทํา” ในหน้า 17-

18 ของคูมื่อผู้ เรียน เพ่ือให้ทิศทางกบัผู้ เรียนเก่ียวกบัสิง่ท่ีเราต้องการอภิปรายในชัน้เรียนนี ้ใช้เวลา 2-

3 นาทีเพ่ืออธิบายในรายละเอียดวา่ อะไรคือ “นํา้พระทยัของพระเจ้า”  ผู้ เรียนบางคนไมรู้่คําสอน

พืน้ฐานวา่พระเจ้ามีแผนการสําหรับลกูของพระองค์ทกุคน ถ้าท่านยงัไมไ่ด้สอนความจริงจากข้อพระ

คมัภีร์ เอเฟซสั 2:10  และเยเรมีย์ 29:11 ให้สอนผู้ เรียนของทา่นก่อน 

เอเฟซัส 2:10 

เพราะเราเป็นฝีพระหตัถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึน้ในพระเยซูคริสต์เพื่อให้

ประกอบการด ีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดาํริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทาํ 

เยเรมีย์ 29:11 

พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สาํหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดภิาพ 

ไม่ใช่เพื่อทกุขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า 

เราไมมี่เสรีภาพท่ีจะดําเนินชีวิตอยา่งงา่ยๆ ตามท่ีเราอยากจะทํา 

เราต้องตระหนกัวา่เม่ือพระเจ้าทรงเป็นผู้ นําในชีวิตของเรา เราต้องฟังพระองค์และค้นหาสิง่ท่ี

พระองค์ทรงต้องการให้เราทํา การศึกษาในกลุ่มสําหรบัคริสเตียนใหม่ วิชา การเชือ่ฟังพระเจ้า สอน

เร่ืองการค้นหานํา้พระทยัของพระเจ้า 

12. ครอบคลุมหวัข้อย่อย ข. “เป้าหมายต่างๆ”   (3-5 นาท ีคู่มือผู้เรียน หน้า 18-19)

ให้ผู้ เรียนจดเปา้หมายท่ีแตกตา่งกนัท่ีคริสเตียนจะสามารถกําหนดได้ ดใูนหวัขอ้ย่อย ข.  

เปา้หมายต่าง ๆ  ในหนา้ 18-19 ของคู่มือผูเ้รียน เพ่ือเป็นแนวความคดิบางอยา่ง  หลีกเล่ียงการ

อภิปรายยาวๆ ในเร่ืองนี ้อยา่งไรก็ตาม ยกตวัอยา่งของเปา้หมายเหลา่นีห้ลายๆ ตวัอยา่งจากชีวิต

ของท่าน หรือคนอ่ืนๆ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผู้ เรียนเข้าใจหวัข้อในสว่นนี ้

13.  ครอบคลุมหวัข้อย่อย ค. “เราจะเร่ิมกาํหนดเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างไร?”

(15-25 นาท ีคู่มือผู้เรียน หน้า 19-21)  

ผู้ เรียนหลายคนอาจจะไมคุ่้นเคยกบัการกําหนดเปา้หมายโดยได้รับความช่วยเหลือจาก 

พระเจ้า ให้ย้อนกลบัไปท่ีข้อพระธรรมหลกัของเร่ืองนี ้ สภุาษิต 16:9 “ใจของมนษุย์กะแผนงานของ
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เขา แตพ่ระเจ้าทรงนํายา่งเท้าของเขา” คริสเตียนแทบไมเ่คยได้ยินพระเจ้าพดูดงัๆ และให้รายการ

เปา้หมายของชีวิตแก่เขา อยา่งไรก็ตามในขณะท่ีเราอธิษฐานและศกึษาพระคมัภีร์เพ่ือเป็นแนวทาง

ปฏิบตันิัน้ จะช่วยให้เราเร่ิมตดัสนิใจในสิง่ท่ีเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจ้า  

มนัอาจจะยากสําหรับผู้ เรียนท่ีจะกําหนดเปา้หมายชีวิตอยา่งเฉพาะเจาะจงในเวลานี ้อยา่งไรก็

ตามเราทกุคนสามารถเร่ิมต้นการกําหนดเปา้หมายระยะสัน้หรือเปา้หมายประจําวนัได้ คูมื่อผู้ เรียน

ได้ให้แผนการหกขัน้ตอนสําหรับการกําหนดเปา้หมายประจําวนั ดหูนา้ 19-21 ในคู่มือผูเ้รียน 

ก. นําเสนอแตล่ะขัน้ของทัง้หกขัน้ตอนท่ีระบใุนหนา้ 19-21 ในคู่มือผูเ้รียน 

ข. จากนัน้ให้ย้อนกลบัไปและให้ตวัอยา่ง 2 หรือ 3 ข้อวา่ท่านหรือคริสเตียนใหมค่นอ่ืนๆ เคยทําตาม

รูปแบบนีไ้ด้อยา่งไร 

ค. หนึง่ในประเดน็หลกัท่ีเราต้องการให้ผู้ เรียนเข้าใจคือการโยงเปา้หมายเข้ากบักิจกรรมประจําวนั

ในปัจจบุนัและกบัพระคมัภีร์ เปา้หมายของผู้ เรียนควรเป็นเปา้หมายท่ีจะเช่ือมโยงทัง้สองด้านนี ้

เข้าด้วยกนัได้ 

เราจะเร่ิมกาํหนดเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างไร? 

1.  มองดท่ีูปัญหาในชีวิตประจําวนัของท่าน

2.  ถามตวัทา่นเองวา่ “พระเจ้ากําลงัสอนให้ข้าพเจ้าทําอะไรกบัปัญหานีใ้นชีวิตของข้าพเจ้าใน

วนันี?้” 

3.  ค้นหาด้านใดด้านหนึง่ในชีวติท่ีทา่นต้องการจะเตบิโตในวนันี ้

4.  เช่ือมโยงการศกึษาพระคมัภีร์เข้ากบัด้านท่ีท่านต้องการจะเตบิโต

5.  จดรายการสิง่ตา่งๆ ท่ีทา่นสามารถทําให้เสร็จได้ในวนันี ้

6.  ประเมินผล

จากคู่มือผูเ้รียน หนา้ 19-20 

14.  ครอบคลุมหวัข้อย่อย 6 ประเมินผล   (5-15 นาท ี คู่มือผู้เรียน หน้า 20-21)

ขัน้ตอนสดุท้ายท่ีให้ไว้สําหรับการกําหนดเปา้หมายประจําวนัคือ ประเมินผล ให้ตวัอยา่งหลายๆ 

ข้อเก่ียวกบัวิธีท่ีจะประเมินผลของการทําให้เปา้หมายสําเร็จโดยตอบคําถามท่ีเขียนไว้ท่ีหน้าถดัไป  

หากวา่คณุครูคุ้นเคยกบัหลกัสตูร การศึกษาสวนตวัสําหรบัคริสเตียนใหม่ ให้ดโูครงการ 201-206 ซึง่

จะมีคําถามท่ีใช้ได้สําหรับการประเมินผลของการทําให้เปา้หมายสําเร็จ 
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เน้นยํา้ความจําเป็นของความสมดลุเม่ือมีการกําหนดเปา้หมายและไปให้ถึงเปา้หมาย เรา

จําเป็นต้องใสใ่จในการรักษาลําดบัความสําคญัของเราอยา่งแน่วแน่  เปา้หมายเป็นเคร่ืองมือท่ีจะ

ช่วยให้เราเป็นชายและหญิงท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็น  

นอกจากนีเ้รายงัต้องกําหนดเปา้หมายระยะยาวและทบทวนเปา้หมายเหลา่นีอ้ยา่งสม่ําเสมอ 

อยา่งน้อยทกุ 2-3 เดือนตอ่หนึง่ครัง้ สงัเกตวา่พระเยซทูรงประเมนิผลเปา้หมายชีวิตของพระองค์

ก่อนท่ีจะถกูตรึงท่ีกางเขน ให้ดพูระธรรมยอห์น 17 

15.  ครอบคลุมหวัข้อย่อย ง. ลักษณะของเป้าหมายประจาํวันที่ดคืีออะไร?

(10-20 นาท ีคู่มือผู้เรียน หน้า 21-23) 

นําเสนอลกัษณะ 6 อยา่งของเปา้หมายประจําวนัท่ีดีอยา่งคร่าวๆ จากนัน้ใช้สกั 2-3 เปา้หมาย

เพ่ือให้ผู้ เรียนประเมินข้อตอ่ข้อ เพ่ือดวูา่พวกเขาสามารถวดับรรทดัฐานสําหรับเปา้หมายประจําวนัท่ี

ดีได้หรือไม ่ 

ลักษณะของเป้าหมายประจาํวันที่ด ี

1.  เปา้หมายเรียบง่าย

2.  เปา้หมายท่ีเฉพาะเจาะจง

3.  เปา้หมายท่ีมีความหมาย

4.  เปา้หมายท่ีปฏิบตัไิด้

5.  เปา้หมายท่ีสามารถวดัผลได้

6.  เปา้หมายท่ีชว่ยข้าพเจ้าได้

จากคู่มือผูเ้รียน หนา้ 21-23 

ถ้าผู้ เรียนกําลงัใช้เอกสารเร่ือง การศึกษาส่วนตวัสําหรบัคริสเตียนใหม่ พวกเขาจะมีเปา้หมาย

ของตนเองมากมายเพ่ือใช้ในการประเมินผล ให้พวกเขาดท่ีูเปา้หมายสว่นตวัท่ีได้ตัง้ไว้สําหรับ  

ชัน้เรียนการท่องจําขอ้พระธรรม และชัน้เรียนเร่ืองคณุลกัษณะ  

ใช้สกั 2-3 เปา้หมายให้ชัน้เรียนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือท่ีเปา้หมาย เหลา่นัน้จะสะท้อนถงึลกัษณะของ

เปา้หมายประจําวนัท่ีดีได้อยา่งถกูต้องแมน่ยํา  
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16.  การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตวั

ก.  การกาํหนดเป้าหมายประจาํวัน 

จดจ่อท่ีการประยกุต์ใช้กบัชีวติสว่นตวัในแงท่ี่วา่ผู้ เรียนสามารถเร่ิมกําหนดเปา้หมายประจําวนัได้

อยา่งไร อ้างอิงความจริงท่ีสําคญัตามหลกัพระคมัภีร์ และข้อพระธรรมหลกั สําหรับวนันี ้นอกจากนี ้

ให้ผู้ เรียนดสูิง่ท่ีพวกเขาเขียนลงในคําถามข้อ 7 ในโครงการท่ี 2  ของสมดุบนัทกึโครงการ “เขียนถึง

บางดา้นในชีวิตทีท่่านตอ้งการจะเติบโต”  

ข.  โครงการที่ 3 “เป้าหมายในการกระทาํ” 

อธิบายเร่ืองนีโ้ดยใช้โครงการท่ี 3 ของสมดุบนัทกึโครงการ “เปา้หมายในการกระทํา” และโยง

เร่ืองนีเ้ข้ากบังานของผู้ เรียนในคําถามท่ี 7 จากโครงการท่ี 2 ผู้ เรียนไมจํ่าเป็นต้องใช้คําตอบจาก

โครงการท่ี 2 เม่ือทําโครงการท่ี 3 นี ้ แตใ่ช้ได้หากต้องการ 

ค.  การกาํหนดเป้าหมายชีวติในระยะยาว 

กิจกรรมการประยกุต์ใช้สว่นตวัในด้านอ่ืนๆ คือการให้ผู้ เรียนจดรายการเปา้หมายในระยะยาว

บางอยา่งสําหรับชีวิตสว่นตวั หนนุใจให้อธิษฐานอยา่งจริงจงัเก่ียวกบัเปา้หมายระยะยาวเหลา่นี ้

17.  การบ้าน

ก.  ให้คะแนนโครงการท่ี 2 ของสมดุบนัทกึโครงการ “เปา้หมายในพระคมัภีร์” 

ข.  ให้ผู้ เรียนทําโครงการท่ี 3 ของสมดุบนัทกึโครงการ “เปา้หมายในการกระทํา” ให้เสร็จ หลงั 

คาบเรียนของวนันี ้

ค.  ให้ผู้ เรียนอา่นบทท่ี 2 ในคูมื่อผู้ เรียน เพ่ือทบทวนสิง่ท่ีครอบคลมุในชัน้เรียนวนันี ้   และเพ่ือ

เตรียมตวัสําหรับคาบเรียนตอ่ไป 

18.  การประเมินผลบทเรียน

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้  

 สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?    สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ? 

 เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?     
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บทเรีบยที่ 3 

จดัการกบัอารมณ์ 

1.  หลักความจริงจากพระคัมภร์ี

เราต้องค้นหาวา่พระเจ้าจะให้เราแสดงอารมณ์ของเราอยา่งไร 

2.  ข้อพระธรรมหลัก 1 โครินธ์ 10:29

ความรู้สกึของผู้ อ่ืนเป็นสิง่สําคญั เราไมมี่เสรีภาพท่ีจะทําสิง่ท่ีจะสร้างความเดือดร้อนให้กบัผู้ อ่ืน 

(แปลความ) 

3. การอ้างองิคู่มือผู้เรียน

หน้า 23-26 ในคูมื่อผู้ เรียน และ โครงการท่ี 4 ของสมดุบนัทกึโครงการ “อารมณ์ของขา้พเจ้า” 

คูไ่ปกบับทเรียนนี ้

4.  เตรียมความพร้อมก่อนเรียน   (5-10 นาท)ี

เร่ิมคาบเรียนนีด้้วยการยกตวัอยา่งการสร้างและการใช้ชีวิตในบ้านหลงัหนึง่ ทา่นสามารถใช้

ตวัอยา่งนีเ้พ่ือแสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งความเช่ือ ความจริง และความรู้สกึจาก

ประสบการณ์ประจําวนัของการดําเนินชีวติคริสเตียน 

วิธีการใช้ตวัอย่างนี ้

วตัถปุระสงค์หลกัของบทเรียนนีคื้อการแสดงให้เห็นวา่อารมณ์ของเรามีผลกระทบอยา่งไรตอ่

ชีวิตประจําวนัในฐานะท่ีเราเป็นคริสเตียน การสร้างบ้านหนึง่หลงัและใช้ชีวิตอยูใ่นนัน้ สามารถนําไป

เปรียบเทียบกบัสิง่ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินชีวิตคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ 

การสร้างบ้าน 

ความรู้สกึของเรามีความสําคญัอยา่งไรเม่ือเราเป็นคริสเตียน? พระเจ้าอยากให้เราเพกิเฉยตอ่

ความรู้สกึเหลา่นีห้รือ? ไมเ่ลย แตค่วามรู้สกึนัน้ต้องอยูใ่นอนัดบัท่ีสาม สิง่แรกและสิง่สําคญัท่ีสดุคือ

ความจริงในพระคมัภีร์ท่ีบอกเราเร่ืองการเป็นคริสเตียน สิง่ท่ีสองคือความเช่ือ (พลงั) ท่ีพระเจ้า

ประทานให้เราเพ่ือท่ีจะกระทําตามความจริงเหลา่นัน้ คือการเช่ือฟังความจริงและรับเช่ือเป็น 

คริสเตียน 
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เราลองเปรียบเทียบกบัสามสิง่นี ้–ความจริง ความเช่ือ และความรู้สกึ กบับ้านหลงัหนึง่ รากฐาน

ของบ้านหลงันีเ้ป็นตวัแทนของความจริงในพระคมัภีร์ท่ีบอกเราถึงการเป็นคริสเตียน กําแพง หลงัคา 

หน้าตา่ง ฯลฯ เป็นตวัแทนของความเช่ือท่ีพระเจ้าประทานให้เม่ือเราเป็นคริสเตียน พระองค์ให้เรามี

พลงัท่ีจะเปล่ียนแปลงชีวิตของเราอยา่งแท้จริง เราสามารถเห็นความแตกตา่งได้ ความรู้สกึของเรา

สามารถเปรียบเทียบได้กบัความร้อนในบ้าน ความรู้สกึของเราช่วยให้เรามีความสขุในแตล่ะวนั 

เหมือนกบัความร้อนทําให้เรารู้สกึดีเม่ืออากาศเย็นในฤดหูนาว   

ความรู้สกึของเราสําคญัมากเพราะพระเจ้าสร้างเราให้เป็นคนท่ีไวตอ่ความรู้สกึ เป็นคนท่ีมี

อารมณ์ แตค่วามรู้สกึท่ีเรามีในเม่ือเราเป็นคริสเตียนนัน้ไมสํ่าคญัเทา่กบัการมีความเข้าใจและ 

การเช่ือฟังความจริงในพระคมัภีร์ท่ีบอกถงึการเป็นคริสเตียน 

ทาํให้บ้านของเราสบายน่าอยู่เสมอ 

สภาพอากาศในหลายๆ เขตของโลกนีเ้ปล่ียนแปลงไปเดือนตอ่เดือน สมมตุวิา่บ้านของเรามีทัง้

เตาผิงและเคร่ืองปรับอากาศ เรามีอปุกรณ์ทัง้สองชิน้นีด้้วยเหตผุลหลกัคือรักษาอณุหภมูิให้อยูใ่น

ระดบัท่ีสบายตลอดทัง้ปี เราใช้ความร้อนเม่ืออากาศข้างนอกเยน็ และใช้เคร่ืองปรับอากาศเม่ือข้าง

นอกร้อนอบอ้าวจนทนไมไ่หว 

สิง่สําคญัของการมีบ้านท่ีสบายคือการจดัการเตาผิงและเคร่ืองปรับอากาศอยา่งระมดัระวงั ถ้า

เราเป็นคนท่ีไมร่ะมดัระวงั และปลอ่ยให้เตาผิงร้อนเกินไป มนัอาจจะลกุเป็นไฟและเผาบ้านมอดไหม้ 

เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้ เราอาจปิดเตาผิงและไมใ่ช้มนัเลย บ้านก็จะไมถ่กูไฟไหม้ แต่

ท่อนํา้อาจกลายเป็นนํา้แข็งหรือเราอาจจะแข็งตายถ้าหนาวเกินไป 
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การประยุกต์ใช้ 

พระเจ้าให้อารมณ์กบัเราเพ่ือท่ีเราจะมีความสขุในชีวิต พระองค์ให้เรามีหน้าท่ีเรียนรู้วธีิการ

จดัการกบัอารมณ์อยา่งเหมาะสม 

ความรู้สกึใกล้ชิดกบัพระเจ้าไมไ่ด้ทําให้เราเป็นคริสเตียน บ้านก็คือบ้านไมว่า่มนัจะมี

เคร่ืองปรับอากาศอยูข้่างในหรือไมก็่ตาม เช่นเดียวกบัการเป็นคริสเตียน คนมาเป็นคริสเตียนก็เพราะ

พวกเขาได้สร้างรากฐานท่ีเหมาะสมสําหรับชีวิตใหมด้่วย “วสัด”ุ ท่ีพระเจ้าประทานให้พวกเขา เรา

ไมไ่ด้เป็นคริสเตียนเพราะเรารู้สกึดี แตก่ารเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จนัน้ เราจะต้องเรียนรู้

การจดัการกบัอารมณ์ของเราอยา่งเหมาะสม  

ถ้าเราไมร่ะมดัระวงัอารมณ์ เราอาจจะเจ็บปวดกบัความเสียหายท่ีตามมา ในทํานองเดียวกนักบั

การระมดัระวงัเตาไฟในบ้าน ไฟสามารถเผาผลาญบ้านได้ ถ้าเราปลอ่ยให้อารมณ์อยูเ่หนือการ

ควบคมุ เราก็จะจบลงด้วยการทําลายความสมัพนัธ์กบัพระเจ้า ยกตวัอยา่งเช่น เม่ือสมพงษ์เร่ิมโกรธ

คนอ่ืนและทะเลาะกนั และหลงัจากทะเลาะกนัแล้ว สมพงษ์ยงัโกรธอยู ่ความปรารถนาท่ีจะแก้แค้น

ของเขาทําให้เขาห่างไกลจากพระเจ้า 

ในเวลาตอ่มาเขาก็ครุ่นคดิถึงสถานการณ์ทัง้หมดและตดัสนิใจวา่ถ้าพระเจ้าไมส่ามารถเอาความ

โกรธของเขาไป เขาก็ไมเ่หมาะท่ีจะเป็นคริสเตียน 

การกลา่วโทษพระเจ้าไมไ่ด้ชว่ยแก้ปัญหาของสมพงษ์ คริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จต้องเรียนรู้

ท่ีจะจดัการกบัอารมณ์ของเขาและเธออยา่งเหมาะสม 

คริสเตียนบางคนมีปฏิกิริยาในทางตรงกนัข้ามกบัท่ีสมพงษ์ทํา พวกเขารู้วา่การปลอ่ยให้ความรุ้

สกึควบคมุชีวตินัน้เป็นเร่ืองท่ีผิด ดงันัน้พวกเขาจงึเก็บกดอารมณ์ไว้ คริสเตียนจะไมมี่ความสขุกบัชีวิต

ถ้าปฏิเสธท่ีจะให้ความรู้สกึอบอุน่เตมิเตม็ในหวัใจ พวกเขาจะกลายเป็นคนเยน็ชา ไร้อารมณ์ ถ้า

ความเย็นชาแบบนีย้งัคงมีอยู ่มนัอาจจะนําไปสูก่ารตายฝ่ายวิญญาณ 

บางคนมีแนวความคดิท่ีวา่การเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงจะต้องไมแ่สดงอารมณ์

ออกมาอยา่งเปิดเผย ให้เราดชีูวิตของพระเยซท่ีูพิสจูน์ให้เห็นวา่ความคดิเหลา่นีผิ้ด มีหลายโอกาสท่ี

พระเยซทูรงแสดงอารมณ์ออกมาอยา่งชดัเจน 

คริสเตียนบางคนพยายามท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์กบัพระเจ้าผา่นทางความรู้สกึ ถ้ารู้สกึใกล้ชิด

พระเจ้าในวนันี ้ก็มัน่ใจวา่กําลงัเจริญเตบิโตฝ่ายวิญญาณอยา่งดี รากฐานแบบนีไ้มม่ัน่คงอยา่งมาก 

ความรู้สกึของเราเปล่ียนแปลงได้ในทกุๆ วนั ถ้ารากแห่งความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้าก่อขึน้ด้วย

ความรู้สกึแล้วละก็ ความเข้มแข็ง (หรือความมัน่คง) แหง่ความสมัพนัธ์ของเราก็จะเปล่ียนไปแบบวนั

ตอ่วนั เราต้องสร้างชีวิตบนรากฐานแหง่ความจริงตามพระคมัภีร์ ไมใ่ช่ความรู้สกึ 
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5.  วัตถุประสงค์ของบทเรียนนี ้

อธิบายวตัถปุระสงค์หลกัของชัน้เรียนเร่ืองอารมณ์ ให้ผู้ เรียนเข้าใจความแตกตา่งระหวา่ง

บทเรียนและบทเรียนเร่ืองอารมณ์ในวิชา การศึกษาในกลุ่มสําหรบัคริสเตียนใหม่ เร่ือง เราจะรู้ได้

อย่างไรว่าเราเป็นคริสเตียน ในวิชานัน้ เปา้หมายหลกัของเราคือการทําให้เกิดความเข้าใจวา่อารมณ์

มีความเก่ียวข้องอยา่งไรเม่ือเราเป็นคริสเตียน ในชัน้เรียนนีเ้ปา้หมายหลกัของเราคือการสํารวจวา่

อารมณ์ทํางานอยา่งไรในชีวิตประจําวนัของคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ 

แหลง่ความรู้ท่ีดีเก่ียวกบัอารมณ์ คือหนงัสือเร่ือง การเยียวยารกัษาอารมณ์ทีเ่สียหายโดยเดวิด ซี

มานด์ (Healing for Damaged Emotions by David Seamands) หนงัสือเลม่นีร้วมทัง้สว่นของ

คําถามเพ่ือการศกึษาและใคร่ครวญ  ถ้าเป็นได้ให้อา่นหนงัสือเลม่นีแ้ละหนนุใจให้ผู้ เรียนอา่นด้วย ถ้า

พวกเขาเคยเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเจ็บปวดในอดีต 

6.  ความจริงพืน้ฐานเก่ียวกับอารมณ์ของเรา   (3-5 นาท)ี

ในจดุนี ้ทา่นอาจต้องบรรยายเนือ้หารวมๆเก่ียวกบัอารมณ์ 

ก.  อารมณ์เป็นสิง่สําคญัสําหรับคริสเตียน 

ข.  พระเจ้าสร้างเราด้วยอารมณ์ พระองค์ต้องการให้เราเรียนรู้ท่ีจะแสดงอารมณ์ของเราอยา่งท่ี 

พระเจ้าพอพระทยั 

ค.  อารมณ์ของเราเปล่ียนแปลงได้ บางครัง้รวดเร็วมาก น่ีเป็นเร่ืองปกต ิและไมเ่ป็นไรหากเกิดขึน้

เป็นบางครัง้ 

ง.  อารมณ์ของเราไมค่วรเป็นรากฐานของความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้า บางวนัเราอาจรู้สกึวา่

พระเจ้าสถิตอยูใ่กล้เรา ในวนัอ่ืนๆเราอาจรู้สกึวา่พระเจ้าทอดทิง้ให้เราอยูลํ่าพงั 

จ.  คริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จต้องเรียนรู้ท่ีจะไวและรู้เท่าทนัอารมณ์ของตนเอง และความรู้สกึ

ของคนอ่ืนด้วย 

7.  พระเยซูทรงแสดงอารมณ์อย่างไร   (10-20 นาท)ี

สําหรับกิจกรรมถดัไป ให้แบง่ชัน้เรียนออกเป็นสองกลุม่ (กลุม่หนึง่มีผู้ เรียนสองถึงส่ีคน) แนะนํา

กิจกรรมนีด้้วยการอธิบายวา่มีหลายโอกาสท่ีพระเยซทูรงแสดงอารมณ์ออกมาอยา่งชดัเจน 
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ก. กิจกรรมกลุ่มย่อย 

ให้ข้อพระคมัภีร์ข้างลา่งนีแ้ก่ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่  ให้พวกเขาอา่นข้อพระธรรมและระบอุารมณ์

หลายๆ แบบ ท่ีพระเยซทูรงแสดงในสถานการณ์นัน้  ทําไมพระเยซทูรงแสดงอารมณ์นี?้ (5-10 นาที) 

ข. รายงานกลุ่มย่อย 

ให้แตล่ะกลุม่รายงานสิง่ท่ีค้นพบให้ผู้ เรียนทัง้ชัน้ทราบ ประการแรก อธิบายคร่าวๆ เก่ียวกบั

สถานการณ์ท่ีพระเยซเูผชิญ อธิบายด้วยวา่พระเยซทูรงแสดงอารมณ์แบบไหนออกมาและพระองค์

แสดงออกอยา่งไร (ถ้าพระคมัภีร์บอกอยา่งนัน้) เม่ืออธิบายวา่ ทาํไม พระเยซทูรงแสดงความรู้สกึนี ้

ออกมาแล้ว พวกเขาก็จะต้องบอกเพ่ือนร่วมชัน้วา่พระคมัภีร์พดูถึงเร่ืองนีอ้ยา่งชดัเจนหรือไม ่หรือเป็น

ความคดิเห็นของกลุม่ท่ีได้จากข้อมลูในพระคมัภีร์ 

ค.  สรุปใจความสาํคัญและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี ้

ใช้กิจกรรมนีเ้พ่ือชีใ้ห้เห็นวา่ พระเยซทูรงแสดงอารมณ์แบบผู้ใหญ่และตามแบบพระคมัภีร์ ใน

ฐานะคริสเตียนใหม ่เราต้องมุง่มัน่สูเ่ปา้หมายของการแสดงอารมณ์ของเราอยา่งเป็นท่ีพอพระทยัของ

พระเจ้า 

8.  แนะนํา ขัน้ตอนที่ 4 “เรียนรู้วิธีจัดการกับอารมณ์ของทาน”   (3-5 นาท ีคู่มือผู้เรียน หน้า 23)

แนะนําขัน้ตอนท่ี 4 ด้วยการบอกและทบทวนอยา่งรวดเร็วถึง 3  ขัน้ตอนแรกของการเป็น  

คริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ ท่ีได้เรียนมาแล้ว ท่านอาจต้องการใช้ข้อมลูการนําเสนอซึง่ให้ไว้ใน

หน้า 23 ของคูมื่อผู้ เรียน เพ่ือแนะนําขัน้ตอนท่ี 4 “เรียนรู้วิธีจดัการกบัอารมณ์ของท่าน” คําสําคญั

ของเร่ืองนี ้คือ คําวา่ “จดัการ” การจดัการหมายถงึการทําให้เกิดประโยชน์สงูสดุ การใช้ในทางท่ีดี

ท่ีสดุ และเพ่ือใช้ในเวลาท่ีดีท่ีสดุ 

การจดัการกบัอารมณ์ได้เป็นอยา่งดีนัน้ไมไ่ด้หมายความวา่จะต้องเก็บกดหรือกลัน้ความรู้สกึไว้ 

การเรียนรู้วิธีการจดัการกบัอารมณ์เก่ียวข้องกบัการเรียนรู้วิธีการใช้อารมณ์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

1 มาระโก 10:17-30 เศรษฐีหนุม่ ข้อ 21 ความรัก 

2 ยอห์น 11:11-44 ลาซารัสสิน้ชีวติ ข้อ 33-35 ความโศกเศร้า 

3 มาระโก 3:1-6 พระเยซรัูกษาชายมือลีบ ข้อ 5 ความพิโรธ 

4 มาระโก 6:30-44 พระเยซเูลีย้งคน 5 พนัคน ข้อ 34 ความเมตตา 

5 มาระโก 15:16-39 พระเยซถูกูตรึงท่ีกางเขน ข้อ 34 ความปวดรวดร้าว 

(ความหมายโดยนยั) 
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ท่านอาจใช้เวลา 2-3 นาทีและอภิปรายคําถามข้อ 1-3 ในโครงการท่ี 4 เร่ือง “อารมณ์ของ

ขา้พเจ้า” จากคําถามเหลา่นี ้ถามผู้ เรียนวา่พระคมัภีร์พดูอะไรเก่ียวกบัอารมณ์บางอยา่งของเรา 

คําถามท่ี 3 ยงัสามารถนําไปใช้เม่ือพดูเก่ียวกบัสิง่ท่ีผู้ เรียนควรทําเม่ือมี “ความรู้สกึผิด” เกิดขึน้ 

ชีใ้ห้เห็นวา่แม้แตพ่ระเยซก็ูยงัแสดงอารมณ์ พระเจ้าทรงต้องการให้เราได้ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีเม่ือเรา

ใช้อารมณ์อยา่งท่ีพอพระทยัของพระเจ้า 

จากโครงการที ่4 ในสมุดบันทกึโครงการเร่ือง “อารมณ์ของข้าพเจ้า” 

1. อา่นพระธรรม 2 โครินธ์ 8:11 ท่านควรแสดงอารมณ์อะไรออกมาเม่ือทา่นทํางาน

2 โครินธ์ 8:11  

เพ่ือวา่เม่ือท่านมีใจพร้อมอยูแ่ล้ว ท่านก็จะได้ทําให้สําเร็จตามความสามารถของทา่น    

2.  พระเจ้าต้องการให้คริสเตียนแสดงอารมณ์แบบไหนในการดําเนินชีวติของพวกเขา?

ก.  มาระโก 12:30-31 

ข.  ยอห์น  14:27 

ค.  1 เปโตร 1:16; 1 ยอห์น 1:4 

3.  อารมณ์แบบไหนท่ีไมค่วรครอบงําชีวิตของคริสเตียน?

ก.  2 ทิโมธี 1:7 

ข.  ยากอบ 1:19-20 

ค.  ความรู้สกึผิด 

คริสเตียนใหมส่ามารถเรียนรู้วิธีการจดัการกบัความรู้สกึของเขาหรือเธอในแบบท่ีพระเยซทูรง

จดัการกบัความรู้สกึของพระองค์ได้อยา่งไร? จดุเร่ิมต้นของสามหวัข้อนีอ้ยูใ่นคูมื่อผู้ เรียน หน้า 24-26 

(หวัข้อยอ่ย ก-ค)  

9.   ครอบคลุมหวัข้อย่อย ก. ท่านเรียนรู้ที่จะจัดการกับความรู้สึกของท่านด้วยการพัฒนา

ทศันคตติามหลักการของพระคัมภร์ี   (5-10 นาท ีคู่มือผู้เรียน หน้า 24) 

ในการครอบคลมุเร่ืองนี ้สอนให้ผู้ เรียนเข้าใจความแตกตา่งระหวา่งทศันคตแิละอารมณ์ ให้เน้น

ยํา้ความสําคญัของการศกึษาพระคมัภีร์ในเร่ืองนี ้

เน้นยํา้ความจริงท่ีวา่อารมณ์ตา่งๆ ของเรานัน้พระเจ้าประทานให้  และพระองค์ต้องการให้เรามี

ประสบการณ์กบัมนัอยา่งแท้จริง บางครัง้คริสเตียนมีความคดิท่ีวา่คนท่ีแสดงอารมณ์ออกมาอยา่ง
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เปิดเผยกําลงัแสดงถึงการไมมี่วฒุิภาวะ พระเยซทูรงเป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนให้กบัเรา บอ่ยครัง้ท่ี

พระองค์แสดงอารมณ์อยา่งเปิดเผย 

เราทกุคนแสดงความรู้สกึท่ีแตกตา่งกนั พระเจ้าสร้างเราแตล่ะคนพิเศษ เม่ือคนๆหนึง่เป็น 

คริสเตียน เขาหรือเธอไมต้่องพยายามท่ีจะแตกตา่งจากท่ีเป็นอยูแ่ล้ว พระเจ้าไมต้่องการให้เราหยดุ

การเป็นตวัเราเอง แตพ่ระองค์ต้องการให้เราถอดนิสยัท่ีเป็นบาปซึง่ขดัขวางการเจริญเตบิโตฝ่าย

วิญญาณของเรา 

คริสเตียนท่ีไมเ่คยแสดงอารมณ์ก็เทา่กบัวา่ไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเป็น “ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ

ท่ีแท้จริง” ถ้าคนเราเป็นคน “เย็นชาทางอารมณ์” ไมค่อ่ยแสดงอารมณ์ออกมาแล้วละก็  

พระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึน้ นัน่หมายความวา่การเรียนรู้วิธีการแสดง

ความรู้สกึอยา่งสร้างสรรค์ เพ่ือท่ีคนอ่ืนจะรู้วา่เราเป็น “คนอบอุน่”  

คริสเตียนอีกกลุม่หนึง่แสดงออกมากเกินไปและปลอ่ยให้อารมณ์ครอบงําชีวิตของเขา ถ้าเราจะ

เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึน้ เราก็จําเป็นต้องเรียนรู้วธีิการทําให้อารมณ์อยูภ่ายใต้การควบคมุ 

ความรู้สกึตา่งๆถกูกระตุ้นในจิตใจ เราจะมีปฏิกิริยากบัความรู้สกึของเราอยา่งไรนัน้ ขึน้อยูก่บั

ทศันคตขิองเรา ถ้าเรากําลงัเรียนรู้ท่ีจะแสดงความรู้สกึเหมือนกบัพระเจ้า เราก็จะต้องเรียนรู้การคดิ

ให้เหมือนกบัท่ีพระเจ้าคดิ เรียนรู้วิธีการแสดงความรู้สกึของเราอยา่งเหมาะสม เรียนรู้ท่ีจะมีปฏิกิริยา

ตอบสนองตอ่แตล่ะสถานการณ์ด้วยความรู้สกึเดียวกบัท่ีพระเยซทูรงใช้กบัสถานการณ์นัน้  

ถ้าได้สอนวิชา การศึกษาในกลุ่มสําหรบัคริสเตียนใหม่ วชิา ท่าที ไปแล้ว ทา่นก็อาจชีใ้ห้เห็น

อยา่งคร่าวๆ วา่ เร่ืองทัง้หมดท่ีได้เรียนในวชิาทศันคตนีิมี้ความเก่ียวข้องกบัขัน้ตอนนีใ้นการเป็น 

คริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ 

10.  ครอบคลุม หวัข้อย่อย ข. เม่ือมี “ความรู้สึกที่ผิด” จงระบายมันออกมาด้วยการอธิษฐานกับ

พระเจ้า   (5-15 นาท ีคู่มือผู้เรียน หน้า 25-26) 

สรุปประเดน็สําคญัท่ีครอบคลมุในคูมื่อผู้ เรียน โดยเฉพาะสิง่ท่ีทําให้รู้สกึ “ผิด” ท่านสามารถใช้

คําถามท่ี 3 ในโครงการท่ี 4 ของสมดุบนัทกึโครงการเร่ือง “อารมณ์แบบไหนทีไ่ม่ควรครอบงําชีวิต 

คริสเตียน” ชีใ้ห้เห็นวา่หลายตอนของพระธรรมสดดีุ กษัตริย์ดาวิดได้แสดงความรู้สกึกบัพระเจ้า 

บอ่ยครัง้ท่ีเขาบอกกบัพระเจ้าเก่ียวกบัความโกรธและความเกลียดท่ีเขามีตอ่ศตัรู 
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ความรู้สกึในด้านลบแทบจะไมช่่วยให้สถานการณ์ดีขึน้ ดงันัน้เราอาจจะเรียนรู้ท่ีจะมีปฏิกิริยา

เหมือนในพระธรรมยากอบ 1:2 คือตอบสนองด้วยความยินดี ในขณะท่ีพฒันาทศันคตแิห่งความยินดี 

ในทกุสถานการณ์นัน้ เราจะพบวา่มนังา่ยขึน้มากท่ีจะกลบัสูค่วามรู้สกึยนิดีในแตล่ะสถานการณ์ 

11.  อารมณ์ของเราและการทดลองให้ทาํบาป   (5-10 นาท)ี

ใช้เวลาอภิปรายเก่ียวกบัสถานการณ์บางอยา่งท่ีผู้ เรียนถกูทดลองให้แสดงอารมณ์ท่ีผิดในเวลาท่ี

ผิด ตวัอยา่งท่ีดีของเร่ืองนีคื้อเม่ือเราถกูบางคนตําหนิและวิพากษ์วิจารณ์ การตอบสนองทางอารมณ์

สว่นใหญ่อาจจะเป็นการโกรธหรือกลวั การตอบสนองทางอารมณ์เหลา่นีส้ามารถนําไปสูค่วามรุนแรง

ท่ีเราอาจจะพดูหรือทําในสิง่ท่ีเราจะเสียใจในภายหลงั 

ผลในทางตรงกนัข้ามอาจเกิดขึน้จริงเม่ือเราเผชิญกบัการทดลองให้ทําบาป อารมณ์ท่ีผลกัดนัเรา

เข้าสูก่ารทดลองนัน้ อาจเป็นอารมณ์ท่ีเป็นด้านบวก ยกตวัอยา่ง เชน่ ความทรงจําเก่ียวกบัการมี

ความรู้สกึเคลบิเคลิม้เม่ือได้เสพยาเสพตดิ อาจกลายเป็นแรงขบัทางอารมณ์ท่ีมีพลงัพอท่ีจะผลกัดนั

คนๆนัน้ให้หวนกลบัไปใช้ยาเสพตดิอีก  

หรือการผกูมดัทางอารมณ์ของความสมัพนัธ์เก่าๆ อาจจะเข้ามาชกัจงูหวัใจของเรา แม้คนๆนัน้

ไมใ่ช่คริสเตียนก็ตาม “ความรู้สกึท่ีเป็นบวก” นีอ้าจจะดงึเราเข้าสูค่วามสมัพนัธ์ท่ีขดักบัสิง่ท่ีพระเจ้า

ต้องการให้เราทํา 

ในปฐมกาลบทท่ี 3 เอวาถกูชกัจงูให้ลองกินผลไม้แม้พระเจ้าบอกเธอวา่ห้ามกินก็ตาม น่ีเป็น

ตวัอยา่งท่ีชีใ้ห้เห็นวา่ “อารมณ์” ของเราสามารถดงึเราไปในทิศทางท่ีผิด –ห่างจากพระเจ้า แทนท่ีจะ

ใกล้ชิดกบัพระองค์ 

เราต้องเรียนรู้ท่ีจะใช้ความจริงของพระเจ้าให้เป็นนาฬิกาปลกุ เพ่ือปลกุเราเม่ืออารมณ์เหลา่นี ้

พยายามดงึเราเข้าสูส่ถานการณ์ท่ีนําไปสูค่วามบาป  

12.  เรียนรู้ที่จะแสดงอารมณ์ออกมาเป็นคาํพูด   (5-10 นาท)ี

ตลอดเวลาท่ีอภิปรายบทเรียนนี ้ให้เน้นยํา้ความสําคญัของการเรียนรู้เพ่ือแสดงความรู้สกึออกมา

เป็นคําพดู คนจํานวนมากไมเ่คยเรียนรู้ท่ีจะแสดงความรู้สกึออกมาเป็นคําพดูอยา่งเหมาะสม      

ในหนงัสือ ทําไมขา้พเจ้าตอ้งกลวัทีจ่ะบอกท่านว่าขา้พเจ้าเป็นใคร ? (Why Am I Afraid to Tell You 

Who I am? by John Powell) ของจอห์น โพเวลล์นัน้ มีบทท่ียอดเย่ียม (บทท่ี 4) เร่ือง “รบัมือกบั

อารมณ์ของเรา” (Dealing with Our Emotions) เขาได้ยกตวัอยา่งท่ียอดเย่ียมเก่ียวกบัการแสดง

อารมณ์ออกมาเป็นคําพดูในแบบท่ีเหมาะสมและไมเ่หมาะสม 
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13.  ครอบคลุม หวัข้อย่อย ค. เรียนรู้ที่จะไวต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน

(10-15 นาท ีคู่มือผู้เรียน หน้า 26) 

สรุปประเดน็สําคญัของหวัข้อนีต้ามท่ีครอบคลมุอยูใ่นคูมื่อผู้ เรียน และตอบคําถามท่ี 4 ใน

โครงการท่ี 4 ของสมดุบนัทกึโครงการ ควบคูไ่ปกบัเร่ืองนี ้

จากโครงการที ่4 ในสมุดบันทกึโครงการ “อารมณ์ของข้าพเจ้า” 

4. พระธรรม 1 โครินธ์ 10:29 ฉบบั New Life Bible แปลความ “ความรู้สกึของผู้ อ่ืนเป็นสิง่

สําคญั เราไมมี่เสรีภาพท่ีจะทําสิง่ท่ีจะสร้างความเดือดร้อนให้กบัผู้ อ่ืน”  

ก.  ลองคดิถึงสถานการณ์ในช่วง 2-3 วนัท่ีผา่นมาท่ีท่านได้ทําสิง่ท่ีสร้างความเดือดร้อน 

 ให้กบัผู้ อ่ืน? อธิบายสัน้ๆ 

ข.  อารมณ์แบบไหนท่ีทา่นแสดงออกมาในสถานการณ์นัน้? 

ค.  อารมณ์แบบไหนท่ีทา่นคดิวา่คนอ่ืนรู้สกึในระหวา่ง หรือหลงัจากท่ีได้ประสบกบัเร่ือง 

 นีม้า? 

ง.  ท่านมีวธีิตอบสนองอยา่งอ่ืนท่ีดีกวา่ซึง่ทําให้คนอ่ืนไมต้่องเจ็บปวดไหม? 

ถ้าผู้ เรียนลงัเลท่ีจะให้คําตอบตอ่คําถามนี ้คณุครูอาจต้องให้ตวัอยา่งจากชีวิตของคณุครูเองและ

จากผู้ เรียนท่ีจบแล้ว  

น่าเสียดายท่ีไมมี่เคลด็ลบัวิเศษท่ีจะทําให้เรามีความรู้สกึไวอยา่งทนัที พวกเราบางคนไมไ่วอยา่ง

มากตอ่ความรู้สกึของคนอ่ืน ร่องรอยความสมัพนัธ์ท่ีแตกร้าวท่ีอยูเ่บือ้งหลงัเราแสดงให้เห็นถงึผลท่ี

ตามมาของการดําเนินชีวิตแบบเก่าๆ ข้อพระธรรมหลกัสําหรับวนันีมุ้ง่เน้นในเร่ืองนี ้ใช้เวลาใน 

การอภิปรายวธีิท่ีเราสามารถเป็นคนท่ีไวตอ่ความรู้สกึของคนอ่ืนมากขึน้ 

14. การบาํบัดอารมณ์ที่เสียหาย   (ทางเลือก 10-20 นาท)ี

ถ้ามีเวลา ให้อภิปรายเร่ืองการบําบดัอารมณ์ท่ีเสียหาย  คริสเตียนใหมจํ่านวนมากมาจาก 

ภมูิหลงัท่ีพวกเขาได้รับความเจ็บปวดทางอารมณ์ บอ่ยครัง้ท่ีเป็นเร่ืองของความสมัพนัธ์ในครอบครัว 

ความเจ็บปวดทางอารมณ์เหลา่นีบ้างครัง้อาจจะอยูล่กึและมีผลกระทบอยา่งมากตอ่การดําเนิน

ชีวิตคริสเตียน  บางครัง้การบําบดัภายในก็เป็นประเดน็ท่ีมีการถกเถียงกนัในคริสตจกัร ดงันัน้ท่าน

จะต้องกําหนดแนวทางท่ีดีท่ีสดุในการอภิปรายเร่ืองนีใ้นชัน้เรียน 
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เดวิด ซีมานด์ได้เขียนหนงัสือเลม่หนึง่เก่ียวกบั การบําบดัสําหรบัอารมณ์ทีเ่สียหาย (Healing of 

Damaged Emotions by David Seamands) ซึง่เป็นแหลง่ความรู้ท่ียอดเย่ียม เป็นหนงัสือท่ีรวมทัง้

คําถามสําหรับการศกึษาและการใคร่ครวญสว่นตวั 

15. แนวความคดิสาํหรับคาบเรียนเพิ่มเตมิ

ถ้าคณุครูต้องการใช้เวลาเพิม่เตมิสําหรับวชิานี ้ ให้อภิปรายในรายละเอียดมากขึน้เก่ียวกบั

อารมณ์บางอยา่งท่ีบอ่ยครัง้ก็เป็นเร่ืองยากสําหรับคริสเตียน หนงัสือของเจมส์  ดอ็บสนั เร่ือง  

“อารมณ์: เราไว้วางใจได้หรือ ? (Emotions: Can you Trust Them? by James Dobson) ให้ข้อมลูท่ี

ดีเย่ียมเก่ียวกบัวิชานี ้มีหนงัสือดีๆอีกมากมายท่ีพดูถงึเร่ืองอารมณ์ หนงัสือหลายเลม่ถกูระบไุว้บน

เว็บไซต์  www.GSNCweb.com ในหมวด “แหลง่สําหรับการศกึษาเพิม่เตมิ” (‘Resource for further 

study’)  

16.  ครอบคลุม ขัน้ตอนที่ 5 แบ่งปันให้ผู้อ่ืนรู้ว่าพระเยซูทรงทาํอะไรในชีวิตของท่าน

(5-10 นาท ี  คู่มือผู้เรียน หน้า 26-27) 

ในท่ีชว่งใกล้จะจบคาบเรียนนี ้ให้อภิปรายคร่าวๆ เก่ียวกบัขัน้ตอนท่ี 5 “แบ่งปันใหผู้อื้น่รู้ว่า 

พระเยซูทรงทําอะไรในชีวิตของท่าน” น่ีเป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัมากสําหรับคริสเตียนใหม ่การเรียนรู้ท่ีจะ

แบง่ปันให้ผู้ อ่ืนรู้ถึงสิง่ท่ีพระเยซทูรงทําในชีวิต เป็นวิธีท่ีมีพลงัเพ่ือท่ีผู้ เรียนจะเจริญเตบิโตอยา่ง

แข็งแกร่งขึน้ในความสมัพนัธ์กบัพระเยซ ูถ้ามีเวลา ให้แยกคาบเรียนขัน้ตอนท่ี 5 ดใูนหน้า 26-27 ใน

คูมื่อผู้ เรียน เพ่ือเป็นข้อมลูเพิม่เตมิเก่ียวกบัหวัข้อนี ้

17.  ครอบคลุม หวัข้อ ข. วิธีการเร่ิมใช้ห้าขัน้ตอน   (5-10 นาท ี คู่มือผู้เรียน หน้า 28-30)

ในขณะท่ีกลา่วสรุปในชัน้เรียนนี ้ให้ครอบคลมุคร่าวๆเก่ียวกบัแนวความคดิเร่ืองการเร่ิมใช้ห้า

ขัน้ตอนเหลา่นี ้เพ่ือท่ีจะเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ เน้นยํา้ถึงความสําคญัในการประยกุต์ใช้

กบัชีวิตสว่นตวั –ไมเ่พียงแคค่รัง้หรือสองครัง้ – แตอ่ยา่งตอ่เน่ือง วนัตอ่วนั  ยิง่ผู้ เรียนนําขัน้ตอน

เหลา่นีไ้ปปฏิบตัมิากเท่าใด พวกเขาก็จะยิ่งมีความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซแูข็งแรงมากขึน้เทา่นัน้ 
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18.  การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตวั (5 นาท)ี

ก.  แสดงความรู้สึกอย่างสัตย์ซ่ือ 

จดจ่อท่ีการประยกุต์ใช้กบัชีวติสว่นตวัในวนันี ้เก่ียวกบัการแสดงความรู้สกึของเราออกมาเป็น

คําพดู ตอ่พระเจ้าและคนอ่ืนๆ ยํา้ถงึความสําคญัของความสตัย์ซื่อในการใช้อารมณ์ ผู้ ท่ีอยูฝ่่าย

วิญญาณท่ีแท้จริงจะไมป่ฏิเสธความรู้สกึของตนเอง พวกเขาสตัย์ซื่อตอ่ความรู้สกึและแสดงอารมณ์

ออกมาอยา่งเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจ้า  ให้ผู้ เรียนดคํูาตอบท่ีได้เตมิลงในคําถามท่ี 5 ในโครงการที ่

4 ของสมดุบนัทกึโครงการ 

ข.  เรียนรู้ที่จะไวต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน 

สิง่ท่ีสําคญัอีกอยา่งหนึง่ซึง่อาจเป็นจดุจดจ่อสําหรับการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวั คือการท้า

ทายผู้ เรียนให้เรียนรู้ท่ีจะเป็นคนท่ีไวตอ่ความรู้สกึของผู้ อ่ืนมากขึน้ ให้พวกเขาเลือกใครคนหนึง่ซึง่เป็น

คนท่ีพวกเขาต้องการจะไวตอ่ความรู้สกึมากขึน้ ให้ผู้ เรียนเขียนสิง่ท่ีสามารถทําได้ในอีกไมก่ี่วนั

ข้างหน้าสกั 2 หรือ 3 สิง่ เพ่ือแสดงให้เห็นวา่พวกเขามีความสนใจและไวตอ่ความรู้สกึของคนๆ นัน้

มากขึน้ 

19.  การบ้าน

ก.  ในช่วงท้ายของคาบเรียน แจกแบบทดสอบยอ่ยใน 1โครินธ์ 10:29 ฉบบั New Life Bible 

1โครินธ์ 10:29  “ความรู้สกึของผู้ อ่ืนเป็นสิง่สําคญั เราไมมี่เสรีภาพท่ีจะทําสิง่ท่ีจะสร้าง 

ความเดือดร้อนให้กบัผู้ อ่ืน”  

ข.  ให้คะแนน โครงการท่ี 4 ในสมดุบนัทกึโครงการ“อารมณ์ของขา้พเจ้า” 

ค.  ให้คะแนน โครงการท่ี 3 “เปา้หมายในการกระทํา” ในวนันีห้รือหลงัจากคาบเรียนหน้า 

ง.  ให้ผู้ เรียนอา่นบทท่ี 3 ในคูมื่อผู้ เรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับคาบเรียนหน้า 

20.  การประเมินผลบทเรียน

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้  

 สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?    สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ? 

 เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?     
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บทเรียนที่ 4 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

1.  หลักความจริงจากพระคัมภร์ี

เราต้องการให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นครูของเรา เพ่ือท่ีเราจะเป็นคริสเตียนท่ีประสบ

ความสําเร็จและมีความสขุ 

2.  ข้อพระธรรมหลัก ยอห์น 16:13 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย

เม่ือพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสดจ็มาแล้ว พระองค์จะนําท่านทัง้หลายไปสูค่วามจริงทัง้

มวล เพราะวา่พระองค์จะไมต่รัสโดยพลการ แตพ่ระองค์จะตรัสสิง่ท่ีพระองค์ทรงได้ยนิ และพระองค์

จะทรงแจ้งให้ท่านทัง้หลายรู้ถงึสิง่เหลา่นัน้ท่ีจะเกิดขึน้ 

3.  การอ้างองิคู่มือผู้เรียน

อ้างอิงบทท่ี 3 ในคูมื่อผู้ เรียน และโครงการท่ี 5 ของสมดุบนัทกึโครงการ “พระวิญญาณบริสทุธ์ิ

คือใคร?” และโครงการท่ี 6 “พระวิญญาณบริสทุธ์ิในชีวิตของขา้พเจ้า” คูไ่ปกบับทเรียนนี ้

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน   (5-15 นาท)ี

เร่ิมบทเรียนวนันีด้้วยการให้ผู้ เรียนแบง่ปันให้เพ่ือนๆ ในชัน้ฟังเก่ียวกบัการตอบคําถามข้อท่ี 1 และ 

2 ในโครงการท่ี 6 ของสมดุบนัทกึโครงการ 

จากโครงการที ่6 ในสมุดบันทกึโครงการ “พระวิญญาณบริสุทธ์ิในชีวิตของข้าพเจ้า” 

คําถามท่ี 1: ย้อนคดิถึงสิง่ท่ีทา่นรู้เก่ียวกบัพระเจ้าในชว่ง 6 เดือนท่ีแล้วในชว่งเวลานัน้ 

แนวความคดิหรือความเช่ือของท่านเก่ียวกบัพระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นอยา่งไร? 

คําถามท่ี 2: อธิบายวา่แนวความคดิและความเช่ือของท่านเก่ียวกบัพระวิญญาณบริสทุธ์ิได้

เปล่ียนแปลงไปอยา่งไรในชว่ง 6 เดือนท่ีผา่นมา 

คําตอบชองผู้ เรียน อาจทําให้คณุครูเข้าใจมากขึน้วา่ควรจะจดจ่อท่ีประเดน็ไหนในคาบเรียนวนันี ้
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5.  ครอบคลุม หวัข้อ ก. พระวิญญาณบริสุทธ์ิคือใคร?  (5-15 นาท ีคู่มือผู้เรียน หน้า 31-32)

ใช้เอกสารในคูมื่อผู้ เรียนหน้า 31-32 เพ่ือโยงคําตอบตา่งๆท่ีผู้ เรียนเขียนไว้ในชว่งกิจกรรมเปิด

คาบเรียน (ข้อ 4 ด้านบน) เข้าด้วยกนั  ให้อธิบายกรอบความคดิเร่ืองตรีเอกานภุาพ เพ่ือท่ีผู้ เรียนจะ

เห็นได้วา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงเป็นผู้ใดในความสมัพนัธ์กบัพระเยซแูละพระเจ้าพระบดิา อยา่ให้

ผู้ เรียนเรียกพระวิญญาณบริสทุธ์ิวา่ “มนั” พระองค์ทรงเป็นบคุคล 

นําคําถามท่ี 1 จากโครงการท่ี5 ของสมดุบนัทกึโครงการมาใช้ในเร่ืองนี ้

จากโครงการที ่5 ของสมุดบันทกึโครงการ“พระวิญญาณบริสุทธ์ิคือใคร?” 

คําถามท่ี 1: อา่นพระธรรมยอห์น 14:15-17 ในพระธรรมข้อนี ้มีช่ืออะไรบ้างท่ีบรรยายถงึ

พระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

6.  พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงทาํอะไรในโลกของเราในทุกวันนี ้  (5-15 นาท)ี

ใช้คําถามท่ี 2 จากโครงการท่ี 5 ของสมดุบนัทกึโครงการเพ่ือเร่ิมอภิปรายเก่ียวกบัสิง่ท่ี 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงทําในโลกของเราในทกุวนันี ้ขอให้ผู้ เรียนระบงุานด้านตา่งๆ ของ 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิตามท่ีบนัทกึไว้ในพระธรรมยอห์น 16:6-11 หลงัจากท่ีพวกเขาทําเสร็จแล้ว ก็

ชีใ้ห้เห็นวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงทํางานในชีวิตของทกุคน ไมเ่พียงแตค่นท่ีเป็นคริสเตียนเทา่นัน้

จากโครงการที ่5 ของสมุดบันทกึโครงการ“พระวิญญาณบริสุทธ์ิคือใคร?” 

คําถามท่ี 2: พระเยซทูรงอธิบายสิง่ท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิจะทรงทําในโลกนีห้ลงัจากท่ีพระองค์

เสดจ็กลบัสูส่วรรค์ พระวิญญาณบริสทุธ์ิกําลงัทํางานในชีวิตของเรา แม้ก่อนท่ีเราจะ

เป็นคริสเตียนก็ตาม อะไรคือสามสิง่ท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิจะทรงสําแดงแก่เรา? 

อา่นพระธรรมยอห์น 16:6-11 เขียนข้อพระธรรมท่ีใช้ในคําตอบ 
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7.  ครอบคลุม หวัข้อ ข. พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงทาํอะไรบ้างในชีวติเม่ือท่านตดัสินใจเป็น

คริสเตยีน   (10-15 นาท ีคู่มือผู้เรียน หน้า 32-35) 

ก่อนท่ีจะเร่ิมอภิปรายเร่ืองท่ีกลา่วถึงในคูมื่อผู้ เรียนนัน้ ให้ผู้ เรียนแบง่ปันสิง่ท่ีพวกเขาได้ตอบใน

คําถามท่ี 3 ในโครงการท่ี 5 ของสมดุบนัทกึโครงการ 

จากโครงการที ่5 ของสมุดบันทกึโครงการ“พระวิญญาณบริสุทธ์ิคือใคร?” 

คําถามท่ี 3: อา่นโรม 8:16 พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงมีหน้าท่ีสําคญัในชีวิตของท่านเม่ือท่าน

ตดัสนิใจเป็นคริสเตียน พระวญิญาณบริสทุธ์ิทรงสญัญาวา่จะทําอะไรในชีวิตเม่ือ

ท่านเป็นคริสเตียน? 

ใช้คูมื่อผู้ เรียน หน้า 32-35 เพ่ือสรุปประเดน็สําคญัเก่ียวกบังานของพระวิญญาณบริสทุธ์ิในชีวิต

ของคริสเตียน 

ข.  พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงทาํอะไรบ้างในชีวิตเม่ือท่านตดัสินใจเป็นคริสเตยีน? 

1.  พระองค์ทรงทําให้ท่านสํานกึในความบาป

2.  พระองค์ทรงนําทา่นมาหาพระคริสต์ 

3.  พระองค์เสดจ็มาและประทบัอยูใ่นจิตวิญญาณของทา่น

จากคู่มือผูเ้รียน หนา้ 32-35 

อธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิเสดจ็มาและประทบัอยูใ่นคนๆ นัน้ตราบเทา่ท่ีเขา

หรือเธอเป็นคริสเตียน คริสเตียนใหมบ่างคนมีความเข้าใจผิดท่ีวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิเสดจ็มาและ

ประทบัในเราเฉพาะหลงัจากท่ีเรารับบพัตศิมาด้วยพระวญิญาณบริสทุธ์ิเทา่นัน้  

พยายามแสดงให้ผู้ เรียนเห็นภาพของหวัข้อยอ่ยแตล่ะข้อในสว่นนี ้ถ้าผู้ เรียนไมส่ามารถนกึภาพ

ได้ ก็ให้ยกตวัอยา่งบางด้านจากชีวิตของคณุครูเองหรือของผู้ เรียนคนอ่ืนๆ ท่ีจบแล้ว 
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8. วางแผนการสอนให้ครอบคลุม หวัข้อ ค. พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงทาํอะไรบ้างในชีวิต

หลังจากท่านเป็นคริสเตยีนแล้ว?   (คู่มือผู้เรียน หน้า 35-44) 

มีทางเลือกหลากหลายท่ีสามารถนําไปใช้ในการสอนหมวดสดุท้ายเร่ืองพระวิญญาณบริสทุธ์ิใน

ชีวิตคริสเตียน จะมีเวลาเหลือประมาณ 15-30 นาทีเพ่ือครอบคลมุประเดน็ท่ีกลา่วถึงใน หวัข้อ ค. 

ของบทเรียนนี ้ 

 ถ้ามีเวลาพอให้ใช้มากกวา่หนึง่คาบเรียนในการสอนเร่ืองพระวิญญาณบริสทุธ์ิ เชน่ ครอบคลมุ

ในรายละเอียดเก่ียวกบัการบพัตศิมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ตลอดทัง้คาบเรียนโดยใช้ข้อมลูท่ีอยู่

ในคูมื่อผู้ เรียน  ใช้อีกคาบเรียนหนึง่เพ่ืออภิปรายเร่ืองของประทานอ่ืนๆของพระวญิญาณบริสทุธ์ิ และ

ใช้คาบเรียนหนึง่เพ่ืออภิปรายเร่ืองผลของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

สว่นท่ีเหลือของแผนการสอนบทเรียนสําหรับครูนัน้ ได้แนะนําให้ใช้เวลาท่ีจํากดัในการอภิปราย

แตล่ะกิจกรรม ทา่นอาจต้องเปล่ียนจํานวนเวลาสําหรับแตล่ะหวัข้อในแผนการสอนบทเรียน ซึง่จะ

ขึน้อยูก่บัวา่ทา่นจะให้เวลาในสว่นนีข้องบทเรียนมากเพียงใด 

หน้า 35-44 ในคูมื่อผู้ เรียน นําเสนองานทัง้ 6 ด้านของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

ค. พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงทาํอะไรบ้างในชีวิตหลังจากท่านเป็นคริสเตยีนแล้ว? 

1.  พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะชว่ยให้ทา่นเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ

2.  พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะชว่ยให้ทา่นเข้าใจความจริงของพระเจ้า

3.  พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะชว่ยให้ทา่นสามารถต้านทานการทดลองได้ 

4.  พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะก่อให้เกิดผลของพระวิญญาณในชีวิตของท่าน

5.  ท่านสามารถมีประสบการณ์ในการบพัตศิมาด้วยพระวญิญาณบริสทุธ์ิ

6.  พระองค์ประทานของประทานฝ่ายพระวิญญาณ

จากคู่มือผูเ้รียน หนา้ 35-44 

คําถามท่ี 4-9 ในโครงการท่ี 5 ของสมดุบนัทกึโครงการ “พระวิญญาณบริสทุธ์ิคือใคร?” และ

คําถามท่ี 3-6 ในโครงการท่ี 6 ของสมดุบนัทกึโครงการ “พระวิญญาณบริสทุธ์ิในชีวิตของขา้พเจ้า”  คู่

ไปกบัสว่นนีข้องบทเรียน ให้วางแผนวา่จะครอบคลมุด้านไหนในคาบเรียนด้วยการประเมินความเป็น

ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณของผู้ เรียนและความรู้ของพวกเขาเก่ียวกบัพระวญิญาณบริสทุธ์ิ? 
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9.  อภปิรายโครงการที่ 5 ของสมุดบันทกึโครงการ   (5-10 นาท)ี

เร่ิมอภิปรายหวัข้อนีด้้วยการขอให้ผู้ เรียนแบง่ปันสิง่ท่ีพวกเขาได้ตอบในคําถามท่ี 6 ในโครงการท่ี 

5 “พระวิญญาณบริสทุธ์ิคือใคร” จากนัน้ให้อภิปรายสิง่ท่ีผู้ เรียนตอบในคําถามท่ี 4, 5, 9 

จากโครงการที ่5 ของสมุดบันทกึโครงการ“พระวิญญาณบริสุทธ์ิคือใคร?” 

คําถามท่ี 6:  พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงทําอะไรเพ่ือคริสเตียน 

ก.  โรม 8:9 (2 สิง่) 

ข.  โรม 8:9 

ค.  ยอห์น 16:13 

ง.  โรม 8:16 

จากโครงการที ่5 ของสมุดบันทกึโครงการ“พระวิญญาณบริสุทธ์ิคือใคร?” 

คําถามท่ี 4:  จากพระธรรมยอห์น 14:17 เรารู้จกัพระวญิญาณบริสทุธ์ิได้อยา่งไร? 

คําถามท่ี 5:  พระธรรมยอห์น 14:25-27 อะไรคือสองสิง่ท่ีพระเยซทูรงสญัญาวา่พระวิญญาณ

บริสทุธ์ิจะทําเพ่ือผู้ ท่ีเช่ือในพระองค์ 

ก. 

ข. 

คําถามท่ี 9:  อา่นพระธรรมโรม 8:26-27 พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะทรงช่วยคริสเตียนในด้าน

ใดบ้าง? 
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10.  อภปิรายคาํถาม 6ก ในโครงการที่ 6   (5-10 นาท)ี

ใช้คําถาม 6ก ในโครงการท่ี6 ของสมดุบนัทกึโครงการเพ่ืออภิปรายวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรง

นําเราอยา่งไรในวนันี ้ต้องมัน่ใจวา่น่ีเป็นแนวทางปฏิบตัสํิาหรับคริสเตียนใหม ่ และต้องไมนํ่าเสนอ

จากมมุมองท่ีเฉพาะคริสเตียนท่ีเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเท่านัน้ท่ีจะเข้าใจและประยกุต์ใช้ได้  

จากโครงการที ่6  สมุดบันทกึโครงการ “พระวิญญาณบริสุทธ์ิในชีวิตของข้าพเจ้า” 

คําถามท่ี 6ก: อา่นพระธรรมยอห์น 16:13 พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะทรงทําอะไรเพ่ือทา่น? 

ตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอยา่งบางข้อท่ีวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงนําเราอยา่งไรในวนันี ้ให้ผู้ เรียนแบง่ปัน

สิง่ท่ีพวกเขาตอบก่อนท่ีจะให้รายการข้างลา่งนี ้ให้ภาพท่ีเฉพาะเจาะจงวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรง

นําเราผา่นด้านตา่งๆ เหลา่นีอ้ยา่งไร  

-  พระคมัภีร์ 

- การอธิษฐาน 

- จิตสํานกึผิดชอบของเรา 

- ความคดิของเรา 

- ผา่นคนอ่ืนๆ 

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันสิง่นีก้บัเพ่ือนร่วมชัน้เก่ียวกบัสิง่ท่ีพวกเขาตอบคําถาม 6 ข จากโครงการท่ี 6 

ของสมดุบนัทกึโครงการ 

จากโครงการที ่6  สมุดบันทกึโครงการ “พระวิญญาณบริสุทธ์ิในชีวิตของข้าพเจ้า” 

คําถามท่ี 6ข:  ให้ผู้ เรียนคดิถงึสถานการณ์ในชีวิตท่ีรู้วา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงนําท่านเข้าสู่

ความจริงเก่ียวกบับางสิง่บางอยา่ง อธิบายคร่าวๆ 

จดุสําคญัของหมวดนีท้ัง้หมดคือวา่ พระวญิญาณบริสทุธ์ิจะนําเราเข้าสูค่วามจริงทัง้มวล แตเ่รา

จะต้องเคล่ือนไปเพ่ือพระองค์จะทรงนําเรา พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะไมนํ่าคนท่ีปฏิเสธท่ีจะเคล่ือน เรา

จะต้องนําความจริงของพระเจ้ามาประยกุต์ใช้ในประสบการณ์ประจําวนัของเรา ในขณะท่ีเรานํามา

ประยกุต์ใช้นัน้ พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะนําเราเข้าสูค่วามจริงทัง้มวล 
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11.  ครอบคลุม หวัข้อย่อย 3: พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะช่วยให้ท่านสามารถต้านทานการทดลอง

ได้  (5-10 นาท ี  คู่มือผู้เรียน หน้า 36-37) 

ด้านการทดลองถือเป็นด้านหนึง่ท่ีวิกฤตสําหรับคริสเตียนใหม ่พวกเขาต้องยอมรับความจริงท่ีวา่

การทดลองจะมาถงึพวกเขาซึง่จะเป็นเร่ืองใหญ่เกินกวา่ท่ีจะต้านทานได้ด้วยกําลงัของตนเอง  

คริสเตียนใหมต้่องเรียนรู้ท่ีจะพึง่พาพระวญิญาณบริสทุธ์ิในช่วงเวลาเหลา่นี ้แตจ่ะยงัต้องเรียนรู้สิง่ท่ี

พระเจ้าทรงคาดหวงัให้พวกเขาทําเม่ือถกูทดลองให้ทําบาป ดหูน้า 36.37 ในคูมื่อผู้ เรียน เพ่ือเป็น

ข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัวิชาท่ีสําคญันี ้ 

12.  ครอบคลุม หวัข้อย่อย 4: พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะก่อให้เกิดผลของพระวิญญาณในชีวิตของ

ท่าน   (5-15 นาท ีคู่มือผู้เรียน หน้า 36) 

เร่ิมอภิปรายเร่ืองผลของพระวิญญาณบริสทุธ์ิด้วยการขอให้ผู้ เรียนระบผุลของพระวญิญาณท่ี

บนัทกึในพระธรรมกาลาเทีย 5:22-23 ให้ผู้ เรียนอ้างถงึสิง่ท่ีพวกเขาตอบลงในคําถามท่ี 4 ในโครงการ

ท่ี6 ของสมดุบนัทกึโครงการซึง่ขอให้พวกเขาเขียนผลทัง้ 9 อยา่งนี ้

ก่อนท่ีจะเข้าสูก่ารอภิปรายอยา่งกว้างๆ ในเร่ืองผลของพระวิญญาณนัน้ ให้ใช้เวลาอธิบายสิง่ท่ี

เราให้ความหมายของผลของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ  

จากโครงการที ่6  สมุดบันทกึโครงการ “พระวิญญาณบริสุทธ์ิในชีวิตของข้าพเจ้า” 

คําถามท่ี 4:  เม่ือท่านอนญุาตให้พระวิญญาณบริสทุธ์ินําท่านในการเตบิโตฝ่ายวิญญาณ 

พระองค์จะชว่ยให้ทา่นเป็นคริสเตียนท่ีเกิดผล ผลของพระวิญญาณบริสทุธ์ิทัง้ 9 

อยา่งท่ีบนัทกึในกาลาเทีย 5:22-23 คืออะไร? หลงัจากท่ีทา่นจดรายการทัง้ 9 อยา่ง

แล้ว ให้พิจารณาวา่ท่านประสบความ สําเร็จอยา่งไรในการแสดงผลของพระ

วิญญาณในกิจกรรมประจําวนัของท่าน ให้คะแนนตวัเอง 1-10 ของผลแตล่ะอยา่ง  

คะแนนเตม็ 10 หมายความวา่สิง่นีเ้ป็นจดุแข็งในชีวิตของทา่น และ 1 คะแนน

หมายความวา่ทา่นจําเป็นต้องปรับปรุงอีกมากในการแสดงผลของพระวิญญาณใน

ด้านนี ้

ในการอภิปรายเร่ืองผลของพระวิญญาณบริสทุธ์ินัน้ ควรให้พิจารณาการเจริญเตบิโตเป็นผู้ใหญ่

ฝ่ายวิญญาณของผู้ เรียน แล้วก็ใช้เวลาพอเพียงเพ่ือสอนวชิานี ้ดหูน้า 38 ในคูมื่อผู้ เรียน เพ่ือเป็น

ข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัผลของพระวิญญาณ 
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13.  ครอบคลุม หวัข้อย่อย 5: ท่านสามารถมีประสบการณ์ในการบัพตศิมาด้วยพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิ   (5-15 นาท ีคู่มือผู้เรียน หน้า 39-43) 

คณุครูอาจต้องพิจารณาเร่ืองประสบการณ์สว่นตวัของผู้ เรียนในขณะท่ีวางแผนท่ีจะสอนเร่ือง

ดงักลา่วในบทเรียนนี ้ มีผู้ เรียนคนใดเคยรับของประทานนีไ้หม?  ให้แนะนําบทเรียนตอนนีด้้วยการ

ฟังคําถามของผู้ เรียนท่ีมีในวชิานี ้ เขียนรายการคําถามเหลา่นีล้งบนกระดานหรือโปรเจ็คเตอร์ และ

จากนัน้ให้ใช้สิง่นีเ้ป็นคําแนะนําเพ่ือกําหนดวา่ต้องใช้เวลามากเทา่ใดในการพดูถึงประเดน็ใดๆท่ี

เก่ียวข้องกบัวชิานี ้ถ้ามีเวลาพอ ใช้ทัง้คาบเรียนนีเ้พ่ือสอนวิชานี ้

ใช้ข้อมลูในหน้า 39-43 ในคูมื่อผู้ เรียน สําหรับการนําเสนอวิชานี ้มีข้อมลูเพิ่มเตมิท่ีระบใุน

เว็บไซต์ของ Teen Challenge USA หนงัสือท่ีเป็นประโยชน์อยา่งมากเลม่หนึง่คือ Speaking in 

Tongues: Is that All There Is? ของบอ็บ คุ๊ก (Gospel Publishing House)  

14.  คาํถามต่างๆ เก่ียวกับการบัพตศิมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ   (5-15 นาท)ี

ตอ่ไปนีเ้ป็นคําถามสองสามข้อ ซึง่บางคนถามเก่ียวกบัการบพัตศิมาในพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

ท่านอาจต้องรวบรวมคําถามท่ีผู้ เรียนได้ถามเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้ด้วย 

(1)  เราจาํเป็นต้องรับบัพตศิมาในพระวญิญาณบริสุทธ์ิเพ่ือทีจ่ะเป็นคริสเตยีนทีป่ระสบ

ความสําเร็จไหม? หรือเราต้อง “พูดภาษาแปลกๆ” เพ่ือไปสวรรค์ไหม?  

คําตอบของคําถามทัง้สองนีก็้คือ “ไม”่ ให้เรามาดท่ีูคําถามเหลา่นี ้โดยเฉพาะคําถามแรก คริส

เตียนหลายคนพอใจท่ีวา่พวกเขารอดแล้ว เข้าสูส่วรรค์แล้ว ไมส่นใจแสวงหาชีวิตครบบริบรูณ์ แทนท่ี

จะถามวา่ของประทานของพระเจ้าแบบไหนท่ีเราสามารถเพิกเฉยหรือไมต้่องทํา ให้เรามีทศันคตท่ีิ

แตกตา่งอยา่งสิน้เชิง ให้เราอทิุศตวัและกระตือรือร้นตอ่ทกุสิง่ท่ีพระเจ้าเตรียมไว้เพ่ือเรา ถ้าการบพัตศิ

มาด้วยพระวญิญาณบริสทุธ์ิมีไว้สําหรับทกุวนันี ้ข้าพเจ้าก็ต้องให้พระเจ้ารู้วา่ข้าพเจ้าสนใจในของ

ประทานนี ้

(2)  ข้าพเจ้าต้อง “พูดภาษาแปลกๆ” เพ่ือรับบัพตศิมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิไหม? 

พระเจ้าต้องการควบคมุคณุทัง้ตวั พระธรรมยากอบ 3:1-12 บอกวา่ ลิน้เป็นอวยัวะของร่างกายท่ี

ควบคมุยากท่ีสดุ ถ้าท่านจะอนญุาตให้พระเจ้าควบคมุลิน้ พระองค์ก็สามารถพดูถ้อยคําสรรเสริญ

ผา่นท่านด้วยภาษาท่ีไมเ่คยเรียนรู้มาก่อน การพดูภาษาแปลกๆ ในเวลาท่ีมีประสบการณ์กบัพระเจ้า

อยา่งแท้จริงนัน้ เป็นการแสดงออกถึงการยอมจํานนอยา่งแท้จริง 

4



ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินชีวิตคริสเตยีน 49 

(3)  เราสามารถพูดภาษาแปลกๆ ได้ทุกเวลาไหม? คุณครูจะพูดภาษาแปลกๆ ตอนน้ีเลย

ได้ไหม? 

บางทีทางออกท่ีดีท่ีสดุท่ีจะตอบคําถามนีคื้อการเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ของทา่นกบัเพ่ือนสนิท

หรือคูส่มรส ทา่นจะมีคําสนทนาท่ีแสดงความใกล้ชิดกบัเพ่ือนคนนีอ้ยา่งเป็นสว่นตวัเทา่นัน้ การพดู

ภาษาแปลกๆ คือการสนทนาอยา่งใกล้ชิดกบัพระเจ้า มนัไมใ่ช่เร่ืองของการอวดตอ่หน้าคนอ่ืนเพ่ือให้

เกียรตติวัเองหรือเรียกร้องความสนใจ  

15. ครอบคลุม หวัข้อย่อย 6: “พระองค์ประทานของประทานฝ่ายพระวิญญาณ”

(5-15 นาท ี  คู่มือผู้เรียน หน้า 43-44) 

ถ้ามีเวลา  ให้อภิปรายเร่ืองของประทานด้านอ่ืนๆของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ใช้ข้อมลูดงักลา่วจาก

หน้า 43-44 ของคูมื่อผู้ เรียน เพ่ือครอบคลมุหวัข้อนี ้

16.  การทาํให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิเสียพระทยั   (5-15 นาท)ี

คําถามท่ี 7 และ 8 ในโครงการท่ี 5 ของสมดุบนัทกึโครงการให้โอกาสในการอภิปรายประเดน็ท่ีวา่

ความคดิและพฤตกิรรมของเรามีผลกระทบตอ่ความสมัพนัธ์ของเรากบัพระวิญญาณบริสทุธ์ิอยา่งไร 

ยกตวัอยา่งบางข้อวา่เราทําให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิเสียพระทยัด้วยการกระทําและความไมเ่ช่ือของ

เราอยา่งไร 

จากโครงการที ่5 ของสมุดบันทกึโครงการ“พระวิญญาณบริสุทธ์ิคือใคร?” 

คําถามท่ี 7:  อา่นพระธรรมเอเฟซสั 4:29-32  พระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นพระเจ้า พระองค์มี

ความรู้สกึ การกระทําของทา่นอาจสง่ผลกระทบตอ่พระองค์ ทา่นได้รับคําแนะนํา

อะไรบ้างเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของท่านกบัพระวิญญาณบริสทุธ์ิ? 

คําถามท่ี 8:  คริสเตียนทําสิง่ใดบ้างท่ีอาจทําให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิเสียพระทยั? 
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17.  การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตวั   (5-10 นาท)ี

ก.  ประเมินผลความสัมพันธ์ในปัจจุบันของท่านกับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ใช้กิจกรรมท่ี 3 ในโครงการท่ี 6 ของสมดุบนัทกึโครงการเพ่ือไปยงัหมวดการประยกุต์ใช้กบัชีวิต

สว่นตวัของคาบเรียนนี ้กิจกรรมนีข้อให้ผู้ เรียนประเมนิความสมัพนัธ์ในปัจจบุนัของพวกเขากบั 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิ ในด้านตา่งๆ ทัง้ 6 ด้านในชีวิตของพวกเขา ทา่นอาจต้องการให้ผู้ เรียนแบง่ปัน

สิง่ท่ีพวกเขาตอบสนองในแตล่ะด้าน ถ้าผู้ เรียนสงวนทา่ที ให้พวกเขาทบทวนหมวดนีเ้ป็นการสว่นตวั 

หรือในกลุม่ยอ่ยท่ีมีผู้ เรียน 2-3 คน 

จากโครงการที ่6  สมุดบันทกึโครงการ “พระวิญญาณบริสุทธ์ิในชีวิตของข้าพเจ้า” 

กิจกรรมท่ี 3:  ใช้เวลาคดิ 2-3 นาทีเก่ียวกบับทบาทท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิมีในชีวิตของท่านใน

ขณะนี ้อา่นข้อความข้างลา่งนีแ้ตล่ะข้อและจากนัน้ให้ทําเคร่ืองหมายวา่ทางเลือก

ไหนจากทัง้สามทางเลือกนีท่ี้อธิบายความสมัพนัธ์ของทา่นกบัพระวิญญาณ

บริสทุธ์ิได้ดีท่ีสดุ 

  มาก  มีบ้าง นานๆครัง้ 

ก. ทําให้ข้าพเจ้าสํานกึในความบาป 

ข. ช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจพระคมัภีร์ 

ค. ช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นความแตกตา่งระหวา่งความจริงและ 

การทดลองอนัหลอกลวงของมารซาตาน 

ง. ปลอบโยนข้าพเจ้าในยามยากลําบาก 

จ. สําแดงให้ข้าพเจ้าเห็นวา่ข้าพเจ้าจําเป็นต้องเตบิโตในด้านใด 

ฉ. ช่วยให้ข้าพเจ้าเปล่ียนแปลงทศันคตติอ่คนท่ีมีสทิธิอํานาจ

เหนือข้าพเจ้า 

ข.  ข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิในด้านไหนในเวลานี?้ 

ในวนันี ้ให้จดจ่อท่ีการประยกุต์ใช้สว่นตวัวา่จะให้พระวญิญาณบริสทุธ์ิช่วยเหลือท่านใน

ประสบการณ์ประจําวนัได้อยา่งไร ให้ผู้ เรียนดคํูาตอบท่ีพวกเขาเขียนลงในคําถามท่ี 6ค ในโครงการท่ี 

6 ของสมดุบนัทกึโครงการซึง่กลา่ววา่ "มีสถานการณ์หรือปัญหาใดในชีวิตของทา่นในวนันีท่ี้ท่าน

ต้องการให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิชว่ยให้ท่านพบความจริง? อธิบายเร่ืองนีส้ัน้ๆ" 
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ให้ผู้ เรียนเขียนสิง่เฉพาะเจาะจง 2-3 สิง่ท่ีพวกเขาสามารถทําได้ในสถานการณ์ท่ีเจาะจงนี ้ซึง่จะ

ช่วยให้พวกเขาค้นพบความจริงของพระเจ้า ผู้ เรียนสามารถเขียนแนวความคดิเก่ียวกบัโครงการท่ี 6 

ของสมดุบนัทกึโครงการลงในกระดาษอีกแผน่หนึง่ 

จากโครงการที ่6  สมุดบันทกึโครงการ “พระวิญญาณบริสุทธ์ิในชีวิตของข้าพเจ้า” 

กิจกรรมท่ี 6ค:  “"มีสถานการณ์หรือปัญหาใดในชีวิตของท่านในวนันีท่ี้ท่านต้องการให้พระ

วิญญาณบริสทุธ์ิชว่ยให้ท่านพบความจริง? อธิบายเร่ืองนีส้ัน้ๆ” 

18.  การบ้าน

ก.  ให้แบบทดสอบยอ่ยในพระธรรมยอห์น 16:13 ในช่วงท้ายคาบเรียน 

ยอห์น 16:13 

เม่ือพระวิญญาณแห่งความจริงเสดจ็มาแล้ว พระองค์จะนําทา่นทัง้หลายไปสูค่วามจริงทัง้มวล 

เพราะพระองค์จะไมต่รัสโดยพลการ แตพ่ระองค์จะตรัสสิง่ท่ีพระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะ

ทรงแจ้งให้ทา่นทัง้หลายรู้ถงึสิง่เหลา่นัน้ท่ีจะเกิดขึน้   

ข.  ให้คะแนนโครงการท่ี 4, 5 และ 6 ของสมดุบนัทกึโครงการ 

19.  การประเมินผลบทเรียน

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้  

 สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?    สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ? 

 เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?     
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บทเรียนที่ 5 

การสอบ 

1.  แนะนําวชิาถัดไป

ก. แจกสมดุบนัทกึโครงการหรือโครงการใดๆ ซึง่ต้องทําให้เสร็จก่อนคาบเรียนครัง้แรกของวิชา

ถดัไปซึง่เราจะสอน 

 ข. ให้ผู้ เรียนพลกิไปท่ีหน้าสดุท้ายในสมดุบนัทกึโครงการฉบบัใหม ่เขาจะเห็นหน้าซึง่มี รายการ

การบ้านในวิชาใหมนี่ ้ในด้านท้ายสดุของสมดุบนัทกึโครงการ บอกผู้ เรียนให้ทราบวนัท่ีทํา

แบบทดสอบยอ่ยแตล่ะครัง้  วนัสง่โครงการ และการสอบ 

ค. แจกคูมื่อผู้ เรียนฉบบัใหมแ่ละบอกเลขหน้าท่ีจะต้องอา่นก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนในคาบเรียนถดัไป 

2. ทาํการสอบวชิานี ้

3.  ถ้าหากท่านยงัไม่ได้คืนแบบทดสอบย่อย  และโครงการต่างๆ ที่ท่านได้ให้คะแนนเรียบร้อย

แล้ว ขอให้คืนทัง้หมดแก่ผู้เรียนในเวลานี ้
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ช่ือ   ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินชีวติคริสเตียน 

วันท่ี   การสอบ  

ชัน้    คะแนน 

ข้อสอบคาํถามถูกผิด  (ข้อละ 2 คะแนน ) 

คําแนะนํา: ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  X   หน้าข้อท่ีถกู 

ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  0   หน้าข้อท่ีผิด 

1. _______ คริสเตียนไม่จาํเป็นตอ้งเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ 

2. _______ ผูท่ี้ดาํเนินชีวติในความบาปคือผูท่ี้ตายฝ่ายวิญญาณ 

3. _______ การเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสาํเร็จนั้น ท่านตอ้งเรียนรู้ท่ีจะจดัการอารมณ์ (ความรู้สึก) ของ

ท่าน 

4. _______ ก่อนท่ีท่านทาํตามนํ้าพระทยัของพระเจา้ได ้ท่านตอ้งสาํรวจดูวา่พระเจา้ตอ้งการใหท้่านทาํอะไร 

5. _______ คริสเตียนท่ีประสบความสาํเร็จไม่เคยทาํความผิดเลย 

6. _______ พระวญิญาณบริสุทธ์ิไม่ไดท้าํอะไรในชีวิตของเราหลงัจากท่ีเรารับเช่ือเป็นคริสเตียน 

7. _______ คริสเตียนไม่ควรกาํหนดเป้าหมายแบบลงรายละเอียด เพราะจะทาํใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิไม่

สามารถช่วยคนๆ นั้นได ้

8. _______ การบพัติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นของประทานจากพระเจา้ เพื่อช่วยใหเ้ราเป็นคริสเตียน

ท่ีประสบความสาํเร็จและเตม็ไปดว้ยฤทธ์ิเดชมากข้ึน 

9. _______ เม่ือท่านเป็นคริสเตียน พระเจา้จะทรงเปล่ียนทศันคติ อารมณ์ และความตั้งใจของท่านในทนัที  

10. ______ พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นอีกช่ือหน่ึงของพระเยซูคริสต ์

11. ______ พระเจา้พูดกบัคนทางจิตสาํนึกผดิชอบของพวกเขา 

12. ______ ทุกคนมกัรู้สึกผดิเม่ือเขาหรือเธอทาํบาป 

13. ______ คริสเตียนควรบอกความรู้สึกของตนเองกบัผูอ่ื้นอยา่งมีอิสระและเปิดเผยอยูเ่สมอ 

14. ______ ทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะขจดัความรู้สึกท่ีแย่ๆ ของท่านท่ีมีต่อคนอ่ืนคือบอกใหพ้วกเขารู้ทั้งหมดวา่ท่าน

รู้สึกอยา่งไร  

15. ______ คริสเตียนจะตอ้งพฒันาทศันคติใหส้อดคลอ้งตามหลกัพระคมัภีร์ หากพวกเขาจะแสดงอารมณ์

อยา่งเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้ 

  



2  ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินชีวติคริสเตียน 

คาํถามประเภทถูก-ผดิ  (ต่อ) 

16. ______ ท่านจะตอ้งรับบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เพื่อท่ีจะเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสาํเร็จ 

และเขา้สู่สวรรค ์

17. ______ พระคมัภีร์บอกวา่ท่านมีเสรีภาพท่ีจะทาํส่ิงต่างๆ ท่ีจะทาํใหค้นอ่ืนเจบ็ปวดได ้

18. ______ พระวญิญาณบริสุทธ์ิส้ินพระชนมท่ี์กางเขนเพื่อรับโทษบาปแทนท่าน 

คาํถามปรนัย  

ใหเ้ลือกคาํตอบท่ีถูก แลว้ใส่ตวัอกัษรของคาํตอบขอ้นั้นลงในช่องวา่งหนา้คาํถามนั้น (2 คะแนน) 

1. _______ พระวญิญาณบริสุทธ์ิ คือ 

ก.  พระเจา้พระบิดา 

ข.  พระเยซู 

ค.  ผูท่ี้เท่าเทียมกบัพระเจา้พระบิดา และพระเจา้พระบุตร 

2. ________ เม่ือแบ่งปันกบัครอบครัวของท่านเก่ียวกบัส่ิงท่ีพระเยซูทรงทาํในชีวติ ท่านควรจะ 

ก.  โตแ้ยง้กบัพวกเขาอยูเ่สมอ 

ข.  โตแ้ยง้กบัพวกเขาในบางคร้ัง 

ค.  ไม่ควรโตแ้ยง้กบัพวกเขา 

3. ________ พระวญิญาณบริสุทธ์ิตอ้งการนาํมนุษยเ์ขา้สู่ความจริงทั้งมวล  

ก.  ก่อนท่ีจะเป็นคริสเตียนเท่านั้น 

ข.  หลงัจากเป็นคริสเตียนเท่านั้น 

ค.  ตลอดเวลา  

คาํถามให้จับคู่ 

ใส่ตวัอกัษรของคาํตอบขอ้นั้นลงในช่องวา่ง (ขอ้ละ 2 คะแนน) 

______ 1. วญิญาณ   ก.  การเห็น 

______ 2. บุคลิกภาพ   ข.  จิตใจ 

______ 3. บุคลิกภาพ   ค.  ความรู้สึก (อารมณ์) 

______ 4. ดา้นร่างกาย   ง.  การไดย้นิ 

______ 5. ดา้นร่างกาย   จ.  ตายไปแลว้สาํหรับคนท่ีไม่เป็นคริสเตียน 
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คาํถามอตันัย 

1. หา้ขั้นตอนสู่การเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสาํเร็จมีอะไรบา้ง? (10 คะแนน) 

1.   ___________________________________________________________________________  

2.   ___________________________________________________________________________  

3.   ___________________________________________________________________________  

4.   ___________________________________________________________________________  

5.   ___________________________________________________________________________  

2. พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงทาํอะไรในวนัน้ี? (6 คะแนน) 

ก.  _____________________________________________________________________________  

ข.  _____________________________________________________________________________  

ค.  _____________________________________________________________________________  

3. ในวชิาน้ี เราใชเ้วลาหน่ึงวนัในการพูดเร่ืองการกาํหนดเป้าหมาย (10 คะแนน) 

ก.  ยกตวัอยา่งเป้าหมายประจาํวนัท่ีท่านทาํในสัปดาห์น้ีมาหน่ึงตวัอยา่ง  

  

  

  

ข.  อธิบายคร่าวๆวา่เกิดอะไรข้ึนเม่ือท่านพยายามทาํใหเ้ป้าหมายของท่านสาํเร็จ 

  

  

  

  

  

4. เพราะเหตุใดคริสเตียนจึงควรกาํหนดเป้าหมายใหม่? (5 คะแนน) 

  

  

  

  

  



4  ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินชีวติคริสเตียน 

5. จงเขียนขอ้พระธรรมท่ีใหท้่องจาํขา้งล่างน้ี   (17 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ประสบความสําเร็จในการดาํเนินชีวติคริสเตยีน 

การสอบ 

เฉลยคาํตอบ 

 

หน้าที ่1 

ข้อสอบปรนัยแบบถูก-ผดิ  
(ข้อละ 2 คะแนน) 

1  0  ผดิ 

2  X  ถูก 

3  X  ถูก 

 

4  X  ถูก 

5  0  ผดิ 

6  0  ผดิ 

7  0  ผดิ 

 

8  X  ถูก 

 

9  0  ผดิ 

10  0  ผดิ 

11  X  ถูก 

12  0  ผดิ 

13  0  ผดิ 

14  0  ผดิ 

 

15  X  ถูก 

 

หน้าที ่2 

16  0  ผดิ 

 

17  0  ผดิ 

18  0  ผดิ 

 

ข้อสอบประเภทมีหลายคําตอบให้เลือก  
(ขอ้ละ 2 คะแนน) 

1. ค 

 

 

2. ค 

 

 

3. ค 

 
คําถามให้จับคู่  (ข้อละ 2 คะแนน)  
1. จ 

2. ข หรือ ค 

3.  ข หรือ ค 

4. ก หรือ ง 

5. ก หรือ ง 

 



 
ประสบความสําเร็จในการดาํเนินชีวติคริสเตยีน 

การสอบ 

เฉลยคาํตอบ 

หน้า 3  

คาํถามอัตนัย 
1.  10 คะแนน (ข้อละ 2 คะแนน) 

1.  ต้องเป็นคริสเตียน 

2.  เปลีย่นวิธีคดิ 

3.  กําหนดเปา้หมายใหม ่

4.  เรียนรู้วิธีจดัการกบัอารมณ์ของทา่น 

5.  แบง่ปันให้ผู้ อ่ืนรู้วา่พระเยซูทรงทําอะไรในชีวิตของทา่น 

 

2.  6 คะแนน (ข้อละ 2 คะแนน) คาํตอบท่ีแนะนํา:  

 -- พระองค์ทรงสอนเรา 

 -- พระองค์ทรงนําเรา  

 -- พระองค์ทําให้เกิดผลของพระวญิญาณในชีวติของเรา 

 -- พระองค์ให้เรารับบพัติศมาด้วยพระวญิญาณบริสทุธ์ิ 

 -- พระองค์ประทานของประทานอ่ืนๆ 

 

3. ก. (5 คะแนน) – คําตอบสว่นตวั  

ข.  (5 คะแนน) – คําตอบสว่นตวั 

 

4.  (5 คะแนน) คําตอบท่ีแนะนํา  

 เราสามารถทําสิง่ท่ีพระเจ้าต้องการให้เราทําได้ 

 

5.  (17 คะแนน) 

1โครินธ์ 10:29  ฉบบั New Life Bible 

“ความรู้สกึของผู้ อ่ืนเป็นสิง่สาํคญั เราไมม่ีเสรีภาพท่ีจะทําสิง่ท่ีจะสร้างความเดือดร้อนให้กบัผู้ อ่ืน” 

 

ยอห์น 16:13 



ิ ั

 ็ ึ ู ์ ้  ุ

่ ี
ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็

่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้
ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ิ ั

็ ึ ู ์ ้ ุ

่ ี
ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็

่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้
ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ิ ั

 ็ ึ ู ์ ้  ุ

ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็
่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้

ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ิ ั

็ ึ ู ์ ้ ุ

ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็
่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้

ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ขอแสดงความยนิดีกับ 
______________________________________ 

ในการสําเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อกําหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินชีวติคริสเตียน 
เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความสําเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการนําคําสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

ขอแสดงความยนิดีกับ 
______________________________________ 

ในการสําเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อกําหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินชีวติคริสเตียน 
เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความสําเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการนําคําสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________
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