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ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวติ คริสเตียน
วัตถุประสงค์ของวิชานี ้คือ เพื่อสํารวจและชี ้ให้ เห็นว่าคริสเตียนสามารถประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินชีวิตได้ ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ที่จะช่วยให้ เราเป็ นคริสเตียนที่เจริญเติบโตในฝ่ าย
วิญญาณอย่างแท้ จริง






บทที่ 1 ข้ าพเจ้ าเป็ นใคร?

บทนี ้เป็ นการสํารวจว่าพระเจ้ าทรงสร้ างเราอย่างไรและพระองค์คดิ อะไรเกี่ยวกับเรา
นอกจากนี ้เรายังศึกษาว่าร่างกาย บุคลิกภาพ และวิญญาณของเราเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรเมื่อเราเป็ นคริ สเตียน สิง่ ที่ควรคํานึงถึงเป็ นพิเศษคือจิตสํานึกผิดชอบของเรา
และบทบาทของจิตสํานึกผิดชอบที่มีสว่ นในการเติบโตของคริสเตียนใหม่

บทที่ 2 ห้ าขัน้ ตอนสู่การเป็ นคริสเตียนที่ประสบความสําเร็จ
ห้ าขันตอนที
้
่ได้ ให้ ไว้ เพื่ออภิปรายคือ:
1. รับเชื่อเป็ นคริสเตียน
2. เปลี่ยนวิธีคดิ
3. กําหนดเป้าหมายใหม่
4. เรี ยนรู้วิธีจดั การกับอารมณ์
5. แบ่งปั นให้ ผ้ อู ื่นรู้วา่ พระเยซูทรงทําอะไรในชีวิตของเรา

บทที่ 3 พระวิญญาณบริสุทธิ์

บทเรี ยนนี ้เป็ นการสํารวจว่าพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ทรงเป็ นผู้ใด และพระองค์ทรงช่วยเรา
ให้ ดําเนินชีวิตคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็จได้ อย่างไร

เนือ้ หาในคู่มือครู มีอะไรบ้ าง?

เนื ้อหาในคูม่ ือครูแบ่งออกเป็ นสี่สว่ น แต่ละส่วนมีหวั ข้ อใหญ่
1. แผนการสอนบทเรี ยนสําหรับครู
2. คูม่ ือผู้เรี ยน
3. สมุดบันทึกโครงการ
4. การสอบ และใบประกาศนียบัตรสําหรับผู้ที่จบการศึกษา
ถัดจากบทนําจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้ ในแต่ละส่วน







คู่มือครู 

คํานํา
วิชานี ้เป็ นหนึง่ ในวิชาชุด การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริ สเตียนใหม่ ซึง่ เขียนขึ ้นมาเพื่อช่วยคริสเตียน
ใหม่สามารถนําคําสอนของพระคริสต์มาปฎิบตั ใิ นชีวิตได้ นอกจากนี ้วิชานี ้ยังสามารถใช้ สอนกลุม่ อนุชน
และกลุม่ ผู้ใหญ่ที่ต้องการดําเนินชีวิตเยี่ยงคริสเตียนที่ดีในชีวิตประจําวันได้ ด้วย
วัตถุประสงค์หลักของวิชานี ้และทุกวิชาใน การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริ สเตียนใหม่ คือการแนะนํา
ให้ คริสเตียนใหม่มีความเข้ าใจถึงชีวิตตามทัศนคติของคริสเตียน
คณะกรรมการหลักสูตร Teen Challenge USA ได้ วางแผนเพื่อแก้ ไขปรับปรุงบทเรียนเหล่านี ้อย่าง
ต่อเนื่อง จึงมีความยินดีรับทุกคําติชมของท่านเพื่อการปรับปรุงเนื ้อหาของบทเรี ยนนี ้ให้ ดีขึ ้น

วิธีการใช้ ค่ ูมือครู ฉบับนี ้
1. แผนการสอนบทเรียนสําหรับครู
หน้ าแรกๆ เป็ นการให้ ภาพรวมของวิชานี ้
หน้ าต่อไปเป็ นการคัดลอก รายการการบ้ าน ซึง่ เป็ นหน้ าสุดท้ ายอยูใ่ น สมุดบันทึกโครงการ ใน
หัวข้ อ การบ้ านที่ต้องทํา ผู้เรี ยนจะต้ องใส่วนั กําหนดส่งโครงการต่างๆ และเวลาสอบและเวลาทํา
แบบทดสอบย่อยแต่ละครัง้ โดยครูจะบอกให้ จดบันทึกเมื่อเริ่มต้ นสอน
หน้ าต่อไปเป็ นแผนการสอนของบทเรี ยนแต่ละบท แต่ละบทเรี ยนมี หลักความจริงจากพระคัมภีร์
และ ข้ อพระธรรมหลัก ซึง่ ครูจะต้ องบอกผู้เรี ยนตังแต่
้ เริ่มต้ นเรี ยน หัวข้ อทังสองจะช่
้
วยให้ การอภิปรายอยู่
ในขอบเขตของบทเรี ยนหน่วยนี ้
นอกจากหลักความจริงจากพระคัมภีร์ และข้ อพระธรรมหลักแล้ ว ยังมีข้อแนะนําเกี่ยวกับวิธีการสอน
บทเรี ยนนี ้ด้ วย หลายครัง้ จะมีการอ้ างอิงคูม่ ือผู้เรี ยน หรื อ โครงการต่างๆ ในสมุดบันทึกโครงการ
บทเรี ยนแต่ละบทจะมีกิจกรรมเพื่อประยุกต์ใช้ กบั ชีวิตส่วนตัว กิจกรรมเหล่านี ้สําคัญมาก คริสเตียน
ใหม่ต้องการคําแนะนําที่ชดั เจนว่าเขาจะนําคําสอนจากพระคัมภีร์เหล่านี ้ไปปฎิบตั ใิ นชีวิตประจําวันได้
อย่างไร ดังนันคุ
้ ณครูจงึ ต้ องให้ เวลามากพอเพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเริ่มประยุกต์ใช้ บทเรี ยนกับชีวิตส่วนตัว
ในตอนท้ ายของแผนการสอนบทเรี ยนแต่ละบทจะมีการบ้ านให้ ผ้ เู รี ยนทํา
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วิชาเรี ยนนี ้มีทงหมด
ั้
14 วิชาแต่ละวิชามีห้าคาบเรี ยน คาบเรี ยนละหนึง่ ชัว่ โมง และผู้เรี ยนจะมีการ
สอบในคาบเรี ยนสุดท้ าย ทัง้ 14 วิชานี ้เราสามารถสอนให้ เสร็จได้ ภายใน 3-4 เดือนสําหรับสอนสัปดาห์ละ
ห้ าวัน แต่ถ้าสอนเพียงสัปดาห์ละชัว่ โมงเดียว จะสามารถสอนได้ เดือนละหนึง่ วิชา—ดังนันถ้
้ าจะสอนให้
ครบทุกวิชาต้ องใช้ เวลาทังหมดหนึ
้
ง่ ปี มีบทเรี ยนหลายบทเรี ยนสามารถสอนขยายเวลาออกไปได้ นานกว่านี ้
อีก หรื อ แบ่งเป็ นคาบเรี ยนได้ มากกว่านี ้

2. คู่มือผู้เรียน

คู่มือผู้เรียนมีสองวัตถุประสงค์ สําหรับบางบทเรี ยนครูจะให้ ผ้ เู รี ยนไปอ่านบางตอนในคูม่ ือผู้เรี ยน
เพื่อเตรี ยมตัวไว้ ก่อนที่ท่านจะลงมือสอน บางบทเรี ยนให้ ผ้ เู รี ยนอ่านหลังจากที่ท่านสอนบทเรี ยนไปแล้ วเพื่อ
ทบทวนและเน้ นในสิง่ ที่ได้ สอนในชันเรี
้ ยน
ผู้เรี ยนควรบันทึกสิง่ ที่เรี ยนในชันเรี
้ ยนแม้ วา่ จะมีคมู่ ือผู้เรี ยนแล้ ว การบันทึกส่วนตัวของผู้เรี ยนและ
การอภิปรายในชันเรี
้ ยนจะช่วยทําให้ บทเรี ยนบางเรื่ องในคูม่ ือผู้เรี ยนชัดเจนมากขึ ้น

3. สมุดบันทึกโครงการ
โครงการในสมุดบันทึกโครงการมีไว้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนทํางานนอกชันเรี
้ ยน โครงการบางโครงการจะ
ช่วยเตรี ยมผู้เรียนให้ มีความพร้ อมสําหรับการอภิปรายในชันเรี
้ ยนต่อไป
โครงการหลายโครงการมีไว้ เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รียนได้ ศกึ ษาอย่างลึกซึ ้งมากสําหรับบางเรื่องที่มีการ
อภิปรายในชันเรี
้ ยน เป้าหมายหลักของการบ้ านเหล่านี ้ คือเพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนค้ นพบวิธีการประยุกต์ความ
จริงจากพระคัมภีร์ใช้ กบั การดําเนินชีวิตประจําวันได้

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

5. ใบประกาศนียบัตร
ผู้เรี ยนที่ทํางานที่ได้ รับมอบหมายของวิชานี ้เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว และผ่านการสอบ สมควรได้ รับใบ
ประกาศนียบัตรของวิชานี ้ ตัวอย่างของใบประกาศนียบัตรนี ้มีอยูใ่ นหน้ าสุดท้ ายของคูม่ ือครูฉบับนี ้ ผู้เรี ยน
ที่เรี ยนครบทัง้ 14 วิชาของ การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริ สเตียนใหม่ ควรได้ รับใบประกาศนียบัตรแห่ง
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ความสําเร็จ ตัวอย่างประกาศนียบัตรนี ้มีอยูใ่ นหนังสือ คําแนะนําสําหรับครู ผสู้ อนหลักสูตร การศึกษาใน
กลุ่มสําหรับคริ สเตียนใหม่

ที่มาของบทเรี ยน
ซาโลมอนได้ กล่าวไว้ วา่ ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ ดวงอาทิตย์ ซึง่ ความจริงนี ้สามารถใช้ ได้ กบั บทเรี ยนนี ้
ความคิดในหลายๆ เรื่ องไม่ใช่สงิ่ ใหม่ เราต้ องการแสดงความยินดีกบั Institute in Life Principles สําหรับ
อิทธิพลที่มีตอ่ ชีวิตของผู้เขียนบทเรียนเหล่านี ้
ข้ าพเจ้ าขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับคุณครูหลายคนและคริสเตียนใหม่หลายพันคนซึง่ เคยใช้
คูม่ ือเหล่านี ้ในช่วงเวลาหลายปี ที่ผา่ นมา ความคิดเห็นของเขาเหล่านี ้ได้ มีสว่ นสําคัญในการพัฒนาวิชา
เหล่านี ้ให้ ดีขึ ้น ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ขอบคุณกับคุณดอน วิลเคอร์ สนั ที่ได้ ให้ โอกาสข้ าพเจ้ าได้ ทํางานกับกลุม่
ทีนชาล์เล้ นจ์ในเมืองบรูคลีน นิวยอร์ ค ตังแต่
้ ปี 1971–1975 และในช่วงเวลาเหล่านันเองที
้
่ได้ มีการเริ่ม
พัฒนาการศึกษาในกลุ่มสําหรับคริ สเตียนใหม่เป็ นครัง้ แรก
การจัดพิมพ์วชิ าการศึกษาในกลุ่มสําหรับคริ สเตียนใหม่ครัง้ ที่ห้านี ้ได้ ทําขึ ้นด้ วยความช่วยเหลือจาก
กรรมการหลักสูตรของทีนชาร์ เลนจ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ องขอขอบพระคุณเป็ นพิเศษสําหรับคนเหล่านัน้
ที่ช่วยในการปรับปรุงหลักสูตร

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

ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียน





แนะนําลําดับในการสอน
วิชานี ้เป็ นหนึง่ ในบรรดาวิชาต่างๆ ในชุดของ การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริ สเตียนใหม่ 14 วิชา ทัง้ 14
วิชานี ้ได้ ให้ ไว้ ข้างล่างเพื่อให้ สอนตามลําดับ รายการลําดับนี ้ได้ ให้ ไว้ เพื่อให้ การสอนเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
เปรี ยบเทียบเป็ นภาพของล้ อที่มีซี่ล้อ 14 ซี่ วิชาเหล่านี ้ไม่ตอ่ กัน แต่ละวิชาเป็ นเอกเทศ ดังนันผู
้ ้ เรี ยน
สามารถเข้ าชันไหนก็
้
ได้ และสามารถเรี ยนเข้ าใจได้
1. เราจะรู้ได้ อย่างไรว่าเราเป็ นคริสเตียน
2. การสํารวจพระคัมภีร์อย่างคร่าวๆ
3. ท่าที
4. การทดลอง
5. ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียน
6. การเติบโตผ่านความผิดพลาด
7. แนวทางปฎิบตั ขิ องคริ สเดียน
8. การเชื่อฟั งพระเจ้ า
9. การเชื่อฟั งมนุษย์
10. ความโกรธและสิทธิสว่ นบุคคล
11. วิธีศกึ ษาพระคัมภีร์
12. รักและยอมรับตนเอง
13. ความสัมพันธ์สว่ นตัวกับคนอื่นๆ
14. ฤทธิ์อํานาจฝ่ ายวิญญาณและสิง่ ที่เหนือธรรมชาติ
หนังสือ คําแนะนําสําหรับครู ผสู้ อนหลักสูตร การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริ สเตียนใหม่ มีข้อมูลเพิม่ เติม
ในการสอนวิชานี ้








คู่มือครู 
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แผนการสอนบทเรียนสําหรับครู

ให้ ตรวจสอบหน้ าที่ 4 และ 5 ของ “วิธีการใช้ คมู่ ือครู”
เพื่อจะได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ แผนการสอนบทเรี ยนเหล่านี ้







คู่มือครู 

ภาพรวมของวิชานี ้

1. ก่อนเริ่มเรี ยนชัว่ โมงแรกหนึง่ หรื อสองวัน ให้ แนะนําวิชานี ้แก่ผ้ เู รี ยนและให้ งานชิ ้นแรกๆ ซึง่ เขาต้ องทํา
ผู้เรี ยนจําเป็ นต้ องทําโครงการชิ ้นแรกในสมุดบันทึกโครงการให้ เสร็จก่อน เพื่อจะเรี ยนบทเรียนแรก แจก
คูม่ ือผู้เรี ยนให้ เขาอ่านบทที่หนึง่ ซึง่ จะใช้ บรรยายในชันเรี
้ ยนชัว่ โมงแรก
2. ในหน้ าถัดไปของคูม่ ือครูนี ้ มีสําเนาของ รายการการบ้ าน ซึง่ กําหนดเวลาที่งานแต่ละชิ ้นควรจะเสร็จ
ให้ ผ้ เู รี ยนระบุวนั ที่ๆ เหมาะสมโดยใช้ สําเนาเปล่าของ รายการการบ้าน ที่อยูด่ ้ านหลังในสมุดบันทึก
โครงการ
3. แจ้ งให้ ผ้ เู รี ยนทราบว่า จะต้ องทํา โครงการที1่ ของสมุดบันทึกโครงการเรื ่อง “จิ ตสํานึกผิ ดชอบของ
ข้าพเจ้า” ให้ เสร็จก่อนเข้ าเรี ยนในคาบแรก
4. แจกคูม่ ือผู้เรี ยนเมื่อแนะนําวิชานี ้และแจกสมุดบันทึกโครงการ ให้ ผ้ เู รียนอ่านบทที่ 1 และบทที่ 2
ขันตอนที
้
่ 1 และขันตอนที
้
่ 2 เพื่อเตรี ยมตัวสําหรับคาบเรี ยนแรก
5. คุณครูตดั สินใจว่าจะใช้ กี่คาบเรี ยนในการสอนวิชานี ้ มีแผนการสอนสําหรับ 4 คาบเรี ยนในหน้ าถัดๆ ไป
อย่างไรก็ตามท่านสามารถขยายจํานวนคาบเรี ยน ยกตัวอย่าง แผนการสอนบทเรี ยนที่หนึง่ ครอบคลุม
ส่วนสําคัญส่วนแรกของวิชาชื่อ “ข้าพเจ้าเป็ นใคร?” และสองขันตอนแรกของวิ
้
ชา “ห้าขัน้ ตอนสู่การ
เป็ นคริ สเตียนทีป่ ระสบความสําเร็ จ” ท่านอาจต้ องการใช้ คาบเรี ยนแรกเพื่อสอนบทที ่ 1 “ข้าพเจ้าเป็ น
ใคร?” และท่านยังสามารถใช้ คาบเรี ยนทังหมดในการสอนบทที
้
่ 2 เรื่ อง ห้าขัน้ ตอนสูก่ ารเป็ นคริ สเตียนที ่
ประสบความสําเร็ จ ซึง่ ครอบคลุมอยูใ่ นบทที่ 2 ของคูม่ ือผู้เรี ยน
บทที่ 3 ของวิชานี ้สอนเรื่ อง พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ทังบทนี
้
้ครอบคลุมอยูใ่ นแผนการสอน
บทเรี ยนที่ 4 ในคูม่ ือครู ถ้ าท่านต้ องการใช้ เวลาเพิ่มเติมสําหรับวิชานี ้ ท่านสามารถขยายเนื ้อหาของ
บทเรี ยนเป็ นสอง สาม หรื อสี่บทเรี ยน
6.ถ้ าสอนวิชานี ้ในสี่คาบเรี ยน คุณครูกําหนดว่าส่วนไหนที่ท่านจะสอนอย่างรวดเร็ ว และส่วนไหนที่ต้องใช้
เวลาจดจ่อมากขึ ้นในแต่ละคาบเรี ยน ประเด็นต่างๆ หลายประเด็นในวิชานี ้มีการครอบคลุมใน
รายละเอียดที่มีการขยายความมากขึ ้นใน การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริ สเตียนใหม่ โดยเฉพาะวิชา ท่าที
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็ นคริ สเตียน? ฤทธิ์ อํานาจฝ่ ายวิ ญญาณและสิ่ งทีเ่ หนือธรรมชาติ และ วิ ธี
การศึกษาพระคัมภีร์
7.คริสเตียนบางคนเข้ าใจยากเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างความพยายามของมนุษย์ และการที่
พระเจ้ ามีสว่ นช่วยให้ เราเป็ นคริสเตียนที่ประสบความสําเร็จ เราต้ องเน้ นยํ ้าให้ เห็นตลอดวิชานี ้ว่า
พระเจ้ าทรงมีบทบาทสําคัญในการช่วยให้ เราเจริญเติบโตในฝ่ ายวิญญาณ อย่างไรก็ตาม แต่ละคนต้ อง
แสดงความตังใจที
้ ่จะเติบโตในแต่ละวันด้ วย
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8.การบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์เป็ นวิชาที่อาจจะสร้ างความแตกแยกในบางคริสตจักร มีหลาย
หน้ าในคูม่ ือผู้เรี ยนที่อภิปรายเรื่ องของประทานนี ้ ถ้ าคริสตจักรของท่านยึดถือความเชื่อที่แตกต่างอย่าง
มากจากสิง่ ที่นําเสนอในคู้มือเล่มนี ้ ท่านต้ องตัดสินใจว่าวิชานี ้เหมาะสําหรับคริสตจักรของท่านหรื อไม่
เราพยายามที่จะไวต่อมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่ องนี ้ ถ้ าท่านมีปัญหาอย่างมากเกี่ยวกับวิธีการนําเสนอ
วิชานี ้ในคูม่ ือผู้เรี ยน กรุณาติดต่อทีนชาล์เล้ นจ์ประเทศไทย ซึง่ เป็ นผู้จดั พิมพ์วิชานี ้ได้ ตามที่อยูท่ ี่ได้ ให้ ไว้
ด้ านในของหนังสือเล่มนี ้

คู่มือครู 



รายการการบ้ าน
ชื่อวิชา

ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวติ คริสเตียน

แบบทดสอบย่ อย
1
2
3

ข้ อท่องจํา

1โครินธ์ 10:29
ยอห์น 16:13

บทเรี ยนที่ 3
บทเรี ยนที่ 4

โครงการ วันกําหนดส่งงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3 หรื อ 4
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 4

การสอบ วันที่

วันที่

จิตสํานึกผิดชอบของข้ าพเจ้ า
เป้าหมายในพระคัมภีร์
เป้าหมายในการกระทํา
อารมณ์ของข้ าพเจ้ า
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์คือใคร?
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ในชีวิตของข้ าพเจ้ า

บทเรี ยนที่ 5

ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียน



บทเรียนที่ 1
ข้ าพเจ้ าเป็ นใคร?
1.

หลักความจริงจากพระคัมภีร์
เราจําเป็ นต้ องฟั งพระเจ้ า เมื่อพระองค์ตรัสผ่านจิตสํานึกผิดชอบของเรา

2.

ข้ อพระธรรมหลัก: สุภาษิต 20:27 (แปลความ)
จิตสํานึกผิดชอบของมนุษย์เป็ นโคมไฟของพระเจ้ าที่ทรงเผยให้ เห็นถึงแรงจูงใจที่ซอ่ นอยูภ่ ายใน
เขา

3.

การอ้ างอิงคู่มือผู้เรียน
บทที่ 1 และหน้ าที่ 12-16 ในบทที่ 2 ของคูม่ ือผู้เรี ยน จะควบคูไ่ ปกับบทเรี ยนนี ้ โดยใช้ ร่วมกับ
โครงการที่1 ของสมุดบันทึกโครงการเรื่ อง “จิตสํานึกผิดชอบของข้ าพเจ้ า” ด้ วย

4.

กิจกรรมเตรียมความพร้ อม “ความสําเร็จคืออะไร?” (5-10 นาที)
เลือกหนึง่ ในกิจกรรมข้ างล่างเพื่อแนะนําบทเรี ยนนี ้
ทางเลือก ก. มุมมองเรื่องความสําเร็จคืออะไร?
ใช้ เวลา 3-5 นาทีเพื่ออภิปรายคําถามเหล่านี ้:
1. โลกวัดความสําเร็จอย่างไร?
2. โลกมองว่าชีวติ ด้ านไหนของท่านประสบความสําเร็จ?
3. มุมมองของท่านในเรื่ องความสําเร็จมีความคล้ าย หรื อแตกต่างจากมุมมองของคนที่
ไม่ใช่คริสเตียนที่อยูร่ อบตัวท่านอย่างไรบ้ าง?
4. มุมมองของท่านในเรื่ องความสําเร็จที่แท้ จริงได้ เปลี่ยนไปอย่างไรบ้ างในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา?
ทางเลือก ข. โลกมีมุมมองอย่ างไรในเรื่องความสําเร็จ?
ให้ ผ้ เู รี ยนดูนิตยสารที่มีชื่อเสียงหลายๆ เล่ม และฉีกรูปภาพที่แสดงให้ เห็นถึงความสําเร็จใน
มุมมองของโลก ให้ ผ้ เู รียนติดรูปภาพเหล่านี ้ลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ และติดที่ผนังเพี่อนําเสนอใน
คาบเรี ยนนี ้ ตลอดทังวิ
้ ชานี ้ ใช้ โปสเตอร์ เหล่านี ้เพื่อชี ้ให้ เห็นว่าพระเจ้ าทรงมีมมุ มองในเรื่ อง
ความสําเร็ จอย่างไร

1

คู่มือครู 
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5.

ภาพรวมของบทเรี ยนนี ้
สอนเรื่ อง “ข้าพเจ้าเป็ นใคร?” บทที ่ 1 ในคู่มือผูเ้ รี ยน อย่างน้ อยครึ่งหนึง่ ในคาบเรี ยนนี ้ หนึง่ ใน
ขันตอนพื
้
้นฐานที่สาํ คัญที่สดุ ในการเจริญเติบโตฝ่ ายวิญญาณ คือการพัฒนามุมมองของตนเองตาม
หลักพระคัมภีร์ เรื่ องนี ้ครอบคลุมอยูใ่ น การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริ สเตียนใหม่ วิชา รักและยอมรับ
ตัวเอง
ผู้เรี ยนจําเป็ นต้ องมีความเข้ าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับส่วนของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของ
มนุษย์ ด้ วยแนวคิดแบบนี ้ จะทําให้ พวกเขาเข้ าใจว่าแต่ละส่วนมีความเกี่ยวข้ องกับการเป็ นคริสเตียน
ที่ประสบความสําเร็ จอย่างไร
ในช่วงครึ่งหลังของคาบเรี ยนนี ้ ให้ ใช้ เวลาสักครู่เพื่อดูขนตอนแรกในการเป็
ั้
นคริสเตียนที่ประสบ
ความสําเร็ จ ขันตอนที
้
่หนึง่ คือ “ต้องเป็ นคริ สเตียน” และขันตอนที
้
่สองคือ “เปลีย่ นวิ ธีคิด”
การใช้ เวลานานเท่าใดเพื่อสอน 3 เรื่ องนี ้ ขึ ้นอยูก่ บั การเป็ นผู้ใหญ่ในฝ่ ายวิญญาณของผู้เรี ยน

6.

ครอบคลุม หัวข้ อ ก. “สิ่งที่พระเจ้ าพูดเกี่ยวกับข้ าพเจ้ า“ (5-10 นาที คู่มือผู้เรี ยน หน้ า 5-6)
สอนทังหมด
้
7 หัวข้ อในคูม่ ือผู้เรี ยนหน้ า 5-6 ซึง่ อธิบายสิง่ ที่พระเจ้ าพูดเกี่ยวกับเรา ให้ ผ้ เู รี ยนอ่าน
ข้ อพระคัมภีร์ตา่ งๆ ที่ระบุในแต่ละหัวข้ อ

7.

แนะนําองค์ ประกอบสามส่ วนของมนุษย์ (3 นาที คู่มือผู้เรียนหน้ า 7)
ในตอนถัดไปของบทเรี ยนนี ้ ครอบคลุมเรื่ ององค์ประกอบสามส่วนของมนุษย์ ซึง่ ได้ แก่ ร่างกาย
จิตใจ (บุคลิกภาพ) และจิตวิญญาณ เมื่อแนะนําภาพเหล่านี ้แล้ ว ให้ อธิบายว่าพระคัมภีร์นําเสนอ
มุมมองว่าทังสามส่
้
วนนี ้คือตัวเรา การมองดูทงสามส่
ั้
วนของมนุษย์จะช่วยให้ เราเข้ าใจวิธีที่พระเจ้ า
ทรงสร้ างเราได้ ดยี ิ่งขึ ้น
นี่ไม่ใช่คําจํากัดความที่สมบูรณ์ในเรื่ ององค์ประกอบสามส่วนของมนุษย์ และไม่ได้ แสดงภาพ
ความเป็ นคนที่สมบูรณ์ องค์ประกอบสามส่วนนี ้ คือร่างกาย บุคลิกภาพ และจิตวิญญาณ มี
ความสัมพันธ์ตอ่ กันอย่างใกล้ ชิด แต่ถึงกระนันแต่
้ ละส่วนก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทังสาม
้
ส่วนนี ้อยูใ่ นเรา มิติ (หรื อส่วน) ทังสามส่
้
วนนี ้ทําให้ เราเป็ นมนุษย์ พระเจ้ าทรงสร้ างเราให้ แตกต่าง
จากคนอื่นอย่างชัดเจน

ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียน



ข้ าพเจ้ าเป็ นใคร?
ข. ข้ าพเจ้ ามีร่างกาย
1. สัมผัสทัง้ 5
การมองเห็น
การได้ ยิน
การได้ กลิน่
การรู้รส
การสัมผัส
2. แรงขับเคลื่อนทางกายภาพ
นํ ้า
อาหาร
อากาศ
ค. ข้ าพเจ้ ามีบุคลิกภาพ
(ลักษณะทางจิตใจ)
1. ความคิด
2. ความรู้สกึ
3. การตัดสินใจ
4. จิตสํานึกผิดชอบ
ง. ข้ าพเจ้ ามีวิญญาณ
ที่ๆ พระเจ้ าสถิตอยู่
พระธรรมโรม 8:9
พยายามหลีกเลี่ยงการอภิปรายที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับคําว่า “จิตวิญญาณ” ให้ อธิบายว่า คําว่า
“บุคลิกภาพ” และ “จิตวิทยา” ไม่ได้ ถกู ใช้ จนกระทัง่ เมื่อหลายร้ อยปี ที่แล้ ว คําเหล่านี ้ไม่ได้ ถกู ใช้ ในช่วงที่มี
การเขียนพระคัมภีร์ พระคัมภีร์พดู ถึงส่วนต่างๆ ของบุคลิกภาพ ซึง่ ได้ แก่ ความคิด ความรู้สกึ ความตังใจ
้
และจิตสํานึกผิดชอบ
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8.

ครอบคลุมหัวข้ อ ข. ข้ าพเจ้ ามีร่างกาย (3-5 นาที คู่มือผู้เรียนหน้ า 7-8)
สอนหัวข้อ ข. “ข้าพเจ้ามี ร่างกาย” อย่างรวดเร็ว ดูหน้า 7-8 ในคูม่ ือผู้เรี ยนเพื่อเป็ นข้ อมูล
เพิ่มเติมในหัวข้ อนี ้ ครูอาจกล่าวคร่าวๆ ถึงแรงขับเคลื่อนทางกายภาพที่พระเจ้ าทรงสร้ างไว้ ในมนุษย์
คูม่ ือผู้เรี ยนไม่ได้ อภิปรายเรื่ องนี ้อย่างละเอียด ความจําเป็ นของเราในเรื่ องอาหาร อากาศ และที่อยู่
อาศัยนัน้ มีความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับร่างกายของเรา
อธิบายคร่าวๆ ว่าเราต้ องดูแลร่างกายที่พระเจ้ าประทานให้ เราแต่ละคน การควบคุมอาหาร และ
การออกกําลังกายเป็ นสองด้ านสําคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการทํางานในร่างกายของเรา

9.

แนะนําหัวข้ อ ค. “ข้ าพเจ้ ามีบุคลิกภาพ“ (1-2 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 8-11)
เอกสารหน้ า 8-11 ในคูม่ ือผู้เรี ยน อภิปรายด้ านที่แตกต่างกันทัง้ 4 ด้ านของบุคลิกภาพ –
ความคิด ความรู้สกึ การตัดสินใจ (ความตังใจ)
้ และจิตสํานึกผิดชอบ ให้ มนั่ ใจว่าผู้เรียนเข้ าใจความ
แตกต่างระหว่างลักษณะทัง้ 4 ด้ านนี ้ซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างมากต่อบุคลิกภาพของพวกเขา พระคัมภีร์
หลายตอนพูดถึงลักษณะทัง้ 4 ด้ านของมนุษย์
เราเคยคิดที่จะตังชื
้ ่อหมวดนี ้ว่า “ด้ านจิตวิทยาของมนุษย์” อย่างไรก็ตาม ผู้เรี ยนบางคนอาจจะไม่
คุ้นเคยกับกรอบความคิดพื ้นฐานเกี่ยวกับ จิตวิทยาดังนัน้ เราจึงเลือกที่จะตังชื
้ ่อว่า “ข้ าพเจ้ ามี
บุคลิกภาพ” เรากําลังใช้ คําว่า “บุคลิกภาพ” ในลักษณะทัว่ ไป ไม่ได้ ใช้ ในความหมายของจิตวิทยา

10. ครอบคลุมหัวข้ อย่ อย 1, “ความคิดของข้ าพเจ้ า” (3-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 8)
อธิบายความแตกต่างระหว่างสมองและความคิด สมองของเราเป็ นอวัยวะในร่างกาย ความคิด
ของเราถูกก่อให้ เกิดเป็ นกระบวนการ ถูกสร้ าง และถูกบรรจุในสมอง นี่เป็ นตัวอย่างที่ดีของ
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดระหว่างส่วนของร่างกายและส่วนของจิตใจของมนุษย์ ทุกแง่มมุ ในเรื่ อง
ความคิดของเรามีการครอบคลุมรายละเอียดมากขึ ้นใน การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริ สเตียนใหม่ วิชา
ท่าที

ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียน



11. ครอบคลุมหัวข้ อย่ อย 2, “ความรู้สึกของข้ าพเจ้ า” (3-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 9)
้
ก่ ารเป็ นคริสเตียนที่ประสบ
อธิบายหัวข้ อย่อยนี ้อย่างรวดเร็ ว ” เพราะในบทที่ 2 เรื่ อง ห้ าขันตอนสู
ความสําเร็ จ ขัน้ ตอนที ่ 4 เรื่ อง “เรี ยนรู้วิธีจดั การกับอารมณ์ของท่าน” มีรายละเอียดของเรื่ องนี ้
เพิ่มขึ ้น ชี ้แจงหัวข้ อนี ้ว่า อารมณ์เป็ นมิตหิ นึง่ ของบุคลิกภาพของเรา แต่อารมณ์ของเราไม่ใช่ทาง
กายภาพ เราไม่สามารถผ่าตัวเองออกมาแล้ วค้ นหาความโกรธหรื อความกลัว อารมณ์มีอยูจ่ ริง แม้
อารมณ์ไม่ได้ เป็ นทางกายภาพก็ตาม พระเจ้ าสร้ างเราด้ วยอารมณ์เหล่านี ้และต้ องการให้ เราใช้
อารมณ์อย่างมีวฒ
ุ ิภาวะ
12. ครอบคลุมหัวข้ อย่ อย 3, “การตัดสินใจของข้ าพเจ้ า” (3-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 9)
เราตัดสินใจด้ วยความตังใจของเรา
้
พระเจ้ าประทานบุคลิกภาพด้ านนี ้ให้ กบั เราเมื่อพระองค์ทรง
สร้ างเรา สิง่ ที่เราตัดสินใจและวิธีที่เราตัดสินใจนัน้ ทําให้ เราแต่ละคนมีความแตกต่างกันและมีความ
พิเศษ เราจะดูในรายละเอียดของเรื่ องนี ้มากขึ ้นในบทเรี ยนที่ 2 เรื่ องห้ าขันตอนสู
้
ก่ ารเป็ นคริสเตียนที่
ประสบความสําเร็ จ ขัน้ ตอนทีส่ าม ในหัวข้ อ “กําหนดเป้าหมายใหม่”
13. ครอบคลุมหัวข้ อย่ อย 4 “จิตสํานึกผิดชอบของข้ าพเจ้ า”
(10-20 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 9-11)
ใช้ เวลาส่วนใหญ่ในการสอนหัวข้ อนี ้ เพื่ออภิปรายว่าจิตสํานึกผิดชอบคืออะไรและส่งผลกระทบ
ต่อบุคลิกภาพของเราอย่างไร ใช้ กิจกรรมตาม โครงการที่1 ของสมุดบันทึกโครงการเรื่อง “จิ ตสํานึก
ผิ ดชอบของข้าพเจ้า” เมื่อครอบคลุมหัวข้ อนี ้ คําถามต่างๆ จะทําให้ เกิดมุมมองที่กว้ างในหัวข้ อนี ้
เราต้ องระมัดระวังในการติดตามจิตสํานึกผิดชอบของเรา จิตสํานึกผิดชอบเป็ นตัวชี ้นําอย่างหนึง่
ที่เราฟั งได้ ในขณะที่เราพยายามทําสิง่ ที่พระเจ้ าต้ องการให้ ทํา อย่างไรก็ตาม บางคนรู้สกึ สับสนใน
ขณะที่พยายามฟั งจิตสํานึกผิดชอบ พวกเขาพบว่ามันเป็ นเรื่ องยากที่จะแยกแยะการเตือนสติที่
แท้ จริงของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ออกจากความคิดอื่นๆ ที่เข้ ามาในจิตใจของพวกเขา
เน้ นยํ ้าถึงความจําเป็ นในการใช้ การทดสอบอื่นๆ เพื่อกําหนดว่าพระเจ้ ากําลังพูดกับเราผ่าน
จิตสํานึกผิดชอบหรื อไม่ หรื อความคิดนันมาจากแหล่
้
งอื่นหรื อไม่ เราใช้ การทดสอบด้ านอื่นๆ อีก 2
ด้ าน คือพระคัมภีร์และการยืนยันจากคริสเตียนที่เติบโตเป็ นผู้ใหญ่แล้ ว
ยกตัวอย่างให้ ผ้ เู รี ยนเห็นว่าจิตสํานึกผิดชอบสามารถบอกว่าเรากําลังทําสิง่ ที่ผิดหรื อถูกได้
อย่างไร อธิบายให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจว่าพระเจ้ าพูดกับเราผ่านจิตสํานึกผิดชอบ แบ่งปั นแนวความคิดของ
คุณครูเกี่ยวกับการเป็ นคนที่ไวต่อจิตสํานึกผิดชอบ
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ความผิดพลาดอื่นๆ ที่ทําให้ คริ สเตียนบางคนล้ มลง คือการคิดเอาเองว่า จิตสํานึกผิดชอบจะบอก
เราเสมอเมื่อมีบางสิง่ บางอย่างที่ผิดหรื อถูก “ไม่เป็ นไรหรอกที่ข้าพเจ้ าดืม่ เหล้ าและสูบบุหรี่ เพราะเมื่อ
ทําอย่างนัน้ จิตสํานึกผิดชอบของข้ าพเจ้ าไม่ได้ ฟอ้ งผิด” เราไม่มีการรับประกันว่าพระเจ้ าจะพูดกับเรา
ผ่านจิตสํานึกผิดชอบของเราเสมอไป วิธีที่ดีกว่าที่สามารถอธิบายเรื่ องนี ้ได้ คือ “คุณอาจพลาดจาก
การได้ ยินสิง่ ที่พระเจ้ าพูดกับคุณผ่านทางจิตสํานึกผิดชอบ เพราะคุณไม่ได้ ตงใจที
ั ้ ่จะระมัดระวัง
จิตสํานึกผิดชอบ”
สําหรับประเด็นที่น่าสงสัยมากมาย พระคัมภีร์พดู อย่างชัดเจนว่าประเด็นอะไรคือบาป ถ้ าใครคน
หนึง่ ละเมิดพระบัญญัตขิ องพระเจ้ าข้ อหนึง่ เขาหรื อเธออาจจะรู้สกึ ผิดอย่างมากหรื ออาจไม่ร้ ูสกึ ผิด
เลย พระเจ้ าปฏิบตั ติ อ่ เราแต่ละคนไม่เหมือนกัน ในสดุดี 51 ดาวิดพูดชัดเจนว่าเขาตกอยูภ่ ายใต้
ความรู้สกึ ผิดอย่างมากเพราะความบาปที่ไม่ได้ สารภาพของเขา
กษัตริย์ดาวิดรู้วิธีการฟั งจิตสํานึกผิดชอบของเขา ถ้ าใครคนหนึง่ พูดว่าเขาหรื อเธอไม่มีจิตสํานึกที่
รู้สกึ ผิด ปั ญหาก็อาจจะอยูท่ ี่วา่ คนๆ นี ้ไม่ไวต่อจิตสํานึกผิดชอบของเขาหรื อเธอ ยิง่ ผู้เชื่อเจริญเติบโต
ในการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดกับพระเจ้ ามากเท่าใด พวกเขาก็จะยิง่ สัมผัสสิง่ ที่พระเจ้ าตรัสผ่าน
จิตสํานึกผิดชอบได้ แม่นยํามากขึ ้นเท่านัน้

14. ครอบคลุมเรื่อง “ความรู้สึกผิดจอมปลอมคืออะไร?” (3-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 10-11)
คริสเตียนใหม่จํานวนมากเผชิญกับความท้ าท้ ายในการพยายามแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
ความรู้สกึ ผิดที่แท้ จริ งและความรู้สกึ ผิดจอมปลอม ในขณะที่คณ
ุ ครูอภิปรายเรื่ องนี ้ ขอให้ หนุนใจ
ผู้เรี ยนให้ ปฏิบตั กิ บั พระเจ้ าอย่างจริงใจ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเห็นถึงความสําคัญของการใช้ พระวจนะของ
พระเจ้ าไม่ใช่ความรู้สกึ ของพวกเขาที่จะเป็ นบททดสอบความจริง
ซาตานอาจจะนําความรู้สกึ ผิดจอมปลอมมาให้ เรา ซึง่ อาจจะเป็ นเหมือนกับความรู้สกึ ผิดที่
แท้ จริง เพื่อพยายามให้ เราอยูภ่ ายใต้ การกล่าวโทษและความสับสน
ใช้ พระธรรม 2โคริ นธ์ 10-3-5 เพื่อเน้ นยํ ้าความสําคัญของการเรี ยนรู้วิธีการน้ อมนําความคิดทุก
ประการและให้ อยูใ่ นการเชื่อฟั งพระคริสต์ ผู้เรี ยนจะต้ องเรี ยนรู้วิธีการใช้
พระคัมภีร์เป็ นแหล่งของความจริง เพื่อประเมินความรู้สกึ ของตนเอง เพื่อดูวา่ ความรู้สกึ เหล่านันมา
้
จากพระเจ้ าหรื อไม่ หรื อว่ามาจากแหล่งอื่น

ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียน



15. ครอบคลุมหัวข้ อ ง.” ข้ าพเจ้ ามีวญ
ิ ญาณ” (5-15 นาที คู่มือผู้เรียน 11)
การที่ผ้ เู รี ยนจะเข้ าใจเรื่ องนี ้ได้ ง่ายหรื อยากนัน้ ขึ ้นอยูก่ บั ภูมิหลังทางศาสนาหรื ออายุของพวกเขา
ควรหลีกเลีย่ งการอภิปรายทางศาสนศาสตร์ เกี่ยวกับจิตวิญญาณ, จิตใจ และร่างกาย และ
ความสัมพันธ์ตอ่ กันของเรื่ องเหล่านี ้
ประเด็นหลักที่เราต้ องการสอนก็คือว่า พระเจ้ าเสด็จมาและประทับอยูใ่ นวิญญาณของเราเมื่อเรา
เป็ นคริสเตียน จิตวิญญาณของเราจะคงอยูช่ วั่ นิรันดร์ แต่ร่างกายของเราจะตาย

16. สรุ ปบทที่ 1 “ข้ าพเจ้ าเป็ นใคร?” (3-5 นาที)
พระเจ้ าทรงทําสิง่ อัศจรรย์ในการสร้ างเรา แต่ละคนเป็ นคนพิเศษสําหรับพระเจ้ า ถ้ า ผู้เรี ยนเข้ าใจ
ว่าพวกเขาเป็ นใครและพระเจ้ าสร้ างพวกเขาอย่างไร พวกเขาก็จะสามารถค้ นพบด้ านต่างๆ ที่พวกเขา
มีปัญหาได้ ดียงิ่ ขึ ้น ทันทีท่ีพวกเขาระบุปัญหาได้ พวกเขาก็จะเริ่มหาทางแก้ ปัญหาต่อไป

17. แนะนําบทที่ 2 “ห้ าขัน้ ตอนสู่การเป็ นคริสเตียนที่ประสบความสําเร็จ”
(3-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 12)
แนะนําบทที่ 2 “ห้าขัน้ ตอนสูก่ ารเป็ นคริ สเตียนทีป่ ระสบความสําเร็ จ” อย่างคร่าวๆ ครอบคลุม
ประเด็นหลักในคําแนะนําในหน้ า 12 ของคู่มือผูเ้ รี ยน จุดสําคัญของการสอนเรื่ องนี ้คือ ทังห้
้ าขันตอน
้
นี ้ไม่เพียงแต่เป็ นสิง่ ที่ผ้ เู รี ยนต้ องทําเพื่อการเป็ นคริสเตียนที่ประสบความสําเร็จในมุมมองของพระเจ้ า
เท่านัน้ ขันตอนทั
้
งห้
้ านี ้เป็ นขันตอนพื
้
้นฐาน ผู้เรี ยนอาจจะต้ องใช้ เวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน
หลายปี หรื ออาจจะตลอดชีวติ เพื่อที่จะเป็ นคนเชี่ยวชาญในห้ าขันตอน
้
ไม่วา่ จะต้ องใช้ เวลานาน
เท่าใด กระบวนการเจริ ญเติบโตก็เริ่ มต้ นด้ วยขันตอนเล็
้
กๆ หนึง่ ขัน้ แล้ วตามด้ วยขันตอนเล็
้
กๆ ขัน้
อื่นๆ แบบวันต่อวัน
ใช้ เวลาสันๆ
้ เพื่ออภิปรายเรื่ องความแตกต่างระหว่างแนวความคิดของพระเจ้ าและแนวความคิด
ของโลก ในเรื่องความสําเร็จ บางทีชื่ออื่นสําหรับวิชานี ้อาจจะเป็ น “การดําเนินชีวิตคริสเตียนอย่าง
สัตย์ซื่อ” ซึ ้งจะเผยให้ ผ้ เู รียนเห็นถึงแง่มมุ หลักๆ ของความสําเร็จจากมุมมองของพระเจ้ า
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18. ครอบคลุมขัน้ ตอนที่ 1 “ต้ องเป็ นคริสเตียน” (5-10 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 13-14)
ถ้ ามัน่ ใจว่าผู้เรี ยนทุกคนเป็ นคริ สเตียนให้ สอนตอนนี ้โดยไม่ต้องใช้ เวลามาก แต่ถ้าชันเรี
้ ยนมี
ผู้เรี ยนที่ไม่ได้ เป็ นคริสเตียนอยูด่ ้ วยบางคน คุณครูควรใช้ เวลาสอนให้ เรื่ องนี ้พอสมควร
อ้ างอิงคูม่ ือผู้เรี ยน หน้ า 13-14 เพื่อเป็ นข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิง่ ที่จะอภิปราย แสดงให้ เห็นว่า
แต่ละส่วนของบุคลิกภาพของเรานันมี
้ ความเกี่ยวข้ องอย่างไรกับการเป็ น คริสเตียน คูม่ ือผู้เรี ยนไม่ได้
กล่าวถึงบทบาทของจิตสํานึกผิดชอบ แต่คณ
ุ ครูอาจจะรวมประเด็นนี ้เข้ าด้ วยกันอย่างง่ายๆ เมื่อ
อธิบายหัวข้ อย่อย ก. “ให้พระเจ้าพูดกับท่านผ่านทางพระคัมภีร์”
อธิบายอย่างคร่าวๆ อีกครัง้ ว่า เมื่อคนๆ หนึง่ มาเป็ นคริสเตียน พระเจ้ าก็จะเสด็จมาและประทับ
อยูใ่ นคนๆ นัน้ พระองค์นําชีวิตใหม่เข้ ามาอยูใ่ นจิตวิญญาณที่ตายแล้ ว ยํ ้าเตือนผู้เรี ยนว่าเมื่อคนๆ
หนึง่ มาเป็ นคริสเตียน พระเจ้ าจะเปลี่ยนจิตวิญญาณของเขาหรื อเธอในทันที
ในส่วนอื่นๆ ของมนุษย์ – ร่างกายและบุคลิกภาพ (จิตใจ อารมณ์ ความตังใจ
้ และจิตสํานึกผิด
ชอบ) ไม่ได้ ถกู เปลี่ยนในขณะนันที
้ ่รอดโดยทันทีหรื ออัตโนมัติ พระเจ้ าต้ องการเปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ
แต่ละด้ านของเรา แต่เราต้ องร่วมมือกับพระองค์เพื่อนําการเจริญเติบโตมาสูด่ ้ านเหล่านี ้
ขันตอนที
้
่หนึง่ ของการเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็จนัน้ สามารถนําไปเปรี ยบเทียบกับการ
เกิดของทารก เมื่อทารกเกิดมา มิตใิ หม่ของชีวิตก็เริ่มต้ น การเจริญเติบโตเป็ นสิง่ จําเป็ นหากทารกนัน้
จะเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ นี่เป็ นความจริงแบบเดียวกับการเกิดในฝ่ ายวิญญาณและการเจริญเติบโตใน
ฝ่ ายวิญญาณ
19. ครอบคลุมขัน้ ตอนที่สอง “เปลี่ยนวิธีคดิ ” (5-15 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 14-16)
อภิปรายขันตอนที
้
่สอง “เปลีย่ นวิ ธีคิด” คร่าวๆ ใช้ เวลาในการอ่านและอภิปราย
พระธรรมโรม 12:2 ซึง่ กล่าวถึงความจําเป็ นในการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา บอกผู้เรี ยนว่าหัวข้ อนี ้
จะมีการอธิบายรายละเอียดมากขึ ้นใน การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริ สเตียนใหม่ วิชา ท่าที และ การ
ทดลอง
20. การประยุกต์ ใช้ กับชีวิตส่ วนตัว (5 นาที)
ให้ นําความจริ งที่สาํ คัญตามหลักพระคัมภีร์เรื่ อง “เราต้ องฟั งพระเจ้ าเมื่อพระองค์พดู กับเราผ่าน
ทางจิตสํานึกผิดชอบ” มาประยุกต์ใช้ กบั ชีวิตส่วนตัว อภิปรายเกี่ยวกับวิธีที่เราจะเป็ นคนที่ไวต่อ
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ได้ มากขึ ้น
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21. การบ้ าน
ก. ให้ คะแนน โครงการที่ 1 ของสมุดบันทึกโครงการเรื่ อง “จิ ตสํานึกผิ ดชอบของข้าพเจ้า” ในช่วงท้ าย
ของคาบเรี ยน
ข. อธิบายว่าจะมีการทดสอบย่อยซึง่ ผู้เรี ยนจะต้ องทําในบทเรี ยนที่สาม ให้ ผ้ เู รี ยนท่องจําพระธรรม
1 โครินธ์ 10:29 จากคูม่ ือผู้เรี ยน หน้ า 26
ค. ให้ ผ้ เู รี ยนอ่านคูม่ ือผู้เรี ยนบทที่ 2 เพื่อเตรี ยมตัวสําหรับคาบเรี ยนต่อไป
22. การประเมินผลบทเรียน
กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านเพื่อการปรับปรุงบทเรียนนี ้
ส่วนใดของบทเรี ยนนี ้ที่ใช้ ได้ ดีที่สดุ ? ส่วนใดบ้ างที่ทําให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจยากที่สดุ ?
เนื ้อหาเรื่ องใดที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน?
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บทเรียนที่ 2
ขันตอนที
้
่ 3: กําหนดเป้าหมายใหม่

2

1.

หลักความจริงจากพระคัมภีร์
ในการศึกษาพระคัมภีร์ประจําวันของเรา เราจําเป็ นต้ องกําหนดเป้าหมายเพื่อใช้ ในสถานการณ์
ต่างๆ ที่เรารู้สกึ ตึงเครี ยดในวันนี ้

2.

ข้ อพระธรรมหลัก : สุภาษิต 16:9 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
ใจของมนุษย์กะแผนงานของเขา แต่พระเจ้ าทรงนําย่างเท้ าของเขา

3.

การอ้ างอิงคู่มือผู้เรียน
หน้ า 12-23 ในคูม่ ือผู้เรี ยน และโครงการที่ 2 และ 3 ของสมุดบันทึกโครงการจะควบคูไ่ ปกับ
บทเรี ยนนี ้ ให้ ผ้ เู รี ยนทําโครงการที่ 2 “เป้าหมายในพระคัมภีร์” ให้ เสร็จก่อนที่คาบเรียนนี ้จะเริ่ม
โครงการที่ 3 “เป้าหมายในการกระทํา” ผู้เรี ยนไม่ควรเริ่มจนกว่าจะสอนคาบเรี ยนนี ้เสร็จ

4.

เตรียมความพร้ อมก่ อนเรียน (5 นาที)
ทางเลือก ก. การตัง้ ปณิธานในปี ใหม่
เริ่มการเรี ยนการสอนด้ วยการอภิปรายเรื่ องการตังปณิ
้ ธานในปี ใหม่
ก. ท่านตังปณิ
้ ธานในปี ใหม่ไหม?
ข. ท่านรักษาเป้าหมายเหล่านี ้ไว้ ได้ อย่างไร?
ค. ถ้ าท่านไม่ได้ ตงปณิ
ั ้ ธานในปี นี ้ ทําไมท่านไม่ทํา?
ง. อะไรคือตัวอย่างเป้าหมายใหญ่ที่ท่านทําสําเร็จแล้ ว?
จ. ท่านมีเป้าหมายใดบ้ างที่ยงั ไปไม่ถึง?
ทางเลือก ข. อัตชีวประวัตขิ องจอห์ น ก็อดดาร์ ด
สรุปอัตชีวประวัตขิ องจอห์น ก็อดดาร์ ด เรื่ องนี ้ถูกค้ นพบในเดือนตุลาคม 1983 ซึง่ ตีพมิ พ์โดย
นิตยสารรี ดเดอร์ ส ไดเจส หน้ า 128-132 บทความเรื ่อง "ข้าพเจ้าต้องการทําทัง้ หมด (I Wanted to
Do It All by John Goddard)" ก็อดดาร์ ดเขียนเป้าหมาย 127 ข้ อสําหรับชีวิตของเขาเมื่อเขาอายุ
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เพียง 15 ปี อภิปรายคร่าวๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ในการบรรลุเป้าหมายของเขาเมื่ออายุ 59 ก็อด
ดาร์ ดสามารถบรรลุเป้าหมาย 106 ข้ อ จากทังหมด
้
127 ข้ อ http://johngoddard.info/life_list.htm
ใช้ เรื่ องนี ้เป็ นประเด็นที่วา่ เป้าหมายสามารถทําให้ ชีวิตของเรามีทิศทาง เราจะใช้ ชีวิตไปเรื่ อยๆ
และไม่คอ่ ยสําเร็ จอะไร หรื อเราสามารถกําหนดเป้าหมายสําหรับตัวเองและบรรลุเป้าหมายได้ มาก
แนะนําให้ ผ้ เู รียนคนหนึง่ ในชันเรี
้ ยนอ่านเรื่ องนี ้ก่อนและให้ รายงานต่อผู้เรี ยนทังชั
้ น้
ทางเลือก ค. "ถ้ าเพียงแต่ ข้าพเจ้ ามี ..."
เริ่มการเรี ยนการสอนด้ วยการให้ ผ้ เู รี ยนเติมคําในประโยคข้ างล่างนี ้ให้ สมบูรณ์ แจกสําเนาให้
ผู้เรี ยนแต่ละคน ให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งกลุม่ ๆ ละ 3-4 คน และเติมประโยคเหล่านี ้ให้ สมบูรณ์ เมื่อผู้เรี ยนทุกคน
ในกลุม่ ทําเสร็จแล้ ว ก็ให้ พวกเขาแบ่งปั นคําตอบให้ กบั เพื่อนๆ
ทําประโยคเหล่านี ้ให้ สมบูรณ์
1. ถ้ าเราสามารถไปท่องเทียวที่ใดก็ได้ ในโลกนี ้ เราจะไป ...
2. ถ้ าเราจะเลือกงานอะไรเป็ นอาชีพก็ได้ เราจะเป็ น
3. ถ้ าเราได้ รับทุนการศึกษาเต็มจํานวนเพื่อเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยในประเทศ เรา
อยากจะเรี ยน (วิชา)______________________ ที่ (สถานที่) ______________________
4. ถ้ าเรามีเงิน 1 ล้ านบาท เราจะใช้ จ่ายไปกับ _________________________
5.

ทบทวนบทเรี ยนที่ 1 (2-3 นาที)
ใช้ เวลา 2-3 นาทีในช่วงเริ่ มชันเรี
้ ยน เพื่อทบทวนคร่าวๆ เรื่ อง “ขัน้ ตอนสู่การเป็ นคริ สเตียนที ่
ประสบความสําเร็ จ” ที่ได้ สอนในคาบเรี ยนครัง้ ก่อน
ขันตอนที
้
่ 1 ต้ องเป็ นคริ สเตียน
ขันตอนที
้
่ 2 เปลี่ยนวิธีคดิ

6.

ขัน้ ตอนที่ 2 “เปลี่ยนวิธีคดิ ” (5-10 นาที)
ทบทวนขันตอนที
้
่ 2 “เปลี ย่ นวิ ธีคิด” อีกครัง้ คร่าวๆ ในวันนี ้ บอกให้ ผ้ เู รียนว่าเราจะทําการศึกษา
รายละเอียดของวิชานี ้มากขึ ้นใน การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริ สเตียนใหม่ วิชา ท่าที และ การทดลอง
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7.

แนะนําขัน้ ตอนที่ 3 “กําหนดเป้ าหมายใหม่ ” (5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 17-23)
ถ้ าไม่ได้ ใช้ ทางเลือก ค. ของกิจกรรม “เตรี ยมความพร้ อมก่อนเรี ยน ” ในช่วงเริ่มต้ นของคาบเรี ยน
นี ้ ก็ให้ ผ้ เู รี ยนตอบคําถามนี ้ “ถ้ าท่านสามารถเป็ นอะไรก็ได้ ในชีวิต ตามที่อยากเป็ น ท่านอยากจะทํา
อะไร?” หรื ออยากจะมีอะไร? หรื ออยากจะเป็ นอะไร? ให้ ผ้ เู รี ยนหันไปหาเพื่อนข้ างๆ และแบ่งปั น
คําตอบกัน

2

ชี ้ให้ ผ้ เู รี ยนเห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดระหว่างความฝั นและเป้าหมายของเรา การกําหนด
เป้าหมายเชิงปฏิบตั จิ ะช่วยให้ ความฝั นของเราเป็ นจริ ง บทเรี ยนในวันนี ้จะสอนเราว่าจะน้ อมนําความ
ตังใจของเราจนถึ
้
งการเชื่อฟั งพระเจ้ าได้ อย่างไร เราจะต้ องวางเป้าหมายและความปรารถนาของเรา
ให้ อยูภ่ ายใต้ การนําของพระเจ้ าและทําในสิง่ ที่พระองค์ต้องการให้ เราทํา นอกจากนี ้ เราจะอภิปราย
เรื่ องวิธีการตัดสินใจเพื่อเป็ นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ า
8.

ตัวอย่ าง
ใช้ ตวั อย่างหลายๆ ประเภทในบทเรี ยนนี ้เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจจุดสําคัญในบนเรี ยน ตัวอย่างที่
ได้ จากชีวิตจริงจะทําให้ ผ้ เู รี ยนนี ้เห็นภาพได้ ชดั กว่าการสอนเพียงทฤษฏี ให้ บทเรี ยนนี ้นําไปปฏิบตั ไิ ด้ !
และแสดงให้ เห็นว่าเป็ นจริง !

9.

ให้ คาํ จํากัดความของคําว่ า เป้ าหมาย (3-5 นาที)
้ ในการให้ คําจํากัดความของคําว่า “เป้าหมาย” และยกตัวอย่าง 2-3 ข้ อเกี่ยวกับ
ใช้ เวลาสันๆ
วิธีการตัดสินใจเพื่อเป็ นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ า โยงเรื่ องนี ้เข้ ากับคําถามที่ใช้ ในช่วงเริ่มคาบเรี ยน
คือ “ถ้ าคุณสามารถเป็ นอะไรก็ได้ ในชีวิตตามที่คณ
ุ อยากเป็ น คุณอยากจะเป็ นอะไร ทําอะไร มีอะไร?”
ขอบข่ายของบทเรี ยนนี ้คือ ดูที่การตัดสินใจที่แตกต่างกันในชีวิตของเรา

10. พระเจ้ าต้ องการให้ เรากําหนดเป้ าหมายไหม? (5-10 นาที)
คริ สเตียนบางคนเชื่อว่าจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้ องปล่อยให้ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ชี ้นําในทุกแง่มมุ ใน
ชีวิต บางคนกลัวว่าแผนการของเขาจะขวางแผนการของพระเจ้ าที่มีไว้ สําหรับเขา และกลัวว่าจะ
พลาดในสิง่ ที่พระเจ้ าต้ องการให้ เขาทํา คริ สเตียนบางคนกลัวว่าการกําหนดเป้าหมายนัน้ แสดงถึง
ความไม่ไว้ วางใจว่าพระเจ้ าจะสามารถนําชีวิตของเขาได้ ให้ เน้ นยํ ้าถึงความจําเป็ นที่ต้องมีความ
สมดุล จากนันให้
้ ดทู ี่คําถามข้ อที่ 1-5 ในสมุดบันทึกโครงการ โครงการที่ 2 “เป้าหมายในพระคัมภีร์”
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ใช้ ข้อพระธรรมต่อไปนี ้เพื่อทําความเข้ าใจว่าพระเจ้ าต้ องการให้ เรากําหนดเป้าหมายในขณะที่เรา
ดําเนินชีวิตคริสเตียนที่เติบโตเป็ นผู้ใหญ่
จาก โครงการที่ 2 ของสมุดบันทึกโครงการ หัวข้ อ “เป้ าหมายในพระคัมภีร์”
คําถามที่ 1: อธิบายโดยใช้ คําพูดของตนเองว่า ข้ อพระธรรมเหล่านี ้สอนอะไรเกี่ยวกับส่วนของตน
และส่วนของพระเจ้ าในการกําหนดเป้าหมายและการทําให้ เป้าหมายสําเร็จ
สุภาษิต 16:1
แผนงานของดวงความคิดเป็ นของมนุษย์ แต่คําตอบของลิ ้นมาจากพระเจ้ า
สุภาษิต 16:9
ใจของมนุษย์กะแผนงานของเขา แต่พระเจ้ าทรงนําย่างเท้ าของเขา
ส่วนของพระเจ้ า:______________________________________________________
ส่วนของข้ าพเจ้ า:______________________________________________________
คําถามที่ 2 : พระเจ้ าทรงสัญญาอะไรกับเราในพระธรรมฟี ลิปปี 4:13?
คําถามที่ 3 : อ่านพระธรรมฟี ลิปปี 1:6 พระเจ้ าทรงมีแผนการนานเพียงใดที่จะช่วยให้ ทา่ นเติบโต?
คําถามที่ 4 : 4. อ่านพระธรรม 2 โครินธ์ 8:11 (ข้ างล่าง) สามสิง่ ที่พระธรรมข้ อนี ้บอกเราเกี่ยวกับ
เป้าหมายมีอะไรบ้ าง?
2 โคธินธ์ 8:11
เพื่อว่าเมื่อท่านมีใจพร้ อมอยูแ่ ล้ ว ท่านก็จะได้ ทําให้ สาํ เร็จตามความสามารถของท่าน
ก.
ข.
ค.
คําถามที่ 5: อ่านพระธรรม 1 พงศาวดาร 28:20 ส่วนไหนของพระธรรมข้ อนี ้ที่เป็ นประโยชน์กบั
ท่านมากที่สดุ ? อธิบาย
1 พงศาวดาร 28:20
แล้ วดาวิดตรัสกับซาโลมอนโอรสของพระองค์วา่ “จงเข้ มแข็งและกล้ าหาญและทําให้
สําเร็จเถิด อย่ากลัวเลย อย่าขยาด เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้ า คือพระเจ้ าของข้ า
ทรงสถิตกับเจ้ า พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ เจ้ าล้ มเหลวหรื อทอดทิ ้งเจ้ า จนกว่างาน
ทังสิ
้ ้นสําหรับงานปรนนิบตั แิ ห่งพระนิเวศของเจ้ าจะสําเร็จ”
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11. ครอบคลุมหัวข้ อย่ อย ก: “ค้ นหาสิ่งที่พระเจ้ าต้ องการให้ ท่านทํา”
(5 นาที คู่มือผู้เรียนหน้ า 17-18)

2

นําเสนอแนวความคิดที่ระบุในหัวข้ อย่อย ก “ค้นหาสิ่ งทีพ่ ระเจ้าต้องการให้ท่านทํา” ในหน้ า 1718 ของคูม่ ือผู้เรี ยน เพื่อให้ ทิศทางกับผู้เรี ยนเกี่ยวกับสิง่ ที่เราต้ องการอภิปรายในชันเรี
้ ยนนี ้ ใช้ เวลา 23 นาทีเพื่ออธิบายในรายละเอียดว่า อะไรคือ “นํ ้าพระทัยของพระเจ้ า” ผู้เรี ยนบางคนไม่ร้ ูคําสอน
พื ้นฐานว่าพระเจ้ ามีแผนการสําหรับลูกของพระองค์ทกุ คน ถ้ าท่านยังไม่ได้ สอนความจริ งจากข้ อพระ
คัมภีร์ เอเฟซัส 2:10 และเยเรมีย์ 29:11 ให้ สอนผู้เรี ยนของท่านก่อน
เอเฟซัส 2:10
เพราะเราเป็ นฝี พระหัตถ์ ของพระองค์ ที่ทรงสร้ างขึน้ ในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้
ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้ าได้ ทรงดําริไว้ ล่วงหน้ าเพื่อให้ เรากระทํา
เยเรมีย์ 29:11
พระเจ้ าตรัสว่ า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้ สาํ หรับเจ้ า เป็ นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ
ไม่ ใช่ เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้ อนาคตและความหวังใจแก่ เจ้ า
เราไม่มีเสรี ภาพที่จะดําเนินชีวิตอย่างง่ายๆ ตามที่เราอยากจะทํา
เราต้ องตระหนักว่าเมื่อพระเจ้ าทรงเป็ นผู้นําในชีวิตของเรา เราต้ องฟั งพระองค์และค้ นหาสิง่ ที่
พระองค์ทรงต้ องการให้ เราทํา การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริ สเตียนใหม่ วิชา การเชื อ่ ฟังพระเจ้า สอน
เรื่ องการค้ นหานํ ้าพระทัยของพระเจ้ า
12. ครอบคลุมหัวข้ อย่ อย ข. “เป้ าหมายต่ างๆ” (3-5 นาที คู่มือผู้เรี ยน หน้ า 18-19)
ให้ ผ้ เู รี ยนจดเป้าหมายที่แตกต่างกันที่คริ สเตียนจะสามารถกําหนดได้ ดูในหัวข้อย่อย ข.
เป้าหมายต่าง ๆ ในหน้า 18-19 ของคู่มือผูเ้ รี ยน เพื่อเป็ นแนวความคิดบางอย่าง หลีกเลี่ยงการ
อภิปรายยาวๆ ในเรื่ องนี ้ อย่างไรก็ตาม ยกตัวอย่างของเป้าหมายเหล่านี ้หลายๆ ตัวอย่างจากชีวิต
ของท่าน หรื อคนอื่นๆ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้เรี ยนเข้ าใจหัวข้ อในส่วนนี ้
13. ครอบคลุมหัวข้ อย่ อย ค. “เราจะเริ่มกําหนดเป้ าหมายต่ างๆ ได้ อย่ างไร?”
(15-25 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 19-21)
ผู้เรี ยนหลายคนอาจจะไม่ค้ นุ เคยกับการกําหนดเป้าหมายโดยได้ รับความช่วยเหลือจาก
พระเจ้ า ให้ ย้อนกลับไปที่ข้อพระธรรมหลักของเรื่ องนี ้ สุภาษิต 16:9 “ใจของมนุษย์กะแผนงานของ
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เขา แต่พระเจ้ าทรงนําย่างเท้ าของเขา” คริ สเตียนแทบไม่เคยได้ ยินพระเจ้ าพูดดังๆ และให้ รายการ
เป้าหมายของชีวิตแก่เขา อย่างไรก็ตามในขณะที่เราอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์เพื่อเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั นิ นั ้ จะช่วยให้ เราเริ่ มตัดสินใจในสิง่ ที่เป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้ า
มันอาจจะยากสําหรับผู้เรียนที่จะกําหนดเป้าหมายชีวิตอย่างเฉพาะเจาะจงในเวลานี ้ อย่างไรก็
ตามเราทุกคนสามารถเริ่มต้ นการกําหนดเป้าหมายระยะสันหรื
้ อเป้าหมายประจําวันได้ คูม่ ือผู้เรี ยน
ได้ ให้ แผนการหกขันตอนสํ
้
าหรับการกําหนดเป้าหมายประจําวัน ดูหน้า 19-21 ในคู่มือผูเ้ รี ยน
ก. นําเสนอแต่ละขันของทั
้
งหกขั
้ นตอนที
้
่ระบุในหน้า 19-21 ในคู่มือผูเ้ รี ยน
ข. จากนันให้
้ ย้อนกลับไปและให้ ตวั อย่าง 2 หรื อ 3 ข้ อว่าท่านหรื อคริ สเตียนใหม่คนอื่นๆ เคยทําตาม
รูปแบบนี ้ได้ อย่างไร
ค. หนึง่ ในประเด็นหลักที่เราต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจคือการโยงเป้าหมายเข้ ากับกิจกรรมประจําวัน
ในปั จจุบนั และกับพระคัมภีร์ เป้าหมายของผู้เรี ยนควรเป็ นเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงทังสองด้
้
านนี ้
เข้ าด้ วยกันได้
เราจะเริ่มกําหนดเป้ าหมายต่ างๆ ได้ อย่ างไร?
1. มองดูที่ปัญหาในชีวิตประจําวันของท่าน
2. ถามตัวท่านเองว่า “พระเจ้ ากําลังสอนให้ ข้าพเจ้ าทําอะไรกับปั ญหานี ้ในชีวิตของข้ าพเจ้ าใน
วันนี ้?”
3. ค้ นหาด้ านใดด้ านหนึง่ ในชีวติ ที่ทา่ นต้ องการจะเติบโตในวันนี ้
4. เชื่อมโยงการศึกษาพระคัมภีร์เข้ ากับด้ านที่ท่านต้ องการจะเติบโต
5. จดรายการสิง่ ต่างๆ ที่ทา่ นสามารถทําให้ เสร็จได้ ในวันนี ้
6. ประเมินผล
จากคู่มือผูเ้ รี ยน หน้า 19-20
14. ครอบคลุมหัวข้ อย่ อย 6 ประเมินผล (5-15 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 20-21)
ขันตอนสุ
้
ดท้ ายที่ให้ ไว้ สําหรับการกําหนดเป้าหมายประจําวันคือ ประเมิ นผล ให้ ตวั อย่างหลายๆ
ข้ อเกี่ยวกับวิธีที่จะประเมินผลของการทําให้ เป้าหมายสําเร็จโดยตอบคําถามที่เขียนไว้ ที่หน้ าถัดไป
หากว่าคุณครูค้ นุ เคยกับหลักสูตร การศึกษาสวนตัวสําหรับคริ สเตียนใหม่ ให้ ดโู ครงการ 201-206 ซึง่
จะมีคําถามที่ใช้ ได้ สําหรับการประเมินผลของการทําให้ เป้าหมายสําเร็จ
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เน้ นยํ ้าความจําเป็ นของความสมดุลเมื่อมีการกําหนดเป้าหมายและไปให้ ถึงเป้าหมาย เรา
จําเป็ นต้ องใส่ใจในการรักษาลําดับความสําคัญของเราอย่างแน่วแน่ เป้าหมายเป็ นเครื่ องมือที่จะ
ช่วยให้ เราเป็ นชายและหญิงที่พระเจ้ าทรงต้ องการให้ เราเป็ น

2

นอกจากนี ้เรายังต้ องกําหนดเป้าหมายระยะยาวและทบทวนเป้าหมายเหล่านี ้อย่างสมํ่าเสมอ
อย่างน้ อยทุก 2-3 เดือนต่อหนึง่ ครัง้ สังเกตว่าพระเยซูทรงประเมินผลเป้าหมายชีวิตของพระองค์
ก่อนที่จะถูกตรึงที่กางเขน ให้ ดพู ระธรรมยอห์น 17
15. ครอบคลุมหัวข้ อย่ อย ง. ลักษณะของเป้ าหมายประจําวันที่ดคี ืออะไร?
(10-20 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 21-23)
นําเสนอลักษณะ 6 อย่างของเป้าหมายประจําวันที่ดีอย่างคร่าวๆ จากนันใช้
้ สกั 2-3 เป้าหมาย
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนประเมินข้ อต่อข้ อ เพื่อดูวา่ พวกเขาสามารถวัดบรรทัดฐานสําหรับเป้าหมายประจําวันที่
ดีได้ หรื อไม่
ลักษณะของเป้ าหมายประจําวันที่ดี
1. เป้าหมายเรี ยบง่าย
2. เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
3. เป้าหมายที่มีความหมาย
4. เป้าหมายที่ปฏิบตั ไิ ด้
5. เป้าหมายที่สามารถวัดผลได้
6. เป้าหมายที่ชว่ ยข้ าพเจ้ าได้
จากคู่มือผูเ้ รี ยน หน้า 21-23
ถ้ าผู้เรี ยนกําลังใช้ เอกสารเรื่ อง การศึกษาส่วนตัวสําหรับคริ สเตียนใหม่ พวกเขาจะมีเป้าหมาย
ของตนเองมากมายเพื่อใช้ ในการประเมินผล ให้ พวกเขาดูท่ีเป้าหมายส่วนตัวที่ได้ ตงไว้
ั ้ สําหรับ
ชัน้ เรี ยนการท่องจํ าข้อพระธรรม และชัน้ เรี ยนเรื ่องคุณลักษณะ
ใช้ สกั 2-3 เป้าหมายให้ ชนเรี
ั ้ ยนปรับปรุงแก้ ไข เพื่อที่เป้าหมาย เหล่านันจะสะท้
้
อนถึงลักษณะของ
เป้าหมายประจําวันที่ดีได้ อย่างถูกต้ องแม่นยํา
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16. การประยุกต์ ใช้ กับชีวิตส่ วนตัว
ก.

การกําหนดเป้ าหมายประจําวัน

จดจ่อที่การประยุกต์ใช้ กบั ชีวติ ส่วนตัวในแง่ที่วา่ ผู้เรี ยนสามารถเริ่มกําหนดเป้าหมายประจําวันได้
อย่างไร อ้ างอิงความจริงที่สาํ คัญตามหลักพระคัมภีร์ และข้ อพระธรรมหลัก สําหรับวันนี ้ นอกจากนี ้
ให้ ผ้ เู รี ยนดูสงิ่ ที่พวกเขาเขียนลงในคําถามข้ อ 7 ในโครงการที่ 2 ของสมุดบันทึกโครงการ “เขี ยนถึง
บางด้านในชี วิตทีท่ ่านต้องการจะเติ บโต”
ข.

โครงการที่ 3 “เป้ าหมายในการกระทํา”

อธิบายเรื่ องนี ้โดยใช้ โครงการที่ 3 ของสมุดบันทึกโครงการ “เป้าหมายในการกระทํา” และโยง
เรื่ องนี ้เข้ ากับงานของผู้เรียนในคําถามที่ 7 จากโครงการที่ 2 ผู้เรี ยนไม่จําเป็ นต้ องใช้ คําตอบจาก
โครงการที่ 2 เมื่อทําโครงการที่ 3 นี ้ แต่ใช้ ได้ หากต้ องการ
ค.

การกําหนดเป้ าหมายชีวติ ในระยะยาว

กิจกรรมการประยุกต์ใช้ สว่ นตัวในด้ านอื่นๆ คือการให้ ผ้ เู รี ยนจดรายการเป้าหมายในระยะยาว
บางอย่างสําหรับชีวิตส่วนตัว หนุนใจให้ อธิษฐานอย่างจริงจังเกี่ยวกับเป้าหมายระยะยาวเหล่านี ้
17. การบ้ าน
ก.

ให้ คะแนนโครงการที่ 2 ของสมุดบันทึกโครงการ “เป้าหมายในพระคัมภีร์”

ข.

ให้ ผ้ เู รี ยนทําโครงการที่ 3 ของสมุดบันทึกโครงการ “เป้าหมายในการกระทํา” ให้ เสร็จ หลัง
คาบเรี ยนของวันนี ้

ค.

ให้ ผ้ เู รี ยนอ่านบทที่ 2 ในคูม่ ือผู้เรี ยน เพื่อทบทวนสิง่ ที่ครอบคลุมในชันเรี
้ ยนวันนี ้ และเพื่อ
เตรี ยมตัวสําหรับคาบเรี ยนต่อไป

18. การประเมินผลบทเรียน
กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านเพื่อการปรับปรุงบทเรี ยนนี ้
ส่วนใดของบทเรี ยนนี ้ที่ใช้ ได้ ดีที่สดุ ? ส่วนใดบ้ างที่ทําให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจยากที่สดุ ?
เนื ้อหาเรื่ องใดที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน?
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บทเรีบยที่ 3
จัดการกับอารมณ์
1.

หลักความจริงจากพระคัมภีร์
เราต้ องค้ นหาว่าพระเจ้ าจะให้ เราแสดงอารมณ์ของเราอย่างไร

3

2.

ข้ อพระธรรมหลัก 1 โครินธ์ 10:29
ความรู้สกึ ของผู้อื่นเป็ นสิง่ สําคัญ เราไม่มีเสรี ภาพที่จะทําสิง่ ที่จะสร้ างความเดือดร้ อนให้ กบั ผู้อื่น
(แปลความ)

3.

การอ้ างอิงคู่มือผู้เรียน
หน้ า 23-26 ในคูม่ ือผู้เรี ยน และ โครงการที่ 4 ของสมุดบันทึกโครงการ “อารมณ์ของข้าพเจ้า”
คูไ่ ปกับบทเรี ยนนี ้

4.

เตรียมความพร้ อมก่ อนเรียน (5-10 นาที)
เริ่มคาบเรี ยนนี ้ด้ วยการยกตัวอย่างการสร้ างและการใช้ ชีวิตในบ้ านหลังหนึง่ ท่านสามารถใช้
ตัวอย่างนี ้เพื่อแสดงให้ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ความจริง และความรู้สกึ จาก
ประสบการณ์ประจําวันของการดําเนินชีวติ คริ สเตียน
วิธีการใช้ ตวั อย่ างนี ้
วัตถุประสงค์หลักของบทเรี ยนนี ้คือการแสดงให้ เห็นว่าอารมณ์ของเรามีผลกระทบอย่างไรต่อ
ชีวิตประจําวันในฐานะที่เราเป็ นคริ สเตียน การสร้ างบ้ านหนึง่ หลังและใช้ ชีวิตอยูใ่ นนัน้ สามารถนําไป
เปรี ยบเทียบกับสิง่ ที่จําเป็ นต้ องใช้ ในการดําเนินชีวิตคริสเตียนที่ประสบความสําเร็ จ
การสร้ างบ้ าน
ความรู้สกึ ของเรามีความสําคัญอย่างไรเมื่อเราเป็ นคริ สเตียน? พระเจ้ าอยากให้ เราเพิกเฉยต่อ
ความรู้สกึ เหล่านี ้หรื อ? ไม่เลย แต่ความรู้สกึ นันต้
้ องอยูใ่ นอันดับที่สาม สิง่ แรกและสิง่ สําคัญที่สดุ คือ
ความจริ งในพระคัมภีร์ที่บอกเราเรื่ องการเป็ นคริ สเตียน สิง่ ที่สองคือความเชื่อ (พลัง) ที่พระเจ้ า
ประทานให้ เราเพื่อที่จะกระทําตามความจริงเหล่านัน้ คือการเชื่อฟั งความจริงและรับเชื่อเป็ น
คริสเตียน
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เราลองเปรี ยบเทียบกับสามสิง่ นี ้ –ความจริ ง ความเชื่อ และความรู้สกึ กับบ้ านหลังหนึง่ รากฐาน
ของบ้ านหลังนี ้เป็ นตัวแทนของความจริงในพระคัมภีร์ที่บอกเราถึงการเป็ นคริสเตียน กําแพง หลังคา
หน้ าต่าง ฯลฯ เป็ นตัวแทนของความเชื่อที่พระเจ้ าประทานให้ เมื่อเราเป็ นคริสเตียน พระองค์ให้ เรามี
พลังที่จะเปลีย่ นแปลงชีวิตของเราอย่างแท้ จริ ง เราสามารถเห็นความแตกต่างได้ ความรู้สกึ ของเรา
สามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั ความร้ อนในบ้ าน ความรู้สกึ ของเราช่วยให้ เรามีความสุขในแต่ละวัน
เหมือนกับความร้ อนทําให้ เรารู้สกึ ดีเมื่ออากาศเย็นในฤดูหนาว
ความรู้สกึ ของเราสําคัญมากเพราะพระเจ้ าสร้ างเราให้ เป็ นคนที่ไวต่อความรู้สกึ เป็ นคนที่มี
อารมณ์ แต่ความรู้สกึ ที่เรามีในเมื่อเราเป็ นคริสเตียนนันไม่
้ สําคัญเท่ากับการมีความเข้ าใจและ
การเชื่อฟั งความจริงในพระคัมภีร์ที่บอกถึงการเป็ นคริ สเตียน
ทําให้ บ้านของเราสบายน่ าอยู่เสมอ
สภาพอากาศในหลายๆ เขตของโลกนี ้เปลีย่ นแปลงไปเดือนต่อเดือน สมมุตวิ า่ บ้ านของเรามีทงั ้
เตาผิงและเครื่ องปรับอากาศ เรามีอปุ กรณ์ทงสองชิ
ั้
้นนี ้ด้ วยเหตุผลหลักคือรักษาอุณหภูมิให้ อยูใ่ น
ระดับที่สบายตลอดทังปี
้ เราใช้ ความร้ อนเมื่ออากาศข้ างนอกเย็น และใช้ เครื่ องปรับอากาศเมื่อข้ าง
นอกร้ อนอบอ้ าวจนทนไม่ไหว
สิง่ สําคัญของการมีบ้านที่สบายคือการจัดการเตาผิงและเครื่ องปรับอากาศอย่างระมัดระวัง ถ้ า
เราเป็ นคนที่ไม่ระมัดระวัง และปล่อยให้ เตาผิงร้ อนเกินไป มันอาจจะลุกเป็ นไฟและเผาบ้ านมอดไหม้
เพื่อป้องกันไม่ให้ เหตุการณ์นี ้เกิดขึ ้น เราอาจปิ ดเตาผิงและไม่ใช้ มนั เลย บ้ านก็จะไม่ถกู ไฟไหม้ แต่
ท่อนํ ้าอาจกลายเป็ นนํ ้าแข็งหรื อเราอาจจะแข็งตายถ้ าหนาวเกินไป

32

คู่มือครู
การประยุกต์ ใช้
พระเจ้ าให้ อารมณ์กบั เราเพื่อที่เราจะมีความสุขในชีวิต พระองค์ให้ เรามีหน้ าที่เรี ยนรู้วธิ ีการ
จัดการกับอารมณ์อย่างเหมาะสม

3

ความรู้สกึ ใกล้ ชิดกับพระเจ้ าไม่ได้ ทําให้ เราเป็ นคริ สเตียน บ้ านก็คือบ้ านไม่วา่ มันจะมี
เครื่ องปรับอากาศอยูข่ ้ างในหรื อไม่ก็ตาม เช่นเดียวกับการเป็ นคริ สเตียน คนมาเป็ นคริ สเตียนก็เพราะ
พวกเขาได้ สร้ างรากฐานที่เหมาะสมสําหรับชีวิตใหม่ด้วย “วัสดุ” ที่พระเจ้ าประทานให้ พวกเขา เรา
ไม่ได้ เป็ นคริ สเตียนเพราะเรารู้สกึ ดี แต่การเป็ นคริสเตียนที่ประสบความสําเร็ จนัน้ เราจะต้ องเรี ยนรู้
การจัดการกับอารมณ์ของเราอย่างเหมาะสม
ถ้ าเราไม่ระมัดระวังอารมณ์ เราอาจจะเจ็บปวดกับความเสียหายที่ตามมา ในทํานองเดียวกันกับ
การระมัดระวังเตาไฟในบ้ าน ไฟสามารถเผาผลาญบ้ านได้ ถ้ าเราปล่อยให้ อารมณ์อยูเ่ หนือการ
ควบคุม เราก็จะจบลงด้ วยการทําลายความสัมพันธ์กบั พระเจ้ า ยกตัวอย่างเช่น เมื่อสมพงษ์ เริ่ มโกรธ
คนอื่นและทะเลาะกัน และหลังจากทะเลาะกันแล้ ว สมพงษ์ ยงั โกรธอยู่ ความปรารถนาที่จะแก้ แค้ น
ของเขาทําให้ เขาห่างไกลจากพระเจ้ า
ในเวลาต่อมาเขาก็ครุ่นคิดถึงสถานการณ์ทงหมดและตั
ั้
ดสินใจว่าถ้ าพระเจ้ าไม่สามารถเอาความ
โกรธของเขาไป เขาก็ไม่เหมาะที่จะเป็ นคริสเตียน
การกล่าวโทษพระเจ้ าไม่ได้ ชว่ ยแก้ ปัญหาของสมพงษ์ คริ สเตียนที่ประสบความสําเร็จต้ องเรี ยนรู้
ที่จะจัดการกับอารมณ์ของเขาและเธออย่างเหมาะสม
คริ สเตียนบางคนมีปฏิกิริยาในทางตรงกันข้ ามกับที่สมพงษ์ ทํา พวกเขารู้วา่ การปล่อยให้ ความรุ้
สึกควบคุมชีวติ นันเป็
้ นเรื่ องที่ผิด ดังนันพวกเขาจึ
้
งเก็บกดอารมณ์ไว้ คริสเตียนจะไม่มีความสุขกับชีวิต
ถ้ าปฏิเสธที่จะให้ ความรู้สกึ อบอุน่ เติมเต็มในหัวใจ พวกเขาจะกลายเป็ นคนเย็นชา ไร้ อารมณ์ ถ้ า
ความเย็นชาแบบนี ้ยังคงมีอยู่ มันอาจจะนําไปสูก่ ารตายฝ่ ายวิญญาณ
บางคนมีแนวความคิดที่วา่ การเป็ นคริสเตียนฝ่ ายวิญญาณที่แท้ จริงจะต้ องไม่แสดงอารมณ์
ออกมาอย่างเปิ ดเผย ให้ เราดูชีวิตของพระเยซูที่พิสจู น์ให้ เห็นว่าความคิดเหล่านี ้ผิด มีหลายโอกาสที่
พระเยซูทรงแสดงอารมณ์ออกมาอย่างชัดเจน
คริสเตียนบางคนพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์กบั พระเจ้ าผ่านทางความรู้สกึ ถ้ ารู้สกึ ใกล้ ชิด
พระเจ้ าในวันนี ้ ก็มนั่ ใจว่ากําลังเจริ ญเติบโตฝ่ ายวิญญาณอย่างดี รากฐานแบบนี ้ไม่มนั่ คงอย่างมาก
ความรู้สกึ ของเราเปลี่ยนแปลงได้ ในทุกๆ วัน ถ้ ารากแห่งความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ าก่อขึ ้นด้ วย
ความรู้สกึ แล้ วละก็ ความเข้ มแข็ง (หรื อความมัน่ คง) แห่งความสัมพันธ์ของเราก็จะเปลี่ยนไปแบบวัน
ต่อวัน เราต้ องสร้ างชีวิตบนรากฐานแห่งความจริ งตามพระคัมภีร์ ไม่ใช่ความรู้สกึ

ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียน
5.

33

วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยนนี ้
อธิบายวัตถุประสงค์หลักของชันเรี
้ ยนเรื่ องอารมณ์ ให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจความแตกต่างระหว่าง
บทเรี ยนและบทเรี ยนเรื่ องอารมณ์ในวิชา การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริ สเตียนใหม่ เรื่ อง เราจะรู้ได้
อย่างไรว่าเราเป็ นคริ สเตียน ในวิชานัน้ เป้าหมายหลักของเราคือการทําให้ เกิดความเข้ าใจว่าอารมณ์
มีความเกี่ยวข้ องอย่างไรเมื่อเราเป็ นคริสเตียน ในชันเรี
้ ยนนี ้เป้าหมายหลักของเราคือการสํารวจว่า
อารมณ์ทํางานอย่างไรในชีวิตประจําวันของคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็จ
แหล่งความรู้ที่ดีเกี่ยวกับอารมณ์ คือหนังสือเรื่ อง การเยี ยวยารักษาอารมณ์ทีเ่ สียหายโดยเดวิด ซี
มานด์ (Healing for Damaged Emotions by David Seamands) หนังสือเล่มนี ้รวมทังส่
้ วนของ
คําถามเพื่อการศึกษาและใคร่ครวญ ถ้ าเป็ นได้ ให้ อา่ นหนังสือเล่มนี ้และหนุนใจให้ ผ้ เู รี ยนอ่านด้ วย ถ้ า
พวกเขาเคยเผชิญกับสถานการณ์ที่เจ็บปวดในอดีต

6.

ความจริงพืน้ ฐานเกี่ยวกับอารมณ์ ของเรา (3-5 นาที)
ในจุดนี ้ ท่านอาจต้ องบรรยายเนื ้อหารวมๆเกี่ยวกับอารมณ์
ก. อารมณ์เป็ นสิง่ สําคัญสําหรับคริ สเตียน
ข. พระเจ้ าสร้ างเราด้ วยอารมณ์ พระองค์ต้องการให้ เราเรี ยนรู้ที่จะแสดงอารมณ์ของเราอย่างที่
พระเจ้ าพอพระทัย
ค. อารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลงได้ บางครัง้ รวดเร็ วมาก นี่เป็ นเรื่ องปกติ และไม่เป็ นไรหากเกิดขึ ้น
เป็ นบางครัง้
ง. อารมณ์ของเราไม่ควรเป็ นรากฐานของความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ า บางวันเราอาจรู้สกึ ว่า
พระเจ้ าสถิตอยูใ่ กล้ เรา ในวันอื่นๆเราอาจรู้สกึ ว่าพระเจ้ าทอดทิ ้งให้ เราอยูล่ ําพัง
จ. คริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จต้ องเรี ยนรู้ที่จะไวและรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง และความรู้สกึ
ของคนอื่นด้ วย

7.

พระเยซูทรงแสดงอารมณ์ อย่ างไร (10-20 นาที)
สําหรับกิจกรรมถัดไป ให้ แบ่งชันเรี
้ ยนออกเป็ นสองกลุม่ (กลุม่ หนึง่ มีผ้ เู รียนสองถึงสี่คน) แนะนํา
กิจกรรมนี ้ด้ วยการอธิบายว่ามีหลายโอกาสที่พระเยซูทรงแสดงอารมณ์ออกมาอย่างชัดเจน

3
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ก. กิจกรรมกลุ่มย่ อย
ให้ ข้อพระคัมภีร์ข้างล่างนี ้แก่ผ้ เู รี ยนแต่ละกลุม่ ให้ พวกเขาอ่านข้ อพระธรรมและระบุอารมณ์
หลายๆ แบบ ที่พระเยซูทรงแสดงในสถานการณ์นนั ้ ทําไมพระเยซูทรงแสดงอารมณ์นี ้? (5-10 นาที)
1
2
3
4
5

3

มาระโก 10:17-30
ยอห์น 11:11-44
มาระโก 3:1-6
มาระโก 6:30-44
มาระโก 15:16-39

เศรษฐี หนุม่
ลาซารัสสิ ้นชีวติ
พระเยซูรักษาชายมือลีบ
พระเยซูเลี ้ยงคน 5 พันคน
พระเยซูถกู ตรึงที่กางเขน

ข้ อ 21 ความรัก
ข้ อ 33-35 ความโศกเศร้ า
ข้ อ 5 ความพิโรธ
ข้ อ 34 ความเมตตา
ข้ อ 34 ความปวดรวดร้ าว
(ความหมายโดยนัย)

ข. รายงานกลุ่มย่ อย
ให้ แต่ละกลุม่ รายงานสิง่ ที่ค้นพบให้ ผ้ เู รี ยนทังชั
้ นทราบ
้
ประการแรก อธิบายคร่าวๆ เกี่ยวกับ
สถานการณ์ท่ีพระเยซูเผชิญ อธิบายด้ วยว่าพระเยซูทรงแสดงอารมณ์แบบไหนออกมาและพระองค์
แสดงออกอย่างไร (ถ้ าพระคัมภีร์บอกอย่างนัน)
้ เมื่ออธิบายว่า ทําไม พระเยซูทรงแสดงความรู้สกึ นี ้
ออกมาแล้ ว พวกเขาก็จะต้ องบอกเพื่อนร่วมชันว่
้ าพระคัมภีร์พดู ถึงเรื่ องนี ้อย่างชัดเจนหรื อไม่ หรื อเป็ น
ความคิดเห็นของกลุม่ ที่ได้ จากข้ อมูลในพระคัมภีร์
ค. สรุ ปใจความสําคัญและวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมนี ้
ใช้ กิจกรรมนี ้เพื่อชี ้ให้ เห็นว่า พระเยซูทรงแสดงอารมณ์แบบผู้ใหญ่และตามแบบพระคัมภีร์ ใน
ฐานะคริ สเตียนใหม่ เราต้ องมุง่ มัน่ สูเ่ ป้าหมายของการแสดงอารมณ์ของเราอย่างเป็ นที่พอพระทัยของ
พระเจ้ า
8.

แนะนํา ขัน้ ตอนที่ 4 “เรี ยนรู้วิธีจัดการกับอารมณ์ ของทาน” (3-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 23)
้
่ 4 ด้ วยการบอกและทบทวนอย่างรวดเร็วถึง 3 ขันตอนแรกของการเป็
้
น
แนะนําขันตอนที
คริสเตียนที่ประสบความสําเร็จ ที่ได้ เรี ยนมาแล้ ว ท่านอาจต้ องการใช้ ข้อมูลการนําเสนอซึง่ ให้ ไว้ ใน
หน้ า 23 ของคูม่ ือผู้เรี ยน เพื่อแนะนําขันตอนที
้
่ 4 “เรี ยนรู้วิธีจดั การกับอารมณ์ของท่าน” คําสําคัญ
ของเรื่ องนี ้ คือ คําว่า “จัดการ” การจัดการหมายถึงการทําให้ เกิดประโยชน์สงู สุด การใช้ ในทางที่ดี
ที่สดุ และเพื่อใช้ ในเวลาที่ดที ี่สดุ
การจัดการกับอารมณ์ได้ เป็ นอย่างดีนนไม่
ั ้ ได้ หมายความว่าจะต้ องเก็บกดหรื อกลันความรู
้
้ สกึ ไว้
การเรี ยนรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้วิธีการใช้ อารมณ์ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
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ท่านอาจใช้ เวลา 2-3 นาทีและอภิปรายคําถามข้ อ 1-3 ในโครงการที่ 4 เรื่ อง “อารมณ์ของ
ข้าพเจ้า” จากคําถามเหล่านี ้ ถามผู้เรี ยนว่าพระคัมภีร์พดู อะไรเกี่ยวกับอารมณ์บางอย่างของเรา
คําถามที่ 3 ยังสามารถนําไปใช้ เมื่อพูดเกี่ยวกับสิง่ ที่ผ้ เู รี ยนควรทําเมื่อมี “ความรู้สกึ ผิด” เกิดขึ ้น
ชี ้ให้ เห็นว่าแม้ แต่พระเยซูก็ยงั แสดงอารมณ์ พระเจ้ าทรงต้ องการให้ เราได้ ประโยชน์อย่างเต็มที่เมื่อเรา
ใช้ อารมณ์อย่างที่พอพระทัยของพระเจ้ า
จากโครงการที่ 4 ในสมุดบันทึกโครงการเรื่ อง “อารมณ์ ของข้ าพเจ้ า”
1.

อ่านพระธรรม 2 โครินธ์ 8:11 ท่านควรแสดงอารมณ์อะไรออกมาเมื่อท่านทํางาน
2 โครินธ์ 8:11
เพื่อว่าเมื่อท่านมีใจพร้ อมอยูแ่ ล้ ว ท่านก็จะได้ ทําให้ สาํ เร็จตามความสามารถของท่าน

2.

พระเจ้ าต้ องการให้ คริสเตียนแสดงอารมณ์แบบไหนในการดําเนินชีวติ ของพวกเขา?
ก. มาระโก 12:30-31
ข. ยอห์น 14:27
ค. 1 เปโตร 1:16; 1 ยอห์น 1:4
อารมณ์แบบไหนที่ไม่ควรครอบงําชีวิตของคริ สเตียน?
ก. 2 ทิโมธี 1:7
ข. ยากอบ 1:19-20
ค. ความรู้สกึ ผิด

3.

คริ สเตียนใหม่สามารถเรี ยนรู้วิธีการจัดการกับความรู้สกึ ของเขาหรื อเธอในแบบที่พระเยซูทรง
จัดการกับความรู้สกึ ของพระองค์ได้ อย่างไร? จุดเริ่มต้ นของสามหัวข้ อนี ้อยูใ่ นคูม่ ือผู้เรี ยน หน้ า 24-26
(หัวข้ อย่อย ก-ค)
9.

ครอบคลุมหัวข้ อย่ อย ก. ท่ านเรียนรู้ท่จี ะจัดการกับความรู้สึกของท่ านด้ วยการพัฒนา
ทัศนคติตามหลักการของพระคัมภีร์ (5-10 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 24)
ในการครอบคลุมเรื่ องนี ้ สอนให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจความแตกต่างระหว่างทัศนคติและอารมณ์ ให้ เน้ น
ยํ ้าความสําคัญของการศึกษาพระคัมภีร์ในเรื่ องนี ้
เน้ นยํ ้าความจริ งที่วา่ อารมณ์ตา่ งๆ ของเรานันพระเจ้
้
าประทานให้ และพระองค์ต้องการให้ เรามี
ประสบการณ์กบั มันอย่างแท้ จริ ง บางครัง้ คริ สเตียนมีความคิดที่วา่ คนที่แสดงอารมณ์ออกมาอย่าง
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คู่มือครู
เปิ ดเผยกําลังแสดงถึงการไม่มีวฒ
ุ ิภาวะ พระเยซูทรงเป็ นตัวอย่างที่ชดั เจนให้ กบั เรา บ่อยครัง้ ที่
พระองค์แสดงอารมณ์อย่างเปิ ดเผย
เราทุกคนแสดงความรู้สกึ ที่แตกต่างกัน พระเจ้ าสร้ างเราแต่ละคนพิเศษ เมื่อคนๆหนึง่ เป็ น
คริสเตียน เขาหรื อเธอไม่ต้องพยายามที่จะแตกต่างจากที่เป็ นอยูแ่ ล้ ว พระเจ้ าไม่ต้องการให้ เราหยุด
การเป็ นตัวเราเอง แต่พระองค์ต้องการให้ เราถอดนิสยั ที่เป็ นบาปซึง่ ขัดขวางการเจริญเติบโตฝ่ าย
วิญญาณของเรา
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คริ สเตียนที่ไม่เคยแสดงอารมณ์ก็เท่ากับว่าไม่ได้ แสดงให้ เห็นถึงความเป็ น “ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ
ที่แท้ จริ ง” ถ้ าคนเราเป็ นคน “เย็นชาทางอารมณ์” ไม่คอ่ ยแสดงอารมณ์ออกมาแล้ วละก็
พระเจ้ าทรงต้ องการให้ เราเป็ นเหมือนพระคริ สต์มากขึ ้น นัน่ หมายความว่าการเรี ยนรู้วิธีการแสดง
ความรู้สกึ อย่างสร้ างสรรค์ เพื่อที่คนอื่นจะรู้วา่ เราเป็ น “คนอบอุน่ ”
คริ สเตียนอีกกลุม่ หนึง่ แสดงออกมากเกินไปและปล่อยให้ อารมณ์ครอบงําชีวิตของเขา ถ้ าเราจะ
เป็ นเหมือนพระคริ สต์มากขึ ้น เราก็จําเป็ นต้ องเรี ยนรู้วธิ ีการทําให้ อารมณ์อยูภ่ ายใต้ การควบคุม
ความรู้สกึ ต่างๆถูกกระตุ้นในจิตใจ เราจะมีปฏิกิริยากับความรู้สกึ ของเราอย่างไรนัน้ ขึ ้นอยูก่ บั
ทัศนคติของเรา ถ้ าเรากําลังเรี ยนรู้ที่จะแสดงความรู้สกึ เหมือนกับพระเจ้ า เราก็จะต้ องเรี ยนรู้การคิด
ให้ เหมือนกับที่พระเจ้ าคิด เรี ยนรู้วิธีการแสดงความรู้สกึ ของเราอย่างเหมาะสม เรี ยนรู้ที่จะมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อแต่ละสถานการณ์ด้วยความรู้สกึ เดียวกับที่พระเยซูทรงใช้ กบั สถานการณ์นนั ้
ถ้ าได้ สอนวิชา การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริ สเตียนใหม่ วิชา ท่าที ไปแล้ ว ท่านก็อาจชี ้ให้ เห็น
อย่างคร่าวๆ ว่า เรื่ องทังหมดที
้
่ได้ เรี ยนในวิชาทัศนคตินี ้มีความเกี่ยวข้ องกับขันตอนนี
้
้ในการเป็ น
คริสเตียนที่ประสบความสําเร็จ
10. ครอบคลุม หัวข้ อย่ อย ข. เมื่อมี “ความรู้สึกที่ผิด” จงระบายมันออกมาด้ วยการอธิษฐานกับ
พระเจ้ า (5-15 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 25-26)
สรุปประเด็นสําคัญที่ครอบคลุมในคูม่ ือผู้เรี ยน โดยเฉพาะสิง่ ที่ทําให้ ร้ ูสกึ “ผิด” ท่านสามารถใช้
คําถามที่ 3 ในโครงการที่ 4 ของสมุดบันทึกโครงการเรื่ อง “อารมณ์แบบไหนทีไ่ ม่ควรครอบงําชี วิต
คริ สเตียน” ชี ้ให้ เห็นว่าหลายตอนของพระธรรมสดุดี กษัตริย์ดาวิดได้ แสดงความรู้สกึ กับพระเจ้ า
บ่อยครัง้ ที่เขาบอกกับพระเจ้ าเกี่ยวกับความโกรธและความเกลียดที่เขามีตอ่ ศัตรู
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ความรู้สกึ ในด้ านลบแทบจะไม่ช่วยให้ สถานการณ์ดีขึ ้น ดังนันเราอาจจะเรี
้
ยนรู้ที่จะมีปฏิกิริยา
เหมือนในพระธรรมยากอบ 1:2 คือตอบสนองด้ วยความยินดี ในขณะที่พฒ
ั นาทัศนคติแห่งความยินดี
ในทุกสถานการณ์นนั ้ เราจะพบว่ามันง่ายขึ ้นมากที่จะกลับสูค่ วามรู้สกึ ยินดีในแต่ละสถานการณ์
11. อารมณ์ ของเราและการทดลองให้ ทาํ บาป (5-10 นาที)
ใช้ เวลาอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์บางอย่างที่ผ้ เู รี ยนถูกทดลองให้ แสดงอารมณ์ที่ผิดในเวลาที่
ผิด ตัวอย่างที่ดีของเรื่ องนี ้คือเมื่อเราถูกบางคนตําหนิและวิพากษ์ วิจารณ์ การตอบสนองทางอารมณ์
ส่วนใหญ่อาจจะเป็ นการโกรธหรื อกลัว การตอบสนองทางอารมณ์เหล่านี ้สามารถนําไปสูค่ วามรุนแรง
ที่เราอาจจะพูดหรื อทําในสิง่ ที่เราจะเสียใจในภายหลัง
ผลในทางตรงกันข้ ามอาจเกิดขึ ้นจริ งเมื่อเราเผชิญกับการทดลองให้ ทําบาป อารมณ์ที่ผลักดันเรา
เข้ าสูก่ ารทดลองนัน้ อาจเป็ นอารมณ์ที่เป็ นด้ านบวก ยกตัวอย่าง เช่น ความทรงจําเกี่ยวกับการมี
ความรู้สกึ เคลิบเคลิ ้มเมื่อได้ เสพยาเสพติด อาจกลายเป็ นแรงขับทางอารมณ์ที่มีพลังพอที่จะผลักดัน
คนๆนันให้
้ หวนกลับไปใช้ ยาเสพติดอีก
หรื อการผูกมัดทางอารมณ์ของความสัมพันธ์เก่าๆ อาจจะเข้ ามาชักจูงหัวใจของเรา แม้ คนๆนัน้
ไม่ใช่คริสเตียนก็ตาม “ความรู้สกึ ที่เป็ นบวก” นี ้อาจจะดึงเราเข้ าสูค่ วามสัมพันธ์ที่ขดั กับสิง่ ที่พระเจ้ า
ต้ องการให้ เราทํา
ในปฐมกาลบทที่ 3 เอวาถูกชักจูงให้ ลองกินผลไม้ แม้ พระเจ้ าบอกเธอว่าห้ ามกินก็ตาม นี่เป็ น
ตัวอย่างที่ชี ้ให้ เห็นว่า “อารมณ์” ของเราสามารถดึงเราไปในทิศทางที่ผดิ –ห่างจากพระเจ้ า แทนที่จะ
ใกล้ ชิดกับพระองค์
เราต้ องเรี ยนรู้ที่จะใช้ ความจริงของพระเจ้ าให้ เป็ นนาฬิกาปลุก เพื่อปลุกเราเมื่ออารมณ์เหล่านี ้
พยายามดึงเราเข้ าสูส่ ถานการณ์ที่นําไปสูค่ วามบาป
12. เรียนรู้ท่ จี ะแสดงอารมณ์ ออกมาเป็ นคําพูด (5-10 นาที)
ตลอดเวลาที่อภิปรายบทเรี ยนนี ้ ให้ เน้ นยํ ้าความสําคัญของการเรี ยนรู้เพื่อแสดงความรู้สกึ ออกมา
เป็ นคําพูด คนจํานวนมากไม่เคยเรี ยนรู้ที่จะแสดงความรู้สกึ ออกมาเป็ นคําพูดอย่างเหมาะสม
ในหนังสือ ทําไมข้าพเจ้าต้องกลัวทีจ่ ะบอกท่านว่าข้าพเจ้าเป็ นใคร ? (Why Am I Afraid to Tell You
Who I am? by John Powell) ของจอห์น โพเวลล์นนั ้ มีบทที่ยอดเยี่ยม (บทที่ 4) เรื่ อง “รับมื อกับ
อารมณ์ของเรา” (Dealing with Our Emotions) เขาได้ ยกตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการแสดง
อารมณ์ออกมาเป็ นคําพูดในแบบที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
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13. ครอบคลุม หัวข้ อย่ อย ค. เรี ยนรู้ท่ จี ะไวต่ อความรู้สึกของผู้อ่ นื
(10-15 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 26)
สรุปประเด็นสําคัญของหัวข้ อนี ้ตามที่ครอบคลุมอยูใ่ นคูม่ ือผู้เรี ยน และตอบคําถามที่ 4 ใน
โครงการที่ 4 ของสมุดบันทึกโครงการ ควบคูไ่ ปกับเรื่ องนี ้
จากโครงการที่ 4 ในสมุดบันทึกโครงการ “อารมณ์ ของข้ าพเจ้ า”

3

4.

พระธรรม 1 โครินธ์ 10:29 ฉบับ New Life Bible แปลความ “ความรู้สกึ ของผู้อื่นเป็ นสิง่
สําคัญ เราไม่มีเสรี ภาพที่จะทําสิง่ ที่จะสร้ างความเดือดร้ อนให้ กบั ผู้อื่น”
ก. ลองคิดถึงสถานการณ์ในช่วง 2-3 วันที่ผา่ นมาที่ท่านได้ ทําสิง่ ที่สร้ างความเดือดร้ อน
ให้ กบั ผู้อื่น? อธิบายสันๆ
้
ข. อารมณ์แบบไหนที่ทา่ นแสดงออกมาในสถานการณ์นน?
ั้
ค. อารมณ์แบบไหนที่ทา่ นคิดว่าคนอื่นรู้สกึ ในระหว่าง หรื อหลังจากที่ได้ ประสบกับเรื่ อง
นี ้มา?
ง. ท่านมีวธิ ีตอบสนองอย่างอื่นที่ดีกว่าซึง่ ทําให้ คนอื่นไม่ต้องเจ็บปวดไหม?

ถ้ าผู้เรี ยนลังเลที่จะให้ คาํ ตอบต่อคําถามนี ้ คุณครูอาจต้ องให้ ตวั อย่างจากชีวิตของคุณครูเองและ
จากผู้เรี ยนที่จบแล้ ว
น่าเสียดายที่ไม่มีเคล็ดลับวิเศษที่จะทําให้ เรามีความรู้สกึ ไวอย่างทันที พวกเราบางคนไม่ไวอย่าง
มากต่อความรู้สกึ ของคนอื่น ร่องรอยความสัมพันธ์ที่แตกร้ าวที่อยูเ่ บื ้องหลังเราแสดงให้ เห็นถึงผลที่
ตามมาของการดําเนินชีวิตแบบเก่าๆ ข้ อพระธรรมหลักสําหรับวันนี ้มุง่ เน้ นในเรื่ องนี ้ ใช้ เวลาใน
การอภิปรายวิธีที่เราสามารถเป็ นคนที่ไวต่อความรู้สกึ ของคนอื่นมากขึ ้น
14. การบําบัดอารมณ์ ท่ เี สียหาย (ทางเลือก 10-20 นาที)
ถ้ ามีเวลา ให้ อภิปรายเรื่ องการบําบัดอารมณ์ที่เสียหาย คริ สเตียนใหม่จํานวนมากมาจาก
ภูมิหลังที่พวกเขาได้ รับความเจ็บปวดทางอารมณ์ บ่อยครัง้ ที่เป็ นเรื่ องของความสัมพันธ์ในครอบครัว
ความเจ็บปวดทางอารมณ์เหล่านี ้บางครัง้ อาจจะอยูล่ กึ และมีผลกระทบอย่างมากต่อการดําเนิน
ชีวิตคริ สเตียน บางครัง้ การบําบัดภายในก็เป็ นประเด็นที่มีการถกเถียงกันในคริสตจักร ดังนันท่
้ าน
จะต้ องกําหนดแนวทางที่ดที ี่สดุ ในการอภิปรายเรื่ องนี ้ในชันเรี
้ ยน
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เดวิด ซีมานด์ได้ เขียนหนังสือเล่มหนึง่ เกี่ยวกับ การบําบัดสําหรับอารมณ์ ทีเ่ สียหาย (Healing of
Damaged Emotions by David Seamands) ซึง่ เป็ นแหล่งความรู้ที่ยอดเยี่ยม เป็ นหนังสือที่รวมทัง้
คําถามสําหรับการศึกษาและการใคร่ครวญส่วนตัว
15. แนวความคิดสําหรับคาบเรี ยนเพิ่มเติม
ถ้ าคุณครูต้องการใช้ เวลาเพิม่ เติมสําหรับวิชานี ้ ให้ อภิปรายในรายละเอียดมากขึ ้นเกี่ยวกับ
อารมณ์บางอย่างที่บอ่ ยครัง้ ก็เป็ นเรื่ องยากสําหรับคริ สเตียน หนังสือของเจมส์ ด็อบสัน เรื่ อง
“อารมณ์: เราไว้ วางใจได้ หรื อ ? (Emotions: Can you Trust Them? by James Dobson) ให้ ข้อมูลที่
ดีเยี่ยมเกี่ยวกับวิชานี ้ มีหนังสือดีๆอีกมากมายที่พดู ถึงเรื่ องอารมณ์ หนังสือหลายเล่มถูกระบุไว้ บน
เว็บไซต์ www.GSNCweb.com ในหมวด “แหล่งสําหรับการศึกษาเพิม่ เติม” (‘Resource for further
study’)
16. ครอบคลุม ขัน้ ตอนที่ 5 แบ่ งปั นให้ ผ้ ูอ่ นื รู้ว่าพระเยซูทรงทําอะไรในชีวิตของท่ าน
(5-10 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 26-27)
ในที่ชว่ งใกล้ จะจบคาบเรี ยนนี ้ ให้ อภิปรายคร่าวๆ เกี่ยวกับขันตอนที
้
่ 5 “แบ่งปันให้ผอู้ ืน่ รู้ว่า
พระเยซูทรงทําอะไรในชี วิตของท่าน” นี่เป็ นขันตอนที
้
่สาํ คัญมากสําหรับคริ สเตียนใหม่ การเรี ยนรู้ที่จะ
แบ่งปั นให้ ผ้ อู ื่นรู้ถึงสิง่ ที่พระเยซูทรงทําในชีวิต เป็ นวิธีที่มีพลังเพื่อที่ผ้ เู รี ยนจะเจริ ญเติบโตอย่าง
แข็งแกร่งขึ ้นในความสัมพันธ์กบั พระเยซู ถ้ ามีเวลา ให้ แยกคาบเรี ยนขันตอนที
้
่ 5 ดูในหน้ า 26-27 ใน
คูม่ ือผู้เรี ยน เพื่อเป็ นข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับหัวข้ อนี ้
17. ครอบคลุม หัวข้ อ ข. วิธีการเริ่มใช้ ห้าขัน้ ตอน (5-10 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 28-30)
ในขณะที่กล่าวสรุปในชันเรี
้ ยนนี ้ ให้ ครอบคลุมคร่าวๆเกี่ยวกับแนวความคิดเรื่ องการเริ่ มใช้ ห้า
ขันตอนเหล่
้
านี ้ เพื่อที่จะเป็ นคริสเตียนที่ประสบความสําเร็ จ เน้ นยํ ้าถึงความสําคัญในการประยุกต์ใช้
กับชีวิตส่วนตัว –ไม่เพียงแค่ครัง้ หรื อสองครัง้ – แต่อย่างต่อเนื่อง วันต่อวัน ยิง่ ผู้เรี ยนนําขันตอน
้
เหล่านี ้ไปปฏิบตั มิ ากเท่าใด พวกเขาก็จะยิ่งมีความสัมพันธ์สว่ นตัวกับพระเยซูแข็งแรงมากขึ ้นเท่านัน้
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18. การประยุกต์ ใช้ กับชีวิตส่ วนตัว (5 นาที)

3

ก. แสดงความรู้สึกอย่ างสัตย์ ซ่ อื
จดจ่อที่การประยุกต์ใช้ กบั ชีวติ ส่วนตัวในวันนี ้ เกี่ยวกับการแสดงความรู้สกึ ของเราออกมาเป็ น
คําพูด ต่อพระเจ้ าและคนอื่นๆ ยํ ้าถึงความสําคัญของความสัตย์ซื่อในการใช้ อารมณ์ ผู้ที่อยูฝ่ ่ าย
วิญญาณที่แท้ จริ งจะไม่ปฏิเสธความรู้สกึ ของตนเอง พวกเขาสัตย์ซื่อต่อความรู้สกึ และแสดงอารมณ์
ออกมาอย่างเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้ า ให้ ผ้ เู รี ยนดูคําตอบที่ได้ เติมลงในคําถามที่ 5 ในโครงการที ่
4 ของสมุดบันทึกโครงการ
ข. เรียนรู้ท่ จี ะไวต่ อความรู้สึกของผู้อ่ นื
สิง่ ที่สาํ คัญอีกอย่างหนึง่ ซึง่ อาจเป็ นจุดจดจ่อสําหรับการประยุกต์ใช้ กบั ชีวิตส่วนตัว คือการท้ า
ทายผู้เรี ยนให้ เรี ยนรู้ที่จะเป็ นคนที่ไวต่อความรู้สกึ ของผู้อื่นมากขึ ้น ให้ พวกเขาเลือกใครคนหนึง่ ซึง่ เป็ น
คนที่พวกเขาต้ องการจะไวต่อความรู้สกึ มากขึ ้น ให้ ผ้ เู รี ยนเขียนสิง่ ที่สามารถทําได้ ในอีกไม่กี่วนั
ข้ างหน้ าสัก 2 หรื อ 3 สิง่ เพื่อแสดงให้ เห็นว่าพวกเขามีความสนใจและไวต่อความรู้สกึ ของคนๆ นัน้
มากขึ ้น
19. การบ้ าน
ก. ในช่วงท้ ายของคาบเรี ยน แจกแบบทดสอบย่อยใน 1โคริ นธ์ 10:29 ฉบับ New Life Bible
1โครินธ์ 10:29 “ความรู้สกึ ของผู้อื่นเป็ นสิง่ สําคัญ เราไม่มีเสรี ภาพที่จะทําสิง่ ที่จะสร้ าง
ความเดือดร้ อนให้ กบั ผู้อื่น”
ข. ให้ คะแนน โครงการที่ 4 ในสมุดบันทึกโครงการ“อารมณ์ของข้าพเจ้า”
ค. ให้ คะแนน โครงการที่ 3 “เป้าหมายในการกระทํา” ในวันนี ้หรื อหลังจากคาบเรี ยนหน้ า
ง. ให้ ผ้ เู รี ยนอ่านบทที่ 3 ในคูม่ ือผู้เรี ยน เพื่อเตรี ยมความพร้ อมสําหรับคาบเรี ยนหน้ า
20. การประเมินผลบทเรียน
กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านเพื่อการปรับปรุงบทเรี ยนนี ้
ส่วนใดของบทเรี ยนนี ้ที่ใช้ ได้ ดีที่สดุ ? ส่วนใดบ้ างที่ทําให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจยากที่สดุ ?
เนื ้อหาเรื่ องใดที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน?
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บทเรี ยนที่ 4
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
1.

หลักความจริงจากพระคัมภีร์
เราต้ องการให้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นครูของเรา เพื่อที่เราจะเป็ นคริ สเตียนที่ประสบ
ความสําเร็ จและมีความสุข

2.

ข้ อพระธรรมหลัก ยอห์ น 16:13 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริ งจะเสด็จมาแล้ ว พระองค์จะนําท่านทังหลายไปสู
้
ค่ วามจริ งทัง้
มวล เพราะว่าพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิง่ ที่พระองค์ทรงได้ ยนิ และพระองค์
จะทรงแจ้ งให้ ท่านทังหลายรู
้
้ ถงึ สิง่ เหล่านันที
้ ่จะเกิดขึ ้น

3.

การอ้ างอิงคู่มือผู้เรียน
อ้ างอิงบทที่ 3 ในคูม่ ือผู้เรี ยน และโครงการที่ 5 ของสมุดบันทึกโครงการ “พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์
คือใคร?” และโครงการที่ 6 “พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ในชีวิตของข้าพเจ้า” คูไ่ ปกับบทเรี ยนนี ้

4.

เตรียมความพร้ อมก่ อนเรียน (5-15 นาที)
้ งเกี่ยวกับการตอบคําถามข้ อที่ 1 และ
เริ่มบทเรี ยนวันนี ้ด้ วยการให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งปั นให้ เพื่อนๆ ในชันฟั
2 ในโครงการที่ 6 ของสมุดบันทึกโครงการ
จากโครงการที่ 6 ในสมุดบันทึกโครงการ “พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของข้ าพเจ้ า”
คําถามที่ 1: ย้ อนคิดถึงสิง่ ที่ทา่ นรู้เกี่ยวกับพระเจ้ าในช่วง 6 เดือนที่แล้ วในช่วงเวลานัน้
แนวความคิดหรื อความเชื่อของท่านเกี่ยวกับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นอย่างไร?
คําถามที่ 2: อธิบายว่าแนวความคิดและความเชื่อของท่านเกี่ยวกับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา
คําตอบชองผู้เรี ยน อาจทําให้ คณ
ุ ครูเข้ าใจมากขึ ้นว่าควรจะจดจ่อที่ประเด็นไหนในคาบเรี ยนวันนี ้
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5.

ครอบคลุม หัวข้ อ ก. พระวิญญาณบริสุทธิ์คือใคร? (5-15 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 31-32)
ใช้ เอกสารในคูม่ ือผู้เรี ยนหน้ า 31-32 เพื่อโยงคําตอบต่างๆที่ผ้ เู รี ยนเขียนไว้ ในช่วงกิจกรรมเปิ ด
คาบเรี ยน (ข้ อ 4 ด้ านบน) เข้ าด้ วยกัน ให้ อธิบายกรอบความคิดเรื่ องตรี เอกานุภาพ เพื่อที่ผ้ เู รี ยนจะ
เห็นได้ วา่ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงเป็ นผู้ใดในความสัมพันธ์กบั พระเยซูและพระเจ้ าพระบิดา อย่าให้
ผู้เรี ยนเรี ยกพระวิญญาณบริสทุ ธิ์วา่ “มัน” พระองค์ทรงเป็ นบุคคล
นําคําถามที่ 1 จากโครงการที่5 ของสมุดบันทึกโครงการมาใช้ ในเรื่ องนี ้
จากโครงการที่ 5 ของสมุดบันทึกโครงการ“พระวิญญาณบริสุทธิ์คือใคร?”
คําถามที่ 1: อ่านพระธรรมยอห์น 14:15-17 ในพระธรรมข้ อนี ้ มีชื่ออะไรบ้ างที่บรรยายถึง
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์

4
6.

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทําอะไรในโลกของเราในทุกวันนี ้ (5-15 นาที)
ใช้ คําถามที่ 2 จากโครงการที่ 5 ของสมุดบันทึกโครงการเพื่อเริ่มอภิปรายเกี่ยวกับสิง่ ที่
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงทําในโลกของเราในทุกวันนี ้ ขอให้ ผ้ เู รี ยนระบุงานด้ านต่างๆ ของ
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ตามที่บนั ทึกไว้ ในพระธรรมยอห์น 16:6-11 หลังจากที่พวกเขาทําเสร็ จแล้ ว ก็
ชี ้ให้ เห็นว่าพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ทรงทํางานในชีวิตของทุกคน ไม่เพียงแต่คนที่เป็ นคริสเตียนเท่านัน้
จากโครงการที่ 5 ของสมุดบันทึกโครงการ“พระวิญญาณบริสุทธิ์คือใคร?”
คําถามที่ 2: พระเยซูทรงอธิบายสิง่ ที่พระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะทรงทําในโลกนี ้หลังจากที่พระองค์
เสด็จกลับสูส่ วรรค์ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์กําลังทํางานในชีวิตของเรา แม้ ก่อนที่เราจะ
เป็ นคริ สเตียนก็ตาม อะไรคือสามสิง่ ที่พระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะทรงสําแดงแก่เรา?
อ่านพระธรรมยอห์น 16:6-11 เขียนข้ อพระธรรมที่ใช้ ในคําตอบ
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ครอบคลุม หัวข้ อ ข. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทําอะไรบ้ างในชีวติ เมื่อท่ านตัดสินใจเป็ น
คริสเตียน (10-15 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 32-35)
ก่อนที่จะเริ่มอภิปรายเรื่ องที่กล่าวถึงในคูม่ ือผู้เรี ยนนัน้ ให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งปันสิง่ ที่พวกเขาได้ ตอบใน
คําถามที่ 3 ในโครงการที่ 5 ของสมุดบันทึกโครงการ
จากโครงการที่ 5 ของสมุดบันทึกโครงการ“พระวิญญาณบริสุทธิ์คือใคร?”
คําถามที่ 3: อ่านโรม 8:16 พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงมีหน้ าที่สาํ คัญในชีวิตของท่านเมื่อท่าน
ตัดสินใจเป็ นคริ สเตียน พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงสัญญาว่าจะทําอะไรในชีวิตเมื่อ
ท่านเป็ นคริสเตียน?
ใช้ คมู่ ือผู้เรี ยน หน้ า 32-35 เพื่อสรุปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับงานของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ในชีวิต
ของคริสเตียน
ข.

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทําอะไรบ้ างในชีวิตเมื่อท่ านตัดสินใจเป็ นคริสเตียน?
1. พระองค์ทรงทําให้ ท่านสํานึกในความบาป
2. พระองค์ทรงนําท่านมาหาพระคริ สต์
3. พระองค์เสด็จมาและประทับอยูใ่ นจิตวิญญาณของท่าน
จากคู่มือผูเ้ รี ยน หน้า 32-35

อธิบายให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจว่าพระวิญญาณบริสทุ ธิ์เสด็จมาและประทับอยูใ่ นคนๆ นันตราบเท่
้
าที่เขา
หรื อเธอเป็ นคริสเตียน คริสเตียนใหม่บางคนมีความเข้ าใจผิดที่วา่ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์เสด็จมาและ
ประทับในเราเฉพาะหลังจากที่เรารับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์เท่านัน้
พยายามแสดงให้ ผ้ เู รี ยนเห็นภาพของหัวข้ อย่อยแต่ละข้ อในส่วนนี ้ ถ้ าผู้เรี ยนไม่สามารถนึกภาพ
ได้ ก็ให้ ยกตัวอย่างบางด้ านจากชีวิตของคุณครูเองหรื อของผู้เรี ยนคนอื่นๆ ที่จบแล้ ว
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8.

วางแผนการสอนให้ ครอบคลุม หัวข้ อ ค. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทําอะไรบ้ างในชีวิต
หลังจากท่ านเป็ นคริสเตียนแล้ ว? (คู่มือผู้เรียน หน้ า 35-44)
มีทางเลือกหลากหลายที่สามารถนําไปใช้ ในการสอนหมวดสุดท้ ายเรื่ องพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ใน
ชีวิตคริสเตียน จะมีเวลาเหลือประมาณ 15-30 นาทีเพื่อครอบคลุมประเด็นที่กล่าวถึงใน หัวข้ อ ค.
ของบทเรี ยนนี ้
ถ้ ามีเวลาพอให้ ใช้ มากกว่าหนึง่ คาบเรี ยนในการสอนเรื่ องพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เช่น ครอบคลุม
ในรายละเอียดเกี่ยวกับการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ตลอดทังคาบเรี
้
ยนโดยใช้ ข้อมูลที่อยู่
ในคูม่ ือผู้เรี ยน ใช้ อีกคาบเรี ยนหนึง่ เพื่ออภิปรายเรื่ องของประทานอื่นๆของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ และ
ใช้ คาบเรี ยนหนึง่ เพื่ออภิปรายเรื่ องผลของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์

4

ส่วนที่เหลือของแผนการสอนบทเรี ยนสําหรับครูนนั ้ ได้ แนะนําให้ ใช้ เวลาที่จํากัดในการอภิปราย
แต่ละกิจกรรม ท่านอาจต้ องเปลี่ยนจํานวนเวลาสําหรับแต่ละหัวข้ อในแผนการสอนบทเรี ยน ซึง่ จะ
ขึ ้นอยูก่ บั ว่าท่านจะให้ เวลาในส่วนนี ้ของบทเรี ยนมากเพียงใด
หน้ า 35-44 ในคูม่ ือผู้เรี ยน นําเสนองานทัง้ 6 ด้ านของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
ค. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทําอะไรบ้ างในชีวิตหลังจากท่ านเป็ นคริสเตียนแล้ ว?
1. พระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะช่วยให้ ทา่ นเป็ นคริสเตียนที่ประสบความสําเร็ จ
2. พระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะช่วยให้ ทา่ นเข้ าใจความจริงของพระเจ้ า
3. พระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะช่วยให้ ทา่ นสามารถต้ านทานการทดลองได้
4. พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะก่อให้ เกิดผลของพระวิญญาณในชีวิตของท่าน
5. ท่านสามารถมีประสบการณ์ในการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
6. พระองค์ประทานของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
จากคู่มือผูเ้ รี ยน หน้า 35-44
คําถามที่ 4-9 ในโครงการที่ 5 ของสมุดบันทึกโครงการ “พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ คือใคร?” และ
คําถามที่ 3-6 ในโครงการที่ 6 ของสมุดบันทึกโครงการ “พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ในชีวิตของข้าพเจ้า” คู่
ไปกับส่วนนี ้ของบทเรี ยน ให้ วางแผนว่าจะครอบคลุมด้ านไหนในคาบเรี ยนด้ วยการประเมินความเป็ น
ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณของผู้เรี ยนและความรู้ของพวกเขาเกี่ยวกับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์?
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อภิปรายโครงการที่ 5 ของสมุดบันทึกโครงการ (5-10 นาที)
เริ่มอภิปรายหัวข้ อนี ้ด้ วยการขอให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งปั นสิง่ ที่พวกเขาได้ ตอบในคําถามที่ 6 ในโครงการที่
5 “พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ คือใคร” จากนันให้
้ อภิปรายสิง่ ที่ผ้ เู รี ยนตอบในคําถามที่ 4, 5, 9
จากโครงการที่ 5 ของสมุดบันทึกโครงการ“พระวิญญาณบริสุทธิ์คือใคร?”
คําถามที่ 6: พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงทําอะไรเพื่อคริ สเตียน
ก. โรม 8:9 (2 สิง่ )
ข. โรม 8:9
ค. ยอห์น 16:13
ง. โรม 8:16

จากโครงการที่ 5 ของสมุดบันทึกโครงการ“พระวิญญาณบริสุทธิ์คือใคร?”
คําถามที่ 4: จากพระธรรมยอห์น 14:17 เรารู้จกั พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ได้ อย่างไร?
คําถามที่ 5: พระธรรมยอห์น 14:25-27 อะไรคือสองสิง่ ที่พระเยซูทรงสัญญาว่าพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์จะทําเพื่อผู้ที่เชื่อในพระองค์
ก.
ข.
คําถามที่ 9: อ่านพระธรรมโรม 8:26-27 พระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะทรงช่วยคริสเตียนในด้ าน
ใดบ้ าง?
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10. อภิปรายคําถาม 6ก ในโครงการที่ 6 (5-10 นาที)
ใช้ คําถาม 6ก ในโครงการที่6 ของสมุดบันทึกโครงการเพื่ออภิปรายว่าพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ทรง
นําเราอย่างไรในวันนี ้ ต้ องมัน่ ใจว่านี่เป็ นแนวทางปฏิบตั สิ ําหรับคริสเตียนใหม่ และต้ องไม่นําเสนอ
จากมุมมองที่เฉพาะคริ สเตียนที่เป็ นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเท่านันที
้ ่จะเข้ าใจและประยุกต์ใช้ ได้
จากโครงการที่ 6 สมุดบันทึกโครงการ “พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของข้ าพเจ้ า”
คําถามที่ 6ก: อ่านพระธรรมยอห์น 16:13 พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะทรงทําอะไรเพื่อท่าน?

4

ต่อไปนี ้เป็ นตัวอย่างบางข้ อที่วา่ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงนําเราอย่างไรในวันนี ้ ให้ ผ้ เู รียนแบ่งปั น
สิง่ ที่พวกเขาตอบก่อนที่จะให้ รายการข้ างล่างนี ้ ให้ ภาพที่เฉพาะเจาะจงว่าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรง
นําเราผ่านด้ านต่างๆ เหล่านี ้อย่างไร
- พระคัมภีร์
- การอธิษฐาน
- จิตสํานึกผิดชอบของเรา
- ความคิดของเรา
- ผ่านคนอื่นๆ
ให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งปั นสิง่ นี ้กับเพื่อนร่วมชันเกี
้ ่ยวกับสิง่ ที่พวกเขาตอบคําถาม 6 ข จากโครงการที่ 6
ของสมุดบันทึกโครงการ
จากโครงการที่ 6 สมุดบันทึกโครงการ “พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของข้ าพเจ้ า”
คําถามที่ 6ข: ให้ ผ้ เู รี ยนคิดถึงสถานการณ์ในชีวิตที่ร้ ูวา่ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ทรงนําท่านเข้ าสู่
ความจริ งเกี่ยวกับบางสิง่ บางอย่าง อธิบายคร่าวๆ

้
อว่า พระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะนําเราเข้ าสูค่ วามจริ งทังมวล
้
แต่เรา
จุดสําคัญของหมวดนี ้ทังหมดคื
จะต้ องเคลื่อนไปเพื่อพระองค์จะทรงนําเรา พระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะไม่นําคนที่ปฏิเสธที่จะเคลื่อน เรา
จะต้ องนําความจริงของพระเจ้ ามาประยุกต์ใช้ ในประสบการณ์ประจําวันของเรา ในขณะที่เรานํามา
ประยุกต์ใช้ นนั ้ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะนําเราเข้ าสูค่ วามจริ งทังมวล
้
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11. ครอบคลุม หัวข้ อย่ อย 3: พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่ วยให้ ท่านสามารถต้ านทานการทดลอง
ได้ (5-10 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 36-37)
ด้ านการทดลองถือเป็ นด้ านหนึง่ ที่วิกฤตสําหรับคริ สเตียนใหม่ พวกเขาต้ องยอมรับความจริ งที่วา่
การทดลองจะมาถึงพวกเขาซึง่ จะเป็ นเรื่ องใหญ่เกินกว่าที่จะต้ านทานได้ ด้วยกําลังของตนเอง
คริสเตียนใหม่ต้องเรี ยนรู้ที่จะพึง่ พาพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ในช่วงเวลาเหล่านี ้ แต่จะยังต้ องเรี ยนรู้สงิ่ ที่
พระเจ้ าทรงคาดหวังให้ พวกเขาทําเมื่อถูกทดลองให้ ทําบาป ดูหน้ า 36.37 ในคูม่ ือผู้เรี ยน เพื่อเป็ น
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาที่สําคัญนี ้
12. ครอบคลุม หัวข้ อย่ อย 4: พระวิญญาณบริสุทธิ์จะก่ อให้ เกิดผลของพระวิญญาณในชีวิตของ
ท่ าน (5-15 นาที คู่มือผู้เรี ยน หน้ า 36)
เริ่มอภิปรายเรื่ องผลของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ด้วยการขอให้ ผ้ เู รี ยนระบุผลของพระวิญญาณที่
บันทึกในพระธรรมกาลาเทีย 5:22-23 ให้ ผ้ เู รี ยนอ้ างถึงสิง่ ที่พวกเขาตอบลงในคําถามที่ 4 ในโครงการ
ที่6 ของสมุดบันทึกโครงการซึง่ ขอให้ พวกเขาเขียนผลทัง้ 9 อย่างนี ้
ก่อนที่จะเข้ าสูก่ ารอภิปรายอย่างกว้ างๆ ในเรื่ องผลของพระวิญญาณนัน้ ให้ ใช้ เวลาอธิบายสิง่ ที่
เราให้ ความหมายของผลของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
จากโครงการที่ 6 สมุดบันทึกโครงการ “พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของข้ าพเจ้ า”
คําถามที่ 4: เมื่อท่านอนุญาตให้ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์นําท่านในการเติบโตฝ่ ายวิญญาณ
พระองค์จะช่วยให้ ทา่ นเป็ นคริสเตียนที่เกิดผล ผลของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ทงั ้ 9
อย่างที่บนั ทึกในกาลาเทีย 5:22-23 คืออะไร? หลังจากที่ทา่ นจดรายการทัง้ 9 อย่าง
แล้ ว ให้ พิจารณาว่าท่านประสบความ สําเร็ จอย่างไรในการแสดงผลของพระ
วิญญาณในกิจกรรมประจําวันของท่าน ให้ คะแนนตัวเอง 1-10 ของผลแต่ละอย่าง
คะแนนเต็ม 10 หมายความว่าสิง่ นี ้เป็ นจุดแข็งในชีวิตของท่าน และ 1 คะแนน
หมายความว่าท่านจําเป็ นต้ องปรับปรุงอีกมากในการแสดงผลของพระวิญญาณใน
ด้ านนี ้
ในการอภิปรายเรื่ องผลของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์นนั ้ ควรให้ พิจารณาการเจริญเติบโตเป็ นผู้ใหญ่
ฝ่ ายวิญญาณของผู้เรี ยน แล้ วก็ใช้ เวลาพอเพียงเพื่อสอนวิชานี ้ ดูหน้ า 38 ในคูม่ ือผู้เรี ยน เพื่อเป็ น
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของพระวิญญาณ
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13. ครอบคลุม หัวข้ อย่ อย 5: ท่ านสามารถมีประสบการณ์ ในการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ (5-15 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 39-43)
คุณครูอาจต้ องพิจารณาเรื่ องประสบการณ์สว่ นตัวของผู้เรี ยนในขณะที่วางแผนที่จะสอนเรื่ อง
ดังกล่าวในบทเรี ยนนี ้ มีผ้ เู รี ยนคนใดเคยรับของประทานนี ้ไหม? ให้ แนะนําบทเรี ยนตอนนี ้ด้ วยการ
ฟั งคําถามของผู้เรี ยนที่มีในวิชานี ้ เขียนรายการคําถามเหล่านี ้ลงบนกระดานหรื อโปรเจ็คเตอร์ และ
จากนันให้
้ ใช้ สงิ่ นี ้เป็ นคําแนะนําเพื่อกําหนดว่าต้ องใช้ เวลามากเท่าใดในการพูดถึงประเด็นใดๆที่
เกี่ยวข้ องกับวิชานี ้ ถ้ ามีเวลาพอ ใช้ ทงคาบเรี
ั้
ยนนี ้เพื่อสอนวิชานี ้

4

ใช้ ข้อมูลในหน้ า 39-43 ในคูม่ ือผู้เรี ยน สําหรับการนําเสนอวิชานี ้ มีข้อมูลเพิ่มเติมที่ระบุใน
เว็บไซต์ของ Teen Challenge USA หนังสือที่เป็ นประโยชน์อย่างมากเล่มหนึง่ คือ Speaking in
Tongues: Is that All There Is? ของบ็อบ คุ๊ก (Gospel Publishing House)
14. คําถามต่ างๆ เกี่ยวกับการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ (5-15 นาที)
ต่อไปนี ้เป็ นคําถามสองสามข้ อ ซึง่ บางคนถามเกี่ยวกับการบัพติศมาในพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
ท่านอาจต้ องรวบรวมคําถามที่ผ้ เู รี ยนได้ ถามเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ไว้ ด้วย
(1) เราจําเป็ นต้ องรั บบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อทีจ่ ะเป็ นคริสเตียนทีป่ ระสบ
ความสําเร็จไหม? หรือเราต้ อง “พูดภาษาแปลกๆ” เพื่อไปสวรรค์ ไหม?
คําตอบของคําถามทังสองนี
้
้ก็คือ “ไม่” ให้ เรามาดูที่คาํ ถามเหล่านี ้ โดยเฉพาะคําถามแรก คริ ส
เตียนหลายคนพอใจที่วา่ พวกเขารอดแล้ ว เข้ าสูส่ วรรค์แล้ ว ไม่สนใจแสวงหาชีวิตครบบริบรู ณ์ แทนที่
จะถามว่าของประทานของพระเจ้ าแบบไหนที่เราสามารถเพิกเฉยหรื อไม่ต้องทํา ให้ เรามีทศั นคติที่
แตกต่างอย่างสิ ้นเชิง ให้ เราอุทิศตัวและกระตือรื อร้ นต่อทุกสิง่ ที่พระเจ้ าเตรี ยมไว้ เพื่อเรา ถ้ าการบัพติศ
มาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์มีไว้ สําหรับทุกวันนี ้ ข้ าพเจ้ าก็ต้องให้ พระเจ้ ารู้วา่ ข้ าพเจ้ าสนใจในของ
ประทานนี ้
(2) ข้ าพเจ้ าต้ อง “พูดภาษาแปลกๆ” เพื่อรั บบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหม?
พระเจ้ าต้ องการควบคุมคุณทังตั
้ ว พระธรรมยากอบ 3:1-12 บอกว่า ลิ ้นเป็ นอวัยวะของร่างกายที่
ควบคุมยากที่สดุ ถ้ าท่านจะอนุญาตให้ พระเจ้ าควบคุมลิ ้น พระองค์ก็สามารถพูดถ้ อยคําสรรเสริญ
ผ่านท่านด้ วยภาษาที่ไม่เคยเรี ยนรู้มาก่อน การพูดภาษาแปลกๆ ในเวลาที่มีประสบการณ์กบั พระเจ้ า
อย่างแท้ จริ งนัน้ เป็ นการแสดงออกถึงการยอมจํานนอย่างแท้ จริง
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(3) เราสามารถพูดภาษาแปลกๆ ได้ ทุกเวลาไหม? คุณครู จะพูดภาษาแปลกๆ ตอนนี้เลย
ได้ ไหม?
บางทีทางออกที่ดีที่สดุ ที่จะตอบคําถามนี ้คือการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของท่านกับเพื่อนสนิท
หรื อคูส่ มรส ท่านจะมีคําสนทนาที่แสดงความใกล้ ชิดกับเพื่อนคนนี ้อย่างเป็ นส่วนตัวเท่านัน้ การพูด
ภาษาแปลกๆ คือการสนทนาอย่างใกล้ ชิดกับพระเจ้ า มันไม่ใช่เรื่ องของการอวดต่อหน้ าคนอื่นเพื่อให้
เกียรติตวั เองหรื อเรี ยกร้ องความสนใจ

15. ครอบคลุม หัวข้ อย่ อย 6: “พระองค์ ประทานของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ”
(5-15 นาที คู่มือผู้เรียน หน้ า 43-44)
ถ้ ามีเวลา ให้ อภิปรายเรื่ องของประทานด้ านอื่นๆของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ใช้ ข้อมูลดังกล่าวจาก
หน้ า 43-44 ของคูม่ ือผู้เรี ยน เพื่อครอบคลุมหัวข้ อนี ้

16. การทําให้ พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย (5-15 นาที)
คําถามที่ 7 และ 8 ในโครงการที่ 5 ของสมุดบันทึกโครงการให้ โอกาสในการอภิปรายประเด็นที่วา่
ความคิดและพฤติกรรมของเรามีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์อย่างไร
ยกตัวอย่างบางข้ อว่าเราทําให้ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์เสียพระทัยด้ วยการกระทําและความไม่เชื่อของ
เราอย่างไร
จากโครงการที่ 5 ของสมุดบันทึกโครงการ“พระวิญญาณบริสุทธิ์คือใคร?”
คําถามที่ 7: อ่านพระธรรมเอเฟซัส 4:29-32 พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นพระเจ้ า พระองค์มี
ความรู้สกึ การกระทําของท่านอาจส่งผลกระทบต่อพระองค์ ท่านได้ รับคําแนะนํา
อะไรบ้ างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านกับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์?
คําถามที่ 8: คริ สเตียนทําสิง่ ใดบ้ างที่อาจทําให้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เสียพระทัย?
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17. การประยุกต์ ใช้ กับชีวิตส่ วนตัว (5-10 นาที)
ก. ประเมินผลความสัมพันธ์ ในปั จจุบันของท่ านกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใช้ กิจกรรมที่ 3 ในโครงการที่ 6 ของสมุดบันทึกโครงการเพื่อไปยังหมวดการประยุกต์ใช้ กบั ชีวิต
ส่วนตัวของคาบเรี ยนนี ้ กิจกรรมนี ้ขอให้ ผ้ เู รี ยนประเมินความสัมพันธ์ในปั จจุบนั ของพวกเขากับ
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ในด้ านต่างๆ ทัง้ 6 ด้ านในชีวิตของพวกเขา ท่านอาจต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งปั น
สิง่ ที่พวกเขาตอบสนองในแต่ละด้ าน ถ้ าผู้เรี ยนสงวนท่าที ให้ พวกเขาทบทวนหมวดนี ้เป็ นการส่วนตัว
หรื อในกลุม่ ย่อยที่มีผ้ เู รี ยน 2-3 คน
จากโครงการที่ 6 สมุดบันทึกโครงการ “พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของข้ าพเจ้ า”

4

กิจกรรมที่ 3: ใช้ เวลาคิด 2-3 นาทีเกี่ยวกับบทบาทที่พระวิญญาณบริสทุ ธิ์มีในชีวิตของท่านใน
ขณะนี ้ อ่านข้ อความข้ างล่างนี ้แต่ละข้ อและจากนันให้
้ ทําเครื่ องหมายว่าทางเลือก
ไหนจากทังสามทางเลื
้
อกนี ้ที่อธิบายความสัมพันธ์ของท่านกับพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์ได้ ดีที่สดุ
มาก

มีบ้าง

นานๆครัง้

ก. ทําให้ ข้าพเจ้ าสํานึกในความบาป
ข. ช่วยให้ ข้าพเจ้ าเข้ าใจพระคัมภีร์
ค. ช่วยให้ ข้าพเจ้ าเห็นความแตกต่างระหว่างความจริ งและ
การทดลองอันหลอกลวงของมารซาตาน
ง. ปลอบโยนข้ าพเจ้ าในยามยากลําบาก
จ. สําแดงให้ ข้าพเจ้ าเห็นว่าข้ าพเจ้ าจําเป็ นต้ องเติบโตในด้ านใด
ฉ. ช่วยให้ ข้าพเจ้ าเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอ่ คนที่มีสทิ ธิอํานาจ
เหนือข้ าพเจ้ า
ข. ข้ าพเจ้ าต้ องการความช่ วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในด้ านไหนในเวลานี?้
ในวันนี ้ ให้ จดจ่อที่การประยุกต์ใช้ สว่ นตัวว่าจะให้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ช่วยเหลือท่านใน
ประสบการณ์ประจําวันได้ อย่างไร ให้ ผ้ เู รี ยนดูคําตอบที่พวกเขาเขียนลงในคําถามที่ 6ค ในโครงการที่
6 ของสมุดบันทึกโครงการซึง่ กล่าวว่า "มีสถานการณ์หรื อปั ญหาใดในชีวิตของท่านในวันนี ้ที่ท่าน
ต้ องการให้ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ชว่ ยให้ ท่านพบความจริง? อธิบายเรื่ องนี ้สันๆ"
้
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ให้ ผ้ เู รี ยนเขียนสิง่ เฉพาะเจาะจง 2-3 สิง่ ที่พวกเขาสามารถทําได้ ในสถานการณ์ที่เจาะจงนี ้ ซึง่ จะ
ช่วยให้ พวกเขาค้ นพบความจริ งของพระเจ้ า ผู้เรี ยนสามารถเขียนแนวความคิดเกี่ยวกับโครงการที่ 6
ของสมุดบันทึกโครงการลงในกระดาษอีกแผ่นหนึง่
จากโครงการที่ 6 สมุดบันทึกโครงการ “พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของข้ าพเจ้ า”
กิจกรรมที่ 6ค: “"มีสถานการณ์หรื อปั ญหาใดในชีวิตของท่านในวันนี ้ที่ท่านต้ องการให้ พระ
วิญญาณบริ สทุ ธิ์ชว่ ยให้ ท่านพบความจริง? อธิบายเรื่ องนี ้สันๆ”
้
18. การบ้ าน
ก. ให้ แบบทดสอบย่อยในพระธรรมยอห์น 16:13 ในช่วงท้ ายคาบเรี ยน
ยอห์น 16:13
เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริ งเสด็จมาแล้ ว พระองค์จะนําท่านทังหลายไปสู
้
ค่ วามจริ งทังมวล
้
เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิง่ ที่พระองค์ทรงได้ ยิน และพระองค์จะ
ทรงแจ้ งให้ ทา่ นทังหลายรู
้
้ ถงึ สิง่ เหล่านันที
้ ่จะเกิดขึ ้น
ข. ให้ คะแนนโครงการที่ 4, 5 และ 6 ของสมุดบันทึกโครงการ
19. การประเมินผลบทเรียน
กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านเพื่อการปรับปรุงบทเรี ยนนี ้
ส่วนใดของบทเรี ยนนี ้ที่ใช้ ได้ ดีที่สดุ ? ส่วนใดบ้ างที่ทําให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจยากที่สดุ ?
เนื ้อหาเรื่ องใดที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน?
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บทเรียนที่ 5
การสอบ
1.

แนะนําวิชาถัดไป
ก.

แจกสมุดบันทึกโครงการหรื อโครงการใดๆ ซึง่ ต้ องทําให้ เสร็ จก่อนคาบเรี ยนครัง้ แรกของวิชา
ถัดไปซึง่ เราจะสอน

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

5

แจกคูม่ ือผู้เรี ยนฉบับใหม่และบอกเลขหน้ าที่จะต้ องอ่านก่อนที่จะเริ่มเรี ยนในคาบเรี ยนถัดไป

2.

ทําการสอบวิชานี ้

3.

ถ้ าหากท่ านยังไม่ ได้ คืนแบบทดสอบย่ อย และโครงการต่ างๆ ที่ท่านได้ ให้ คะแนนเรี ยบร้ อย
แล้ ว ขอให้ คนื ทัง้ หมดแก่ ผ้ ูเรียนในเวลานี ้
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ชื่อ
วันที่

การสอบ

ชัน้

คะแนน

ข้ อสอบคําถามถูกผิด (ข้ อละ 2 คะแนน )
คําแนะนํา:

ให้ ใส่เครื่ องหมาย
ให้ ใส่เครื่ องหมาย

X
0

หน้ าข้ อที่ถกู
หน้ าข้ อที่ผิด

1. _______ คริ สเตียนไม่จาํ เป็ นต้องเจริ ญเติบโตฝ่ ายวิญญาณ
2. _______ ผูท้ ี่ดาํ เนิ นชีวติ ในความบาปคือผูท้ ี่ตายฝ่ ายวิญญาณ
3. _______ การเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จนั้น ท่านต้องเรี ยนรู ้ที่จะจัดการอารมณ์ (ความรู ้สึก) ของ
ท่าน
4. _______ ก่อนที่ท่านทําตามนํ้าพระทัยของพระเจ้าได้ ท่านต้องสํารวจดูวา่ พระเจ้าต้องการให้ท่านทําอะไร
5. _______ คริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จไม่เคยทําความผิดเลย
6. _______ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ได้ทาํ อะไรในชีวิตของเราหลังจากที่เรารับเชื่อเป็ นคริ สเตียน
7. _______ คริ สเตียนไม่ควรกําหนดเป้าหมายแบบลงรายละเอียด เพราะจะทําให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่
สามารถช่วยคนๆ นั้นได้
8. _______ การบัพติศมาในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นของประทานจากพระเจ้า เพื่อช่วยให้เราเป็ นคริ สเตียน
ที่ประสบความสําเร็ จและเต็มไปด้วยฤทธิ์ เดชมากขึ้น
9. _______ เมื่อท่านเป็ นคริ สเตียน พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนทัศนคติ อารมณ์ และความตั้งใจของท่านในทันที
10. ______ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นอีกชื่อหนึ่งของพระเยซู คริ สต์
11. ______ พระเจ้าพูดกับคนทางจิตสํานึ กผิดชอบของพวกเขา
12. ______ ทุกคนมักรู ้สึกผิดเมื่อเขาหรื อเธอทําบาป
13. ______ คริ สเตียนควรบอกความรู ้สึกของตนเองกับผูอ้ ื่นอย่างมีอิสระและเปิ ดเผยอยูเ่ สมอ
14. ______ ทางที่ดีที่สุดที่จะขจัดความรู ้สึกที่แย่ๆของท่านที่มีต่อคนอื่นคือบอกให้พวกเขารู ้ท้ งั หมดว่าท่าน
รู ้สึกอย่างไร
15. ______ คริ สเตียนจะต้องพัฒนาทัศนคติให้สอดคล้องตามหลักพระคัมภีร์ หากพวกเขาจะแสดงอารมณ์
อย่างเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้า

ประสบความสําเร็ จในการดําเนินชีวติ คริ สเตียน
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คําถามประเภทถูก-ผิด (ต่อ)
16. ______ ท่านจะต้องรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อที่จะเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จ
และเข้าสู่ สวรรค์
17. ______ พระคัมภีร์บอกว่าท่านมีเสรี ภาพที่จะทําสิ่ งต่างๆ ที่จะทําให้คนอื่นเจ็บปวดได้
18. ______ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ สิ้นพระชนม์ที่กางเขนเพื่อรับโทษบาปแทนท่าน

คําถามปรนัย
ให้เลือกคําตอบที่ถูก แล้วใส่ ตวั อักษรของคําตอบข้อนั้นลงในช่องว่างหน้าคําถามนั้น (2 คะแนน)
1. _______ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ คือ
ก. พระเจ้าพระบิดา
ข. พระเยซู
ค. ผูท้ ี่เท่าเทียมกับพระเจ้าพระบิดา และพระเจ้าพระบุตร
2. ________ เมื่อแบ่งปั นกับครอบครัวของท่านเกี่ยวกับสิ่ งที่พระเยซู ทรงทําในชีวติ ท่านควรจะ
ก. โต้แย้งกับพวกเขาอยูเ่ สมอ
ข. โต้แย้งกับพวกเขาในบางครั้ง
ค. ไม่ควรโต้แย้งกับพวกเขา
3. ________ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตอ้ งการนํามนุษย์เข้าสู่ ความจริ งทั้งมวล
ก. ก่อนที่จะเป็ นคริ สเตียนเท่านั้น
ข. หลังจากเป็ นคริ สเตียนเท่านั้น
ค. ตลอดเวลา

คําถามให้ จับคู่

ใส่ ตวั อักษรของคําตอบข้อนั้นลงในช่องว่าง (ข้อละ 2 คะแนน)
______ 1. วิญญาณ

ก. การเห็น

______ 2. บุคลิกภาพ

ข. จิตใจ

______ 3. บุคลิกภาพ

ค. ความรู ้สึก (อารมณ์)

______ 4. ด้านร่ างกาย

ง. การได้ยนิ

______ 5. ด้านร่ างกาย

จ. ตายไปแล้วสําหรับคนที่ไม่เป็ นคริ สเตียน

3

คําถามอัตนัย
1.

ห้าขั้นตอนสู่ การเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จมีอะไรบ้าง? (10 คะแนน)
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________

2.

พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงทําอะไรในวันนี้? (6 คะแนน)
ก. _____________________________________________________________________________
ข. _____________________________________________________________________________
ค. _____________________________________________________________________________

3.

ในวิชานี้ เราใช้เวลาหนึ่งวันในการพูดเรื่ องการกําหนดเป้ าหมาย (10 คะแนน)
ก. ยกตัวอย่างเป้ าหมายประจําวันที่ท่านทําในสัปดาห์น้ ีมาหนึ่งตัวอย่าง

ข. อธิบายคร่ าวๆว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านพยายามทําให้เป้ าหมายของท่านสําเร็ จ

4.

เพราะเหตุใดคริ สเตียนจึงควรกําหนดเป้ าหมายใหม่? (5 คะแนน)

ประสบความสําเร็ จในการดําเนินชีวติ คริ สเตียน
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5.

จงเขียนข้อพระธรรมที่ให้ท่องจําข้างล่างนี้ (17 คะแนน)

ประสบความสํ าเร็จในการดําเนินชีวติ คริสเตียน
การสอบ
เฉลยคําตอบ

หน้ าที่ 1

ข้ อสอบปรนัยแบบถูก-ผิด
(ข้ อละ 2 คะแนน)
1 0 ผิด
2 X ถูก
3 X ถูก
4 X ถูก
5 0 ผิด

หน้ าที่ 2
16 0 ผิด
17 0 ผิด
18 0 ผิด
ข้ อสอบประเภทมีหลายคําตอบให้ เลือก
(ข้อละ 2 คะแนน)
1. ค

6 0 ผิด
7 0 ผิด

2. ค

8 X ถูก
3. ค
9 0 ผิด
10 0 ผิด
11 X ถูก
12 0 ผิด
13 0 ผิด
14 0 ผิด
15 X ถูก

คําถามให้ จับคู่ (ข้ อละ 2 คะแนน)
1. จ
2.

ข หรื อ ค

3.

ข หรื อ ค

4.

ก หรื อ ง

5.

ก หรื อ ง

ประสบความสํ าเร็จในการดําเนินชีวติ คริสเตียน
หน้ า 3
คําถามอัตนัย

การสอบ
เฉลยคําตอบ

1. 10 คะแนน (ข้ อละ 2 คะแนน)
1. ต้ องเป็ นคริ สเตียน
2. เปลีย่ นวิธีคดิ
3. กําหนดเป้าหมายใหม่
4. เรี ยนรู้วิธีจดั การกับอารมณ์ของท่าน
5. แบ่งปั นให้ ผ้ อู ื่นรู้วา่ พระเยซูทรงทําอะไรในชีวิตของท่าน
2. 6 คะแนน (ข้ อละ 2 คะแนน) คําตอบที่แนะนํา:
-- พระองค์ทรงสอนเรา
-- พระองค์ทรงนําเรา
-- พระองค์ทําให้ เกิดผลของพระวิญญาณในชีวติ ของเรา
-- พระองค์ให้ เรารับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
-- พระองค์ประทานของประทานอื่นๆ
3. ก. (5 คะแนน) – คําตอบส่วนตัว
ข. (5 คะแนน) – คําตอบส่วนตัว
4. (5 คะแนน) คําตอบที่แนะนํา
เราสามารถทําสิง่ ที่พระเจ้ าต้ องการให้ เราทําได้
5. (17 คะแนน)
1โคริ นธ์ 10:29 ฉบับ New Life Bible
“ความรู้สกึ ของผู้อื่นเป็ นสิง่ สําคัญ เราไม่มีเสรี ภาพทีจ่ ะทําสิง่ ทีจ่ ะสร้ างความเดือดร้ อนให้ กบั ผู้อื่น”
ยอห์น 16:13

ขอแสดงความยิิ นดีกั ับ
______________________________________

ในการสําเร็็ ็ จการศึึ ึ กษาอย่างสมบูู ู รณ์์ ์ ตามข้้ ้ อกําหนดทางวิชาการทุุ ุ กประการของวิชา

ประสบความสําเร็จในการดํ
่ ี าเนินชีวติ คริสเตียน

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

อาจารย์์ ์ ผ้ ู ้ ู้ สู อน__________________________________________
วัั ั นเดืื ื อนปีี ี ___________________________

ขอแสดงความยินิ ดีกบั
______________________________________

ในการสําเร็ จ็ การศึกึ ษาอย่างสมบูรู ณ์ต์ ามข้ ้อกําหนดทางวิชาการทุกุ ประการของวิชา

ประสบความสําเร็จในการดํ
่ ี าเนินชีวติ คริสเตียน

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

อาจารย์ผ์ ้ สู ้ ู อน__________________________________________
วันั เดือื นปี ี___________________________

