
ฉบบัพิเศษฉบบัพิเศษ

ผูช้นะอุปสรรค



หนงัสือเล่มน้ีเป็นของเธอ 

หนงัสือน้ีเตม็ไปดว้ยความคิดดีๆ 

และกิจกรรมสนุกๆ

ท่ีจะช่วยใหเ้ธอรู้สึกดี  

และเติบโตข้ึน

การระบาดใหญ่ของ 

ไวรัสโคโรน่า

ส่งผลกระทบกบัทุกคน  

แตกต่างกนั

หนงัสือของเธอ จึง 

แตกต่างจากคนอ่ืนดว้ย

หนงัสือนีหนงัสือน้้ีเป็นของเธอ!เป็นของเธอ!

สวสัดี ผูช้นะอุปสรรคทุกคน!สวสัดี ผูช้นะอุปสรรคทุกคน!

ฉนัคือผูช้นะอุปสรรค!ฉนัคือผูช้นะอุปสรรค!

ฉนัช่ือฉนัช่ือ
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เขียนสิเขียนส่่ิงท่ี เธอรู้สึกกลวัเกงท่ี เธอรู้สึกกลวัเก่ี่ียวกยวกับั การปิดพืบ การปิดพื้้นท่ี มาสองสามอยนท่ี มาสองสามอย่า่งางเธออาจรู้สึกกลวักลวั และน่ีเป็นเร่ืองธรรมดา ไม่เป็นไรนะ

มีส่ิงสวยงามอยูม่ากมาย ในโลกอนักวา้งใหญ่

แต่กมี็ส่ิงท่ีน่ากลวัอยูด่ว้ย ความรุนแรง สงคราม 

ความยากจน และตอนน้ีก ็โรครระบาดใหญ่ทัว่โลก

(โรคท่ีแพร่ระบาดไปทัว่โลกอยา่งรวดเร็ว เรียกวา่ โรคระบาดใหญ่)  

รัฐบาลทุกประเทศ อยากควบคุมโรค 

ท่ีช่ือวา่ โควดิ-19 ซ่ึงเกิดจากไวรัสซาร์ส-โคว-ี2 

หรือ ท่ีรู้จกัทัว่ไปวา่ ไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่

มนัเป็นเหตุผลท่ีมี 

การปิดไม่ใหท้ำา 

กิจกรรมตามปกติทั้งหมด

ยกเวน้เฉพาะกิจกรรมจำาเป็น

การปิดพื้นท่ีน้ี  

ทำาใหเ้กิด ความวติกกงัวล 

ความกลวัและสบัสน

ในตารางเวลาของเธอ

ใชชี้วติอยใชชี้วติอย่า่งปลอดภยัางปลอดภยั
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แตแต่่เรามีความหวงั!เรามีความหวงั!

เธอไม่ตอ้งกลวั

เพราะพระเจา้อยูก่บัเธอ

พระองคบ์อกเธอวา่

“จะกลวัไปทำาไม  เม่ือเราอยูท่ี่น่ีกบัเจา้”

พระเจา้ทรงรักเดก็ทุกคนมาก

เม่ือมีบางคนท่ีพยายาม

กนัไม่ใหเ้ดก็ๆ เขา้ไปหาพระเยซูนั้น 

พระเยซูตรัสวา่

“จงยอมใหเ้ดก็เลก็ๆ เขา้มาเฝ้าเรา 

อยา่หา้มพวกเขาเลย

เพราะวา่แผน่ดินสวรรค์

เป็นของคนเช่นเดก็เหล่านั้น” 

มทัธิว 19:14

“และสอนพวกเขาใหถื้อรักษา

ส่ิงสารพดัท่ีเราสัง่พวกท่านไว ้

และน่ีแน่ะ เราจะอยูก่บัท่านทั้งหลาย

เสมอไปจนกวา่จะส้ินยคุ”

มทัธิว 28:20
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6 ฟุต

เคลด็ลบัผูช้นะอุปสรรค:เคลด็ลบัผูช้นะอุปสรรค:

ปกป้องตวัเธอ จากไวรัส

อธิษฐาน: เธอบอกพระเจา้ไดเ้สมอ

เม่ือไหร่ท่ีรู้สึกกลวั พระองคใ์ห้

ความปลอดภยักบัเธอได ้

อยา่ยนืใกล้

คนอ่ืนมากเกินไป

ลา้งมือบ่อยๆ 

ดว้ยสบู่และน้ ำาสะอาด

ถา้เธอมีไข ้ไอ หรือ

หายใจติดขดั กข็อ

พอ่แม่ หรือผูป้กครอง

ใหพ้าไปหาหมอ

อยา่เอามือสมัผสั

ตา จมูกและปาก 

เล่นเกมต่างๆ ขา้งในบา้น เช่น

• เกมใบค้ ำา

• เกมซ่อนหา

• เกมเศรษฐี 

เธอเคยหวงั ถึงอะไร บา้งไหมเธอเคยหวงั ถึงอะไร บา้งไหม

สิส่่ิงท่ีเธอหวงั คืออะไรงท่ีเธอหวงั คืออะไร  

[เช่น ฉนัหวงัวา่ฉนัจะไดฉ้ลองวนัเกิดกบัเพื่อนๆ ปีน้ี]

เขียนทุกส่ิงท่ีเธอหวงัลงบนกระดาษ ในขวดโหลแห่งความหวงัเลย!

ขวดโหลความหวังของฉัน

พระเจ้าแห่งการปลอบประโลม

ใจทั้งปวง 

ผู้ทรงปลอบประโลมใจเรา

ในความทุกข์ร้อนทั้งสิ้นของเรา

เพื่อเราจะสามารถปลอบ

ประโลมใจ

บรรดาผู้ทุกข์ร้อนในเรื่องใดๆ

2 โครินธ์ 1:3-4
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ลงมือทำาลงมือทำา
แตแต่่งเพลงหรือกลอน เร่ือง ความหวงั งเพลงหรือกลอน เร่ือง ความหวงั 

ร้องเพลง หรือ อร้องเพลง หรือ อ่่านกลอนออกเสียง เวลารู้สึกกลวัานกลอนออกเสียง เวลารู้สึกกลวั

น่ีคือบางบทเพลงจากพระคำาของพระเจา้ - พระคมัภีร์ไบเบิน่ีคือบางบทเพลงจากพระคำาของพระเจา้ - พระคมัภีร์ไบเบ้้ิล:ล:

พระยาห์เวห์ทรงเป็นความสวา่ง

และความรอดของขา้พเจา้

ขา้พเจา้จะกลวัผูใ้ดเล่า?

พระยาห์เวห์ทรงเป็นท่ีกำาบงั

อนัแขง็แกร่งแห่งชีวติขา้พเจา้

ขา้พเจา้จะเกรงผูใ้ดเล่า?

สดุดี 27:1

พระองคท์รงเป็นท่ี

กำาบงัของขา้พระองค์

พระองคท์รงปกป้องขา้พระองค์

จากความยากลำาบาก

พระองคท์รงลอ้มขา้พระองค์

ไวด้ว้ยเพลงฉลองการช่วยกู้

สดุดี 32:7

พระยาห์เวห์ทรงเป็นศิลา 

ป้อมปราการ และผูช่้วยกู้

ของขา้พเจา้

ทรงเป็นพระเจา้ของขา้พเจา้

เป็นศิลาซ่ึงขา้พเจา้เขา้ล้ีภยั

ทรงเป็นโล่ เป็นพลงัแห่ง

ความรอด

เป็นท่ีกำาบงัอนัแขง็แกร่ง

ของขา้พเจา้

สดุดี 18:2

เธอบอกพระเจา้ไดด้ว้ย

พดูคุยกบัพระองค ์

เหมือนเป็นลูกสาว

หรือลูกชายของพระองค์

การเป็นลูกของพระเจา้นั้น

ไม่มีอะไรเก่ียวขอ้งกบัพอ่แม่

ท่ีเป็นมนุษย์

ลูก ของ พระเจา้น้ี ไม่ ใช่ ลูก 

ท่ี เกิด มา จาก มา จาก เลือดเน้ือ

หรือ  ความตอ้งการ ของ มนุษย ์

หรือ จาก ความตั้งใจ ของ พอ่ 

แต่ เกิด มา จาก พระเจา้

ยอห์น 1:13

การขอความชการขอความช่่วยเหลือ วยเหลือ 

เธออาจรู้สึกวา่

ทำาอะไรไมทำาอะไรไม่่ถูกถูก

ไม่เป็นไรนะ  

การบอกใครสกัคนวา่ 

ตอ้งการใหเ้ขาช่วย

กอ็าจจะไม่ง่าย

จำาไวว้า่ คนรอบขา้ง

อยากช่วยเธอ แต่เขาจะ

ไม่รู้วา่จะช่วยไดย้งัไง

ถา้เธอไม่บอกส่ิงท่ี

ตอ้งการ..ฉะนั้น บอกเขาสิบอกเขาสิ! 
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พระเยซูสอนเราใหอ้ธิษฐาน

น่ีคือวธีิท่ีเราขอ ความช่วยเหลือจากพระเจา้

เราควรอธิษฐานอยา่งน้ีวา่

‘ขา้แต่พระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลาย ผูส้ถิตในสวรรค์

ขอใหพ้ระนามของพระองคเ์ป็นท่ีเคารพสกัการะ

ขอใหแ้ผน่ดินของพระองคม์าตั้งอยู่

ขอใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองค์

ในสวรรคเ์ป็นอยา่งไรกใ็หเ้ป็นไปอยา่งนั้นในแผน่ดินโลก

ขอประทานอาหารประจำาวนัแก่พวกขา้พระองคใ์นวนัน้ี

และขอทรงยกบาปผดิของพวกขา้พระองค์

เหมือนพวกขา้พระองคย์กโทษ 

บรรดาคนท่ีทำาผดิต่อขา้พระองค์

และขออยา่ทรงนำาพวกขา้พระองคเ์ขา้ไปในการทดลอง

แต่ขอใหพ้วกขา้พระองคพ์น้จากความชัว่ร้าย ’

มทัธิว 6:9–13

ขอส่ิงท่ีเธอตอ้งการกบัพระเจา้!

เราขอความชเราขอความช่่วยเหลือจากวยเหลือจาก

พระเจา้ไดเ้สมอพระเจา้ไดเ้สมอ

พระเจา้ทรงเป็นโล่ปกป้อง

ใหเ้ธอปลอดภยั เหมือนกบั

กระดองท่ีปกป้องเต่า

ใหป้ลอดภยั

ทำาใหค้ ำาอธิษฐานน้ี

เป็นส่วนตวั เติมคำาพดู

ของตวัเองในช่องวา่ง

พระยาห์เวห์ทรงเป็นกำาลงัและเป็นโล่ของขา้พเจา้

ขา้พเจา้วางใจในพระองค์

ขา้พเจา้จึงไดรั้บความอุปถมัภ ์และจิตใจของขา้พเจา้กปี็ติยนิดียิง่

ขา้พเจา้จะขอบพระคุณพระองคด์ว้ยบทเพลงของขา้พเจา้

สดุดี 28:7

13



เคลด็ลบัผูช้นะอุปสรรค:เคลด็ลบัผูช้นะอุปสรรค:
เขียนขอ้ความเขียนขอ้ความ

แด่ พระเยซู ขอบคุณท่ีรักฉนัมาก

วนัน้ี ฉนัรู้สึก

เพราะ

ครอบครัวของฉนัตอ้งการความช่วยเหลือจากพระองค ์ขอได้

โปรด

ขอบคุณสำาหรับ:

เคลด็ลบัผูช้นะอุปสรรค: เคลด็ลบัผูช้นะอุปสรรค: 

จ.จ.

อ.อ.

พ.พ.

พฤพฤ

ศ.ศ.

ส.ส.

อา.อา.

ใหมี้เวลาเพื่อ:ใหมี้เวลาเพื่อ:

อธิษฐานและอ่านพระคมัภีร์ไบเบ้ิล

ทำาการบา้น

ทำางานบา้น

ร้องเพลงหรือเตน้ใหส้นุก! 

อ่านหนงัสือหรือนิตยสาร

เปิดเพลงท่ีชอบแลว้ออกกำาลงักาย

สร้างตารางเวลาสร้างตารางเวลา
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ลงมือทำา!ลงมือทำา!
ช่วยพอ่แม่

หรือผูป้กครอง 

ดว้ยการ

ช่วยงานบา้น

พยายามช่วยงานท่ีใหญ่ข้ึน

เช่น ซกัผา้ ทำาอาหารและ

ทำาความสะอาด

คอยดูวา่มีใครในบา้น

ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ

หรือบางที พวกเขากอ็าจ

อยากไดแ้ค่

รอยยิม้กไ็ด!้

วาดรูป

และแปะไว้

นอกบา้น

ใหค้นอ่ืนเห็น

ถา้มีสวนเลก็ๆ

ลองปลูกผกั

หรือปลูกผลไมแ้ละ

ดูแลรดน้ ำา

ถามพอ่แม่

หรือผูป้กครองวา่

มีวธีิใดท่ีเธอจะช่วย

พวกเขาไดบ้า้ง

การไดช้การไดช่่้วยเหลือวยเหลือ

รู้สึกดีมาก! รู้สึกดีมาก! 

จงปฏิบติัต่อผูอ่ื้น

อยา่งท่ีพวกท่านตอ้งการ

ใหพ้วกเขาปฏิบติัต่อท่าน 

มทัธิว 7:12

ความรู้สึกผความรู้สึกผ่อ่นคลายอนคลาย
เธออาจรู้สึกเศร้ากเศร้า

ไม่เป็นไรนะ

เราอาจเศร้าเพราะบาป

บาป คือ การไม่เช่ือฟังพระเจา้ 

ทำาใหเ้ราและคนอ่ืนทำาส่ิงท่ีไม่ดี

การอยูใ่นโลกท่ีเราเห็นและ 

ทำาส่ิงท่ีไม่ดี อาจทำาใหรู้้สึกแย ่

ความรู้สึกไม่ดีน้ี เรียกวา่ ความละอายใจ

เราเศร้าเม่ือไดเ้ห็นและรู้สึกถึง

ความเจบ็ปวดและความเจบ็ป่วยในโลก 

โรคต่างๆ เช่น โควดิ-19 ไม่ใช่ 

การลงโทษจากพระเจา้  

โรคภยัเกิดข้ึน เพราะเราอยู่

ในโลกท่ีเสียหาย และแตกสายเพราะบาป

บาป คือ การไม่เช่ือฟังพระเจา้ 

ทำาใหเ้ราและคนอ่ืนทำาส่ิงท่ีผดิ 

ความบาปทำาให ้พระเจา้รู้สึกเศร้า

ความเจบ็ปวดของเรา กท็ ำาใหพ้ระเจา้เสียใจดว้ย

พระองคท์รงเห็น เออ พระองคท์รง 

พิเคราะห์ดูความลำาบาก

และความเดือดร้อนแลว้

เพื่อพระองคจ์ะไดท้รงตอบแทนเขา

สดุดี 10:14

เพราะพระองคมิ์ไดท้รงดูถูกหรือ 

สะอิดสะเอียน

ต่อความทุกขย์ากของผูทุ้กขใ์จ

และมิไดซ่้อนพระพกัตร์จากเขา

เม่ือเขาทูลขอความช่วยเหลือ พระองคท์รงฟัง

สดุดี 22:24
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“คนท่ีโศกเศร้า ก“คนท่ีโศกเศร้า ก็เ็ป็นสุขเป็นสุข

เพราะวเพราะว่า่เขาทัาเขาทั้้งหลายจะไดรั้บการหนุนใจงหลายจะไดรั้บการหนุนใจ

“คนท่ีสุภาพอ“คนท่ีสุภาพอ่่อนโยน กอนโยน ก็เ็ป็นสุขเป็นสุข

เพราะวเพราะว่า่เขาทัาเขาทั้้งหลายจะไดรั้บแผงหลายจะไดรั้บแผ่น่ดินโลกเป็นมรดกนดินโลกเป็นมรดก

“คนท่ีหิวและกระหาย ความชอบธรรมก“คนท่ีหิวและกระหาย ความชอบธรรมก็เ็ป็นสุขเป็นสุข

เพราะวเพราะว่า่พระเจา้จะทรงใหอิ้าพระเจา้จะทรงใหอ่่ิ้มม

“คนท่ีมีใจเมตตา ก“คนท่ีมีใจเมตตา ก็เ็ป็นสุขเป็นสุข

เพราะวเพราะว่า่เขาทัาเขาทั้้งหลายจะไดรั้บพระเมตตาตอบงหลายจะไดรั้บพระเมตตาตอบ

“คนท่ีมีใจบริสุทธิ“คนท่ีมีใจบริสุทธ์์ิ ก ก็เ็ป็นสุขเป็นสุข

เพราะวเพราะว่า่เขาทัาเขาทั้้งหลายจะไดเ้ห็นพระเจา้งหลายจะไดเ้ห็นพระเจา้

“คนท่ีสร้างสนัติก“คนท่ีสร้างสนัติก็เ็ป็นสุขเป็นสุข

เพราะวเพราะว่า่พระเจา้จะทรงเรียกเขาทัาพระเจา้จะทรงเรียกเขาทั้้งหลายวงหลายว่า่เป็นลูกาเป็นลูก

“คนท่ีถูกข“คนท่ีถูกข่่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม กมเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ก็เ็ป็นสุขเป็นสุข

เพราะวเพราะว่า่แผาแผ่น่ดินสวรรคเ์ป็นของเขาทันดินสวรรคเ์ป็นของเขาทั้้งหลายงหลาย

มทัธิว 5:4–10มทัธิว 5:4–10

ช่วยพาเดก็นอ้ยคนน้ีไปหาพระเยซู

เม่ือเราทำาส่ิงต่าง ๆ ท่ีผดิ

และทำาร้ายผูอ่ื้น  เรากท็ ำาให้

พระเจา้เจบ็และโกรธดว้ย

เรานำาความอบัอายมาสู่ตวัเราเอง

และรู้สึกผดิ พระเจา้ลงโทษบาป

แต่เพราะพระองครั์กเรามาก

พระองคจึ์งส่งพระบุตร

คือ พระเยซู ใหท้นทุกขแ์ละ

ตายเพื่อบาปของเรา 

พระเยซูดำาเนินชีวติอยา่งมีเกียรติ

พระองคท์รงทำาส่ิงดีมากมาย 

ใหอ้ภยับาปและรักษาโรค

ใหผู้ค้นมากมาย  

พระเยซู คือเพื่อนของคนบาป 

แต่พระองคไ์ม่เคยทำาผดิเลย

พระองคส์มบูรณ์แบบ!

แลว้พระองคก์ส้ิ็นพระชนม ์

บนไมก้างเขน

เพื่อเรา พระองคทุ์กขท์รมาน

ในส่ิงท่ีเราสมควรทุกขท์รมาน

พระองครั์บความเจบ็ปวด

ท่ีควรจะเป็นของเรา

อิสยาห์ 53:4

พระองคพ์ดัพาความเศร้าของเรา

ใหห้มดไป

พระเจา้ทรงรักโลกดงัน้ี 

คือไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียว

ของพระองค ์

เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้น

จะไม่พินาศ แต่มีชีวตินิรันดร์  

ยอห์น 3:16
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น่ีไม่ใช่ตอบจบของเร่ือง!

พระเยซูทรงเป็นข้ึนมาจากความตาย 

และกลบัไปหาพระบิดาในสวรรค์

พระองคย์กเราข้ึนอีกคร้ัง 

พระองคใ์หโ้อกาสเราท่ีจะ

มีชีวตินิรันดร์กบัพระเจา้

เธอมีค่าในสายตาของพระเจา้ 

พระองคท์รงสร้างเธอตาม

พระฉายาของพระองคต์ั้งแต่ตน้ 

พระเจา้ทรงใส่ใจเธอ!

พระเยซูเป็นเพื่อนแท ้และ

เช้ือเชิญใหเ้ธอมารู้จกัพระองค์

ทุกคนท่ีเช่ือวา่พระเยซูเป็นพระ 

คริสต ์กเ็ป็นบุตรของพระเจา้

1 ยอห์น 5:1

พระองคอ์ยากฟ้ืนฟูคุณค่าของเธอ

นำาความอบัอายท่ีมีไปใหพ้ระเยซู และ

พระองคจ์ะมารับไปดว้ยความรัก!

น่ีหมายถึง พระองคจ์ะทำาใหเ้ธอรู้สึกดีข้ึน 

ไม่วา่เธอจะเศร้าแค่ไหนกต็าม!

• บอกใครสกัคนท่ีเธอรักวา่ เธอรู้สึกเป็นยงัไง

• บอกพระเจา้เร่ือง ความเศร้าของเธอ ขอใหพ้ระองคป์ลอบโยนเธอ 

มองดูวธีิท่ีพระองคท์รงทำา

• โทรหาเพื่อน หรือ คุยกบัครอบครัว เก่ียวกบัเร่ืองอะไรท่ีพวกเขาช่ืนชอบ  

เช่น กีฬา หรือ ดนตรี

• คิดเกมท่ีเล่นในบา้น แลกเปล่ียนความคิดกบัญาติ และเพื่อนของเธอ

เคลด็ลบัผูช้นะอุปสรรค:เคลด็ลบัผูช้นะอุปสรรค:
คุยกคุยกันัน



AZเติมกล่องใหเ้ตม็ไปดว้ย

กระดาษโนต้

หรือส่ิงของท่ีเตือนใหเ้ธอจำา

เร่ืองดีๆ ท่ีเกิดข้ึนทุกวนั

ตกแต่งกล่องดว้ย

สี สีเทียนหรืออ่ืนๆ 

เพื่อทำาใหม้นัพิเศษ

ใชก้ล่องรองเทา้ หรือ

กล่องพลาสติก

ลงมือทำา!ลงมือทำา!

ทำากลทำากล่่องใสองใส่่ความรู้สึกดีๆ ความรู้สึกดีๆ 

ทุกสปัดาห์ใหน้ำากล่อง ใส่ความรู้สึกดีๆ น้ี มา แบ่งปันกบัใครสกัคน

ของแถม:ของแถม:
ใชเ้วลาเพื่อขอบคุณพระเจา้สำาหรับส่ิงดีๆ 

ท่ีเกิดข้ึนในสปัดาห์นั้น!  

ปลปล่่อยไป!อยไป!

เธออาจรู้สึก โกรธโกรธ

ไม่เป็นไรนะ

เธออาจรู้สึกวา่ ชีวติ

ไม่ยติุธรรม

เธออาจรู้สึกโกรธท่ีไม่ได้

รับอนุญาตใหท้ำาส่ิงต่างๆ

เธออาจหวงัใหส่ิ้งต่างๆ 

ไม่เหมือนท่ีเป็นอยูต่อนน้ี

วาดหนา้ตาท่ีแสดง

ความรู้สึกของเธอ ท่ีน่ี:

เลือกรูปดวงตา หรือ ปาก

ท่ีเหมาะกบัอารมณ์ความรู้สึก

ของเธอมากท่ีสุด

ตดักระดาษเป็นรูปทรง

หรือดอกไม ้ติดกาว

ติดบนกล่อง

ใชล้ายฉลุต่างๆ 

มาระบายสี

บนกล่อง เขียนตวั

อกัษรสวยๆ
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ใหอ้ภยัคนอ่ืนใหอ้ภยัคนอ่ืน

ขอการอภยัจากพระเจา้

ผา่นทางพระเยซู และ

พระองคจ์ะใหก้ำาลงั

เพื่อใหอ้ภยัคนอ่ืนได ้

พดูคุยกบัผูใ้หญ่ท่ีไวใ้จสกัคน

วา่ เธอจะจดัการ

ความโกรธไดย้งัไง

ใชก้ระบอกตะโกนระบายความโกรธใชก้ระบอกตะโกนระบายความโกรธ

ดูคำาแนะนำาในหนา้ต่อไป

“อยา่พิพากษาเขา

แลว้พวกท่านจะไม่ถูกพิพากษา 

อยา่ตดัสินลงโทษเขา 

แลว้พวกท่านจะไม่ถูกตดัสินลงโทษ 

จงยกโทษใหเ้ขา 

แลว้พวกท่านจะไดรั้บการยกโทษ” 

ลูกา 6:37

ไม่เป็นไรท่ีรู้สึกโกรธ  

แต่ปล่อยความโกรธไปกดี็ยิง่กวา่

หลายคร้ังเราตอ้งใหอ้ภยั 

ส่ิงท่ีคนอ่ืนทำาใหเ้รารู้สึกเจบ็ได ้

แลว้เราจึงจะเร่ิมปลดปล่อย 

ความโกรธไปได้

เคลด็ลบัผูช้นะอุปสรรคเคลด็ลบัผูช้นะอุปสรรค บางทีเธอกบางทีเธอก็ต็อ้ง  ตอ้ง  
ตะโกนออกไปเสียงดงัๆ ตะโกนออกไปเสียงดงัๆ 
เพื่อระบายความโกรธเพื่อระบายความโกรธ

ทำากระบอกตะโกนระบายความโกรธทำากระบอกตะโกนระบายความโกรธ

• มว้นหนงัสือสกัเล่มเหมือนในรูป

• เอาปากไวป้ลายดา้นหน่ึง

• เอามือจบับนปลายอีกดา้น

• หายใจลึกๆ

• ตะโกนใหด้งัและยาวนานท่ีสุดเท่าท่ีทำาได้
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ลงมือทำา!ลงมือทำา!

วธีิงวธีิง่่ายๆ เพื่อเล่ียงความโกรธ และความเบ่ือ :ายๆ เพื่อเล่ียงความโกรธ และความเบ่ือ :

• ใหสู้ดหายใจลึกๆ สามคร้ัง ก่อนทำาส่ิงใดๆ 

• นอนหลบัให ้เพียงพอ

• ขอพระเจา้ ช่วยให ้เธออภยัคนท่ีทำาร้ายเธอ

• ถา้เธอเบ่ือง่าย มีอะไรเลก็นอ้ยๆ ท่ีเธอทำาได ้เพื่อใหไ้ม่วา่ง ดูหนา้ 10,16 และ 22

• ทา้ทายพี่หรือนอ้งท่ีบา้น ดว้ยคำาถามความรู้ทัว่ไป

อยา่ใหถึ้งตะวนัตกแลว้ ยงัโกรธอยู่

เอเฟซสั 4:26

ไปเถิด ไปรับประทานไขมนัและด่ืมน้ ำาหวาน 

และส่งส่วนอาหารไปใหค้นท่ีไม่มีอะไรเตรียมไว ้

เพราะวา่วนัน้ีเป็นวนับริสุทธ์ิแด่องคเ์จา้นายของเรา อยา่โศกเศร้าเลย

 เพราะความช่ืนบานของตนในพระยาห์เวห์เป็นกำาลงัของท่าน” 

เนหะมีย ์8:10

เขียนช่ือใหดู้เหมือนตวั

ถา้คนน้ีตวัสูงกเ็ขียน ตวัสูงมากๆ

ถา้เขาชอบแต่งตวั กใ็หมี้จินตนาการ

สร้างสายสมัพนัธ์สร้างสายสมัพนัธ์

เธออาจรู้สึกเหงาเหงาไม่เป็นไรนะ 

อาจรู้สึกวา่โลกช่างกวา้งใหญใหญ่่  

และเธอตวัเลก็นิดเดียว 

อาจคิดถึงใครสกัคนท่ีรัก 

เธออาจอยูห่่างไกลจากเพื่อน หรือครอบครัว

ถา้เธอคิดถึงใครสกัคน กเ็ขียนช่ือของคนนั้น ท่ีตรงน้ี

จะไม่สามารถทำาใหเ้ราขาดจากความรักของพระเจา้

ซ่ึงมีอยูใ่นพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราได้

โรม 8:39

ถา้เธอโกรธถา้เธอโกรธ
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ตั้งแต่เร่ิมสร้างโลก พระเจา้ตรัสวา่การท่ีมนุษยจ์ะอยูแ่ต่ล ำาพงันั้นไม่ดี

เธอตอ้งการเพื่อนและครอบครัว! พระเจา้ทรงรักเธอและรู้วา่เธอตอ้งการอะไร

พระเยซูตรัสวา่ “เราจะไม่ละท้ิงพวกท่านไวใ้หเ้ป็นลูกกำาพร้า เราจะมาหาท่าน”

ยอห์น 14:18

พระเยซูมีชีวติอยู ่และพระวญิญาณของพระเจา้สถิตอยูใ่นทุกคนท่ีรักพระองค ์เธอสร้าง

สมัพนัธ์กบัพระองคไ์ดด้ว้ยการพดูคุย พระองคมี์ความสุขเวลาท่ีไดคุ้ยกบัเธอ!  

น่ีเรียกวา่ การอธิษฐาน เธอพดูคุยกบัพระองคไ์ดทุ้กเร่ืองโดยใชค้ ำาพดูของเธอเอง ไดต้ลอดเวลา

ไม่วา่เธอจะอยูท่ี่ไหน 

เธอเป็นผูติ้ดตามพระเยซูไดด้ว้ยการเช่ือในพระองค ์และขอใหพ้ระองคเ์ขา้มาในจิตใจ พระเยซู

ทรงสญัญาวา่จะส่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ใหม้าอยูก่บัเราและปลอบโยนเรา

เรียนรู้เร่ืองเก่ียวกบัพระเยซูดว้ยการอ่านพระคมัภีร์ไบเบ้ิล  

และพดูคุยกบัคนอ่ืนๆ ท่ีติดตามพระองค์

เติมช่ือของสมาชิก

ในครอบครัวของเธอ

บนตน้ไมน้ี้ อยา่ลืม

คุณปู่คุณยา่คุณตา

คุณยาย และลูกพี่

ลูกนอ้งดว้ยล่ะ

เป็นเพื่อนเป็นเพื่อน

วธีิท่ีจะส่ือสารไดดี้มาก คือ โทรหาคนอ่ืน หรือส่งขอ้ความไป

เขียนขอ้ความขอบคุณ หรือใหก้ำาลงัใจสั้นๆ เช่น

“ฉนัคิดถึงเธอ” หรือ “อยากเล้ียงยรีาฟไหม”

ใชค้วามคิดสร้างสรรค!์

ขอ้ความท่ีเธอเขียนจะเป็นวธีิให ้เช่ือมต่อกบัใครสกัคน

จงรักกนัฉนัพี่นอ้ง จงขวนขวายในการใหเ้กียรติกนัและกนั

โรม 12:10

เขียนขอ้ความสั้นๆ ท่ีน่ี
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Get it
 HOT !

เคลด็ลบัผูช้นะอุปสรรค:เคลด็ลบัผูช้นะอุปสรรค:

เจา้หนา้ท่ีตำารวจเจา้หนา้ท่ีตำารวจ

คนสคนส่่งของงของ

คนทำาความสะอาดคนทำาความสะอาด

พยาบาลพยาบาล

พพ่อ่คา้/แมอคา้/แม่่คา้คา้

หมอหมอ

ความรักนั้นกอ็ดทนนาน และมีใจปรานี 

ความรักไม่อิจฉา 

ไม่อวดตวั ไม่หยิง่ผยอง 

ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตวั

ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำาความผดิ

ไม่ช่ืนชมยนิดีในความอธรรม 

แต่ช่ืนชมยนิดีในความจริง

ความรักทนไดทุ้กอยา่ง 

เช่ืออยูเ่สมอ มีความหวงัและ

ความทรหดอดทนอยูเ่สมอ

1 โครินธ์ 13:4–7

มองไปรอบๆ ตวั และขอบคุณพระเจา้

สำาหรับคนใจดี

ท่ีอยูด่ว้ยกบัเธอ

เขียนรายช่ือคนท่ี

ช่วยเหลือผูอ่ื้น (เช่น หมอ พยาบาล

และเจา้ของร้านต่างๆ)

อธิษฐานเผือ่พวกเขา

และคนท่ีไม่สามารถ

ดูแลตวัเองได้

เป็นเพื่อนและหาวธีิท่ีทำาได้

เพื่อช่วยเหลือผูท่ี้ตอ้งการ

ขอใหพ้ระเจา้ช่วยใหเ้ธอ

เรียนรู้ท่ีจะรักผูค้นรอบตวั

จบัคูจบัคู่่อาชีพตอาชีพต่่างๆ ใหต้รงกางๆ ใหต้รงกับัภาพบภาพ

ยกัษป์รากฏในหลาย รูปแบบในชีวติของเธอ

ตอนน้ีไวรัสโคโรน่ากคื็อยกัษ์

แต่พระเจา้นั้นใหญ่กวา่ ยกัษใ์หญ่ทุกตวัท่ีเราเผชิญเสมอ

พระองคจ์ะใหก้ำาลงัเพื่อ ใหเ้ธอเอาชนะได้

มาเรียนรู้จากเร่ืองจริงของดาวดิ

ผูช้นะอุปสรรค เธอจะไดอ่้านวา่

เดก็เล้ียงแกะตวันอ้ยเอาชนะ

ยกัษใ์หญ่อยา่งโกลิอทัท่ีตวัสูง และใหญ่กวา่ นกับาสเกตบอล

หรือ นกัมวยปล้ ำาทุกคน จะเห็นวา่พระเจา้ช่วยดาวดิ

ใหเ้อาชนะ ดว้ยสลิงกบั หินเรียบๆ หา้กอ้นไดอ้ยา่งไร

เร่ืองราวของดาวดิ ผูช้นะอุปสรรค!เร่ืองราวของดาวดิ ผูช้นะอุปสรรค!

คนฟีลิสเตียและคนอิสราเอลรวบรวม กองทพั เพื่อทำาสงครามกนั กองทพัของ

ชาวฟิลิสเตียตั้งค่ายอยูบ่นเนินเขาหน่ึง และกองทพัของอิสราเอล 

อยูอี่กเนิน มีหุบเขาเอลาห์กั้นตรงกลาง

ทุกเชา้และเยน็ โกลิอทัตะโกน ใส่ทหารของอิสราเอลวา่ 

“จงเลือก ชายคนหน่ึงใหม้าสูก้บัขา้ ถา้ฆ่าขา้ได ้เราจะเป็นขา้รับใชข้องพวกเจา้ แต่ถา้  

ขา้ฆ่าเขา พวกเจา้จะเป็นขา้รับใชข้องเรา”

เหตุการณ์น้ีดำาเนินไปเป็นเวลานาน กษตัริยซ์าอูล และกองทพัทั้งส้ินของอิสราเอล 

ต่างหวาดกลวั ไม่มีใครอยากต่อสูก้บัยกัษโ์กลิอทั

วนัหน่ึงดาวดิไปเยีย่มพี่ชายของเขาท่ีอยูใ่นกองทพัอิสราเอล ดาวดิมาถึงค่าย 

ขณะเดียวกบัท่ีโกลิอทักา้วออก และทา้ใหค้นอิสราเอลมาสูก้บัเขา

ดาวดิพดูวา่ “ชายผูน้ี้พดูทา้ทาย กองทพัของพระเจา้ ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ 

เขาคิดวา่เขาเป็นใคร”
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ดาวดิทูลซาอูลวา่ “ขา้จะสูก้บัโกลิอทัเอง”

ซาอูลตรัสวา่ “เจา้เป็นแค่เดก็หนุ่มดาวดิ เจา้ไม่รู้อะไรเร่ืองการสูร้บ”

แต่ดาวดิทูลซาอูลวา่ “ขา้เคยเล้ียงฝงูแกะของบิดา เม่ือมีสตัวป่์ามาเอา

ลูกแกะตวัหน่ึงไปจากฝงู ขา้พระบาทกต็ามไปฆ่ามนั ขา้ไดฆ่้าสิงโตและหมี  

พระเจา้ผูป้กป้องขา้จากสตัวร้์าย กจ็ะทรงช่วยปกป้องขา้พระบาทมือของคนฟีลิสเตียน้ี”

แลว้ซาอูลกส็วมเส้ือเกราะ และสวมหมวกทองสมัฤทธ์ิของพระองคใ์หด้าวดิ

ดาวดิไม่ชินกบัการใส่เส้ือเกราะ และมนักห็นกัมาก ดงันั้น เขาจึงถอดมนัออก

โกลิอทัเห็นวา่ดาวดิเป็นเดก็หนุ่ม และไม่สวมเส้ือเกราะ เขาพดูวา่ “ขา้เป็นหมาหรือ?   

เจา้จึงถือไมเ้ทา้มาหาขา้  

เขา้มาเลย! 

ขา้จะเอาเน้ือของเจา้ ใหน้กและสตัวป่์ากิน!”

ดาวดิพดูกบัโกลิอทัวา่

“ เจา้สูข้า้ดว้ยดาบ หอกและหอกซดั แต่ขา้จะสูใ้นพระนามของพระเจา้ 

พระองคจ์ะช่วยขา้ แลว้ทุกคนจะรู้วา่ พระองคคื์อพระเจา้  

และพระองคมี์อำานาจทั้งปวง” 

ดาวดิวิง่เขา้ไปหาโกลิอทั เอามือลว้งเขา้ไปในยา่มหยบิหินกอ้นหน่ึงใส่สลิง  

เขาเหวีย่งสลิงยงิโกลิอทั

กอ้นหินยงิเขา้หนา้ผากของโกลิอทั และเขากล็ม้หนา้คว่ ำาลงท่ีดิน

ดาวดิเป็นเพียงเดก็หนุ่ม ผูดู้แลแกะคนหน่ึงเท่านั้น แต่เขาวางใจในพระเจา้  

และพระเจา้กท็รงช่วยเขา

(คดัมาจาก พระคมัภีร์เดก็ฉบบัคลาสสิก 

ปี 2019 จากหนงัสือ 1 ซามูเอล 17. 

ใชโ้ดยไดรั้บอนุญาตจาก สำานกัพิมพ์

 คริสเตียนมีเดีย) 
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__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________

คำาถามสำาหรับผูช้นะอุปสรรคคำาถามสำาหรับผูช้นะอุปสรรค

• โกลิอทัคือใคร? และตอ้งการอะไร?

• ทำาไมกษตัริยซ์าอูล และทหารถึงกลวั โกลิอทั?

• มีเร่ืองอะไรท่ียาก ทา้ทาย หรือ น่ากลวัท่ีเธอเผชิญวนัน้ีบา้ง?

• ทำาไม ดาวดิไม่กลวัท่ี จะเผชิญหนา้โกลิอทั?

• บทเรียนท่ีเราไดเ้รียนในเร่ือง การเอาชนะยกัษ ์คืออะไร?

วธีิเพื่อจะเป็นผูช้นะอุปสรรควธีิเพื่อจะเป็นผูช้นะอุปสรรค
กเ็หมือนกบัดาวดิ เธออาจกำาลงัเจอกบั 

เร่ืองทา้ทาย ยาก และน่ากลวั

ส่ิงสำาคญัคือ เธอตอ้งรู้วา่ ยกัษต์วัใหญ่ท่ีสุดท่ีโลกเผชิญคือ บาป

พระเจา้รักเธอ และจะช่วย ใหเ้ธอเอาชนะบาปได ้

ลองคิดเร่ืองการทำาส่ิงต่างๆ น้ีดู

หน่ึง รับ พระเยซูเขา้มาดว้ยการอธิษฐานง่ายๆ: 

ขา้แต่ พระเยซู ขอยกโทษใหบ้าปของฉนั และเขา้มาอยูใ่นใจฉนัวนัน้ี 

บางคร้ัง ฉนัรู้สึกกลวั เศร้า และเหงา ฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งการพระองค ์ไดโ้ปรดอยูก่บัฉนั 

และประทานสนัติสุขดว้ยเถิด อาเมน 

สอง เช่ือ ในองคพ์ระเยซูสำาหรับทุกส่ิงทุกอยา่งในชีวติ

สาม สารภาพ ใหไ้วในการขอโทษพระเยซู และคนท่ีเธอทำาใหเ้ขาเสียใจ เม่ือไหร่

กต็ามท่ีเธอทำาผดิ หรือ ทำาบาป

ส่ี สร้าง นิสยัใกลชิ้ดพระเจา้ เช่น อธิษฐาน อ่านพระคมัภีร์ไบเบ้ิล หรือมีน้ ำาใจ

เปิดใจและเขียนคำาอธิษฐานของเธอเปิดใจและเขียนคำาอธิษฐานของเธอ

วาดรูปของดาวดิตอนเผชิญหนา้กวาดรูปของดาวดิตอนเผชิญหนา้กับัโกลิอทั ท่ีน่ีบโกลิอทั ท่ีน่ี
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