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การเตบิโตผ่านความผิดพลาด 
ประสบการณ์ทัว่ไปท่ีพบได้บอ่ยท่ีสดุประการหนึง่ในชีวิตของผู้ เช่ือใหมคื่อความผิดพลาด  ผู้ เช่ือใหมม่กั

ได้รับความเข้าใจวา่ “คริสเตียนไมค่วรทําอะไรผิด” โดยเฉพาะถ้าเราเป็นผู้ ท่ีมอบถวายชีวิตทัง้สิน้ให้กบั 

พระคริสต์   ในวิชานีเ้ราจะพิจารณาถึงความผิดพลาดอย่างตรงไปตรงมาซึง่เป็นเร่ืองปกตใินชีวิตมนษุย์ 

พระเจ้าทรงมีบางสิ่งท่ีเรานําไปใช้ได้เพ่ือตอบสนองตอ่ความผิดพลาด และวิธีซึง่จะปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความ

ผิดพลาดในบางโอกาส 

1 
2 
3 

4

บทที่ 1 สาเหตุที่เราทาํผิดพลาด 
บทนีเ้ก่ียวข้องกบัการศกึษาถึงความผิดพลาดประเภทตา่งๆ และศกึษาวา่พระเจ้าทรง

กระทําอะไรเม่ือเราทําผิดพลาด เราจะพิจารณาอยา่งถ่ีถ้วนถึงปัญหาบางประการซึง่เป็น

เหตใุห้เราทําผิดพลาด 

บทที่ 2 ขัน้ตอนเร่ิมต้นของการกลับสู่สภาพดีเม่ือทาํผิดพลาด 
บทนีเ้น้นในสิ่งท่ีเราควรทําเม่ือเราทําผิดพลาด เรายงัได้อภิปรายแนวทางตามหลกั 

พระคมัภีร์ถึงวิธีท่ีจะทลูขอการอภยัจากพระเจ้า และทําการชดใช้สําหรับความผิดพลาด 

ในอดีตของเราด้วย 

บทที่ 3 วิธีเตบิโตผ่านทางความผิดพลาดของเรา 
บทนีจ้ะสํารวจถึงสามขัน้ตอนของหลกัการเจริญเติบโตซึ่งเก่ียวข้องกบัความผิดพลาดของ

เรา  ประการแรก การเติบโตของเราจําต้องเน้นท่ีการมีชยัชนะเหนือปัญหาตา่งๆ ซึง่เป็นเหตุ

ให้เราทําผิดพลาด  ประการท่ีสอง เราจําเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะมีวิถีชีวิตซึง่มีพลานามยัท่ีดี   

ประการท่ีสาม เราจําต้องกระทําในสิ่งท่ีปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความผิดพลาดซํา้อีก 

บทที่ 4 การทาํผิดพลาดซํา้ 
อะไรคือการทําผิดพลาดซํา้? อะไรคือสาเหตใุห้กระทําความผิดพลาดซํา้? เราสามารถ

ปอ้งกนัการทําผิดพลาดแบบเดมิได้อยา่งไร? อะไรคือสญัญาณบอกลว่งหน้าถึงการจะทํา

ผิดพลาดซํา้? เราควรทําอะไรถ้าเกิดความผิดพลาดซํา้อีก? เราจะสํารวจประเดน็เหลา่นีเ้พ่ือ

พิจารณาถึงวิธีท่ีเราสามารถเรียนรู้เพ่ือเอาชนะความผิดพลาดเร่ืองใหญ่ๆ ในชีวิต 

เนือ้หาในคู่มือครูมีอะไรบ้าง? 
เนือ้หาในคูมื่อครูแบง่ออกเป็นส่ีสว่น แตล่ะสว่นมีหวัข้อใหญ่ 

1. แผนการสอนบทเรียนสําหรับครู

2. คูมื่อผู้ เรียน

3. สมดุบนัทึกโครงการ

4. การสอบ และใบประกาศนียบตัรสําหรับผู้ ท่ีจบการศกึษา

ถดัจากบทนําจะอธิบายเก่ียวกบัวิธีการใช้ในแตล่ะสว่น 
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คาํนํา 

วิชานีเ้ป็นหนึง่ในวิชาชดุ การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ ซึง่เขียนขึน้มาเพ่ือชว่ยคริสเตียน 

ใหมส่ามารถนําคําสอนของพระคริสต์มาปฎิบตัิในชีวิตได้ นอกจากนีวิ้ชานีย้งัสามารถใช้สอนกลุม่อนชุน

และกลุม่ผู้ใหญ่ท่ีต้องการดําเนินชีวิตเย่ียงคริสเตียนท่ีดีในชีวิตประจําวนัได้ด้วย  

วตัถปุระสงค์หลกัของวิชานีแ้ละทกุวิชาใน การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ คือการแนะนํา

ให้คริสเตียนใหมมี่ความเข้าใจถึงชีวิตตามทศันคตขิองคริสเตียน  

คณะกรรมการหลกัสตูร Teen Challenge USA ได้วางแผนเพ่ือแก้ไขปรับปรุงบทเรียนเหลา่นีอ้ยา่ง

ตอ่เน่ือง จงึมีความยินดีรับทกุคําตชิมของทา่นเพ่ือการปรับปรุงเนือ้หาของบทเรียนนีใ้ห้ดีขึน้  

วธีิการใช้คู่ มือครูฉบับนี ้

1.   แผนการสอนบทเรียนสาํหรับครู 
หน้าแรกๆ เป็นการให้ภาพรวมของวิชานี ้

หน้าตอ่ไปเป็นการคดัลอก รายการการบ้าน ซึง่เป็นหน้าสดุท้ายอยูใ่น สมุดบันทกึโครงการ ใน

หวัข้อ การบ้านท่ีต้องทํา ผู้ เรียนจะต้องใส่วนักําหนดสง่โครงการตา่งๆ และเวลาสอบและเวลาทํา

แบบทดสอบย่อยแตล่ะครัง้ โดยครูจะบอกให้จดบนัทกึเม่ือเร่ิมต้นสอน  

หน้าตอ่ไปเป็นแผนการสอนของบทเรียนแตล่ะบท แตล่ะบทเรียนมี หลักความจริงจากพระคัมภีร์  

และ ข้อพระธรรมหลัก ซึง่ครูจะต้องบอกผู้ เรียนตัง้แตเ่ร่ิมต้นเรียน หวัข้อทัง้สองจะชว่ยให้การอภิปรายอยู่

ในขอบเขตของบทเรียนหนว่ยนี ้ 

นอกจากหลกัความจริงจากพระคมัภีร์ และข้อพระธรรมหลกัแล้ว ยงัมีข้อแนะนําเก่ียวกบัวิธีการสอน

บทเรียนนีด้้วย   หลายครัง้จะมีการอ้างอิงคูมื่อผู้ เรียน หรือ โครงการตา่งๆ ในสมดุบนัทกึโครงการ  

บทเรียนแตล่ะบทจะมีกิจกรรมเพ่ือประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวั   กิจกรรมเหลา่นีสํ้าคญัมาก คริสเตียน

ใหมต้่องการคําแนะนําท่ีชดัเจนวา่เขาจะนําคําสอนจากพระคมัภีร์เหลา่นีไ้ปปฎิบตัใินชีวิตประจําวนัได้

อยา่งไร ดงันัน้คณุครูจงึต้องให้เวลามากพอเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนเร่ิมประยกุต์ใช้บทเรียนกบัชีวิตส่วนตวั 

ในตอนท้ายของแผนการสอนบทเรียนแตล่ะบทจะมีการบ้านให้ผู้ เรียนทํา 
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วิชาเรียนนีมี้ทัง้หมด 14 วิชาแตล่ะวิชามีห้าคาบเรียน คาบเรียนละหนึง่ชัว่โมง และผู้ เรียนจะมีการ

สอบในคาบเรียนสดุท้าย ทัง้ 14 วิชานีเ้ราสามารถสอนให้เสร็จได้ภายใน 3-4 เดือนสําหรับสอนสปัดาห์ละ

ห้าวนั แตถ้่าสอนเพียงสปัดาห์ละชัว่โมงเดียว จะสามารถสอนได้เดือนละหนึง่วิชา—ดงันัน้ถ้าจะสอนให้

ครบทกุวิชาต้องใช้เวลาทัง้หมดหนึง่ปี หลายบทเรียนสามารถสอนขยายเวลาออกไปได้นานกว่านีอี้ก หรือ 

แบง่เป็นคาบเรียนได้มากกว่านี ้ 

2.   คู่มือผู้เรียน
คู่มือผู้เรียนมีสองวตัถปุระสงค์ สําหรับบางบทเรียนครูจะให้ผู้ เรียนไปอา่นบางตอนในคูมื่อผู้ เรียน

เพ่ือเตรียมตวัไว้ก่อนท่ีท่านจะลงมือสอน บางบทเรียนให้ผู้ เรียนอา่นหลงัจากท่ีท่านสอนบทเรียนไปแล้วเพ่ือ

ทบทวนและเน้นในสิ่งท่ีได้สอนในชัน้เรียน  

ผู้ เรียนควรบนัทึกสิ่งท่ีเรียนในชัน้เรียนแม้วา่จะมีคูมื่อผู้ เรียนแล้ว การบนัทกึสว่นตวัของผู้ เรียนและ

การอภิปรายในชัน้เรียนจะช่วยทําให้บทเรียนบางเร่ืองในคูมื่อผู้ เรียนชดัเจนมากขึน้  

3.   สมุดบันทกึโครงการ
โครงการในสมุดบันทกึโครงการมีไว้เพ่ือให้ผู้ เรียนทํางานนอกชัน้เรียน โครงการบางโครงการจะ

ชว่ยเตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมสําหรับการอภิปรายในชัน้เรียนตอ่ไป  

โครงการหลายโครงการมีไว้เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนได้ศกึษาอย่างลกึซึง้มากสําหรับบางเร่ืองท่ีมีการ

อภิปรายในชัน้เรียน เปา้หมายหลกัของการบ้านเหลา่นี ้คือเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนค้นพบวิธีการประยกุต์ความ

จริงจากพระคมัภีร์ใช้กบัการดําเนินชีวิตประจําวนัได้   

4.   การสอบของผู้เรียน
การสอบมีไว้เพ่ือวดัความก้าวหน้าของผู้ เรียนแตล่ะคนในเร่ืองความเข้าใจความจริงสําคญัตามหลกั

พระคมัภีร์ซึง่สอนในวิชานี ้คูมื่อครูแตล่ะเลม่มีตวัอยา่งข้อสอบของผู้ เรียนพร้อมเฉลยคาํตอบซึง่อยูข้่าง

หลงัของคูมื่อ  

5.   ใบประกาศนียบัตร
ผู้ เรียนท่ีทํางานท่ีได้รับมอบหมายของวิชานีเ้สร็จเรียบร้อยแล้ว และผา่นการสอบ สมควรได้รับใบ

ประกาศนียบตัรของวิชานี ้ตวัอยา่งของใบประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหน้าสดุท้ายของคูมื่อครูฉบบันี ้ ผู้ เรียน

ท่ีเรียนครบทัง้ 14 วิชาของ การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ ควรได้รับใบประกาศนียบตัรแหง่
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ความสําเร็จ  ตวัอยา่งประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหนงัสือ คําแนะนําสําหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาใน

กลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ 

ที่มาของบทเรียน 

ซาโลมอนได้กลา่วไว้วา่ไมมี่อะไรใหมภ่ายใต้ดวงอาทิตย์ ซึ่งความจริงนีส้ามารถใช้ได้กบับทเรียนนี ้

ความคดิในหลายๆ เร่ืองไมใ่ชส่ิ่งใหม ่เราต้องการแสดงความยินดีกบั Institute in Life Principles สําหรับ

อิทธิพลท่ีมีตอ่ชีวิตของผู้ เขียนบทเรียนเหลา่นี ้  

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอยา่งจริงใจกบัคณุครูหลายคนและคริสเตียนใหมห่ลายพนัคนซึง่เคยใช้

คูมื่อเหลา่นีใ้นชว่งเวลาหลายปีท่ีผา่นมา ความคดิเห็นของเขาเหลา่นีไ้ด้มีสว่นสําคญัในการพฒันาวิชา

เหลา่นีใ้ห้ดีขึน้ ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคณุกบัคณุดอน วิลเคอร์สนั ท่ีได้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ทํางานกบักลุม่ 

ทีนชาล์เล้นจ์ในเมืองบรูคลีน นิวยอร์ค ตัง้แตปี่ 1971–1975 และในชว่งเวลาเหลา่นัน้เองท่ีได้มีการเร่ิม

พฒันาการศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่เป็นครัง้แรก  

การจดัพิมพ์วิชาการศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ครัง้ท่ีห้านีไ้ด้ทําขึน้ด้วยความชว่ยเหลือจาก

กรรมการหลกัสตูรของทีนชาร์เลนจ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องขอขอบพระคณุเป็นพิเศษสําหรับคนเหล่านัน้

ท่ีชว่ยในการปรับปรุงหลกัสตูร 

นโยบายเกี่ยวกบัการพมิพ์ซํา้คู่มือเหล่านี ้

คูมื่อครูและเอกสารของผู้ เรียนซึง่ใช้ในวิชา การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ เป็นเอกสารท่ีได้

จดลิขสิทธ์ิ และได้มีการตกลงให้แปลคูมื่อเหลา่นีเ้ป็นภาษาไทย คูมื่อเหลา่นีอ้าจพิมพ์ซํา้และแจกจา่ยให้ใช้

ในกลุม่ทีนชาล์เล้นจ์ โปรแกรมคล้ายๆ กนั คริสตจกัรท้องถ่ิน โรงเรียนและองค์กรอ่ืนๆ และใช้กบับคุคล

ทัว่ไป  เอกสารเหลา่นีส้ามารถดาว์นโหลดได้จาก อินเตอร์เนทเว็บไซด์: www.iTeenChallenge.org  

อยา่งไรก็ตามคูมื่อเหลา่นีไ้มไ่ด้มีไว้เพ่ือขาย แตมี่ไว้เพ่ือแจกเทา่นัน้ ถ้าต้องการจะพิมพ์บทเรียนเหล่านีเ้พ่ือ

จดัจําหนา่ยจะต้องขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกลุม่ทีนชาร์เลนจ์สากล   

เดฟ แบตตี ้ 

http://www.iteenchallenge.org/
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แนะนําลาํดบัในการสอน 

วิชานีเ้ป็นหนึง่ในบรรดาวิชาตา่งๆ ในชดุของ  การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ 14 วิชา ทัง้ 14 

วิชานีไ้ด้ให้ไว้ข้างลา่งเพ่ือให้สอนตามลําดบั  รายการลําดบันีไ้ด้ให้ไว้เพ่ือให้การสอนเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง 

เปรียบเทียบเป็นภาพของล้อท่ีมีซ่ีล้อ 14 ซ่ี   วิชาเหลา่นีไ้ม่ตอ่กนั แตล่ะวิชาเป็นเอกเทศ  ดงันัน้ผู้ เรียน

สามารถเข้าชัน้ไหนก็ได้ และสามารถเรียนเข้าใจได้ 

1. เราจะรู้ได้อย่างไรวา่เราเป็นคริสเตียน

2. การสํารวจพระคมัภีร์อยา่งคร่าวๆ

3. ทา่ที

4. การทดลอง

5. ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียน

6. การเติบโตผา่นความผิดพลาด

7. แนวทางปฎิบตัขิองคริสเดียน

8. การเช่ือฟังพระเจ้า

9. การเช่ือฟังมนษุย์

10. ความโกรธและสิทธิสว่นบคุคล

11. วิธีศกึษาพระคมัภีร์

12. รักและยอมรับตนเอง

13. ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัคนอ่ืนๆ

14. ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณและสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ

หนงัสือ คําแนะนําสําหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ มีข้อมลูเพิ่มเตมิ

ในการสอนวิชานี ้   
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แผนการสอนบทเรียนสาํหรับครู 

ให้ตรวจสอบหน้าท่ี 4 และ 5 ของ “วิธีการใช้คู่มือครู” 

เพ่ือจะได้ข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบัการใช้แผนการสอนบทเรียนเหล่านี ้
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ภาพรวมของวิชานี ้
1. ก่อนเร่ิมคาบเรียนแรกหนึง่หรือสองวนั ให้แนะนําวิชานีแ้ก่ผู้ เรียน และมอบงานชิน้แรกๆ ให้พวกเขาทํา

ผู้ เรียนจําเป็นต้องทําโครงท่ี 1 ใน  สมุดบันทกึโครงการ  ให้เสร็จก่อนคาบเรียนแรก  แจกคูมื่อผู้ เรียนก่อน

และให้ผู้ เรียนอา่นบทท่ีหนึง่ซึง่จะใช้บรรยายในชัน้เรียนชัว่โมงแรก

2. ในหน้าถดัไปของคูมื่อครูนี ้ทา่นจะเห็น รายการการบ้าน และควรกําหนดวา่งานแตล่ะชิน้ต้องเสร็จเม่ือใด ให้

ผู้ เรียนระบวุนัท่ีเหมาะสมโดยเขียนลงบนกระดาษเปลา่ท่ีอยูใ่น การบ้าน ซึง่อยูท้่ายสมดุบนัทกึโครงการ

3. ในแผนการสอนบทเรียนแตล่ะครัง้จะมีกิจกรรม  “เตรียมความพร้อมก่อนเรียน” หนึง่หรือสองอยา่งเพ่ือใช้ในตอน

เร่ิมต้นบทเรียนนัน้ ๆ  จดุประสงค์หลกัของกิจกรรมเหลา่นีเ้พ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนจดจอ่ท่ีหวัข้อสําคญัของบทเรียนนัน้

เราต้องการสร้างบรรยากาศท่ีอบอุน่และเปิดเผย ซึง่ทําให้ผู้ เรียนทกุคนรู้สกึมีอิสระในการมีสว่นร่วมกบัการ

อภิปรายในชัน้เรียน

4. ทา่นต้องตดัสินใจวา่ทา่นจะใช้ก่ีคาบเรียนเพ่ือสอนวิชานี ้เราได้เตรียมแผนการสอนสําหรับ 5 คาบเรียน (คาบ

เรียนท่ีห้าสําหรับการสอบ) อย่างไรก็ตามหากทา่นมีเวลา ทา่นสามารถขยายจํานวนคาบเรียนเพิ่มได้โดยง่าย 

บทท่ีสองเก่ียวข้องกบัการอภยัและการชดใช้  ทา่นสามารถเพิม่คาบเรียนเพ่ือสอนหวัเร่ืองนี ้

5. ตลอดการเรียนวิชานี ้อาจมีแนวโน้มท่ีผู้ เรียนเกิดความท้อใจและหดหูข่ณะท่ีเขาใคร่ครวญถึงความผิดพลาด

บางอยา่งท่ีเขาทําไปในอดีต แรงขบัเคล่ือนทัง้หมดของวิชานีคื้อการแสดงให้เห็นวา่พระเจ้าทรงสามารถนํา

ความหวงัมาสูชี่วิตของเขาได้ แม้เขาจะทําพลาดไปแล้ว เราต้องการให้ผู้ เรียนค้นพบวิถีทางท่ีพระเจ้าสามารถ

รักษาความผิดพลาดในอดีตท่ีเคยเกิดกบัชีวิตของเขา และเรายงัต้องการสอนให้เขาทราบชดัเจนถึงวิธีการจดัการ

กบัปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือเขาจะไมก่ระทําผิดอีก โดยเฉพาะกบัความผิดพลาดซึง่นําไปสูค่วามบาป

6. วิชาซึง่เก่ียวกบัความผิดพลาดนี ้สามารถนํามาใช้กบัความต้องการพืน้ฐานใด ๆ  ในชีวิตของผู้ เรียนได้โดยง่าย

ตวัอยา่งและคําสอนสว่นใหญ่ในคูมื่อผู้ เรียนเน้นเร่ืองความผดิพลาดของผู้ ท่ีปลํา้สู้กบัยาเสพตดิ  อยา่งไรก็ตาม

วิชานีไ้ด้ให้แนวคําสอนในทางปฏิบตัสํิาหรับทกุคนไมว่า่ผู้นัน้จะเคยตดิยาหรือไมก็่ตาม หลกัการดงักลา่วนีใ้ช้ได้

กบัปัญหาทกุประเภทท่ีควบคมุชีวิตของเรา รวมถึงประเดน็ตา่ง  ๆซึง่บางคนอาจไมเ่รียกสิง่นัน้วา่เป็นปัญหาก็

ตาม

7. อีกประเดน็หนึง่สําหรับบางทา่นซึง่สอนวิชานี ้คือลกัษณะการใช้คําของเราในความหมายวา่

“การกลบัสูส่ภาพดี” (recovery) และคําวา่ “การทําผิดซํา้”  (relapse)  เน่ืองจากภมูิหลงัของทา่น ทา่นอาจรู้สกึ

วา่คํานิยามของสองคํานีเ้ก่ียวข้องกบัแนวทางปฏิบตัเิพ่ือรักษาผู้ตดิสิ่งเสพตดิโดยตรง โปรดเข้าใจวา่เราระวดั

ระวงัในการอธิบายวิธีท่ีเราใช้สองคํานี ้เม่ือเรากลา่วถึงการฟืน้สูส่ภาพปกตนิัน้ เราไมไ่ด้หมายถึงกระบวนการ
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ชว่ยเหลือตวัเองเพ่ือจดัการกบัความผิดพลาดในอดีต  เราตระหนกัถึงความจําเป็นท่ีจะได้รับฤทธ์ิเดชแหง่การ

เปล่ียนแปลงของพระเจ้าเพ่ือจะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งถอนรากถอนโคนในชีวิตของเรา     

เราเลือกใช้คําวา่ “การทําผิดซํา้” มากกวา่จะใช้คําวา่ “เส่ือมถอยในความเช่ือ” เน่ืองจากผู้ เรียนสว่นใหญ่ท่ีเรียน

วิชานีไ้มไ่ด้มาจากคนท่ีมีภมูิหลงัท่ีลกึซึง้ด้านศาสนา เราพยายามใช้ภาษาซึง่คนท่ีไมเ่ป็น 

คริสเตียนและผู้ เป็นคริสเตียนใหมเ่ข้าใจได้ เราไมไ่ด้กําลงัพยายามทําให้ความเสียหายด้านจิตวิญญาณท่ี

เกิดขึน้เม่ือคนหนึง่คนใดกระทําผิดซํา้นัน้ลดน้อยลง – ซึง่อาจรวมถึงการละเมิดกฎเกณฑ์ข้อหนึง่ข้อใดของ 

พระเจ้า 
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รายการการบ้าน 

ช่ือวชิา  การเตบิโตผ่านความผิดพลาด

แบบทดสอบย่อย ข้อทอ่งจํา วนัท่ี

1 มทัธิว 6 :14-15 บทเรียนท่ี 2 

2 สดดีุ 32: 8-9 บทเรียนท่ี 3 

3 

โครงการ   วนักําหนดสง่งาน

1. วนัท่ี 1  การพิจารณาความผิดพลาดเบือ้งต้น

2.  วนัท่ี 2  การให้อภยัและการชดใช้

3. วนัท่ี 3  ความผิดพลาดของเรา

4. วนัท่ี 4  อะไรคือสิ่งเร้าของทา่น?

การสอบ   วนัท่ี  บทเรียนท่ี 5 
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บทเรียนที่ 1 

สาเหตท่ีุเราทําผิดพลาด  

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

เราต้องค้นหาต้นตอของปัญหาในชีวิตเม่ือเราทําผิดพลาด 

2. ข้อพระธรรมหลัก: ฮีบรู 4:16

ฉะนัน้ขอให้เราทัง้หลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระท่ีนัง่แหง่พระคณุ เพ่ือเราจะได้รับพระเมตตา 
และจะได้รับพระคณุท่ีจะชว่ยเราในขณะท่ีต้องการ (ถอดความ) 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

ใช้คูมื่อผู้ เรียนบทท่ี 1 ควบคูก่บับทเรียนนี ้  บทเรียนนีจ้ะใช้ โครงการท่ี 1 ในสมุดบันทกึโครงการ 

การพจิารณาความผิดพลาดเบ้ืองต้น 

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน (5-10 นาที)

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันคําตอบของตนเองสําหรับ คําถามข้อท่ี 1-6 จากโครงการท่ี 1 ของสมดุบนัทกึโครงการ

หวัข้อ การพิจารณาความผิดพลาดเบือ้งตน้ ให้ใช้สิ่งนีเ้ป็นตวัชว่ยนําผู้ เรียนเข้าสูเ่นือ้หาเร่ืองความ

ผิดพลาดท่ีเราจะเรียนในวนันี ้ 

1.   คริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จเคยผิดพลาดไหม?

2.   การผิดพลาดเป็นความบาปเสมอไปใชไ่หม?

3.  จงยกตวัอยา่งความผิดพลาดอย่างร้ายแรงของคนบางคน

(ซึง่อาจเป็นความผิดพลาดของทา่นเอง หรือ ของผู้ อ่ืน เช่นนกัการเมือง) 

4. เม่ือคริสเตียนทําความผิดพลาดพระเจ้าทรงพิโรธเสมอใชไ่หม?

5. ทา่นเคยทําความผิดซํา้หรือไม?่  (การทําผิดซํา้หมายถึงการท่ีเคยมีชยัชนะเหนือปัญหา หรือ

ความบาปนัน้ๆ แล้ว แตต่อ่มาพลาดทําความผิดนัน้อีก) 

1 
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6. ทา่นให้คะแนนตวัเองอยา่งไรในเร่ืองการประสบความสําเร็จและความผิดพลาด?

คะแนนข้าพเจ้าคือ ________  ให้คะแนนตวัเองระหวา่ง 1 ถึง 10  “หนึง่” หมายถึงทา่นเห็น

วา่ทา่นทําผิดพลาดล้มเหลวอยา่งสิน้เชิง “สิบ” หมายถึง   ขีวิตของทา่นพบแตค่วามสําเร็จ

และไมมี่ข้อผิดพลาด (อธิบายคําตอบของท่านสัน้ ๆ) 

ใช้เวลา 4-5 นาทีเพ่ืออภิปรายคําตอบของผู้ เรียนสําหรับคําถามตอ่ไปนี ้ คําถามข้อ1, 2, 4 และ 5  

อาจต้องสํารวจดวูา่มีก่ีคนท่ีตอบ “ใช”่ และมีก่ีคนท่ีตอบวา่ “ไม”่    ณ  จดุนีไ้มต้่องพยายามสรุปว่าข้อ

ใดถกูและข้อใดผิดให้แจ้งวา่เราจะอภิปรายประเดน็เหลา่นีอ้ยา่งละเอียดตลอดการเรียนวิชานี ้

คําถามข้อ 3 ถกูออกแบบมาเพ่ือความบนัเทิงใจ   สําหรับใช้ยกตวัอย่างเชิงปฏิบตัใิห้กบับทเรียน

ท่ีเหลือในวนันี ้

เน่ืองจากคําถามข้อ 5 และ 6 ในโครงการท่ี 1 ของสมดุบนัทกึโครงการเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัตวั

ผู้ เรียน      อาจขอให้บางคนแบง่ปันคําตอบของเขาสําหรับคําถามทัง้สองข้อนี ้   ให้ผู้ เรียนสรุปสัน้ๆ 

วา่เหตใุดเขาจงึเลือกเชน่นัน้ – แตอ่ยา่ให้การตอบกลายเป็นการเล่าประสบการณ์ชีวิตท่ียืดยาว 

5. จุดสนใจวันนี ้– สาเหตุของความผิดพลาด

วนันีเ้ราจะทําความเข้าใจวา่อะไรคือสาเหตท่ีุทําให้เราทําผิดพลาด  อาจจะสรุปวิธีแก้ไขความ

ผิดพลาดบางเร่ืองอยา่งคร่าวๆ  แตจ่ะลงลกึในรายละเอียดมากขึน้ในบทเรียนท่ี  2 และ 3 

6.  ครอบคลุมหัวข้อ ก.   ความผิดพลาดประเภทต่างๆ  (5-10 นาที คูมื่อผู้ เรียน หน้า 4 - 7)

อภิปรายความผิดพลาดประเภทตา่งๆ   โดยใช้ประเดน็ในหน้า 4-7  ของคูมื่อผู้ เรียนเป็นแนวทาง

การศกึษา   ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่าความผิดพลาดบางอยา่งเป็นความบาปและบางอยา่งไมใ่ชค่วามบาป   

จากนัน้ให้ผู้ เรียนเขียนแสดงความคดิเห็นคร่าวๆ เก่ียวกบัความผิดพลาดทัง้สามประเภท   อาจใช้

ตวัอยา่งจากสิ่งท่ีผู้ เรียนเขียนในคําถามข้อท่ี 3  ของโครงงานชิน้ท่ี 1 ในสมดุบนัทกึโครงการเพ่ือ

ยกตวัอย่างของความผิดพลาดประเภทตา่งๆ นี ้

ความผิดพลาดสามประเภท

1. ความผิดพลาดท่ีไมใ่ชค่วามบาป

2.  ความผิดพลาดท่ีเป็นความบาป

3.  ความผิดพลาดท่ีนําไปสูค่วามบาป

จากคู่มือผูเ้รียน หนา้ 4-7 
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7. ความผิดพลาดท่ีเป็นความบาป

เม่ือเรียนเร่ืองความผิดพลาดท่ีเป็นความบาปต้องแนใ่จวา่ผู้ เรียนเข้าใจจากมมุมองของพระเจ้า

วา่ความบาปทกุอยา่งเป็นความผิดพลาด    ในวิชานี ้เราจะจดัการกบัความผิดพลาดท่ีเก่ียวข้องกบั

ประเดน็ท่ีเป็น – ความบาป 

8. ครอบคลุมหัวข้อ ข. พระเจ้าทรงทาํอย่างไรเม่ือความผิดพลาดท่ีเราทาํเป็นความบาป

(5-10 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 8-10) 

ตอ่มาให้อภิปรายวา่พระเจ้าทรงทําอย่างไรเม่ือเราทําผิดพลาด  ให้อา่นคูมื่อผู้ เรียนหน้า 8-10 

ประกอบการเรียนเร่ืองนี ้  และให้กลบัไปอา่นคําถามข้อ 4 ในโครงการชิน้ท่ี 1  ท่ีพดูตอนเร่ิมเรียน

เก่ียวกบัการเรียนการสอนในวนันี ้

อยา่ลืม  พดูเร่ืองนีต้อนเร่ิมชัน้เรีย โดยเน้นยํา้ว่า พระเจ้าทรงต้องการใช้ทกุความผิดพลาดในชีวิต

ของเราเป็นโอกาสเพ่ือสร้างเราให้เติบโต 

อธิบายหวัข้อนีโ้ดยเช่ือมโยงกบัหวัเร่ืองท่ีแล้วเพ่ือทบทวนความผิดพลาดสามประเภทท่ีสอนไป – 

ความผิดพลาดท่ีไมใ่ช่ความบาป, ความผิดพลาดท่ีเป็นความบาป, และความผิดพลาดท่ีนําไปสู่

ความบาป   พระเจ้าทรงตอบสนองตอ่แตล่ะประเดน็ตา่งกนัขึน้อยูก่บัวา่เป็นความผิดพลาดประเภท

ใด 

ในบทเรียนสว่นนีเ้รามุง่เน้นท่ีการตอบสนองของพระเจ้าเม่ือความผิดพลาดท่ีเราทําเป็นความ

บาป   ประเดน็สําคญัคือพระเจ้าเสียพระทยัเสมอเม่ือเราทําบาป – เม่ือเราพลาดท่ีจะมีชีวิตตาม

มาตรฐานท่ีพระเจ้าประทานให้ 

บางครัง้พระเจ้าทรงพิโรธเม่ือคนๆ นัน้ทําบาป   อาจจะยกตวัอยา่งสกัหนึง่หรือสองเร่ืองจาก 

พระคมัภีร์เพ่ือให้ผู้ เรียนเห็นภาพชดัเจนย่ิงขึน้    ในแทบทกุกรณีท่ีพระเยซูทรงกริว้คนท่ีทําบาปเพราะ

เขาอ้างตวัวา่เป็นสาวกของพระเจ้าทัง้ๆ ท่ีรู้อยูแ่ก่ใจแตก็่ยงัเพิกเฉยตอ่กฎเกณฑ์ของพระองค์    การ

จงใจทําบาปเชน่นีทํ้าให้พระเจ้าพิโรธ – เน่ืองด้วยเขาทราบดีว่าอะไรเป็นสิ่งท่ีถกูต้องแตเ่ลือกท่ีจะไม่

ทําตาม 

อยา่ลืมเน้นประเด็นในข้อ 5 และ 6 ในคูมื่อผู้ เรียนหน้า 9 และ 10 –  ท่ีกลา่ววา่  

พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามีความหวงัสําหรับอนาคต   พระองค์ทรงพร้อมเสมอท่ีจะช่วยเราให้

เจริญเตบิโตเม่ือเราพลัง้พลาดทําความผิด 
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9. เราเป็นผู้ท่ีผิดพลาดล้มเหลวอย่างสิน้เชิงใช่หรือไม่    (2 – 5 นาที)

ในสว่นนีจ้ะพดูถึงความแตกตา่งระหวา่ง การพลาดทําผิด กบั การมองวา่ตวัเองเป็นคนล้มเหลว

อยา่งสิน้เชิง   พระเจ้าทรงเห็นความผิดพลาดทกุอยา่งของเราแตพ่ระองค์ไมไ่ด้ทรงถือวา่เราเป็นคนท่ี

ล้มเหลวอยา่งสิน้เชิง   ท่ีสําคญัเราไมค่วรเรียกตนเองวา่เป็นคนล้มเหลวอยา่งสิน้เชิงด้วย 

พระเจ้าทรงเห็นศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นเราแตล่ะคน  พระธรรมเอเฟซสั 2:10 กลา่ววา่พระเจ้าได้ทรง

สร้างเราแตล่ะคนเพ่ือให้กระทําการดี   เม่ือพระเยซูทรงเห็นคนท่ีถกูผีเข้าท่ีแดนเก-ราซาพระองค์ทรง

เห็นศกัยภาพในตวัเขาท่ีจะเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ   ในขณะท่ีคนอ่ืนเห็นวา่เขาเป็นเพียงคนท่ีถกู

ผีสิงบ้าคลัง่ น่ากลวั 

10. บันทกึพเิศษถงึคุณครู

สิ่งสําคญัก็คือการแสดงทา่ทีและความรู้สกึตามแบบอยา่งของพระเจ้าของครูและผู้ นําตอ่ผู้ เช่ือ

ใหมเ่ม่ือเขาทําผิดพลาด   เราควรจะแสดงความเศร้าเสียใจเม่ือเขาทําผิดพลาด   บอ่ยครัง้ท่ีเราแสดง

ความโกรธ หรือแสดงทา่ทีปฏิเสธ หรือกลา่วโทษผู้ ท่ีพลาดทําผิด     เม่ือคริสเตียนใหมทํ่าผิดพลาดเรา

ควรมีทา่ทีตอ่เขาเหมือนกบัพระเยซูท่ีทรงปฏิบตัติอ่หญิงท่ีถกูจบัได้วา่ลว่งประเวณี    ให้กลา่วโทษ

บาปว่าเป็นบาปแตอ่ยา่ประณามคนท่ีทําบาป 

11. “จงหยุดกล่าวโทษตวัเอง” โดย เดวิด วิลเคอสัน

ข้อมลูเบือ้งหลงัเนือ้หาท่ีใช้สอนในบทนีม้าจากบทความของ เดวิด วิลเคอสนั เร่ือง “จงหยดุ

กลา่วโทษตวัเอง” (ให้อา่นหน้า 23-30 ในคูมื่อครู)  อาจให้อาสาสมคัรหนึง่คนหรือทกุคนอา่นบทความ

นี ้   หลงัจากอ่านจบแล้วให้ทกุคนเขียนสิ่งท่ีได้รับจากบทความนี ้

12.   ครอบคลุมหัวข้อ ค. เข้าใจปัญหาของเรา    (คู่มือผู้เรียน หน้า 10-12)

ใช้เวลาสว่นใหญ่ในบทนีอ้ภิปรายหวัข้อ ค “เข้าใจปัญหาของเรา”   ดส่ีูหวัข้อท่ีอยูใ่นแผนการสอน

บทเรียนนี ้(ข้อ 13-16) ซึง่จะมีรายละเอียดท่ีครอบคลมุเนือ้หาทัง้หมด 

แผนภมูิท่ีอยูใ่นหน้า 12 มาจากการสมันาหลกัการพืน้ฐานชีวิต หากมีโอกาสได้เข้าร่วมการ

สมัมนาให้กลบัไปทบทวนเนือ้หาท่ีอบรมไปแล้วเพ่ือเตรียมตวัสําหรับชัว่โมงนี ้

1 
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13.   ตัวอย่างเร่ืองภูเขานํา้แข็งในทะเล     (3-5 นาที  คู่มือผู้เรียน  หน้า 12)

เร่ิมต้นบทเรียนด้วยการยกตวัอยา่งเร่ือง  ภเูขานํา้แข็งในทะเล    โดยอา่นเร่ืองนีจ้ากคูมื่อผู้ เรียน

ในหน้า 10  ให้ลากเส้นระดบันํา้ทะเลบนกระดาน  จากนัน้วาดภเูขานํา้แข็ง  โดยให้สว่นปลายแหลม

ของภเูขานํา้แข็งโผลพ้่นเส้นระดบันํา้ทะเลขึน้มาเพียงเล็กน้อย  

หรือหาภาพภเูขานํา้แข็งมาใช้ประกอบโดยการค้นหาจากอินเตอร์เนต  เวปไซต์หนึง่ท่ีมีภาพ

สามารถใช้ได้คือ www.iTeenChallenge.org อยูใ่นสว่นของหลกัสตูรผู้ เรียน  การศกึษาในกลุม่

สําหรับคริสเตียนใหม ่การเจริญเตบิโตผา่นความผิดพลาด  เอกสารเพิ่มเตมิสําหรับการสอนสามารถ

ทําได้โดยเข้าไปท่ีเข้าเวปไซต์ด้านบนและค้นหาคําวา่ “ภเูขานํา้แข็ง” 

หรือค้นหาจาก Google โดยเพียงพิมพ์คําวา่ “ภาพภเูขานํา้แข็ง” แล้วจะเห็นภาพมากมายท่ี

สามารถเลือกมาใช้ได้  การใช้ PowerPoint ประกอบการสอนจะชว่ยให้ผู้ เรียนเห็นภาพชดัเจนวา่สิ่งท่ี

อยูใ่ต้ระดบันํา้ทะเลนัน้ใหญ่กวา่สว่นท่ีอยูเ่หนือนํา้ทะเลมากมายนกั 

ถามผู้ เรียนว่าสว่นท่ีอยูใ่ต้นํา้ใหญ่กวา่สว่นท่ีอยูเ่หนือนํา้มากเทา่ใด    สว่นท่ีอยูใ่ต้นํา้ใหญ่กวา่

สว่นท่ีอยูเ่หนือนํา้ประมาณ 9-10 เทา่ 

ดแูผนภมูิหน้า 12 ในคูมื่อผู้ เรียน  เราจะใช้ภเูขานํา้แข็งเพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นส่ีส่วนจากแผนภมูิ

นี ้  ปัญหาท่ีปรากฏในชีวิตเราเปรียบเหมือนส่วนของภเูขานํา้แข็งท่ีอยูเ่หนือระดบันํา้  คนอ่ืนสามารถ

มองเห็นปัญหาเหลา่นี ้

ปัญหาท�ปีรากฏ

สาเหตุท�ปีรากฏ

รากปัญหา

ต้นตอของสาเหตุต่างๆ

1 
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สว่นของภเูขานํา้แข็งท่ีอยูใ่ต้ผิวนํา้เพียงเล็กน้อยเปรียบเสมือนสิ่งท่ีเป็นต้นเหตท่ีุปรากฏให้เห็น

ของปัญหา     – คือท่าทีภายในของเรา   รูปแบบความคิดเหลา่นีม้กัก่อให้เกิดปัญหากบัชีวิตเรา ทา่ที

ภายถกูเปิดเผยออกมาผา่นการกระทําและคําพดูของเรา  

14. แนะนําแผนภูมิในเร่ืองปัญหาต่างๆ ของเรา     (3-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 12)

ให้ผู้ เรียนเปิดหน้า 12 ของคูมื่อผู้ เรียน  และให้ดแูผนภมูิอย่างคร่าวๆ  ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่าตวัอยา่ง

ตา่งๆ ท่ีแสดงถึง ท่าที และปัญหาซึ่งปรากฎภายนอก นัน้เป็นเพียงตวัอยา่งสว่นหนึง่ของเร่ืองนี ้   

ผู้สอนสามารถหาตวัอยา่งซึง่เก่ียวข้องกบัปัญหาและทา่ทีซึง่ผู้ เรียนของทา่นมกัพบเห็นมาประกอบ

เพิ่มเตมิได้ 

ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่ามี ต้นตอแห่งปัญหา สามประการจากทา่ทีหรือปัญหาท่ีปรากฎภายนอก

สามารถสืบค้นไปถึงหนึง่ในสามของต้นตอแหง่ปัญหาเหล่านีไ้ด้   ต้นตอแหง่ปัญหาเหล่านีใ้หญ่และ

อยูล่กึกวา่ท่าทีภายในมากนกั   สิ่งเหลา่นีเ้ป็นปัญหาท่ีฝังรากลกึอยูภ่ายในเราและมีผลตอ่บคุลิกของ

เรา   สิ่งเหลา่นีมี้อิทธิพลอยา่งมากตอ่การตดัสินใจของคนๆ หนึง่วา่จะคิด รู้สกึ และมีพฤตกิรรม

อยา่งไร 

ในการศกึษาถึงสาเหตบุางอยา่งท่ีปรากฎภายนอก – สว่นของทา่ทีซึง่อยูร่ะดบัใต้ผิวนํา้ –  ทา่ที

ใดทา่ทีหนึง่อาจมาจาก “ต้นตอแหง่ปัญหา” มากกวา่หนึง่อยา่ง  อาจจะมีสองหรือสามอยา่งตามท่ี

ระบไุว้ในแผนภมูิ 

สาเหตุพืน้ฐานของปัญหาและความผิดพลาดทัง้หมดสรุปไว้ในแผนภมูิช่ือ “กระทําการตา่งๆ 

ตามวิธีการของเราแทนวิธีการพระเจ้า” คํานิยามท่ีสองท่ีให้ไว้เป็นวิธีการพดูอีกแบบหนึ่งจากเร่ือง

เดียวกนั  เพียงแตใ่ช้วิธีทางวิชาการมากขึน้และอธิบายละเอียดมากขึน้     ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นถึง

ความสําคญัส่ีประการท่ีสร้างความแตกตา่งกนัในประโยคนัน้ “(1) การขดัขืน และ (2) การปฏิเสธ  

(3) ความปรารถนา และ (4) ฤทธ์ิเดชของพระเจ้า ซึง่ประทานแก่เราเพ่ือตอบสนองตอ่ชีวิตในแบบท่ี

พระเจ้าต้องการให้ข้าพเจ้ากระทํา 

1 
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แผนภมูิของปัญหา 

แผนภมูินีอ้้างอิงมาจากบนัทึกของสมันาสถาบนัหลกัการพืน้ฐานของชีวิต Institute in Basic Life Principles 

ปัญหาท่ีปรากฏ   

คนอ่ืนสามารถเห็น

ตัวอย่าง 

การทะเลาะ     

การตอ่สู้กนั     

การตฉิินนินทา  

การเสพยา      

การสบูบหุร่ี  

ตัวอย่าง 

การลกัขโมย     

การโกหก        

การเห็นแก่ตวั   

การแชง่ดา่  

การด่ืมของเมา  

ตัวอย่าง 

ความบาปเร่ืองเพศ 

ราคะตณัหา 

โฮโมเซ็กชวล 

เลสเบีย้น 

การลว่งประเวณี 

การมีเพศสมัพนัธ์กบั 

ญาตพ่ีิน้องใกล้ชิด

สาเหตุท่ีให้เหน็ 

ทา่ทีภายในใจ

(ตัวอย่าง)     

ดือ้รัน้      

ไมไ่ว้วางใจผู้ใด        

รู้สกึมีปมด้อย     

(รู้สกึวา่ตนสําคญัน้อย)

(ตัวอย่าง) 

ความกลวั

ความกงัวลใจ 

ในใจไมม่ัน่คง 

หย่ิง

(ตัวอย่าง)       

คบัข้องใจ 

กระสบักระสา่ย 

รู้สกึผิด 

ละอาย 

รากของปัญหา 

ความขดัแย้งของบคุลิก 

ในระดบัพืน้ฐาน     

ฮีบรู12:15-17          

ความขมข่ืนใจ 

(ขุน่เคืองใจหรือความ 

เกลียดชงั) 

คา่นิยมวตัถนุิยม    

(มีคา่นิยมในสิ่งท่ีเส่ือม 

สญูได้)  

การผิดศีลธรรม 

(ความบาปเร่ืองเพศ)

ต้นตอของสาเหตุ

ต่างๆ 

การตอบสนองของเรา

ตอ่พระเจ้า      

อิสยาห์ 53:6 

อิสยาห์ 55:7 

กระทําการตา่งๆ ตามวิธีการของเราแทนวิธีการพระเจ้า 

(ขดัขืนหรือปฏิเสธนํา้พระทยัและฤทธ์ิอํานาจท่ีพระเจ้าประทานให้เพ่ือ

ตอบสนองตอ่ชีวิตในแบบท่ีพระเจ้าต้องการให้เรากระทํา) 

1 
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15. ตัวอย่างประกอบเร่ืองระดับปัญหาท่ีแตกต่างกัน    (3-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 12)

ดแูผนภมูิท่ีพดูถึงตวัอยา่งเร่ืองตา่ง ๆ  ในชีวิตซึง่แสดงให้เห็นถึงปัญหาจากระดบัผิวลงไปสูต้่นตอ

แหง่ปัญหานัน้ ๆ   อาจต้องอธิบายความสําคญัของแตล่ะขัน้ตอนของปัญหาทัง้หมดด้วย 

ผู้ เรียนคนหนึง่ออกจากศนูย์ท้าทายเยาวชนหลงัจากเข้ามาใช้ชีวิตท่ีนัน่ได้เพียง 2-3 สปัดาห์  เม่ือ

มีคนไปถามผู้ เรียนคนอ่ืนๆ ว่าทําไมคนนัน้จงึออกจากศนูย์   ผู้ เรียนๆ ตอบวา่ “ก็เป็นเพราะเขาไม่

สามารถหยดุสบูบหุร่ีได้เขาจึงออกไป”  ผู้ เรียนๆ สว่นใหญ่แคบ่อกปัญหาท่ีปรากฎให้เห็นภายนอก

เทา่นัน้   ถ้าพวกเขาต้องการรู้จริงๆ วา่เหตใุดการสบูบหุร่ีจงึครอบงําคนนัน้ไว้  พวกเขาจะต้องค้นให้

ได้วา่อะไรคือท่าทีซึง่ปรากฎออกมาท่ีเป็นสาเหตขุองปัญหา  อนึง่ปัญหาการสบูบหุร่ีซึง่ปรากฎให้เห็น

ภายนอกนัน้อาจเป็นได้วา่เกิดจากสาเหตท่ีุปรากฎให้เห็นท่ีแตกตา่งกนั (ทา่ที)  

ขอให้ผู้ เรียนสํารวจปัญหานีอ้ยา่งละเอียด    ให้ผู้ เรียนลองคดิดวูา่อะไรคือสาเหตแุละต้นตอแหง่

ปัญหาท่ีทําให้เด็กคนนีต้ิดบหุร่ี 

พระเจ้าทรงมีแผนการท่ีจะใช้ปัญหาของเราเพ่ือเป็นหนทางนําเราไปสูก่ารเตบิโต   เราจะพดูเร่ือง

นีอี้กครัง้ในอีกสามบทข้างหน้า 

16.   ตัวอย่างประกอบเร่ืองปัญหาระดับต่างๆ    (3-5  นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 12)

ยกตวัอย่างปัญหาท่ีมีผลตอ่ชีวิตของคนในหลายๆ แบบ    เพราะบางครัง้เราไมเ่ห็นความรุนแรง

ของปัญหาท่ีสง่ผลตอ่ชีวิตคนๆ หนึง่ได้เพราะเราเห็นเพียงท่ีปรากฎภายนอกเท่านัน้ 

อาการท่ีเห็นเล็กน้อยไมไ่ด้หมายความวา่เป็นปัญหาท่ีเล็กน้อยเสมอไป   และอาการท่ีเห็น

ใหญ่โตไมไ่ด้หมายความวา่เป็นปัญหาท่ีใหญ่เชน่กนั 

หลายปีก่อนภรรยาของผมมีอาการสญูเสียความทรงจําช่วงสัน้ๆ เป็นครัง้คราว  บางครัง้เราทกุ

คนตา่งก็หลงลืมบางสิ่ง   แตก่รณีของภรรยาผมดเูหมือนเธอจะมีอาการมากกวา่ปกตเิล็กน้อย 

หลงัจากท่ีได้ไปหาแพทย์หลายตอ่หลายหนในท่ีสดุแพทย์ทําการตรวจด้วยเคร่ืองตรวจสมอง   

ปรากฎวา่ท่ีฐานสมองมีเนือ้งอกขนาดเทา่ลกูกอล์ฟ  เธอต้องการผา่ตดัเอาซิส (ก้อนเนือ้) นัน้ออก 

ไมใ่ชว่า่การสญูเสียความจําท่ีเกิดกบัทกุคนมีสาเหตมุาจากเนือ้งอกในสมองเสมอไป  แตใ่นกรณี

นีอ้าการท่ีเล็กน้อยนีเ้ป็นเคร่ืองบง่ชีเ้พียงสิ่งเดียวของปัญหาท่ีย่ิงใหญ่มากในชีวิตของภรรยาผม 

(หลงัจากท่ีได้ทําการผ่าตดัแล้วอาการของการลืมนัน้ก็หายเป็นปกต ิ   และเธอก็มีสขุภาพท่ีดีเย่ียม) 

1 
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17.   อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างต้นตอแห่งปัญหาส่ีประเภท    (3-5  นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 12)

กลบัไปดแูผนภมูิและอธิบายความสมัพนัธ์ของต้นตอแหง่ปัญหาทัง้ส่ีประเภทอยา่งละเอียด 

ในจดุนีใ้ช้เวลาเล็กน้อยพดูถึงวิธีการท่ีแตกตา่งกนัในการจดัการกบัปัญหาเหลา่นี ้

ตวัอยา่งเร่ือง ภเูขานํา้แข็ง ช่วยให้เห็นผลท่ีแตกตา่งกนัเม่ือใช้คนละวิธีในการจดัการกบัปัญหา

เหลา่นี ้ ตวัอยา่งเชน่ ถ้าคนๆ หนึง่เพียงกําจดัปัญหาท่ีปรากฎภายนอกโดยไมพ่ยายามจดัการกบัต้น

ตอแหง่ปัญหาอีกสามด้าน   มัน่ใจได้เลยวา่ไมช้่าปัญหาเดมินัน้หรือปัญหาอ่ืนอาจโผล่ขึน้มาให้เห็น

อีก   ถ้าเราตดัยอดของภเูขานํา้แข็งสว่นท่ีอยูเ่หนือผิวนํา้ออก  ส่วนท่ีเหลือของภเูขานํา้แข็งนัน้จะไม่

อยูใ่ต้ผิวนํา้อีกตอ่ไป   เพราะสว่นของก้อนนํา้แข็งอีก 10% จะลอยขึน้มาเหนือผิวนํา้แทนท่ี 

18.  ครอบคลุมหัวข้อ ง.  ผลท่ีตามมาของความผิดพลาด    (5-10 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 13-17)

สรุปถึงผลท่ีตามมาของความผิดพลาดสัน้ๆ   ผลท่ีเกิดจากความผิดพลาดมีทัง้แง่บวกและแง่ลบ   

อยา่ลืมทบทวนความผิดพลาดสามประเภทท่ีสอนตอนต้นของบทเรียนนี ้– นัน่คือความผิดพลาดซึง่

ไมใ่ชค่วามบาป ความผิดพลาดซึง่เป็นความบาป และความผิดพลาดซึง่นําไปสูค่วามบาป   ผลท่ี

เขียนไว้ในคูมื่อผู้ เรียนนัน้เป็นผลท่ีเกิดจากการรวบรวมความคดิเห็นเม่ือความผิดพลาดนัน้เป็นเร่ือง

ความบาป 

หรือให้ผู้ เรียนแบง่ปันจากคําตอบของเขาในโครงการท่ี1  ของสมดุบนัทกึโครงการซึง่ได้ให้ผู้ เรียน

เขียนถึงผลของความผิดพลาดทัง้ในแง่บวกและแง่ลบ 

เราจะพดูถึงผลท่ีตามมาของความผิดพลาดมากขึน้ในบทตอ่ๆ ไป 

19.   การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว   (5-10 นาที)

เพ่ือให้ผู้ เรียนนําบทเรียนวนันีม้าประยต์ุใช้กบัชีวิตส่วนตวั    ให้ผู้ เรียนแตล่ะคนคิดถึงปัญหาจาก

ความผิดพลาดท่ีเขาทําเม่ือเร็วๆ นี ้

1. ให้ผู้ เรียนแตล่ะคนเขียนปัญหาท่ีปรากฎภายนอกซึง่เกิดขึน้กบัตนเองและเขาตัง้ใจท่ีจะ

เอาชนะปัญหานัน้

2. ให้ผู้ เรียนเขียนวา่อะไรคือสิ่งท่ีเขาคิดวา่เป็นสาเหตขุองปัญหาท่ีปรากฎภายนอก (ทา่ที)

เก่ียวกบัปัญหานี ้

3. ให้ผู้ เรียนเขียนวา่ปัญหาของเขาอะไรคือต้นตอแหง่ปัญหาจากทัง้สามประเภทท่ีเรียนไป

1 
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4. หากมีเวลาให้เขียนวา่ต้นตอแหง่ปัญหานัน้เก่ียวข้องกบัปัญหาของเขาอยา่งไร  และเขาจะใช้

วิธีใดเพ่ือจดัการกบัปัญหานีใ้นหวัข้อ “การลงมือทําด้วยวิถีของตนเอง”  ให้เขียนมาหนึ่งหรือ

สองวิธี 

5. หนนุใจให้ผู้ เรียนเขียนว่า วิถีของพระเจ้าในการจดัการกบัปัญหานีคื้ออะไร

หากเวลาไมพ่อท่ีจะเขียนในชัน้เรียนให้ผู้ เรียนตอบคําถามนีเ้ป็นการบ้านแล้วนํามาสง่ชัว่โมง

ตอ่ไป 

หากมีเวลามากพอควรใช้เวลาพดูคยุเป็นสว่นตวักบัผู้ เรียนแตล่ะคนเก่ียวกบัคําตอบของเขา ถ้าท่ี

ศนูย์ของทา่นมีชัน้เรียน การศึกษาสวนตวัสําหรับคริสเตียนใหม่  ทา่นอาจใช้เวลาพดูคยุเร่ืองคําถาม

เหลา่นีก้บัผู้ เรียนแตล่ะคนในชว่งเวลาดงักลา่ว 

อยา่ประหลาดใจหากผู้ เรียนรู้สกึวา่การระบสุาเหตขุองปัญหาท่ีปรากฎภายนอกและต้นตอแหง่

ปัญหาซึง่เก่ียวข้องกบัปัญหาพืน้ฐานนัน้เป็นเร่ืองยาก   เพราะอาจเป็นไปได้ว่ามีทา่ทีภายในมากกวา่

หนึง่อยา่งท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาของเขา 

20.   การบ้าน

ก. ให้คะแนนโครงการท่ี 1 หวัข้อ   การพิจารณาความผิดพลาดเบื้องตน้

ข. อธิบายโครงการท่ี 2  หวัข้อ การใหอ้ภยัและการชดใช ้  ผู้ เรียนจะต้องทํางานชิน้นีใ้ห้เสร็จเพ่ือเรียน

ในชัว่โมงถดัไป 

ค. ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 2 ในคูมื่อผู้ เรียน เพ่ือเตรียมอภิปรายในชัว่โมงถดัไป 

21.   การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้  

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?     

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?    

อยากให้เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ืองใดเพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน? 
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จงหยุดโทษตัวเอง ! 
โดย เดวิด  วิลเคอสนั

ผมรู้สกึอบัอายมากเม่ือคิดย้อนไปยงัการรับใช้ในชว่งเร่ิมแรกของผม – เน่ืองจากผมได้กลา่วโทษคนท่ี

ซ่ือสตัย์หลายคน   ผมมีเจตนาท่ีดีและบอ่ยครัง้ความร้อนรนของผมเป็นมาจากความจริงใจและมีความ

ตัง้ใจท่ีดีแตมี่คนจํานวนมากมายเหลือเกินท่ีถกูผมประณามเพียงเพราะคนเหลา่นัน้ไม่ได้เป็นไปตามความ

บริสทุธ์ิในรูปแบบความคิดของผม ! 

หลายปีก่อนหน้านีผ้มเทศนาตอ่ต้านสภุาพสตรีท่ีใช้เคร่ืองสําอางแตง่หน้าตา  ผมเทศนาตอ่ต้านเธอ

ทัง้หลายท่ีสวมใสเ่สือ้ผ้าสัน้ๆ   ผมกลา่วโทษทกุสิ่งท่ีไมอ่ยู่ในรายการท่ี “ถกูต้องตามกฎเกณฑ์ของผม”    

ในอดีตผมเคยกลา่วคําเทศนาท่ีมีพลงัมาก  ประณามพฤตกิรรมรักร่วมเพศ  การหยา่ร้าง การด่ืมสรุาของมนึ

เมา และการประนีประนอมกบัความบาป  ทกุวนันีผ้มยงัคงเช่ืออยา่งสดุใจวา่ผู้ รับใช้ต้องตอ่ต้านหนทางท่ี

นําไปสูค่วามบาปและการประนีประนอมกบัความบาปในชีวิตคริสเตียน   ผมยงัคงไมช่อบเห็นสตรีคริส

เตียนแตง่หน้าแตง่ตาเหมือนผู้หญิงท่ีเดนิตามถนน  ผมยงัคงไมช่อบเห็นสตรีท่ีนุง่สัน้จู๋  ผมเช่ืออยา่งย่ิงยวด

วา่พระเจ้าทรงเกลียดชงัการหยา่ร้าง  ผมยงัคงยึดมัน่ในความคิดท่ีวา่พระเจ้าจะไมย่อมเพิกเฉยตอ่ความ

บาปใดๆ และไมย่อมประนีประนอมกบับาปในทกุกรณี 

แตเ่ม่ือไมน่านมานี ้– พระเจ้าได้ทรงชกันําให้ผมเลิกกลา่วโทษผู้ ท่ีได้ทําความผิดพลาด และให้เทศนา

เนือ้หาท่ีกอปรด้วยความรักและการคืนดี   เพราะเหตใุดหรือ? เพราะวา่ในทกุวนันีค้ริสตจกัรเตม็ไปด้วยคนท่ี

ถกูภเูขาแหง่ความรู้สกึผิดและการประณามกลา่วโทษทบัถมชีวิตให้ตกต่ําอยูแ่ล้ว   คนเหลา่นัน้ไมต้่องการ

รับคําเทศนาเร่ืองการพิพากษาและความกลวัเพิ่มอีก –  ชีวิตของเขาเหลา่นัน้เตม็ไปด้วยความกลวัและ

ความกงัวลใจมากพอแล้ว ไมจํ่าเป็นท่ีพวกเขาต้องได้ยินนกัเทศน์กลา่วกบัเขาวา่พระเจ้าทรงโกรธพวกเขา

มาก  คนเหลา่นีเ้กรงกลวัพระพิโรธจากพระเจ้ามากพออยูแ่ล้ว  คนเหลา่นีจํ้าเป็นต้องได้ยินคําเทศนาท่ีอคัร

สาวกยอห์นได้เทศน์ –  

“เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก มิใช่เพ่ือพพิากษาลงโทษโลก แต่เพ่ือช่วยกู้

โลกให้รอดโดยพระบุตรนัน้” (ยอห์น 3:17)   

พระเยซูตรัสกบัหญิงคนหนึง่ท่ีลว่งประเวณีวา่  “เราก็ไมเ่อาโทษเจ้าเหมือนกนั จงไปเถิดและอย่าทําผิด

อีก”  แล้วเหตใุดผมและเพ่ือนผู้ รับใช้ของผมจงึไมส่ามารถเทศนาเนือ้หาแหง่ความรักแบบเดียวกนันีแ้ก่คน

หลายพนัคนซึง่มีชีวิตอยูด้่วยความกลวัการล่วงประเวณี   เหตใุดเราจงึยงัคงกลา่วโทษคริสเตียนท่ีหยา่ร้าง

และแตง่งานใหม ่– ในเม่ือคนเหลา่นัน้ได้กลบัใจอยา่งแท้จริงและได้ตัง้ใจท่ีจะไมก่ระทําบาปในลกัษณะนัน้

อีก 
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เม่ือเร็วๆ นีเ้ดก็ชายอายสุิบขวบคนหนึง่เหน่ียวรัง้ผมไว้หลงัจากมีงานประกาศขา่วประเสริฐครูเสด  เขา

ขอให้ผมฟังเร่ืองสว่นตวัของเขา  เขามีปัญหาทางสมองไมส่ามารถควบคมุอารมณ์และการแสดงออกได้ 

“เม่ือสองปีก่อนคณุพอ่และคณุแมข่องผมหยา่ร้างกนั คณุแมเ่ป็นคริสเตียนท่ีดี และเธอได้แตง่งานกบั 

คริสเตียนท่ีดีคนหนึง่  ขณะนีผ้มอยูก่บัแมแ่ละพอ่เลีย้ง ผมรักเขาทัง้สองมาก แตค่ณุแม่มกัจะเศร้าและ

ร้องไห้บอ่ยๆ เพราะผู้ รับใช้พระเจ้าบอกกบัเธอวา่เธอกําลงัมีชีวิตอยูใ่นความบาป  คณุแมข่องผมจะไปนรก

ไหมครับเพราะแมห่ย่ากบัพ่อและแตง่งานกบัชายท่ีหยา่กบัหญิงอ่ืน ผมรู้สกึสบัสนมากเพราะเขาทัง้สอง

เป็นคริสเตียนท่ีดีมาก”

ผมบอกเดก็คนนัน้ในสิ่งท่ีผมต้องการบอกคนทัง้โลกวา่ “ถ้าเธอหยา่เพราะการท่ีเธอลว่งประเวณีและ

แตง่งานใหม ่ เธอก็กําลงัมีชีวิตอยูใ่นบาป     พระเจ้าทรงเกลียดชงัการลว่งประเณี แตถ้่าเธอได้กลบัใจ   

พระเจ้าทรงอภยัให้เธอ  และเธอก็เร่ิมต้นชีวิตใหมเ่หมือนคริสเตียนท่ีเพิ่งบงัเกิดใหมเ่ธอไมไ่ด้กําลงัมีชีวิตอยู่

ในบาป  เม่ือเธออยูภ่ายใต้การปกคลมุของพระโลหิตของพระผู้ไถ่และได้รับการอภยับาป  เธอสามารถ

เร่ิมต้นชีวิตใหมโ่ดยไมต้่องรู้สึกผิดหรือถกูกลา่วโทษ  ถ้าพระเยซูทรงอภยับาปให้แก่การฆาตกรรม การ

โจรกรรม การโกหก ฯลฯ  พระองค์ก็ทรงอภยับาปการลว่งประเวณีด้วยเหมือนกนั” 

ผมรู้สกึประหลาดใจท่ีเราทัง้หลายซึง่เป็นผู้ รับใช้พระเจ้าเตม็ใจอย่างย่ิงท่ีจะไปอฟัริกาและเทศนาเร่ือง

การอภยับาปแก่ “คนนอกศาสนา” – แตเ่ราไมยิ่นยอมแม้แตน้่อยท่ีจะเทศนาเร่ืองการอภยับาปและการคืนดี

แก่คริสเตียนซึง่อยูใ่นประเทศของเรา ผู้ รับใช้ท่านหนึง่บน่ให้ผมฟังเร่ืองคนเหลา่นัน้ซึง่หยา่ร้าง ชีวิตเหลว

แหลก และมีปัญหาหลายอย่างในงานรับใช้ท่ีเขารับผิดชอบอยู่  ผมคิดในใจวา่   “พ่ีน้องเอย๋ คณุควรจะ

ขอบพระคณุพระเจ้าท่ีพระองค์ทรงให้คณุอยูใ่นท่ีซึง่มีปุ๋ ยอนัอดุมสมบรูณ์ คนเหลา่นัน้เป็นผู้ ท่ีต้องการความ

ชว่ยเหลือมากท่ีสดุจากคณุ  เขาเหลา่นัน้ต้องการคนของพระเจ้าอยา่งมากเพ่ือท่ีจะชีแ้นะวา่จะเร่ิมต้นชีวิต

ใหมอี่กครัง้อย่างไร” 

ผมเป็นคนท่ีมีชีวิตแตง่งานท่ีมีความสขุ  พระเจ้าทรงชว่ยผม  เกวนและผมจะมีชีวิตท่ีครองคูก่นัจนกวา่

ความตายจะพรากเราจากกนั และผมรู้สกึดหูมิ่นการหยา่ร้างมาก แตผ่มรู้สกึลําบากใจท่ีคริสตจกัร “ไมใ่ยดี” 

คนเหลา่นัน้ท่ีได้กระทําผิดพลาด แตค่ริสตจกัรปลอบโยนจิตใจคนเหลา่นัน้ท่ีเป็น “ เหย่ือซึง่ไมมี่ความผิด”  

ภรรยาซึง่ถกูเอารัดเอาเปรียบ  สามีท่ีภรรยาเดินจากชีวิตของเขาไป  บรรดาเดก็ๆ ซึง่ถกูทําร้ายจิตใจจากการ

ท่ีพอ่แมแ่ยกทางกนั 

แตสํ่าหรับคนทัง้หลายซึง่เป็น “ผู้ ก่อกรรมทําเข็ญ” –  คนบาป ผู้ ท่ีกระทําผิดตอ่บคุคลอนัเป็นท่ีรักท่ีไมมี่

ความผิด?  ถ้าเวลานีห้นึง่ในสามของคูส่มรสจบลงท่ีการหยา่ร้าง นัน่หมายความวา่มีสามีและภรรยาหลาย

ล้านคนเป็น “ฝ่ายท่ีมีความผิด”   ผมจะไมย่อมสิน้หวงัแม้กบัคนท่ีมีความผิด  โจรท่ีไม้กางเขนซึง่พระคริสต์

ทรงให้อภยัไมใ่ชเ่หย่ือซึง่ไมมี่ความผิด  ไมเ่ลย! เขาเป็นคนท่ีก่อกรรมทําเข็ญ – เขาเป็น อาชญากร แต่

1 



การเตบิโตผ่านความผิดพลาด 25 

ในขณะท่ียงัจมอยูใ่นความบาป เขาหนัมาหาพระคริสต์ด้วยความเช่ือ  เขาได้รับการอภยัและถกูรับเข้าสู่

สง่าราศีด้วยกนักบัพระคริสต์ 

แล้วคนเหล่านัน้ท่ีรักร่วมเพศ เป็นเลสเบีย้น และคนตดิเหล้าล่ะ? การกลา่วโทษประณามคน

เหลา่นีจ้ะเกิดผลดีอะไรบ้างไหม? ไมเ่ลย! พระคริสต์ไมไ่ด้เสดจ็มาเพ่ือประณามคนเหล่านี ้แตเ่สดจ็มาเพ่ือ

ชว่ยกู้ เขาทัง้หลายด้วยความรัก พระเจ้าทรงเกลียดชงัการกระทําของพวกรักร่วมเพศ แตพ่ระองค์ไมไ่ด้ทรงดู

หมิ่นผู้ ท่ีไมไ่ด้มีชีวิตตามบทบาทของชายหรือหญิงท่ีควรจะเป็น 

อาทิตย์ท่ีแล้ว พยาบาลอาย ุ19 ปีท่ีนา่รักคนหนึง่มาหาผมหลงัจากงานประกาศข่าวประเสริญครูเสดจบ

ลง  เธอร้องไห้สะอึกสะอืน้พร้อมทัง้กลา่วคําสารภาพบาปท่ีนา่สงสาร   “คณุวิลเคอสนั  ฉนัเป็นเลสเบีย้น  

ฉนัรู้สกึวา่ตนเองสกปรกและมีมลทินมาก  คริสตจกัรซึง่ฉนัเคยไปร่วมนมสัการสัง่ให้ฉันไมต้่องกลบัไปท่ีนัน่

อีก  ผู้ รับใช้พระเจ้าทา่นนัน้กลา่ววา่เขาจะไมย่อมเปิดโอกาสให้ฉนัลอ่ลวงสมาชิกคนอ่ืนในคริสตจกัรแหง่นัน้  

ฉนัรู้สกึวา่การฆา่ตวัตายเป็นทางออกเดียวท่ีฉนัจะรอดจากปัญหานี ้ฉนัมีชีวิตท่ีเตม็ไปด้วยความกลวัและ

ถกูกลา่วโทษ ฉนัต้องฆา่ตวัตายเพ่ือจะพบความสงบสขุไหมคะ”

ขณะท่ีพดูเธอพยายามถอยห่างจากผมราวกบัวา่เธอสกปรกเกินกว่าท่ีจะอยูต่อ่หน้าผม  ผมถามเธอวา่

เธอยงัรักพระเยซูไหม  เธอตอบว่า “โอ แน่นอน ทกุๆ ชัว่โมงท่ีฉนัต่ืนอยู ่ฉนัร้องเรียกหาพระองค์ ฉนัรัก 

พระคริสต์ด้วยทกุสิ่งท่ีมีอยู่ในชีวิตฉนั แตฉ่นัถกูผกูมดัด้วยนิสยัท่ีน่ารังเกียจนี”้

ชา่งเป็นสิ่งท่ีสวยงามเหลือเกินท่ีได้เห็นใบหน้าของเธอสวา่งสดใสขึน้เม่ือผมบอกเธอวา่พระเจ้ารักเธอ

มาก  แม้ในขณะท่ีเธอกําลงัปลํา้สู้กบัความบาป  ผมบอกเธอวา่ “อย่ายอมมอบตวัเธอเองให้กบัความบาป 

พระเจ้าทรงขีดเส้นในท่ีๆ เธอควรอยู ่ วินาทีท่ีเธอโน้มเข้าหาพระองค์ถือวา่เป็นความชอบธรรม  การเคล่ือน

ใดๆ ท่ีก้าวข้ามเส้นนัน้เพ่ือให้ออกหา่งจากพระองค์เป็นความบาป ถ้าเราเข้ามาใกล้พระองค์  พระองค์ก็จะ

เสดจ็มาใกล้เรา  จงรักษาวิญญาณจิตของเธอในทกุวินาที! จงรักพระเยซูเสมอ  แม้วา่เธอจะไมไ่ด้มีชียชนะ

อยา่งสิน้เชิง จงยอมรับการอภยับาปจากพระองค์ในทุๆ  วนั  จงมีชีวิตทีละวนั! จงเช่ือมัน่เถิดวา่พระเยซูทรง

รักคนบาป ฉะนัน้พระองค์ต้องรักเธอด้วยเชน่กนั!” 

เธอยิม้ด้วยความรู้สกึผ่อนคลายและพดูวา่ “คณุวิลเคอสนัคะ คณุเป็นผู้ รับใช้พระเจ้าคนแรกท่ีได้ให้

ลําแสงแหง่ความหวงัแก่ฉนั   ลกึๆ ในใจฉันรู้วา่พระองค์ยงัคงรักฉนั และฉนัรู้วา่พระองค์จะทรงประทานการ

ชว่ยกู้ ให้ฉนัพ้นจากพนัธนาการนี ้ แตท่ี่ผา่นมาฉนัถกูทกุคนประณาม  ขอขอบคณุสําหรับขา่วแหง่ความหวงั

ใจและความรักท่ีคณุมอบให้คะ่”
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ท่านผู้อ่านข่าวสารนี ้  ท่านกาํลังมีชีวิตอยู่ภายใต้การถูกกล่าวโทษหรือไม่? ทา่นได้ทําบาปตอ่

องค์พระผู้ เป็นเจ้าหรือไม ่  ท่านได้ทําให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิท่ีอยูใ่นทา่นเสียพระทยัหรือไม?่ ทา่นกําลงั

ปลํา้สู้กบัสงครามท่ีไมมี่ทางชนะในการทดลองท่ีมีอํานาจเหนือทา่นหรือไม่? 

สิ่งท่ีทา่นจําเป็นต้องทําก็คือแสวงหาพระคําของพระเจ้า แล้วทา่นจะพบพระเจ้าผู้ทรงกอปรด้วย 

พระเมตตา ความรัก และพระทยักรุณาอยา่งไมมี่สิน้สดุ กษัตริย์ดาวิดกล่าวว่า

“ข้าแต่พระเจ้า ถ้าพระองค์จะทรงหมายความผิดไว้ องค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้า ผู้ใดจะยืนอยู่ได้ 

แต่พระองค์มีการอภัยเพ่ือเขาจะยาํเกรงพระองค์” (สดุดี 130:3-4) 

สภุาพสตรีทา่นหนึง่ได้มาท่ีสํานกังานของผมด้วยความว้าวุน่ใจเธอร่ําไห้และกล่าววา่ “คณุวิลเคอสนัคะ่

ครัง้หนึง่พระเจ้าเคยรักษาดฉิันให้หายจากการติดเหล้า  แตเ่ม่ือเร็วๆ นีด้ิฉนัท้อใจมากและหนักลบัไปด่ืมอีก  

เวลานีด้ฉินัไม่อาจหยดุด่ืมได้  ดฉินัทําให้พระเจ้าผิดหวงัอยา่งเลวร้ายมากจนตอนนีด้ฉิันยอมแพ้  ดฉินัคดิ

วา่ดฉินัทําผิดตอ่พระองค์ได้อยา่งไรในเม่ือพระองค์ได้ชว่ยเหลือดฉิันแล้ว ไมมี่ประโยชน์อะไรอีกแล้ว  ดฉินั

ไมมี่ทางชนะอีกแล้ว” 

ผมให้ความมัน่ใจวา่มีผู้ ท่ีพลาดในฝ่ายวิญญาณมากกว่าท่ีเราคาด และมียทุธวิธีของวิญญาณชัว่ท่ีทํา

ให้ความผิดพลาดเป็นเหมือนกําแพงกีดกนัให้ผู้ ท่ีผิดพลาดอยูห่า่งไกลจากพระเจ้า  แตเ่ราไมต้่องการให้พวก

ผีร้ายเปล่ียนความพา่ยแพ้ชัว่คราวของเราให้เป็นนรกท่ีถาวร

ผมเช่ือวา่มีหลายล้านคนซึง่เป็นเหมือนกะลาสีหนุม่คนท่ีมาหาผม เขาพดูทัง้นํา้ตาวา่ “คณุพอ่ของผม

เป็นผู้ รับใช้พระเจ้าแตผ่มทําผิดตอ่ทา่นอย่างเลวร้ายมาก  ผมออ่นแอเหลือเกิน  ผมกลวัวา่ผมจะไมมี่ทางรับ

ใช้พระเจ้าได้อยา่งท่ีผมควรทํา  ผมถกูชกันําให้ตกสู่บาปได้ง่ายมาก”

การสารภาพในลกัษณะนีเ้ป็นเร่ืองนา่เศร้า แตผ่มได้พบการหนนุใจท่ีย่ิงใหญ่จากการได้เห็นความจริง

จากพระคมัภีร์วา่ชายหญิงท่ีย่ิงใหญ่มากมายในพระคมัภีร์เคยเผชิญกบัชว่งเวลาท่ีล้มเหลวและพา่ยแพ้

ทา่นเห็นวา่โมเสสเป็นผู้ ท่ีล้มเหลวหรือไม่?  ยากท่ีจะเห็นว่าเขาเป็นเชน่นัน้!  โมเสสมีความสําคญัตอ่

อิสราเอลเหมือนกบัทา่นวอชิงตนัและทา่นลินคอล์นท่ีมีความสําคญัตอ่คนอเมริกนั โมเสสก็ยงัเหนือกวา่ทัง้

สองทา่นรวมกนัเสียอีก  แตใ่ห้เราพิจารณาอยา่งใกล้ชิดถึงชีวิตของผู้ ท่ีให้บญัญัตแิหง่ชีวิต  อาชีพของเขา

เร่ิมต้นด้วยการฆาตกรรม ตามมาด้วยการหลบซอ่นอยูส่ี่สิบปีให้พ้นจากกระบวนการยตุธิรรม  

โมเสสเป็นคนท่ีมีความกลวัและขีส้งสยั เม่ือพระเจ้าทรงเรียกเขาให้นําประชากรอิสราเอลออกจากการ

เป็นทาสเขาอ้างวา่ “ผมเป็นคนท่ีพดูไมค่ล่อง...ผมพดูไมค่ลอ่งแคลว่... โปรดสง่...ขอทรงโปรดใช้ผู้ อ่ืนไปเถิด 

พระเจ้าข้า” (อพยพ 4:10, 13) สิ่งนีทํ้าให้พระเจ้าพิโรธ (4:14) ตลอดชีวิตของโมเสส เขาปรารถนาท่ีจะเข้า

ดนิแดนพระสญัญา  แตค่วามผิดพลาดของเขาทําให้เขาเข้าไปไมไ่ด้   แม้กระนัน้ก็ตามในพระธรรม 
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ฮีบรู 3:1, 2 พระเจ้าทรงเปรียบเทียบความสตัย์ซ่ือของโมเสสกบัความสตัย์ซ่ือของพระคริสต์  ความล้มเหลว

ของโมเสสไมไ่ด้ทําให้เขาหลดุจากรายช่ือของบรรดาวีรบรุุษของพระเจ้า 

เรามกัคิดวา่ยาโคบเป็นนกัปลํา้สู้อธิษฐานท่ีย่ิงใหญ่ซึง่ปลํา้ชนะทตูของพระเจ้า  ยาโคบได้รับนิมิตเห็น

สวรรค์และเห็นเหลา่ทตูของพระเจ้าขึน้และลงมาจากสวรรค์ แตชี่วิตของชายผู้ นีก็้เตม็ด้วยความล้มเหลวท่ี

เห็นได้ชดัเจน  พระคมัภีร์ไมไ่ด้ปิดซอ่นความล้มเหลวเหลา่นัน้เลย

ขณะยังหนุ่มยาโคบหลอกพ่อตนเองซึ่งตาฝ้าฟางเพ่ือขโมยมรดกของพ่ีชาย เม่ือยาโคบแตง่งานเขาดู

หมิ่นนางเลอาห์ภรรยาของตนในขณะท่ียาโคบหลงรักนางสาวราเชลน้องสาวของเลอาห์  ยาโคบไมไ่ด้ทํา

หน้าท่ีในฐานะสามี หลงัจากท่ีเลอาห์คลอดบตุรชายแตล่ะคน เธอเฝา้พดูวา่ “ ครัง้นีส้ามีจะสนิทสนมกบั

ข้าพเจ้า” (ปฐมกาล 29:34 ) แตค่วามจริงก็คือยาโคบชงันางเลอาห์ 

น่ีเป็นชายท่ีตกอยูใ่นวงัวนของการคดโกง การให้สินบน การขโมย การไมซ่ื่อสตัย์ และมีภรรยาหลายคน 

อยา่งไรก็ตามเราก็ยงัคงนมสัการพระเจ้าของอบัราฮมั อิสอคั และยาโคบ 

กษัตริย์ดาวิดนกัร้องเพลงสดดีุและนกัรบท่ีกล้าหาญ ปิติยินดีในพระบญัญัตขิองพระเจ้า ถกูเรียกวา่เป็น

ผู้ชอบธรรมซึง่ไมย่อมอยูร่่วมกบัคนอธรรม แตน่่าตกใจย่ิงนกัท่ีเราได้ทราบความออ่นแอของชายท่ีย่ิงใหญ่ผู้

นี ้ กษัตริย์ดาวิดแยง่นางบทัเชบาจากอรีุยาห์สามีของเธอ  และสง่ชายผู้ นีท่ี้ไมมี่ความหวาดระแวงใดๆ ไป

ตายท่ีแนวหน้าของสมรภมูิรบกบัศตัรู  ผู้ เผยพระวจนะนาธนัประกาศความบาปสองประการของกษัตริย์ดา

วิดซึง่เป็นช่องท่ีทําให้ศตัรูของพระเจ้าดหูมิ่นได้  

ให้มองภาพของกษัตริย์ผู้ ย่ิงใหญ่ยืนอยูข้่างโลงศพของลกูนอกกฎหมายของตน อยูใ่กล้ภรรยาท่ีตนแยง่

ชิงมา และอยูใ่นโลกท่ีเตม็ด้วยศตัรูซึง่หลูพ่ระเกียรตพิระเจ้าเน่ืองจากความบาปชัว่ของเขา  ดาวิดผิดพลาด

อยา่งไมเ่ป็นทา่  แตพ่ระเจ้าทรงเรียกดาวิดเป็นบรุุษท่ีรู้ใจพระเจ้า (1 ซามเูอล 13:14) พระเจ้าทรงอวยพระพร

โมเสสซึง่เคยเป็นฆาตกร อวยพรยาโคบท่ีเป็นคนเจ้าเลห์่  เน่ืองจากคนเหลา่นีเ้รียนรู้ท่ีจะได้ประโยชน์จาก

ความผิดพลาดของตนและก้าวตอ่ไปสูช่ยัชนะ 

ถ้าทา่นท้อใจเพราะความผิดพลาดของทา่น ผมมีขา่วดีให้ทา่น ไมมี่ผู้ใดอยูใ่กล้อาณาจกัรของพระเจ้า

มากไปกวา่ชายหญิงหรือคนหนุม่สาวซึง่สามารถมองดคูวามพา่ยแพ้ เรียนรู้ท่ีจะเผชิญความพา่ยแพ้ และ

ก้าวไปสูชี่วิตท่ีมีสนัตสิขุและรับชยัชนะ ตอ่ไปนีเ้ป็นโปรแกรมสําหรับการทําตามท่ีกลา่วนี ้ 

1.  อย่ากลัวความผิดพลาด ดเูหมือนนัน่จะเป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้อตัโนมตัเิม่ืออาดมัทําบาป  เขา

พยายามหลบซ่อนตวัจากพระเจ้า เม่ือเปโตรปฏิเสธพระคริสต์เขากลวัท่ีจะเผชิญหน้ากบัพระคริสต์  เม่ือ 

โยนาห์ปฏิเสธท่ีจะไปประกาศท่ีเมืองนีนะเวห์  ความกลวัของโยนาห์ผลกัดนัให้เขาหนีไปท่ีทะเลให้พ้นจาก

พระพกัตร์พระเจ้า    
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แตพ่ระเจ้าทรงเปิดเผยความจริงแก่ผมซึง่เป็นสิ่งท่ีได้ชว่ยผมหลายครัง้  ส่ิงท่ีเลวร้ายกว่าความผิดพลาด

คือความกลัวซึ่งอยู่เคียงคู่กับความผิดพลาด อาดมั โยนาห์ เปโตรหนีจากพระเจ้าไมใ่ชเ่พราะทา่นเหลา่นี ้

สญูเสียความรักตอ่พระเจ้า แตเ่พราะทา่นเหล่านีก้ลวัวา่พระองค์จะพิโรธมากเกินกวา่ท่ีจะเข้าใจพวกเขาได้  

ซาตานใช้ความกลวันีเ้พ่ือทําให้คนท่ีพลาดคิดว่าไมมี่ประโยชน์ท่ีจะลองเร่ิมต้นใหม่ 

“ผู้กลา่วโทษพ่ีน้อง” คนเดมินัน้รอคอยเหมือนนกแร้งท่ีรอให้ทา่นล้มลงในทางหนึง่ทางใด แล้วมนัจะใช้

คําโกหกทกุอย่างของนรกเพ่ือทําให้ท่านยอมแพ้  ทําให้ท่านแนใ่จวา่พระเจ้าทรงบริสทุธ์ิเกินกวา่ หรือทา่น

บาปชัว่เกินกว่าท่ีจะกลบัมาหาพระองค์ได้  หรือมนัอาจทําให้ทา่นกลวัวา่ทา่นยงัไมส่มบรูณ์ดีพอ  หรือกรอก

หทูา่นวา่ทา่นจะไมมี่ทางลกุขึน้จากความผิดพลาดนัน้ได้ 

ต้องใช้เวลาส่ีสิบปีเพ่ือเอาความกลวันัน้ออกจากใจโมเสสและทําให้เขาเป็นคนท่ีใช้การได้ในแผนการ

ของพระเจ้า  ในขณะเดียวกนัแผนการแหง่การชว่ยกู้ของพระเจ้าถกูทําให้ช้าไปเกือบคร่ึงศตวรรษในขณะท่ี

ชายคนหนึง่เรียนรู้ท่ีจะเผชิญความผิดพลาดของตน  ถ้าโมเสส หรือยาโคบ หรือดาวิดได้ยอมแพ้ตอ่ความ

ผิดพลาดของตนเองเราอาจจะไมไ่ด้ยินเร่ืองราวของคนเหลา่นี ้ แตโ่มเสสลกุขึน้อีกครัง้และกลายเป็นวีรบรุุษ

ท่ีย่ิงใหญ่คนหนึง่ของพระเจ้า  ยาโคบเผชิญหน้ากบัความบาปของเขาและกลบัมาเป็นหนึง่เดียวกบัพ่ีชายท่ี

ตนได้โกงและก้าวสูช่ยัชนะท่ีสงูสง่   กษัตริย์ดาวิดว่ิงเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและจบัเชิงงอนของแทน่

บชูา ได้รับการอภยับาปและได้รับสนัตสิขุ ได้กลบัมาสูเ่วลาท่ียอดเย่ียมท่ีสดุของชีวิต  โยนาห์เดนิกลบัมา

ทางเดมิท่ีตนปฏิเสธในหนแรกและนําคนทัง้เมืองให้กลบัใจและได้รับการชว่ยกู้จากพระเจ้า เปโตรลกุขึน้

จากกองขีเ้ถ้าแหง่การปฏิเสธ และนําคริสตจกัรไปสูเ่พ็นเตคอสท์  

2.  แม้จะผิดพลาด ให้เคล่ือนต่อไป คนหนึง่คนใดมกักระทําสิ่งท่ีย่ิงใหญ่เพ่ือพระเจ้าหลงัจากท่ีเขาล้ม

ลงในความผิดพลาด  ย่ีสิบปีก่อนผมนัง่อยูใ่นรถคนัเล็กๆ ร้องไห้สะอกึสะอืน้ตอ่พระเจ้า   ผมผิดพลาดอยา่ง

ไมเ่ป็นทา่  ผมคดิ  ผมถกูโยนออกจากห้องพิพากษาหลงัจากท่ีผมคิดวา่ผมได้รับการทรงนําจากพระเจ้าให้

ไปเป็นพยานแก่วยัรุ่นเจ็ดคนท่ีฆา่ผู้ อ่ืน  ผมเห็นภาพตวัเองในหน้าหนงัสือพิมพ์ท่ีใต้ภาพมีข้อความสัน้ๆวา่ 

“นกัเทศน์ท่ีอ้างพระคมัภีร์ขดัขวางการไตส่วนฆาตกร” การท่ีผมพยายามเช่ือฟังพระเจ้าเพ่ือชว่ยอนัธพาล

วยัรุ่นเหลา่นีด้เูหมือนจบลงด้วยความผิดพลาดท่ีเลวร้าย 

ผมคดิว่าผมคงพลาดพระพรมากมายหากผมยอมแพ้ในยามมืดมิดเชน่นัน้ ทกุวนันีผ้มดีใจมากเพราะ

พระเจ้าได้สอนให้ผมเผชิญความล้มเหลวของตนเองและเคล่ือนไปสูก้่าวตอ่ไปท่ีพระเจ้าทรงเตรียมให้ผม 

ผมรู้จกัคนของพระเจ้าท่ีมีช่ือเสียงสองทา่น   ทัง้คูรั่บใช้คนเป็นพนัๆ   ทัง้สองทา่นตกลงสูบ่าปท่ีกษัตริย์

ดาวิดได้กระทําตอ่นางบทัเชบา  ผู้ รับใช้ทา่นหนึง่ตดัสินใจวา่ตนไมอ่าจก้าวเดนิตอ่ไป ปัจจบุนัผู้ รับใช้ท่านนี ้

ด่ืมเหล้าและสาปแชง่พระเจ้าท่ีเขาเคยเทศนาเก่ียวกบัพระองค์  อีกท่านหนึง่กลบัใจและเร่ิมต้นใหม ่เด๋ียวนี ้
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เขาเป็นผู้ นําพนัธกิจนานาชาตซิึง่เข้าถึงคนหลายพนัคนเพ่ือพระคริสต์  ความผิดพลาดนัน้ถกูละไว้เบือ้งหลงั 

เขายงัคงก้าวไปข้างหน้า 

ในงานท่ีผมทํากบัคนท่ีติดยาเสพตดิและเสพติดสิ่งท่ีเลิกได้ยาก  ผมสงัเกตวา่คนสว่นใหญ่ท่ีหนัไปสูนิ่สยั

เดมิของเขาจะเข้มแข็งกว่าคนอ่ืนๆ เม่ือพวกเขากล้าเผชิญความผิดพลาดของตนและกลบัมาหาพระเจ้า  

คนเหลา่นีมี้ความระวงัเป็นพิเศษตอ่อํานาจของซาตาน  เขาจะปฏิเสธการไว้วางใจในเนือ้หนงัอยา่งสิน้เชิง 

3.  ให้นมัสการพระเจ้าต่อไป แม้จะผิดพลาด  โมเสสมีทางเดียวเทา่นัน้ท่ีจะยงัคงอยูใ่นชยัชนะ

เน่ืองจากเขามีความรู้สึกเหมือนอยา่งท่ีเราหลายคนมีในปัจจบุนั โมเสสยงัคงส่ือสารกบัพระเจ้าตอ่ไป  

“ ...ตรัสสนทนากบัโมเสสสองตอ่สอง เหมือนมิตรสหายสนทนากนั” (อพยพ 33:11) โมเสสรักษามิตรภาพท่ี

ใกล้ชิดกบัพระเจ้า ผมเช่ือว่าเคล็บลบัของการมีชีวิตท่ีบริสทุธ์ินัน้ง่ายมาก นัน่คืออยูใ่กล้พระเยซู ให้เฝา้เพง่ดู

ท่ีพระพกัตร์ของพระองค์จนกวา่ทา่นจะเป็นเหมือนพระฉายของพระองค์ 

เย็นวนัหนึง่หญิงท่ีมีอาการทางประสาทคนหนึง่หยดุผมท่ีถนนและระบายคําสารภาพบาปท่ีนา่กลวั

ออกมา  เธอดงึแขนเสือ้ของผมแรงมากจนผมคิดวา่เธอจะดงึมนัขาด  เธอกล่าวว่า “คณุวิลเคอสนัคะฉนั

กําลงัเผชิญกบัเวลาท่ีมืดมิดท่ีสดุในชีวิตของฉนั  ฉนัไมรู้่ว่าจะหนัไปทางไหน  สามีได้ทิง้ฉนัไปและนัน่เป็น

เพราะความผิดของฉนั  เม่ือฉนัคดิถึงวา่ฉนัได้ทําผิดตอ่พระเจ้าและตอ่ครอบครัวของฉนั  ฉนัไมส่ามารถขม่

ตาให้หลบัได้ในยามค่ําคืน  ฉนัควรจะทําอย่างไรดี?” 

ผมได้รับการดลใจให้พดูกบัเธอวา่ “เพ่ือนเอย๋ ยกมือของคณุขึน้เวลานีท่ี้มมุถนนนี ้และเร่ิมนมสัการ 

พระเจ้า ทลูตอ่พระองค์ว่าคณุรู้วา่คณุทําผิดพลาด แตค่ณุยงัรักพระองค์ แล้วให้กลบับ้าน คกุเขา่ลง อย่า 

ทลูขอสิ่งใดจากพระเจ้า ให้เพียงแคย่กใจและยกมือคณุขึน้นมสัการพระองค์” 

ผมละสภุาพสตรีทา่นนัน้ให้ยืนอยูท่ี่มมุถนนโดยยกมือขึน้สู่ฟ้าสวรรค์  นํา้ตาไหลอาบแก้มของเธอ 

เธอสรรเสริญพระเจ้าและได้ลิม้ชิมชยัชนะซึง่เร่ิมกลบัเข้าสูชี่วิตของเธอ” 

เวลานีใ้ห้เรามาพดูถึงเร่ืองความผิดพลาดล้มเหลวของทา่น  มีปัญหาในครอบครัวของทา่นไหม?  มี

นิสยับางอยา่งท่ีท่านรังเกียจครอบงําชีวิตของทา่นแนน่จนดเูหมือนไมอ่าจเป็นอิสระจากมนัไหม? ทา่นรู้สึก 

มีความทนทกุข์ในความคดิและในจิตวิญญาณไหม? พระเจ้าได้สัง่ให้ทา่นกระทําบางสิ่งซึง่ทา่นล้มเหลวทํา

ไมไ่ด้ไหม? ทา่นมีชีวิตอยูน่อกนํา้พระทยัของพระเจ้าหรือไม?่ มีความทรงจําเก่าๆ ในสิ่งท่ีทา่นเคยเป็นตาม

หลอกหลอนทา่นไหม?  

ถ้าเชน่นัน้ให้นมสัการพระเจ้าในทา่มกลางความผิดพลาดนัน้!     ให้สรรเสริญพระเจ้า! ยกยอ่งพระเจ้า! 
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สิ่งเหลา่นีด้เูหมือนเป็นการทําเร่ืองยากให้ง่ายจนเกินไป แตห่นทางท่ีจะเดนิผา่นความผิดพลาดนัน้ง่าย

เพียงพอท่ีเดก็ๆ  คนเขลา และคนท่ีได้ปริญญาเอกจะเดนิตามได้สําเร็จ พระคริสต์ตรัสวา่  

“ผู้ท่ีมาหาเรา  เราก็จะไม่ทิง้เขาเลย” (ยอห์น 6:37) 

“บรรดาผู้ทาํงานเหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทัง้หลายหาย

เหน่ือยและเป็นสุข” (มัทธิว 11:28)   

อยา่กลวัความผิดพลาดล้มเหลว  แม้จะผิดพลาดก็ให้ก้าวตอ่ไป  ให้นมสัการพระเจ้าจนกวา่จะได้ชยั

ชนะ  สว่นท่ียากท่ีสดุของความเช่ือคือคร่ึงชัว่โมงสดุท้าย  ให้ก้าวตอ่ไปและทา่นจะพบกบัชัว่โมงท่ีดีท่ีสดุ 

หากต้องการเอกสารเป็นภาษาองักฤษ  ให้ติดตอ่เดวิด วิลเคอสนั ครูเสด 
Route 1, Box 80,  Lindale, Texas 75771  USA 
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บทเรีบยที่ 2 

ขัน้ตอนเร่ิมต้นของการกลบัสูส่ภาพดีเม่ือทําผิดพลาด 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

เราต้องได้รับความชว่ยเหลือของพระเจ้าในการก้าวไปสูข่ัน้ตอนท่ีถกูต้องเพ่ือกลบัคืนสู่ สภาพดี

ดงัเดมิหลงัจากท่ีผิดพลาด 

2. ข้อพระธรรมหลัก: สดุดี 32: 8, 9 (TNCV)

8 เราจะสอนและชีแ้นะทางท่ีเจ้าควรเดนิไป  เราจะให้คําปรึกษาและเฝา้ดเูจ้า   

9   อยา่เป็นเหมือนม้าหรือลอ่ท่ีปราศจากความเข้าใจ ซึง่ต้องใช้สายรัง้บงัเหียนบงัคบัควบคมุ มิฉะนัน้

จะไมย่อมมาด้วย  

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

ใช้คูมื่อผู้ เรียนบทท่ี 2 ควบคูไ่ปกบับทเรียนนี ้  โครงการท่ี 2  การให้อภยัและการชดใช้ จะใช้

ร่วมกบับทนี ้

4. การชดใช้ –การเตรียมตัวล่วงหน้าสาํหรับครู

ในคูมื่อผู้ เรียนหน้า 32-36 พดูถึงเร่ืองการชดใช้สําหรับความผิดพลาด   อาจจะใช้เวลาทัง้ชัว่โมง

เรียนเพ่ือสอนเร่ืองนี ้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความสนใจของผู้ เรียนด้วย  ถ้ามีผู้ เรียนบางคนไมเ่ป็นคริสเตียน

หรือวา่มีคริสเตียนใหมจํ่านวนมากอาจจะต้องปรับเนือ้หาให้สัน้และกระชบัแล้วคอ่ยอธิบายอยา่ง

ละเอียดในภายหลงั  เร่ืองของการชดใช้สามารถทําให้เกิดการโต้แย้งกนัได้   โดยเฉพาะสําหรับ 

คริสเตียนใหมบ่างคนน่ีจะเป็นเร่ืองท่ีกระทบกระเทือนจิตใจของเขา 

5.  กิจกรรมเตรียมความพร้อม    (3-5 นาที)

พดูถึงเร่ืองภเูขานํา้แข็งเพ่ือทบทวนส่ีสว่นประกอบสําคญัเก่ียวกบั “เข้าใจปัญหาของเรา”  ให้ดู

คูมื่อผู้ เรียนหน้า 10-12 

ทบทวนประเภทของความผิดพลาดสามประการด้วย 

1.  ความผิดพลาดท่ีไมใ่ชค่วามบาป
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2.  ความผิดพลาดท่ีเป็นความบาป

3.  ความผิดพลาดท่ีนําไปสู่ความบาป

6. แนะนําสรุปแนวคิดเก่ียวกับการกลับสู่สภาพดีและการทาํผิดพลาดซํา้

(2-3 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 18-19) 

เร่ิมการเรียนในวนันีด้้วยการสรุปแนวคดิเก่ียวกบัการกลบัสูส่ภาพดีและการทําความผิดพลาดซํา้

ซึง่เราจะเรียนในวิชานีส้ัน้ๆ   ใน คู่มือผู้เรียนหน้า 18-19 ได้ชีแ้จงคําศพัท์สองคําไว้คอ่นข้างสมบรูณ์ 

   สิ่งท่ีสําคญัคือผู้สอนต้องพิจารณาภมูิหลงัของผู้ เรียนให้ดี   บทเรียนนีอ้าจเป็นสิ่งท่ีผู้ เรียนคุ้นเคยดี

แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ขึน้อยู่กบัภมูิหลงัของแตล่ะคนด้วย 

หวัใจสําคญัของการเรียนในวนันีคื้อเราจะการศกึษารูปแบบในการจดัการกบัความผิดพลาด, 

การกลบัสูส่ภาพดี และการทําความผิดพลาดซํา้บนพืน้ฐานของพระคมัภีร์ 

7. ครอบคลุมหัวข้อ ก.  วิธีท่ัวไปในการตอบสนองต่อความผิดพลาด

(5-7 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 19-21) 

ให้ผู้ เรียนเสนอวิธีท่ีเขาจะใช้เพ่ือตอบสนองตอ่การทําผิดพลาดในอดีตหลายๆ วิธีสามารถ

ยกตวัอย่างเร่ืองภเูขานํา้แข็งเพ่ือจดุประกายความคดิได้   วิธีท่ีใช้รับมือกบัความผิดพลาดบางวิธีมี

อธิบายใน คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 19-21  

8.  ครอบคลุมหัวข้อ ข.  เราควรทาํอะไรถ้าทาํผิดพลาด   (10-15 นาที คูมื่อผู้ เรียน หน้า 21-27)

9 ขัน้ตอนท่ีอยูใ่นคูมื่อผู้ เรียนเป็นรูปแบบทัว่ไปท่ีใช้ในการจดัการกบัความผิดพลาด  หากมีเวลา

ตอนท้ายชัว่โมงเราจะพิจารณาบางประเดน็อยา่งละเอียด (ตวัอยา่งเชน่ การให้อภยัและการชดใช้) 

หรือเรียนตอ่ในครัง้หน้า 

เราควรทาํอะไรถ้าทาํผิดพลาด  

1. เราควรยอมรับวา่เราทําผิด

2. เราควรทลูขอพระเจ้าให้อภยัเรา

3. เราต้องให้อภยัตนเอง

4. เราต้องตดัสินใจเลิกทําบาป

5. ขอให้คนท่ีเราทําผิดตอ่เขาให้อภยัเรา

2



การเตบิโตผ่านความผิดพลาด 33 

6. ค้นหาสาเหตขุองการทําความผิดพลาด

7. มองหาทางออกจากความผิดพลาดของเราตามวิธีการของพระเจ้า

8. อนญุาตให้คนอ่ืนบอกเก่ียวกบัปัญหาของเรา

9. เตบิโตตอ่ไปเร่ือยๆ

การเติบโตผ่านความผิดพลาด  คู่มือผูเ้รียน หนา้ 21-27 

ในบทนีเ้ราจะใช้คําว่า “การกลบัสูส่ภาพดี” บอ่ยๆ  เม่ือพดูถึงการตอบสนองตอ่ความผิดพลาด  

อะไรคือขัน้ตอนของการกลบัสูส่ภาพดี   เราต้องการให้ผู้ เรียนเปิดใจยอมรับวา่เม่ือเขาผิดพลาดเขา

ต้องตอบสนองด้วยการกลบัสูส่ภาพดี 

สิ่งท่ีเราควรส่ือสารกบัผู้ เรียนในวนันีคื้อการกลบัสูส่ภาพดีเป็นกระบวนการ   ความผิดพลาดเล็กๆ 

น้อยๆ บางอยา่งแคเ่พียงทําสิ่งเล็กน้อยก็สามารถกลบัสูส่ภาพดีได้   แตค่วามผิดพลาดท่ีรุนแรง

บางอย่างต้องการการเปล่ียนแปลงอยา่งมากเพ่ือจะนําให้เกิดการกลบัสูส่ภาพดีดงัเดมิอยา่งแท้จริง

ได้ 

ตลอดบทเรียนนีส้ิ่งท่ีควรเน้นคือ   ความผิดพลาดสามารถเป็นขัน้ตอนไปสู่การเจริญเติบโตได้  

ถ้าเราตดัสินใจใช้วิธีท่ีถกูต้องตอบสนองตอ่ความผิดพลาด 

เม่ือพดูถึงหวัข้อท่ี 3  “เราตอ้งใหอ้ภยัตนเอง”  ชีใ้ห้เห็นวา่อยา่งน้อยท่ีสดุมีบคุคลสามคนท่ี

เก่ียวข้องกบัขัน้ตอนนี ้

บุคคลแรกคือ ข้าพเจ้าจําต้องขอพระเจ้าให้อภยัแก่ข้าพเจ้า  พระเจ้าจะให้อภยัข้าพเจ้า  แต ่

การหยดุเพียงจดุนีย้งัไมพ่อ 

บุคคลท่ีสองคือ ข้าพเจ้าจําเป็นต้องแสวงหาการอภยัจากผู้ซึง่ได้รับผลกระทบจากความ

ผิดพลาดของข้าพเจ้า  ขัน้ตอนนีอ้าจมีคนทีเก่ียวข้องมากกวา่หนึง่คน 

บุคคลท่ีสาม มีบคุคลท่ีสามซึง่เก่ียวข้องกบัขบวนการให้อภยั  คือตวัท่านเอง ท่านจําเป็นต้องให้

อภยัตนเองสําหรับความผิดพลาดนัน้  สําหรับบางคนแล้วน่ีเป็นสว่นท่ียากท่ีสดุจากทัง้หมด 

ในการครอบคลมุหวัข้อท่ี 5  “ขอให้คนทีเ่รากระทําผิดต่อเขาใหอ้ภยัเรา”   ให้อธิบายหวัข้อนี ้

เพียงสัน้ๆ เทา่นัน้   แล้วคอ่ยอธิบายอย่างละเอียดในตอนท้ายของบทเรียน 
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9. อภปิรายเร่ืองการทาํความผิดพลาดซึ่งปรากฎในพระคัมภีร์    (5-15  นาที)

อาจพดูถึงเร่ืองราวในพระคมัภีร์สกัหนึง่หรือสองเร่ืองเพ่ือเป็นตวัอย่าง   ให้ผู้ เรียนดท่ีูวิธีท่ีคน

เหลา่นัน้ใช้ตอบสนองตอ่ความผิดพลาดของเขา  สิ่งท่ีสําคญัคือต้องมองผลท่ีเกิดจากความผดิพลาด

ด้วย   การยกตวัอยา่งถึงประสบการณ์เชน่นีจ้ะชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจขัน้ตอนในหวัข้อ “ข้าพเจ้าควรทํา

อะไรเม่ือข้าพเจ้าทําผิดพลาด” ท่ีเพิ่งเรียนไปได้ชดัเจนขึน้ 

ด้านลา่งนีคื้อตวัอยา่งเหตกุารณ์ในพระคมัภีร์ซึง่สามารถนําไปใช้ได้ 

- อาดมัและเอวาในสวนเอเดน  ปฐมกาล 3 

- คาอินขดัแย้งกบัพระเจ้าและน้องชายของตนเอง ปฐมกาล 4:1-16 

- กษัตริย์ซาอลูพยายามปกปิดความผิดของตนเอง 1 ซามเูอล15 

 - ดาวิดกระทําบาปตอ่นางบทัเชบา 2 ซามเูอลบทท่ี 11 และ 12 

(ให้สงัเกตการตอบสนองของดาวิดเม่ือผู้ เผยพระวจนะนาธนัมาเผชิญหน้าเร่ืองความบาป

ของพระองค์  ข้อ13-23 ) 

-เปโตรปฏิเสธพระเยซู มทัธิว 26 

-บตุรน้อยหลงหาย ลกูา15:11-32 

10.   แนะนําหัวข้อ  ค.  ทูลขอการอภัยจากพระเจ้า    (2-3 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 27– 31)

พดูถึงเร่ืองสําคญัอนัดบัถดัไปคือเร่ือง  การอภยั   การพดูถึงเร่ืองนีพ้ร้อมกบัขบวนการกลบัสู่

สภาพดีอยา่งละเอียดจะเป็นประโยชน์อยา่งมาก    หลงัจากพดูเร่ืองการให้อภยัแล้วเราจะพดูถึงเร่ือง

การชดใช้   อยา่งไรก็ตามอาจเป็นการดีท่ีจะนําเสนอเร่ืองการให้อภยัวา่เป็นขัน้ตอนสําคญัท่ีนําสูเ่ร่ือง

การชดใช้ 

การชดใช้คืออะไร เป็นการนําบางสิ่งบางอยา่งกลบัสูส่ภาพดี นําสิ่งนัน้กลบัมาสูส่ภาวะท่ีใช้การ

ได้   เราต้องการให้ความสมัพนัธ์กลบัสูส่ภาพดี ท่าที และพฤตกิรรมกลบัสูค่วามสําเร็จ  เราต้องการ

เห็นการเจริญเตบิโตในเชิงสร้างสรรค์จากการให้อภยัและการชดใช้ 

เม่ือพดูเร่ืองการให้อภยั   ประการแรกให้อธิบายความสําคญัของการไปหาคนท่ีทา่นทําให้สะดดุ

จากความผิดพลาดท่ีทา่นทํา  อธิบายว่าซาตานจะพยายามชกัชวนให้เราลืมเร่ืองไปหาคนนัน้เพ่ือขอ

การอภยั  มารจะพยายามใส่ข้อแก้ตวัทกุอย่างในความคิดของเราเพ่ือให้เหตผุลวา่เราไมค่วรไปหาคน

นัน้ 
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ให้ครูพยายามแยกวา่สถานการณ์ใดท่ีจะไปขอการอภยัจากคนนัน้แล้วจะเป็นประโยชน์   มี

ความผิดพลาดบางอยา่งซึง่ไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัคนอ่ืนนอกจากเรากบัพระเจ้า  ตวัอยา่งเช่น  คนๆ หนึง่

อาจแพ้ตอ่การทดลองเร่ืองตณัหาราคะ   เขาเกิดใจกําหนดักบัคนอ่ืน   คนท่ีถกูล่วงเกินในใจอาจไม่

ทราบว่าคนๆ นัน้คดิอะไรกบัเขา  ฉะนัน้เขาไมจํ่าเป็นต้องไปหาคนท่ีเขาล่วงเกินในใจเพราะความ

กําหนดันัน้ ความจริงแล้วในสถานการณ์เชน่นีก้ารท่ีเขาเข้าไปพดูกบัคนท่ีเขาลว่งเกินทางใจนัน้อาจ

ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี  

11. นําเสนอหัวข้อย่อย ก่อนท่ีเราจะขออภัย    (5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 28-29)

พดูถึงสิ่งท่ีเขาควรจะทําก่อนท่ีเขาไปหาคนนัน้เพ่ือขอการอภยัสําหรับสิ่งท่ีเขาได้ทํา 

ก. ยอมรับกบัตวัเองและพระเจ้าวา่เราทําผิดไปแล้ว 

ข. รู้ชดัเจนในสิ่งท่ีเราทําผิด 

ค. วางแผนวา่จะพดูอะไรกบัคนนัน้

เร่ืองบตุรน้อยหลงหายในพระธรรมลกูาบทท่ี15 เป็นอย่างท่ีดีของขัน้ตอนในการแสวงหาการอภยั   

บตุรผู้นัน้ตระหนกัถึงความบาปของตนเอง เขาตดัสินใจกลบับ้าน และวางแผนวา่เขาจะพดูอะไรเม่ือ

เขากลบัถึงบ้าน  ทา่นอาจต้องการใช้เร่ืองนีต้ลอดบทเรียนนีเ้พ่ือชีใ้ห้เห็นแง่มมุตา่ง ๆ ของการขออภยั  

และชีใ้ห้เห็นวา่บคุคลหลกัทัง้สามคนในเร่ืองเก่ียวข้องอยา่งไร 

ให้ตรวจสอบคําถามในโครงการท่ี 2   ในสมดุบนัทึกโครงการ  ส่วนนีอ้าจให้ผู้ เรียนคนหนึง่สรุป

เร่ืองทัง้หมดให้เพ่ือนฟังแล้วให้ผู้ เรียนตอบคําถามท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนี ้

12. นําเสนอหัวข้อย่อยท่ี 2  วิธีขออภัยท่ีผิด และหัวข้อย่อยท่ี 3  วิธีท่ีถูกต้องในการขออภัย

(5-15 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 29-31) 

เพ่ือให้การสอนครอบคลมุหวัข้อนี ้ท่านอาจให้ผู้ เรียนบางคนแสดงละครเพ่ือให้เห็นความแตกตา่ง

ระหวา่งวิธีท่ีผิดในการขอการอภยัและวิธีทีถกูต้อง   ให้ผู้ เรียนสองคนแสดงบทบาทการขอการอภยัท่ี

ผิดและอีกสองคนแสดงบทบาทการขอการอภยัท่ีถกู  

ถ้าเป็นไปได้ให้ถ่ายวีดีโอในขณะท่ีผู้ เรียนแสดงละคร  ผู้ เรียนจะชอบดสูิ่งท่ีเขาแสดงไปแล้ว

ย้อนหลงั  การดซํูา้จะย่ิงตอกยํา้บทเรียนท่ีได้เรียนไปด้วย 
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อะไรคือวิธีการขอการอภยัท่ีถกูต้อง   มีองค์ประกอบสําคญัสองสว่น   สว่นแรกคือการสารภาพ

ความผิดท่ีเขากระทํา หนนุใจให้เขาระบทุา่ทีภายใน (สาเหตท่ีุปรากฎ) และรากปัญหาด้วย ไมใ่ชร่ะบุ

เพียงแตปั่ญหาท่ีปรากฎ    

ในสว่นท่ีสองคือการถามคําถาม “คณุจะให้อภยัข้าพเจ้าไหม” ประโยคนีต้้องอยูใ่นประโยค

คําถาม   เม่ือเขาถามคําถามแล้วเขาควรรอคอยให้อีกฝ่ายหนึง่ตอบ 

พยายามยกตวัอยา่งวิธีท่ีคนอ่ืนๆ ขอการอภยัหลายๆ ตวัอยา่งและผลท่ีเกิดขึน้   อาจจะให้

ตวัอยา่งวิธีการขอการอภยัท่ีผิดและผลท่ีเกิดขึน้ด้วย     

เร่ืองการขออภยัและการมีจิตสํานกึท่ีสะอาด  รายละเอียดเพิ่มเตมิดไูด้จากเอกสารท่ีสถาบนั 
Institute in Basic Life Principles ถ้าทา่นได้เข้าร่วมในสมัมนานัน้ทา่นสามารถอา่นเอกสารท่ีทา่น

ได้รับจากการสมัมนาของทา่น  แนวความคิดในเร่ืองการขออภยัในคูมื่อผู้ เรียนคล้ายกบัในสมัมนา

นัน้ 

ทา่นอาจต้องพดูถึงข้อแก้ตวัซึง่บางคนมกัใช้แก้ตวัวา่วิธีการขอการอภยันีใ้ช้ไมไ่ด้ผล    นัน่เป็น

เพียงข้อแก้ตวั  ถ้าได้ใช้วิธีนีอ้ยา่งถกูต้องเหมาะสมก็จะได้ผลจริง   วิธีนีจ้ะชว่ยให้เขาเรียนรู้จากความ

ผิดพลาดของตนเองอย่างมาก 

13. การให้อภัยและการลืม    (2-5 นาที)

ปัญหาหนึง่ท่ียากสําหรับคริสเตียนใหม่บางคนคือการหาความสมดลุเร่ืองการขออภยัและการลืม 

บางครัง้คนเราชอบท่ีจะลืมเร่ืองความผิดพลาดของตนเองก่อนท่ีเขาจะได้รับการอภยัจากความผิดท่ี

เขาได้กระทํา   เขาต้องการท่ีจะลืมเร่ืองความผิดพลาดแทนท่ีจะพยายามอยา่งหนกัเพ่ือการ

เปล่ียนแปลงซึง่เป็นสิ่งท่ีจําเป็นสําหรับชีวิตมากกวา่ 

สิ่งท่ีสดุโตง่คือคนนีลื้มความผิดพลาดในอดีตเร็วจนเกินไป   บางครัง้เขาลืมเร่ืองนัน้ก่อนท่ีเขาจะ

รือ้ฟืน้ความสมัพนัธ์กบัคนท่ีเขาทําผิดให้กลบัสูส่ภาพดี   ในกรณีผู้ ท่ีถกูกระทําอาจยงัคงบาดเจ็บจาก

ความสมัพนัธ์นัน้อยูเ่ลย  ผลท่ีตามมาอีกประการหนึง่ของการลืมความผิดพลาดของตนเองเร็วเกินไป 
คือคนนัน้ไมไ่ด้เรียนบทเรียนทัง้หมดจากความผิดพลาดซึ่งพระเจ้าทรงต้องการให้เขาเรียน   ผลลพัธ์

คือ ไมน่านนกัคนนัน้ก็จะทําผิดในเร่ืองเดมิซํา้อีกเน่ืองจากเขาไมไ่ด้เรียนวิธีการของพระเจ้าในการ

ปอ้งกนัไมไ่ห้เกิดความผิดพลาดในชีวิต 

อาการสดุโตง่อีกด้านหนึง่คือคนนัน้ทําให้ความผิดพลาดของเขาเกิดขึน้เป็นจริงอีกครัง้ใน

ความคดิตนเอง   การกระทําเชน่นัน้เป็นการซํา้เตมิตวัเองด้วยท่าทีในใจท่ีวา่ “ข้าพเจ้าเป็นคนท่ี
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ล้มเหลวอยา่งสิน้เชิง” คนนีต้้องการการหนนุใจให้ซ่ือสตัย์ตอ่ความผิดพลาดของตนเองแล้วให้ดําเนิน

ตอ่ไปด้วยการพิจารณาสิ่งดีท่ีกําลงัเกิดขึน้กบัชีวิตของเขา  

14.   คาํถามจากโครงการท่ี 2 ของสมุดบันทกึโครงการ    (3-5 นาที)

คําถามข้อท่ี 6 ของโครงการท่ี 2 ให้โอกาสผู้ เรียนเขียนคําถามท่ีเขามีเก่ียวกบัเร่ืองการขอการอภยั

และการชดใช้คืน     ณ จดุนีท้า่นอาจต้องใช้เวลาพดูถึงปัญหาท่ีผู้ เรียนมีเก่ียวกบัการขออภยั    บอก

ให้ผู้ เรียนเก็บคําถามเร่ืองการชดใช้ไว้จนกว่าทา่นจะพดูเร่ืองนีอ้ย่างละเอียดในชว่งท้ายของชัว่โมง

เรียนนีเ้สียก่อน 

15. ให้อภัยผู้ท่ีทาํให้ท่านสะดุด    (5 นาที)

การพดูเร่ืองการขออภยั  ประเดน็หลกัท่ีเราต้องให้ความสนใจคือวิธีการแสวงหาการอภยัอยา่ง

ถกูต้องหลงัจากท่ีท่านได้ทําผิดตอ่ใครบางคน   เราต้องไวในการให้อภยัเม่ือบางคนมาหาและ

สารภาพความผิดของเขา 

สุภาษิต 17:9  ฉบับอมตธรรมเพ่ือชีวิต 

ผู้ท่ีส่งเสริมความรักก็ลบความบาดหมาง ผู้ท่ีฟ้ืนฝอยหาตะเข็บก็ทาํให้เพ่ือนสนิทหมาง

ใจกัน 

ประเดน็เร่ืองการยกโทษให้ผู้ อ่ืนซึง่ทําผิดตอ่ทา่นเป็นเร่ืองท่ีใหญ่มีเนือ้หามาก จําเป็นต้องแยก

บทเรียนตา่งหากเพ่ือจะสอนได้ครอบคลมุ 

16. การชดใช้-การวางแผนของครู 

หวัเร่ืองการชดใช้น่าจะจดัอยู่ในประเภท “เนือ้” ไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีเก่ียวกบัอาหารฝ่ายวิญญาณประเภท 

“นํา้นม”  จากความเข้าใจเช่นนี ้ให้ทา่นวางแผนวิธีการสอนผู้ เรียนของทา่นในเร่ืองนีอ้ยา่งรอบคอบ 

ทา่นอาจต้องครอบคลมุเร่ืองพืน้ฐานบางอยา่งเก่ียวกบัการชดใช้อยา่งสัน้ๆ และให้เน้นท่ีพระพรซึง่

เกิดตามมาเม่ือเราทําตามวิธีของพระเจ้า 
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17. แนะนําหัวข้อ ง. การชดใช้   (2-5 นาที คู้มือผู้เรียน หน้า 32-36)

ให้เกร่ินนําเร่ืองการชดใช้โดยเลา่คําพยานหลายๆ เร่ืองของคริสเตียนซึง่ได้ทําตามรูปแบบของ

พระคมัภีร์   ผู้ เรียนควรตระหนกัวา่น่ีคือความจริงในชีวิตคริสเตียน   อยา่กลวัท่ีจะยกตวัอยา่งท่ีให้ผล

ลพัธ์ท่ีเจ็บปวด   ตวัอยา่งทัง้หมดของท่านไมจํ่าเป็นต้องเป็น “เร่ืองการอศัจรรย์” ซึง่พระเจ้าทรง

เปล่ียนให้ทกุสิ่งดีสมบรูณ์ ตวัอยา่งเร่ือง ไบรอนั สเวลส์ซึง่อยูใ่นคูมื่อผู้ เรียนหน้า 33-34 

18.  นําเสนอหัวข้อย่อยท่ี 1 รูปแบบการชดใช้ตามหลักพระคัมภีร์

(2-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 32-34) 

ในการนําเสนอรูปแบบตามหลกัการพระคมัภีร์ในเร่ืองการชดใช้  ให้พยายามแสดงทา่ทีซึง่

คาดหวงัผลในแง่บวก-พระเจ้าทรงสามารถเปล่ียนความผิดพลาดใดๆ ให้กลายเป็นสิ่งท่ีดีถ้าเราทํา

ตามวิธีการของพระองค์   ให้อธิบายข้อพระคมัภีร์ซึง่ระบใุนหน้า 32  ของคูมื่อผู้ เรียน   หาข้อมลูเร่ือง

กฎเกณฑ์ในพนัธสญัญาเดมิและสํารวจคร่าวๆ  เก่ียวกบัรายละเอียดเร่ืองของการชดใช้ในสมยันัน้ 

19.  ครอบคลุมหัวข้อย่อยท่ี 2  ขัน้ตอนในการชดใช้    (5-7 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 34-35)

ในการอภิปรายเนือ้หาสว่นนี ้ให้อธิบายลําดบัก่อนหลงัซึง่เราควรทําในการชดใช้ 

ก.  ทําให้ความสมัพนัธ์ของทา่นกบัพระเจ้ากลบัคืนสูส่ภาพดีดงัเดมิ

ข.  ทําให้ความสมัพนัธ์ของทา่นกบัคนท่ีทา่นทําให้เขาสะดดุนัน้กลบัสูส่ภาพดีดงัเดมิ

ค.  คืน หรือ ชดใช้วตัถสุิ่งของท่ีท่านได้ขโมยหรือทําลายไป

เร่ืองศกัเคียสในพระธรรมลกูา 19:1-10   เป็นตวัอยา่งท่ีดีตวัอยา่งหนึง่ของวิธีการชดใช้ซึง่เหมาะ

กบัชีวิตคริสเตียนใหม ่ เร่ืองนีย้งัชีใ้ห้เห็นวา่ย่ิงคริสเตียนใหมทํ่าการชดใช้สําหรับความบาปในอดีต

ของเขาเร็วเทา่ไรก็ย่ิงเป็นผลดีมากเทา่นัน้   ให้ดโูครงงานท่ี 2 สําหรับคําถามซึง่อาจจะมีเพ่ือใช้ในการ

อภิปรายในชัน้เรียนท่ีจดุนัน้ 

20.  อย่าบีบบังคับให้ผู้เรียนของท่านเห็นด้วยกับคาํสอนนี ้

อยา่พยายามยดัเยียดความคดิเร่ืองการชดใช้ให้ผู้ เรียนของทา่น   สอนเขาด้วยท่าทีท่ีวา่ “ให้เรา

มาดวูา่พระเจ้าได้ตรัสอะไรเก่ียวกบัเร่ืองท่ียากนีใ้นชีวิตของเรา” ให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิทําให้เขา

ตระหนกัเขาจําเป็นต้องชดใช้คืนสิ่งใดในชีวิตของเขาหรือไม ่   
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ทา่นอาจต้องการอ้างอิงเร่ืองของไบรอนั สเวลส์ในคูมื่อผู้ เรียนหน้า  33-34  เพ่ือเป็นการชีใ้ห้เห็น

ประโยชน์ซึง่เกิดจากการทําเชน่นี ้

21. ครอบคลุมหัวข้อ 3   ผลของการชดใช้    (3-10 นาที คู่มือผู้เรียน หน้าท่ี 35 – 36)

ให้อภิปรายผลของการทําตามแผนการของพระเจ้าสําหรับการชดใช้  ชีใ้ห้เห็นวา่มารพยายามใส่

ความกลวัเข้ามาในจิตใจของเขาเพ่ือทําให้เขาท้อใจและไมอ่ยากชดใช้ 

22. คุณสมบัตด้ิานบุคลิกภาพซึ่งเป็นประโยชน์จากการชดใช้     (3-5 นาที)

การชดใช้มกัเป็นประสบการณ์ท่ีเจ็บปวดและจะต้องมีความกล้าหาญอยา่งมากเพ่ือทําตาม

รูปแบบของพระเจ้า   สถานการเชน่นีจ้ะเปิดโอกาสให้คริสเตียนใหมไ่ด้พฒันาบคุลิกภาพด้านบวก

ให้กบัเขา   ให้พดูถึงคณุลกัษณะบางอย่างซึง่เขาสามารถพฒันาจากสถานการณ์เหล่านี ้

23. ยอมรับผิดชอบจากการกระทาํในอดีต    (2-5 นาที)

ประเดน็เร่ืองการชดใช้เป็นการจดัการโดยตรงกบัการยอมรับความรับผิดชอบสว่นตวัสําหรับการ

กระทําในอดีต  น่ีเป็นจดุอ่อนทัว่ๆ ไปในคริสเตียนใหมโ่ดยเฉพาะผู้ ท่ีเข้ามายงัองค์กรทีนชาล์เล้นจ์

สากลและพนัธกิจอ่ืนๆ ของคริสเตียนท่ีคล้ายคลงึกนั  เขายงัไมไ่ด้เรียนรู้ท่ีจะยอมรับความรับผิดชอบ

สําหรับการกระทําในอดีตของเขา 

    เห็นได้ชดัเจนวา่หลกัการในพระคมัภีร์เร่ือง “การหวา่นและการเก็บเก่ียว” เหมาะกบัเร่ืองนี ้ให้

อา่นพระธรรมกาลาเทีย 6:7-8   เม่ือเราทําบาปมีผลท่ีเราต้องเก็บเก่ียวเม่ือเราทําผิดพลาด  เม่ือเรา

ทําบาป  เรามัน่ใจได้วา่พระเจ้าจะทรงอภยับาปให้เราเม่ือเราสารภาพตอ่พระองค์  อย่างไรก็ตาม 

การท่ีพระองค์ทรงอภยับาปเราไมไ่ด้หมายความวา่พระองค์จะทรงยกเลิกหลกัการเร่ืองการหวา่นและ

การเก็บเก่ียว  พระเจ้าจะทรงอภยับาป  ทรงนําความรู้สกึผิดออกไป  และทรงฟืน้ความสมัพนัธ์ขึน้

ใหมแ่ละสนัตสิขุในใจกลบัคืนมา  น่ีเป็นสิ่งท่ีเห็นในชีวิตของกษัตริย์ดาวิดหลงัจากท่ีพระองค์ทรง

สารภาพความบาปเร่ืองการลว่งประเวณีและการฆาตรกรรมท่ีทรงทําลงไป  (อา่น 2  ซามเูอล 11-12)  

ผลตา่งๆ ท่ีเกิดจากความบาปของพระองค์ยงัคงมีอยู ่(2 ซามเูอล 12:14 ) ความบาปของพระองค์

เปิดโอกาสให้ชาตเิพ่ือนบ้านท่ีอยูร่อบข้างหมิ่นประมาทพระเจ้า 

บอ่ยครัง้ความบาปของเราจะเกิดรอยแผลเป็นท่ีถาวร  แตท่า่ทีของเราตอ่แผลเหล่านีจ้ะได้รับ

ความชว่ยเหลืออยา่งมากถ้าเราเดนิตามรูปแบบของพระเจ้าในการชดใช้   และยอมให้พระองค์นํา

การเยียวยามายงัความสมัพนัธ์ท่ีบาดเจ็บนัน้ 
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24.  การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว   (5-10 นาที)

ก.  ขัน้ตอนเร่ิมต้นกลบัสูส่ภาพดีจากความผิดพลาด  

ให้ผู้ เรียนเปิดไปท่ีหน้า 21-27 ในคูมื่อผู้ เรียนและทบทวนขัน้ตอนเร่ิมต้นซึง่เขาควรทําเม่ือ เขา

พลาดกระทําความผิด  ให้เขาระบคุวามผิดท่ีเขาต้องจดัการในชีวิตของตนเองอยา่ง เจาะจง แล้วให้

เลือกหนึง่หรือสองขัน้ตอนซึง่เขาจะต้องนํามาใช้เพ่ือจดัการกบัความ ผิดพลาดนัน้ 

ข.   ขอการอภยั

หนนุใจให้ผู้ เรียนนําวิธีการท่ีถกูต้องของการขออภยัไปฝึกปฏิบตัิ  ให้เขาจดจํารูปแบบง่ายๆ ซึง่ได้

ให้ไว้ในคูมื่อผู้ เรียนหน้า 31 ทา่นอาจให้เขาใช้เวลาสกัสองนาทีเพ่ืออธิษฐานทลูขอพระเจ้าให้เปิดเผย

ให้เขาทราบวา่มีใครบางคนซึ่งเขาจําเป็นต้องไปหาและขอการอภยัไหม  ให้เขาเขียนสิ่งท่ีเขาวางแผน

ท่ีจะพดูกบัคนผู้นัน้   อาจให้ผู้ เรียนเขียนสิ่งท่ีอาจเกิดขึน้เม่ือเขาไปหาคนนัน้และขอการอภยั 

ค. ชดใช้สําหรับความผิดพลาด  

ถ้าทา่นได้เพิ่มชัว่โมงเรียนตา่งหากสําหรับเร่ืองการชดใช้ท่านจําเป็นต้องเจาะจงท่ีวิธีการ

ประยกุต์ใช้พระคมัภีร์นีใ้นชีวิตสว่นตวั   เนือ้หาบางอย่างท่ีสถาบนั Institute in Basic Life

Principles  มีเนือ้หาท่ีชว่ยหนนุใจเร่ืองการนําคําสอนในพระคมัภีร์นีม้าประยกุต์ใช้ได้เป็นอย่างดี

25. การบ้าน

ก.   ในตอนท้ายของชัว่โมงให้ตรวจและให้คะแนน โครงการท่ี 2  เร่ือง การให้อภยัและการชดใช้ใน

สมดุบนัทึกโครงการ 

ข. ในตอนท้ายของชัว่โมงให้ทดสอบพระธรรม   มทัธิว 6:14-15 

ค. แจ้งให้ผู้ เรียนอา่นคูมื่อผู้ เรียนบทท่ี 3 เพ่ือเตรียมตวัสําหรับการเรียนในครัง้ตอ่ไป 

26. การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้  

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?     

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?    

อยากให้เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ืองใดเพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน? 
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บทเรียนที่ 3 

วิธีเติบโตผ่านความผิดพลาดของเรา 

การวางแผนเติบโต 

1.   หลักความจริงจากพระคัมภีร์

เราต้องฟังและเช่ือฟังพระวิญญาณบริสทุธ์ิเพ่ือพระองค์จะสามารถชว่ยเราให้เจริญเตบิโตผา่น

ความผิดพลาดของเราได้ 

2.  ข้อพระธรรมหลัก  ยอห์น 16:13   ฉบับอมตธรรมเพ่ือชีวิต

แตเ่ม่ือพระวิญญาณแหง่ความจริงเสดจ็มา พระองค์จะทรงนําพวกทา่นไปสู่ความจริงทัง้มวล  

พระองค์จะไมท่รงตรัสโดยลําพงัพระองค์เองแตจ่ะตรัสเฉพาะสิ่งท่ีทรงได้ยินและจะทรงแจ้งแก่พวก

ทา่นถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ 

3.   การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

ใช้คูมื่อผู้ เรียนบทท่ี 3 ควบคูก่บัการเรียนบทนี ้ โครงการท่ี 3 ในสมดุบนัทกึโครงการ เร่ือง 

ความผิดพลาดของเรา ก็ศกึษาควบคูไ่ปกบับทเรียนนีเ้ชน่เดียวกนั  

4.   เตรียมความพร้อมก่อนเรียน   (3-5 นาที)

ใช้ภาพปืนประกอบการสอนบทเรียนในวนันี ้ จดุประสงค์หลกัของการใช้ภาพนีป้ระกอบก็เพ่ือ

ชีใ้ห้เห็นมมุมองท่ีแตกตา่งกนัของปัญหา  เม่ือเราเร่ิมตระหนกัถึงการมีมมุมองท่ีแตกตา่งกนัจะชว่ยให้

เราเห็นวิธีท่ีเราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของเรา 

เตรียมภาพประกอบตอ่ไปนีพ้ร้อมทัง้เขียนคําบรรยายด้วย จําทําใน Power Point หรือเขียนบน

แผน่ใสเพ่ือฉายผา่นเคร่ืองโอเวอร์เฮดหรือเขียนบนกระดาษโปสเตอร์ก็ได้ 

1.   ภาพ  ปืนหนึง่ด้าม

คําบรรยาย  ปืนบรรจกุระสนุ 

2.   ภาพ  ควนัปืนออกมาจากลํากล้องปืน และชายคนหนึง่ถกูยิง

คําบรรยาย  ชายคนหนึง่ถกูยิง 
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3.  ภาพ  ชายคนนัน้นอนอยู่ท่ีพืน้ 

คําบรรยาย  ชายคนนีต้ายแล้ว 

4.  ภาพ  ภาพปืนอีกครัง้

คําบรรยาย   ใครเป็นคนลัน่ไกปืน 

5.  ภาพ  ชายอีกคนหนึง่

คําบรรยาย  ชายคนนีล้ัน่ไกปืน 

6.  เขียนข้อความด้วยตวัอกัษรขนาดใหญ่

“ควรลงโทษ ชายคนนีอ้ย่างไร?” 

7.  ภาพ   ชายผู้ มีความผิด

คําบรรยาย  เราจะชว่ยชายผู้ นีอ้ยา่งไร? 

ใช้ภาพเหลา่นีเ้ป็นส่ือในการสอน  พดูคยุอย่างกระชบั    ภาพสดุท้ายจบลงด้วยคําถาม อยา่ใช้

เวลาในการพดูคยุวา่ควรลงโทษอย่างไรมากไป  ส่ือการสอนนีมี้จดุประสงค์เพ่ือให้เราเห็นการ

มองเห็นสิ่งตา่งๆ ด้วยมมุมองท่ีผิดพลาดไป  

1. มี  การกระทาํ (ความผิดพลาด)  เขายิงปืน

2 ผล ของการกระทํา (ผลท่ีเกิดตามมา): ชายคนหนึง่ถกูฆ่า 

3.  สาเหต ุของความผิดพลาด :  ชายคนหนึง่ใช้ปืนยิง  ชายผู้นัน้เป็นสาเหตท่ีุแท้จริงของความ

ผิดพลาด  ปืนไมใ่ชส่าเหต ุ เพราะชายคนนัน้ตดัสินใจลัน่ไกปืน  

4.   การลงโทษ หรือ การลงวินัย เป็นผลอนัหนึง่ซึง่เกิดจากการทําผิดพลาด การลงโทษไมใ่ช่

เร่ืองเดียวกบัผลท่ีเกิดจากการกระทํานัน้ ผลท่ีเกิดขึน้คือการตายของชายอีกคนหนึง่ มีการ

ลงโทษเน่ืองจากความผิดพลาดนัน้ 

5.  วิธีแก้ปัญหา เราจะชว่ยชายคนนีใ้ห้ออกจากความผิดพลาดของเขาได้อยา่งไร  เราจะชว่ย

ให้คนนีซ้ึง่ได้กระทําความผิดพลาดเจริญเติบโตได้อยา่งไร 
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5.   การแนะนําหัวเร่ืองสาํหรับการเรียนวันนี ้

ในชัน้เรียนของเราวนันึเ้ราจะให้ความสนใจขบวนการเจริญเตบิโตซึง่จําเป็นตอ่การมีชยัเหนือ

ความผิดพลาดและปัญหาในชีวิตของเรา เราจะแบง่เร่ืองนีอ้อกเป็นสาม 3 ขัน้ตอนหลกัของการ

เจริญเตบิโต 

ก.   การมีชยัเหนือปัญหา 

ข.  ใช้ชีวิตท่ีมีพลานามยัท่ีดี 

ค.  ทําตามขัน้ตอนเพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิด

ความผิดพลาดซํา้อีก 

แตล่ะขัน้ตอนของการเจริญเตบิมี

ความสําคญั  ฉะนัน้ให้วางแผนการใช้เวลาของ

ทา่นอยา่งรอบคอบเพ่ือทา่นจะสามารถสอน

ครอบคลมุทัง้สามขัน้ตอนได้    

เตือนผู้ เรียนอีกครัง้ว่า  ความผิดพลาดทกุอยา่งไมไ่ด้เหมือนกนั   เหมือนท่ีเราได้เรียนไปแล้วใน

บทท่ีหนึง่   เราสามารถแบง่ความผิดพลาดออกเป็นสามประเภทหลกั   วนันีเ้ราจะเรียนเร่ืองความ

ผิดพลาดซึง่เป็นบาปอยา่งเจาะจง   อยา่งไรก็ตามหลกัการเหลา่นีส้ามารถประยกุต์ใช้กบัความ

ผิดพลาดอ่ืนๆ ซึง่ไมใ่ชค่วามบาปได้ 

6.   แนะนําหัวข้อ ก.   การมีชัยเหนือปัญหา    (2-3 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า  37-38)

เม่ือพดูถึงเร่ืองการเจริญเติบโตสิ่งท่ีต้องพดูถึงเป็นอนัดบัแรกก็คือปัญหาซึง่ก่อให้เกิดความ

ผิดพลาด    ให้ทบทวนขัน้ตอนแรกท่ีเราควรตอบสนองเม่ือเกิดความผิดพลาดท่ีเราได้เรียนไปแล้วใน

บทท่ี2 

อาจทบทวนตวัอยา่งเร่ืองภเูขานํา้แข็ง และแผนภมูิท่ีอธิบายร่วมกบัเร่ืองนัน้ในบทท่ีหนึง่อีกครัง้   

ผู้ ท่ีจดัการแคปั่ญหาซึง่ปรากฎให้เห็นนัน้ก็เหมือนกบัไมไ่ด้ก้าวหน้าอะไรเลย   น่ีเป็นอีกสาเหตหุนึง่ว่า

ทําไมวิธีท่ีเราใช้แก้ปัญหาผู้ ท่ีถกูปัญหาควมคมุชีวิตนัน้เราต้องเน้นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นคําตอบท่ี

แท้จริงของปัญหา   ความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเยซูคริสต์เป็น “สว่นท่ีอยู่ด้านลา่งสดุของภเูขา

นํา้แข็ง” นัน่เป็นต้นเหตขุองปัญหาทกุอยา่ง   ถ้าเขาเร่ิมท่ีด้านลา่งสดุของปัญหาและเร่ิมกระทําสิ่ง

ตา่งๆ ตามทางของพระเจ้าแทนท่ีจะทําตามทางของเขาเอง  ในไมช้่าเขาจะเร่ิมเห็นวา่ปัญหา

บางอย่างท่ีปรากฎให้เห็นท่ีผิวนํา้จะเร่ิมเล็กลงเร่ือยๆ และหายไปในท่ีสดุ 

ความผิดพลาดสามประเภท 

1. ความผิดพลาดท่ีไมใ่ช่ความบาป

2. ความผิดพลาดท่ีเป็นความบาป

3. ความผิดพลาดท่ีนําไปสู่ความบาป
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7.   ครอบคลุมหัวข้อ ก - 1 อะไรคือท่าทีของเราต่อความผิดพลาด

(2-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 38-39) 

ให้ผู้ เรียนบางคนแบง่ปันว่าอะไรเคยเป็นท่าทีของเขาตอ่ความผิดพลาดในชีวิต            

ทบทวนบทเรียนเร่ือง ท่าที   ท่ีได้เรียนไปแล้วใน  การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ 

ให้ผู้ เรียนเขียนทา่ทีทัว่ๆ ไปท่ีมีตอ่ความผิดพลาด   แล้วให้อภิปรายความหมายของการมีทา่ท่ีเชิง

บวกตอ่ความผิดพลาด 

8.   ครอบคลุมหัวข้อ ก - 2  ความเช่ือท่ีผิดและความจริง    (2-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 39-40)

ความเช่ือท่ีผิดนัน้ผกูตดิอยูก่บัความผิดพลาดท่ีเป็นความบาป  เร่ืองนีอ้าจเป็นเร่ืองท่ียากท่ีจะ

เข้าใจสําหรับผู้ เรียน 

ให้ผู้ เรียนบางคนระบถึุงความเช่ือท่ีผิดซึง่เก่ียวข้องกบัความผิดพลาดของเขาจากประสบการณ์

ชีวิตของเขาเอง  พร้อมท่ีจะยกตวัอยา่งประกอบหลายๆ ตวัอยา่งเพิ่มเตมิจากชีวิตของทา่นเองหรือ

จากชีวิตของคนอ่ืน 

9.   แนะนําหัวข้อ ก - 3  ค้นหาสาเหตุ  ค้นหาสาเหต ผลท่ีเกิดขึน้ และทางออกจากความ

ผิดพลาดแต่ละอย่าง    (2-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 40-44) 

ใช้แผนภมูิเร่ือง “เข้าใจความผิดพลาดของตนเอง” จากหน้า 40 ของคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือเข้าสูบ่ทเรียน

ตอนนี ้   
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อธิบายวา่เม่ือเราพิจารณาเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัการมีชยัเหนือปัญหา เราจะเห็นวา่มีด้านหลกัๆ 

สามด้านท่ีเราจําเป็นต้องสํารวจคือ สาเหตคุวามผิดพลาด  ผลท่ีเกิด และวิธีการหลดุพ้นจากปัญหา 

ถ้าเขาจดจ่อเพียงด้านใดด้านหนึง่ในสามด้านนีเ้ขาจะพลาดสว่นท่ีสําคญัสําหรับกระบวนการ

เจริญเตบิโต   อาจมีคนกลา่ววา่ “ข้าพเจ้าไมแ่นใ่จวา่อะไรเป็นสาเหตขุองปัญหานี ้ข้าพเจ้าต้องการ

เพียงแคห่ลดุออกจากปัญหาก็พอ!” 

ในขณะท่ีพิจารณาสาเหตขุองปัญหาสิ่งสําคญัคือเขาต้องรับผิดชอบตอ่ปัญหาของตนเอง  น่ีไม่

ควรเป็นเวลาท่ีตําหนิผู้ อ่ืนสําหรับปัญหาของเขาเอง 

10.  ครอบคลุมหัวข้อ ก -3-ก  พระเจ้าต้องการให้เราตอบสนองต่อความผิดพลาดนีอ้ย่างไร

(2-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 41) 

สิ่งท่ีสําคญัในขบวนการแก้ไขปัญหาต้องเก่ียวข้องกบัพระเยซู   น่ีเป็นรากฐานสําหรับวิธีการ

แก้ไขปัญหาของเราในแบบใหมซ่ึง่สมัฤทธ์ิผล    เราไมไ่ด้นําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาของเราด้วยการ

ทําตามวิธีของเรา

ยกตวัอย่างบคุคลในพระคมัภีร์หนึง่หรือสองคนท่ีเขาตอบสนองตอ่ปัญหาโดยการขอความ

ชว่ยเหลือจากพระเจ้า 

11.   ครอบคลุมหัวข้อ ก -3-ข  จัดการกับผลซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของตนเอง

(2-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 41-42) 

ชีใ้ห้เห็นวา่ผลซึง่เกิดจากความผิดพลาดของเรานัน้แตกตา่งจากสาเหตคุวามผิดพลาดของเรา  

เราอาจต้องทําขัน้ตอนตอบสนองผลท่ีเกิดจากความผิดพลาดเหลา่นีอ้ย่างเฉพาะ เจาะจงในเวลา

เดียวกนัก็แสวงหาการเจริญเตบิโตจากประสบการณ์เหล่านี ้

12.   ครอบคลุมหัวข้อ ก-3-ค   ขัน้ตอนการปฎิบัตติามวิธีการของพระเจ้าในการแก้ไขปัญหาคือ

อะไร    (7-10 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า  42-44) 

การครอบคลมุประเดน็นีเ้ป็นสิ่งสําคญัมากท่ีทา่นจะชว่ยให้เขาเห็นวา่เขาต้องทําตามขัน้ตอน

อยา่งเฉพาะเจาะจงเพ่ือการเจริญเตบิโต  บอ่ยครัง้คริสเตียนใหมต้่องการคําตอบท่ีรวดเร็วสําหรับ

ปัญหาของเขา 

ท้าทายให้เขาเห็นว่าการเจริญเตบิโตท่ีแท้จริงอาจต้องใช้เวลาและการทํางานหนกั  ให้ดู

รายละเอียดเพิ่มเตมิซึง่กลา่วไว้แล้วในคูมื่อผู้ เรียน 
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ให้ใช้แผนภมูิ “การเจริญเตบิโตผา่นความผิดพลาดของข้าพเจ้า”   ในคูมื่อผู้ เรียนหน้า 43 เพ่ือ

ชีใ้ห้เห็นวา่การทําตามขัน้ตอนเล็กๆ ในขบวนการเตบิโตอาจเป็นสิ่งจําเป็นในขณะท่ีเขาแสวงหาการมี

ชยัชนะเหนือปัญหา

ผู้ เรียนบางคนอาจถามว่าเขาควรทําอะไรเม่ือเขาผิดพลาดในเร่ืองเดมิซํา้แล้วซํา้อีก  แผนภมูินี ้

แสดงให้เห็นว่าคนนัน้สามารถก้าวหน้าได้อยา่งไร  ในขณะท่ีเขายงัคงผิดพลาดบางคนอาจพลาด

เน่ืองจากวิธีท่ีนําให้เขากลบัสู่สภาพดีใช้ไมไ่ด้ผลกบัตวัเขา  เขาอาจต้องทบทวนวิธีท่ีใช้ใหม ่

หวัข้อสดุท้ายในตอนนีซ้ึง่เก่ียวกบัการดําเนินตามคําตอบของพระเจ้าตอ่ปัญหาคือหวัข้อยอ่ยท่ี 3 

ซึง่เก่ียวกบั “พฒันาแผนการกลบัสู่สภาพดี” (ในคูมื่อผู้ เรียนหน้า 44)   ได้กลา่ววา่ผู้ เรียนจําเป็นต้อง

ทํามากกวา่แคพ่ดูวา่เขาจะทําอะไรกบัปัญหา  สิ่งท่ีเขาจําเป็นต้องทําก็คือเขียนขัน้ตอนตา่งๆ ซึง่เขา

จะทําในการจดัการกบัปัญหาอยา่งเจาะจง 

อธิบายให้ผู้ เรียนฟังวา่ “แผนการกลบัสูส่ภาพดี” เป็นมากกวา่ขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีชว่ยให้มีชยัชนะ

เหนือความผิดพลาด   เขาจําเป็นต้องให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในแผนการนี ้ พระเจ้าทรงต้องการให้เขาใช้

ขัน้ตอนอะไรเพ่ือนําให้เขากลบัสูส่ภาพดี  พระเจ้าทรงสนพระทยัในวิธีแก้ปัญหาและการเปล่ียนแปลง

ท่ีแท้จริง

เป็นการดีสําหรับผู้ เรียนท่ีจะรวบรวมพระสญัญาของพระเจ้าท่ีพดูถึงอยา่งเจาะจงซึง่สนบัสนนุ

แผนการกลบัสูส่ภาพดีของเขาเพียงแตต้่องมัน่ใจวา่ ณ จดุนีเ้ขาได้รักษาความสมดลุไว้ได้       

1
2

3

เรามองไมเ่หน็

ปญหา 

เราทําผิดพลาด 

และแม้หลงัจากที�

เราทําพลาดเราก็

ยงัไมเ่หน็ปัญหา

เราเหน็ปัญหา

หลงัจากที�เราทํา

ผิดพลาดไปแล้ว

เราเหน็ปัญหา

ขณะที�มนักําลงั

เกิดขึ �นแตเ่รายงั

ทําพลาด

4
เราเห็น�ญหา
ก่อนที�เราจะ
ทําผิดพลาด
แตเ่รายัง
ทําพลาด

5
เราเหน็ปัญหา

ก่อนที�เราจะ

ทําผิดพลาด

เราก็หลีกเลี�ยง

หรือแก้ไข

ปัญหานั �น

การเจริญเติบโตพานความผิดพลาดของเรา
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ข้าพเจ้าไมต้่องการทําสว่นท่ีเป็นของพระเจ้าในขัน้ตอนการกลบัสูส่ภาพดี      แตก่ารคาดหวงัให้ 

พระเจ้ากระทําในสว่นของข้าพเจ้าก็ผิดเชน่เดียวกนั

13.   ครอบคลุมหัวข้อย่อย ก-4 ความผิดพลาดเคล่ือนเราไปข้างหน้า

(2-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 44-45)    

ให้ใช้แผนภมูิ  ความผิดพลาดทําให้ข้าพเจ้าก้าวไปข้างหน้า หน้า 45 ของคูมื่อผู้ เรียน ให้ผู้ เรียน

เห็นวา่ความผิดพลาดวางเราลงในตําแหนง่ท่ีตา่งไป 

สามารถใช้ตวัอยา่งประกอบนีไ้ด้ตลอดการเรียน ทัง้ในบทเรียนนี ้และในบทเรียนท่ีเหลือทัง้หมด

ของวิชานี ้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือพดูถึงเร่ืองการทําความผิดซํา้  

มีเร่ืองท่ีสําคญัหลายเร่ืองซึง่ต้องชีใ้ห้ผู้ เรียนทราบ 

1.   การทดลองหรือสิ่งเร้านําเราไปยงัจดุท่ีต้องตดัสินใจ เราสามารถเลือกทางท่ีดีท่ีสดุซ่ีง

พระเจ้าทรงมีสําหรับเรา หรือเราจะเลือกท่ีจะยอมแพ้ตอ่การทดลองและยอมให้มนัพาเรา

ออกจากทางของพระเจ้าก็ได้ 

2.  ชว่ยผู้ เรียนให้เห็นว่าการฟังการทดลองมกัไมนํ่าเราไปสู่ความผิดพลาดใหญ่ๆ ทนัที แตเ่รา

กําลงัเลือกตอบสนองด้วย “วิธีการเก่าๆ” ของเราซึง่นําเราไปสูท่างแหง่ความผิดพลาด 

ความผิดพลาดเคลื�อนเราไปข้างหน้า

การสนองตอบ
การทดลองและสิ�งเร้า
ด้วยวิธีการของเราเองแทน
ที�จะใช้วิธีของพระเจ้า

การทดลองหรือสิ�งเร้าซึ�ง
ทําให้ความผิดพลาดเริ�ม
ต้นขึ �น

ิความผดพลาด

ํ�าพระทยัเลิศของพระเจ้าสํา
หรั

น
บเรา

จดุที�ความผิดพลาด
สามารถนําเราไปจนกวา่
เราหนัมาหาพระเจ้าเพื�อ
ขอความชว่ยเหลือ

การกลบัใจและหนั 

กลบัมาหาพระเจ้า

แผนการกลบัสู่
สภาพดีซึ�งเรานํา
ไปปฏิบตัิเพื�อ
กลบัส่จูดุที�พระเจ้า
ต้องการให้เราอยู่
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3.  แม้ขณะเกิดความผิดพลาดเรายงัคงมีทางเลือก  ย่ิงเรารอนานเทา่ไหร่ท่ีจะหนัมาหา

พระเจ้าเพ่ือขอให้พระองค์ชว่ยเราก็ย่ิงอยูไ่กลจากจดุท่ีพระเจ้าต้องการให้เราเป็นมาก

เทา่นัน้   ชีใ้ห้เห็นจากแผนภูมิภาพตวัอย่างประกอบนีซ้ึง่แสดงวา่บคุคลผู้นัน้จมดิง่ลงใน

ปัญหาของเขามากกวา่ก่อนท่ีเขาจะหนักลบัมาหาพระเจ้าเพ่ือขอความชว่ยเหลือเร่ือง

เชน่นีไ้มจํ่าเป็นต้องเกิดขึน้   ทนัทีท่ีเราพลาดเราสามารถหนักลบัมาหาพระเจ้าเพ่ือรับ

ความชว่ยเหลือได้ทนัที 

4.   ในท่ีสดุเม่ือเรากลบัใจและร้องขอความชว่ยเหลือจากพระเจ้า   พระองค์ทรงพร้อมท่ีจะชว่ย

 แตก่ารกลบัใจไมไ่ด้นําให้เรากลบัไปยงัจดุท่ีเราควรจะเป็นในทนัที 

5.   เราจะต้องทําตามแผนการกลบัสูส่ภาพดีเพ่ือให้กลบัมาสู่สภาพท่ีพระเจ้าต้องการให้เรา

เป็นประจําสม่ําเสมอ  เราไมไ่ด้ทํางานเพ่ือจะได้รับการอภยัจากพระเจ้า  การทรงอภยัเป็น

สิ่งท่ีเราได้รับทนัทีเม่ือเราสารภาพความบาปของเรา แตก่ารเอาวิถีชีวิตเดมิของความบาป

ทิง้ไปและการสวมวิถีทางใหมอ่นัชอบธรรมนัน้เป็นขบวนการ   และน่ียงัเป็นขบวนการท่ี

เป็นทางสงูชนัเหมือนอย่างท่ีเห็นจากภาพตวัอย่างประกอบ   เราจําเป็นต้องได้รับความ

ชว่ยเหลือจากพระเจ้าในขบวนการกลบัสูส่ภาพดีนี ้

ใช้เร่ืองของ (1) ดาวิดและนางบทัเชบา และ (2) อาดมัและเอวาเพ่ือชีใ้ห้เห็นวา่ความผิดพลาด

เคล่ือนเราไปยงัตําแหนง่ใหม่  เราไมไ่ด้เพียงกลา่วถึงการเปล่ียนแปลงทางภมูิศาสตร์เทา่นัน้ เราไม่

สามารถย้อนอดีตและลบล้างความผิดพลาดและผลท่ีเกิดขึน้   เราจําเป็นต้องมีชีวิตอยูก่บัผลท่ี

เกิดขึน้เหล่านี ้

สิ่งท่ีสําคญัท่ีผู้ เรียนจําต้องเห็นคือเขาต้องให้สายตาจดจอ่ท่ีพระเยซูและเคล่ือนเข้าใกล้พระองค์  

 วิถีทางของพระเจ้าในการออกจากความผิดพลาดไมใ่ชก่ารย้อนอดีตแตเ่ป็นการก้าวไปข้างหน้า

พร้อมกบัพระองค์ 

14.   แนะนําหัวข้อ ข.  ใช้ชีวิตท่ีมีพลานามัยท่ีดี    (2-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 45-49)

การแนะนําเร่ืองหลกัในสว่นถดัไปของบทเรียนเพ่ือส่ือสารวา่การเจริญเตบิโตผ่านความผิดพลาด

เป็นมากกวา่การแก้ปัญหาซึ่งก่อให้เกิดความผิดพลาด 

ถ้าเขาต้องการเปล่ียนเป็นคนท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เขาเป็นการเจริญเตบิโตผ่านความ

ผิดพลาดนัน้จะต้องเก่ียวข้องกบัชีวิตทัง้ชีวิตของเขาด้วย  ไมใ่ชเ่ก่ียวข้องเพียงปัญหาซึง่ก่อให้กิด

ความผิดพลาดเท่านัน้ 
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ต้องแนใ่จวา่เขาเข้าใจวา่เม่ือเรากลา่วว่า “ใช้ชีวิตท่ีมีพลานามยัท่ีดี”  เรากําลงัพดูถึงมากกวา่

พลานามยัฝ่ายร่างกายเท่านัน้ 

ถ้าสอนเร่ืองนีใ้นองค์กรทีนชาล์เล้นจ์สากลหรือโปรแกรมกลบัสูส่ภาพดีในลกัษณะคล้ายๆ กนั  น่ี

ก็จะเป็นเวลาท่ีดีซึง่จะชีใ้ห้เห็นวา่เราไมไ่ด้สนใจแตก่ารแก้ปัญหาการติดยาเทา่นัน้   เรามีเปา้หมายท่ี

ใหญ่กวา่นัน้   กญุแจท่ีแท้จริงในการไขไปสูชี่วิตคือการเรียนรู้วิธีติดตามพระเยซูในทกุแง่มมุของชีวิต

ทา่น 

15.   ครอบคลุมหัวข้อย่อย ข-1   เราต้องค้นหาแผนการของพระเจ้าสาํหรับชีวิตเรา

(2-3 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 46-47) 

น่ีไมใ่ชเ่ป็นเพียงเร่ืองเก่ียวกบัการค้นพบเส้นทางอาชีพของทา่นเทา่นัน้    เราจําเป็นต้องชว่ยให้

เขาเห็นวา่พระเจ้าทรงสนพระทยัในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ  ท่ีกําลงัเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนัของเขา 

สิ่งท่ีสําคญัคือเราไมไ่ด้กําลงัเสนอแผนการซึง่ทําให้ตนเองดีขึน้ด้วยการทําตามวิธีของเรา  แตเ่รา

กําลงัเสนอแผนการของพระเจ้าเพ่ือชีวิตท่ีดีกวา่  นัน่คือชีวิตท่ีแท้จริง! 

16.   ครอบคลุมหัวข้อ ข-2  พัฒนาวินัยของการมีชีวิตเพ่ือพระเยซู

(5-10 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 47-48) 

บทเรียนส่วนนีเ้ป็นหวัใจสําคญัของความหมายว่าอะไรคือการเป็นสาวกของพระเยซูท่ีจะตดิตาม

พระองค์  การเจริญเติบโตในเร่ืองนีจ้ะสร้างคริสเตียนท่ีเป็นผู้ใหญ่ 

ชีใ้ห้เห็นวา่คริสเตียนใหมห่ลายคนมาจากภมูิหลงัครอบครัวท่ีไมป่กตใินความคิดเห็นของเขา 

“ชีวิตท่ีปกต”ิ  นัน้อยู่บนพืน้ฐานประสบการณ์ท่ีผิดปกตใินอดีต  ชีวิตซึง่พระเจ้าทรงต้องการให้เขา

ดําเนินคือ “ชีวิตท่ีปกติ” ของพระองค์   วิถีชีวิตนีอ้าจแปลกสําหรับผู้ เรียนของทา่นเหมือนกบัความ

แปลกประหลาดของภาษาตา่งประเทศ 

หนงัสือท่ียอดเย่ียมเลม่หนึง่ซึ่งกลา่วถึงรายละเอียดของขัน้ตอนตา่ง ๆ ของวิถีชีวิตท่ีมีพลานามยั

ดีสําหรับคริสเตียนคือ The Life Model: Living from the Heart Jesus Gave You:  The

Essentials of Christian Living, ซึง่เขียนโดย เจมส์ ฟรีสเซน่ และผู้ เขียนร่วมอีกส่ีทา่น  
(www.LifeModel.org) 

ชัว่โมงนีเ้ราไมมี่เวลาพอท่ีจะศกึษาขัน้ตอนทัง้หมดของการเจริญเตบิโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ซึง่ได้

กลา่วครอบคลมุในหนงัสือ The Life Model  แตห่นงัสือนีจ้ะเป็นประโยชน์สําหรับการติดตามผล

ผู้ เรียนของทา่นเป็นการสว่นตวั  เป็นหนงัสือท่ีดีเย่ียมเหมาะท่ีผู้ เรียนของทา่นจะอ่าน 
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การสอนให้ครอบคลมุเนือ้หาทัง้หมดนัน้ควรจะใคร่ครวญพระธรรมเอเฟซสั 4:1-3 และ17-32  

อยา่งละเอียด  ข้อพระธรรมเหลา่นีก้ลา่วถึงสิ่งท่ีเราจําเป็นต้องทิง้และสิ่งท่ีต้องสวมใสแ่ก่ชีวิตใหมใ่น

พระเยซู 

17.   ครอบคลุมหัวข้อ ข-3  พัฒนาขอบเขตของชีวิตท่ีมีพลานามัยดี

(2-5 นาที  คู่มือผู้เรียน หน้า 48-49) 

เร่ืองขอบเขตนีส้ามารถใช้สอนแยกเป็นอีกหนึง่บทเรียนตา่งหากได้   หรือเป็นอีกหนึง่วิชา ในวนันี ้

เราเพียงต้องการท่ีจะแนะนําแนวความคิดนีแ้ละชว่ยให้ผู้ เรียนเห็นว่าอะไรคือขอบเขตของชีวิตและ

ชีใ้ห้เห็นวา่เร่ืองนีส้ามารถช่วยเขาในการรับมือกบัความผิดพลาดได้อย่างไร 

ดร. เฮนร่ี เคลาด์ และ ดร.จอห์น ทาวน์เซน่ด์ได้เขียนหนงัสือชดุหนึง่ในเร่ืองขอบเขตชีวิต  ทกุเลม่

เป็นแหลง่ข้อมลูท่ียอดเย่ียมสําหรับหวัเร่ืองนี ้

  ถามผู้ เรียนของท่านวา่ขอบเขตชีวิตแบบไหนท่ีเขาสามารถนํามาใช้ในชีวิตในวนันีเ้พ่ือประโยชน์

ของเขา  คําตอบของเขาอาจชว่ยทา่นได้ความเข้าใจวา่เขาเข้าใจเร่ืองนีม้ากน้อยเพียงไรและเขา

จําต้องเจริญเตบิโตในเร่ืองใด 

อธิบายวา่ขอบเขตชีวิตไมใ่ชค่กุท่ีจะปล้นเสรีภาพของเขา  แตข่อบเขตชีวิตเป็นส่วนท่ีสําคญัมาก

ในชีวิตคริสเตียนทกุคน  ไมเ่พียงเก่ียวข้องกบัการท่ีเขาปลํา้สู้กบัความผิดพลาดเท่านัน้ 

18.   แนะนําหัวข้อ ค. ทาํตามขัน้ตอนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดซํา้อีก

(2-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 49-53) 

กลา่วทบทวนขัน้ตอนการเจริญเตบิโต 2 ขัน้แรกท่ีเพิง่ได้สอนไปในวนันีอ้ยา่ง

รวดเร็ว   ก.  การมีชยัเหนือปัญหา และข้อ ข. การมีชีวิตท่ีมีพลานามยัดี 

ด้านท่ีสามเป็นด้านสดุท้ายสําหรับการอภิปรายในวนันี ้ซึง่เก่ียวข้องกบัความ

ผิดพลาดในชีวิตของเขาอยา่งเจาะจง   จดุนีชี้ใ้ห้ผู้ เรียนเห็นปัญหาสองอยา่งคือ ประการ

แรก คนจํานวนมากไมต้่องการกลบัไปคดิถึงปัญหาซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นวิกฤตใินชีวิตเม่ือ

เขาได้ผา่นพ้นมนัไปแล้ว  ประการท่ีสอง เขาพลาดท่ีจะตระหนกัวา่เราอยูใ่นสงครามฝ่าย

วิญญาณและซาตานนัน้มาเพ่ือทําลายมนษุย์ในทกุวิถีทางท่ีมนัจะทําได้  

สว่นทัง้หมดนีเ้ก่ียวข้องกบัความเป็นจริง  เราจําเป็นต้องเตรียมพร้อมสําหรับ

สงครามซึง่รออยูข้่างหน้า
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19.   แนะนําหัวข้อ ค-1. สร้างแผนการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดซํา้

(2-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 50-51) 

ท้าทายผู้ เรียนให้เขียนแผนการปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความผิดพลาดซํา้  เขาจําเป็นต้องระบอุย่าง

เจาะจงถึงชีวิตด้านท่ีต้องการลงแรงเพ่ือให้เจริญเตบิโต  และให้ระบปัุญหาซึง่เขามีแนวโน้มท่ีจะ

เผชิญในอนาคตด้วย  น่ีเป็นเวลาท่ีจะวางแผนตา่งๆ ไมใ่ช่รอวางแผนเม่ือเผชิญการทดลองแล้ว 

แผนการนีจํ้าเป็นต้องมีสองส่วนคือ 

1.   จะทําอะไรเม่ือเผชิญหน้ากบัการทดลองหรือสิ่งเร้า

2.  ขัน้ตอนตา่งๆ ซึง่ต้องกระทําเป็นประจําทกุวนัเพ่ือปอ้งกนัตวัเองให้พ้นจากปัญหานี ้

ขัน้ตอนเหลา่นีมี้เพ่ือการมีชีวิตท่ีมีพลานามยัดีไมใ่ชเ่ป็นเพียงทกัษะการแก้ไขปัญหาเทา่นัน้

การเขียนแผนการเป็นเร่ืองหนึง่  แตก่ารทําสิ่งตา่งๆ เพ่ือให้แผนนีบ้รรลตุามท่ีเขียนไว้เป็นเร่ืองท่ี

ยากกว่ามาก  ท้าทายให้เขานําวิธีไปปฏิบตัเิพ่ือดําเนินชีวิตกบัพระเยซู 

หนงัสือช่ือ การใหคํ้าปรึกษาเพือ่ปอ้งกนัการทําความผิดพลาดซ้ํา (Counseling for Relapse

Prevention) เขียนโดยเทอเรนซ์ ที กอรสกี และเมอร์ลีน มิลเลอร์ ในหน้าท่ี 54-66 ของสําหนกัพิมพ์ 
Herald House—Independence Press ในหน้าท่ี 54-66  มีรายการขัน้ตอนทัว่ไป 37 อยา่งของการ

ก้าวไปสูก่ารทําความผิดพลาดซํา้  รายการทัง้ 37 รายการนีเ้ป็นเคร่ืองมือท่ียอดเย่ียมสําหรับการ

เข้าใจเส้นทางท่ีนําไปสู่การทําความผิดพลาดซํา้ วนันีอ้าจไมมี่เวลาพอท่ีจะอภิปรายทัง้ 37  รายการ

ซึง่นําไปสูก่ารทําความผิดพลาดซํา้  ถ้ามีผู้ เรียนซึง่มีภมูิหลงัตดิยามาก่อนให้ใช้เวลาสอนเร่ืองนีอ้ยา่ง

ละเอียดอีกครัง้ในบทเรียนอ่ืน  

โปรดสงัเกตว่าองค์กรทีนชาล์เล้นจ์สากลไมไ่ด้เห็นด้วยกบัเน่ือหาทัง้หมดของหนงัสือ การให้

คําปรึกษาเพือ่ป้องกนัการทําความผิดพลาดซ้ํา (Counseling for Relapse Prevention) ผู้แตง่

หนงัสือเลม่นัน้มีความคิดรวบยอดเร่ืองการรักษาผู้ตดิยาวา่เป็นผู้ ป่วยท่ีติดเชือ้โรค  น่ีเป็นรูปแบบท่ีไม่

สอดคล้องกบัรูปแบบการสร้างสาวกคริสเตียนท่ีใช้ในองค์กรทีนชาล์เล้นจ์สากลในเร่ืองการมีชยัชนะ

เหนือการเสพตดิ   อยา่งไรก็ตามข้อมลูส่วนใหญ่ในหนงัสือเลม่นีใ้นเร่ืองการทําผิดซํา้และการกลบัสู่

สภาพดีไมไ่ด้ขดักบัความเช่ือขององค์กรทีนชาล์เล้นจ์สากล  และหลายประเด็นในหนงัสือเลม่นี ้

เป็นไปตามหลกัการพระคมัภีร์อยา่งดีเย่ียม  แม้ผู้แตง่จะไมไ่ด้ทําการเปรียบเทียบหลกัการของเขากบั

หลกัการในพระคมัภีร์ 
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เรายงัสามารถใช้อาการแตล่ะอยา่งใน 37 รายการอยา่งซึ่ง กอรสกี และ มิลเลอร์ ระบมุาเป็น

เปา้หมายท่ีต้องการในการกลบัสูส่ภาพดี  ตวัอยา่งเชน่ พิจารณาอาการแตล่ะอยา่งของการทําผิดซํา้

แล้วทา่นสามารถใสข่ัน้ตอนท่ีเจาะจงในการกลบัสูส่ภาพดีเพ่ือจดัการกบัอาการนัน้ๆ 

ถ้าทา่นเลือกเรียนเพิ่มอีกชัว่โมงเรียนเพ่ือศกึษารายละเอียดเพิ่มขึน้ ก่อนอ่ืนทา่นให้ผู้ เรียนของ

ทา่นระบอุาการใดใน 37 อาการท่ีเป็นปัญหาของเขาหรือท่ีเคยเป็นปัญหามาก่อน  (หรือเป็นจดุอ่อน) 

ในชีวิตของเขา   หลงัจากนัน้ทา่นสามารถระดมความคดิว่าขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีเขาสามารถกระทําเพ่ือ

เจริญเตบิโตในด้านซึง่ชว่ยให้เขาจดัการกบัอาการทําความผิดพลาดซํา้ 

20.   ครอบคลุมหัวข้อย่อย  ค-2   ระบุส่ิงท่ีเป็นตัวเร้า      (2-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 51-52)

เร่ืองสิ่งเร้าสามารถเป็นบทเรียนหนึง่บทตา่งหาก  สิ่งท่ีเราสามารถทําในจดุนีคื้อการแนะนํา

แนวความคิดเร่ืองนี ้และชว่ยให้ผู้ เรียนเห็นว่าสิ่งเร้ามีบทบาทอะไรในการนําเขาสู่ความผิดพลาด

ให้ใช้บทเรียนสว่นนีเ้พ่ือนําผู้ เรียนไปยงัโครงการท่ี 4 ของสมดุบนัทึกโครงการ   อะไรคือส่ิงเร้าของ

ท่าน ?  ต้องแน่ใจวา่เขาเข้าใจวา่สิ่งเร้าคืออะไร  และสิ่งเร้าเก่ียวข้องอย่างไรกบัปัญหาของเขา ผู้ เรียน

จะต้องทําโครงงานนีใ้ห้เสร็จก่อนเรียนชัว่โมงถดัไป 

ให้อา่นข้อมลูเพิ่มเตมิในเร่ืองสิ่งเร้าในบทความ อะไรคือส่ิงเร้าของท่าน  ซึง่เขียนโดยเดวิด เบทตี ้ 

บทความนีอ้ยูใ่นสว่นของแหลง่ข้อมลูเว็ปไซต์ช่ือ www.iTeenChallenge.org 

21.   ครอบคลุมหัวข้อย่อย ค-3  พัฒนาความสัมพันธ์แบบรายงานความรับผิดชอบต่อกัน

(2-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 52)

เร่ืองนีส้ามารถเป็นบทเรียนชัว่โมงหนึง่ตา่งหากได้   ให้เน้นวา่เขาจําเป็นต้องมีคนอ่ืนอยา่งน้อย

ท่ีสดุหนึง่คนซึง่เขาต้องรายงานชีวิตให้ฟัง  คนนัน้ควรเป็นคนท่ีอยูใ่กล้เพ่ือท่ีเขาสามารถพบกนัได้

อยา่งน้อยอาทิตย์ละครัง้ 

ต้องชดัเจนวา่ความสมัพนัธ์ลกัษณะนีจ้ะมีประสิทธิภาพอยา่งมากในการชว่ยให้เขามีชยัชนะตอ่

ความผิดพลาดและดําเนินชีวิตท่ีมีชยัชนะ  อยา่งไรก็ตามวิธีการนีจ้ะใช้ได้ก็ตอ่เม่ือเขาซ่ือสตัย์และ

ยอมเปิดใจอยา่งแท้จริง ถ้าเขาซอ่นความลบัใดๆ จากคนนัน้     เขาก็กําลงัทําให้ตวัเองเข้าสูค่วาม

ผิดพลาดมากย่ิงขึน้ 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะรายงานชีวิตตอ่กนัไมใ่ชเ่ป็นการมีตํารวจอยูใ่นชีวิต  เรา

จําเป็นต้องเห็นความสมัพนัธ์ประเภทนีว้า่เป็นการมีมิตรภาพกบับางคนซึง่หว่งใยชีวิตของทา่นอยา่ง

แท้จริง  เป็นเคร่ืองหมายของความรักไมใ่ชก่ารไมไ่ว้วางใจ 
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ถ้าทา่นไมส่บายใจเร่ืองการรายงานชีวิตตอ่บคุคลอ่ืน  นัน่แสดงให้เห็นถึงการยงัไมเ่ตบิโตเป็น

ผู้ใหญ่ของทา่น  ไมไ่ด้แสดงถึงความเข้มแข็งของท่าน 

22.   การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว   (5-10 นาที)

สําหรับการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัในวนันี ้ หนนุใจผู้ เรียนให้พิจารณาความผิดพลาดของเขา

อยา่งซ่ือสตัย์  ให้เขาหยิบด้านหนึง่ในชีวิตเขาและประเมินวา่เขาอยูท่ี่จดุใดในแผนภมูิเร่ือง “การ

เจริญเติบโตผ่านความผิดพลาดของข้าพเจ้า”   ให้ดท่ีูหน้า 43 ของคูมื่อผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนเขียนระบุ

หนึง่หรือสองเร่ืองซึง่เขาสามารถทําได้อย่างดีเย่ียม   โดยการทําตามวิธีการของพระเจ้าเพ่ือมีชยัชนะ

เหนือความผิดพลาด   ทา่นอาจต้องการให้เขาค้นพระคมัภีร์อยา่งน้อยหนึง่หรือสองข้อซึง่เก่ียวข้อง

กบัวิธีการแก้ปัญหาและให้เขาอธิบายวา่พระธรรมข้อนีช้ว่ยให้เขาเจริญเตบิโตได้อยา่งไร

23.  การบ้าน

ก.   ตอนท้ายชัว่โมงให้คะแนนโครงการท่ี 3  ความผิดพลาดของเรา 

ข.   ตอนท้ายชัว่โมงการเรียนการสอนให้ทดสอบสดดีุ 32: 8-9 ฉบบัอมตธรรมเพ่ือชีวิต

ค.  ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 4 ในคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือเตรียมตวัสําหรับการอภิปรายในการเรียนครัง้ถดัไป 

ง.   จะต้องทําโครงการท่ี 4 ของสมดุบนัทึกโครงการ    อะไรคือส่ิงเร้าของท่าน   ผู้ เรียนจะต้องทํา

โครงการนีใ้ห้เสร็จก่อนเรียนคาบเรียนถดัไป   อธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจวา่คําถามท่ี 1 มีชอ่งวา่ง

สําหรับคําตอบ 7 ข้อ และคําถามท่ี 4  มีชอ่งวา่งสําหรับคําตอบ 5 คําตอบ    คําถามเหลา่นี ้

ล้วนเป็นคําถามสว่นตวัผู้ เรียนไมจํ่าเป็นต้องมีคําตอบ 7 คําตอบ หรือ 5 คําตอบสําหรับคําถาม

เหลา่นี ้ พิจารณาเฉพาะข้อท่ีเก่ียวข้องกบัตวัเขา  ถ้าไมมี่คําตอบ  ทา่นอาจต้องพดูคยุกบัเขา

เพ่ือมัน่ใจวา่เขาเข้าใจเร่ืองราวท่ีได้กลา่วครอบคลมุในโครงงานนี ้

24.   การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้  

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?     

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?    

อยากให้เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ืองใดเพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน? 
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บทเรียนที่ 4 

การทําผิดพลาดซํา้

1.   หลักความจริงจากพระคัมภีร์

พระเจ้าทรงมีเส้นทางท่ีนําไปสูก่ารกลบัสูส่ภาพดีท่ีแท้จริงสําหรับทกุคนท่ีทําผิดพลาดซํา้

2.  ข้อพระธรรมหลัก: 1 โครินธ์ 10:13

ไมมี่การทดลองใดๆ มาถึงทา่นนอกจากการทดลองท่ีเกิดกบัมนษุย์ทัว่ไป  และพระเจ้าทรงสตัย์

ซ่ือ พระองค์จะไมท่รงปล่อยให้ทา่นถกูทดลองเกินกวา่ท่ีท่านจะทนได้  แตเ่ม่ือทา่นถกูทดลอง 

พระองค์จะทรงให้ทา่นมีทางออกด้วยเพ่ือทา่นจะยืนหยดัได้ภายใต้การทดลอง 

3.   การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

ใช้บทท่ีส่ีในคูมื่อผู้ เรียนควบคูก่บับทเรียนนี ้ โครงการท่ี 3 และ 4 ในสมดุบนัทกึโครงการสามารถ

ใช้ไปด้วยกนักบับทเรียนนีเ้ช่นกนั 

4.   การเตรียมตัวล่วงหน้าของครู

ชัว่โมงเรียนนีอ้อกแบบเพ่ือครอบคลมุเร่ืองพืน้ฐานบางเร่ืองซึง่เก่ียวข้องกบัการทําผิดพลาดซํา้  

หวัเร่ืองการทําผิดพลาดซํา้นีเ้ป็นหวัเร่ืองซึง่จําเป็นต้องให้คํานิยามตัง้แตเ่ร่ิมต้นเรียน  ทัง้นีก็้ขึน้อยู่กบั

ภมูิหลงัของผู้ เรียนด้วย   ถ้าทา่นกําลงัสอนวิชานีใ้นองค์กรทีนชาล์เล้นจ์สากล หรือ สอนในพนัธกิจท่ี

คล้ายคลงึกนัซึง่ทํางานกบัคนซึง่มาจากภมูิหลงัท่ีผิดปกติเร่ืองนีร้วมถึงการติดยาเสพติด  ถ้าเป็น

เชน่นัน้ผู้ เรียนของทา่นก็มีแนวโน้มท่ีจะคุ้นเคยเป็นอยา่งดีกบัคําวา่การทําผิดพลาดซํา้ 

อธิบายให้ผู้ เรียนของทา่นทราบวา่เม่ือเราใช้คําวา่ทําผิดพลาดซํา้ในชัน้เรียนนี ้ เรากําลงัพดูถึง

ขบวนการท่ีพลัง้เผลอกลบัไปเสพสิ่งเสพตดิ  กลบัไปทําผิดพลาด และมีพฤติกรรมอ่ืนๆ ซึง่นําเราออก

จากสิ่งท่ีดีท่ีสดุซึง่พระเจ้าทรงต้องการสําหรับชีวิตของเรา  

ถ้าผู้ เรียนของทา่นมีภมูิหลงัติดยาเสพติดเร่ืองการทําผิดพลาดซํา้จําเป็นต้องมีการฝึกอบรมใน

ระดบัท่ีลงลกึมากกว่าการเรียนเพียงชัว่โมงเดียว  มีอีกวิชาหนึง่ซึง่เปิดให้เรียนในช่ือวา่ การเข้าใจ

ข้ันตอนสู่การทาํผิดพลาดซํ้า สอนโดยเดวิด เบทตี ้ David Batty   และมีอยูใ่นสว่นของ

แหลง่ข้อมลูเวบไซต์ช่ือwww.iTeenChallenge.org 
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5.  เตรียมความพร้อมก่อนเรียน    (5 นาที)

เร่ิมชัว่โมงเรียนวนันีโ้ดยใช้เร่ืองราวจากชีวิตของคนหนึง่หรือสองคนซึง่ทําผิดพลาดซํา้  สามารถ

ใช้วิธีสมัภาษณ์ในชัน้เรียน  หรือถ่ายวิดีโอสมัภาษณ์แล้วนํามาเปิดให้ด ู หรือทา่นสามารถใช้วิธีเลา่

เร่ืองของคนท่ีพลาดทําผิดซํา้  ให้คนนัน้พดูถึงขบวนการท่ีนําไปสูก่ารทําผิดซํา้ และเลา่วา่เขารู้สกึ

อยา่งไรหลงัจากนัน้  และให้เขาอธิบายวา่หลงัจากท่ีทําผิดซํา้แล้วเขากลบัคืนสูส่ภาพดีได้อย่างไร 

6.   ครอบคลุมหัวข้อ ก.  สาเหตุเจ็ดประการท่ีทาํให้การกลับสู่สภาพดีกลับไปสู่การทาํ

ผิดพลาดซํา้อย่างรวดเร็ว     (4-7 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 54-58) 

ไมจํ่าเป็นต้องอภิปรายอยา่งกว้างขวางในเหตผุลเจ็ดประการ   ณ จดุนี ้เราเพียงต้องการให้

ผู้ เรียนตระหนกัวา่มีเหตผุลหลายอย่างท่ีเรานํากลบัไปสู่การทําผิดอย่างรวดเร็วแม้จะผา่นโปรแกรม

การกลบัสูส่ภาพดีแล้วก็ตาม 

อีกหวัข้อหนึง่ซึง่เราต้องการชีใ้ห้เห็นตัง้แตเ่ร่ิมต้นบทเรียนคือการทําผิดพลาดซํา้เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้

ได้ทัว่ๆ ไป  แตมี่วิธีการท่ีจะปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความผิดพลาดขึน้ซํา้ ผู้ เรียนบางคนอาจกลวัจะทํา

ผิดพลาดซํา้  เขากลวัเร่ืองนีเ้พราะประสบการณ์ในอดีต     

แตบ่างคนก็อาจมัน่ใจมากเกินไปและมองไมเ่ห็นวา่น่ีเป็นแนวโน้มท่ีจะนําชีวิตเขาไปสู่ปัญหา 

จดุประสงค์ของเราในจดุนีไ้ม่ใชเ่พ่ือใสค่วามกลวัเข้าไปในจิตใจของผู้ เรียน  แตเ่ป็นการทําให้เห็น

เร่ืองนีว้า่เป็นจริงตามท่ีปรากฏในบทเรียน  การทําผิดซํา้สามารถกลายเป็นปัญหาท่ีเกาะแนน่ในชีวิต

ของผู้ ท่ีเคยเสพยา หรือชีวิตเคยถกูปัญหานัน้ควบคมุ 

ถ้าผู้ เรียนของทา่นมีผู้ ท่ีมีภมูิหลงัตดิยาเสพติดรวมอยูด้่วยทา่นอาจขอให้เขาอาสาเป็นผู้ตอบ

คําถาม  ในกรณีท่ีทา่นเห็นว่าคนไหนเคยทําผิดพลาดซํา้อีกหลงัจากผ่านผา่นโปรแกรมการกลบัสู่

สภาพดีแล้ว  การทําผิดซํา้ของเขาตรงกบัเหตผุลข้อใดในเจ็ดข้อดงักลา่วไหมหรือเขามีเหตผุลท่ี

แตกตา่งออกไป 
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7.   ครอบคลุมหัวข้อ   ข.  อะไรคือสาเหตุของการทาํผิดพลาดซํา้

(7-10 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 58-60) 

ในการครอบคลมุเร่ืองหลกัสามเร่ืองตามท่ีมีอยูใ่นคูมื่อผู้ เรียนให้ใช้เวลาเพ่ือให้ตวัอยา่งประกอบ

แตล่ะสาเหต ุ

เม่ือทา่นสอนครอบคลมุหวัข้อยอ่ยท่ี ข-2-   พลาดทีจ่ะจดัการกบัปัญหาในอดีต   คือการทําความ

ผิดพลาดซํา้ซึง่สาเหตเุกิดจากการพลาดจดัการกบัปัญหาในอดีต  ต้องแนใ่จวา่ผู้ เรียนเข้าใจวา่การ

พฒันาทกัษะในการแก้ไขปัญหาอย่างชอบธรรมนัน้สําคญัอยา่งไร   ความคิดเชิงมายากลอาจทําให้

เขาเช่ือวา่ เขาเพียงแตว่างใจพระเยซูและอธิษฐานเทา่นัน้แล้วทกุสิ่งจะเรียบร้อยดี  แตน่ัน่ไมใ่ชค่วาม

เป็นจริง  การดําเนินชีวิตคริสเตียนเป็นขบวนการท่ีต้องทําเป็นประจําสม่ําเสมอทกุวนั  เป็นการ

ดําเนินชีวิตท่ีต้องการมีวินยัและความบากบัน่พากเพียร    ให้ดยูากอบ1:2-5 

ถ้าเร่ืองนีไ้ด้ถกูสอนท่ี  องค์กรทีนชาล์เล้นจ์ หรือโปรแกรมการกลบัสูส่ภาพดีท่ีคล้ายคลึงกนัก็ให้

นําเสนอหวัข้อยอ่ย ข- 3 อยา่งชดัเจน  การเสพติดอืน่ๆ และปัญหาที่ควบคมุชีวิต คือการทําความ

ผิดพลาดซํา้สามารถเกิดจากการพลาดจดัการกบัการเสพตดิอ่ืน ๆ และปัญหาท่ีควบคมุชีวิต  ให้เน้น

ความสําคญัของการเปิดเผยชีวิตทัง้หมดของเขาตอ่พระคริสต์  ไมใ่ชใ่ห้เปิดแตปั่ญหาเร่ืองยาเสพติด

เทา่นัน้ 

8.   ครอบคลุมหัวข้อ   ค.  เข้าใจการทาํผิดพลาดซํา้   (7-10 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 60-62)

เม่ือทา่นเตรียมท่ีจะสอนครอบคลมุประเดน็นีใ้ห้อธิบายผู้ เรียนของท่านวา่หลายประเด็นในบทนี ้

คล้ายกบัท่ีเราได้พิจารณาก่อนหน้าในวิชานี ้

การทําผิดพลาดซํา้เป็นลกัษณะเฉพาะอนัหนึง่ของการทําความผิดพลาด  เม่ือผู้ใดซึง่ได้เคยมี

ประสบการณ์กบัการผิดพลาดในอดีตได้รับความชว่ยเหลือและกําลงัก้าวไปสูก่ารกลบัสูส่ภาพดี

ดงัเดมิเกิดผิดพลาดบางอยา่งทําให้กลบัไปสูพ่ฤตกิรรมแบบเดมิหรือรูปแบบพฤตกิรรมในทางทําลาย

อีกครัง้ 

ในการครอบคลมุบทเรียนสว่นนีท้า่นจําเป็นต้องประเมินประสบการณ์และระดบัของการเข้าใจ

เร่ืองการทําความผิดพลาดซํา้  ประเดน็ทัง้สามท่ีกลา่วในท่ีน่ีมีความเก่ียวข้องกนัหมด 

1.  อะไรคือเส้นทางสูก่ารเสพยา

2.  อะไรคือการกลบัสูส่ภาพดี

3.  อะไรคือการทําผิดพลาดซํา้
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ในการอภิปรายประเด็นทัง้สามนีส้ิ่งสําคญัคือมองเห็นวา่ความผิดพลาดและปัญหาตา่งเก่ียวข้อง

กบัประเดน็ทัง้สามนีอ้ยา่งไร   หลายคนเร่ิมเข้าสูเ่ส้นทางการติดสิ่งเสพตดิเน่ืองจากใช้สิ่งนัน้เป็นยา

รักษาความเจ็บปวดซึง่เขาได้รับเน่ืองจากปัญหาชีวิต 

  ถ้าเขาไมไ่ด้เรียนรู้วิถีทางใหมท่ี่ชอบธรรมในการแก้ไขปัญหาของเขาแล้วก็มีแนวโน้มวา่การทํา

ความผิดพลาดซํา้จะเป็นสว่นหนึง่ในอนาคตของเขา 

เม่ือกลา่วถึงการทําความผิดพลาดซํา้สิ่งสําคญัท่ีต้องมองเห็นคืออาการท่ีแสดงถึงการเร่ิมตดิอีก

ครัง้   เทอเรนซ์ ที กอรสกี และเมอร์ลีน มิลเลอร์  ได้เขียนหนงัสือหลายเลม่เก่ียวกบัการทําความ

ผิดพลาดซํา้ การใหคํ้าปรึกษาเพือ่ปอ้งกนัการทําผิดพลาดซ้ํา (Counseling for Relapse

Prevention) ขอให้ตระหนกัวา่ทัง้สองทา่นนัน้นําเสนองานเขียนทัง้หมดจากการรักษาผู้ตดิสิ่งเสพติด

ในลกัษณะรักษาผู้ ป่วยท่ีตดิเชือ้โรค   แตเ่นือ้หาส่วนใหญท่ีเขากลา่วในเร่ืองการทําความผิดพลาดซํา้

นัน้ถกูตรงเปา้  ไมใ่ชสํ่าหรับผู้ ท่ีตดิเหล้าเทา่นัน้แตใ่ช้ได้กบัสิ่งเสพตดิทกุประเภท 

หนงัสือช่ือ การใหคํ้าปรึกษาเพือ่ปอ้งกนัการทําความผิดพลาดซ้ํา (Counseling for Relapse

Prevention)  เขียนโดยเทอเรนซ์ ที    กอรสกี และเมอร์ลีน มิลเลอร์ (สํานกัพิมพ์ Herald House—

Independence Press) ในหน้าท่ี 54-66  มีรายการขัน้ตอนทัว่ๆ ไป 37 ขัน้ตอนของการก้าวไปสูก่าร

ทําความผิดพลาดซํา้  รายการเหลา่นีเ้ป็นเคร่ืองมือท่ียอดเย่ียมสําหรับการเข้าใจเส้นทางท่ีนําไปสู่ 

การทําความผิดพลาดซํา้  เป็นการดีท่ีจะสอนเร่ืองนีอ้ยา่งละเอียดอีกครัง้ในบทเรียนตอ่ไป  ถ้าทา่นมี

ผู้ เรียนซึง่มีภมูิหลงัของการติดยามาก่อน 

โปรดสงัเกตว่าองค์กรทีนชาล์เล้นจ์สากลไมไ่ด้เห็นด้วยกบัเน่ือหาทัง้หมดของหนงัสือ การให้

คําปรึกษาเพือ่ป้องกนัการทําความผิดพลาดซ้ํา (Counseling for Relapse Prevention)  ผู้แตง่

หนงัสือเลม่นัน้มีความคิดรวบยอดเร่ืองการรักษาผู้ เสพติดยาว่าเป็นเสมือนผู้ ป่วยท่ีตดิเชือ้โรค   น่ีเป็น

รูปแบบท่ีไมส่อดคล้องกบัรูปแบบการสร้างสาวกท่ีใช้ในองค์กรท้าทายเยาวชนสากลในเร่ืองการมีชยั

ชนะเหนือการเสพตดิ   อยา่งไรก็ตามข้อมลูสว่นใหญ่ในหนงัสือเลม่นีใ้นเร่ืองการทําผิดพลาดซํา้และ

การกลบัสูส่ภาพดีไมไ่ด้ขดักบัความเช่ือขององค์กรทีนชาล์เล้นจ์สากล  และหลายประเดน็ในหนงัสือ

เลม่นีเ้ป็นตามหลกัการพระคมัภีร์อยา่งดีเย่ียม  แม้ผู้แตง่จะไมไ่ด้เปรียบเทียบหลกัการของเขากบั

หลกัการในพระคมัภีร์ 
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9.   แนะนําหัวข้อ ง. ควรทาํอย่างไรถ้าทาํผิดพลาดซํา้   (3-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 63-65)

ในการแนะนําเร่ืองการทําผิดพลาดซํา้สว่นนี ้   สิ่งท่ีสําคญัคือท่านต้องวางรากฐานท่ีถกูต้อง

สําหรับบทเรียนส่วนนี ้

ประการแรก   ผู้ใดก็ตามซึง่มีประวตัเิคยเป็นผู้ ท่ีตดิสิ่งเสพตดิมีแนวโน้มท่ีจะทําผิดพลาดซํา้แม้วา่

เขาหยดุเสพยามาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ตาม 

ประการท่ีสอง   เราไมต้่องการให้เกิดความเข้าใจผิดว่าทกุคนจะทําผิดพลาดซํา้  ถ้าเชน่นัน้จะ

รู้สกึวา่การทําผิดพลาดซํา้ไมใ่ชเ่ร่ืองใหญ่โตอะไร  แตก่ารทําผิดพลาดซํา้เป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดการ

เสียหายอยา่งมาก  การทําผิดพลาดซํา้ไมใ่ชเ่ป็นทางเลือกท่ีดีเลย 

ประการท่ีสาม   พระเจ้ายงัคงรักเขาแม้เขาจะพลาดทําผิดซํา้และพระองค์ทรงยืนรอ  ทรงพร้อมท่ี

จะชว่ยเหลือให้เขากลบัสูเ่ส้นทางกลบัสูส่ภาพดี 

ประการท่ีส่ี   บางคนท่ีหลดุออกมาจากการตดิสิ่งเสพติดอาจได้ประสบการณ์การชว่ยกู้อยา่ง

อศัจรรย์   คือพระเจ้ารักษาเขาได้ทนัที  เขาไมต้่องผา่นการทนทกุข์ทรมานกบัการบําบดัอาการเสพ

ตดิใดๆ   แตถ้่าเขาทําผิดซํา้กลบัไปเสพยาอีกไมมี่หลกัประกนัวา่พระเจ้าจะทรงกระทําการอศัจรรย์ใน

แบบเดมิอีก   ความจริงมีหลายคนคาดหวงัเชน่นัน้และพบวา่ในครัง้ท่ีสองพระเจ้าไมไ่ด้กระทํา

การอศัรรย์เหมือนอยา่งท่ีทรงกระทําในครัง้แรก  จริงอยูพ่ระเจ้ายงัคงพร้อมท่ีจะชว่ยแตค่รัง้ถดัไป

อาจจะเป็นขัน้ตอนท่ีแตกตา่งไปจากเดมิ 

10. อภปิรายหัวข้อ ง.  ควรทาํอย่างไรถ้าทาํผิดพลาดซํา้

(10-15 นาที คู่มือผู้เรียน หน้า 63-66) 

ในการนําเสนอหวัข้อยอ่ยหกหวัข้อในบทเรียนตอนนีท้่านจะเห็นวา่หลายเร่ืองคล้ายคลงึกบัท่ีเรา

ได้กลา่วไปในหวัข้อก่อนหน้านีเ้ร่ืองการจดัการกบัความผิดพลาด   วิธีท่ีเขาควรตอบสนองตอ่การทํา

ผิดพลาดซํา้นัน้คล้ายกบัการท่ีเขาตอบสนองการทําผิดพลาดในเร่ืองอ่ืนๆ เขาจําเป็นต้องออกแบบ

วิธีการกลบัสูส่ภาพดีใหมท่ี่เจาะจงและเหมาะสม 

ทา่นอาจต้องการใช้โครงการท่ี 4 ของสมดุบนัทกึโครงการ อะไรคือส่ิงเร้าของท่าน  กบับทเรียน

ตอนนีข้องทา่น การจดัการกบัการทําความผิดพลาดซํา้หมายถึงการเข้าใจได้ดีขึน้วา่สิ่งเร้านําเขา

กลบัไปเสพยาได้อย่างไร 
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ต้องมัน่ใจว่ามีการปฏิบตัิตอ่การผิดพลาดซํา้ในลกัษณะท่ีสมดลุ  เราไม่ต้องการลดความรุนแรง

ของการทําผิดซํา้แตข่ณะเดียวกนัเราไมต้่องการให้เขามีความเข้าใจผิดวา่ถ้าเขาพลาดทําผดิซํา้แสดง

วา่การฝึกอบรมในทางของพระเจ้าท่ีใช้ชว่ยเขานัน้ไมถ่กูต้อง 

แตต่รงกนัข้าม  ความชว่ยเหลือของพระเจ้านัน้ถกูต้องและวิธีการของพระองค์ก็ใช้ได้ผลจริงๆ   

สิ่งท่ีคนๆ นีต้้องทําคือรับผิดชอบเตม็ท่ีสําหรับการท่ีเขาพลาดทําผิดอีกแล้วเร่ิมต้นทํางานอยา่งหนกั

เพ่ือกลบัสูส่ภาพดี   พระเยซูทรงพร้อมท่ีจะชว่ยเหลือ  พระองค์จะไมทํ่าสว่นของทา่นแตพ่ระองค์จะ

ทําสว่นของพระองค์ 

พระเยซูตรัสวา่ถ้าทา่นต้องการเป็นสาวกของพระองค์  ท่านต้องตามพระองค์ แบกไม้กางเขน

และตดิตามพระองค์   การแบกไม้กางเขนไมใ่ชไ่ม้เท้ากายสิทธ์ิ   แตเ่ป็นเคร่ืองหมายของการท้าทาย

ท่ียากคือการตดิตามพระเยซู   

ต้องมัน่ใจว่าก่อนจะจบบทเรียนนีผู้้ เรียนต้องมองเห็นความหวงัท่ีเข้มข้น    ไมว่า่เขาทําความ

ผิดพลาดซํา้ก่ีหนก็ตามพระเจ้าทรงพร้อมท่ีจะชว่ยให้เขาเจริญเตบิโต  สงครามนีมี้คณุคา่คูค่วรท่ีจะสู้

ให้ชนะ  เขาต้องให้สายตาของตนจดจอ่ท่ีพระเยซู 

ต้องแนใ่จวา่ผู้ เรียนของทา่นเข้าใจวา่การท่ีเขาพลาดไมไ่ด้ทําให้เขาสญูเสียความรอด   มารอาจ

กองสมุการกลา่วโทษทกุอย่างในจิตใจเม่ือเขาพลาด  มารอาจบอกเขาวา่เขาสญูเสียทกุสิ่งทกุอย่าง

แล้ว  แตท่า่นจําเป็นต้องชว่ยให้ผู้ เรียนของทา่นเห็นวา่พระเจ้ายงัคงรักเขาไมว่า่เขาจะพลาดก่ีครัง้ก็

ตาม   สิ่งท่ีสําคญัคือให้ลกุขึน้และทลูขอการอภยั แล้วให้เร่ิมจดจอ่ท่ีวิธีซึง่จะเข้าใกล้พระเจ้าและ

เจริญเตบิโตในด้านท่ีทา่นจําเป็นต้องเข้มแข็งย่ิงขึน้ 

11.   การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว   (5-7 นาที)

ให้ผู้ เรียนเขียน 5 สิ่งท่ีเขาจะทําเพ่ือปอ้งกนัทําผิดพลาดซํา้ในชีวิตของตนเอง  ให้เขาจบัคูแ่ละ

แบง่ปันคําตอบกนัและอธิษฐานเผ่ือกนั 

12.   การบ้าน

ก.  ให้ตรวจและให้คะแนนโครงการท่ี 4 ในสมดุบนัทกึโครงการอะไรคือส่ิงเร้าของท่าน  คําถามท่ี 

1 มีชอ่งวา่งสําหรับคําตอบ 7 ข้อ และคําถามข้อท่ี 4  มีชอ่งวา่งสําหรับคําตอบ 5 ข้อ  คําถามเหลา่นี ้

ล้วนเป็นคําถามสว่นตวั  ผู้ เรียนไมจํ่าเป็นต้องมีคําตอบถึง 7 ข้อหรือ 5 ข้อสําหรับคําถามเหลา่นี ้  

พิจารณาเฉพาะข้อท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองของเขา  ถ้าเขาไมมี่คําตอบทา่นอาจต้องพดูคยุกบัเขาเพ่ือ

มัน่ใจวา่เขาเข้าใจเร่ืองท่ีได้เรียนไปในโครงงานนี ้

4



60 คู่มือครู 

13.   การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้  

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?     

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?    

อยากให้เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ืองใดเพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน? 

4
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บทเรียนที่ 5 

การสอบ 

1.  แนะนําวิชาถัดไป

ก. แจกสมดุบนัทกึโครงการหรือโครงการใดๆ ซึง่ต้องทําให้เสร็จก่อนคาบเรียนครัง้แรกของวิชา

ถดัไปซึง่เราจะสอน 

 ข. ให้ผู้ เรียนพลิกไปท่ีหน้าสดุท้ายในสมดุบนัทกึโครงการฉบบัใหม ่เขาจะเห็นหน้าซึง่มี รายการ

การบ้านในวิชาใหมนี่ ้ในด้านท้ายสดุของสมดุบนัทึกโครงการ บอกผู้ เรียนให้ทราบวนัท่ีทํา

แบบทดสอบย่อยแตล่ะครัง้  วนัสง่โครงการ และการสอบ 

ค. แจกคูมื่อผู้ เรียนฉบบัใหมแ่ละบอกเลขหน้าท่ีจะต้องอ่านก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนในคาบเรียนถดัไป 

2. ทาํการสอบวิชานี ้

3.  ถ้าหากท่านยังไม่ได้คืนแบบทดสอบย่อย  และโครงการต่างๆ ท่ีท่านได้ให้คะแนนเรียบร้อย

แล้ว ขอให้คืนทัง้หมดแก่ผู้เรียนในเวลานี ้
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การสอบและใบประกาศนียบัตรสาํหรับผู้ที่จบการศึกษา 
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ช่ือ   การเตบิโตผ่านความผิดพลาด 

วันท่ี   การสอบ  

ชัน้    คะแนน 

ข้อสอบคาํถามถูกผิด  (ข้อละ 1 คะแนน ) 

คําแนะนํา: ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  X   หน้าข้อท่ีถกู 
ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  0   หน้าข้อท่ีผิด 

l.   เรามกัจะทาํบาปทุกคร้ังท่ีทาํผดิพลาด  

2.   พระเจา้โกรธทุกคร้ังท่ีเราทาํผดิพลาด 

3.   พระเจา้ทรงสัญญาวา่จะใหอ้ภยัเราถา้เราขออภยัพระองคอ์ยา่งจริงใจ  

4.   ถา้เราทาํผดิพลาด เราไม่ควรยอมรับวา่ตวัเองผดิ  

5.   คริสเตียนท่ีประสบความสาํเร็จไม่มีการทาํผิดพลาดในส่ิงใดเลย  

6.   เม่ือเราทูลขอใหพ้ระเจา้อภยัจากความบาป  เราควรตดัสินใจท่ีจะหยดุทาํบาปดงักล่าวดว้ย  

7.   เราควรพยายามหาสาเหตุของความผดิพลาดท่ีเราทาํดว้ย  

8.   การสูบบุหร่ีเป็นตน้ตอของปัญหา  

9.   สาเหตุท่ีเป็นตน้ตอของปัญหาทุกอยา่งของเราคือการทาํส่ิงต่าง ๆ ตามวถีิทางของเราแทนท่ีจะ

ทาํตามวถีิทางของพระเจา้   

10.   ความไม่มัน่คงในจิตใจเป็นผลมากจากการใหคุ้ณค่าวตัถุส่ิงของมากกวา่  

11.   คนท่ีชอบวพิากษว์จิารณ์มกัจะมีรากปัญหาเร่ืองของความขมข่ืน  

12.   เม่ือเราขอใหค้นบางคนให้อภยั  เราควรเร่ิมตน้โดยพูดวา่ “ถา้เราทาํผดิไป โปรดอภยัใหเ้ราดว้ย”  

13.   เราไม่ควรใหอ้ภยัใครจนกวา่เขาจะขอใชส่ิ้งท่ีเขาขโมยจากเราไปก่อน 

14.   หนทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะขออภยัคือการเขียนจดหมายและขอใหค้นนั้นอภยัใหเ้รา  

15.   ถา้เราทาํผดิพลาดอยูเ่ร่ือยๆ ส่ิงน้ีแสดงวา่เราไม่ไดเ้จริญเติบโตในดา้นนั้นของชีวิตเลย 

16.   คริสเตียนไม่รู้จกัคาํวา่เบ่ือ  

17.   นํ้าพระทยัของพระเจา้คือใหเ้ราใหอ้ภยัคนท่ีทาํผดิต่อเรา  แมว้า่เขาจะไม่ยอมรับวา่ตนเองผดิ 

ก็ตาม  

18.   กา้วแรกท่ีนาํไปสู่การทาํผดิพลาดซํ้ าคือคนนั้นกลบัไปเสพยา แอลกอฮอล ์หรืออะไรก็ตามท่ีเขา

ติด  

19.   คนเราจะไม่กลบัไปอยูใ่นสภาพทาํผดิซํ้ าคือกลบัไปเสพยาเสพติดอีกยกเวน้วา่เขาไดเ้ลิกยาแลว้

จริงๆ ในตอนแรก   

20.   ถา้เราทะเลาะหรือเถียงกบัใครก็ตามเราควรขอใหค้นนั้นอภยัใหเ้ราแมจ้ะรู้ตวัวา่ตวัเองไม่ผดิ 



2  การเติบโตผา่นความผิดพลาด 

จงเลือกข้อทีถู่กต้อง (ขอ้ละ 2 คะแนน) 

คาํแนะนาํ : จงเลือกคาํตอบท่ีดีท่ีสุดและเขียนตวัอกัษรซ่ึงเป็นหวัขอ้ของคาํตอบนั้นลงในช่องวา่งหนา้คาํถาม  

I.______เม่ือเราผิดพลาด พระเจา้ทรง  

                    ก.  พิโรธ 

 ข.  เสียพระทยั  

 ค.  ช่ืนชมยนิดี  

2.______เม่ือเราทาํผิดพลาด   เราควรทาํเช่นน้ีกบัปัญหาของเรา  

ก.   ลืมเสียภายในเวลาอนัสั้น  

ข.   รีบวิง่หนีมนั  

ค.   หาสาเหตุของปัญหา  

3. _____เม่ือเราขอใหใ้ครยกโทษใหเ้รา  เราควรพูดวา่ 

 ก.  “เราทาํผดิไปแลว้ ยกโทษใหเ้ราไดไ้หม?"  

 ข.  “เราทาํผิดไปแลว้ แต่เธอก็ทาํผดิดว้ย”  

 ค.  “ผม/ฉนัขอโทษ”  

 ง.  “ถา้เราทาํผดิ โปรดยกโทษใหเ้ราดว้ย”  

4.______เม่ือเราทาํผิดพลาด ถือวา่  

 ก.  เป็นความผดิของเราเอง  

 ข.  เป็นความผิดของคนอ่ืน 

 ค.  ไม่ใช่ความผดิของผม/ฉนั 

5.______เม่ือเราทาํผิดพลาด  เรา  

 ก.  ไม่ไดท้าํบาป  

 ข.  บางคร้ังเราทาํบาป  

 ค.  ทาํบาปทุกคร้ัง  

คาํถามให้เขยีนอธิบายส้ันๆ  

1. จงเขียนขอ้พระคมัภีร์ท่องจาํดา้นล่าง    (14 คะแนน) 
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2. อะไรคือรากปัญหาสามประการของปัญหาทุกอยา่งของเรา?    (6 คะแนน, ขอ้ละ 2 คะแนน)  

1.   

2.   

3.   

3. อะไรคือสาเหตุหน่ึงของปัญหาทุกอยา่งของเรา?    (4 คะแนน) 

  

  

4. ใหย้กตวัอยา่งวา่ในสัปดาห์น้ีเกิดอะไรข้ึนเม่ือเราเขา้ไปหาคนหน่ึงเพื่อขอใหเ้ขายกโทษใหเ้รา  

ก.  เราพูดดอะไรเม่ือขอใหเ้ขายกโทษใหเ้รา?    (5 คะแนน)  

  

  

  

ข. เขาตอบวา่อยา่งไร?    (5 คะแนน) 

  

  

ค. เรารู้สึกอยา่งไรหลงัจากไดรั้บการอภยั?   (5 คะแนน) 

  

  

  

ง. เราไดเ้รียนรู้อะไรจากประสบการณ์น้ี?    (3 คะแนน) 

1.   

  

2.   

  

3.   

  



4  การเติบโตผา่นความผิดพลาด 

5. การเติบโตหลกัๆ สามดา้นจากความผดิพลาดคืออะไร?     (6 คะแนน, ขอ้ละ 2 คะแนน)  

1.    

2.    

3.    

6. กรณศึีกษา  

เดบบ้ีมาเป็นคริสเตียนไดส่ี้เดือนแลว้ เธอรู้สึกผดิเพราะไดข้โมยเงินของเพื่อนไป 100 ดอลล่าก่อนท่ี

เธอจะมาเป็นคริสเตียน  

ก.  เด็บบ้ีควรทาํอยา่งไร?    (5 คะแนน)   

  

  

  

  

ข.   เด็บบ้ีควรพูดอะไรกบัเพื่อนของเธอ? จงเขียนคาํพูดท่ีเธอจะพูดกบัเพื่อน    (5 คะแนน)  

  

  

  

  

7. ก. จงยกตวัอยา่งความลม้เหลวในชีวติของเรามาหน่ึงอยา่ง    (4 คะแนน) 

  

  

  

  

ข.   เราตอ้งทาํตามขั้นตอนอะไรบา้งเพื่อจะเติบโตและไม่ทาํผดิพลาดอีกในเร่ืองเดิม?  

(8 คะแนน, ขอ้ละ 2 คะแนน)  

1.  

2.  

3.  

4.  



การเตบิโตผ่านความผิดพลาด 
การสอบ 

เฉลยคาํตอบ 
 

หน้า 1  

ข้อสอบปรนัยแบบถูก-ผิด  

( ข้อละ 1 คะแนน)  

1. 0 ผิด  

2. 0 ผิด  

3. x ถกู  

4. 0 ผิด  

5· 0 ผิด  

6. x ถกู  

7. x ถกู  

8. 0 ผิด  

9. x ถกู  

 

10. x ถกู  

11. x ถกู  

12. 0 ผิด  

13. 0 ผิด  

14. 0 ผิด  

15. 0 ผิด  

16. 0 ผิด  

17. x ถกู  

 

18. 0 ผิด  

 

19. x ถกู  

 

20. x ถกู  

หน้า 2  

คาํถามปรนัย   (ข้อละ 2 คะแนน)  

1. ข 

2. ค  

3. ก  

4. ก  

5. ข  

 

 

คาํถามอัตนัยให้เขียนบรรยายสัน้ๆ 

1.  14 คะแนน  

มทัธิว 6:14-15   สดดีุ 32:8-9  

 

  



การเตบิโตผ่านความผิดพลาด 
การสอบ 

เฉลยคาํตอบ 
หน้า 3  

2. 6 คะแนน  (ตอนละสองคะแนน)  

1. ความขมข่ืน  

2. คณุคา่ทางวตัถ ุ 

3. การผิดศีลธรรม  

3. 4  คะแนน  

--การทําสิ่งตา่งๆ ตามวิถีทางของเราแทนท่ีจะทําตามวิถีทางของพระเจ้า  

(คําตอบอย่างอ่ืนท่ีใช้ได้)  

ตอ่ต้าน หรือ ปฎิเสธความปรารถนา และฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าท่ีประทานให้เพ่ือตอบสนองตอ่ชีวิต

ในหนทางท่ีพระองค์ต้องการให้เราทํา  

4.  ก.  คําตอบส่วนตวั    (5 คะแนน)  

ข.   คําตอบส่วนตวั    (5 คะแนน)  

ค.   คําตอบส่วนตวั    (5 คะแนน)  

ง.  3  คะแนน (ข้อละ 1 คะแนน)  

1. คําตอบสว่นตวั  

2. คําตอบสว่นตวั  

3. คําตอบสว่นตวั  

 

หน้า 4  

5.   6 คะแนน (ข้อละ 2 คะแนน) คําตอบท่ีแนะนํา  

1.  เอาชนะปัญหา  

2.  ดําเนินชีวิตท่ีมีพลานามยัดี  

3.  ก้าวไปตามขัน้ตอนท่ีปอ้งกนัไมทํ่าผิดพลาดอีก  

6. ก.   คําตอบส่วนตวั   (5  คะแนน)    

ข.   คําตอบส่วนตวั   (5  คะแนน) 

7.  ก.   คําตอบส่วนตวั   (4 คะแนน)    

ข.  8 คะแนน   (ตอนละ 2  คะแนน)    

1.-4.  คําตอบส่วนตวั        



ิ ั

 ็ ึ ู ์ ้  ุ

่ ี
ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็

่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้
ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ิ ั

็ ึ ู ์ ้ ุ

่ ี
ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็

่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้
ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ิ ั

 ็ ึ ู ์ ้  ุ

ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็
่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้

ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ิ ั

็ ึ ู ์ ้ ุ

ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็
่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้

ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ขอแสดงความยนิดีกับ 
______________________________________ 

ในการสําเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อกําหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความสําเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการนําคําสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

ขอแสดงความยนิดีกับ 
______________________________________ 

ในการสําเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อกําหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความสําเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการนําคําสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

การเตบิโตผ่านความผิดพลาด

การเตบิโตผ่านความผิดพลาด
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