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ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนอ่ืน 
การพฒันามิตรภาพท่ีดีเป็นหนึง่ในด้านท่ีส าคญัท่ีสดุของการเจริญเตบิโตส าหรับคริสเตียนใหม่   แรงกดดนั
จากเพ่ือนร่วมงานหรือเพ่ือนร่วมชัน้นัน้เป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลอยา่งยิ่งยวดตอ่ชีวิต        คริสเตียนมากมาย   
ปัญหาท่ีเกิดขึน้พืน้ฐานมาจากเร่ืองการสร้างมิตรภาพกบัเพศตรงข้าม การคบหาดใูจ และการแตง่งาน  
คริสเตียนใหมจ่ าเป็นต้องเห็นทิศทางท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้พวกเขาด าเนินไปในด้านเหลา่นีอ้ยา่งชดัเจน  

1 
2 
3 

4 

บทที่ 1 เราเป็นเพื่อนประเภทใด? 
ในบทนีเ้ราจะหาค าตอบด้วยค าถามส าคญั 3 อย่าง  ความสมัพนัธ์ในอดีตของเราเป็น
อยา่งไร?  เราเป็นเพ่ือนประเภทใดส าหรับคนรอบข้าง?   เราเข้าใจมมุมองของพระเจ้า
เก่ียวกบัมิตรภาพดีแคไ่หน? 

บทที่ 2 มิตรภาพส่ีประเภท 
เราจะส ารวจมิตรภาพส่ีประเภท - คนท่ีรู้จกัมกัคุ้น เพ่ือนทัว่ไป เพ่ือนท่ีใกล้ชิด และเพ่ือนท่ี
สนิท   ในเพ่ือนแตล่ะประเภทนัน้เราจะดเูร่ืองเสรีภาพและความรับผิดชอบตา่งๆ ท่ีเรามีตอ่
การสร้างมิตรภาพแตล่ะรูปแบบ 

บทที่ 3 เราจะสร้างมิตรภาพที่ดีได้อย่างไร? 
หากเราต้องการท่ีจะมีมิตรภาพท่ีดีแล้ว   เราต้องเร่ิมต้นท่ีตวัเราเอง   โดยตัง้เปา้วา่เราจะ
กลายเป็นคนท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็น  เราจะมองดเูร่ืองของขอบเขตท่ีสามารถ
ปกปอ้งเราให้ปลอดภยัด้วย รวมถึงค าถามท่ีวา่เราจะเลือกผู้คนท่ีปลอดภยัมาเป็นเพ่ือนของ
เราได้อย่างไร? 

บทที่ 4 ชีวิตคริสเตียนกับเพศสัมพันธ์ 
จดุประสงค์หลกัของบทเรียนนีคื้อเพ่ือพิจารณาวา่ทา่ทีท่ีเหมาะสมของคริสเตียนในเร่ืองเพศ   
ในสว่นแรกของบทเรียนจะพดูเร่ืองเพศสมัพนัธ์กบัคนโสด  และสว่นท่ีสองจะเป็นเร่ืองของ
การคบหาดใูจกนั  โดยเราจะพดูถึงจดุประสงค์ของการคบหาดใูจ ซึง่รวมถึงประโยชน์และ
อนัตรายของการคบหาดใูจด้วย 

เนือ้หาในคู่มือครูมีอะไรบ้าง? 
เนือ้หาในคูมื่อครูแบง่ออกเป็นส่ีสว่น แตล่ะสว่นมีหวัข้อใหญ่ 

1. แผนการสอนบทเรียนส าหรับครู  
2. คูมื่อผู้ เรียน  
3. สมดุบนัทึกโครงการ  
4. การสอบ และใบประกาศนียบตัรส าหรับผู้ ท่ีจบการศกึษา 

ถดัจากบทน าจะอธิบายเก่ียวกบัวิธีการใช้ในแตล่ะสว่น 
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ค าน า  
วิชานีเ้ป็นหนึง่ในวิชาชดุ การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ ซึง่เขียนขึน้มาเพื่อชว่ยคริสเตียน 

ใหมส่ามารถน าค าสอนของพระคริสต์มาปฎิบตัิในชีวิตได้ นอกจากนีว้ิชานีย้งัสามารถใช้สอนกลุม่อนชุน
และกลุม่ผู้ใหญ่ท่ีต้องการด าเนินชีวิตเย่ียงคริสเตียนท่ีดีในชีวิตประจ าวนัได้ด้วย  

วตัถปุระสงค์หลกัของวิชานีแ้ละทกุวิชาใน การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ คือการแนะน า
ให้คริสเตียนใหมมี่ความเข้าใจถึงชีวิตตามทศันคตขิองคริสเตียน  

คณะกรรมการหลกัสตูร Teen Challenge USA ได้วางแผนเพ่ือแก้ไขปรับปรุงบทเรียนเหลา่นีอ้ยา่ง
ตอ่เน่ือง จงึมีความยินดีรับทกุค าตชิมของทา่นเพ่ือการปรับปรุงเนือ้หาของบทเรียนนีใ้ห้ดีขึน้  

วธีิการใช้คู่ มือครูฉบับนี ้

1.   แผนการสอนบทเรียนส าหรับครู 
หน้าแรกๆ เป็นการให้ภาพรวมของวิชานี ้ 

หน้าตอ่ไปเป็นการคดัลอก รายการการบ้าน ซึง่เป็นหน้าสดุท้ายอยูใ่น สมุดบันทกึโครงการ ใน
หวัข้อ การบ้าน ผู้ เรียนจะต้องใส่วนัก าหนดสง่โครงการตา่งๆ และเวลาสอบและเวลาท าแบบทดสอบยอ่ย
แตล่ะครัง้ โดยครูจะบอกให้จดบนัทึกเม่ือเร่ิมต้นสอน  

หน้าตอ่ไปเป็นแผนการสอนของบทเรียนแตล่ะบท แตล่ะบทเรียนมี หลักความจริงจากพระคัมภีร์  
และ ข้อพระธรรมหลัก ซึง่ครูจะต้องบอกผู้ เรียนตัง้แตเ่ร่ิมต้นเรียน หวัข้อทัง้สองจะชว่ยให้การอภิปรายอยู่
ในขอบเขตของบทเรียนหนว่ยนี ้ 

นอกจากหลกัความจริงจากพระคมัภีร์ และข้อพระธรรมหลกัแล้ว ยงัมีข้อแนะน าเก่ียวกบัวิธีการสอน
บทเรียนนีด้้วย   หลายครัง้จะมีการอ้างอิงคูมื่อผู้ เรียน หรือ โครงการตา่งๆ ในสมดุบนัทกึโครงการ  

บทเรียนแตล่ะบทจะมีกิจกรรมเพ่ือประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวั   กิจกรรมเหลา่นีส้ าคญัมาก คริสเตียน
ใหมต้่องการค าแนะน าท่ีชดัเจนวา่เขาจะน าค าสอนจากพระคมัภีร์เหลา่นีไ้ปปฎิบตัใินชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งไร ดงันัน้คณุครูจงึต้องให้เวลามากพอเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนเร่ิมประยกุต์ใช้บทเรียนกบัชีวิตส่วนตวั 

ในตอนท้ายของแผนการสอนบทเรียนแตล่ะบทจะมีการบ้านให้ผู้ เรียนท า   
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วิชาเรียนนีมี้ทัง้หมด 14 วิชาแตล่ะวิชามีห้าคาบเรียน คาบเรียนละหนึง่ชัว่โมง และผู้ เรียนจะมีการ
สอบในคาบเรียนสดุท้าย ทัง้ 14 วิชานีเ้ราสามารถสอนให้เสร็จได้ภายใน 3-4 เดือนส าหรับสอนสปัดาห์ละ
ห้าวนั แตถ้่าสอนเพียงสปัดาห์ละชัว่โมงเดียว จะสามารถสอนได้เดือนละหนึง่วิชา—ดงันัน้ถ้าจะสอนให้
ครบทกุวิชา  ต้องใช้เวลาทัง้หมดหนึง่ปี หลายบทเรียนสามารถสอนขยายเวลาออกไปได้นานกวา่นีอี้ก หรือ 
แบง่เป็นคาบเรียนได้มากกว่านี ้ 

2.   คู่มือผู้เรียน  
คู่มือผู้เรียนมีสองวตัถปุระสงค์ ส าหรับบางบทเรียนครูจะให้ผู้ เรียนไปอา่นบางตอนในคูมื่อผู้ เรียน

เพ่ือเตรียมตวัไว้ก่อนท่ีท่านจะลงมือสอน บางบทเรียนให้ผู้ เรียนอา่นหลงัจากท่ีท่านสอนบทเรียนไปแล้วเพ่ือ
ทบทวนและเน้นในสิ่งท่ีได้สอนในชัน้เรียน  

ผู้ เรียนควรบนัทึกสิ่งท่ีเรียนในชัน้เรียนแม้วา่จะมีคูมื่อผู้ เรียนแล้ว การบนัทกึสว่นตวัของผู้ เรียนและ
การอภิปรายในชัน้เรียนจะช่วยท าให้บทเรียนบางเร่ืองในคูมื่อผู้ เรียนชดัเจนมากขึน้  

3.   สมุดบันทกึโครงการ  
โครงการในสมุดบันทกึโครงการมีไว้เพ่ือให้ผู้ เรียนท างานนอกชัน้เรียน โครงการบางโครงการจะ

ชว่ยเตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมส าหรับการอภิปรายในชัน้เรียนตอ่ไป  

โครงการหลายโครงการมีไว้เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนได้ศกึษาอย่างลกึซึง้มากส าหรับบางเร่ืองท่ีมีการ
อภิปรายในชัน้เรียน เปา้หมายหลกัของการบ้านเหลา่นี ้คือเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนค้นพบวิธีการประยกุต์ 
ความจริงจากพระคมัภีร์ใช้กบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัได้   

4.   การสอบของผู้เรียน 
การสอบมีไว้เพ่ือวดัความก้าวหน้าของผู้ เรียนแตล่ะคนในเร่ืองความเข้าใจความจริงส าคญัตามหลกั

พระคมัภีร์ซึง่สอนในวิชานี ้คูมื่อครูแตล่ะเลม่มีตวัอยา่งข้อสอบของผู้ เรียนพร้อมเฉลยค าตอบซึง่อยูข้่าง
หลงัของคูมื่อ  

5.   ใบประกาศนียบัตร 
ผู้ เรียนท่ีท างานท่ีได้รับมอบหมายของวิชานีเ้สร็จเรียบร้อยแล้ว และผา่นการสอบ สมควรได้รับใบ

ประกาศนียบตัรของวิชานี ้ตวัอยา่งของใบประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหน้าสดุท้ายของคูมื่อครูฉบบันี ้ ผู้ เรียน
ท่ีเรียนครบทัง้ 14 วิชาของ การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ ควรได้รับใบประกาศนียบตัรแหง่



6  คู่มือครู 

ความส าเร็จ  ตวัอยา่งประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหนงัสือ ค าแนะน าส าหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาใน
กลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ 

ที่มาของบทเรียน  
ซาโลมอนได้กลา่วไว้วา่ไมมี่อะไรใหมภ่ายใต้ดวงอาทิตย์ ซึ่งความจริงนีส้ามารถใช้ได้กบับทเรียนนี ้

ความคดิในหลายๆ เร่ืองไมใ่ชส่ิ่งใหม่ เราต้องการแสดงความยินดีกบั Institute in Life Principles ส าหรับ
อิทธิพลท่ีมีตอ่ชีวิตของผู้ เขียนบทเรียนเหลา่นี ้  

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอยา่งจริงใจกบัคณุครูหลายคนและคริสเตียนใหมห่ลายพนัคนซึง่เคยใช้
คูมื่อเหลา่นีใ้นชว่งเวลาหลายปีท่ีผา่นมา ความคดิเห็นของเขาเหลา่นีไ้ด้มีสว่นส าคญัในการพฒันาวิชา
เหลา่นีใ้ห้ดีขึน้ ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคณุกบัคณุดอน วิลเคอร์สนั ท่ีได้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ท างานกบักลุม่ 
ทีนชาล์เล้นจ์ในเมืองบรูคลีน นิวยอร์ค ตัง้แตปี่ 1971–1975 และในชว่งเวลาเหลา่นัน้เองท่ีได้มีการเร่ิม
พฒันาการศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่เป็นครัง้แรก  

การจดัพิมพ์วิชาการศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ครัง้ท่ีห้านีไ้ด้ท าขึน้ด้วยความชว่ยเหลือจาก
กรรมการหลกัสตูรของทีนชาร์เลนจ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องขอขอบพระคณุเป็นพิเศษส าหรับคนเหล่านัน้
ท่ีชว่ยในการปรับปรุงหลกัสตูร 

นโยบายเกี่ยวกบัการพมิพ์ซ า้คู่มือเหล่านี ้
คูมื่อครูและเอกสารของผู้ เรียนซึง่ใช้ในวิชา การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ เป็นเอกสารท่ีได้

จดลิขสิทธ์ิ และได้มีการตกลงให้แปลคูมื่อเหลา่นีเ้ป็นภาษาไทย คูมื่อเหลา่นีอ้าจพิมพ์ซ า้และแจกจา่ยให้ใช้
ในกลุม่ทีนชาล์เล้นจ์ โปรแกรมคล้ายๆ กนั คริสตจกัรท้องถ่ิน โรงเรียนและองค์กรอ่ืนๆ และใช้กบับคุคล
ทัว่ไป  เอกสารเหลา่นีส้ามารถดาว์นโหลดได้จาก อินเตอร์เนทเว็บไซด์: www.iTeenChallenge.org  
อยา่งไรก็ตามคูมื่อเหลา่นีไ้มไ่ด้มีไว้เพ่ือขาย แตมี่ไว้เพ่ือแจกเทา่นัน้ ถ้าต้องการจะพิมพ์บทเรียนเหล่านีเ้พ่ือ
จดัจ าหนา่ยจะต้องขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกลุม่ทีนชาร์เลนจ์สากล   

เดฟ แบตตี ้ 

 

http://www.iteenchallenge.org/
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แนะน าล าดับในการสอน 
วิชานีเ้ป็นหนึง่ในบรรดาวิชาตา่งๆ ในชดุของ  การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ 14 วิชา ทัง้ 14 

วิชานีไ้ด้ให้ไว้ข้างลา่งเพื่อให้สอนตามล าดบั  รายการล าดบันีไ้ด้ให้ไว้เพ่ือให้การสอนเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง 
เปรียบเทียบเป็นภาพของล้อท่ีมีซ่ีล้อ 14 ซ่ี   วิชาเหลา่นีไ้ม่ตอ่กนั แตล่ะวิชาเป็นเอกเทศ  ดงันัน้ผู้ เรียน
สามารถเข้าชัน้ไหนก็ได้ และสามารถเรียนเข้าใจได้ 

1. เราจะรู้ได้อย่างไรวา่เราเป็นคริสเตียน 

2. การส ารวจพระคมัภีร์อยา่งคร่าวๆ  

3. ทา่ที 

4. การทดลอง   

5. ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตคริสเตียน 

6. การเติบโตผา่นความผิดพลาด 

7. แนวทางปฎิบตัขิองคริสเดียน 

8. การเช่ือฟังพระเจ้า 

9. การเช่ือฟังมนษุย์ 

10. ความโกรธและสิทธิสว่นบคุคล 

11. วิธีศกึษาพระคมัภีร์ 

12. รักและยอมรับตนเอง 

13. ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัคนอ่ืนๆ 

14. ฤทธ์ิอ านาจฝ่ายวิญญาณและสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ 

 

หนงัสือ ค าแนะน าส าหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ มีข้อมลูเพิ่มเตมิ
ในการสอนวิชานี ้   

 

 
  



8  คู่มือครู 
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แผนการสอนบทเรียนส าหรับครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ให้ตรวจสอบหน้าท่ี 4 และ 5 ของ “วิธีการใช้คู่มือครู” 
เพ่ือจะได้ข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบัการใช้แผนการสอนบทเรียนเหล่านี ้
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ภาพรวมของวิชานี ้
1. วิชานีจ้ะพดูถึงหนึง่ในเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสดุของการด าเนินชีวิตส าหรับคริสเตียนใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ผู้คนท่ีมีเบือ้งหลงัของปัญหาการติดยาเสพติดหรือปัญหาอ่ืนๆ ท่ีครอบง าชีวิต  มีผู้คนมากมายท่ีมาจาก
พืน้ภมูิครอบครัวท่ีไมไ่ด้กระท าบทบาทหน้าท่ีอย่างเหมาะสม และด้วย  เหตนีุ ้  ความสมัพนัธ์สว่นตวัของ
พวกเขากบัคนอ่ืนทัง้ตอ่คนในครอบครัวหรือกบัเพ่ือนๆ นัน้จึง  เป็นสิ่งท่ีผิดไปจากท่ีควรเป็น  ดงันัน้การ
พาคนเหล่านีอ้อกมาสูเ่ส้นทางแหง่ความสมัพนัธ์ท่ีดีจงึเป็นการท้าทายท่ียิ่งใหญ่  วิชานีไ้ม่อาจสอนทกุ
อย่างท่ีจ าเป็นได้ในทกุประเด็น โดยบางประเด็น จ าเป็นต้องถกูครอบคลมุในเนือ้หาวิชาอ่ืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเด็นหวัข้อคนโสดกบัเพศสมัพนัธ์ การคบหาดใูจกนั และการแตง่งาน เป็นต้น

2. ขอให้แนะน าวิชานีแ้ก่ผู้ เรียนก่อนท่ีคาบเรียนแรกของวิชานีจ้ะเร่ิมต้นประมาณหนึง่หรือสองวนั พร้อมกบั
มอบหมายการบ้านท่ีต้องท าชิน้แรกสดุแก่ผู้ เรียนด้วย   โครงการแรกในสมดุบนัทกึ โครงการนัน้
จ าเป็นต้องท าให้เสร็จก่อนท่ีคาบเรียนแรกจะเร่ิม   ขอให้มอบคูมื่อผู้ เรียนและมอบหมายให้ผู้ เรียนอ่าน
บทเรียนท่ีหนึง่ซึง่จะมีการอภิปรายในคาบเรียนแรก

3. ในหน้าถดัไปของคูมื่อครูเลม่นี ้ท่านจะพบส าเนารายการการบ้าน ซึง่ได้ให้วนัท่ีท่ีได้ ก าหนดว่าแตล่ะ
การบ้านนัน้ควรท าเสร็จเม่ือไหร่ ให้ผู้ เรียนใส่วนัท่ีท่ีเหมาะสมลงไปในช่องท่ีก าหนด โดยให้ผู้ เรียนใช้
ส าเนาท่ีว่างอยู่ของรายการการบ้าน ท่ีอยูด้่านหลงัสมดุบนัทกึโครงการของพวกเขา

4. ในบทท่ี 4 ของคูมื่อผู้ เรียนจะมีเนือ้หาส่วนหนึ่งของเร่ืองการคบหาดใูจ   ในบางประเทศจะมีแนวคิดของ
การคบหาดใูจกนัท่ีแตกตา่งจากธรรมเนียมในอเมริกาเป็นอยา่งมาก ดงันัน้ท่านอาจจ าเป็นต้องปรับใช้
เนือ้หาบางอย่าง แตข่อให้แนใ่จวา่ทา่นได้คงไว้ซึง่หลกัการตามพระคมัภีร์ในสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัส่วนนีข้อง
วิชา

5. ประเด็นหนึง่ท่ีไมไ่ด้ถกูกล่าวถึงเลยในวิชานีก็้คือการรือ้ฟืน้ความสมัพนัธ์ท่ีแตกสลาย   หวัข้อนีเ้ป็น
ประเด็นท่ีส าคญั แตจ่ าเป็นต้องถกูครอบคลมุในอีกวิชาหนึ่ง   ท่านอาจสามารถระบอีุก  หลายเร่ืองของ
ความสมัพนัธ์ท่ีส าคญัอ่ืนๆ ซึ่งนา่จะถกูรวมไว้ในท่ีนีด้้วย    การตดัสินใจเก่ียวกบัขอบเขตของประเด็น
เนือ้หาในวิชานีน้บัเป็นความยากล าบากอย่างหนึง่ท่ีผู้ เขียนได้เผชิญใน ขณะท่ีเขียนเนือ้หาวิชานี ้
เปา้หมายของเราคือการให้จดุเร่ิมต้นพืน้ฐานของการพฒันา ความสมัพนัธ์ท่ีถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้า
หลกัสตูร การศึกษาสวนตวัส าหรับคริสเตียนใหม่ จะ ครอบคลมุหวัข้อการรือ้ฟืน้ความสมัพนัธ์ท่ีแตก
สลายโดยให้รายละเอียดมากขึน้ หรือในหลกัสตูรขัน้สงูของ การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่



ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนอ่ืน 11 

รายการการบ้าน 

ช่ือวิชา  ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนอ่ืน

แบบทดสอบย่อย 

ข้อท่องจ า วันที่ 

1. ฟีลิปปี 4:8      วนัท่ี 2 

2. มทัธิว 19:5      วนัท่ี 3 

3. 

โครงการ วันก าหนดส่งงาน 

1. วนัท่ี 1 

2. วนัท่ี 2 

3. วนัท่ี 3 

4. วนัท่ี 4 

5. วนัท่ี 4 

6. วนัท่ี 4 

การสอบ วนัท่ี 5 
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บทเรียนที่ 1 
เราเป็นเพื่อนประเภทใด? 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

เราจ าเป็นต้องมองดอูยา่งสตัย์ซ่ือวา่ความสมัพนัธ์สง่ผลตอ่ชีวิตของเรา จนถึงขณะนีอ้ยา่งไรบ้าง 

2. ข้อพระธรรมหลัก: สุภาษิต 13:20 (TNCV)

 คบกบัคนฉลาดแล้วจะฉลาด  ข้องแวะกบัคนโง่จะพบกบัความเลวร้าย 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทเรียนท่ี 1 ของคูมื่อผู้ เรียนจะน ามาใช้ร่วมกบับทเรียนนี ้รวมถึงโครงการท่ี 1 “เพือ่น” ในสมดุบนัทึก
โครงการ 

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน     (3-5 นาที)

ให้เร่ิมต้นบทเรียนของวนันีด้้วยเร่ืองราวเก่ียวกบัเพ่ือน 

ก. เร่ืองราวนีอ้าจเป็นเร่ืองราวเพ่ือนคนหนึ่งท่ีท่านมี  ซึง่มีอิทธิพลด้านบวกตอ่ชีวิตของท่าน 

ข. ทา่นอาจใช้วิดีโอเร่ืองสัน้ของผู้ ท่ีส าเร็จหลกัสตูรจากทีนชาล์เลนจ์แล้วซึง่เคยตอบค าถาม ท่ีวา่ 
มิตรภาพของเราเปล่ียนแปลงไปอย่างไรบ้างเม่ือเราได้มอบชีวิตแดพ่ระเยซู? 

ค. ทา่นอาจสมัภาษณ์ชีวิตใครบางคนท่ีเรียนจบหลกัสตูรนีซ้ึง่เคยตอบค าถามท่ีว่ามิตรภาพของเรา
เปล่ียนแปลงไปอย่างไรบ้างเม่ือเราได้มอบชีวิตแดพ่ระเยซู?  สามารถใช้บคุคลนีใ้นการยกตวัอย่างได้
ในประเด็นของบทเรียน เพ่ือดกูารตอบสนองขอผู้ เรียนในเร่ืองมิตรภาพของพวกเขาเปล่ียนไปอยา่งไร
หลงัจากท่ีได้มารู้จกักบัพระเยซูคริสต์ 

5. แนะน าวิชานีใ้นเร่ืองความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนอ่ืน     (2-3 นาที)

ให้ส ารวจประเด็นหลกัท่ีเราจะสอนในวิชานีค้ร่าวๆ   จงชีใ้ห้เห็นว่าวิชานีไ้มไ่ด้สอนทกุอย่างท่ีผู้ เรียน
จ าต้องรู้เก่ียวกบัเร่ืองมิตรภาพ  แตว่ิชานีจ้ะช่วยให้คริสเตียนรู้ว่าจะเร่ิมต้นพฒันาชีวิตในด้านนีอ้ยา่งไร  

1 
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เราจะพดูเร่ืองความสมัพนัธ์กบัเพศตรงข้ามในบทท่ี 4  เพียงคร่าวๆ เท่านัน้   เร่ืองเพศสมัพนัธ์กบัคน
โสดและการแตง่งานนัน้   ในแตล่ะหวัข้อสามารถสอนได้อีกหนึง่วิชาเลยทีเดียว   หนนุใจผู้ เรียนให้ศกึษา
เพิ่มเตมิในประเด็นเหล่านีส้่วนตวั   และหากท่านจะมีชัน้เรียนเพิ่มเตมิในอนาคตท่ีก าหนดไว้แล้วว่าจะ
สอนเก่ียวกบัหวัข้อเหล่านี ้ ก็เป็นโอกาสดีส าหรับผู้ เรียนท่ีจะรู้วา่จะมีการเรียนวิชาเหล่านีต้อ่ไปในอนาคต 

ในวิชา การศึกษาส่วนตวัส าหรับคริสเตียนใหม่ ก็ยงัจดัเตรียมโอกาสตา่งๆ ส าหรับการศกึษา
รายละเอียดมากขึน้เก่ียวกบัประเด็นทัง้หมดท่ีได้พดูไว้ในวิชานี ้ 

ขณะท่ีท่านแนะน าบทเรียนของวนันี ้จงชีว้่าเม่ือเราพดูคยุถึงความสมัพนัธ์สว่นตวักบัคนอ่ืนนัน้  
เราได้รวมถึงทัง้คนในครอบครัวและเพ่ือนๆ ภายนอกด้วย   วิธีการท่ีเราพฒันาความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน
ภายนอกครอบครัวของเรานัน้เราได้รับอิทธิพลและเรียนรู้จากการสร้างความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว
ของเราเอง 

ขณะท่ีท่านก าลงัสอนคาบเรียนในวนันี ้จงให้ความสนใจในสามสว่นท่ีส าคญัของเนือ้หาในบทเรียนท่ี 
1 ของคูมื่อผู้ เรียน และพิจารณาวา่ทา่นจะใช้เวลามากน้อยแคไ่หนในแตล่ะส่วนเหล่านี ้ ทางเลือกอยา่ง
หนึง่ก็คือ การให้เวลาเท่าๆ กนัแก่แตล่ะส่วน คือส่วนละประมาณ 12-15 นาที ดงันี ้คือ  

ก.  ความสมัพนัธ์ในอดีตของเรา 

ข.  เราเป็นเพ่ือนประเภทใดส าหรับคนรอบข้าง 

ค.  เราเข้าใจมมุมองของพระเจ้าเก่ียวกบัมิตรภาพดีแคไ่หน 

6. แนะน าหัวข้อ ก. ความสัมพันธ์ในอดีตของเรา     (2-3 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 4)

ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่าขณะท่ีเรามองดคูวามสมัพนัธ์ในอดีตของเรานัน้  เราต้องมองดท่ีูความสมัพนัธ์ใน
ครอบครัวของเราก่อนท่ีจะดมูิตรภาพด้านอ่ืนของเรา   ในสว่นท่ีสามนัน้จะมีการพดูถึงความสมัพนัธ์ใน
โลกของจินตนาการ 

เราก าลงัจะพดูในหวัข้อท่ีเป็นเร่ืองส่วนตวัอยา่งมากซึง่อาจเตม็ด้วยความทรงจ าท่ีเจ็บปวดจาก
ประสบการณ์ของผู้ เรียนเอง   ครูควรจะสร้างบรรยากาศท่ีเปิดกว้างและท าให้ผู้ เรียนรู้สกึปลอดภยัท่ีจะ
พดู    วิธีหนึง่ท่ีสามารถท าได้คือน าทางด้วยการแบง่ปันประสบการณ์ส่วนตวัของครูเอง   อีกทางเลือก
หนึง่ก็คือ การให้ผู้ เรียนทีนชาล์เลนจ์ท่ีเรียนจบหลกัสตูรไปแล้วมาสมัภาษณ์ในประเด็นส าคญัเหล่านี ้
ในช่วงท่ีทา่นด าเนินการสอนบทเรียนนี ้  การเปิดเผยของเขาอาจช่วยผู้ เรียนให้เปิดใจและพดูคยุเร่ือง
ประสบการณ์ของพวกเขาบ้าง  
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7. ครอบคลุมหัวข้อ ก.-1-ก) ครอบครัวของเราผิดพลาดเร่ืองบทบาทหน้าที่หรือไม่?
(2-4 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 5-6)

ให้เร่ิมประเดน็นีด้้วยการชีแ้จงวา่ ไมมี่ใครมาจากครอบครัวท่ีสมบรูณ์แบบ   บางครอบครัวอาจท าผิด
ไปจากบทบาทหน้าท่ีของตวัเองท่ีควรจะเป็น    ครูจ าเป็นต้องอธิบายความหมายว่าอะไรคือสิ่งท่ีท าให้
ครอบครัวท าผิดไปจากบทบาทของตน   ถามค าถามท่ีก าหนดให้จากนััน้ให้ผู้ เรียนให้ค าจ ากดัความของ
ครอบครัวท่ีท าหน้าท่ีผิดปกติ   ขอให้ผู้ เรียนยกตวัอยา่งประกอบด้วย 

การท่ีบางคนมาจากครอบครัวคริสเตียนไม่ได้ท าให้สมาชิกในครอบครัวนัน้เป็นผู้ ท่ี “ท าตามบทบาท
หน้าท่ี” ท่ีเหมาะสม  และการท่ีใครบางคนมาจากครอบครัวท่ีพอ่แมไ่มไ่ด้เป็นคริสเตียนนัน้ก็ไมไ่ด้ท าให้
ครอบครัวนัน้กลายเป็นผู้ ท่ี “ท าผิดจากบทบาทหน้าท่ี”/ “ท าหน้าท่ีผิดปกติ” ของตนเชน่กนั   

เขียนลกัษณะของครอบครัวท่ีท าตามบทบาทหน้าท่ีบนกระดาน  และครอบครัวท่ีไมไ่ด้ท าตาม
บทบาทหน้าท่ีของตน   อย่าใช้เวลาในการพดูหวัข้อนีน้านเกินไปแคช่่วยให้ผู้ เรียนเห็นว่าเบือ้งหลงัของ
ครอบครัวมีผลกระทบตอ่แนวทางท่ีพวกเขาเติบโตขึน้   ท่านอาจให้ผู้ เรียนประเมินดวู่าพอ่แมข่องพวกเขา
รับมือกบัความสมัพนัธ์อย่างไรบ้าง  พอ่แมมี่ความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัหรือไม่?  หรือมีปัญหากบัเพ่ือนๆ 
ของตน?  พ่อแมเ่ก็บตวัและไมย่อมพฒันาความสมัพนัธ์หรือไม่?   

หากผู้ เรียนมาจากครอบครัวท่ีไมไ่ด้ท าตามบทบาทหน้าท่ีแล้ว เขาก็อาจไมไ่ด้เรียนรู้บทเรียนท่ีส าคญั
เก่ียวกบัวิธีสร้างมิตรภาพท่ีดีกบัคนอ่ืน  

8. ครอบคลุมหัวข้อ ก.-1-ข)  การท าทารุณเป็นส่วนหน่ึงของประวัตคิรอบครัวเราหรือไม่?
(2-4 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 6-7)

จงระมดัระวงัวิธีการท่ีจะใช้รับมือกบัประเด็นนีใ้นคาบเรียน เพราะประเด็นนีอ้าจน าผู้ เรียนไปสู่ความ
ทรงจ ามากมายท่ีเจ็บปวด   หากว่าผู้ เรียนมาจากครอบครัวท่ีท าทารุณ   จดุประสงค์หลกัของเราในท่ีนี ้
ไมใ่ชใ่ห้พวกเขาเล่าถึงการท าทารุณท่ีเคยเจอมาในวยัเด็ก   แตเ่ปา้หมายหลกัของเราคือเพ่ือชีใ้ห้เห็นว่า
การท าทารุณในครอบครัวนัน้จะก่อให้เกิดบาดแผลท่ีใหญ่หลวงตอ่ความสมัพนัธ์ส่วนตวักบัคนอ่ืน 

จงชีใ้ห้เห็นว่าหากผู้ เรียนมาจากครอบครัวท่ีมีเบือ้งหลงัของการท าทารุณในทางหนึ่งทางใด เช่น 
ทางด้านค าพดู การกระท า อารมณ์ความรู้สึก และทางเพศ ทัง้หมดนีจ้ะก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิต
ของพวกเขา   พวกเขาสามารถเรียนรู้วิธีการท่ีจะมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคนอ่ืนได้  แตบ่าดแผลท่ีเกิดขึน้
จากอดีตก็ยงัก่อให้เกิดความยุ่งยากในความสมัพนัธ์ 
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เราจะไมเ่ข้าไปสู่การอภิปรายในรายละเอียดเก่ียวกบัชนิดของการทารุณกรรมท่ีผู้ เรียนเคยมี
ประสบการณ์มา   ผู้ เรียนคงต้องขอความช่วยเหลือแบบส่วนตวั  โดยการอ่านหนงัสือซึง่แนะน าวิธีจดัการ
กบัการทารุณกรรมทางเพศ   หรือหาข้อมลูเพิ่มเติมและการสมัมนาท่ีให้ความช่วยเหลือในด้านนีด้้วย  
โดยดไูด้ในเวบไซต์ www.committedtofreedom.org   

หนึง่ในประเด็นตา่งๆ ท่ีควรยกขึน้มาพดูก็คือว่าความเสียหายท่ีก่อขึน้จากคนท่ีควรจะเป็น 
“ความสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยั”  แตก่ลบัท าทารุณนัน้จะสง่ผลท่ีรุนแรงได้มากเพียงใด   สิ่งนีท้ าลายความ
ไว้วางใจท่ีไมเ่พียงแตใ่นความสมัพนัธ์ของท่านกบัคนท่ีท าทารุณเท่านัน้ แตย่งัสามารถสง่ผลกระทบตอ่
ความสมัพนัธ์ท่ีท่านอาจมีกบัคนอ่ืนได้อย่างง่ายดาย 

หากท่านมีผู้ เรียนท่ีเรียนจบหลกัสตูรแล้วมาร่วมในคาบเรียนนี ้และมีเบือ้งหลงัของการถกูท าทารุณท่ี
เกิดขึน้กบัพวกเขาแล้ว ท่านอาจให้บคุคลนีแ้บง่ปันสัน้ๆ ว่าสิ่งนีส้ง่ผลกระทบตอ่ความสมัพนัธ์สว่นตวัของ
เขากบัผู้คนอ่ืนอยา่งไรบ้าง 

9. ครอบคลุมหัวข้อ ก.-1-ค) ครอบครัวของเรามีวัฒนธรรมด้านความสัมพันธ์อย่างไรบ้าง?
(2-4 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 7)

ขณะท่ีอภิปรายในส่วนนี ้  ชีใ้ห้ผู้ เรียนเข้าใจว่าวฒันธรรมด้านความสมัพนัธ์ในครอบครัวของเรา 
แตล่ะคนนัน้เป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลท่ีส าคญัตอ่ชีวิตของเราอยา่งไร    ในบางแง่มมุ หวัข้อนีจ้ะคล้ายกบั 
หวัข้อ ก. “ครอบครัวของเราผิดพลาดเร่ืองบทบาทหน้าท่ีหรือไม่?” 

จงชีใ้ห้เห็นว่าเป็นการง่ายท่ีจะหาข้อแก้ตวัส าหรับวิธีรับมือกบัความสมัพนัธ์ โดยการพดูวา่ 
“ครอบครัวของเราก็เป็นอย่างนีแ้หละ”   บางวฒันธรรมของครอบครัวอาจเป็นสิ่งท่ียอดเย่ียม ในขณะ 
ท่ีบางวฒันธรรมก็อาจแยม่าก   เราจ าเป็นต้องน าวฒันธรรมของครอบครัวเหล่านีม้าตรวจสอบกบั 
พระวจนะของพระเจ้า เพ่ือจะพิจารณาดวู่าเราควรจะรับมาปฏิบตัติอ่ไปอีกหรือไม่  หรือควรจะหา
วฒันธรรมอ่ืนท่ีแตกตา่งไปจากเดมิมาแทนท่ี    จงท้าทายผู้ เรียนให้เป็นคนแรกของครอบครัวท่ีจะสร้าง
วฒันธรรมใหม่ตามหลกัของพระเจ้า ซึง่พวกเขาจะสง่ตอ่ไปยงัลกูหลานของพวกเขาตอ่ไป 

10. ครอบคลุมหัวข้อ ก.-2-ก) เพื่อนๆ ดีหรือร้ายต่อเรา?     (2-3 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 8)

ในเวลานีค้วามสมัพนัธ์สว่นตวัของผู้ เรียนได้เคล่ือนท่ีจากสมาชิกในครอบครัวไปสู่คนท่ีเป็นเพ่ือนของ
พวกเขา   ท่านอาจท ารายการหนึง่ท่ีผู้ เรียนสามารถรับรู้ว่าเพ่ือนของเขาเป็นคนท่ีดีตอ่พวกเขา  และอีก
รายการหนึ่งท่ีผู้ เรียนสามารถรับรู้ว่าเพ่ือนเป็นคนท่ีร้ายกบัพวกเขา   อาจต้องการกลบัมาดเูนือ้หานีอี้ก
เม่ือพดูหวัข้อ ค. คือ เราเข้าใจมมุมองของพระเจ้าเก่ียวกบัมิตรภาพดีแค่ไหน 
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ให้ผู้ เรียนแบง่ปันค าตอบตอ่ค าถามท่ี 1 ของโครงการท่ี 1 ในสมดุบนัทึกโครงการ 

ค าถาม 1:  จงใช้เวลาคิดถึงคนที่เคยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรา   เขียนข้อดีของเขาที่ท าให้
พวกเขาเป็นเพื่อนที่ดี

ค าตอบส าหรับสองค าถามนี ้คือ เพ่ือนดีกบัเราหรือไม?่   หรือว่าพวกเขาร้ายกบัเรา?   จะชว่ยให้
ผู้ เรียนเห็นวา่ตงัเองมีความเข้าใจดีแคไ่หนเก่ียวกบัลกัษณะของความสมัพนัธ์ท่ีดีวา่เป็นอยา่งไร 

11. ครอบคลุมหัวข้อ ก.-2-ข) เราเข้าส่วนในความสัมพันธ์ที่ส่งผลร้ายหรือไม่?
(2-3 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 8-9)

ในการเตรียมบทเรียนส่วนนี ้ ทา่นอาจเลือกบางคนท่ีเคยมีเพ่ือนท่ีสร้างผลร้ายไว้ล่วงหน้า และให้เขา
เตรียมตวัแบง่ปันประสบการณ์ด้านนีข้องเขา   ถ้าหากว่าคนๆ นีเ้ป็นหนึง่ของผู้ เรียนในชัน้เรียนของท่าน  
ทา่นอาจสมัภาษณ์ผู้ เรียนคนนีก็้ได้ 

หากท่านไมมี่ผู้ เรียนท่ีเข้ากบัประเด็นนี ้ท่านอาจต้องการหาใครบางคนซึง่เคยมีความสมัพนัธ์ท่ีก่อ
ผลร้ายในชีวิต แล้วสมัภาษณ์เขา  บางทีท่านอาจใช้การถ่ายวิดิีโอโดยให้บคุคลนัน้แบง่ปันวา่เป็นอย่างไร
ในการใช้ชีวิตกบัเพ่ือนประเภทนี ้  จงให้เขาแบง่ปันถึงวิธีการท่ีเขาสามารถหลีกหนีจากความสมัพนัธ์นีไ้ด้
ในท่ีสดุ 

ตวัอยา่งของความสมัพนัธ์ท่ีส่งผลร้าย 

 การอยูใ่นความสมัพนัธ์กบัใครบางคนท่ีท าทารุณตอ่เราทัง้ทางร่างกายหรือทางค าพดู

 บางคนท่ีน าเราไปสูเ่ส้นทางของความบาปท่ีถล าลึกและการติดยาเสพติดหรือปัญหาอ่ืนๆ ท่ี
ครอบง าชีวิต

 บางคนท่ีพยายามจะครอบง าชีวิตของเรา

 บางคนท่ีท าให้เรามีสว่นเก่ียวข้องกบัเร่ืองอาชญากรรม

 บางคนซึง่พาให้เราหา่งไกลจากความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัพระเจ้า

สารท่ีก่อให้เกิดอนัตรายคือสิ่งท่ีเป็นพิษร้าย   ความสมัพนัธ์ท่ีเป็นอนัตรายก็คือความสมัพนัธ์ท่ีพน่
พิษร้ายใสชี่วิตของเรา  นัน่คือ ความสมัพนัธ์ท่ีท าลายบางสิ่งในชีวิตของเราท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เรามี   
ความสมัพนัธ์ท่ีเป็นพิษร้ายจะน าการท าลายล้างมาสูชี่วิตของเรา    แทนท่ีจะสร้างกลบัพงัทลายชีวิตของ
เรา 
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12. ครอบคลุมหัวข้อ ก.-2-ค) ปัญหาที่เราได้เจอกับเพื่อนคืออะไร?  (2-3 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 9)

ในการอภิปรายประเด็นนี ้ท่านอาจแคท่ ารายการของปัญหาประเภทตา่งๆ ท่ีผู้ เรียนสามารถแยกแยะ
วา่พวกเขาได้ประสบในความสมัพนัธ์ท่ีมีกบัเพ่ือนๆ  น่ีเป็นโอกาสดีท่ีผู้ เรียนจะเปิดตวัและแบง่ปันความ
คิดเห็น 

จงให้ผู้ เรียนแบง่ปันค าตอบของค าถามท่ี 2 จากโครงการท่ี 1 ในสมดุบนัทึกโครงการ 

ค าถามที่ 2:  ปัจจัยประเภทใด (ปัญหาต่างๆ ความไม่ลงรอย ฯลฯ) ที่ท าลายมิตรภาพ? 

หากผู้ เรียนไมใ่ช่คนท่ีเปิดกว้างนกั ท่านอาจต้องใช้ตวัอย่างจากชีวิตของท่านเอง (หรือการสมัภาษณ์
อดีตผู้ เรียนท่ีจบหลกัสตูรจากทีนชาล์เลนจ์) และท ารายการถึงปัญหาตา่งๆ ท่ีเพ่ือนในอดีตได้น าเข้ามาสู่
ชีวิตของท่าน 

13. ครอบคลุมหัวข้อ ก.-3. ความสัมพันธ์ในโลกแห่งจินตนาการ
(2-3 นาที  คูมื่อผู้ เรียน  หน้าท่ี 9-10)

เม่ือพดูถึงความสมัพนัธ์ในโลกแหง่จินตนาการของผู้ เรียนนัน้  ท่านจงชีใ้ห้เห็นถึงความแตกตา่ง
ระหว่างการเลน่แบบเด็กปกติทัว่ไปกบัพฤติกรรมของคนท่ีเป็นผู้ ใหญ่   ให้พดูถึงการท่ีผู้ ใหญ่อาจมี
ความสมัพนัธ์แบบความเพ้อฝันซึง่ไมเ่ป็นผลดีตอ่ตนเอง   หนึง่ในความสมัพนัธ์แบบท่ีว่าก็คือการสร้าง
ความสมัพนัธ์ในความคิดโดยมีตณัหาความใคร่เป็นตวัก าหนด   การมองดภูาพลามกอนาจารก็เป็นอีก
ตวัอยา่งหนึง่ของความสมัพนัธ์ในโลกแหง่จินตนาการท่ีไม่เป็นผลดี 

จงชีใ้ห้ผู้ เรียนเข้าใจว่าการสร้างภาพจินตนาการอยู่ในหวัของเราขณะท่ีเราอยูก่บัใครบางคนนัน้ไมไ่ด้
เป็นความสมัพนัธ์ท่ีแท้จริง     หรือแม้แตว่ิดีโอเกมส์ก็เป็นอีกหนึง่ตวัอย่างเร่ืองความสมัพนัธ์ท่ีเป็นความ
เพ้อฝันซึง่อาจทดแทนความสมัพนัธ์ท่ีแท้จริง 

หนึง่ในเหตผุลท่ีความสมัพนัธ์ในโลกแห่งจินตนาการอาจดเูหมือนวา่ดีเหลือเกินก็คือการท่ีเราเป็นผู้
ควบคมุความสมัพนัธ์นัน้ทัง้หมด  เพราะเหตวุ่าความสมัพนัธ์ทัง้หมดนัน้อยูใ่นความคิดของเราเอง   
อย่างไรก็ตามความสมัพนัธ์ท่ีแท้จริงจะเก่ียวข้องกบัความเส่ียงเพราะคนอ่ืนในความสมัพนัธ์สามารถ
ปฏิเสธเราได้ 

จงชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่าความสมัพนัธ์ในโลกของจินตนาการนัน้ไมเ่คยน าความพงึพอใจท่ีแท้จริงมาสู่
ชีวิตของเราได้   เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างเรมาเพ่ือความสมัพนัธ์ท่ีจริงแท้เท่านัน้ 
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14. แนะน าหัวข้อ ข. เราเป็นเพื่อนประเภทใดส าหรับคนรอบข้าง
(1-2 นาที    คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 10-11)

ในขณะท่ีแนะน าเนือ้หาส าคญัสว่นท่ีสองของคาบเรียนในวนันี ้ จงชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นด้วยว่าเวลานีเ้รา
ก าลงัจะอภิปรายในอีกด้านหนึง่ในประเดน็ของมิตรภาพนี ้โดยส่วนแรกของบทนีโ้ดยหลกัๆ แล้วจะมองดู
วิธีการท่ีคนอ่ืนสร้างความสมัพนัธ์กบัพวกเขา       

15. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-1. เราเป็นเพื่อนท่ีดีหรือไม่?     (3-4 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 10)

ให้ผู้ เรียนคิดว่าตนเองคือเพ่ือนของผู้ เรียน และถามว่า 

 คนอ่ืนอยากเป็นเพ่ือนกบัเราหรือไม่?

 เราเป็นเพ่ือนประเภทใดตอ่คนอ่ืน?

 เรามีอิทธิพลตอ่ชีวิตของเพ่ือนๆ ในด้านลบหรือด้านบวก?

 เราคือคนท่ีเพ่ือนๆ สามารถไว้วางใจได้หรือไม?่

ขอให้ผู้ เรียนอภิปรายกนัวา่พวกเขาคิดวา่คนอ่ืนมองดพูวกเขาอย่างไร   สิ่งท่ีเราพยายามท าในท่ีนีก็้
คือ การท าให้ผู้ เรียนมองดตูนเองอยา่งสตัย์ซ่ือ  และเห็นวา่พวกเขาเป็นเพ่ือนประเภทใดตอ่คนอ่ืน 

16. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-2. เรา “ใช้เพื่อนเปลือง” หรือไม่?     (3-4 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 10-11)

ในการเตรียมส าหรับส่วนนีข้องบทเรียน   ทา่นอาจต้องการค าพยานของใครบางคนท่ีเคยเป็นผู้ ใช้
ความสมัพนัธ์อย่างสิน้เปลือง   หมายถึงคนท่ีใช้ประโยชน์จากคนอ่ืนเม่ือเสร็จธุระแล้วก็ขจดัพวกเขา
ออกไป    หรือหาค าพยานท่ีเคยเกิดขึน้มาแล้ว  เช่น ในอดีตคณุเคยใช้เพ่ือนเปลืองหรือไม่?   หากมี
อาสาสมคัรในชัน้เรียนจะตอบ  ก็ให้พวกเขาอธิบายว่าความสมัพนัธ์ของเขามีลกัษณะอย่างไร และ
ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ในระยะยาว 

17. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-3. เราเป็นเพื่อนท่ีช่วยเพื่อนมากไปหรือไม่?
(3-5 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 11)

เม่ือพดูในประเด็นนี ้ จงแน่ใจวา่ท่านให้ค าจ ากดัความหมายของ “เพ่ือนท่ีช่วยเพ่ือนมากไป”  ซึง่ก็คือ
การให้ความช่วยเหลือแบบผิดๆ  แก่เพ่ือนหรือแก่บคุคลท่ีตนรัก   ผู้ช่วยเหลือเหล่านีจ้ะเลีย้งปัญหาใน
ชีวิตของเพ่ือน   พวกเขาจะปกปิดความผิดให้เพ่ือนและช่วยสร้างข้อแก้ตวั   พวกเขาล้มเหลวท่ีจะ
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เผชิญหน้ากบัปัญหาในความสมัพนัธ์นัน้   พวกเขารู้สึกว่าเป็นคนดีเม่ือได้ชว่ยเหลือคนอ่ืน  ซึง่เป็นการ
ชว่ยกู้พวกเพ่ือนของตน  โดยพวกเขาเช่ือว่าหากท าตวัดีขึน้แล้ว บคุคลท่ีเป็นท่ีรักของเขาก็จะไมมี่ปัญหา 
ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ชีวิตของพวกเขา  

ประเด็นนีพ้ดูไว้รายละเอียดในหนงัสือ การอศัจรรย์ในปัจจุบนัที่ทีนชาล์เลนจ์ (Present Day 

Miracles at Teen Challenge) เขียนโดย เดวิด เบ็ตตี ้  ในหนงัสือนีจ้ะรวมเอาบทหนึง่ท่ีพดูถึงการเป็นผู้
ชว่ยเหลือ   ท่านสามารถดาวน์โหลดบทนีฟ้รีได้จากเว็บไซด์ www.iTeenChallenge.org   โดยให้เข้าไปท่ี
สว่น Resources และใช้Search tool ทางมมุขวาบนสดุเพ่ือจะเข้าไปถึงบทความนีท่ี้ช่ือ “Enabling” 

จงอภิปรายร่วมกบัผู้ เรียน ว่าพวกเขามีวิธีให้ความช่วยเหลือคนอ่ืนอย่างไรบ้าง   จงชว่ยผู้ เรียนให้
มองเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือแบบผิดๆ เหล่านีจ้ะจบลงท่ีการท าลายมิตรภาพท่ีดีและหลอ่เลีย้ง
ความสมัพนัธ์ท่ีผิดจากสิ่งท่ีควรเป็นอย่างไร 

18. ครอบคลุมหัวข้อ ค. เราเข้าใจมุมมองของพระเจ้าเก่ียวกับมิตรภาพดีแค่ไหน?
(1-2 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 12)

เร่ิมต้นส่วนท่ีสามของคาบเรียนในวนันีด้้วยการให้ภาพรวมคร่าวๆ ว่าประเด็นนีถ้กูสร้างขึน้จากสอง
ประเด็นก่อนหน้านัน้จากบทเรียนนีอ้ย่างไร  เราเร่ิมต้นโดยการมองดปูระวตัิสว่นตวัด้านความสมัพนัธ์
ของเรากบัคนอ่ืน คือทัง้กบัสมาชิกในครอบครัวและเพ่ือนๆ   แล้วเราก็หนัมาดตูนเองว่าเราเป็นเพ่ือน
ประเภทใดตอ่คนอ่ืน 

เวลานีเ้ราต้องการจะมองดทูศันะของพระเจ้าในเร่ืองความสมัพนัธ์   ในคูมื่อผู้ เรียนได้พดูไว้ 6 
ประเด็น (หน้าท่ี 10-14)   ท่านจ าต้องพิจารณาวา่จะเน้นประเด็นใด และสว่นใดบ้างท่ีทา่นจะกลา่วถึง
แบบคร่าวๆ ในขณะท่ีท่านก าลงัน าสู่การน ามาประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัของคาบเรียนในวนันี  ้

จงเน้นว่า พระคมัภีร์มีค าสอนมากมายในประเด็นของความสมัพนัธ์สว่นตวักบัคนอ่ืน และจะเป็น
ประโยชน์มาก หากเรายอมฟังสิ่งท่ีพระเจ้าตรัสเก่ียวกบัวิธีการท่ีเราจะพฒันาชีวิตของเราในด้านนี ้ 

19. ครอบคลุมหัวข้อ ค.-1. ล าดับความส าคัญของพระเจ้าเร่ืองความสัมพันธ์ในชีวิตเรา
(2-3 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 12)

ขณะท่ีท่านเร่ิมต้นการอภิปรายในประเด็นนี ้จงให้ผู้ เรียนมองดท่ีูพระบญัญัตข้ิอใหญ่สดุสองข้อใน
พระคมัภีร์ ซึง่ทัง้สองข้อตา่งก็เก่ียวข้องกบัเร่ืองความสมัพนัธ์  ดมูาระโก 12:28-31   จงชีใ้ห้เห็นวา่พระเจ้า
ทรงเป็นผู้ เช่ียวชาญในด้านความสมัพนัธ์ส่วนตวักบัคนอ่ืน และเราสามารถเรียนรู้ได้มากมายจาก
พระองค์ถึงวิธีการท่ีเราจะพฒันาความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน 
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ความสมัพนัธ์ท่ีดีเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าส าหรับชีวิตของท่าน และเป็นกญุแจส าคญั
อย่างหนึง่ท่ีน าสู่ประสบการณ์ชีวิตท่ีครบบริบรูณ์ คือ ชีวิตท่ีแท้จริง   

20. ครอบคลุมหัวข้อ ค.-2. แผนการของพระเจ้าในบทเรียนแรกสุดเร่ืองความสัมพันธ์
(2-3 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 12-13)

เป็นท่ีแนช่ดัว่าประเดน็นีจ้ะน าผู้ เรียนบางคนไปสูจ่ดุของความเจ็บปวดสว่นตวั  เม่ือเผชิญกบัความ
จริงท่ีว่าพ่อแมไ่ม่ได้ท าสิ่งท่ีพระเจ้าทรงตัง้ใจให้ท า  พ่อแมห่ลายคนหลน่ไปจากมาตรฐานความคาดหวงั
ของพระเจ้าท่ีมีส าหรับผู้ เป็นพอ่แมไ่ปไกลโข 

เป็นความตัง้ใจของพระเจ้าท่ีลกูน้อยจะเรียนรู้วิธีการพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคนอ่ืนจากผู้ เป็น 
พอ่แม่ของตน   แตผู่้ เรียนหลายคนอาจถกูเลีย้งดมูาโดยพ่อแมท่ี่ท าผิดไปจากบทบาทหน้าท่ีของตน   ณ 
เนือ้หาจดุนีท้า่นอาจต้องการชีน้ าผู้ เรียนให้ย้อนกลบัไปดรูายการของวิถีทางตา่งๆ ท่ีผิดไปจากบทบาทซึง่
ครอบครัวทัง้หลายได้ด าเนินอยู ่

จดุประสงค์ในท่ีนีไ้ม่ใชเ่พ่ือต าหนิพ่อแม่ของผู้ เรียนส าหรับปัญหาด้านความสมัพนัธ์ตา่งๆ   แตเ่พ่ือชี ้
ประเด็นท่ีว่าพวกเราหลายคนไปสู่ความสมัพนัธ์ท่ีไม่ดีกบัคนอ่ืน ก็เพราะว่าพ่อแม่ของเราล้มเหลวในการ
สอนเราถึงทศันะของพระเจ้าเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ท่ีดี  

21. ครอบคลุมหัวข้อ ค.-3. ทัศนะของโลกกับทัศนะของพระเจ้า    (2-3 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 13)

หวัข้อนีอ้าจเป็นหนึง่ในประเด็นท่ีท่านอาจต้องการใช้เวลามากกวา่ประเด็นอ่ืน  การช่วยให้ผู้ เรียน
เข้าใจวา่อะไรคือความแตกตา่งระหว่างทศันะของโลกกบัทศันะของพระเจ้าในเร่ืองความสมัพนัธ์นัน้
นบัว่ามีความส าคญัยิ่งตอ่การเจริญเติบโต 

จงอภิปรายคร่าวๆ ว่าทศันะของผู้ เรียนในเร่ืองความสมัพนัธ์นัน้ได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรม 
ภาพยนตร์ เพ่ือน รายการทีวี ฯลฯ อย่างไรบ้าง 

ทา่นอาจต้องการให้ผู้ เรียนบางคนเตมิข้อความในช่องว่างของคูมื่อผู้ เรียนในหน้าท่ี 13  ซึ่งพวกเขาได้
ระบถุึงความแตกตา่งระหว่างทศันะของโลกกบัทศันะของพระเจ้าในเร่ืองความสมัพนัธ์    ท่ีจริงลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ท่ีแตกตา่งกนัหกประการเหล่านีย้งัไมใ่ชล่กัษณะท่ีครบถ้วน ยงัมีลกัษณะอ่ืนๆ อีกมากมาย
ท่ีผู้ เรียนอาจระบเุพิ่มได้อีก 

ท้าทายผู้ เรียนให้ค้นหาข้อพระคมัภีร์ท่ีสอดคล้องกบัทศันะของพระเจ้าในแตล่ะลกัษณะเหลา่นีข้อง
ความสมัพนัธ์  
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22. ครอบคลุมหัวข้อ ค.-4. สติปัญญาจากพระธรรมสุภาษิตส าหรับเราวันนี ้
(2- 3 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 14)

เป็นไปได้ว่าทา่นอาจไมมี่เวลาอภิปรายรายละเอียดเร่ืองนี ้  แตจ่งให้ผู้ เรียนระบขุ้อพระคมัภีร์จาก
พระธรรมสภุาษิตท่ีพดูถึงเร่ืองความสมัพนัธ์   พระธรรมเลม่นีเ้ต็มด้วยค าเตือนมากมายเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์ท่ีไม่ดี และค าแนะน าท่ีดีมากมายเร่ืองวิธีการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี    ท้าทายผู้ เรียนให้
อา่นพระธรรมสภุาษิต โดยมองหาทกุข้อท่ีพดูถึงเร่ืองความสมัพนัธ์ 

จงท้าทายผู้ เรียนท่ีจะไมเ่พียงแตร่ะบขุ้อพระธรรมเหล่านีใ้นสภุาษิตเท่านัน้ แตใ่ห้เร่ิมต้นน าข้อ 
พระธรรมเหล่านีม้าปฏิบตัิในชีวิตของพวกเขาด้วย 

23. ครอบคลุมหัวข้อ ค.-5. จงเรียนรู้จากแบบอย่างของคนในพระคัมภีร์
(2-3 นาที    คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 14-15)

หากท่านไม่ระวงั เวลาของทัง้คาบเรียนอาจถกูใช้ไปกบัประเดน็นีอ้ย่างง่ายดาย   ดงันัน้ท่านจงึต้อง
พิจารณาก่อนว่าจะให้เวลามากน้อยเทา่ไหร่ในหวัข้อนี ้  แบบอย่างของผู้คนในพระคมัภีร์นัน้ได้ให้
ตวัอยา่งท่ีทรงพลงัยิ่งถึงบทเรียนตา่งๆ ท่ีเราจ าเป็นต้องน ามาประยกุต์ใช้ในชีวิตของเราในด้าน
ความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน 

ให้หยิบยกตวัอย่างเหล่านัน้จากคูมื่อผู้ เรียน หรือจากตวัอย่างอ่ืนๆ ท่ีท่านรู้สกึวา่เหมาะสมท่ีสดุกบั
ผู้ เรียนท่ีท่านก าลงัสอน เพ่ือจะชว่ยพวกเขาให้เห็นบทเรียนท่ีส าคญัเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หลาย 

ทา่นอาจให้ผู้ เรียนสกัหนึง่หรือสองคนมองดสูกัตวัอย่างจากคนในพระคมัภีร์ก่อนล่วงหน้า และให้น า
สิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ซึง่ได้มาจากการศกึษาเร่ืองราวของบคุคลท่ีเป็นตวัอย่างในพระคมัภีร์
นัน้มารายงานในชัน้เรียน 

24. ครอบคลุมหัวข้อ ค.-6. พระเยซูทรงสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างไร?
(2-3 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 16)

ในพระคมัภีร์พระเยซูทรงเป็นบรมครูผู้ เช่ียวชาญในด้านความสมัพนัธ์   และประเด็นหวัข้อนีก็้
สามารถกินเวลาทัง้คาบเรียนได้โดยง่ายเช่นกนั  จงเลือกสกัสองสามตวัอย่างจากชีวิตของพระเยซูคริสต์ท่ี
เป็นตวัอย่างในเร่ืองความสมัพนัธ์ซึง่ผู้ เรียนจ าต้องน ามาประยกุต์ใช้กบัชีวิตของพวกเขา 
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25. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (4-5 นาที)

มีประเด็นท่ีหลากหลายท่ีสามารถประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัในบทเรียนของวนันี ้   ท่านจ าเป็นต้อง
พิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งท่ีส าคญัตอ่ผู้ เรียนในเร่ืองความสมัพนัธ์ในบทเรียนนี ้  

ก.  จงให้ผู้ เรียนเขียนทศันะของโลกในด้านความสมัพนัธ์กบัทศันะของพระเจ้าในเร่ืองเดียวกนันี ้ตามท่ี
อยู่ในหน้าท่ี 13 ของคูมื่อผู้ เรียน   ท่านอาจต้องการให้ผู้ เรียนเตมิข้อความบนพืน้ฐานประสบการณ์
ของพวกเขาเอง   จงให้ผู้ เรียนระบขุ้อพระคมัภีร์ท่ีบง่ชีถ้ึงทศันะของพระเจ้าในด้านความสมัพนัธ์   
ทา่นอาจต้องการให้ผู้ เรียนท าโครงการนีร่้วมกนั 

ข.  จงให้ผู้ เรียนระบขุ้อพระคมัภีร์ 10 ข้อจากพระธรรมสภุาษิต ซึ่งพดูถึงประเดน็ของความสมัพนัธ์
สว่นตวักบัคนอ่ืน และเขียนอธิบายว่าข้อพระคมัภีร์เหล่านัน้สามารถน ามาใช้ในชีวิตได้อย่างไร 

ค.  จงให้ผู้ เรียนศกึษาชีวิตของพระเยซู และให้ระบ ุ6 ตวัอย่างความสมัพนัธ์ท่ีพระเยซูทรงมีกบัคนอ่ืน 
ตลอดจนระบวุา่มีบทเรียนอะไรบ้างท่ีเราสามารถน ามาใช้กบัชีวิตของตนเองในวนันี ้

26. การบ้าน

ก. หากท่านยงัไมไ่ด้แจกคูมื่อผู้ เรียนวิชานี ้ขอให้แจกในเวลานี ้ และมอบหมายให้ผู้ เรียน อ่านบทเรียน
ท่ี 2 จากคูมื่อผู้ เรียน เพ่ือเตรียมตวัส าหรับคาบเรียนถดัไป หนนุใจผู้ เรียนให้อ่านบทเรียนท่ี 1 อีก
ครัง้เพ่ือทบทวนประเด็นตา่งๆ ท่ีได้เรียนรู้ในคาบเรียนของวนันี ้

ข. ให้คะแนนกบัโครงการท่ี 1 เร่ือง “เพ่ือน”  ในสมดุบนัทกึโครงการ 

ค. จงหนนุใจให้ผู้ เรียนดโูครงการท่ี 2 “ประเภทท่ีแตกตา่งกนัของมิตรภาพ” และให้เร่ิมต้นท ารายงานนี ้
ภายหลงัจากอ่านบทเรียนท่ี 2 ของคูมื่อผู้ เรียน  จงแจ้งด้วยว่าเราจะเรียนจากโครงการนีใ้นคาบ
เรียนถดัไป 

27. การประเมินผล

กรุณาเขียนแสดงความคิดเห็นของท่านเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้ ส่วนใดบ้างท่ีใช้ได้ดีท่ีสดุ? 
สว่นใดบ้างท่ียากท่ีสดุส าหรับผู้ เรียนท่ีจะเข้าใจ?    
มีสิ่งใดท่ีดเูหมือนจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนมากท่ีสดุ? 
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บทเรียนที่ 2 
มิตรภาพสี่ประเภท 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ขัน้ตอนแรกของการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีมัน่คงคือพฒันาวิธีการปฏิบตัใินการแสดงบทบาทความ
รับผิดชอบของความเป็นเพ่ือนของเราอย่างสมบรูณ์ 

2. ข้อพระธรรมหลัก: 1 โครินธ์ 13:7 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม ปี1971

ความรักทนได้ทกุอยา่งแม้ความผิดของคนอ่ืน และเช่ือในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมี ความหวงัอยู่
เสมอ และทนตอ่ทกุอย่าง 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 2 ของคูมื่อผู้ เรียนจะถกูน ามาใช้ร่วมกบับทเรียนนี ้นอกจากนัน้เราจะใช้อีกสองรายงานจาก
สมดุบนัทึกโครงการในคาบเรียนของวนันีด้้วยดงัตอ่ไปนี ้ 

โครงการท่ี 1 “เพ่ือน” 

โครงการท่ี 2 “ประเภทท่ีแตกตา่งกนัของมิตรภาพ” 

4. แผนการสอนของครูส าหรับคาบเรียนนี ้

บทท่ี 2 ของคูมื่อผู้ เรียนได้น าเสนอมิตรภาพในวิธีการซึง่เป็นไปได้ว่าอาจไม่เป็นท่ีคุ้นเคยตอ่ผู้ เรียน  
ดงันัน้ท่านจ าเป็นต้องเตรียมตวัให้ตวัอย่างท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบัมิตรภาพในแตล่ะระดบั   การใช้
ตวัอยา่งจากชีวิตของท่านเองสามารถน ามาใช้ในการสอนบทเรียนส่วนนีไ้ด้ 

อีกทางเลือกหนึง่คือเชิญแขกมายงัชัน้เรียนเพ่ือท่านจะสมัภาษณ์เขา   ในการเลือกแขกรับเชิญนัน้ จง
แนใ่จว่าบคุคลนัน้คุ้นเคยกบัเนือ้หาของบทท่ี 2 ในคูมื่อผู้ เรียน และเตรียมตวัพร้อมท่ีจะพดูถึงแตล่ะระดบั
ของมิตรภาพ 4 ประเภท 

ทา่นอาจต้องเตรียมพร้อมในการอธิบายรายละเอียดว่ามิตรภาพประเภทท่ี 4 ซึง่ก็คือเพ่ือนท่ีสนิท
สนมนัน้ ไมไ่ด้ก าลงัส่ือถึงเร่ืองเพศสมัพนัธ์    ผู้ เรียนบางคนอาจต้องเรียนรู้อีกมากเก่ียวกบัวา่อะไรคือ
ความสนิทสนมท่ีแท้จริงในความสมัพนัธ์ 
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(เนือ้หาในคาบเรียนวนันีม้าจากหลกัการพืน้ฐานท่ีสอนในสถาบนัหลกัการพืน้ฐานชีวิต (Institute in 
Basic Life Principles)   หนงัสือทีใช้ในสมัมนานีใ้ห้ข้อมลูเพิ่มเติมเร่ืองมิตรภาพทัง้ส่ีประเภทนีท่ี้ท่านอาจ
ใช้ในการสอนคาบเรียนนี ้

5. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน     (2-3 นาที)

เร่ิมต้นการอภิปรายในวนันีด้้วยการให้ผู้ เรียนใคร่ครวญว่าใครเป็นเพ่ือนท่ีสนิทท่ีสดุของเขา และอะไร
ท าให้คนเหลา่นัน้เป็นเพ่ือนท่ีดี  ให้ผู้ เรียนดคู าตอบท่ีเขียนในค าถามท่ี 1 ในโครงการท่ี 1 แม้ว่าทา่นได้ใช้
โครงการนีไ้ปแล้วในบทเรียนก่อนหน้านัน้ กิจกรรมนีก็้ยงัใช้ได้กบับทเรียนในวนันีด้้วย 

หนึง่ในค าถามท่ีดีก็คือ ท าไมทกุคนท่ีผู้ เรียนรู้จกัจงึไมไ่ด้เป็น “เพ่ือนสนิท”?   ค าถามนีจ้ะชว่ยให้
ผู้ เรียนคิดถึงหนึง่ในประเดน็ท่ีส าคญัซึง่เราจะเน้นในวนันี ้นัน่คือ ไม่ใชท่กุคนท่ีเรารู้จกัจะเป็นเพ่ือนสนิท
ของเราเรา  

6. แนะน าบทเรียนของวันนี ้    (2-3 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 17)

ขณะท่ีท่านเร่ิมต้นชัน้เรียนวนันี ้จงชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่าเราจะมองหา 4 ประเภทของมิตรภาพ หรือ 4 
ระดบัของมิตรภาพ   จงหนนุใจผู้ เรียนให้ใช้โครงการท่ี 2 “ประเภทท่ีแตกต่างกันของมิตรภาพ” โดยใช้
รายงานนีใ้นตลอดคาบเรียนของวนันี ้ กิจกรรมแรกในโครงการนีคื้อให้ผู้ เรียนเขียนรายช่ือคนท่ีตรงกบัแต่
ละประเภทของมิตรภาพ   หนนุใจผู้ เรียนให้เขียนช่ือของคนเหลา่นัน้ลงไปขณะท่ีเรียนตลอดคาบเรียนใน
วนันี ้  

ทา่นอาจชีใ้ห้เห็นว่าบางคนไม่มีเพ่ือนท่ีใกล้ชิดหรือเพ่ือนท่ีสนิทสนม   จงแน่ใจวา่ผู้ เรียนไม่รู้สกึว่าถกู
กดดนัให้ต้องเตมิช่ือลงในทกุๆ ช่องว่างของกิจกรรมท่ีหนึง่ในโครงการท่ี 2 ของสมดุบนัทึกโครงการ 

7. ครอบคลุมหัวข้อ ก. ประเภทที่ 1: คนรู้จักมักคุ้น     (4-10 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 17-18)

ขณะท่ีท่านอภิปรายมิตรภาพในระดบันี ้จงชีใ้ห้เห็นว่าเราจะใช้ทัง้สามด้านตอ่ไปนีใ้น การบรรยายถึง
มิตรภาพในแตล่ะระดบั ดงันีคื้อ   

1. ค าบรรยาย

2. เสรีภาพของเรา

3. ความรับผิดชอบของเรา
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ผู้ เรียนส่วนใหญ่อาจพบวา่เป็นเร่ืองแปลกในการให้ความหมายของมิตรภาพจากสองข้อหลงันีคื้อ 
เสรีภาพของท่านและความรับผิดชอบของทา่น   แตจ่งให้ความชดัเจนว่าเม่ือเรามองดท่ีูมิตรภาพ 4 
ประเภทนี ้เราต้องการให้ผู้ เรียนเร่ิมต้นมองดแูตล่ะประเภทนีผ้า่นมมุมองของพระเจ้า นัน่คือ พระเจ้าทรง
คาดหวงัอะไรจากเราในแตล่ะประเภทของมิตรภาพ? 

แตจ่งแนใ่จว่าท่านได้ให้ตวัอย่างท่ีเจาะจงเก่ียวกบัคนรู้จกัมกัคุ้น 

ในหน้าท่ี 18 ของคูมื่อผู้ เรียนจะพดูถึงการมองดคูนรู้จกัมกัคุ้นแตล่ะคนว่าเปรียบ เสมือน “การพบปะ
ท่ีมาจากพระเจ้า”  จงแน่ใจวา่ผู้ เรียนเข้าใจวา่นัน่หมายถึงอะไร โดยการให้ตวัอย่างท่ีเจาะจงบางอยา่ง   
(ดหูน้าท่ี 15 ของคูมื่อผู้ เรียน) 

ในท้ายของหน้าท่ี 18 ของคูมื่อผู้ เรียนได้ให้บางสิ่งท่ีเจาะจงท่ีผู้ เรียนสามารถกระท าในความสมัพนัธ์
กบัคนท่ีรู้จกัมกัคุ้น   จงชีใ้ห้เห็นว่าหลายคนในบรรดาคนท่ีรู้จกัมกัคุ้นนัน้อาจไมไ่ด้เป็น 
คริสเตียนก็ได้ 

หนึง่ในประเด็นท่ีท่านอาจชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นก็คือ คนรู้จกัมกัคุ้นกลุม่นีจ้ะกลายเป็นแหลง่ของผู้คน ซึง่ 
เราจะเลือกบางคนสูม่ิตรภาพในระดบัตอ่ไป เช่น เพ่ือนทัว่ไป เพ่ือนใกล้ชิด หรือเพ่ือนท่ีสนิทสนม   เรา
จ าเป็นต้องแสวงหาอย่างตัง้ใจท่ีจะท าความรู้จกัมกัคุ้นกบัคนเหล่านัน้ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะกลายเป็นเพ่ือนท่ี
ใกล้ชิด 

ผู้ เรียนจ าเป็นต้องลงทนุลงแรงอย่างตัง้ใจในการท่ีจะท าความรู้จกักบัคริสเตียนคนอ่ืน ในคริสตจกัร
ของเขา ผู้ซึง่เติบโตเป็นผู้ ใหญ่มากกว่าตวัเขา และจะเป็นเพ่ือนท่ีสามารถช่วยเขาให้ใกล้ชิดกบัพระเจ้าได้
มากยิ่งขึน้ 

จงหนนุใจผู้ เรียนอย่างเจาะจงในประเด็นของการไม่เฉ่ือยช้าท่ีจะสร้างมิตรภาพใหม่ๆ    อย่ารอคอย
จนกระทัง่คนอ่ืนแสวงหาท่ีจะเป็นเพ่ือนของท่าน   แตจ่งแสวงหาอย่างตัง้ใจในการท าความรู้จกัมกัคุ้นกบั
คนใหม่ๆ อยูเ่สมอ โดยทลูขอพระเจ้าชีน้ าท่านในความสมัพนัธ์เหล่านี ้  อย่าแสวงหาท่ีจะเป็นผู้ รับ แตจ่ง
แสวงหาท่ีจะเป็นผู้ ให้   จงมองหาคนอ่ืนท่ีต้องการเพ่ือนและแสวงหาท่ีจะสร้างมิตรภาพกบัเขา   อยา่
แสวงหาท่ีจะเป็นเพ่ือนเฉพาะกบัคนเหล่านัน้ซึง่เป็นท่ีนิยมชมชอบซึง่อยู่รอบๆ ตวัท่าน   

8. ครอบคลุมหัวข้อ ข. ประเภทที่ 2: เพื่อนทั่วไป     (4-10 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 19)

ให้ใช้รูปแบบอย่างเดียวกบัท่ีใช้กบัประเภทของคนรู้จกัมกัคุ้น เพ่ือใช้บรรยายถึงเพ่ือนทัว่ไป เช่น ค า
บรรยาย เสรีภาพของเรา และความรับผิดชอบของเรา   จงช่วยให้ผู้ เรียนเห็นถึงความแตกตา่งระหวา่งคน
รู้จกัมกัคุ้นกบัเพ่ือนทัว่ไป 
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จงแนใ่จว่าท่านได้ให้ตวัอย่างท่ีเจาะจงเก่ียวกบัเพ่ือนทัว่ไป  ชีใ้ห้เห็นด้วยว่าท่านเป็นผู้ เลือกว่าใครคือ
ผู้ ท่ีจะเป็นเพ่ือนทัว่ไปของทา่น   ผู้ เรียนจ าเป็นต้องเอาใจใส่อยา่งยิ่งท่ีจะประยกุต์ใช้มาตรฐานท่ีสงูกว่ากบั
ผู้ ท่ีจะเป็นเพ่ือนทัว่ไป มากกว่าบรรดาคนท่ีรู้จกัมกัคุ้น  หลกัการเดียวกนันีจ้ะเป็นจริงส าหรับในอีกสอง
ระดบัถดัไปของมิตรภาพด้วยเชน่กนั 

จงอธิบายแก่ผู้ เรียนว่าในคาบเรียนถดัไปนัน้ เราจะพดูคยุมากขึน้เก่ียวกบัความส าคญัของการเลือก
เพ่ือนท่ีปลอดภยั   แตจ่งท าให้ผู้ เรียนต่ืนตวัว่าน่ีเป็นประเดน็ส าคญัท่ีจ าเป็นต้องใคร่ครวญในขณะท่ีเลือก
แม้แตค่นท่ีจะเป็นเพ่ือนทัว่ไป นัน่คือคนๆ นีเ้ป็นเพ่ือนท่ีปลอดภยัหรือไม่? 

ให้เปรียบเทียบความแตกตา่งของความรับผิดชอบส าหรับมิตรภาพในระดบันีก้บัระดบัของคนรู้จกั
มกัคุ้น   จงช่วยผู้ เรียนให้เห็นว่าในแตล่ะความรับผิดชอบท่ีน ามาใช้กบัคนรู้จกัมกัคุ้นนัน้ เป็นสิ่งท่ีสามารถ
ใช้ได้กบัเพ่ือนทัว่ไปด้วย และจะมีความรับผิดชอบท่ีสงูกว่านัน้อีก   ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบตอ่เพ่ือน
ทัว่ไปมากยิ่งกวา่ท่ีมีตอ่คนท่ีรู้จกัมกัคุ้น 

หากท่านได้เชิญแขกมาในคาบเรียนนีเ้พ่ือพดูคยุเก่ียวกบัเร่ืองมิตรภาพแล้ว จงให้แขกแบง่ปันความ
เข้าใจบางอยา่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัของเพ่ือน 

คงเป็นสิ่งดีด้วยในการหนนุใจให้ผู้ เรียนพฒันาความเป็นเพ่ือนทัว่ไปกบัผู้คนท่ีมีวยัแตกตา่งกนั ไมใ่ช่
เฉพาะกบัคนในวยัเดียวกบัพวกเขาเท่านัน้ 

9. ครอบคลุมหัวข้อ ค. ประเภทที่ 3: เพื่อนที่ใกล้ชิด     (4-10 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 20-21)

จงใช้รูปแบบอย่างเดียวกบัท่ีใช้กบัมิตรภาพสองระดบัก่อนหน้านัน้ เพ่ือบรรยายถึงเพ่ือนท่ีใกล้ชิด 
เชน่ ค าบรรยาย เสรีภาพของเรา และความรับผิดชอบของเรา    จงชว่ยผู้ เรียนให้เห็นถึงความแตกตา่ง
ระหว่างเพ่ือนใกล้ชิดกบัคนรู้จกัมกัคุ้นและเพ่ือนทัว่ไป 

จงแนใ่จว่าท่านได้ให้ตวัอย่างท่ีเจาะจงของเพ่ือนท่ีใกล้ชิด   จงชีใ้ห้เห็นว่าท่านเลือกว่าใครคือคนท่ีจะ
เป็นเพ่ือนท่ีใกล้ชิดของท่าน   ผู้ เรียนจ าเป็นต้องเป็นคนท่ีใส่ใจยิ่งเก่ียวกบัการใช้มาตรฐานท่ีสงูกวา่ตอ่
เพ่ือนท่ีใกล้ชิดมากกวา่กบัเพ่ือนทัว่ไปและคนรู้จกัมกัคุ้น   จงชีใ้ห้เห็นวา่ระดบัมิตรภาพยิ่งสงูขึน้ 
มาตรฐานของผู้ เรียนก็ยิ่งจ าเป็นต้องสงูตามไปด้วยส าหรับผู้นัน้ท่ีผู้ เรียนอนญุาตให้มาเป็นเพ่ือนในระดบั
นัน้  

จงแนใ่จว่าท่านได้เปรียบเทียบความแตกตา่งของความรับผิดชอบส าหรับมิตรภาพในระดบันีก้บั
ความรับผิดชอบในมิตรภาพระดบัเพ่ือนทัว่ไปกบัคนรู้จกัมกัคุ้น   จงช่วยผู้ เรียนให้เห็นว่าในแตล่ะความ
รับผิดชอบท่ีน ามาใช้กบัคนรู้จกัมกัคุ้นและกบัเพ่ือนทัว่ไปนัน้ ถกูน ามาใช้ได้กบัเพ่ือนท่ีใกล้ชิดด้วยและยิ่ง
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มากกว่านัน้อีก   ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบสงูขึน้ตอ่เพ่ือนท่ีใกล้ชิดมากกว่ากบัเพ่ือนทัว่ไปและกบัคนท่ี
รู้จกัมกัคุ้น 

ให้ผู้ เรียนใช้เวลาสกัหนึง่นาทีในการมองดกิูจกรรมท่ี 1 ในโครงการท่ี 2 ของสมดุบนัทึกโครงการแล้ว
ใคร่ครวญถึงบคุคลท่ีพวกเขาอาจรวมเข้าในรายการของกลุ่มของเพ่ือนท่ีใกล้ชิดของพวกเขา ไมว่่าจะเป็น
ในปัจจบุนัหรือในอดีต  จงชีใ้ห้เห็นว่าคนๆ หนึง่อาจไมไ่ด้มีเพ่ือนท่ีใกล้ชิดก็ได้   เตือนผู้ เรียนด้วยว่าพวก
เขาไมจ่ าเป็นต้องเตมิช่ือลงในทกุๆ ช่องว่างท่ีอยู่ภายใต้หวัข้อเพ่ือนท่ีใกล้ชิด 

จงท้าทายผู้ เรียนให้เป็นคนท่ีระมดัระวงัยิ่งในขณะท่ีเลือกเพ่ือนใหม่ๆ ในระดบันี ้  จงชีถ้ึงความ
จ าเป็นส าหรับเพ่ือนเหล่านีท่ี้ควรจะเป็นคริสเตียนซึง่เป็นคนท่ีแสวงหาท่ีจะใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากขึน้
อย่างจริงจงั  เพราะวา่เพ่ือนใกล้ชิดท่ีไมผ่กูพนัตวัตอ่พระคริสต์จะสามารถมีผลกระทบใน ทางลบตอ่ชีวิต
ของพวกเขา  

ในท่ีนีมี้ประเดน็ส าคญัหลายประการท่ีทา่นอาจอภิปรายในสว่นนี ้

1. ท้าทายผู้ เรียนให้ฝึกฝนความเอาใจใส่ในการท่ีจะน าพามิตรภาพไปสู่ระดบัถดัไป โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในระดบัของเพ่ือนท่ีใกล้ชิดและเพ่ือนท่ีสนิทสนม   ผู้ เรียนไมค่วรพุง่ตวัสู่ความเป็นเพ่ือนท่ี
ใกล้ชิดภายในวนัเดียว   แตต้่องใช้เวลาท่ีจะให้มิตรภาพนัน้ได้รับการพฒันา    มิตรภาพท่ีเข้าสู่
ระดบัท่ีใกล้ชิดในวนัเดียวนัน้สามารถท่ีจะแตกสลายได้อย่างง่ายดาย เพราะวา่ไมไ่ด้ถกูสร้างขึน้บน
รากฐานท่ีมัน่คง

2. จงยกตวัอย่างจากชีวิตของทา่นเองเพ่ือชีป้ระเดน็ของการพฒันาเพ่ือนท่ีใกล้ชิดอย่างช้าๆ   ผู้ เรียน
จ าเป็นต้องท าความรู้จกัเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ท่ีบคุคลนีมี้กบัพระเยซูคริสต์เสียก่อน ก่อนท่ีจะ
เคล่ือนไปสู่ความเป็นเพ่ือนท่ีใกล้ชิดกบัเขา

3. ผู้ เรียนจ าเป็นต้องแสวงหาท่ีจะพฒันาเพื่อนที่ใกล้ชิดหลายๆ คน ไมใ่ชมี่เพ่ือนใกล้ชิดเพียงคน
เดียว  น่ีหมายความว่าผู้ เรียนจ าเป็นต้องรับรู้วา่เพ่ือนท่ีใกล้ชิดของตนนัน้จะเป็นเพ่ือนท่ีใกล้ชิดกบั
คนอ่ืนด้วย  ปัญหาท่ีพบทัว่ไปอย่างหนึง่ในคนก็คือ ผู้ เรียนจะอิจฉาริษยาหากวา่เพ่ือนท่ีใกล้ชิดของ
ตนไปเป็นเพ่ือนท่ีใกล้ชิดกบัคนอ่ืนด้วย   ความอิจฉาริษยานีแ้สดงถึงความไม่เป็นผู้ใหญ่ของบคุคล
นัน้

4. ความเป็นจริงอีกประการหนึง่ท่ีบางครัง้ปรากฏขึน้ก็คือว่า บางคนท่ีท่านต้องการจะเป็นเพ่ือนท่ี
ใกล้ชิดด้วยนัน้ไมส่นใจในมิตรภาพระดบันีก้บัท่าน   พวกเขาอาจต้องการเป็นเพียงเพ่ือนทัว่ไป
หรือไมไ่ด้เป็นเพ่ือนกบัทา่นเลยสกันิดก็เป็นได้   เราจงึจ าเป็นต้องมองดท่ีูพระเจ้าให้น าเราในการ
เลือกเพ่ือนท่ีใกล้ชิดของเรา และอธิษฐานท่ีพระองค์จะทรงน าเพ่ือนท่ีดีเข้าสูชี่วิตของเรา
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5. บางคนอาจต้องการเป็นเพ่ือนท่ีใกล้ชิดของท่าน แตพ่วกเขาไมต่รงกบัมาตรฐานของท่าน (หรือ
มาตรฐานของพระเจ้า) ท่ีจะเป็นเพ่ือนท่ีใกล้ชิดของท่านได้  ทา่นจ าเป็นต้องระวงัท่ีจะไม่พุง่เข้าสู่
ความสมัพนัธ์กบัใครเพียงเพราะว่าพวกเขาต้องการเป็นเพ่ือนของท่าน   เพราะว่าไม่ใชท่กุคนจะ
เป็นบคุคลท่ีปลอดภยั และทา่นจ าเป็นต้องระวงัอยา่งยิ่งท่ีจะไมอ่นญุาตให้อารมณ์ของท่านเลือก
เพ่ือนให้ท่าน แตท่ี่ทา่นจะพิจารณาด้วยการอธิษฐานในแตล่ะการตดัสินใจของการเลือกเพ่ือนท่ี
ใกล้ชิด

10. ครอบคลุมหัวข้อ ง. ประเภทที่ 4: เพื่อนที่สนิท     (4-12 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 21-23)

ในการพดูคยุเก่ียวกบัมิตรภาพท่ีสนิท ผู้ เรียนอาจคาดเดาว่าท่านก าลงัพดูถึงการมีความสมัพนัธ์ทาง
เพศกบับคุคลท่ีวา่นี ้  ดงันัน้ จงท าให้ประเด็นนีช้ดัเจนตัง้แตเ่ร่ิมต้นเนือ้หาส่วนนีเ้ลยวา่ ความสนิทท่ี
แท้จริงนัน้ไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัเร่ืองเพศสมัพนัธ์แตอ่ย่างใด 

จงใช้รูปแบบอย่างเดียวกบัท่ีใช้กบัมิตรภาพสามระดบัก่อนหน้านัน้ในการบรรยายถึงเพ่ือนท่ีสนิท
สนม ซึ่งก็คือ ค าบรรยาย เสรีภาพของเรา และความรับผิดชอบของเรา   จงชว่ยผู้ เรียนให้เห็นถึงความ
แตกตา่งระหว่างเพ่ือนท่ีสนิทกบัมิตรภาพของอีกสามระดบัท่ีได้กลา่วไปแล้วนัน้ 

จงให้ตวัอย่างท่ีเจาะจงเก่ียวกบัเพ่ือนท่ีสนิท   ชีใ้ห้เห็นด้วยว่าท่านเป็นผู้ เลือกวา่ใครคือผู้ ท่ีจะเป็น
เพ่ือนท่ีสนิทของทา่น   ผู้ เรียนจ าเป็นต้องให้ความใสใ่จอย่างยิ่งเก่ียวกบัการใช้มาตรฐานท่ีสงูกวา่กบั
เพ่ือนท่ีสนิทมากกวา่กบัมิตรภาพในสามระดบัท่ีกลา่วมาแล้วนัน้   จงชีใ้ห้เห็นว่ามิตรภาพในระดบัท่ียิ่ง
สนิทมากเท่าไหร่ มาตรฐานของมิตรภาพนัน้ก็จ าเป็นต้องสงูตามขึน้ไปด้วยส าหรับคนท่ีเราอนญุาตให้มา
เป็นเพ่ือนในระดบันัน้   

จงเปรียบเทียบความแตกตา่งของความรับผิดชอบทัง้หลายในมิตรภาพระดบันีก้บัความรับผิดชอบ
ของมิตรภาพในสามระดบัท่ีกลา่วไปแล้วนัน้   จงช่วยให้ผู้ เรียนได้เห็นว่าแตล่ะความรับผิดชอบซึ่งใช้กบั
มิตรภาพของสามระดบันัน้ จะถกูน ามาใช้กบัมิตรภาพท่ีสนิทสนมด้วยแตมี่ความรับผิดชอบท่ีสงู
ยิ่งกวา่นัน้อีก   ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบตอ่มิตรภาพท่ีสนิทสนมมากยิ่งกว่าท่ีมีกบัมิตรภาพอ่ืนใดของ
สามระดบันัน้ 

จงให้ผู้ เรียนใช้เวลาสกันาทีเพ่ือมองดกิูจกรรมท่ี 1 ในโครงการท่ี 2 ของสมดุบนัทึกโครงการและ
ใคร่ครวญดวู่าใครคือบคุคลท่ีพวกเขาจะรวมเอาไว้ในรายการเพ่ือนท่ีสนิทของตนไมว่่าจะเป็นเพ่ือนใน
อดีตหรือปัจจบุนัก็ตาม  จงชีใ้ห้เห็นด้วยว่าคนๆ หนึง่อาจไม่มีเพ่ือนท่ีสนิทเลยก็เป็นได้   ย า้เตือนผู้ เรียน
ด้วยว่าพวกเขาไมจ่ าเป็นต้องเตมิช่ือลงในทุกช่องวา่งภายใต้หวัข้อเพ่ือนท่ีสนทนี ้

2



ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนอ่ืน 29 

จงเตือนผู้ เรียนให้ระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการเลือกเพ่ือนใหมใ่นมิตรภาพระดบันี ้ จงชีใ้ห้เห็นถึงความ
จ าเป็นของการมีเพ่ือนท่ีสนิทซึ่งต้องเป็นคริสเตียนท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัพระเจ้าอย่างจริงจงั  
เพราะวา่การมีเพ่ือนท่ีสนิทซึง่ไมไ่ด้ผกูพนัตวักบัพระคริสต์นัน้อาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมากตอ่ชีวิต
ของพวกเขาได้  

จงชว่ยให้ผู้ เรียนเห็นวา่เพ่ือนท่ีควรจะสนิทท่ีสดุ คือพระเจ้าพระองค์เอง   จงใช้เวลาสกันาทีในการ
อภิปรายถึงสิ่งท่ีอาจารย์เปาโลได้บอกเราใน 2 โครินธ์ 13:14 เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ส่วนตวัท่ีพระเจ้าทรง
ปรารถนาจะมีกบัเราแตล่ะคน 

2 โครินธ์ 13:14 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย ปี1971 

ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสตเจ้า ความรักแห่งพระเจ้า  
และความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จงด ารงอยู่กับท่านทัง้หลายเถิด 

มีผู้คนมากมายท่ีไมเ่คยมีเพ่ือนท่ีสนิท   เป็นไปได้ว่าผู้ เรียนบางคนในชัน้เรียนของท่านอาจไมมี่เพ่ือน
ท่ีสนิทเลยในปัจจบุนั   อย่าขอให้พวกเขาแสดงตวัในเร่ืองนี ้แตห่ากใครอาสาท่ีจะให้ข้อมลูในเร่ืองนี ้ก็จง
ยอมให้เขาแบง่ปันวา่รู้สกึอยา่งไรเก่ียวกบัเร่ืองนี ้

จงให้ผู้ เรียนรู้ว่าเป็นสิ่งท่ีดีกว่าท่ีจะรอคอยให้พระเจ้าทรงน าเพ่ือนท่ีสนิทท่ีถกูคนเข้ามาสูชี่วิตของ
ทา่น  มากกว่าท่ีจะรีบเร่งเข้าสู่มิตรภาพกบัใครท่ีไมถ่ึงมาตรฐานของพระเจ้าส าหรับมิตรภาพในระดบันี ้

จงให้ผู้ เรียนระมดัระวงัท่ีจะไม่รีบเร่งเข้าสูม่ิตรภาพท่ีสนิทกบัใครบางคน   แตจ่งใช้เวลาในการสร้าง
มิตรภาพนีก้บับางคนท่ีปลอดภยั   เราจะอภิปรายเร่ืองนีใ้นรายละเอียดมากขึน้ในคาบเรียนถดัไป 

ทัง้ 5 ประเด็นภายใต้หวัข้อเพ่ือนท่ีใกล้ชิดตามท่ีให้รายการไว้ข้างบนนัน้จะถกูน ามาใช้กบัมิตรภาพ 
ท่ีสนิทด้วย   ท่านอาจอภิปรายในบางประเด็นเหล่านีใ้นฐานะท่ีเพ่ือนท่ีใกล้ชิดนัน้มีความเก่ียวพนักบั
มิตรภาพท่ีสนิทสนม 

11. ทางเลือก—ความไว้วางใจในการสร้างมิตรภาพ
(3-5 นาที ดคู าถามท่ี 4 ในโครงการท่ี 1  ของสมดุบนัทกึโครงการ)

หากท่านมีเวลาในคาบเรียนของวนันี ้ ท่านอาจอภิปรายประเด็นท่ีอยูใ่นค าถามท่ี 4 ในโครงการท่ี 1 
ของสมดุบนัทึกโครงการคือ 

ค าถามที่ 4: ความไว้วางใจมีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์อย่างไร? 

หากท่านไมมี่เวลาในการอภิปรายเร่ืองนีใ้นคาบเรียนของวนันี ้ท่านอาจรวมเร่ืองนีไ้ว้กบัคาบเรียน
ถดัไป   
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ให้ผู้ เรียนแบง่ปันค าตอบของตนจากค าถามนีใ้นสมดุบนัทึกโครงการ  ค าตอบนีอ้าจให้ความเข้าใจ
ใหม่ๆ แก่ทา่นถึงความเข้าใจท่ีผู้ เรียนมีว่ามีมากน้อยเพียงไรตอ่ประเดน็นีต้ามมมุมองของพระเจ้า หรือว่า
พวกเขายงัต้องการค าสอนเพิ่มเติมในประเด็นนี ้

หากผู้ เรียนมาจากภมูิหลงัเร่ืองการติดยาเสพติดหรือปัญหาอ่ืนๆ ท่ีครอบง าชีวิต ก็เป็นได้ว่าพวกเขา
อาจได้ท าลายความไว้วางใจของผู้คนมากมายในความสมัพนัธ์ในอดีต   ถ้าเป็นเช่นนัน้ เนือ้หาประเด็นนี ้
อาจจ าเป็นต้องพดูรายละเอียดมากขึน้ในชัน้เรียนอ่ืนๆ    อย่างไรก็ตามผู้ เรียนจ าเป็นต้องเข้าใจว่าความ
ไว้วางใจนัน้ไม่ใช่อะไรท่ีเกิดขึน้ได้อย่างรวดเร็วในทนัที  หากแตเ่ป็นสิ่งท่ีถกูพฒันาขึน้ในตลอดเวลาท่ีผ่าน
มา 

12. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5 นาที)

ในการประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัในวนันี ้จงให้ผู้ เรียนท ารายการถึงปัจจยัตา่งๆ ท่ีท าให้ยากท่ีจะ
พฒันามิตรภาพกบัผู้คนท่ีพวกเขาก าลงัอาศยัอยูด้่วยในปัจจบุนั หรือกบัคนอ่ืนในคริสตจกัรท่ีพวกเขาได้
เข้าร่วม   หลงัจากนัน้ขอให้ผู้ เรียนเขียนสิ่งหนึง่ท่ีพวกเขาสามารถจะกระท าให้ตนเองเป็นเพ่ือนท่ีดียิ่งขึน้
ตอ่คนอ่ืน 

13. การบ้าน

ก.  ในช่วงท้ายของคาบเรียนนี ้จงให้แบบทดสอบย่อยจากฟีลิปปี 4:8 

ข.  ขึน้อยู่กบัความเข้าใจของผู้ เรียนว่าดีแคไ่หนในการท าโครงการท่ี 2 ของสมดุบนัทึกโครงการ 
“ประเภทท่ีแตกตา่งกนัของมิตรภาพ” ท่านอาจให้พวกเขามีเวลาเพิ่มอีกหนึง่วนัในการท ารายงานนี ้

ค.  อธิบายวา่โครงการท่ี 3 ของสมดุบนัทึกโครงการ “ขอบเขตของมิตรภาพ” นัน้จ าเป็นต้องท า ให้เสร็จ
ก่อนคาบเรียนถดัไป 

ง.  ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 3 ของคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือเตรียมตวัส าหรับคาบเรียนถดัไป  หนนุใจพวกเขาให้อา่น
บทท่ี 2 อีกครัง้ด้วย เพ่ือทบทวนประเดน็ท่ีได้อภิปรายในคาบเรียนของวนันี ้

14. การประเมินผล

กรุณาเขียนแสดงความคิดเห็นของท่านเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้ ส่วนใดบ้างท่ีใช้ได้ดีท่ีสดุ? 
สว่นใดบ้างท่ียากท่ีสดุส าหรับผู้ เรียนท่ีจะเข้าใจ?    
มีสิ่งใดท่ีดเูหมือนจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนมากท่ีสดุ? 
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บทเรียนที่ 3 
เราจะสร้างมิตรภาพท่ีดีได้อย่างไร? 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ในฐานะคริสเตียน เราจ าเป็นต้องพฒันามาตรฐานส่วนตวัเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับความสมัพนัธ์
ของเรากบัคนอ่ืน 

2. ข้อพระธรรมหลัก: ฟีลิปปี 4:1 ERV-TH

พ่ีน้องท่ีรัก ผมอยากเจอพ่ีน้องมาก พ่ีน้องเป็นความยินดีของผม เป็นความภาคภมูิใจของผม ขอให้พ่ี
น้องตัง้มัน่คงในองค์เจ้าชีวิตเถิด  

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 3 ของคูมื่อผู้ เรียนจะถกูน ามาใช้ร่วมกบับทเรียนนี ้นอกจากนัน้ เราจะใช้โครงการท่ี 3 จากสมดุ
บนัทึกโครงการคือ “ขอบเขตของมิตรภาพ” ในการเรียนบทนีด้้วย 

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน     (2-3 นาที)

หากวา่ท่านได้เชิญแขกมาเป็นสว่นหนึ่งของคาบเรียนในวนันี ้ท่านอาจให้แขกเร่ิมต้นด้วยตวัอย่าง
จากชีวิตของตนเองซึง่เก่ียวข้องกบัหนึ่งในสามประเดน็ท่ีเราจะครอบคลมุเนือ้หาในคาบเรียนของวนันี ้  
ถ้าเป็นไปได้ให้ผู้ เรียนเลือกตวัอย่างท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็แรก นัน่คือ “จงเร่ิมต้นท่ีตนเอง”  

อีกทางเลือกหนึง่ก็คือ แบง่ปันวิธีการท่ีทา่นมีการเปล่ียนแปลงในชีวิตของท่านขณะท่ีท่านเร่ิมต้น
พฒันามิตรภาพในฐานะท่ีเป็นคริสเตียน   ทา่นอาจพดูคยุเก่ียวกบัผลลพัธ์ในทางบวกตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จาก
การเลือกท่ีจะท าตามหลกัการแหง่มิตรภาพของพระเจ้า หรือทา่นอาจให้ตวัอย่างมิตรภาพในทางลบท่ี
ชีใ้ห้เห็นถึงความจ าเป็นของท่านในการสร้างการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัวิธีการในการเลือกเพ่ือนของท่าน 

5. การเตรียมตัวของครูส าหรับบทเรียนที่ 3     (2-3 นาที)

บทท่ี 3 ของคูมื่อผู้ เรียนจะพดูเนือ้หาในสามประเดน็หลกัๆ   แตล่ะประเด็นอาจถกูขยายออกไปสู่คาบ
เรียนท่ีแยกออกตา่งหากได้ และหากท่านมีตารางเวลาท่ีสามารถยืดหยุ่นได้แล้วละ่ก็ ทา่นอาจพิจารณาว่า
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จะเพิ่มอีกหนึง่หรือสองคาบเรียนเข้ามาหรือไม่ เพ่ือว่าท่านจะสามารถครอบคลมุเนือ้หาเหลา่นีใ้น
รายละเอียดได้มากยิ่งขึน้   

แตห่ากทา่นจะสอนบทนีใ้นช่วงเวลาคาบเรียนเดียว ท่านจ าเป็นต้องพิจารณาว่าจะใช้เวลามาก
เทา่ไหร่กบัแตล่ะส่วนท่ีส าคญันี ้   แผนการสอนบทเรียนท่ีตามมานัน้มีพืน้ฐานอยู่บนรูปแบบของการใช้
เวลาน้อยลงในหวัข้อ ก. ประมาณ 5-10 นาที และจะใช้เวลามากขึน้ในแตล่ะหวัข้อของ ข. และ ค. 
ประมาณ 15-20 นาที  

เหมือนดงัสองคาบเรียนก่อนหน้านัน้ ท่านอาจเชิญแขกสกัคนมาร่วมในคาบเรียน เพ่ือให้ความเข้าใจ
ในทางปฏิบตัเิก่ียวกบัวิธีการท่ีเขาได้ประยกุต์ใช้ประเด็นเหลา่นีใ้นชีวิตของเขา 

6. แนะน าบทเรียนของวันนี ้    (2-3 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 24)

ช่ือหวัข้อเร่ืองของคาบเรียนในวนันีไ้ม่ใชเ่ร่ืองท่ีเป็นไปไมไ่ด้  แตพ่ดูถึงศกัยภาพในผู้ เรียนทกุคนอย่าง
ตรงไปตรงมา   พวกเขาสามารถสร้างมิตรภาพท่ีดีได้จริง   แตพ่วกเขาอาจจ าเป็นต้องเรียนรู้อีกมากก่อนท่ี
จะเป็นผู้ ท่ีสามารถกล่าวได้จริงๆ ว่า “ข้าพเจ้ามีมิตรภาพท่ียิ่งใหญ่ซึง่ได้รับการอวยพรและความเห็นชอบ
จากพระเจ้า” 

จงชีใ้ห้เห็นว่าคาบเรียนในวนันีจ้ะเก่ียวข้องกบัสามประเดน็หลกัๆ คือ 

ก. จงเร่ิมต้นท่ีตนเอง 

ข. เราควรมีขอบเขตในความสมัพนัธ์อยา่งไร? 

ค. เราจะเลือกเพ่ือนท่ีดีได้อย่างไร? 

หนนุใจให้ผู้ เรียนตัง้ใจดหูลกัการของพระคมัภีร์ท่ีเก่ียวกบัการสร้างมิตรภาพท่ีดี    หากผู้ เรียนเพิ่งมา
เป็นคริสเตียนเม่ือเร็วๆ นี ้พวกเขาอาจมีการเปล่ียนแปลงอีกมากมายท่ีจ าเป็นต้องกระท าในชีวิตของตน
เม่ือมาถึงเร่ืองของการเลือกเพ่ือน 

ท้าทายผู้ เรียนให้ตัง้เปา้หมายของการพฒันามิตรภาพท่ียิ่งใหญ่ตามความหมายของ 

พระเจ้า ไม่ใช่ตามท่ีพวกเขาเองก าหนด    ผู้ เรียนอาจหลอกลวงตนเองได้อยา่งง่ายดายโดยคิดไปเอง
วา่บางคนท่ีพบเจอนัน้เป็นเพ่ือนท่ียอดเย่ียม แตพ่ระเจ้าอาจมีมมุมองท่ีแตกตา่งไปอยา่งสิน้เชิงตอ่บคุคล
นัน้ก็เป็นได้ 
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7. ครอบคลุมหัวข้อ ก. จงเร่ิมต้นท่ีตนเอง     (5-10 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 24-28)

ในการสอนบทเรียนสว่นนี ้ท่านอาจพิจารณาล่วงหน้าว่าประเด็นใดใน 4 ประเดน็ของบทเรียนสว่นนี ้
จากคูมื่อผู้ เรียนจะเก่ียวพนัมากท่ีสดุกบัสถานะซึง่ผู้ เรียนเป็นอยู่ในวนันี ้  หลงัจากนัน้จงพิจารณาดวู่า
ทา่นต้องการจะใช้เวลานิดหน่อยกบัแตล่ะประเด็น หรือต้องการจะมุง่เน้นเฉพาะเพียงประเด็นเดียวจาก
ทัง้ส่ีประเด็นนัน้ 

ไมว่า่ท่านจะตดัสินใจอย่างไร จงให้เวลาบางส่วนในการอภิปรายประเด็นท่ี 4 คือ “จงเรียนรู้ท่ีจะเอา
ใจใส่คนอ่ืนด้วยความจริงใจ” และพดูคยุถึง 1 โครินธ์ 13:14 วา่จะน ามาประยกุต์ใช้กบัชีวิตในด้านนีข้อง
พวกเขาอย่างไร 

ในท่ีนีมี้ความคิดเห็นบางอย่างท่ีทา่นอาจต้องการกล่าวถึงในการสอนเนือ้หา 4 ประเด็นนี ้

1. เราจ าเป็นต้องได้รับการเยียวยาในด้านใดบ้าง?   (คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 24-25)

ตามภมูิหลงัของผู้ เรียน น่ีอาจเป็นประเด็นใหญ่มาก   หากพวกเขามาจากเบือ้งหลงัของการถกูทารุณ
กรรม ไม่วา่จะด้านร่างกาย อารมณ์ หรือทางเพศ ท่านอาจให้ผู้ เรียนพบกบัท่านเป็นส่วนตวันอกชัน้เรียน 
เพ่ือว่าท่านจะพดูคยุถึงการให้ความช่วยเหลือหรือกระบวนการของการให้ค าปรึกษา เก่ียวกบัด้านนีข้อง
ชีวิต 

การเพียงแตท่ าเป็นไมรั่บรู้ถึงชีวิตด้านนีใ้นอดีตของผู้ เรียน ไมอ่าจน าการเยียวยามาสู่ความสมัพนัธ์
ใหมไ่ด้ 

2. เราจริงจังในการผูกพันตัวกับพระเจ้าแค่ไหน?   (คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 25-26)
หากผู้ เรียนผกูพนัตวักบัพระเยซูอย่างลึกซึง้โดยให้สิ่งนีม้าเป็นท่ีหนึง่ในชีวิตของตนแล้ว และมีความ

ต้องการให้พระเจ้าทรงชีน้ าทางในการเลือกเพ่ือนให้กบัตน พวกเขาก็ก าลงัอยู่บนเส้นทางของการเป็น
เพ่ือนท่ียอดเย่ียม    อยา่งไรก็ดีผู้ เรียนบางคนอาจไมเ่ตม็ใจท่ีจะไว้วางใจพระเจ้าเก่ียวกบัชีวิตส่วนนี ้และ
ต้องการท่ีจะตดัสินใจด้วยตนเอง 

ทา่นสามารถบอกผู้ เรียนอย่างตรงไปตรงมาวา่ หากพวกเขาไมย่อมจ านนชีวิตด้านนีข้องตนตอ่ 
พระเจ้าแล้ว พวกเขาก็มีแนวโน้มท่ีจะเผชิญกบัความเจ็บปวดใจอีกมากในอนาคต   เพราะเม่ือเราคิดว่า
เรารู้มากกว่าพระเจ้า เราก็ก าลงัมุง่หน้าไปสู่ความทกุข์ยากล าบาก 

3. เรามีความเป็นผู้ใหญ่มากแค่ไหน?   (คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 26-27)

ค าถามตามช่ือหวัข้อข้างบนนีไ้มใ่ชส่ิ่งท่ีเราคาดหวงัว่าผู้ เรียนจะสามารถตอบได้อยา่งเท่ียงตรงด้วย
ตนเอง    แล้วต้องท าอย่างไรท่ีผู้ เรียนจะสามารถตอบค าถามนีไ้ด้อย่างแม่นย า? 
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ทางเลือกหนึง่ก็คือ การมีมาตรฐานท่ีเป็นกลางซึง่สามารถท าการประเมินนี ้ จงหาเคร่ืองมือส าหรับ
ประเด็นนีท่ี้จะประเมินความเป็นผู้ ใหญ่ในชีวิต ยกตวัอย่างเชน่ หนงัสือ The Life Model: Living from the 
Heart Jesus Gave You ท่ีอ้างถึงท่ีคูมื่อผู้ เรียน  นบัเป็นเคร่ืองมือท่ีวิเศษส าหรับประเดน็นี ้  และเป็น
เคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประเมินความเป็นผู้ใหญ่ในชีวิต โดยไมส่ าคญัว่าอายใุนฝ่าย
กายภาพของพวกเขามากน้อยเพียงไร 

จงท้าทายผู้ เรียนให้พฒันาความสมัพนัธ์กบับางคนซึง่สามารถเป็นพ่ีเลีย้งและชีน้ าพวกเขาในชีวิต
ด้านนีไ้ด้ 

4. จงเรียนรู้ท่ีจะเอาใจใส่คนอ่ืนด้วยความจริงใจ   (คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 27-28)

การสอนความจริงพืน้ฐานของประเด็นนีน้่าจะเป็นสิ่งท่ีเข้าใจได้ง่ายส าหรับผู้ เรียน แตก่ารน ามา
ประยกุต์ใช้นัน้อาจจะยากกวา่มาก   จงท้าทายผู้ เรียนท่ีจะไมม่องหาเพียงแคผู่้คนท่ีจะเอาใจใสพ่วกเขา
ด้วยใจจริงเทา่นัน้ แตท่ี่พวกเขาจะเป็นฝ่ายท่ีเป็นผู้ให้ด้วย   พวกเขาจ าเป็นต้องให้การเอาใจใสต่อ่คนอ่ืน
ด้วยใจจริง 

พระคมัภีร์ใน 1 โครินธ์ 13:4-7 ให้รายการในทางปฏิบตัิอย่างมากถึงวิถีทางท่ีผู้ เรียนสามารถแสดง
ความเอาใจใสต่อ่คนอ่ืนด้วยความจริงใจได้   ยงัมีข้อพระคมัภีร์อ่ืนอีกมากท่ีสามารถน ามาใช้กบัประเด็น
นีไ้ด้ด้วย 

8. แนะน าหัวข้อ ข. เราควรมีขอบเขตในความสัมพันธ์อย่างไร?
(2-3 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 28)

ขณะท่ีท่านแนะน าเนือ้หาส่วนนีใ้นเร่ืองขอบเขตนัน้ จงชีใ้ห้เห็นว่าหวัข้อนีส้ามารถเป็นวิชาหนึง่ได้เลย  
เป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งยวดในการพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดีและท าตามบทบาทหน้าท่ี  จงหนนุใจผู้ เรียนให้
เรียนรู้มากขึน้เก่ียวกบัหวัข้อเร่ืองขอบเขตทัง้หลายโดยการอ่านหนงัสือในหวัข้อนีท่ี้เขียนโดยจอห์น ทาวน์
เซน่ และเฮนร่ี คลาวด์   หรือหนงัสือเลม่อ่ืนๆ ก็ได้ ให้ดรูายการหวัข้อในหน้า 28 ของคูมื่อผู้ เรียน 

9. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-1 ขอบเขตคืออะไร?     (4-10 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 28-31)

ผู้ เรียนอาจไมคุ่้นเคยกบัการใช้ค าวา่ “ขอบเขตตา่งๆ” ในชีวิตสว่นตวัของตน   หากพวกเขาเคยเรียน
ในชัน้เรียน การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ ในหวัข้อเร่ือง ความโกรธและสิทธิส่วนบุคคล แล้ว
ละ่ก็ พวกเขาจะเข้าใจประเด็นยอ่ยๆ ในหวัข้อนี ้
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จงใช้เวลาสกันาทีในการอธิบายว่าขอบเขตคืออะไร  ขอบเขตก็คือกฏเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีทา่น
ตัง้ขึน้ส าหรับตนเอง   ท่านไม่สร้างขอบเขตเพ่ือให้คนอ่ืนเดินตาม  แตท่่านสร้างขอบเขตเพ่ือพฤติกรรม
ของท่านจะถกูควบคมุ    ขอบเขตเหล่านีย้งัอาจถกูเรียกด้วยช่ืออ่ืน เช่นว่า มาตรฐานสว่นบคุคล หรือ
ความมัน่ใจสว่นตวั 

จงแนใ่จว่าผู้ เรียนเข้าใจว่าเม่ือเราพดูถึงขอบเขตในบริบทของความสมัพนัธ์ส่วนตวักบัคนอ่ืนนัน้ สิ่ง
เหล่านีคื้อสิ่งท่ีถกูออกแบบเพ่ือช่วยเราในการด าเนินชีวิตในวิถีทางท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราด าเนิน   
อย่างไรก็ตามคนหนึ่งอาจสร้างขอบเขตซึง่ไมมี่อะไรเก่ียวข้องกบัความจริงของพระเจ้าเลย หรืออาจเป็น
ขอบเขตท่ีตอ่ต้านค าสอนของพระเจ้าในพระคมัภีร์อย่างสิน้เชิงก็เป็นได้   ดงันัน้เราจงึต้องแนใ่จว่าผู้ เรียน
เข้าใจวา่เราไมไ่ด้ก าลงัพดูคยุถึงขอบเขตอยา่งหนึง่อย่างใด แตพ่ดูเจาะจงถึงขอบเขตตา่งๆ ท่ีถวายเกียรติ
แดพ่ระเจ้าในความสมัพนัธ์ของเรากบัคนอ่ืน 

ขณะท่ีท่านสอนเนือ้หาเร่ืองขอบเขต 4 ประเภทท่ีให้รายการไว้ในคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 28-31 จงแนใ่จว่า
ทา่นได้ให้ตวัอย่างท่ีเจาะจงของแตล่ะประเภท เพ่ือว่าขอบเขตนีจ้ะไมเ่พียงแคท่ฤษฏีเท่านัน้ แตเ่ป็น
เคร่ืองมือในทางปฏิบตัซิึง่ผู้ เรียนสามารถใช้ได้ในความสมัพนัธ์ในปัจจบุนันีไ้ด้ 

ก.  ขอบเขตทางด้านกายภาพ 

ข.  ขอบเขตทางด้านความคิด 

ค.  ขอบเขตทางด้านอารมณ์ความรู้สกึ 

ง.  ขอบเขตทางด้านฝ่ายวิญญาณ 

10. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-2. เราจะใช้ขอบเขตในชีวิตของเราได้อย่างไร?
และหัวข้อ ข.-3. เราควรเร่ิมต้นที่จุดใด?     (8-10 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 31-34)

ในการครอบคลมุเนือ้หาส่วนนีข้องบทเรียน จงท าให้เป็นท่ีประจกัษ์ชดัว่าผู้ เรียนทกุคนไมจ่ าเป็นต้อง
มีขอบเขตท่ีเหมือนกนัเสียหมด   ผู้ เรียนท่ีแตง่งานแล้วย่อมมีขอบเขตบางอย่างท่ีแตกตา่งไปจากผู้ เรียนท่ี
เป็นโสด   

เราจ าเป็นต้องมีขอบเขตเพ่ือจะชว่ยเราในจดุท่ีเราอ่อนแอ เพ่ือปกปอ้งเราจากสิ่งเหล่านัน้ในชีวิตของ
เราซึง่เรามีปัญหาในความสมัพนัธ์กบัผู้คน    สว่นนีข้องบทเรียนถกูออกแบบมาเพ่ือชว่ยผู้ เรียนให้เร่ิมต้น
ส ารวจอย่างเอาใจใสใ่นตนเอง และเร่ิมต้นท่ีจะวางขอบเขตในท่ีซึง่พวกเขาจ าเป็นต้องมี  

จงท้าทายผู้ เรียนให้เร่ิมต้นเขียนขอบเขตท่ีพวกเขาจ าต้องมีในชีวิตด้านนีข้องความ สมัพนัธ์สว่นตวั
กบัคนอ่ืน   
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ขณะท่ีผู้ เรียนแสวงหาท่ีจะด าเนินชีวิตภายในขอบเขตใหม่เหลา่นี ้พวกเขาจะพบวา่เป็นสิ่งท่ี
ยากล าบากในการอยูภ่ายในขอบเขตเหล่านี ้   หากผู้ เรียนล้มเหลว จงบอกพวกเขาไมใ่ห้ทอดทิง้ขอบเขต
เหล่านี ้แตใ่ห้ใช้เคร่ืองมือบางอย่างหรือสิ่งอ่ืนๆ ซึง่จะช่วยพวกเขาให้สามารถด าเนินอยูภ่ายในขอบเขต
เหล่านีไ้ด้อย่างประสบผลส าเร็จ 

1. จงหนนุใจผู้ เรียนให้ทบทวนขอบเขตเหล่านีใ้นช่วงเร่ิมต้นแตล่ะวนั และให้อทุิศตวัท่ีจะ ด าเนินชีวิต
ในแตล่ะวนัภายในขอบเขตใหมนี่อ้ย่างดีท่ีสดุ

2. ขอพระเจ้าท่ีจะทรงเตือนผู้ เรียนในยามท่ีเผชิญกบัสถานการณ์ซึง่พวกเขาจะสามารถ ประยกุต์ใช้
ขอบเขตเหล่านีไ้ด้

3. หนนุใจผู้ เรียนให้ท่องจ าพระวจนะท่ีเข้ากบัแตล่ะขอบเขต

4. หนนุใจผู้ เรียนให้รายงานตวักบัอีกคนหนึง่ ผู้ซึง่จะช่วยตรวจสอบเพ่ือดวูา่พวกเขาก าลงั ด าเนินอยู่
ในขอบเขตใหม่เหล่านีอ้ยา่งไร

5. ให้ผู้ เรียนเขียนประโยชน์ท่ีพวกเขาคิดวา่จะได้รับเม่ือเราอยูใ่นขอบเขตใหมนี่ ้

6. จงเฉลิมฉลองชยัชนะท่ีแม้เพียงเล็กน้อย   การด าเนินชีวิตภายใต้ขอบเขตใหมเ่หล่านีอ้าจ เป็น
ความท้าทายท่ียากล าบาก ดงันัน้จงเฉลิมฉลองให้กบัแตล่ะก้าวเล็กๆ ท่ีมีชยัชนะนัน้ จงมองแตล่ะ
ชยัชนะวา่เป็นอีกก้าวหนึง่ของการเป็นอย่างบคุคลท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้ เป็น

จงแบง่ปันตวัอย่างจากชีวิตของท่านเองซึง่ท่านได้วางขอบเขตในความสมัพนัธ์สว่นตวัของทา่นกบั
คนอ่ืน และการท่ีขอบเขตเหล่านีช้่วยทา่นอยา่งไร 

11. แนะน าหัวข้อ ค. เราจะเลือกเพื่อนท่ีดีได้อย่างไร?     (2-3 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 34)

เนือ้หาส่วนนีข้องบทเรียนสามารถเป็นวิชาหนึง่ได้เลย   ส าหรับหลายคนในกลุม่ผู้ เรียนประเด็นนีอ้าจ
เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งยวด แตก่ลบัมีความเข้าใจท่ีจ ากดัยิ่งวา่จะต้องท าอย่างไง   

หนนุใจผู้ เรียนให้อ่านหนงัสือในหวัข้อนี ้ หนงัสือ ผู้คนท่ีปลอดภัย ท่ีเขียนโดย ดร.เฮนร่ี คลาวด์ และ
จอห์น ทาวน์เซ่น เพ่ือจะรับความเข้าใจเพิ่มเตมิในหวัข้อนี ้  นอกจากนัน้ยงัมีสมดุแบบฝึกหดัท่ีเตรียมไว้
ส าหรับการศกึษาเป็นกลุ่มหรือส่วนตวัด้วย   
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12. ครอบคลุมหัวข้อ ค.-1. เราจะแยกแยะได้อย่างไรว่าใครคือคนที่ไม่ปลอดภัย?
(4-8 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 35-36)

จงเร่ิมการอภิปรายในส่วนนีโ้ดยการให้ตวัอยา่งท่ีเจาะจงบางอย่างของผู้คนท่ีไม่ปลอดภยั   ผู้ เรียน
อาจสามารถให้บางตวัอยา่งจากชีวิตของตน   ท่านอาจท ารายการบนกระดานเก่ียวกบัลกัษณะของบคุคล
ท่ีไมป่ลอดภยั 

ทา่นอาจท ารายการท่ีคล้ายคลงึกนัของลกัษณะของบคุคลท่ีปลอดภยัด้วย   จงท้าทายผู้ เรียนให้ใช้
พระวจนะของพระเจ้าเป็นพืน้ฐานส าหรับการแยกแยะลกัษณะของบคุคลท่ีปลอดภยั   พระธรรมสภุาษิต
บรรจไุว้ด้วยตวัอยา่งค าเตือนมากมายเก่ียวกบัผู้คนท่ีไม่ปลอดภยั และค าหนนุใจให้เลือกบคุคลท่ี
ปลอดภยั ซึง่ก็คือบคุคลท่ีพระเจ้าทรงถือว่าเป็นคนฉลาด 

ครัน้เม่ือท่านก าหนดความหมายของบคุคลท่ีไม่ปลอดภยัแล้ว จงใช้เวลาอภิปรายค าถามซึ่งเป็นช่ือ
หวัข้อของเนือ้หาส่วนนีคื้อ เราจะแยกแยะได้อย่างไรว่าใครคือคนท่ีไม่ปลอดภัย? 

จงยกตวัอย่างจากชีวิตของทา่นเอง หรือจากชีวิตของคนอ่ืน เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนเห็นว่าพวกเขาจะ
สามารถแยกแยะได้อย่างไรว่าใครคือคนท่ีไม่ปลอดภยั 

จงเตือนผู้ เรียนให้เร่ิมต้นถามค าถามนีท้นัทีท่ีเขาเร่ิมพฒันามิตรภาพกบับางคน   เขาไม่ควรรอคอย
จนกระทัง่คนนัน้กลายเป็นเพ่ือนท่ีใกล้ชิดหรือเป็นเพ่ือนท่ีสนิทสนมก่อนท่ีจะประเมินว่าบคุคลนีป้ลอดภยั
แคไ่หน   น่ีเป็นอีกเหตผุลหนึง่วา่ท าไมจงึส าคญัท่ีจะไปอย่างช้าๆ ในการพฒันามิตรภาพใหม่ๆ  แทนท่ีจะ
กระโจนลงสู่ความเป็นเพ่ือนท่ีใกล้ชิดในวนัเดียว 

บคุคลท่ีเกือบสิน้หวงัในความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนอาจตกลงในกบัดกัของความต้องการท่ีจะเป็นท่ี
ยอมรับและเป็นท่ีรักของคนอ่ืน เสียจนเขาไมรั่บรู้ถึงสญัญาณเตือนถึงอนัตรายในความ สมัพนัธ์นัน้ๆ   
สว่นคนอ่ืนนัน้อาจมีการเลือกผู้คนท่ีไม่ปลอดภยัมาเป็นเพ่ือนซึง่เป็นเหมือนจดุบอดในชีวิตของตน และ
อาจต้องการความช่วยเหลือจากบคุคลท่ีมีความเป็นผู้ ใหญ่มากกว่าท่ีจะช่วยประเมินบคุคลท่ีมีแนวโน้ม
วา่จะเป็นเพ่ือน เพ่ือดวู่าคนเหลา่นัน้เป็นคนท่ีปลอดภยัหรือไมอ่ย่างไร   
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13. ครอบคลุมหัวข้อ ค.-2. ท าไมเราจึงเป็นท่ีสนใจของคนท่ีไม่ปลอดภัย?
(4-8 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 36-37)

เร่ิมต้นการอภิปรายในสว่นนีโ้ดยขอให้ผู้ เรียนเตรียมความคิดเห็นตอ่ค าถามท่ีว่า ท าไมบางคนจึง
พบว่าตนเองตกลงในกับดักของความสัมพันธ์ท่ีเลวร้ายคร้ังแล้วคร้ังเล่า?  

ประเด็นนีมี้สองด้าน 

หนึง่—ใครคือบคุคลท่ีทา่นยอมให้เข้ามาในชีวิตของท่าน?   บางคนไม่ประเมินถึงคนอ่ืน ตัง้แต่
แรกเร่ิมของความเป็นเพ่ือน เพ่ือจะพิจารณาวา่บคุคลนีเ้ป็นคนท่ีปลอดภยัหรือไม่? 

สอง—บางคนค้นพบว่าตนเองสนใจคนท่ีไม่ปลอดภยั นัน่คือ เขาชอบท่ีจะเส่ียงในการมีความต่ืนเต้น
กบับางคนท่ีคอ่นข้างจะเลวร้ายสกัหน่อย  เขาอาจกล่าววา่ “คนท่ีปลอดภยัเป็นคนท่ีน่าเบื่อ”  

จงท้าทายผู้ เรียนให้แสวงหาท่ีจะเป็นอย่างบคุคลท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เป็น และด าเนินอยู่ใน
ความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัพระองค์โดยให้เป็นความส าคญัอนัดบัแรก   เม่ือเลือกเพ่ือนๆ พวกเขา
จ าเป็นต้องตระหนกัว่าซาตานก าลงัท าทกุสิ่งท่ีสามารถ เพ่ือจะท าให้เลือกเพ่ือนท่ีจะน าพวกเขาถอยหา่ง
จากความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัพระเจ้า 

จงชว่ยผู้ เรียนให้เข้าใจวา่ผู้คนท่ีไมป่ลอดภยันัน้บอ่ยครัง้คือคนเหล่านัน้ท่ีก าลงัมองหาผู้คนซึง่เป็นคน
เปราะบางหรือคนท่ีขาดความมัน่ใจในตนเอง   คนท่ีไม่ปลอดภยัก าลงัมองหาผู้คนซึง่ปรารถนาความเป็น
เพ่ือนเหลือเกิน และเป็นผู้ ท่ีพวกเขาสามารถครอบง าได้ 

หนึง่ในการปอ้งกนัตวัท่ีดีท่ีสดุตอ่คนท่ีไม่ปลอดภยัคือ มีขอบเขตส่วนตวัท่ีจะเดินให้หา่งจาก
ความสมัพนัธ์โดยเร็วท่ีสดุในทนัทีท่ีท่านพบว่าบคุคลนัน้เป็นคนท่ีไม่ปลอดภยั หากท่านคิดวา่ท่าน
สามารถ “แก้ไข” พวกเขาได้ ท่านก็อยู่ในเส้นทางของการมีความสมัพนัธ์ท่ีสร้างความทกุข์ล าบาก ซึง่มี
แนวโน้มว่าจะน าอนัตรายมาสู่ชีวิตของท่านได้มากท่ีสดุ 

14. ครอบคลุมหัวข้อ ค.-3. เราจะเลือกเพื่อนที่ปลอดภัยได้อย่างไร?
(4-8 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 37-38)

มีบททดสอบสามประการซึง่ระบไุว้ในหนงัสือ ผู้คนท่ีปลอดภัย (Safe People) เขียนโดยเฮนร่ี 
คลาวด์ และจอห์น ทาวน์เซ่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. ดงึเราเข้าใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึน้

2. ดงึเราเข้าใกล้คนอ่ืนมากขึน้

3. ชว่ยให้เราเป็นคนแบบท่ีพระเจ้าทรงสร้างเราให้เป็น
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หนงัสือเลม่นีร้ายละเอียดเพิ่มเตมิในหวัข้อ ‘เราจะเลือกเพ่ือนท่ีดีได้อย่างไร?’  จงท้าทายผู้ เรียนให้ใช้
ลกัษณะทัง้สามนีใ้นการประเมินทกุความสมัพนัธ์ในชีวิต  ทัง้สามรายการนีจ้ าเป็นต้องอยูใ่นรายการ
ล าดบัความส าคญัสงูสดุในขณะท่ีพวกเขาเลือกเพ่ือนของตน 

จงใช้เวลาในการอภิปรายแตล่ะลกัษณะของทัง้สามนี ้และให้ตวัอย่างจากชีวิตของท่านเองถึงการท่ี
เพ่ือนคนหนึง่จะตรงกบับททดสอบทัง้สามนีไ้ด้อย่างไร   ผู้ เรียนบางคนอาจไมเ่คยใช้บททดสอบเหลา่นีใ้น
การเลือกเพ่ือน ดงันัน้สิ่งนีอ้าจดเูหมือนว่าเป็นไปไมไ่ด้ส าหรับพวกเขาท่ีจะกระท า   จงหนนุใจผู้ เรียนให้ใช้
ลกัษณะเหลา่นี ้ และพระเจ้าจะน าคนเหล่านัน้ซึง่สามารถจะเป็นเพ่ือนท่ีปลอดภยัอย่างแท้จริงเข้ามาใน
ชีวิตของพวกเขา 

15. แนะน าหัวข้อ ค.-4. เราควรท าอย่างไรหากก าลังอยู่ในความสัมพันธ์กับบุคคลท่ีไม่ปลอดภัย?
(2-3 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 38-39)

ขณะท่ีท่านเร่ิมต้นสว่นนีข้องบทเรียน ท่านอาจแบง่การอภิปรายนีอ้อกเป็นกลุม่ประเภทท่ีแตกตา่งกนั
ของความสมัพนัธ์ คือ 

1. เพ่ือนท่ีไม่ปลอดภยั

2. ญาตพ่ีิน้องท่ีไม่ปลอดภยั

3. จะท าอย่างไรหากแตง่งานกบับคุคลท่ีไมป่ลอดภยั?

การตอบสนองของผู้ เรียนกบัแตล่ะรายการเหล่านีอ้าจไม่เหมือนกนั   รายการทัง้หมดนีอ้าจเป็นสิ่งท่ี
ยากมากท่ีจะรับมือ   ผู้ เรียนจ าเป็นต้องมีสติปัญญาของพระเจ้าและความกล้าหาญท่ีจะตอบสนองตามท่ี
พระเจ้าทรงต้องการให้กระท า 

ประเภทแรก—การรับมือกบัเพ่ือนท่ีไม่ปลอดภยัอาจง่ายท่ีสดุ   ทา่นอาจแคเ่ดนิออกจาก
ความสมัพนัธ์นี ้และกล่าวตอ่บคุคลนัน้ว่า “เราไม่ต้องการจะคบกบัเธออีกตอ่ไป” 

หากท่านมีญาตท่ีิไม่ปลอดภยัแล้ว ท่านอาจพบวา่เป็นความสมัพนัธ์ท่ีซบัซ้อนยิ่งกว่า  ทางเลือกหนึง่
ก็คือ อยูห่่างๆ จากญาติคนนัน้ๆ และสกดัเขาให้ออกจากชีวิตของท่าน   แตน่ัน่อาจไมใ่ช่สิ่งท่ีท าได้เสมอ
ไป   แม้แตใ่นกรณีท่ีบคุคลนีเ้ป็นญาติสนิท ท่านจ าเป็นต้องรับผิดชอบในการปกปอ้งตนเองจากบคุคลท่ี
ไมป่ลอดภยันีซ้ึ่งจะน าอนัตรายมาสูชี่วิต 

ทา่นอาจกลา่วถึงประเด็นของคนท่ีแตง่งานกบัคนท่ีไมป่ลอดภยัเป็นประเด็นสดุท้าย เพราะวา่
ความสมัพนัธ์นีเ้ป็นประเภทท่ีซบัซ้อนท่ีสดุ   ทางเลือกหนึง่ก็คือทบทวนประเด็นท่ีได้ยกขึน้มาในคูมื่อ
ผู้ เรียนก่อน ซึง่ได้ประยกุต์ใช้กบัความสมัพนัธ์อ่ืนๆ ท่ีไม่ปลอดภยั หลงัจากนัน้จงึย้อนกลบัมาด าเนินผ่าน
แตล่ะประเด็นเหล่านีท่ี้เก่ียวข้องกบัการแตง่งานกบัคนท่ีไม่ปลอดภยั 

3 



40 คู่มือครู

16. ครอบคลุมหัวข้อ ค.-4.-ก) จงสัตย์ซ่ือกับตนเอง     (2-3 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี  39-40)

หนึง่ในความท้าทายท่ีใหญ่สดุซึง่ผู้ เรียนมากมายเผชิญอยูก็่คือ การเป็นคนท่ีสตัย์ซ่ือกบัตนเอง   
ผู้ เรียนอาจท าเป็นไมรั่บรู้สญัญาณตือนเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั และไล่ติดตามมิตรภาพ
อย่างมืดบอด   พวกเขาจ าเป็นต้องพฒันารายการท่ีชดัเจนของสญัญาณเตือนเก่ียวกบัผู้คนท่ีไม่ปลอดภยั
และตกลงใจท่ีจะสตัย์ซ่ือกบัตนเองเก่ียวกบัเพ่ือนๆ และบรรดาคนท่ีมีแนวโน้มวา่จะเป็นเพ่ือนในอนาคต
ด้วย 

จงพยายามช่วยผู้ เรียนให้พิจารณาถึงผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้ในชีวิตของตน หากว่าพวกเขายงัไลต่าม
ความสมัพนัธ์นีใ้นอีก 5 ปีข้างหน้าหรือในตลอดชีวิตท่ีเหลือ 

ผู้ เรียนอาจต้องการความช่วยเหลือจากบคุคลท่ีมีความเป็นผู้ ใหญ่ท่ีจะช่วยในการประเมิน
ความสมัพนัธ์ เพ่ือจะพิจารณาดวูา่คนเหล่านัน้เป็นคนท่ีปลอดภยัท่ีจะเป็นเพ่ือนตอ่ไปหรือไม่ 

17. ครอบคลุมหัวข้อ ค.-4. ข) การยุตคิวามสัมพันธ์     (2-5 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี  40)

ท้าทายผู้ เรียนท่ีจะไมใ่ช้อารมณ์ในการตดัสินใจเม่ือต้องยตุิความสมัพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยันี ้  หากแตใช้
ความจริงของพระเจ้าเป็นมาตรฐานดีกว่า  จงยกตวัอยา่งจากชีวิตของท่านหรือจากคนอ่ืนท่ีทา่นรู้จกัท่ี
เป็นตวัอย่างของการยตุิความสมัพนัธ์ 

การยตุิความเป็นเพ่ือนอาจยากมาก   จงช่วยผู้ เรียนให้เห็นถึงกลวิธีพืน้ฐานบางอย่างซึ่งเป็นวิธีการท่ี
ปลอดภยัในการยตุิความสมัพนัธ์ 

1. พดูคยุกนัในท่ีสาธารณะ   เพ่ือเราจะปอ้งกนัไมใ่ห้อีกฝ่ายเป็นผู้ควบคมุสถานการณ์  ท่ีซึ่งมีผู้คน
อ่ืนมากมายอยูใ่กล้ เช่น ร้านอาหารหรือภตัตาคาร

2. วางแผนสิ่งท่ีเราต้องการจะท าภายหลงัจากท่ีการพดูคยุสิน้สดุลง   นัน่คือเราจะต้องหาวิธีในการ
เดินทางกลบับ้านหรือไปในท่ีๆ เราต้องการไป  เพ่ือว่าเราจะไมต้่องให้เขาไปสง่เรา

3. จงรักษาการสนทนานีใ้ห้สัน้เข้าไว้   จงจดจ่ออยูท่ี่อะไร ไม่ใชท่ าไม   จงบอกเขาอยา่งเรียบง่ายวา่
ทา่นต้องการยตุิความสมัพนัธ์นี ้  ท่านไมจ่ าเป็นต้องอธิบายรายละเอียดว่า “ท าไม” ท่านจึง
ต้องการยตุิความสมัพนัธ์ตอ่บคุคลนี ้  เพราะหากท่านถกูดงึเข้าสู่การสนทนาในลกัษณะนีแ้ล้ว
ทา่นก็ก าลงัเปิดประตใูห้พวกเขาเข้ามาครอบง าท่านอย่างง่ายดายด้วยเหตผุลท่ีพวกเขาจะให้ตอ่
ทกุๆ เหตผุลท่ีทา่นยกขึน้มา   หากพวกเขาถามว่าท าไม ก็จงแคบ่อกว่าท่านไมส่นใจท่ีจะถกเร่ืองนี ้
และละการสนทนานัน้ไว้ แตถ้่าหากเขายงัยืนกรานท่ีจะพดูคยุในเร่ืองนีต้อ่ ก็จงบอกให้มาพดูคยุ
กบัศิษยาภิบาลของท่าน
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18. ครอบคลุมหัวข้อ ค.-4.-ค) หลังจากการยุตคิวามสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
(2-3  นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 40-41)

ขณะท่ีท่านก าลงัอภิปรายประเด็นนี ้จงรู้ว่าผู้ เรียนอาจพบว่าอารมณ์ความรู้สึกยงัผกูติดอยู่กบับคุคล
ท่ีไมป่ลอดภยันัน้   พวกเขาอาจถกูทดลองให้พิจารณาการตดัสินใจใหม่และกลบัไปสู่ความสมัพนัธ์นัน้อีก   
จงอธิบายให้รู้ว่าน่ีเป็นเร่ืองปกติ   อารมณ์ความรู้สึกของเราอาจดงึเรากลบัไปสูส่ิ่งท่ีเป็นองค์ประกอบใน
ด้านบวกของบคุคลท่ีไม่ปลอดภยันัน้ 

แตเ่ราไม่สามารถปล่อยให้อารมณ์ความรู้สกึของเรากระท าการตดัสินใจนีไ้ด้   ผู้ เรียนจ าเป็นต้องใช้
ความจริงของพระเจ้าเป็นรากฐานส าหรับการตดัสินใจ ไม่ใชใ่ช้อารมณ์ความรู้สกึ 

จงท้าทายผู้ เรียนท่ีจะไมเ่ก่ียวข้องกบัการซุบซิบนินทากบัคนอ่ืนในสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลนัน้  หาก
คนอ่ืนพยายามท าให้เขากลบัไปอยูร่่วมกบับคุคลนัน้อีก พวกเขาจ าเป็นต้องยืนหยดัตอ่ต้านทางเลือกนัน้
จงเตือนใจผู้ เรียนว่าพวกเขาไมไ่ด้เป็นผู้ ท่ีต้องรับผิดชอบในการแก้ไขบคุคลท่ีไมป่ลอดภยันัน้ 

พระเจ้าจะทรงน าเพ่ือนๆ ท่ีปลอดภยัเข้ามาสูชี่วิต   ผู้ เรียนจ าเป็นต้องยืนหยดัอยู่บนพระสญัญาของ
พระเจ้า   เป็นสิ่งท่ีดีกว่าท่ีจะรอคอยเพ่ือนท่ีดีท่ีสดุจากพระเจ้า มากกวา่ท่ีจะรีบเร่งเข้าสูม่ิตรภาพท่ีไม่
ปลอดภยันี ้

19. ครอบคลุมหัวข้อ ค.-4.-ง) หากคนท่ีไม่ปลอดภัยเป็นญาตล่ิะจะท าอย่างไร?
(3-8 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 41)

ทา่นอาจตรวจดวูา่มีผู้ เรียนคนใดบ้างท่ีมีญาติซึง่ถือว่าเป็นคนท่ีไม่ปลอดภยับ้างหรือไม่ ท่านอาจ 
มีตวัอยา่งท่ีจะแบง่ปันจากชีวิตของท่านเอง หรือจากคนอ่ืนท่ีทา่นรู้จกัว่าอยู่ในสถานการณ์เชน่นี ้  จง
ชีใ้ห้เห็นว่าความสมัพนัธ์เหล่านีอ้าจเป็นสิ่งท่ีซบัซ้อนกว่าปกติ 

ในการอภิปรายประเด็นนี ้  หลายอย่างขึน้อยูก่บัว่าญาติคนนีเ้ป็นใคร หากบคุคลนีเ้ป็นญาติท่ีอยู่
หา่งไกลซึง่ไมไ่ด้อาศยัอยู่ในบริเวณเดียวกนั ก็คอ่นข้างง่ายท่ีจะตกลงใจว่าผู้ เรียนควรจะตอบสนองตอ่
บคุคลนีอ้ย่างไร  แตห่ากว่าบคุคลท่ีไม่ปลอดภยันีเ้ป็นบิดาหรือมารดา หรือสามีหรือภรรยาแล้ว 
สถานการณ์นัน้ก็จะแตกตา่งออกไปมากทีเดียว 

สิ่งแรก จงท าให้ผู้ เรียนเข้าใจชดัเจนว่าพวกเขามีความรับผิดชอบท่ีพระเจ้าประทานให้ เพ่ือรักษา
ตวัเองให้ปลอดภยั   พวกเขาเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ และไมจ่ าเป็น ต้องยอมจ านนอยูภ่ายใต้
การทารุณกรรมท่ีท าอย่างตอ่เน่ือง เพียงเพราะว่าผู้ท าทารุณนัน้เป็นสมาชิกในครอบครัว  
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หากบคุคลท่ีไม่ปลอดภยันีเ้ป็นญาตสินิทแล้ว พวกเขาจ าเป็นต้องตดัสินใจเก่ียวกบัทางเลือกของตน   
น่ีอาจไมใ่ช่บางสิ่งท่ีสามารถตกลงใจได้ในคาบเรียนนี ้แตจ่งหนนุใจให้ผู้ เรียนนัน้มาพบท่านภายหลงัจาก
ชัน้เรียนนี ้เพ่ือจะใช้เวลาเป็นสว่นตวักบัเขาในการอภิปรายปัญหานีใ้นรายละเอียดมากขึน้ 

ผู้ เรียนอาจสามารถมีความสมัพนัธ์กบับางคนท่ีไม่ปลอดภยัตอ่ไปได้ภายใต้ขอบเขตท่ีเข้มงวดท่ี
ก าหนดไว้พร้อม   ยกตวัอยา่งเชน่ จะไม่ยอมอยู่ตามล าพงักบับคุคลนัน้  และเม่ือไหร่ก็ตามท่ีอยูก่บับคุคล
นัน้ พวกเขาจะต้องมีแผนเก่ียวกบัทางหนีทีไลไ่ว้พร้อมท่ีจะไมย่อมให้บคุคลท่ีไม่ปลอดภยันัน้เข้าควบคมุ
อีก 

หากวา่บคุคลท่ีไม่ปลอดภยันีเ้ป็นคนเร่ิมการโต้แย้งหรือการตอ่สู้กนั ผู้ เรียนจ าต้องพิจารณาว่าจะไม่
ตกลงไปสูก่บัดกัของสถานการณ์ในลกัษณะเช่นนีอี้ก 

20. ครอบคลุมหัวข้อ ค.-4.-จ. เราจะท าอย่างไรกับเพื่อนๆ ท่ีรู้จักก่อนท่ีเราจะมาเป็นคริสเตียน?
(2-5 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 41-42)

จงท้าทายผู้ เรียนให้มองดคูวามสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนจากแง่มมุของอนาคต โดยไมพ่ิจารณาจากชีวิตใน
อดีต   พวกเขาจ าเป็นต้องจ านนมิตรภาพทกุอย่างในอดีตของตนตอ่พระเจ้า และถามพระเจ้าว่าพระองค์
ทรงต้องการให้ท าอย่างไร   ควรท่ีพวกเขาจะคงความสมัพนัธ์เหล่านีไ้ว้ หรือว่าควรจะยตุิเสีย?   ถ้าหาก
บคุคลท่ีเป็นเพ่ือนนัน้ไมไ่ด้เป็นคริสเตียนแล้ว บางทีพวกเขาอาจต้องพิจารณาอย่างจริงจงัถึงการยตุิ
ความสมัพนัธ์นัน้ หรือไม่ก็ลดระดบัมิตรภาพนัน้ลงจากเพ่ือนท่ีใกล้ชิดมาเป็นเพ่ือนทั่วไป เป็นต้น 

อาจเป็นสิ่งดีส าหรับท่านท่ีจะอภิปรายว่าอะไรคือมาตรฐานส าหรับการรักษามิตรภาพในอดีต และ
การยตุิความสมัพนัธ์ในอดีต 

21. การสรุปบทเรียน     (1-2 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 42)

ขณะท่ีท่านสรุปเนือ้หาของบทเรียนนี ้และเตรียมท่ีจะเคล่ือนไปสู่การประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัใน
วนันี ้จงท้าทายผู้ เรียนให้ระลึกวา่พระเยซูทรงเป็นเพ่ือนท่ีปลอดภยัท่ีสดุท่ีของเรา  จงท้าทายผู้ เรียนให้
ก าหนดขอบเขตบนพืน้ฐานของหลกัการพระคมัภีร์เพ่ือความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน และตกลงใจท่ีจะเลือก
ผู้คนท่ีปลอดภยัเป็นเพ่ือนของตน   หากผู้ เรียนพบว่าตนเองอยู่ในความสมัพนัธ์กบับคุคลท่ีไมป่ลอดภยั
แล้ว พวกเขาจ าเป็นต้องยตุิความสมัพนัธ์นัน้ทนัที   อยา่งไรก็ตาม เวลาท่ีดีท่ีสดุท่ีจะยตุิความสมัพนัธ์กบั
คนท่ีไม่ปลอดภยันัน้ก็คือก่อนท่ีพวกเขาจะเร่ิมต้นความสมัพนัธ์นัน้ 
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22. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5 นาที)

จงกลบัมาสู ่‘หลักความจริงจากพระคัมภีร์’ และ ‘ข้อพระธรรมหลัก’ ของวนันีใ้นขณะท่ีท้าทาย
ผู้ เรียนให้ก าหนดขอบเขตตา่งๆ บนพืน้ฐานของหลกัการพระคมัภีร์เพ่ือความสมัพนัธ์ของพวกเขากบัคน
อ่ืน   ท่านอาจหนนุใจผู้ เรียนให้เขียนขอบเขตเหล่านี ้หลงัจากนัน้ให้ทบทวนสิ่งท่ีเขียนนัน้เป็นประจ า และ
อธิษฐานขอพระเจ้าท่ีจะให้มีสตปัิญญาและพลงัในการน าสิ่งเหล่านีม้าปฏิบตัิในชีวิตของตน   

23. การบ้าน

ก.  ในช่วงท้ายของคาบเรียนนี ้จงให้แบบทดสอบย่อยจากมทัธิว 19:5 

ข.  จงให้คะแนนโครงการท่ี 2 ของสมดุบนัทึกโครงการ“ประเภททีแ่ตกต่างกนัของมิตรภาพ” ในชว่ง
ท้ายของคาบเรียนนี ้หากว่าท่านยงัไมไ่ด้ให้คะแนนโครงการนี ้

ค.  จงให้คะแนนโครงการท่ี 3 “ขอบเขตของมิตรภาพ” 

ง.  ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 4 ของคูมื่อผู้ เรียน เพ่ือเตรียมตวัส าหรับคาบเรียนถดัไป   

จ.  โครงการท่ี 4, 5, และ 6 ทัง้หมดนีล้้วนสมัพนัธ์กบัเนือ้หาท่ีจะครอบคลมุในคาบเรียนถดัไปของเรา 

24. การประเมินผล

กรุณาเขียนแสดงความคิดเห็นของท่านเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้ ส่วนใดบ้างท่ีใช้ได้ดีท่ีสดุ? 
สว่นใดบ้างท่ียากท่ีสดุส าหรับผู้ เรียนท่ีจะเข้าใจ?    
มีสิ่งใดท่ีดเูหมือนจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนมากท่ีสดุ? 
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บทเรียนที่ 4 
ชีวิตคริสเตียนกบัเพศสมัพนัธ์ 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

เราจ าเป็นต้องติดตามรูปแบบของพระเจ้าอยา่งระมดัระวงั เพ่ือการด าเนินชีวิตท่ีประสบความส าเร็จ
ในฐานะคนโสดหรือคนท่ีแตง่งานแล้ว   

2. ข้อพระธรรมหลัก: เอเฟซัส 5:15, 17 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม ปี1971

เหตฉุะนัน้ทา่นจงระมดัระวงัในการด าเนินชีวิตให้ดี อย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญา แตใ่ห้เหมือนคนมี
ปัญญา  เหตฉุะนัน้อย่าเป็นคนโง่เขลา แตจ่งเข้าใจน า้พระทยัขององค์พระผู้ เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไร 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทเรียนท่ี 4 ของคูมื่อผู้ เรียนจะถกูน ามาใช้ร่วมกบับทนี ้นอกจากนัน้ เราจะใช้โครงการท่ี 4, 5, และ 6 
จากสมดุบนัทึกโครงการในการเรียนร่วมกบับทเรียนนีด้้วย คือ 

โครงการท่ี 4 การคบหาดใูจกนั 

โครงการท่ี 5  1 โครินธ์ 7 และการแตง่งาน 

โครงการท่ี 6 การแตง่งาน 

4. การเตรียมตัวของครูส าหรับบทเรียนนี ้    (2-3 นาที)

บทท่ี 4 ของคูมื่อผู้ เรียนจะมีเนือ้หาในสามประเด็นหลกัๆ ซึง่สามารถสอนในคาบเรียนนี ้คือ  

ก.  คนโสดกบัเพศสมัพนัธ์ 

ข.  การคบหาและการเลือกคนท่ีเราจะแตง่งานด้วย 

ค.  การแตง่งาน 

หากท่านมีเวลาพอท่ีจะมีคาบเรียนพิเศษเพิ่ม ท่านอาจแบง่บทเรียนเป็น 2 หรือ 3 คาบเรียนก็ได้   แต่
ถ้าหากทา่นครอบคลมุเนือ้หาเหลา่นีใ้นคาบเรียนเดียว ท่านจ าเป็นต้องพิจารณาว่าจะใช้เวลามากเทา่ไหร่
กบัแตล่ะประเด็นของ 3 หวัข้อนี ้    

4



ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนอ่ืน 45 

หากท่านก าลงัสอนบทเรียนนีใ้นสถานท่ีของทีนชาล์เลนจ์ อาจเป็นการดีส าหรับท่านท่ีจะมองดวูา่
ประเด็นเนือ้หาเหล่านีจ้ะถกูครอบคลมุในคาบเรียนอ่ืนๆ อย่างไร   การสอนในคาบเรียนเดียวนัน้ไม่อาจ
สอนผู้ เรียนในทกุสิ่งท่ีพวกเขาจ าเป็นต้องรู้เก่ียวกบัเร่ืองเพศสมัพนัธ์ การคบหาดใูจ และการแตง่งานได้   
ยงัมีแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ อีกไมน้่อยท่ีท่านสามารถใช้ส าหรับการสอนคาบเรียนท่ีเพิ่มขึน้มาในประเดน็หวัข้อ
เหล่านี ้

องค์การวายแวม (Youth With A Mission) ก็มีอปุกรณ์บางอยา่งท่ียอดเย่ียม   วิชาหนึง่ก็คือ 
ความสัมพันธ์ กุญแจสู่ความรัก เพศสัมพันธ์ และทุกสิ่ง (RELATIONSHIPS—The Keys to Love, 

Sex, and Everything Else) ซึ่งท าเป็นดีวีดีพร้อมให้บริการแล้วท่ี  http:www.ywampublishing.com/ 

ยงัมีหนงัสือท่ียอดเย่ียมอีกหลายเลม่เก่ียวกบัการคบหาดใูจกนัและการแตง่งาน   เลม่หนึง่ท่ีถกูใช้
เป็นแหลง่ข้อมลูส าหรับวิชานีคื้อ ฉันแต่งงานกับคุณ (I Married You) เขียนโดย วอลเตอร์ โทรบสิช   
ทา่นอาจต้องการได้ส าเนาหนงัสือเหล่านีไ้ว้ในห้องสมดุ และให้ผู้ เรียนได้อ่านในฐานะเป็นสว่นหนึ่งของ
วิชานีก็้ได้ 

5. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน     (3-4 นาที)

ทางเลือกหนึง่ก็คือเร่ิมต้นด้วยรายการค าถามท่ีอยู่ในหน้าท่ี 43 ของคูมื่อผู้ เรียน โดยให้ผู้ เรียนอ่าน
ทบทวนค าถามเหล่านี ้และให้ระดบัของความนา่สนใจส าหรับแตล่ะค าถาม  โดย “10” เป็นตวัแทนของ
ความสนใจสงูสดุ แล้วลดระดบัลงมาเร่ือยจนถึง “0” ซึง่ส่ือถึงการไมมี่ความนา่สนใจเลยสกันิดในประเด็น
นัน้    โดยผู้ เรียนสามารถให้ระดบัของความนา่สนใจท่ีระดบั “10”  มากกว่าหนึ่งค าถามได้ 

ภายหลงัจากท่ีให้เวลาสกันาทีหนึง่ในการจดัอนัดบัความนา่สนใจของค าถามเหลา่นีแ้ล้ว ขอให้
ผู้ เรียนให้ค าถามท่ีได้จดัอนัดบัความน่าสนใจส าหรับการอภิปรายไว้สงูสดุแก่ท่าน 

บอกผู้ เรียนว่า วนันีเ้ราไมมี่เวลาพอท่ีจะอภิปรายค าถามเหลา่นีโ้ดยละเอียด  

6. แนะน าบทเรียนของวันนี ้    (1-3 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 43-44)

ขณะท่ีท่านเร่ิมต้นคาบเรียนของวนันี ้จงอธิบายวา่ทา่นจะกลา่วถึงสามประเดน็หลกัในบทเรียนท่ี 4 
ของคูมื่อผู้ เรียนอย่างไรบ้าง  หากท่านไม่ครอบคลมุเนือ้หาในประเด็นใดๆ ของเนือ้หาเหล่านีใ้นชัน้เรียนนี ้
แล้ว  จงแคบ่อกผู้ เรียนว่าให้อ่านเนือ้หานัน้ด้วยตนเอง และให้มาพดูคยุกบัท่านเป็นส่วนตวัในกรณีท่ีมี
ค าถามเก่ียวกบัเนือ้หาเหล่านัน้ 
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บันทึกถึงครู:  ขอบเขตของเวลาท่ีได้แนะน าให้ใช้ในแผนการสอนบทเรียนนีน้ัน้ตัง้อยู่บน  ทางเลือก
ของการใช้เวลาบางส่วนกบัแตล่ะหวัข้อในทัง้สามหวัข้อนี ้

จะมีเป็นครัง้เป็นคราวท่ีผู้ เรียนอยากจะอภิปรายถึงกิจกรรมทางเพศในอดีตของพวกเขา   อยา่ปล่อย
ให้พวกเขาบรรยายถึงเร่ืองนีใ้นชัน้เรียน   หากพวกเขาเร่ิมต้นท่ีจะบรรยายสิ่งเหลา่นี ้จงตดับทเสีย 

7. ครอบคลุมหัวข้อ ก.-1 วัฒนธรรมบอกอะไรเราเก่ียวกับเร่ืองเพศสัมพันธ์?
(3-4 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 44-46)

ในขณะท่ีท่านเร่ิมอภิปรายในประเด็นนี ้จงค้นหาดวู่ามีก่ีคนในชัน้เรียนท่ีแตง่งานแล้ว และก่ีคนท่ีเป็น
โสด    จงชีใ้ห้เห็นวา่แม้ช่ือหวัข้อนีจ้ะเป็น “คนโสดกบัเพศสมัพนัธ์” เนือ้หาเหล่านีก็้ยงัเป็นสิ่งท่ีตรงกบั
ความต้องการอย่างยิ่งของผู้ เรียนท่ีแตง่งานแล้ว 

จงอภิปรายว่าอะไรคือขา่วสารท่ีวฒันธรรมของทา่นได้ส่ือผ่านออกมาเก่ียวกบัเร่ืองเพศสมัพนัธ์ เช่น 
ผา่นทางภาพยนตร์ เพ่ือนๆ และอินเตอร์เนต  มาตรฐานทางวฒันธรรมอาจไมส่อดคล้องกบัสิ่งท่ีพระเจ้า
ตรัสกบัเราในพระคมัภีร์   

จงอภิปรายร่วมกบัผู้ เรียนถึงแนวคิดท่ีถกูน าเสนอในพระธรรมโรม 12:1-2   ฉบบั ERV-TH ได้ท้าทาย
เราท่ีจะไม่อนญุาตให้โลกบีบเราเข้าสูเ่บ้าหลอมของโลกนี ้  ดคููมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 45 ในประโยคสดุท้ายได้
พดูถึงการไมย่อมให้วฒันธรรมรอบๆ ตวัเราดงึเราจมลงไปสู่ “ระดบัของความไมเ่ป็นผู้ ใหญ่”   วฒันธรรม
ของเรามีทศันะตอ่เร่ืองเพศท่ีไมมี่ความเป็นผู้ ใหญ่เป็นอยา่งยิ่ง 

8. ครอบคลุมหัวข้อ ก.-2. ประวัตคิรอบครัวของเราเร่ืองความสัมพันธ์ทางเพศเป็นอย่างไร?
(3-4 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 46-47)

หากวา่ผู้ เรียนรู้สกึสะดวกใจท่ีจะพดูคยุ จงเชือ้เชิญให้แบง่ปันว่าอะไรคือขา่วสารท่ีครอบครัวได้ส่ือ
ออกมาในเร่ืองความสมัพนัธ์ทางเพศ    

ผู้ เรียนถกูเลีย้งดมูาในบ้านของคริสเตียนซึง่สอนและหล่อหลอมลกูๆ ด้วยมาตรฐานของพระคมัภีร์ใน
เร่ืองเพศสมัพนัธ์หรือไม่?    

พอ่แม่หย่าร้างกนัหรือไม?่ หากใช ่สิ่งนีส้ง่ผลกระทบอะไรบ้างตอ่ผู้ เรียน? 

ทา่นอาจต้องการหลายๆ ตวัอยา่งของครอบครัวและวิถีด าเนินชีวิตซึง่มีมาตรฐานท่ีแตกตา่งกนั
เก่ียวกบัเร่ืองเพศสมัพนัธ์ 
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หลกัส าคญัท่ีจะดงึจากเนือ้หาสว่นนีก็้คือว่า ประวตัิครอบครัวของตนไม่ควรจะถกูยอม รับโดย
อตัโนมตัวิ่าเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีสดุท่ีจะด าเนินในอนาคต  เราจ าเป็นต้องทดสอบประวตัิครอบครัวของเรา
โดยใข้พระคมัภีร์เป็นมาตรฐานของความสมัพนัธ์ทางเพศ ประเด็นนีจ้ะถกูกลา่ว ถึงภายหลงัของบทเรียน
ในวนันี ้   

9. ครอบคลุมหัวข้อ ก.-3. อะไรคือเสรีภาพทางเพศสัมพันธ์?  (3-5 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 47-50)

สว่นนีข้องบทเรียนอาจคอ่นไปในทางของการเป็นข้อถกเถียง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัผู้ เรียน   ในการเร่ิมต้น
สว่นนีข้องการอภิปราย ทา่นอาจขอให้ผู้ เรียนให้ความหมายเก่ียวกบัเสรีภาพทางเพศ   กิจกรรมนีจ้ะช่วย
ให้ความเข้าใจท่ีเป็นประโยชน์แก่ท่านในด้านท่ีว่ามีความต้องการอะไรบ้างท่ีทา่นต้องมุง่เน้นในคาบเรียน
นี ้

ครัน้เม่ือผู้ เรียนได้ให้ความหมายเก่ียวกบัเสรีภาพทางเพศแล้ว จงพดูคยุกบัพวกเขาถึงความหมาย
ของพระเจ้าในเร่ืองเสรีภาพทางเพศ  

ในหน้าท่ี 47-48 ของคูมื่อผู้ เรียนมีค าจ ากดัความของค าว่าเสรีภาพทางเพศ ซึง่ให้พระเจ้าอยู่ใน
ความหมายนัน้ด้วย นัน่คือ    

เสรีภาพทางเพศ ไม่ใช่อิสรภาพในการท าสิ่งท่ีคุณต้องการกับคู่รักหรือคู่สมรสของคุณ 
(แฟน หรือสามี หรือภรรยา)  เสรีภาพทางเพศคืออ านาจในการท าในสิ่งท่ีถูกต้องกับคู่รัก หรือ
คู่สมรสของคุณ  คุณได้รับอ านาจและความเข้าใจนีจ้ากพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ ซึ่ง
ก็คือพระคัมภีร์ 

จงพดูคยุถึงค าจ ากดัความนีว้่ามีความแตกตา่งอย่างไรจากค าจ ากดัความท่ีวฒันธรรมของเราได้
แนบติดมากบัเสรีภาพทางเพศ 

สว่นท่ีสองของประเด็นเก่ียวกบัเสรีภาพทางเพศนัน้เก่ียวพนักบัเอกลกัษณ์ทางเพศของผู้ เรียน  ใน
หลายวฒันธรรมในปัจจบุนันี ้คนหนุม่สาวถกูสง่เสริมให้มีประสบการณ์กบักิจกรรมทางเพศใน
หลากหลายรูปแบบ และให้ทดลองมีความสมัพนัธ์กบัคนเพศเดียวกนัอย่างเปิดเผย 

จงชีใ้ห้เห็นว่าพระเจ้าตรัสชดัเจนว่าเราทกุคนล้วนถกูสร้างขึน้ในพระฉายของพระเจ้าไมว่่าจะเป็น
หญิงหรือชาย   เราจ าเป็นต้องน้อมรับร่างกายท่ีพระเจ้าประทานแก่เรา และไม่อนญุาตให้วฒันธรรมเข้า
มาควบคมุชีวิตในด้านนีข้องเรา 

การทดลองทางเพศเป็นสิ่งปกตสิ าหรับหลายคน แตไ่มใ่ช่ทกุคนเผชิญกบัการทดลองทางเพศใน
รูปแบบเดียวกนั    บางคนอาจถกูท าให้ผกูติดกบัความสมัพนัธ์กบัคนเพศเดียวกนั   น่ีไมใ่ชแ่สดงวา่พวก
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เขาเกิดมาเป็นคนรักร่วมเพศ แตเ่ป็นเคร่ืองหมายวา่ซาตานก าลงัทดลองพวกเขาให้ด าเนินในเส้นทางท่ี
ละเมิดตอ่พระบญัญัตขิองพระเจ้า  ซาตานเป็นเจ้าแห่งการหลอกลวง และเป็นพ่อแหง่การมสุา    ซาตาน
พยายามท่ีจะครอบง าเราและน าความสบัสนเข้าสูชี่วิตของเราเสมอ 

บคุคลท่ีถกูทดลองให้ขโมยไม่ควรท่ีจะน้อมรับเอาความคิดท่ีวา่ “พระเจ้าทรงสร้างเรามาให้ขโมย
สิ่งของจากผู้ อ่ืน  ดงันัน้ ไมแ่ปลกท่ีเราจะขโมยจากคนอ่ืน เพราะว่าเราเกิดมาเป็นอยา่งนี”้    

10. ครอบคลุมหัวข้อ ก.-4. อะไรคือมาตรฐานของพระเจ้าส าหรับคนโสด?
(3-4 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 50-51)

ในการอภิปรายเนือ้หาสว่นนีข้องบทเรียน จงท้าทายผู้ เรียนให้ส ารวจดสูิ่งท่ีพระเจ้าตรัสเก่ียวกบัการ
แตง่งานและการเป็นโสด   ทา่นอาจใช้โครงการท่ี 5 ในสมดุบนัทึกโครงการในการอภิปรายนี ้ซึง่ได้วิจยัถึง
สิ่งท่ี 1 โครินธ์บทท่ี 7 ได้สอนเราเก่ียวกบัการเป็นโสดและความสมัพนัธ์ทางเพศ   จงแน่ใจวา่ผู้ เรียนเข้าใจ
วา่ยงัมีข้อพระธรรมตอนอ่ืนๆ ท่ีพดูเก่ียวกบัเร่ืองเพศสมัพนัธ์และการเป็นโสดด้วย  

จงชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่าหนึง่ในมาตรฐานของพระเจ้าส าหรับคนโสดก็คือ การคงความเป็นพรหมจรรย์ไว้
จนกระทัง่ได้แตง่งาน    ในหลายวฒันธรรมในปัจจบุนันีม้องคา่นิยมตามหลกัพระคมัภีร์นีว้า่เป็น
มาตรฐานล้าสมยัและไม่สอดคล้องกบัความเป็นจริงอย่างสิน้เชิง   จงท้าทายผู้ เรียนท่ีจะไมใ่ช้วฒันธรรม
เป็นมาตรฐาน แตใ่ช้พระวจนะของพระเจ้าเป็นมาตรฐานของตน 

11. ครอบคลุมหัวข้อ ก.-5. จงอุทศิตัวท่ีจะอยู่ในความบริสุทธ์ิทางเพศ
(3-4 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 51-52)

อย่าขอให้มีการยกมือเพ่ือแสดงตวั แตเ่ป็นไปได้ว่าผู้ เรียนท่ีเป็นโสดบางคนอาจมีประสบการณ์ทาง
เพศมาแล้ว   ขณะท่ีทา่นครอบคลมุเนือ้หาในจดุนี ้จงท้าทายผู้ เรียนท่ีจะอทุิศตวัในการด าเนินชีวิตอยู่ใน
ความบริสทุธ์ิทางเพศนบัจากวนันีเ้ป็นต้นไป   ผู้ เรียนไม่อาจเปล่ียนแปลงอดีต แตพ่วกเขาสามารถ
ตดัสินใจท่ีจะด าเนินชีวิตตลอดท่ีเหลือของตนนัน้ตามมาตรฐานของพระเจ้า  

จงอธิบายแก่ผู้ เรียนถึงวิธีการท่ีพระเยซูทรงตอบสนองตอ่ผู้หญิงท่ีถกูจบัฐานล่วงประเวณีใน 
ยอห์น 8:10-11   พระเยซูตรัสกบัหญิงนัน้ว่าพระองค์ไม่ได้กลา่วโทษเธอ แตต่รัสกบัเธอว่าจงไปเถิดและ
อย่าท าผิดอีก   พระองค์ทรงเรียกเธอให้เข้าสูชี่วิตใหม่ ชีวิตท่ีมีความบริสทุธ์ิในทางเพศ 

พระเยซูจะให้อภยัความบาปทัง้หมดในอดีตของผู้ เรียน  หากว่าพวกเขาสารภาพบาปทัง้หลายแล้ว    
พระองค์สามารถน าคนผู้ซึง่เป็นเพ่ือนท่ีปลอดภยัและอยูใ่นทางของพระเจ้ามาให้ บคุคลผู้ซึ่งจะด าเนิน
ตามมาตรฐานของพระเจ้าเข้ามาสูชี่วิต  
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12. แนะน าหัวข้อ ข. การคบหาและการเลือกคนท่ีเราจะแต่งงานด้วย
(3-4 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 52)

การท่ีทา่นมีผู้ เรียนท่ีเป็นโสดในชัน้เรียน จะเป็นสิ่งท่ีก าหนดวา่ท่านจะใช้เวลามากเท่าไหร่ในส่วนนี ้
ของบทเรียน   แม้ในกรณีท่ีผู้ เรียนหลายคนเป็นคนท่ีแตง่งานแล้ว ท่านอาจใช้เวลาบาง ส่วนในประเดน็นี ้  
ภาพสาธิตท่ีให้ในหน้าท่ี 55-58 ในคูมื่อผู้ เรียนอาจน ามาประยกุต์ใช้ได้อย่างง่ายดายกบัความสมัพนัธ์ทกุ
อย่างท่ีไมใ่ช่เพียงแคค่วามสมัพนัธ์ท่ีเป็นการคบหากนัของคูรั่ก  

หลกัปฏิบตัิในทางวฒันธรรมของการเลือกคูค่รองนัน้จะแตกตา่งกนัไปบ้างในแตล่ะประเทศ  ดงันัน้
ทา่นอาจต้องกลา่วถึงประเดน็เหล่านีซ้ึง่ไมไ่ด้กล่าวไว้ในคูมื่อผู้ เรียน 

ประเด็นส าคญัในบทเรียนนีไ้มไ่ด้เน้นมากถึงการศกึษาเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัิของการคบหาดใูจใน
วฒันธรรมของท่าน มากเท่ากบัการเข้าใจถึงหลกัการพระคมัภีร์ท่ีพระเจ้าประทานเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ี
ส าคญัท่ีสดุของชีวิตในเร่ืองนี ้

13. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-1. อะไรคือจุดประสงค์ของการคบหาดูใจ?
(3-4 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 52-54)

ในการครอบคลมุเนือ้หาประเดน็นี ้จงช่วยให้ผู้ เรียนได้เห็นตัง้แตต้่นว่าการคบหาดใูจกนัเป็นเร่ืองของ
การพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีจริงใจตอ่กนั  ไมใ่ช่เร่ืองของการลองมีประสบการณ์ทางเพศ  จงท้าทายผู้ เรียน
ให้ยอมจ านนด้านนีข้องชีวิตตนตอ่พระเจ้า และแสวงหาทิศทางของพระองค์ในสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัว่าใคร
และเม่ือไหร่ท่ีพวกเขาควรจะคบหาดใูจ 

จงเน้นย า้ในสองประเด็นในหน้าท่ี 53 ของคูมื่อผู้ เรียนท่ีพดูถึงการคบหาดใูจ นัน่คือ  

ก. เพ่ือท่ีจะเรียนรู้เร่ืองการให้และรับความรัก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักแบบอากาเป้ทีเป็นความ
รักของพระเจ้า 

ข. เป็นโอกาสส าคญัส าหรับเราทัง้สองท่ีจะดงึดดูกนัให้ใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึน้

14. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-2. เม่ือไหร่ที่คนๆ หน่ึงพร้อมจะเร่ิมต้นการคบหาดูใจกัน?
(2-4 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 54)

ในขณะท่ีท่านเร่ิมต้นการอภิปรายในประเด็นนี ้จงขอให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นตอ่ค าถามนี ้   
ส าหรับบางคนแล้ว ในบางวยัอาจเป็นมาตรฐานท่ีพ่อแม่ใช้ในการตอบค าถามนี ้  แตใ่นคูมื่อผู้ เรียนได้ให้
บางค าตอบตอ่ค าถามนี ้ซึ่งอาจเป็นสิ่งท่ีแตกตา่งอย่างมากท่ีผู้ เรียนอาจไมเ่คยคิดถึงมาก่อน   
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จงจดจ่ออยูท่ี่หัวข้อ ข. เป็นพเิศษ คือ “เม่ือเราได้ก าหนดขอบเขตส าหรับการคบหาดูใจกัน 

(กฏเกณฑ์ของท่าน ส าหรับการคบหาดูใจกัน)” (คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 54)   จงโยงเร่ืองนีก้ลบัไปยงัสิ่งท่ี
เราได้อภิปรายในบทท่ี 3 ท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นของขอบเขตตา่งๆ  

หากผู้ เรียนเพิ่งเป็นคริสเตียนเม่ือไม่นานมานี ้หรือหากวา่ก าลงัอยูใ่นหลกัสตูรของทีนชาล์เลนจ์แล้ว 
จงหนนุใจให้วางเร่ืองการคบหาดใูจไว้สกัระยะก่อน เพ่ือว่าจะสามารถมุง่จดจ่อท่ีการเจริญเติบโตส่วนตวั
ของตน เพ่ือเป็นอยา่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เป็น ก่อนท่ีจะเร่ิมต้นเร่ืองของการคบหาดใูจกนั  

15. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-3. ประโยชน์ของการคบหาดูใจ?
(3- 4 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 55-56)

ในการครอบคลมุเนือ้หาส่วนนีข้องบทเรียน ให้เน้นความสนใจท่ีภาพสาธิตในหน้าท่ี 55 ของคูมื่อ
ผู้ เรียนซึง่พดูถึงวิธีการในการพฒันาความรักในขณะท่ีคบหาดใูจกนั   ภาพสาธิตเดียวกนันีส้ามารถถกูใช้
ส าหรับผู้คนท่ีแตง่งานแล้ว ซึง่แสดงถึงวิธีการท่ีจะพฒันาความรักท่ีลึกซึง้มากขึน้ตอ่กนัและกนั  กญุแจ
ส าคญัคือการดงึกนัเข้ามาใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากยิ่งขึน้     

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันค าตอบท่ีมีตอ่ค าถามท่ี 3 ของโครงการท่ี 4 ในสมดุบนัทึกโครงการท่ีวา่ 
“…ประโยชน์ของการคบหาดูใจกันมีอะไรบ้าง?    

จงถามผู้ เรียนว่าพระเจ้าทรงมองดวู่าอะไรคือประโยชน์ของการคบหาดใูจกนั? 
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16. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-4. อันตรายของการคบหาดูใจกันมีอะไรบ้าง?
(3-4 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 56-58)

จงให้ผู้ เรียนแบง่ปันค าตอบตอ่ค าถามท่ี 4 ของโครงการท่ี 4 ในสมดุบนัทึกโครงการนัน้   ค าตอบควร
จะให้ความเข้าใจบางอย่างแก่ทา่นถึงความเข้าใจของผู้ เรียนวา่มีมากน้อยแคไ่หนเก่ียวกบัอนัตรายของ
การคบหาดใูจ 

จงให้ภาพสาธิตสองอย่างในหน้าท่ี 56 ของคูมื่อผู้ เรียน ในการชีป้ระเด็นว่าการคบหาดใูจกบับางคนท่ี
ไมไ่ด้เป็นผู้ เช่ือหรือไมไ่ด้ติดตามความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดมากขึน้กบัพระเยซูนัน้ สามารถเป็นอนัตรายจริงๆ 
ตอ่ชีวิตของพวกเขาอย่างไรบ้าง   หากว่าพวกเขาก าลงัเติบโตใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
และบคุคลท่ีพวกเขาคบหาดใูจนัน้ก าลงัไปในทิศทางท่ีตรงกนัข้ามกบัพวกเขาแล้ว คนเหล่านัน้ก็จะ
ด าเนินห่างไกลจากพวกเขาโดยไมมี่ความใกล้ชิดขึน้เลย 

หากวา่ผู้ เรียนจะไล่ตามบคุคลท่ีก าลงัเดนิห่างไปจากพระเจ้านัน้ (ภาพสาธิต # 2) พวกเขาก็จะถอย
หา่งไปจากพระเจ้าด้วยโดยไม่ใกล้ชิดขึน้กบัพระเจ้าเลย  และความสมัพนัธ์ใดก็ตามท่ีน าพวกเขาให้ออก
หา่งไปจากพระเจ้า ความสมัพนัธ์นัน้ก็ได้ปล้นเอาจดุหมายปลายทางท่ีพระเจ้าได้ทรงวางแผนไว้เพ่ือไป
เสียจากพวกเขา  
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อนัตรายอีกอย่างหนึง่ในการเดทก็คือการทดลองมีประสบการณ์ทางเพศก่อนแตง่งาน   ภาพสาธิตใน
หน้าท่ี 57 ของคูมื่อผู้ เรียนได้แสดงว่าเกิดอะไรขึน้เม่ือคนคูห่นึง่ได้ทดลองมีประสบ การณ์ทางเพศก่อน
แตง่งาน  การชิงสกุก่อนห่ามนีจ้ะสร้างก าแพงท่ีขวางกัน้ในความสมัพนัธ์กบัพระเจ้า และยงัก่อก าแพง
ของความรู้สึกฟ้องผิดในความสมัพนัธ์ระหวา่งกันและกนัด้วย 

เพศสมัพนัธ์ไมไ่ด้เป็นสิ่งท่ียึดความสมัพนัธ์ของคนทัง้สองไว้ด้วยกนั   หากอีกฝ่ายหนึง่ได้กดดนัให้
พวกเขามีเพศสมัพนัธ์ด้วย ก็เป็นสญัญาณท่ีชดัเจนวา่บคุคลนีไ้มใ่ช่คนท่ีปลอดภยั 

4



ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนอ่ืน 53 

ภาพสาธิตอีกอย่างท่ีสามารถชว่ยในการอธิบายวิธีการตามหลกัพระคมัภีร์ในการสร้างความสมัพนัธ์
คือการใช้ภาพปีรามิดนี ้  (คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 58) 

วิธีการตามหลกัการพระคมัภีร์ในการสร้างความสมัพนัธ์นัน้ มีรากฐานท่ีมัน่คงส าหรับความสมัพนัธ์
นีท่ี้จะเติบโตขึน้   แตท่ศันะแบบโลกนัน้ได้ให้การสนบัสนนุรับรองในทางท่ีตรงกนัข้าม ดงันัน้ท่านจงึมี
เพียงจดุเล็กๆ เป็นรากฐาน ซึ่งไมไ่ด้ให้ความมีเสถียรภาพและง่ายท่ีจะลม่สลาย 

17. ครอบคลุมหัวข้อ ค. การแต่งงาน     (2-4 นาที  คูมื่อนกัเรียนหน้าท่ี 59)

จงเร่ิมต้นส่วนนีข้องบทเรียนโดยชีใ้ห้เห็นว่าประเด็นนีส้ าคญัมากและเรียกร้องการเติบโตอย่าง
มากมายในชีวิตของผู้ เรียน   จงชีด้้วยวา่วิชาเพิ่มเติมจะน าไปสู่การศกึษารายละเอียดมากขึน้ของด้านนี ้
ในชีวิต   วนันีเ้ราเพียงแตจ่ะส ารวจอย่างคร่าวๆ ถึงสิ่งท่ีเป็นพืน้ฐานบางอยา่ง 

อย่าเข้าสู่การอภิปรายในเร่ืองการหย่าร้างและการแตง่งานใหม่   บอกผู้ เรียนว่าท่านจะตอบค าถาม
ใดๆ ก็ตามในประเด็นนีอ้ย่างเป็นส่วนตวั  หากผู้ เรียนต้องการท่ีจะอภิปรายเร่ืองนีใ้นชัน้เรียน ก็จงน าพวก
เขากลบัไปสูห่ลกัความจริงจากพระคมัภีร์ส าหรับวนันี ้  

วธีิการตามหลักพระคัมภีร์ วธีิการตามแบบของโลก

เริ�มตน้ตรงนี�--
การตดิพันทางดา้นรา่งกาย

การตดิพันทางดา้นสังคม

การตดิพันทางดา้น
อารมณ์ ์

การตดิพันทางดา้นรา่งกาย—
สงวนไวเ้ฉพาะคูส่มรส

เริ�มตน้ตรงนี� –
การตดิพันทางดา้นวญิญาณ

การตดิพันทางดา้น
อารมณ์์

การตดิพันทางดา้นวญิญาณ
—อาจจะไม่มี!

การตดิพันทางดา้นสังคม
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จงเร่ิมต้นการอภิปรายเนือ้หาสว่นนีข้องบทเรียน โดยการทบทวนหลกัส าคญัสามประการในการมี
ชีวิตสมรสท่ีประสบความส าเร็จซึง่ได้ให้รายการไว้ในหน้าท่ี 59 ของคูมื่อผู้ เรียน คือ 

1. การให้พระเจ้ามาก่อนสิ่งอ่ืนใดในชีวิตของเรา

2. การยอมให้พระเจ้าทรงเลือกผู้ ท่ีจะมาเป็นคูค่รองของเรา

3. การเทหวัใจแหง่ความรักลงในความสมัพนัธ์นี ้  ให้ความสมัพนัธ์นีเ้ป็นมิตรภาพท่ีดีท่ีสดุในชีวิต
ของเรา  ไม่ใช่แคต่อนก าลงัคบกนัเทา่นัน้ แตส่ าหรับตลอดชีวิตท่ีเหลือของเรา

ชีใ้ห้เห็นด้วยว่าการแตง่งานนัน้เป็นแผนการของพระเจ้าส าหรับผู้คนตัง้แตค่รอบครัวแรกเร่ิมเลย นัน่
คือครอบครัวของอาดมักบัเอวา 

 การคบหาดใูจและการเลือกคูค่รองไปด้วยกนั    จงชีว้่าเราจ าเป็นต้องให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในการ
ตดัสินใจท่ีส าคญัท่ีสดุนี ้  หากท่านมีผู้ เรียนในชัน้เรียนซึ่งแตง่งานแล้ว พวกเขาบางคนอาจแตง่งานก่อนท่ี
จะมาเป็นคริสเตียน   ประเด็นหนึง่ท่ีทา่นจ าเป็นต้องท าให้กระจา่งก็คือวา่ แม้ในกรณีท่ีเขาไมไ่ด้ให้ 
พระเจ้าเข้ามามีสว่นในกระบวนการของการเลือกบคุคลท่ีเขาได้แตง่งานด้วยในอดีตนัน้ พระเจ้าก็ไมท่รง
ต้องการให้ท าการหย่าร้างแล้วแตง่งานใหม่ 

เพราะเหตท่ีุเขาได้แตง่งานแล้ว พระเจ้าจะชว่ยในการเรียนรู้วิธีการท่ีจะท าให้ความสมัพนัธ์และการ
แตง่งานนัน้ประสบความส าเร็จได้   จงเสนอท่ีจะพดูคยุส่วนตวักบัผู้ เรียนซึง่อาจมีค าถามท่ีเจาะจง
บางอย่างในเร่ืองนี ้   ยกตวัอย่างเช่น หากผู้ เรียนได้แตง่งานกบัคนท่ีได้กระท าทารุณตอ่เขา พวกเขาจะท า
อย่างไรดี?   คาบเรียนในวนันีไ้มใ่ชเ่วลาท่ีจะพยายามแก้ไขปัญหาในลกัษณะนัน้ เพราะนัน่เป็นสิ่งท่ี
จ าเป็นต้องพดูคยุส่วนตวั  

18. ครอบคลุมหัวข้อ ค.-1. เราจะเตรียมตัวส าหรับชีวิตสมรสที่ประสบความส าเร็จได้อย่างไร?
(3-6 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 59-60)

จงเร่ิมต้นส่วนนีข้องการอภิปรายโดยการให้ผู้ เรียนตอบค าถามนีก้่อน   มีค าตอบท่ีนา่เป็นไปได้ไว้
จ านวนหนึง่ในหน้าท่ี 60 ของคูมื่อผู้ เรียน แตอ่าจดีกวา่ท่ีจะเร่ิมต้นด้วยความคิดเห็นท่ีผู้ เรียนมี เพ่ือดวู่า
อะไรคือความเข้าใจของพวกเขาในประเดน็นี ้  

จงแนใ่จว่าผู้ เรียนเข้าใจว่าชีวิตสมรสท่ีประสบความส าเร็จนัน้เป็นอะไรท่ีมากกว่าเพียงแคก่ารเลือก
คูค่รองท่ีใช่   แตย่งัเก่ียวข้องกบัการเตรียมตนเองให้เป็นคูค่รองท่ีดีท่ีสดุเท่าท่ีจะสามารถในการแตง่งาน
ด้วย 

จงท้าทายผู้ เรียนท่ีจะไม่ปล่อยให้วฒันธรรมเขามาก าหนดค าตอบของพวกเขาท่ีมีตอ่ค าถามนี ้แตใ่ห้
ใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็นพืน้ฐานส าหรับการหาค าตอบเหลา่นี ้
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19. ครอบคลุมหัวข้อ ค.-2. รูปแบบของพระเจ้าส าหรับชีวิตสมรสท่ีประสบความส าเร็จ?
(8-12 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 61-66)

ค าตอบของค าถามนีถ้กูห่อหุ้มในลกัษณะของบทสรุปสามสว่นของชีวิตสมรส โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของพระธรรมมทัธิว 19:5 คือ 

ก. การละจาก 

ข. การผกูพนักบัสามีหรือภรรยาของเรา 

ค. การกลายเป็นหนึง่เดียวกนั 

ขณะท่ีท่านก าลงัทบทวนในแตล่ะประเด็นส าคญัของทัง้สามนี ้จงแนใ่จว่าผู้ เรียนเข้าใจรากฐานตาม
หลกัการพระคมัภีร์ของแตล่ะประเด็น   หลงัจากนัน้จงให้ภาพตวัอย่างสาธิตทัง้จากชีวิตสมรสของทา่น
เองหรือเชิญแขกซึง่แตง่งานแล้ว มาแบง่ปันประสบการณ์ของเขาหรือเธอในแตล่ะด้านของทัง้สามด้านนี ้   
ทา่นอาจเชิญทัง้สามีและภรรยามาพร้อมกนัและแบง่ปันมมุมองของพวกเขาในเร่ืองนี ้เพ่ือว่าผู้ เรียนจะได้
ฟังจากทัง้สองฝ่าย 

ในหัวข้อ ค.-2-ก)-3 การละจากวิธีคิดแบบ “คนโสด” ของเรา (หน้าท่ี 62 ของคูมื่อผู้ เรียน) นัน้
สมควรจะได้รับความใสใ่จเป็นพิเศษ   เม่ือคนๆ หนึง่แตง่งาน พวกเขาจ าเป็นต้องสร้างขอบเขตใหม่เม่ือ
มาถึงเร่ืองของการคิดถึงชายหรือหญิงคนอ่ืน  ในฐานะคนโสด พวกเขามีอิสระท่ีจะมองดคูนโสดคนอ่ืน 
และใคร่ครวญเก่ียวกบับคุคลนัน้โดยถามตวัเองว่า “น่ีคือบคุคลท่ีฉันอยากจะแตง่งานด้วยหรือไม่?”   แต่
บดันีพ้วกเขาได้แตง่งานแล้ว พวกเขาจ าเป็นต้องวางขอบเขตใหม่ในความคิดของพวกเขา และไมไ่ปสู่
เส้นทางนัน้อีกตอ่ไป   

จงแนใ่จว่าผู้ เรียนเข้าใจว่าชีวิตสมรสท่ีประสบความส าเร็จนัน้ต้องลงทนุลงแรงในสิ่งท่ีเป็นพืน้ฐาน
อย่างตอ่เน่ือง   ยงัจ าเป็นต้องมีความเพียรพยายามอยา่งตอ่เน่ืองในทัง้สองฝ่ายท่ีจะร่วมกนัท าให้ความ
รักและความประทบัใจในกนัและกนันัน้เจริญงอกงาม 

จงชีใ้ห้เห็นว่าการแตง่งานเป็นความสมัพนัธ์ท่ีส าคญัท่ีสดุในชีวิต ซึง่เป็นรองก็เฉพาะแต่
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบัพระเยซูคริสต์เท่านัน้    

20. การอภปิรายโครงการที่ 5 - 1 โครินธ์ 7 และการแต่งงาน     (3-8 นาที)

ทา่นอาจผสมผสานการอภิปรายในวนันีเ้ข้ากบัการอภิปรายของโครงการท่ี 5 “1 โครินธ์ 7 และ 
การแตง่งาน”   พระคมัภีร์ตอนนีมี้การอภิปรายในรายละเอียดเก่ียวกบัประเดน็ท่ีแตกตา่งซึ่งเก่ียวพนักบั 
ความเป็นโสดและการแตง่งาน 
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21. การสรุปบทเรียนและวิชานี ้

ขณะท่ีท่านสรุปเนือ้หาของบทเรียนนีเ้พ่ือเตรียมพดูคยุถึงการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัส าหรับวนันี ้
นัน้ จงเน้นย า้อีกครัง้ถึงความส าคญัของการมีความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ีดี  จงเตือนให้ผู้ เรียนได้ระลึกวา่ 
พระบญัญัตข้ิอใหญ่สดุสองข้อในพระคมัภีร์นัน้ ล้วนเก่ียวพนักบัความสมัพนัธ์สว่นตวั แรกสดุคือ
ความสมัพนัธ์กบัพระเจ้า แล้วจงึเป็นความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน  โดยความรักคือสิ่งท่ีเป็นศนูย์กลางของ
ความสมัพนัธ์เหล่านี ้

จงท้าทายผู้ เรียนให้น าประเด็นตา่งๆ ท่ีเราได้อภิปรายในวิชานีม้าประยกุต์ใช้กบัชีวิตในวนันี ้  ชีด้้วย
วา่ประเด็นเหล่านีจ้ าเป็นต้องมีการศกึษาในรายละเอียดมากขึน้ในวนัเวลาข้างหน้า   ผู้ เรียนจ าเป็นต้อง
เป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตในกระบวนการของการพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ีถวายเกียรติแดพ่ระเจ้า 

22. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5 นาที)

ก.  จงเน้นการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัท่ีการพฒันาท่าทีตามหลกัการพระคมัภีร์ในเร่ืองเพศ 
ส าหรับคนเหลา่นัน้ท่ีแตง่งานแล้ว จงให้ท ารายการเก่ียววิธีการในการพฒันาและการแสดงออกถึง
ความรักในชีวิตสมรส    จงเน้นย า้ความส าคญัของการเป็นคนท่ีเปิดเผยและสตัย์ซ่ือกบัสามีหรือ
ภรรยาของตน 

ข.  ทา่นจะมีการคบหาดใูจแบบคริสเตียนซึง่ถวายเกียรติพระเจ้าได้อย่างไร?   ท่านอาจให้ผู้ เรียน
วางแผนเก่ียวกบัการคบหาดใูจ และลกัษณะท่ีจะเป็นไปในปัจจบุนันีซ้ึง่พวกเขาเป็นคริสเตียนแล้ว   
การใช้เวลาของการคบหาดใูจนีค้วรรวมไมเ่ฉพาะแตส่ิ่งท่ีจะท าร่วมกนัเท่านัน้ แตย่งัรวมถึงขอบเขต
ท่ีพวกเขาจะไมล่ะเมิดในการใช้เวลาร่วมกนัด้วย   

23. การบ้าน

จงให้คะแนนโครงการท่ี 4, 5, และ 6 ในช่วงท้ายของคาบเรียนนี ้ 

24. การประเมินผล

กรุณาเขียนแสดงความคิดเห็นของท่านเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้ ส่วนใดบ้างท่ีใช้ได้ดีท่ีสดุ? 
สว่นใดบ้างท่ียากท่ีสดุส าหรับผู้ เรียนท่ีจะเข้าใจ?    
มีสิ่งใดท่ีดเูหมือนจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนมากท่ีสดุ? 

4



ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนอ่ืน 57 

บทเรียนที่ 5 
การสอบ 

1. แนะน าเนือ้หาที่จะครอบคลุมในวิชาถัดไปที่เราก าลังจะสอน

ก. แจกสมดุบนัทกึโครงการหรือโครงการใดๆ ซึง่ต้องท าให้เสร็จก่อนคาบเรียนครัง้แรกของวิชา
ถดัไปซึง่เราจะสอน 

ข. ให้ผู้ เรียนพลิกไปท่ีหน้าสดุท้ายในสมดุบนัทกึโครงการฉบบัใหม่ เขาจะเห็นหน้าซึง่มีรายการ
การบ้านในวิชาใหมนี่ ้ในด้านท้ายสดุของสมดุบนัทึกโครงการ บอกผู้ เรียนให้ทราบวนัท่ีท า
แบบทดสอบย่อยแตล่ะครัง้  วนัสง่โครงการ และการสอบ 

ค. แจกคูมื่อผู้ เรียนฉบบัใหมแ่ละบอกเลขหน้าท่ีจะต้องอ่านก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนในคาบเรียนถดัไป 

2. ให้ท าการสอบของวิชานี ้

3. ส่งคืนแบบทดสอบย่อยและโครงการต่างๆ ท่ีเราได้ให้คะแนนแล้วแก่ผู้เรียนหากว่าเรายังไม่ได้
ส่งคืนให้พวกเขา

5



58  คู่มือครู 
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คู่มือผู้เรียน 
 

คูมื่อผู้ เรียนไมไ่ด้ถกูรวบรวมไว้ในคูมื่อครู  แตไ่ด้ถกูจดัท าขึน้เป็นเอกสารแยกตา่งหาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ดหูน้า 5 ของคูมื่อครูเลม่นีส้ าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิเร่ืองการใช้คูมื่อผู้ เรียน 
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สมุดบนัทกึโครงการ 

 

สมดุบนัทึกโครงการไมไ่ด้ถกูรวบรวมไว้ในคูมื่อครู  แตไ่ด้ถกูจดัท าขึน้เป็นเอกสารแยกตา่งหาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ดหูน้า 5 ของคูมื่อครูเลม่นีส้ าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิเร่ืองการใช้สมดุบนัทกึโครงการ 
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การสอบและใบประกาศนียบัตรส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ให้ดหูน้า 5 ของคูมื่อครูเลม่นีส้ าหรับข้อมลูเร่ืองการใช้การสอบและใบประกาศนียบตัรส าหรับ 
ผู้ ท่ีจบการศกึษา  

 

 

  



62  คู่มือครู 

 
 
 



ช่ือ ความสัมพนัธ์ส่วนตัวกบัคนอ่ืน

วันท่ี การสอบ 

ชัน้ คะแนน 

คําถามทีใ่ห้ตอบว่าจริงหรือไม่จริง (ขอ้ละ 3 คะแนน) 

คําแนะนํา: ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  X   หน้าข้อท่ีถูก

ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  0   หน้าข้อท่ีผิด

1. ________  การมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบับุคคลหน่ึงเป็นวธีิการแสดงออกถึงความรักเสมอ

2. ________  หากท่านตอ้งการสร้างเพื่อนใหม่ๆ ท่านไม่ควรจะฟังในส่ิงท่ีพวกเขาพูด

3. ________  พระบญัญติัสองขอ้ใหญ่สุดในพระคมัภีร์นั้นพูดถึงเร่ืองเพศสัมพนัธ์

4. ________  พระคมัภีร์กล่าววา่จงเกลียดชงัศตัรูของท่าน หากวา่พวกเขาเกลียดชงัท่าน

5. ________  มิตรภาพท่ีดีจาํเป็นตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรัก

6. ________  วธีิการท่ีดีท่ีสุดในการคน้หาวา่ท่านกบัคู่หมั้นของท่านจะมีความสุขดว้ยกนัหรือไม่ก็โดย

การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงาน 

7. ________  พระเจา้ทรงตอ้งการใหส้ามีและภรรยาหยา่ร้างกนั หากวา่พวกเขาไม่รักกนัและกนัแลว้

8. ________  พระคมัภีร์บอกเราวา่การมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบัอีกบุคคลหน่ึงก่อนการแต่งงานนั้นเป็น

บาป  

9. ________  ในการเป็นเพื่อนท่ีดี ท่านจาํเป็นตอ้งเรียนรู้วา่จะเป็นผูใ้หไ้ดอ้ยา่งไร

10. _______  เม่ือพบปะกบัคนใหม่ๆ ท่านไม่ควรท่ีจะยอมรับเขาอยา่งท่ีเขาเป็น

11. _______  คริสเตียนมีความรับผิดชอบในการมองหาจุดดีซ่ึงมีอยูใ่นชีวติเพื่อนของตน

12. _______  ท่านควรจะบอกกบัเพื่อนอีกคนหน่ึงเสมอวา่อะไรคือความผดิของเขา แมว้า่ท่านจะเป็นแค่

เพื่อนทัว่ไปเท่านั้น

13. _______  คริสเตียนไม่มีสิทธ์ิท่ีจะวพิากษว์จิารณ์เพื่อนของตน

14. _______  ผูเ้ป็นภรรยาควรรักลูกๆ ของตนมากกวา่รักสามีของตน

15. _______  ท่านควรท่ีจะกาํหนดขอบเขตต่างๆ เพื่อใหค้นอ่ืนเช่ือฟัง หากวา่พวกเขาตอ้งการท่ีจะเป็น

เพื่อนกบัท่าน 



2  ความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัคนอ่ืน 

คําถามทีใ่ห้เลือกคําตอบทีถู่กต้อง  

คาํสั่ง จงเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง แลว้ใส่พยญัชนะของคาํตอบนั้นลงในช่องวา่งหนา้คาํถามนั้น  
(ขอ้ละ 2 คะแนน)  

1.______ ขา้พเจา้มีเพื่อนในประเภทน้ีมากท่ีสุด 

    ก. คนรู้จกัมกัคุน้ 

    ข. เพื่อนทัว่ไป  

    ค. เพื่อนท่ีใกลชิ้ด 

    ง. เพื่อนท่ีสนิท 

 

2.______ ขา้พเจา้มีเสรีภาพท่ีจะแกไ้ขเพื่อนในประเภทน้ี คือ 

    ก. คนรู้จกัมกัคุน้ 

    ข. เพื่อนทัว่ไป  

    ค. เพื่อนท่ีใกลชิ้ด 

    ง. เพื่อนท่ีสนิท 

 

3.______ เพื่อนประเภทน้ีถูกบรรยายถึงไดดี้ท่ีสุดวา่เป็นมิตรภาพท่ีตั้งอยูบ่นการมีความสนใจและ 

  กิจกรรมร่วมกนั 

    ก. คนรู้จกัมกัคุน้ 

    ข. เพื่อนทัว่ไป  

    ค. เพื่อนท่ีใกลชิ้ด 

    ง. เพื่อนท่ีสนิท 

 

4.______ น่ีคือมิตรภาพท่ีตั้งอยูบ่นการผกูพนัตวัท่ีจะพฒันาลกัษณะชีวติของกนัและกนั 

    ก. คนรู้จกัมกัคุน้ 

    ข. เพื่อนทัว่ไป  

    ค. เพื่อนท่ีใกลชิ้ด 

    ง. เพื่อนท่ีสนิท 
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คําถามทีใ่ห้บรรยายคําตอบโดยย่อ   

1. อะไรคือการทดสอบ (หรือเง่ือนไข) สามประการซ่ึงบรรยายถึงความสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั     

(ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 6 คะแนน)  

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     

2. พระคมัภีร์ไดก้ล่าววา่อะไรเป็นสามส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับการมีชีวติสมรสท่ีประสบความ สาํเร็จ?  

(มทัธิว 19:5) จงอธิบายในแต่ละขอ้วา่เก่ียวขอ้งกบัอะไรบา้ง (ขอ้ละ 4 คะแนน รวม 12 คะแนน) 

 1.    

     

  คาํอธิบาย:   

     

     

 2.    

     

  คาํอธิบาย:   

     

     

 3.    

     

  คาํอธิบาย:   

     

     



4  ความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัคนอ่ืน 

คําถามทีใ่ห้บรรยายคําตอบโดยย่อ (ต่อ)  

3.  จงระบุขอบเขตสองประการซ่ึงสามารถช่วยท่านใหมี้มิตรภาพท่ีถวายเกียรติแด่พระเจา้         

(ขอ้ ละ 3 คะแนน รวม 6 คะแนน) 

1.     

2.     

4.  เพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงานส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ของชายหญิงอยา่งไรบา้ง?   (5 คะแนน) 

     

     

     

     

     

5.  จงเขียนขอ้พระธรรมท่ีใหท้่องจาํ   (14 คะแนน) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



ความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัคนอ่ืน 

การสอบ 

เฉลยคาํตอบ 

หน้าที่ 1 

ข้อสอบทีต่อบว่าจริงหรือไม่จริง 

(ขอ้ละ 3 คะแนน) 

1. 0 ผดิ

2. 0 ผดิ

3. 0 ผดิ

4. 0 ผดิ

5. X ถูก

6. 0 ผดิ

7. 0 ผดิ

8. X ถูก

9. X ถูก

10. 0 ผดิ

11. X ถูก

12. 0 ผดิ

13. X ถูก

14. 0 ผดิ

15. 0 ผดิ

หน้าที่ 2 

ข้อสอบทีใ่ห้เลือกคําตอบทีถู่ก 
(3 คะแนน) 

1. ก.

2. ง.

3. ข.

4. ง.



ความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัคนอ่ืน 

การสอบ 

เฉลยคาํตอบ 

หน้าที่ 3 
ข้อสอบอตันัยทีใ่ห้บรรยายคําตอบโดยย่อ 

1. คาํตอบท่ีน่าจะ_เป็น (ขอ้ละ 2 รวม 6 คะแนน)

1. ดึงเราให้เขา้ใกลชิ้ดกบัพระเจา้มากข้ึน

2. ดึงเราให้เขา้ใกลชิ้ดกบัคนอ่ืนมากข้ึน

3. ช่วยเราใหก้ลายเป็นอยา่งบุคคลท่ีแทจ้ริงท่ีพระเจา้ทรงสร้างเราใหเ้ป็น

2. ขอ้ละ 4 คะแนน (คาํตอบ 2 คะแนน และคาํอธิบายอีก 2 คะแนน  รวม 12 คะแนน)

คาํตอบท่ีน่าจะเป็นสาํหรับคาํอธิบายแต่ละขอ้ในทั้งสามขอ้ของการแต่งงานนั้นคือ

ก.  การละจาก—ทั้งในดา้นกายภาพและอารมณ์

- ดา้นกายภาพ คือการจดทะเบียนสมรส การมีท่ีพกัอาศยัต่างหากของตนเอง   

- ดา้นอารมณ์ คือการแต่งงานท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากพ่อแม่ และจากพระเจา้

- ดา้นความคิด คือการละวธีิคิดแบบคนโสด 

ข.  การผกูพนัตวัร่วมกบัสามีหรือภรรยา (การผกูพนัสนิทต่อกนั) 

- ดา้นร่างกาย คือการดาํเนินชีวติร่วมกนั มีความรักในจิตใจ และความสตัยซ่ื์อ 

- ดา้นอารมณ์ คือการเรียนรู้ท่ีจะรักกนัและกนัอยา่งลึกซ้ึง 

ค.  การกลายเป็นหน่ึงเดียวกนั

-  ดา้นร่างกาย คือการมีความสัมพนัธ์ทางเพศ 

-  ดา้นอารมณ์ คือการมีท่าทีท่ีคลา้ยคลึงกนั การแบ่งปันทุกอยา่งร่วมกนั เช่น ความช่ืนชมยนิดี 

ความหวงั และความเจบ็ปวด ฯลฯ ของทั้งสอง    

-  ดา้นฝ่ายวญิญาณ คือการมีเป้าหมายฝ่ายวญิญาณท่ีคลา้ยคลึงกนั ทั้งคู่รับใชพ้ระเจา้ร่วมกนั



ความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัคนอ่ืน 

การสอบ  
เฉลยคาํตอบ 

หน้าที่ 4  

ข้อสอบอตันัยทีใ่ห้บรรยายโดยย่อ (ต่อ)   

3.  คาํตอบส่วนตวั (ขอ้ละ 3 คะแนน รวม 6 คะแนน) 

4.  คาํตอบท่ีน่าจะเป็น... (5 คะแนน)  

- เป็นอุปสรรคต่อความสัมพนัธ์ของขา้พเจา้กบัพระเจา้ 

- ขา้พเจา้รู้สึกฟ้องผดิ 

- สร้างกาํแพงแห่งความรู้สึกผดิระหวา่งขา้พเจา้กบัคู่ของขา้พเจา้ 

5.  ขอ้พระธรรมท่ีใหท้่องจาํ (14 คะแนน) 

- ฟีลิปปี 4:8 

- มทัธิว 19:5 
 





ิ ั

 ็ ึ ู ์ ้  ุ

ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็
่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้

ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ิ ั

็ ึ ู ์ ้ ุ

ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็
่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้

ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ิ ั

 ็ ึ ู ์ ้  ุ

ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็
่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้

ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ิ ั

็ ึ ู ์ ้ ุ

ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็
่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้

ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ขอแสดงความยนิดีกับ 
______________________________________ 

ในการสําเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อกําหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความสําเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการนําคําสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

ขอแสดงความยนิดีกับ 
______________________________________ 

ในการสําเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อกําหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความสําเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการนําคําสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

ความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัคนอื�น

ความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัคนอื�น
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