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ใครทีค่วรใช้โครงการ 302 

สว่นใหญ่โครงการนีจ้ะใชส้าํหรบัผูเ้รียนท่ีลาออกจากโปรแกรมของคณุ  โครงการนีไ้ดร้บัการออกแบบ

สาํหรบัผูเ้รียน  ผูท่ี้เคยอยูใ่นโปรแกรมของคณุ (หรือท่ีคลา้ยคลงึกนั) อย่างนอ้ยเป็นเวลาสองสปัดาห ์ แตไ่ด้

ลาออกจากโปรแกรมไป   โปรแกรม 302 สามารถเป็นการงานชิน้แรกท่ีพวกเขาทาํ เม่ือกลบัไปยงัพนัธกิจ

ของคณุ   โครงการนีย้งัสามารถถกูนาํไปใชส้าํหรบัผูท่ี้เคยจบการศกึษาของพนัธกิจของคณุ  แตก่ลบัไปทาํ

ความผิดพลาด และหนักลบัไปสูชี่วิตเก่าท่ีมีความบาป  และตอนนีก้าํลงักลบัเขา้มาสูโ่ปรแกรม     

ในกรณีสว่นใหญ่  โครงการนีจ้ะไมช่ว่ยคนท่ีอยูแ่คห่นึ่งหรือสองวนัในพนัธกิจเทา่นัน้ ก่อนหนา้จากไปใน

ครัง้แรก  คนแบบนัน้ ถา้กลบัมาอีกครัง้ จะเป็นเหมือนกบัผูเ้รียนใหมท่ี่เขา้มาเป็นครัง้แรกมากกวา่   

โครงการนีก้าํลงัจดัการกบัประเดน็ท่ีเหมาะสมท่ีสดุสาํหรบัผูเ้รียนท่ีเคยอยูใ่นโปรแกรมเป็นเวลานาน

พอสมควร ก่อนท่ีตดัสีนใจลาออกไป  

เมือ่ไรทีผู้่เรียนควรจะทาํโครงการนี ้  

ผูเ้รียนท่ีกลบัมาควรจะเริ่มเรียนโครงการนีอ้ยา่งเร็วท่ีสดุ   หลงัจากผา่นขบวนการเขา้เรียนแบบปกต ิ 

คณุอาจจะตอ้งการใหผู้เ้รียนใชเ้วลาในขัน้เรียน การศึกษาสว่นตวัสาํหรบัชีวติใหม่ ในการทาํงานทัง้หมดใน

โครงการ  แต ่โครงการนีส้ว่นใหญ่มกัเป็นคาํตอบสว่นตวั ดงันัน้ ผูเ้รียนสามารถทาํสว่นใหญ่นอกเวลาชัน้

เรียน  

ผูเ้รียนควรจะเริ่มงานไดท้นัที  ในสาระการเรียนชดุท่ีเป็นของชัน้เรียนปกตใิน กสชม ไดท้ัง้หมด  แตค่ณุ

อาจจะรีรอสาระสว่นใหญ่ของมนัไวก่้อน  จนกระทั่งพวกเขาเรียนจบโครงการนี ้  คาํตอบของพวกเขาตอ่

โครงการนีอ้าจจะมีอิทธิพลว่าหนงัสือ พระวจนะ คณุลกัษณะ หรือบทเรียนใด   ท่ีคณุตอ้งการใหพ้วกเขาทาํ

ถดัไป   อยา่งไรก็ดี  คณุอาจจะพบวา่ผูเ้รียนจะทาํไดดี้ขึน้   ถา้ใชเ้วลาของตนเองบา้งในโครงการ 302  และ

บางอย่างในกิจกรรมอ่ืนๆ สาํหรบัสปัดาหแ์รกของพวกเขาในชัน้เรียน 

ถา้ผูเ้รียนกาํลงัใช ้สญัญาการเรียนรูข้องผูเ้รียน ท่ีอยูใ่น กสชม คณุอาจตอ้งรอหลงัจากพวกเขาเรียนจบ

โครงการ 302  ก่อนหนา้ท่ีคณุจะเขียนสญัญาใหมก่บัพวกเขา   คณุตอ้งการใหพ้วกเขาจบสญัญาเก่า

หรือไมน่ัน้ขึน้อยูก่บัการประเมินผลความตอ้งการท่ีเรง่รดัมากท่ีสดุสาํหรบัการเตบิโต  
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ครูควรจะใช้เวลามากเทา่ไรในการอภปิรายกับผู้เรียน ณ “จุดทีต่้อง

หยุด” 

ถา้ผูเ้รียนตัง้ใจใชค้วามพยายามในการทาํโครงการนี ้เขาจะไดร้บัประโยชนม์ากแมว้า่ครูจะไมอ่ภิปราย

เร่ืองนีก้บัเขา   อย่างไรก็ตาม  เวลาท่ีคณุใชก้บัผูเ้รียนนัน้สามารถสง่ผลกระทบมากมาย  ท่ีทัง้คณุและ

ผูเ้รียนจะไดร้บัประโยชนจ์ากโครงการนี ้

คณุอาจจะพบวา่มนัดีท่ีสดุท่ีจะใหผู้เ้รียนอภิปรายโครงการกบัคณุนอกเวลาของชัน้เรียน กสชม  สิ่งนี ้

เหมาะสมโดยเฉพาะอยา่งย่ิง  ถา้คณุมกัจะยุง่มากในชัน้เรียนตลอดเวลา  หรือ ถา้มนัยากท่ีจะอภิปรายเป็น

สว่นตวักบัผูเ้รียน  ซึ่งผูเ้รียนท่ีอยูร่อบขา้งอ่ืนๆ จะไมไ่ดยิ้น 

 สองสามวนัแรก หลงัจากผูเ้รียนกลบัสู่โปรแกรมจะยากสาํหรบัเขา   คณุสามารถเป็นพระพรท่ีแทจ้รงิ

ไดต้อ่เขา  โดยใชเ้วลาท่ีมีคณุภาพเพ่ืออภิปรายกบัเขาในงานท่ีกาํลงัทาํอยูใ่นโครงการนี ้ เพราะว่าคาํถาม

สว่นใหญ่ตอ้งการคาํตอบสว่นตวั   คณุและผูเ้รียนจะไดร้บัประโยชนม์ากท่ีสดุโดยใหโ้อกาสเขาในการ

อภิปรายคาํตอบนัน้ 

คณุอาจจะพบวา่มนัมีประโยชนท่ี์จะนั่งลงกบัผูเ้รียน  หลงัจากเขาทาํโครงการทัง้หมดเสรจ็สิน้ และ

ทบทวนอีกครัง้หนึ่งในสว่นท่ีสาํคญั  น่ีจะเป็นสิ่งท่ีเหมาะสมมากท่ีจะทาํในเวลาท่ีคณุกาํลงัเขียนใหม ่

สญัญาในการเรียนรูข้องผูเ้รียน   โดยเฉพาะอย่างย่ิง  บทท่ีส่ีในโครงการนีถ้กูออกแบบใหม้อบขอ้คิดท่ี

เฉพาะ เจาะจงใหก้บัคณุในดา้นท่ีผูเ้รียนรูส้ึกถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเติบโต  

ผู้เรียนทีก่ลับมา เขาหรือเธอรู้สึกอะไรบ้าง 

การท่ีผูเ้รียนกลบัมา พรอ้มกบัความรูส้กึวา่เขาไดท้าํความผิดพลาดซํา้มาก  ประการแรก  มีหลกัฐาน

ชดัเจน คือความลม้เหลวอีกครัง้หนึ่ง  พวกเขาออกจากโปรแกรมโดยการตดัสินใจดว้ยตวัเอง หรือ โดยคาํ

ขอรอ้ง   ถา้พวกเขาตอ้งจากโปรแกรมไปอาจจะเป็นเพราะปัญหาการลงวินยั   ความลม้เหลวหมายเลข 1   

ความลม้เหลวหมายประการท่ีสอง  คือ การไมส่ามารถท่ีจะอยูด่ว้ยตนเองนอกโปรแกรม   แนน่อน พวกเขา

กลบัมาพรอ้มกบับาดแผลมากมาย   และมีการผลกัดนัภาพลกัษณข์องเขาเองใหจ้มลกึไปในโคลนอีกนิด

นั่นเอง     

ผูเ้รียนมากมายกลบัมารูส้กึหวาดระแวง หลงัจากเขา้มาอีกครัง้  พวกเขาจินตนาการวา่ผูค้นไมร่กัเขา

เหมือนกบัก่อนหนา้นี ้   พวกเขาสงสยัวา่ใครกาํลงัขดัขอ้งใจตอ่พวกเขาอยู ่
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พวกเขากลบัมาเป็นผูเ้รียนใหม ่ และในเวลาเดียวกนัก็เป็นผูเ้รียนเก่า  หลายครัง้พวกเขารูส้กึกดดนัท่ีจะ

ไปขา้งหนา้  ท่ีจะทาํเหมือนพวกเขายินดีท่ีจะกลบัมา และแนใ่จวา่พวกเขาจะทาํไดใ้นครัง้นี ้ แตภ่ายในเขา 

อาจจะกาํลงัเจ็บปวดมากมายย่ิงกวา่ก่อนหนา้นี ้ แตพ่วกเขาไมส่ามารถปล่อยใหค้นอ่ืนลว่งรูไ้ด ้

ถา้พวกเขาไดอ้ทุิศชีวิตของตนอีกครัง้ใหพ้ระครสิตเ์รียบรอ้ยแลว้  ปัญหาใหญ่อีกอนัหนึ่งอาจจะกาํลงั

เผชิญกบัพวกเขา   ครสิเตียนใหมม่ากมายรูส้ึกถึงความใหญ่โตของอารมณท่ี์ทว่มทน้เม่ือพวกเขาเป็น 

ครสิเตียน   สิ่งท่ีตรงขา้มมกัจะจรงิเม่ือคนหนึ่งกลบัมาหาพระเจา้ครัง้ท่ีสอง หรือ สาม   ตอนนีเ้ขาหรือเธอ

อาจไมรู่ส้กึอะไรพิเศษเลย   ความสงสยัเริ่มตน้ทว่มทน้ความคิด  “พระเจา้อาจจะไมมี่จรงิ  ทัง้หมดอาจจะ

เป็นเพียงแนวรบใหญ่โตท่ีฉนัตอ้งเผชิญ  แลว้จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่พระเจา้สามารถเปล่ียนแปลงฉนัไดจ้รงิๆ”     

หวัขอ้ของโครงการกล่าวว่าข่าวสารหลกั  ท่ีเราตอ้งการใหก้บัผูเ้รียนแตล่ะคนท่ี กลบัมา   คือ มี

ความหวงัสาํหรบัพวกเขา   โครงการนีคื้อหนึ่งในขัน้ตอนแรกท่ีสามารถนาํไปปฏิบตัไิด ้  เพ่ือคน้พบชีวิตใหม่

ท่ีพระเจา้กาํลงัตอ้งการท่ีจะสรา้งภายในพวกเขา 

โครงการทัง้หมดนีไ้ดถ้กูออกแบบมา เพ่ือดแูลความคิดเห็นท่ีชา่งตดัสิน   และเป็นในทางลบของภาพนี ้ 

เราไมไ่ดก้าํลงัตาํหนิผูใ้ด สาํหรบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของบคุคลนี ้  ในชว่งวนัและสปัดาหเ์ม่ือเรว็ๆ นี ้  

เปา้หมายของเรา คือ เพ่ือมองอยา่งมีวตัถปุระสงคใ์นเหตกุารณเ์หลา่นี ้ และชว่ยใหผู้เ้รียนเห็นวิธีท่ีปฏิบตัไิด้

บางประการในการเติบโตตอ่ไป   ดว้ยการชว่ยเหลือจากพระเจา้ 

ปัญหาอีกอนัหนึ่งท่ีผูเ้รียนกาํลงัเผชิญ  คือ ผลลพัธข์องคาํแนะนาํท่ีไมดี่   ซึ่งถกูนาํมาใหพ้วกเขาก่อน

หนา้ท่ีพวกเขาจะจากไป   มีคนบอกผูเ้รียนบางคนว่า  “คณุจะไมส่ามารถอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง  คณุไมพ่รอ้มจะ

ออกจากโปรแกรม   ถา้คณุออกไปตอนนี ้ คณุจะลม้ลงหนา้กระแทกพืน้เลยทีเดียว”  เม่ือพวกเขาออกจาก

โปรแกรม   คาํวิพากษวิ์จารณเ์หลา่นัน้จะไลล่า่พวกเขาไป   ในไมช่า้เขาจะเริ่มเช่ือวา่ “พระเจา้จะไมไ่ดช้ว่ย

ฉนัท่ีน่ี” พระองคไ์มส่นใจกบัสิ่งท่ีฉนักาํลงัเผชิญ”   ผูเ้รียนเหลา่นีบ้างคนกลบัไปยงัโปรแกรมดว้ยความ

ไวว้างใจเพียงเล็กนอ้ยในพระเจา้   พวกเขากงัวลใจวา่พระองคส์ามารถชว่ยพวกเขาไดใ้นตอนนี ้เพราะว่า

พระองคไ์มไ่ดช้ว่ยเหลือ เม่ือพวกเขาออกไปจากโปรแกรม   

เราจาํเป็นตอ้งระมดัระวงั  ท่ีจะไมส่รา้งแนวคดิท่ีผิดของพระเจา้ในความคิดของผูค้นเหลา่นี ้ เราไมมี่

สิทธ์ิท่ีจะบอกคนอ่ืนถึงสิ่งท่ีพระเจา้จะทาํ หรือ ไมท่าํ  นัน้คือหนา้ท่ีของพระวิญญาณบรสิทุธ์ิท่ีจะบอกพวก

เขาเชน่นัน้  ใหชี้วิตของเราแสดงออกอยา่งตอ่เน่ือง ถึงความรกัแบบอากาเป—้ ซึ่งเป็นความรกัท่ีไมมี่

เง่ือนไข— ทัง้ในคาํพดู  และการกระทาํของเราตอ่บคุคลนี ้   
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เราต้องการฟีดแบคจากคุณ   

เราจาํเป็นตอ้งไดร้บัความชว่ยเหลือของคณุ  เพ่ือทาํใหโ้ครงการ 302 ดีขึน้ และคาํแนะนาํของครู  เรา

ขอแสดงความขอบคณุอยา่งมาก   สาํหรบัคาํแนะนาํใดท่ีคณุสามารถใหไ้ด ้  

1. สว่นใดของโครงการนีท่ี้เป็นประโยชนท่ี์สดุ     

2. สว่นใดท่ีจาํเป็นตอ้งไดร้บัคาํอธิบายเพิ่มเตมิ  

3. คาํสั่งนัน้ไมช่ดัเจน หรือ   

4. คาํถามเพิ่มเตมิอะไรท่ีจะชว่ยคณุและผูเ้รียนใหไ้ดร้บัประโยชนม์ากขึน้ จากโครงการนี ้  

5. คณุไดใ้ชโ้ครงการนีอ้ยา่งไรในการวางแผนสาํหรบับทเรียนตอ่ไปได ้ 

หากคณุมีขอ้แนะนาํอนัใด   ก็สามารถจะสง่ไปยงัทีนชาลเ์ลน้จ ์ณ ท่ีอยูซ่ึ่งเขียนไวท่ี้ดา้นในของปกได ้    

 

  



8 คาํแนะนาํสาํหรับครู     ความหวังใหม่เพือ่ชีวิต 

บันทกึของครูสาํหรับโครงการ 302 

สว่นนีข้องคาํแนะนาํสาํหรบัครู ไดใ้หข้อ้เสนอแนะท่ีเฉพาะเจาะจง   สาํหรบัคาํถามสว่นใหญ่ใน

โครงการ 302   คาํถามนีท่ี้ พิมพต์ัวหนา  เป็นการอา้งอิงจากสาํเนาผูเ้รียนของโครงการนี ้ เม่ือมี

เคร่ืองหมายจดุ(. . .)  นาํหนา้ หรือ ติดตามคาํถาม   สิ่งนีบ้ง่ชีใ้หเ้ห็นวา่  บางสว่นของคาํถามเท่านัน้ท่ีถกู

ยกขึน้มา  หมายเลขของหนา้ท่ีอยูใ่นวงเล็บซึ่งหนา้ตามคาํถามแตล่ะขอ้เป็นท่ีตัง้ของคาํถามนัน้ในสาํเนา

ของผูเ้รียนในโครงการนี ้  

เราเวน้ไวพื้น้ท่ีเพิ่มเตมิหลงัจากคาํอธิบายในแตล่ะคาํถามอยา่งตัง้ใจ   กรุณาเพิ่มคาํถามอ่ืนๆ ท่ีจะถาม

ผูเ้รียน   และถา้คณุสงัเกตเห็นผูเ้รียนมีปัญหาพิเศษบางประการ    ขอใหท้าํบนัทกึในสิ่งนัน้ในคาํแนะนาํนี ้    

 

บทที ่หน่ึง  คร้ังแรกของฉันทีน่ี่  (หนา้  4-6) 

5. คุณมีเหตุผลอะไรทีเ่ข้ามาทีน่ี่ในคร้ังแรก  (หนา้ 5) 

ถา้ผูเ้รียนไดอ้ยูใ่นโปรแกรมท่ีแตกตา่งไปในครัง้แรก   ขอใหเ้ขาเพียงแตต่อบคาํถามท่ีเหมาะสม  ซึ่งอยู่

บนพืน้ฐานของประสบการณเ์หลา่นัน้   ถา้พวกเขาอยูใ่นโปรแกรม  (หรือ โปรแกรมคริสเตียนท่ีคลา้ยคลงึ

กนั) แลว้มากกว่าหนึ่งครัง้ก่อนหนา้นี ้  คณุอาจตอ้งการใหเ้ขาอธิบายคาํตอบ   โดยแยกออกไปตา่งหากใน

แตล่ะครัง้ 

 

   

6.  คุณรู้สกึว่าคุณเตบิโตมากแค่ไหนในขณะเมื่ออยู่ในโปรแกรมในคร้ังแรก . . . (หนา้ 5) 

ในการอภิปรายคาํถามนีก้บัพวกเขา  ขอใหพ้ยายามชว่ยเขาใหต้อบเฉพาะเจาะจง   พวกเขาบางคน

จะมีเวลายากลาํบากท่ีจะเสนอสิ่งท่ีมากย่ิงไปกวา่การจาํแนกทั่วๆ ไป  ซึ่งไมช่ดัเจน   จงพยายามชว่ยชีใ้ห้

พวกเขาเห็นพืน้ท่ีๆ เฉพาะเจาะจงในท่ีๆ พวกเขาไดมี้การเตบิโตขึน้มา   

 

7. อะไรคือเหตุผลทีคุ่ณลาออกจากโปรแกรม   (หนา้ 6) 

คณุอาจจะงงงวยว่า  ความทรงจาํของผูเ้รียนบางคนนัน้ไมดี่มากเพียงไรในการตอบคาํถามนี ้  และอย่า

เพิ่งไปตาํหนิลงโทษ  แตช่ว่ยเขาใหส้ตัยซ่ื์อในเหตผุลท่ีแทจ้รงิ   ซึ่งนาํไปสูก่ารลาออกของพวกเขา   บางครัง้

เหตผุลในการลาออกก็สมัพนัธโ์ดยตรงกบัการไมเ่ติบโตในบางดา้นในชีวิต 
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คณุอาจพบวา่สิ่งท่ีดีท่ีสดุ  คือ  ใหเ้ขาเขียนคาํตอบบางขอ้อีกครัง้หนึ่งหลงัจากท่ีคณุไดอ้ภิปรายคาํตอบ

ไปแลว้   ถา้คณุพบบางสิ่งท่ีพวกเขาไมไ่ดเ้ขียนลงไปแลว้ละ่ก็   มนัจะชว่ยอย่างมากท่ีจะใหเ้ขาเขียนสิ่ง

เหลา่นัน้ลงไปบนกระดาษ     

ถา้คนๆ นัน้ท่ีกาํลงัทาํโครงการนี ้  เป็นผูจ้บการศกึษาของโปรแกรม  ใหเ้ขาหรือเธอเขียนคาํถามใหม่อีก

ครัง้หนึ่งท่ีอ่านวา่  “อะไรเป็นเหตุผลทีท่าํให้คุณกลับไปมีวิถชีีวิตแบบเดมิๆ”   เคร่ืองมือหนึง่ท่ีจะชว่ย

คณุใหน้าํเขาหรือเธอใหเ้ขา้ใจดีขึน้ในสาเหตเุหล่านี ้ คือ  ไปท่ีถอ้ยแถลงของจดุประสงคท่ี์ทาํไวใ้นหนา้ 16 

ของโครงการ 302   ในส่ีดา้นนัน้ท่ีทาํรายการไว   ดา้นใดท่ีซึ่งเธอหรือเขาไมไ่ดท้าํตามท่ีพระเจา้ตอ้งการ   

 

 

 

บทที ่สอง  คือ ประสบการณข์องฉันเมือ่อยู่ข้างนอก   (หนา้ 7-10) 

จากคาํถามทัง้หมดในตอนนีข้อคาํตอบท่ีเป็นสว่นตวั    ในการอภิปรายของคณุกบัผูเ้รียน  จงพยายาม

เขา้ใจใหช้ดัเจนในสิ่งท่ีคนๆ นีไ้ดร้บัประสบการณ ์ ในขณะท่ีเขาออกไปจากโปรแกรม   

บันทกึของฉัน: 
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บทที ่สาม:  การกลับมา   (หนา้ 11-15) 
 

1. อะไรเป็นสาเหตุใหคุ้ณต้องการกลับมาทีน่ี่อีก ใครหนุนใจใหคุ้ณกลับมา (หนา้ 11) 

 

2. . . . มีอะไรไหมทีท่าํใหย้ากสาํหรับคุณทีจ่ะกลับมา  จงอธิบายคาํตอบของคุณ  

(หนา้ 11) 

 

คาํถามสองขอ้นีก้าํลงัขอขอ้มลูท่ีเป็นสว่นตวัอยา่งมาก   ผูเ้รียนบางคนอาจจะลงัเลท่ีจะเปิดเผย ณ จดุนี ้ 

จงพยายามท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนสบายใจ  และขอใหเ้ขารูว้่าคาํตอบท่ีสตัยซ่ื์อ  จะชว่ยเขาอยา่งมาก ณ จดุนี ้  

 

3. . . . เมื่อคุณอยู่ทีน่ี่ก่อนหน้านี ้ มีปัญหา การรบกวน หรือ ความขุ่นข้องใจเล็กๆ 

น้อยๆ หรือไม่  ซึง่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งสาํคัญ . . . (หนา้ 12) 

 

อีกครัง้หนึ่ง  พวกเขาอาจมีความทรงจาํท่ีไมดี่  ณ จดุนี ้  ถา้พวกเขาเคยอยูใ่นโปรแกรมของคณุในครัง้

แรกนัน้ คณุจะมีโอกาสเช็คกบัผูอ่ื้น   ซึ่งไดม้าอยูท่ี่น่ีในเวลานัน้  

ถา้ผูเ้รียนดเูหมือนวา่มีเวลายากลาํบากทีตอ้งคดิคาํตอบสาํหรบัคาํถามนี ้  คณุอาจตอ้งการใหพ้วกเขา

อภิปรายถึงสิ่งนีก้บัเจา้หนา้ท่ีหนึ่งหรือสองคน   ผูซ้ึ่งมีการตดิตอ่กบัผูเ้รียนคนนัน้   เม่ือเขาหรือเธออยูใ่น

โปรแกรมในครัง้แรก  ถา้คณรูจ้กัผูเ้รียนคนนีว้่ามีเวลาทียากลาํบาก  ท่ีจะเขา้กบัผูอ่ื้นในโปรแกรมนี ้  คณุ

อาจตอ้งใหเ้ขาไปพดูคยุกบัคนพวกนีบ้างคนก็ได ้

 

5. เจ้าหน้าทีข่อใหคุ้ณเปลีย่นแปลงอะไรบ้าง   ก่อนหน้าทีคุ่ณจะได้รับอนุญาตให้

กลับมาทีน่ี่     (หนา้ 13) 

 

คาํถามนีชี้ไ้ปท่ีโอกาส  ซึ่งสามารถชว่ยไดอ้ย่างมากทัง้ในเร่ืองของโปรแกรมและผูเ้รียน   ถา้ผูเ้รียน

ลาออกจากโปรแกรม หรือ ถกูไลอ่อก   โดยพิจารณาถึงการใหค้ะแนนท่ีเฉพาะเจาะจงดา้นความประพฤต ิ  

ท่ีคณุตอ้งการใหเ้ขาทาํตอ่ไป   เพ่ือใหเ้ป็นเง่ือนไขในการกลบัเขา้มาสูโ่ปรแกรมนี ้  เจา้หนา้ท่ีจาํเป็นตอ้งเห็น

จรงิเห็นจงั ณ จดุนี ้  ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้นัน้กาํลงัขอใหผู้เ้รียนนาํไปปฏิบตัหิรือไม ่  เขาสามารถ

บรรลกุารเตบิโตเช่นนีด้ว้ยตวัเองหรือไม ่  เขามีเครื่องมือท่ีจะทาํใหข้อ้กาํหนดนีส้าํเรจ็หรือไม ่  ย่ิงขอ้กาํหนด



โครงการ 302  11 

นัน้มีความเฉพาเจาะจงมากเทา่ไร   มนัย่ิงง่ายขึน้สาํหรบัคณุ และผูเ้รียน  ท่ีจะวดัความสาํเรจ็ในการทาํ

ขอ้กาํหนดใหเ้สรจ็ 

ความยากลาํบาก ณ ท่ีนี ้ คือ หลายครัง้ท่ีเหตผุลหลกัว่าทาํไมบางคนจงึถกูไล่ออก  นั่นคือเพราะท่าทีท่ี

ไมดี่บางครัง้ท่าทีท่ีไมดี่ก็เป็นเพียงอาการของปัญหาท่ีควบคมุชีวิต    ซึ่งนาํเขาเขา้มายงัโปรแกรมใน

เบือ้งแรก       ถา้พวกเขาสามารถแกไ้ขปัญหาเหลา่นัน้ได ้  ก่อนกลบัมาเขา้โปรแกรมแลว้  มนัก็แนช่ดัว่า

พวกเขาไมจ่าํเป็น ตอ้งเขา้มาในโปรแกรมของคณุ  

 

6. คุณได้เตบิโตในด้านเหล่านีอ้ย่างไร?   (หนา้ 13) 

 

มนัเป็นการยากท่ีจะวดัการเตบิโตของพวกเขา    ส่วนใหญ่คณุตอ้งพึ่งพาความคดิเห็นสว่นตวัของพวก

เขาในเรื่องของการเตบิโต   วิธีเดียวเทา่นัน้ของการวดั คือ ใหเ้ขาทาํงานตามเปา้หมาย  ท่ีหนัทิศทางไปสู่

งานท่ีเฉพาะเจาะจง    จงวดัดท่ีูงานนัน้ในขณะท่ีเป็นการบา้น  เพ่ือดวูา่พวกเขาไดส้าํแดงการเตบิโต หรือไม่ 

ยกตวัอย่าง  เม่ือคณุอาจใหเ้ขาไปครสิตจกัรทกุวนัอาทิตย ์  ดงันัน้ ขอใหแ้นใ่จว่าศิษยาภิบาลรูว้า่เขา

หรือเธอไปครสิตจกัรจรงิหรือไม ่  คณุสามารถใหค้นนัน้ทาํโครงการพิเศษบางอยา่งใหเ้สรจ็  หรือใหเ้ขาเขียน

บนัทกึในไดอาร่ี สามส่ีครัง้ตอ่สปัดาห ์ หรือ ทาํการศกึษาพระคมัภีรบ์ทเรียนท่ีคณุรูส้ึกวา่จะเป็นผลกระทบ

โดยตรงตอ่ปัญหาท่ีควบคมุชีวิตของเขาก็ได ้ 

 

7. รายงานเพิม่เตมิ  (หนา้ 14)  

 

เราใหห้นา้นีเ้พ่ือคณุจะมอบการบา้นพิเศษใหก้บัพวกเขา  ขอใหเ้ราสรุปวา่  ไมมี่ความตอ้งการใดๆ มาก

ย่ิงไปกวา่ “เวลา” ซึ่งเป็นเง่ือนไขใหผู้เ้รียนกลบัไปยงัโปรแกรม    คณุอาจจะใหเ้ขาหรือเธอทาํโครงการท่ี

เฉพาะเจาะจงบางอยา่ง  ณ จดุนี ้  เพ่ือใหโ้ฟกสัความสนใจกบัปัญหาท่ีนาํไปสูก่ารลาออก ในครัง้แรก 

หรือ ผูเ้รียนอาจจะทาํโครงการท่ีเสนอแนะทัง้หมดไมเ่สร็จ   ซึ่งแตด่ัง้เดมิใหเ้ง่ือนไขสาํหรบัการกลบัมา

ของเขาสูโ่ปรแกรมนี ้   คณุอาจตอ้งการใหค้นๆ นี ้ทาํการบา้นเหลา่นัน้ใหเ้สรจ็ และรายงานผลลพัธใ์นหนา้

นีก็้ได ้  
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บทที ่ส่ี  ความหวังใหม่เพือ่การเตบิโต   (หนา้ 16-23) 

ถอ้ยแถลงของจดุประสงคบ์นหนา้ 16  ของโครงการ  302  ใหวิ้ธีท่ีนา่สนใจ  ในการวดัการเตบิโตใน

ปัจจบุนัของพวกเขา    ผูเ้รียนท่ีกลบัมาแตล่ะคนจะไดร้บัโอกาส  เพ่ือพยายามทาํตามถอ้ยแถลงนี ้  พวกเขา

ประสบความสาํเรจ็อยา่งไร   ในการบรรลถึุงพฤตกิรรมท่ีเฉพาะเจาะจงนีท่ี้เขาตอ้งทาํตาม  และ เรานา่จะ

เห็นวา่พืน้ท่ีเติบโตซึ่งพวกเขาขาดแคลน  คือ  ปัญหาซึ่งยงัคงควบคมุชีวิตของพวกเขาอยู ่

พวกเขาสามารถทาํงานอยา่งกบัครสิเตียนในสงัคมหรือไม ่ เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่พวกเขาสามารถทาํสิ่ง

นีห้รือไม ่ พวกเขาสามารถประยกุตห์ลกัการพระคมัภีร ์ ตอ่ความสมัพนัธใ์นครอบครวั  ในครสิตจกัร  ในท่ี

ทาํงาน  ในชมุชน ไดห้รือไม ่ พืน้ท่ีใดท่ีพวกเขาสามารถทาํไดอ้ยา่งประสบความสาํเรจ็  จงใหค้าํชมเชยใน

สิ่งท่ีพวกเขาสมควรไดร้บั   

1. ทาํรายการของพืน้ทีใ่นชีวิตของคุณ ในทีซ่ึง่คุณจาํเป็นต้องเตบิโต. . . . (หนา้ 16-17) 

 

คาํถามนีส้าํคญัมากอนัหนึ่งตอ่โครงการทัง้หมด   ผูเ้รียนบางคนอาจมีเวลายากลาํบาก   ท่ีจะยอมรบัใน

เรื่องของพืน้ท่ีๆ เฉพาะเจาะจงในการเติบโต   ทาํใหแ้นใ่จว่าพวกเขาไมไ่ดท้าํตอ่ไปในหนา้ 18  กระทั่ง

หลงัจากท่ีคณุไดอ้ภิปรายในหนา้ 17  และไดเ้ซนตช่ื์อ ณ จดุท่ีตอ้งหยดุ  ในตอนทา้ยของหนา้นัน้   

ถา้พวกเขาคดิไม่ออกถึงดา้นใดในชีวิตท่ีจาํเป็นตอ้งเติบโต   ขอใหพ้วกเขาพดูคยุกบัเจา้หนา้ท่ี  ผูร้ว่ม

หอ้ง  สมาชิกครอบครวัสาํหรบัขอ้คดิเร่ืองนี ้   คาํถามเดมิหลายอนัจากบทท่ี  1, 2 และ 3  สามารถใหข้อ้คดิ

บางประการแก่เราในเรื่องท่ีว่า ณ ท่ีใดท่ีเขาหรือเธอจาํเป็นตอ้งเตบิโต   โดยเฉพาะ คาํถามท่ีตามมา  

อาจจะเป็นประโยชน ์บทท่ี 1 คาํถามท่ี  5,  6  และ 7.  บทท่ี 2 คาํถามท่ี 1, 2, 3 และ 5.  บทท่ี 3 คาํถามท่ี 

2, 3, 5 และ 6.  

ขอใหรู้ส้กึอิสระท่ีจะชีไ้ปยงัพืน้ท่ีทัง้สอง   ในท่ีๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งมีการเติบโต  พอๆ กบัพืน้ท่ีซึ่งตอ้งใชเ้วลา

ยาวนานท่ีหลากหลายเพ่ือเติบโต   ขอใหแ้นใ่จวา่บางพืน้ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงพอท่ีเขาสามารถเตบิโต

อยา่งสาํคญัในสองสามสปัดาหไ์ด ้     

ณ  “จดุท่ีตอ้งหยดุ” ขอใหอ้ภิปรายกบัผูเ้รียนเชน่กนั   ในสิ่งท่ีเป็นไปไดห้ลายประการ   เก่ียวกบัคาํถาม

ท่ี 2 ของหนา้ 18   ผูเ้รียนควรจะไดร้บัอิสรภาพ   เพ่ือเลือกวา่พืน้ท่ีใดท่ีเขาจะทาํงาน   แตค่ณุควรสามารถ

ชว่ยเขาใหก้ล่าวถึงมนัในวิถีทางท่ีจะวดัการเติบโตได ้  และสามารถบรรลผุลในสองสามสปัดาหถ์ดัไป 
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2. . . . ประเดน็น่ีได่แสดงถงีด้านหน่ึงในชีวิตของฉันในที่ๆ  ฉันต้องการเตบิโต  

(หรือ ปัญหาทีฉั่นจาํเป็นต้องเอาชนะใหไ้ด้)”  (หนา้ 18) 

 

มนัจะเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสดุ  ท่ีจะอภิปรายคาํถามนีใ้นตอนแรก  ณ “จดุท่ีตอ้งหยดุ”  ในหนา้ 17  จงมองดู

บนัทกึขา้งบนเก่ียวกบัเร่ืองนี ้  คณุควรจะอภิปรายคาํถามนีห้ลงัจากผูเ้รียนไดท้าํงานเสรจ็ไปยงั “จดุท่ีตอ้ง

หยดุ” ในหนา้ 19     ถา้คณุรูส้กึวา่คาํตอบของเขาตอ่คาํถามท่ี  3 และโดยเฉพาะอยา่งย่ิงคาํถามท่ี 4  ใน

หนา้ 18 และ 19 ไมใ่ชส่ิ่งท่ีคณุตอ้งการ    คณุอาจจะใหผู้เ้รียนเลือกอีกดา้นหนั่งท่ีเขาตอ้งการจะเติบโต

สาํหรบัตอนนีข้องโครงการได ้  

3. เมื่อคุณอยู่ทีน่ี่ก่อนหน้านี ้ มีช้ันเรียนพระคัมภรีท์ีไ่ด้จัดการกับปัญหานีห้รือไม่ . . . 

(หนา้ 18) 

 

ถา้คณุรูว้า่บางชัน้เรียน หรือ บางโครงการเก่ียวพนักบัเร่ืองท่ีกาํลงัอภิปรายอยูแ่ลว้   จงบอกผูเ้รียนคน

นัน้   หลายครัง้ท่ีความทรงจาํของพวกเขาไมดี่  หรือ พวกเขาอาจจะพลาดท่ีจะเขา้ใจว่าบทเรียนหรือชัน้

เรียนพิเศษนีเ้ก่ียวพนักบัปัญหาท่ีกาํลงัอภิปรายกนัอยู ่    

 

4. จงใช้ศัพทสั์มพันธพ์ระคัมภรี ์หรือ พระคัมภรีท์ีม่ีศัพทสั์มพันธด์้านหลัง  เพือ่

ค้นหาอย่างน้อย 3 ข้อในพระคัมภรีท์ีพู่ดถงึประเดน็นี ้. . . . (หนา้ 18-19) 

 

ผูเ้รียนบางคนอาจจาํเป็นตอ้งไดร้บัคาํสั่งในวิธีการท่ีจะใชศ้พัทส์มัพนัธพ์ระคมัภีรอ์ยา่งไร   คณุอาจจะ

ตอ้งการใหพ้วกเขาคน้หาขอ้พระธรรมมากกวา่ 3 ขอ้ท่ีจะเก่ียวกบัประเดน็นี ้   ขอ้พระธรรมไมจ่าํเป็นตอ้งพดู

โดยตรงเก่ียวกบัปัญหาท่ีกาํลงัสนทนาอยู่   พวกมนัอาจจะเป็นขอ้พระธรรมท่ีชีไ้ปยงัวิธีแกปั้ญหาได ้  จง

พยายามใหผู้เ้รียนมีความเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานสว่นใหญ่ ในท่ีนี ้  พวกเขาจาํเป็นตอ้งเรียนรูถึ้งวิธีท่ีจะใช้

เคร่ืองมือเหล่านีใ้นการศกึษาพระคมัภีร ์    

จงผลกัดนัผูเ้รียนใหน้าํไปปฏิบตั ิและ มีความเฉพาะเจาะจงในการอธิบายว่า    ขอ้พระธรรมแตล่ะขอ้

จะสามารถชว่ยเขาไดอ้ยา่งไรในพืน้ท่ีๆ ตอ้งการการเตบิโต   จงทาํแฟ้มเก็บเอกสารเป็นตวัอยา่งท่ีดี ซึ่งมีวิธี

ท่ีผูเ้รียนคนอ่ืนไดท้าํเสรจ็แลว้ในสว่นนีข้องโครงการ   คณุอาจใหผู้เ้รียนท่ีมีความยากลาํบากในการตอบ

คาํถามนีใ้หด้ตูงัอยา่งเหลา่นี ้  
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5. . . . เมื่อคุณอยู่ทีน่ี่ก่อนหน้านี ้   มีข้อขัดแย้งระหว่างคุณและผู้เรียนหรือเจ้าหน้าที ่  

ซึง่มีอิทธิพลทาํใหคุ้ณตดัสินใจลาออกจากทีน่ี่หรือไม่   ใช่   ไม่ใช่ . . . (หนา้ 20) 

   

ถา้ผูเ้รียนอยูใ่นโปรแกรมของคณุก่อนหนา้ท่ีจะลาออก   มนัง่ายกวา่มากสาํหรบัคณุท่ีจะประเมิน

คาํตอบของเขาตอ่คาํถามนี ้   ขอ้ขดัแยง้ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นเหตผุลเดียวว่าทาํไมคนนัน้จงึลาออก  แตม่นัมี

อิทธิพลตอ่ทา่ทีไปยงัคนๆ นัน้ หรือ โปรแกรมนัน้โดยทั่วไป หรือไม ่  

 

7. คุณสามารถแก้ไขปัญหาทีคุ่ณมีกับบุคคลนี ้หรือยัง   

ก. ใช่. . . .  (หนา้ 21) 

คณุอาจจะตอ้งการอภิปรายสถานการณนี์ก้บัอีกคนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย   จงดวู่าเขาเห็นดว้ยไหมวา่    

ขอ้ขดัแยง้นีไ้ดร้บัการแกไ้ข  และ  ความสมัพนัธจ์ะไดร้บัการฟ้ืนฟใูหม ่ 

 

ข. ไม่   อะไรทีคุ่ณคิดว่าคุณสามารถทาํเพือ่ช่วยแก้ไขปัญหานี ้และ สร้าง

ความสัมพันธใ์หม่ กับบุคคลนี ้    (หนา้  21-22).    

 

คณุอาจจาํเป็นตอ้งเตรียมคาํแนะนาํท่ีชดัเจนบางประการ  ณ จดุนี ้   การแกไ้ขปัญหาเร่ือวการขดัแยง้

ระหวา่งบคุคล สามารถเป็นสิ่งท่ียากมากสาํหรบัครสิเตียนใหม ่   พวกเขาอาจจาํเป็นตอ้งมีคนกลางเขา้มา

ชว่ยแกไ้ขปัญหานี ้    

หนงัสือ  ใสใ่จพอท่ีจะปลอบโยน  (Caring Enough to Confront)  โดย   เดวิด ออกสเบอรเ์กอร ์ 

(David Augsburger)  (สาํนกัพิมพก์อสเปิด ไลท ์Gospel Light Publ.)  นัน้ยอดเย่ียมเพ่ืออบรมผูค้น  ให้

จดัการกบัขอ้ขดัแยง้ตามลกัษณะของพระคมัภีร ์  

8. รายงานเพิม่เตมิ  (หนา้ 22) 

 

รายงานเพิ่มเตมินีมี้ไวส้าํหรบัผูเ้รียน ท่ีจะเขียนสิ่งท่ีเกิดขึน้ลงไป   เม่ือเขาทาํตามแผนงานท่ีทาํขึน้ใน

หมายเลข 7ข   คณุอาจตอ้งใหค้าํแนะนาํท่ีเฉพาะเจาะจงกบัผูเ้รียน   เพ่ือท่ีจะนาํไปใชไ้ด ้ ณ จดุนี ้   
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การสรุปความคิดเร่ืองผู้ทีล่าออกจากโปรแกรม 
 

เบือ้งตน้  โครงการนีไ้ดร้บัการออกแบบมา  เพ่ือพวกท่ีกลบัมาสูพ่นัธกิจของเราและแสวงหาการ

ชว่ยเหลือ    เรามกัจะพดูถึงผูท่ี้ลาออกจากพนัธกิจวา่  พวกเขามีความรบัผิดชอบท่ีจะกลบัเขา้มา  และเรา

จะพรอ้มท่ีจะชว่ยเขาดว้ยความยินดี   เร่ืองราวของบตุรนอ้ยหลงหาย  คือ  ตวัอยา่งของพระวจนะท่ีชดัเจน

ในเรื่องนี ้ 

แตเ่ราจาํเป็นตอ้งพิจารณาดว้ยถึงรูปแบบท่ีตรงกนัขา้ม   ความรบัผิดชอบใด  ท่ีเรามีซึ่งทาํใหต้อ้ง

ออกไปและแสวงหาผูท่ี้ลาออกจากโปรแกรมของเรา   และ “บงัคบัใหเ้ขากลบัมา”   พระเจา้ไมไ่ดร้ออาดมั 

และ อาวาใหเ้ขา้มาหาพระองคด์ว้ยหวัใจท่ีสาํนกึบาป  และพรอ้มท่ีจะสารภาพ   พระองคไ์ดก้า้วออกไปหา

พวกเขาก่อน  และเราเห็นรูปแบบดัง้เดมิในชีวิตของกษัตริยด์าวิด   เม่ือพระองคก์ระตือรือรน้ท่ีจะแสวงหา

ลกูหลานของซาอลูว่ามีอยู่หรือไม ่  เพ่ือวา่พระองคจ์ะสามารถสาํแดงความเมตตาตอ่พวกเขาได ้   

คณุสามารถจะเป็นภาชนะของพระเจา้ไดอ้ย่างไร   เพ่ือท่ีจะแสวงหาและพบพวกท่ีลาออกไป  และบม่

เพาะภายในจิตใจของพวกเขาวา่   ยงัคงมีความหวงัอยู ่   เราจะวดัเกณฑชี์วิตของเขาไดอ้ย่างไร   เพ่ือไปถึง

คาํบญัชาท่ีพระเจา้ใหไ้วใ้นกาละเทีย  6:1-2   และคณุควรมีความสมัพนัธอ์ยา่งไรตอ่พวกท่ีลาออกเหลา่นี ้ 

เราสามารถชว่ยพวกเขาใหท้ะลทุะลวงกาํแพงแหง่ความรูส้กึผิดและการไมเ่ช่ือไดอ้ยา่งไร     เพ่ือวา่พวก

เขาเชน่กนัท่ีจะสามารถมีประสบการณใ์นสนัตสิขุของพระเจา้ไดใ้นชีวิต  
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