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ใครทีค่วรใช้โครงการ  303 

โครงการนีมี้ไวส้าํหรบัพวกท่ีกาํลงัมีการดาํเนินคดีในศาลอยู ่  ผูเ้รียนควรจะทาํตอนท่ี 1 ใหเ้สรจ็ก่อนไป

ศาล   โครงการนีส้ามารถนาํมาใชส้าํหรบัทกุกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไปศาลได ้เชน่  การขึน้ศาล   

การประชมุกบัทนายหรือประชมุกบัเจา้หนา้ท่ีทณัฑบ์น หรือ การฟ้องรอ้ง การดาํเนินคดีจนถึงตดัสินคดี    

ถา้คนๆ นัน้ตอ้งขึน้ศาลหลายครัง้   คณุอาจตอ้งทาํใหผู้เ้รียนทาํโครงการนีท่ี้ละครัง้ใหเ้สรจ็เสียก่อน  
 

 

เมือ่ไรทีผู้่เรียนควรจะทาํโครงการนี ้   

ผูเ้รียนควรจะทาํตอนท่ีหนึ่งของโครงการนีใ้หเ้สรจ็ก่อนท่ีจะขึน้ศาล   ในตอนนีข้องโครงการ   

ผูเ้รียนจะสาํรวจทา่ทีท่ีเขามีตอ่หลายประเด็นซึ่งเก่ียวพนักบัการปรากฎตวัในศาล   ผูเ้รียนจะตอ้งใช้

เวลาหลายชั่วโมงเพ่ือทาํตอนท่ีหนึ่งใหเ้สรจ็   เขาควรจะเริ่มตน้ทาํงานหลายวนัก่อนหนา้จะถึงวนัท่ีศาล    
 

ผูเ้รียนควรจะทาํตอนท่ีสองของโครงการนีใ้หเ้สรจ็หลงัจากข็นศาลแลว้    ถา้เป็นไปได ้ ขอให้

ผูเ้รียนทาํในตอนท่ีสองในวนัเดียวกนัหลงัจากกลบัจากศาล   จงแนใ่จวา่ผูเ้รียนไดท้าํใหเ้สรจ็ในวนั

ถดัไป    ถา้พวกเขารอหลายวนัความทรงจาํจะเริ่มเย็นชา  และเขาจะไมไ่ดเ้รียนรูม้ากจากในตอนนี ้ 
 

ถา้ผูเ้รียนของคณุกาํลงัใช ้สญัญาการเรียนรูข้องผูเ้รียน     ในงานของชัน้เรียน  การศกึษาสว่นตวั

สาํหรบัชีวิตใหม่  คณุอาจตอ้งใหเ้ขาจดัตารางเวลาสิ่งนีใ้นสญัญาในขณะเม่ือคณุกาํลงัรา่งสญัญา    

โครงการ 303  ไมจ่าํเป็นตอ้งใชเ้วลาทัง้หมดก่อนหนา้วนัท่ีจะไปศาล   อยา่งไรก็ดี  หลงัจากท่ีผูเ้รียน

กลบัจากศาล   เขาควรจะใชเ้วลาเรียนทัง้หมดในตอนท่ีสองของโครงการจนกระทั่งทาํจนสาํเรจ็  

 

คาํถามส่วนใหญ่ในโครงการนีต้อ้งการคาํตอบส่วนตวั   คณุจงึอาจยอมใหผู้เ้รียนทาํงานใน

โครงการนีน้อกเวลาเรียน   จงตดัสินใจลว่งหนา้วา่ผูเ้รียนควรจะหยดุท่ี “จดุท่ีตอ้งหยดุ”  ถา้หากวา่เขา

จะทาํงานนีน้อกชัน้เรียนดว้ย      
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ครูควรจะใช้เวลามากเทา่ใดทีจ่ะอภปิรายกับผู้เรียน ณ “จุดทีต่้องหยุด”  
 

ถา้ผูเ้รียนใสห่วัใจลงไปในการทาํโครงการนี ้  พวกเขาอาจจะไดร้บัประโยชนม์ากจากเร่ืองนี ้  แมว้า่ครู

จะไมไ่ดอ้ภิปรายถึงสิ่งนีก้บัพวกเขาก็ตาม   อยา่งไรก็ตาม  เวลาท่ีคณุใชก้บัผูเ้รียนสามารถสง่ผลกระทบ

หลกัๆ  ตามวิธีท่ีผูเ้รียนจะตอบสนองในประสบการณชี์วิตท่ีวิกฤตเิชน่นี ้  
 

นา่เสียดายท่ีหลายคราว   เราเห็นคดีในศาลเป็นอปุสรรคอีกประการหนึ่งท่ีเราตอ้งดาํเนินการใน

ทา่มกลางกาํหนดการท่ียุง่เหยิงในสปัดาหนี์ ้  ถา้คณุไดอ้ยูใ่นศาลกบัผูเ้รียนหลายคน  คณุอาจรูส้กึขุน่ขอ้ง

ใจเก่ียวกบัเวลาท่ีคณุไดส้ญูเสียไป   ขณะท่ีตอ้งรอการพิจารณาคดีในศาลของผูเ้รียน   เราหวงัวา่โครงการนี ้

จะชว่ยใหก้ารขึน้ศาลจะเป็นประสบการณท่ี์มีประโยชนท์ัง้ในชีวิตของเจา้หนา้ท่ี และผูเ้รียนเอง 
 

คณุอาจพบปัญหาท่ีสาํคญัในชีวิตของผูเ้รียนคนนี ้  ในขณะท่ีเขาทาํโครงการอยู่   ปัญหาเหลา่นี ้

สามารถจดัการสาํหรบัการศกึษาในอนาคตใน สญัญาการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

 

เราต้องการฟีดแบคจากคุณ         

เราอยากไดก้ารชว่ยเหลือของคณุในการประเมินโครงการนี ้  และจะรูส้กึขอบคณุในคาํแนะนาํอะไรก็

ตามท่ีคณุมี   วา่ตอนใดท่ีจาํเป็นตอ้งทาํใหดี้ขึน้   และ ตอนใดท่ีไดดี้ท่ีสดุ   คณุสามารถสง่สาํเนางานท่ีเสรจ็

มายงัเรา    กรุณาสง่ขอ้คิด  และตวัอยา่งไปยงัรายช่ือท่ีอยูใ่นหนา้ปกดว้ย  
 

บันทกึของครูสาํหรับโครงการ 303 

ในสว่นถดัไปของคาํแนะนาํสาํหรบัครูนัน้   ไดใ้หข้อ้เสนอแนะท่ีเฉพาะเจาะจงสาํหรบัคาํถามสว่นใหญ่

ในโครงการ  303  คาํถามท่ีพิมพต์วัอกัษรหนานัน้   เป็นการอา้งอิงจากสาํเนาผูเ้รียนของโครงการนี ้ เม่ือมี

เคร่ืองหมายจดุ(. . .)  นาํหนา้ หรือ ติดตามคาํถาม      สิ่งนีบ้ง่ชีใ้หเ้ห็นวา่  บางสว่นของคาํถามเทา่นัน้ท่ีถกู

ยกขึน้มา   หมายเลขของหนา้ท่ีอยูใ่นวงเล็บซึ่งหนา้ตามคาํถามแตล่ะขอ้เป็นท่ีตัง้ของคาํถามนัน้ในสาํเนา

ของผูเ้รียนในโครงการนี ้  
 

เราเวน้ไวพื้น้ท่ีเพิ่มเตมิหลงัจากคาํอธิบายในแต่ละคาํถามอยา่งตัง้ใจ   กรุณาเพิ่มคาํถามอ่ืนๆ ท่ีจะ

ถามผูเ้รียน   ถา้คณุสงัเกตเห็นผูเ้รียนมีปัญหาพิเศษบางประการ  ขอใหท้าํบนัทกึในสิง่นัน้ในคําแนะนําน้ี     
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ตอนที ่หน่ึง:  เตรียมตัวไปศาล  หน้า 5 

 

คาํถามท่ี 1-4  จะสรุปสัน้ๆ  วา่ขอ้กลา่วหาคืออะไรและคดีในศาลของผูเ้รียนอยูใ่นขัน้ตอนใด   

 

5. ความรู้สึกกลัวกาํลังก่อตัวภายในคุณในขณะทีคุ่ณคิดเกี่ยวกับการขึน้ศาลไหม. . . (หน้า 7)  

 

จงพยายามชว่ยใหผู้เ้รียนรูส้ึกสะดวกใจ และหนนุใจพวกเขาใหส้ตัยซ่ื์อเก่ียวกบัความรูส้กึของพวกเขา  

ถา้หากวา่เขากาํลงัรูส้กึกลวัอยูภ่ายใน แตป่ฏิเสธวา่มีความกลวั  นั่นจะไมช่ว่ยใหค้วามกลวัหมดไป  อยา่ง 

ไรก็ตาม   ถา้พวกเขากงัวลอยูอ่ยา่งตอ่เน่ืองเก่ียวกบัคดีในศาล   สิ่งนีส้ามารถขดัขวางเขาการทาํสิ่งท่ีจาํ 

เป็นในวนันี ้  จงอภิปรายถึงวิธีท่ีพวกเขาสามารถไวว้างใจในพระเจา้ในสถานการณเ์ช่นนี ้  

 

ถา้พวกเขากลา่วว่าไมมี่ความกลวัในเร่ืองของศาล   จงใหเ้ขาพยายามอธิบายถึงเหตใุดเขาจงึไมก่ลวั   

ในอดีตมีความกลวัหรือไม ่  ในขณะท่ีขึน้ศาลใกลเ้ขา้มาเขาไดเ้รียนรูอ้ย่างไรท่ีจะเอาชนะความกลวันี ้  

 

6. . . . จงทาํเคร่ืองหมายหน้าข้อพระคัมภรีท์ีคุ่ณจะศึกษาต่อไปในส่วนนีข้องโครงการ. . . . 

(หน้า  7-8) 

 

เราจดัทาํตอนนีข้องโครงการเพ่ือใหง้่ายสาํหรบัผูเ้รียนท่ีจะทาํโครงการไดห้ลายครัง้   ถา้พวกเขาตอ้ง

ปรากฎตวัในศาลหลายคราวในขณะท่ียงัอยู่ในโปรแกรมของคณุ   แตถ่า้พวกเขากาํลงัทาํโครงการนีเ้ป็น

ครัง้ท่ีสอง   ขอใหพ้วกเขาเลือกขอ้พระคมัภีรท่ี์แตกตา่งจากขอ้ท่ีเขาไดเ้ลือกในครัง้แรก   

 

ถา้คณุพบพระวจนะอ่ืนๆ ท่ีใชไ้ดดี้ในท่ีนี ้  โปรดสง่พระวจนะนัน้มาท่ีทีนชาลเ์ลน้จ ์ ณ ท่ีอยูซ่ึ่งใหไ้วด้า้น

ในของปกหนา้    เรากาํลงัหาพระวจนะเพิ่มเตมิท่ีจะใชไ้ด ้ณ ท่ีนี ้  

 

ณ จุดทีต่้องหยุด ในตอนทา้ยของหนา้  โปรดใชเ้วลาสัน้ๆ ท่ีจะดหูนา้ตอ่ไปของโครงการกบัผูเ้รียน   

เพ่ือใหแ้นใ่จวา่พวกเขาเขา้ใจสิ่งท่ีตอ้งทาํตอ่ไป   
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ส่วน การศึกษาพระคัมภรี ์ (หน้า  9-10) 

 

เราไมมี่เฉลยคาํตอบของคาํถามเหลา่นี ้ คณุอาจตอ้งพฒันาเฉลยคาํตอบของตนเอง  สาํหรบัแตล่ะ

เรื่องราวของพระคมัภีรท่ี์ไดใ้หไ้ว ้ ในหนา้  8  

 

คณุอาจพบวา่มีประโยชนท่ี์จะเขียนบนัทึกถึงการประเมินผลการงานของผูเ้รียนแตล่ะคนในตอนนี ้  

งานท่ีใหท้าํง่ายสาํหรบัพวกเขาหรือไม ่  ถา้ไมง่่าย  คาํถามใดท่ียากท่ีสดุ   

 

คณุอาจตอ้งหาหนงัสือบางเลม่ท่ีใหข้อ้มลูเน่ืองระบบศาลในสมยัเรื่องราวนัน้ในพระคมัภีร ์ และให้

ผูเ้รียนอา่นในเรื่องนัน้เพ่ือพวกเขาจะมีความซาบซึง้ใจใหม่ๆ  สาํหรบัระบบยตุธิรรมของเราในปัจจบุนั   
 

 

7. . . . ความรู้สึกของคณุต่อคนอ่ืนซ่ึงเก่ียวข้องในคดีของศาล คืออะไร . . .  
(หน้า  11) 

 

จงพยายามหาวา่ผูเ้รียนคนนีก้าํลงัจดัการความรูส้กึของเขา  ท่ีมีตอ่อีกพวกหนึ่งอยา่งไรในคดีนีท่ี้ศาล  

ถา้อีกฝ่ายหนึ่งกาํลงัผลกัดนัขอ้กลา่วหา  ผูเ้รียนจะจดัการกบัความรูส้กึโกรธ  ขมข่ืน  ความขุน่เคืองท่ีมีตอ่

คนเหลา่นีอ้ย่างไร   เขามีประวตัใินการไมช่อบตาํรวจหรือไม ่  และมีประสบการณเ์ลวรา้ยกบัตาํรวจท่ีเขาใช้

ตดัสินความรูส้กึท่ีเกลียดชงั  และเป็นศตัรูตอ่พวกตาํรวจหรือไม ่ 
 

 

9. . . . ความรู้สึกโกรธและขมขื่นใจนียั้งเป็นปัญหาสาํหรับคุณหรือไม่  

ในสถานการณเ์ช่นนี ้  จงอธิบายคาํตอบของคุณ  (หน้า 11) 

 

ถา้พวกเขากลา่วว่า  เขาไมมี่ความรูส้กึโกรธและขมข่ืนใจตอ่คนอ่ืนท่ีเก่ียวพนักบัคดีนีแ้ลว้  จงถามเขา

วา่สามารถจะปอ้งกนัความรูส้กึเหลา่นีไ้มใ่หเ้ขา้มาในชีวิตไดอ้ยา่งไร   คณุอาจจะตอ้งการเวลาในท่ีนีเ้พ่ือ

อภิปรายถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งยกโทษ   ถา้เขายงัมีความโกรธและความขมข่ืนใจอยู ่  

 

หนงัสือของเดวิด อ็อกเบริก์เกอร ์ อสิรภาพในการยกโทษ  เป็นหนงัสือท่ีดียอดเย่ียมในหวัขอ้นี ้  มี

คาํแนะนาํในการศกึษาเรื่องนี ้ และ เรามีหนงัสือทัง้สองเลม่จาํหนา่ยท่ีสาํนกังานหลกัสตูรของทีนชาลเ์ลน้จ ์     
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10. มีคนอื่นหรือไม่ทีเ่ข้าไปร่วมในกิจกรรมซึ่งนาํไปสู่การทคุีณถูกจับกุม  . . . จะมีโอกาสบ้าง

ไหมทีเ่จ้าหน้าทีจ่ะขอให้คุณบอกว่า คนอื่นเกี่ยวพันในคดนีีไ้ด้อย่างไร  . . .  (หน้า 12) 

 

 

11. ในฐานะคริสเตียนใหม่   คุณรู้สึกว่าอะไรเป็นสิ่งทีถู่กต้องทีค่วรทาํ   ถ้ามีคนขอให้คุณ

บอกว่า คนอื่นมีส่วนเกี่ยวพันอย่างไรในคดนีี ้  . . .  (หน้า 13) 

 

ทัง้สองคาํถามนีไ้ดส้มัผสัประเดน็ซึ่งเป็นท่ีโตแ้ยง้มากประเดน็หนึ่ง   จดุยืนตาํแหนง่ของครสิเตียน

ปรากฏโดยตรงวา่ขดัแยง้กบัมาตรฐานของโลก  ซึ่งกลา่ววา่  “คณุจะไมท่รยศตอ่ใครบางคน  โดยนาํเร่ืองไป

บอกตาํรวจ   นั่นเป็นการทรยศ  และคณุกาํลงัทรยศตอ่คนๆ นีถ้า้ทาํแบบนัน้”      

 

อีกเหตผุลหนึง่ท่ีบางคนจะไม่ตอ้งการพดูคยุเก่ียวกบัคนอ่ืนซึ่งเก่ียวพนัในการก่ออาชญากรรม  คือ 

ความกลวั  “ถา้ฉนัทรยศเขา  เขาจะแกแ้คน้ฉนั  เขาจะมา หรือ เพ่ือนของเขาจะมาทาํรา้ยฉนัหรือครอบครวั

ของฉนั”  เราควรจะใหค้วามสาํคญัอยา่งจรงิจงัตอ่ความกลวัท่ีแทจ้รงิหลา่นี ้ อาจจะมีความเส่ียงมากใน

การพดูความจรงิ   แตถ่า้เขาหรือเธอปฏิเสธท่ีจะพดูความจรงิ   เขาหรือเธอยอมใหค้วามอยตุธิรรมดาํเนิน

ตอ่ไป  เม่ือเรายงัคงอยูใ่นตาํแหนง่ท่ีพระเจา้ตอ้งการใหเ้ราอยู ่ พระองคจ์ะดแูลเรา  เราไมจ่าํเป็นตอ้งกลวั

สิ่งท่ีคนอ่ืนอาจจะกระทาํตอ่เรา  พระเจา้นัน้ย่ิงใหญ่ข่ิงกว่าการกดข่ีใดๆ ของพวกเขา   
 

 

12. . . .  คุณจะตอบสนองอย่างไร  ถ้าพวกเขาจับคุณขังคุก  และไม่ปล่อยให้คุณกลับมาที่

ศูนยท์นีชาลเ์ล้นจ ์  (หน้า 13) 

 

อีกครัง้หนึ่งท่ีคาํถามนีใ้หท้ิศทางไปสูค่วามตัง้ใจของเราว่า เราไวว้างใจพระเจา้เพียงใด   พระเจา้

สามารถใหทิ้ศทางกบัผูพ้ิพากษา และ ทนายท่ีจะสอบสวน หรือไม ่ พระเจา้เอาใจใสฉ่ันจรงิๆ หรือไม ่ 

พระองคจ์ะทาํทกุสิ่งในกรณีนีใ้หเ้ป็นผลดีกบัฉนัหรือไม ่

 

เราจาํเป็นตอ้งเสรมิอีกครัง้หนึ่งในจดุท่ีพระเจา้สามารถรกัษาเราใหป้ลอดภยั   ไมว่า่เราจะไปท่ีไหน  

พระเจา้อยูใ่นเรือนจาํมากพอกบัท่ีพระองคอ์ยู่ท่ีน่ีในพนัธกิจนี ้  แน่นอน มนัยากท่ีจะรบัใชพ้ระเจา้ใน

เรือนจาํ  แตพ่ระเจา้สามารถเตรียมเพ่ือนท่ีเป็นครสิเตียนไวท่ี้นั่นดว้ย 

เราจาํเป็นเชน่กนัท่ีจะอภิปรายถึงความรบัผิดชอบท่ีเรามีในการกระทาํของเรา   เม่ือคนทาํผิดกฎหมาย  

พวกเขาตอ้งยอมรบัผลท่ีตามมาของการกระทาํนัน้   ถา้พวกเขาทาํผิดกฎหมาย  พวกเขาสมควรจะตอ้งเป็น
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ทกุขก์บัอะไรก็ตามในบทลงโทษนัน้   เราไมส่ามารถเรียกรอ้งวา่  พระเจา้บงัคบัใหผู้พ้ิพากษาเมตตาเรา

เพราะเราเป็นครสิเตียน   พระเจา้ยกโทษบาปของเรา  ถา้เราไดส้ารภาพบาปนัน้แลว้  แตผู่พ้ิพากษาไมไ่ด้

ผกูพนัท่ีจะพกัคาํพิพากษาไวก่้อนเพียงเพราะวา่  เรากล่าววา่เราเปล่ียนแปลงแลว้  

 

13. . . . มีการล่อลวงบางอย่างหรือไม่ทีคุ่ณอาจจะเผชิญในวันทีคุ่ณปรากฎตัวทีศ่าล  . . .  

(หน้า 14) 

 

ถา้ผูเ้รียนคนนีไ้ดเ้รียนวิชาในหลกัสตูร  การศึกษาในกลุม่สาํหรบัคริสเตียนใหม่ (กกคม)  ซึ่งมีช่ือวา่ 

การทดลอง  แลว้   คณุสามารถใหผู้เ้รียนใชข้อ้มลูนัน้  ในการจดัการกบัการลอ่ลวงใดๆ ท่ีกาํลงัเผชิญอยู ่  

ถา้พวกเขายงัไมไ่ดเ้รียนวิชานี ้ คณุอาจตอ้งใหเ้ขาอา่นคูมื่อผูเ้รียนในช่ือเร่ืองว่า  การทดลอง   
 

 

 

14. . . . อะไรคือพระสัญญาบางประการของพระเจ้า  ทีคุ่ณสามารถศึกษาและใช้เพื่อช่วยใน

สถานการณเ์หล่านีไ้ด้   (หน้า  14-15) 

 

ผูเ้รียนบางคนอาจมีเวลาท่ียากลาํบากในการคน้หาขอ้พระธรรมท่ีเหมาะสม   ขอใหส้อนพวกเขาถึงวิธี

ท่ีจะใชศ้พัทส์มัพนัธพ์ระคมัภีร ์ และใหค้าํแนะนาํแก่เขาในคาํท่ีสาํคญั ซึ่งอาจจะชว่ยใหพ้บกบัขอ้พระธรรม

ท่ีเหมาะสมได ้  

 

ยงัมี จุดทีต่้องหยุด ในตอนทา้ยของ  หนา้ 15  ขอใหอ้ภิปรายกบัผูเ้รียนถึงขอ้พระธรรมท่ีพวกเขาเลือก  

และคาํอธิบายท่ีขอ้พระธรรมจะชว่ยพวกเขาไดอ้ยา่งไร  
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15.  ก. วางแผนทีจ่ะบอกอะไรกับทนาย.....เกี่ยวกับการเกีย่วพันของคุณใน

อาชญากรรมทีคุ่ณถูกกล่าวหา.....  (หน้า 16) 

 

ขอใหเ้นน้ยํา้ความสาํคญัในการมีความสตัยซ่ื์อกบัทนาย   การปกปอ้ง  และพระพรของพระเจา้จะอยู่

กบัคนนัน้ถา้พวกเขาสตัยซ่ื์อกบัทกุคน   คณุอาจตอ้งเลน่บทบาทในสถานการณน์ัน้ๆ และรว่มกบัทนาย 

หรือเจา้หนา้ท่ีทณัฑบ์น  คณุสามารถทาํสิ่งเดียวกนันีก้บัคาํถาม 15ข   และเลน่บทบาทในการอภิปรายของ

พวกเขากบัผูพ้ิพากษาก็ได ้  
 

 

 

16. วางตนเองในตาํแหน่งของผู้พพิากษา.....  (หน้า 16) 

 

ขอใหพ้ยายามใหเ้ขาเปิดใจและออกความคดิเห็นเพ่ือชว่ยเขาในคาํตอบในท่ีนี ้   ผูเ้รียนทาํไดดี้มาก

หรือไมท่ี่จะวางตนเองในบทบาทของผูพ้ิพากษา   คณุสามารถไดร้บัความเขา้ใจอะไรเก่ียวกบัแนวคิดของ

ผูเ้รียน  ในเรื่องของความยตุิธรรม   
 

 

17. คุณมีคาํถามหรือปัญหาอื่นๆ ทีเ่กีย่วพันกับคดใีนศาลของคุณหรือไม่ . . .  

(หน้า 17) 

 

เราใหห้นา้นีข้องโครงการเพ่ือไวเ้ป็นคาํถามพิเศษของผูเ้รียน  บางทีคณุไดเ้ห็นปัญหาหรือดา้น

บางอย่างในท่ีๆ เขาหรือเธอจาํเป็นตอ้งเติบโต  ในขณะท่ีคณุทาํงานกบัเขาในโครงการนี ้  โปรดรูส้กึเป็น

อิสระท่ีจะใหก้ารบา้นเพิ่มเติมใดก็ไดก้บัผูเ้รียน ณ จดุนี ้  ซึ่งคณุรูส้กึวา่จะชว่ยพวกเขาใหเ้ผชิญกบัประเดน็

เหลา่นีใ้นบางขอ้ได ้
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ตอนที ่สอง:  น่ีคอืส่ิงทีเ่กิดขึน้ในศาล  (หน้า 19) 

ขอใหพ้ยายามจดัใหผู้เ้รียนทาํตอนนีใ้นโครงการใหเ้สรจ็  เรว็ท่ีสดุเท่าท่ีจะทาํไดห้ลงัจากพวกเขากลบั

จากศาลแลว้   มีคาํถามมากมายท่ีถามโดยตรงในดา้นความคดิและความรูส้กึของพวกเขา เก่ียวกบั

เหตกุารณใ์ดๆ ซึ่งเก่ียวพนัตอ่การปรากฏตวัท่ีศาลของพวกเขา  ถา้พวกเขารออีกสองวนัก่อนหนา้ท่ีจะทาํ

เสรจ็  เขาอาจจะจาํไมไ่ด ้ ถา้เป็นไปไดจ้ดัใหผู้เ้รียนทาํเร่ืองนีใ้นวนัท่ีพวกเขากลบัจากศาล   แมว้่าพวกเขา

ตอ้งทาํมนันอกเวลาเรียนของชัน้เรียน กสชม  ท่ีมีอยูเ่ป็นประจาํก็ตาม 
 

4. . . . มีเวลาทีค่วามกลัวก่อตัวขึน้ภายในคุณหรือไม่    ถ้าคาํตอบคือ “ใช่”  คุณได้

ตอบสนองอย่างไรต่อความกลัวน้ันอย่างไร   ถา้คาํตอบ คอื “ไม่ใช่”  ขอให้

อธิบายว่าเพราะเหตุใด คุณจงึไม่กลัวทีจ่ะเผชิญกับการขึน้ศาล  (หน้า  19) 

ขอใหแ้นใ่จวา่ผูเ้รียนใหค้าํตอบมากย่ิงกวา่การบอกวา่  ใช่ หรือ ไม่ใช่  ณ ท่ีนี ้   จงผลกัดนัใหพ้วกเขา

หยั่งความรูส้ึกของตวัเองออกมา   และใหค้าํตอบท่ีดีสาํหรบัตอนท่ีสองของคาํถามนี ้ 
 

 

 

5. . . . ความรู้สึกของคุณตอ่ผู้คนเหล่านีเ้ปลี่ยนแปลงไปหรือไม่......จงอธิบาย...... 

(หน้า 21)    

จงแนใ่จวา่ผูเ้รียนอธิบายวา่อยา่งไร  และ ทาํไมพวกเขาจงึได ้(หรือไม)่ เปล่ียนแปลงความรูส้กึตอ่ผูค้น

ท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

8. . . . คุณไดสั้มผัสจริงๆ ถงึสันตสุิขของพระเจา้ตลอดเวลาทีคุ่ณอยู่ในศาลน้ัน

หรือไม่ . . . ขอใหอ้ธิบาย . . .  (หน้า  22) 

ถา้พวกเขาไมไ่ดส้มัผสัถึงสนัตสิขุของพระเจา้แลว้   จงบอกเขาวา่นีคื้อดา้นหนึ่งในชีวิตท่ีเขาจาํเป็นตอ้ง

เตบิโต   สนัตสิขุของพระเจา้นัน้มีใหส้าํหรบัครสิเตียนทกุคน  ผูท่ี้อทุิศตนเองอยา่งสมบรูณใ์หก้บัพระครสิต ์  

ปัญหาใดท่ีทาํใหพ้วกเขาไมไ่ดส้มัผสัถึงสนัตสิขุของพระเจา้   พวกเขาเคยรูส้กึถึงสนัตสิขุของพระเจา้หรือไม ่

หรือ มนัเป็นเพียงท่ีศาลเทา่นัน้  ซึ่งพวกเขาไมไ่ดรู้ส้กึถึงสนัตสิขุนี ้  พวกเขากงัวลมากเก่ียวกบัคดีท่ีศาล

หรือไม ่ ก่อนจะมาขึน้ศาล   
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9.   ในวันทีป่รากฎตัวในศาล   คุณมีโอกาสหรือไม่ทีจ่ะบอกใครสักคนเกีย่วกับการ

เปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้ในชีวิตของคุณ  . . .  (หน้า 22) 

ถา้พวกเขามีโอกาสเป็นพยาน  จงสนทนากบัเขาถึงความสาํเรจ็ในประสบการณเ์หล่านี ้  และพยายาม

คน้หาวา่  พวกเขาผลกัดนัหรือกลวัเกินไปหรือไมใ่นการพยายามท่ีจะเป็นพยาน  คณุอาจตอ้งสนทนาถึงวิธี

แบง่ปันคาํพยานในลกัษณะท่ีจะไมท่าํใหผู้อ่ื้นไมอ่ยากฟัง   พระเยซูเป็นตวัอยา่งในเร่ืองนีอ้ยา่งสวยงาม

มาก ในการสนทนาของพระองคก์บัหญิงท่ีบอ่นํา้ในเมืองสะมาเรีย  (ดยูอหน์ 4) 
 

 

 

10. มีข้อพระธรรมใดไหม ทีม่ีประโยชนเ์ป็นพเิศษต่อคุณ  ตลอดประสบการณข์อง

การไปศาล . . .  (หน้า  22-23)     

 

น่ีคือคาํถามท่ีสาํคญัท่ีสดุ และควรจะชว่ยใหค้ณุระบพืุน้ท่ีๆ จาํพวกเขาจาํเป็นตอ้งเติบโต   ถา้พวกเขา

ไมส่ามารถบอกถึงขอ้พระคมัภีรใ์ด  เราก็มีปัญหาแลว้   เม่ือเป็นครูเราตอ้งแสดงใหพ้วกเขารูถึ้งวิธีใช ้

พระคาํของพระเจา้ในแตล่ะวนัในกิจกรรมปกตขิองเรา   พวกเขาตอ้งจบัความสาํคญัตอนนีใ้นการใชชี้วิต 

ครสิเตียน   ถา้พวกเขาจะเป็นทกุสิ่งท่ีพระเจา้ตอ้งการใหเ้ป็น  พวกเขาตอ้งคน้หาวิธีในแตล่ะวนั  ท่ีจะใช ้

พระวจนะในประสบการณป์ระจาํวนั   น่ีคือสิ่งท่ีสาํคญัเป็นพิเศษ   เม่ือพวกเขารูถึ้งสิ่งท่ีกาํลงัเผชิญใน

สถานการณท่ี์ยากลาํบาก  เชน่  การปรากฏตวัท่ีศาลของพวกเขา  เป็นตน้  

ถา้พวกเขาไมมี่ขอ้พระธรรมใดเลย   มนัอาจจะชว่ยไดท่ี้จะทาํรายการพระวจนะหลายขอ้  ท่ีบคุคลนี ้

สามารถใชไ้ด ้  และการงานท่ีเขาไดท้าํสาํหรบัคาํถามท่ี 14  ในหนา้ 14-15  หนา้จะเป็นประโยชนใ์นการหา

ขอ้พระธรรมท่ีใชไ่ด ้ซึ่งเหมาะสมในท่ีนี ้  ถา้ผูเ้รียนบอกว่าขอ้พระธรรมท่ีไดเ้ลือกใน หนา้ 14-15  ไมไ่ดช้ว่ย

เขาเลยในวนัท่ีไปขึน้ศาล  นั่นมีความเป็นไปไดท่ี้พวกเขาควรจะเลือกขอ้พระธรรมขอ้อ่ืน   พวกเขาเผชิญ

ปัญหาใดในวนัท่ีปรากฏตวัในศาลอะไรบา้ง   พวกเขาเผชิญการลอ่ลวงใด  หรือพบกบัปัญหาทางอารมณ์

ใด   พวกเขาพบวา่มีการรบกวนจากเจา้หนา้ท่ีหรือของใครก็ตามหรือไม ่ คาํถามเหลา่นีอ้าจชว่ยชีใ้หเ้ห็นถึง

บางประเด็นท่ีพระคมัภีรก์ลา่วถึง   
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14. เมื่อคุณอยู่ในศาล  ทา่ทขีองคุณเป็นอย่างไรต่อตาํรวจ และผู้พพิากษา . . . 

(หน้า 24) 

 

15. ทา่ทขีองคุณต่อตาํรวจและผู้พพิากษาได้เปลี่ยนแปลงไปมากเพยีงใดในเดอืน

ทีผ่่านมา . . .  ขอใหอ้ธิบายในคาํตอบของคุณ  (หน้า 25)  

 

เราคาดหวงัไดว้า่ผูเ้รียนรูส้กึเป็นอิสระ  ในการเป็นคนท่ีสตัยซ่ื์อในเรื่องนี ้  มนัอาจจะง่ายสาํหรบัพวก

เขาท่ีจะปฏิเสธความรูส้ึกท่ีแทจ้รงิ   และปกปิดความขมข่ืนและความโกรธท่ีเขามีตอ่คนเหลา่นี ้  แตส่าํหรบั

ผูเ้รียนบางคน   เขาไดก่้อความเกลียดชงัและโกรธเคืองไวเ้ป็นเวลาอีกหลายปี  ไปยงัคนเหลา่นีท่ี้อยูใ่น

ตาํแหนง่ของรฐั 

 

เราจาํเป็นตอ้งระมดัระวงัวา่   เราไมไ่ดเ้รียกรอ้งการรกัษาในทนัที   ซึ่งทาํใหปั้ญหานัน้ฝังรากลกึ   ณ 

จดุนีม้นัสาํคญัย่ิงกว่าท่ีพวกเขาสามารถระบคุวามรูส้กึท่ีแทจ้รงิไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  ตอ่ผูค้นท่ีพวกเขาเขา้ไป

เก่ียวพนัดว้ย มากกว่าจะพยายามแสดงใหเ้ห็นถึงฝ่ายวิญญาณท่ีตืน้เขิน ซึ่งเราควรจะรกัทกุๆ คนได ้

      

ถา้ผูเ้รียนกลา่วว่าพวกเขาไม่มีความรูส้กึรา้ยๆ ตอ่ผูพ้ิพากษาและตาํรวจ   ขอใหถ้ามพวกเขาวา่รูส้กึ

อยา่งเดียวกนัหรือไมก่่อนหนา้ท่ีจะเป็นครสิเตียน   ถา้ความรูส้กึและทา่ทีของพวกเขาไดเ้ปล่ียนไปแลว้    

สิ่งนีเ้กิดขึน้เม่ือไร   เขาสามารถเปล่ียนแปลงความรูส้กึเหลา่นีไ้ดอ้ยา่งไร  เบาะแสหนึ่งท่ีแสดงวา่ 

การประเมินตนเองนัน้ของพวกเขาถกูตอ้งแคไ่หน เร่ืองการเปล่ียนแปลงนี ้ คือ การมองดวิูธีท่ีพวกเขาเขา้

กบัคนท่ีเขาอยู่ดว้ยในปัจจบุนั   พวกเขาสามารถอยู่ดว้ยกบัคนอ่ืนอยา่งปรองดองหรือไม ่  พวกเขาโกรธ

และขดัขอ้งใจคนง่ายหรือไม ่ พวกเขายกโทษใหผู้อ่ื้นง่ายเพียงใดเม่ือขุน่เคืองใจ   แตถ่า้พวกเขาไมไ่ดก้าํลงั

แสดงพฤตกิรรมท่ีเหมือนกบัพระครสิตใ์นพืน้ท่ีเหลา่นี ้และท่ีเป็นพยานหลกัฐานท่ีชดัเจนถึงการ

เปล่ียนแปลงนีแ้ลว้ละ่ก็   การประเมินผลของพวกเขาในดา้นความรูส้กึตอ่ศาลและตาํรวจนัน้ อาจไม่

ถกูตอ้ง 
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18. . . . อะไรเป็นพืน้ทีบ่างแหง่ในชีวิตของคุณ   ซึง่คุณยังคงเหน็ความจาํเป็นที่

ต้องเตบิโต . . .  (หน้า  26)

คาํถามนีส้ามารถเป็นประโยชนม์ากสาํหรบัทัง้เจา้หนา้ท่ีและผูเ้รียน  ถา้ผูเ้รียนสามารถระบพืุน้ท่ีบาง

แหง่ในชีวิตของพวกเขาท่ีเห็นวา่จาํเป็นในการเติบโต   เราสามารถรวมสิ่งเหลา่นีไ้วใ้น สญัญาการเรียนรู้

ของผูเ้รียนไดใ้นวนัขา้งหนา้ 

การตอบสนองของคณุอาจจะเป็นประโยชนม์ากสาํหรบัผูเ้รียน ณ จดุนี ้  ขอใหแ้บง่ปันกบัผูเ้รียนถึง

พืน้ท่ีเหลา่นัน้  ในท่ีซึ่งพวกเขายงัคงจาํเป็นตอ้งมีความกา้วหนา้  

ตอนที ่ 3:  การปรากฏตัวของคุณทีศ่าลคร้ังต่อไป  (หน้า  27) 

แมแ้ต ่ ถา้ผูเ้รียนไมต่อ้งปรากฎตวัในศาลครัง้ตอ่ไป  พวกเขาควรจะตอบคาํถามท่ี  4  ในหนา้ท่ี 29 ได ้




