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วันทีเ่รียนจบ 

คาํนํา 
ผูอ่ื้นคิดวา่คณุเป็นคนท่ีมีความรบัผิดชอบหรือไม ่ หรือ  คณุมีช่ือเสียงวา่เป็นคนท่ีไมร่บัผิดชอบ  ถา้

เราจะถามสมาชิกในครอบครวัของคณุ  พวกเขาจะใหค้ะแนนคณุเท่าไร  และครูหรือเจา้นายจะใหค้ะแนน

เทา่ไร  

การพฒันาคณุลกัษณะในความรบัผิดชอบ  เป็นความทา้ทายท่ีชดัเจนสาํหรบัทกุคน   ย่ิงเรว็เทา่ไรท่ี

คณุพฒันาการเป็นคนท่ีมีความรบัผิดชอบได ้ ย่ิงง่ายขึน้ท่ีจะเขา้กบัคนอ่ืนได ้  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกบัพวกท่ี

มีสิทธิอาํนาจเหนือคณุ   คณุอาจจะเหมือนกบัอีกหลายคนท่ีพบวา่มนัง่ายท่ีจะมีขอ้แกต้วัวา่ เหตใุดคณุจงึ

ไมไ่ดเ้ป็นคนท่ีรบัผิดชอบ   

จดุประสงคห์ลกัของโครงการนี ้ คือ เพ่ือชว่ยใหค้ณุมีความรบัผิดชอบมากขึน้   ถา้คณุคน้หาสตูร

วิเศษเพ่ือปลดปลอ่ยความลบัท่ีจะเป็นคนท่ีรบัผิดชอบ คณุจะผิดหวงั   คณุเป็นกญุแจไปยงัความสาํเรจ็ใน

พืน้ท่ีนีข้องการเตบิโต   คณุจะตอ้งมีการตดัสินใจเก่ียวกบัทา่ทีและความประพฤตขิองคณุ   คณุเองเป็นผูท่ี้

ทาํใหต้นเองเป็นคนรบัผิดชอบ    

ในถานะครสิเตียนท่ีกาํลงัเติบโตคณุมีความรบัผิดชอบอะไรบา้ง  อะไรคือพืน้ท่ีของชีวิต ซึ่งยากท่ีสดุ

ในการแสดงความรบัผิดชอบ   พระคมัภีรพ์ดูว่าอะไรเก่ียวกบัประเดน็นี ้  มนัจะใชเ้วลานานเทา่ไรท่ีจะเป็น

คนท่ีรบัผิดชอบอยา่งแทจ้รงิ  หรือ   คนๆ หนึ่งจะพฒันาคณุลกัษณะเชน่นีไ้ดอ้ยา่งไร   น่ีคือประเด็นบาง

ประการท่ีเราจะครอบคลมุในโครงการนี ้

ความรบัผิดชอบของฉนัคืออะไร   คาํจาํกดัความง่ายๆ อนัหนึ่ง  คือ  ความรบัผิดชอบของฉนัคือสิ่งท่ี

ฉนัรบัมาทาํ    ผูค้นท่ีอยู่ในสิทธิอาํนาจเหนือคณุมกัจะบอกคณุว่า  ความรบัผิดชอบของคณุคืออะไร   ซึ่ง

รวมถึงพอ่แม ่ นายจา้ง  ผูน้าํรฐับาล  ครู  และ พระเจา้   ถา้เราอยู่กบัคนอ่ืน หรือ ในชมุชนหนึ่ง  คณุก็จะมี

ความรบัผิด ชอบชดัเจนตอ่พวกเขา   แมว้า่พวกเขาจะไมมี่สิทธิอาํนาจเหนือคณุก็ตาม   

หนึง่ในวิธีพืน้ฐานในการเป็นบคุคลท่ีรบัผิดชอบ  คือ ใหเ้ช่ือฟังพวกท่ีมีสิทธิอาํนาจเหนือคณุ  เรา

มกัจะถือวา่บคุคลท่ีมีความรบัผิดชอบเป็นผูใ้หญ่   คณุแสดงวา่คณุเป็นคนรบัผิดชอบโดยการรกัษาความ

สะอาดในหอ้งนอน การต่ืนขึน้ในตอนเชา้  การเป็นคนท่ีตรงตอ่เวลาสาํหรบักิจกรรมประจาํวนั  ทาํงานดี  

ควบคมุการพดูและความคิด  ปฏิบตัติามสิ่งท่ีคณุไดรบัการมอบหมายจากคนอ่ืน   ในความสมัพนัธข์องคณุ

กบัพระเจา้  คณุสามารถสาํแดงคณุลกัษณะนีไ้ดโ้ดยยอมรบัความรบัผิดชอบตอ่บาปของคณุ  และไมแ่กต้วั
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ในสิ่งเหลา่นัน้   คณุสามารถรกัพระเจา้และคนอ่ืน  ซึ่งน่ีเป็นพระมหาบญัชาสองขอ้ในพระคมัภีร ์  ในขณะท่ี

คณุทาํงานแตล่ะวนัในการติดตามพระครสิต ์พระองคจ์ะชว่ยคณุใหท้าํตามความรบัผิดชอบในแตล่ะดา้น

ของชีวิต   พระองคจ์ะไมก่ระทาํสิ่งนีแ้ทนคณุ   แตใ่นขณะท่ีคณุมองไปท่ีพระองคเ์พ่ือรบัสติปัญญาและ

กาํลงั  พระองคจ์ะอยูก่บัคณุ   

บางครัง้ ผูค้นมีปัญหาในการรบัผิดชอบ  ซึ่งเราไมไ่ดม้อบใหก้บัพวกเขาทาํ   คือพวกเขาจะสาํรวจวา่

พวกผูน้าํของเขาไดท้าํความผิดมากมายเพียงใด   มีคนจะพยายามทาํงานท่ีเราไดม้อบหมายใหค้นอ่ืนทาํ   

พระเจา้ตอ้งการใหเ้ราทาํตามความรบัผิดชอบของเรา  และไวว้างใจพระองคท่ี์จะจดัการกบัผูอ่ื้นท่ีไมไ่ดท้าํ

ตามความรบัผิดชอบของพวกเขา   ในโครงการนีค้ณุจะมีโอกาสจดัการกบัปัญหานีข้องการยุง่กบัความ

รบัผิดชอบท่ีคณุไมไ่ดร้บัมอบหมายใหท้าํ    

1. ณ จดุนีใ้นชีวิต  คณุมีความรบัผิดชอบอะไรสาํคญั  ขอใหท้าํรายการไวข้า้งลา่ง  และใหเ้ขียนคะแนน

หนา้ท่ีละขอ้  คือใหค้ะแนนตนเองวา่  คณุมีความตอ่เน่ืองอยา่งไรในการแสดงความรบัผิดชอบใน

ดา้นนี ้  ขอใหใ้ชม้าตรวดั 1 ถึง 10  ในท่ีๆ  1 หมายถึงคณุไมค่อ่ยรบัผิดชอบในดา้นนี ้ และ 10

หมายถึงคณุรบัผิดชอบอย่างยอดเย่ียม

2. จดุประสงคห์ลกัของโครงการนี ้ คือ ใหค้ณุเป็นคนท่ีมีความรบัผิดชอบอยา่งตอ่เน่ืองมากขึน้  จง

ตดัสินใจวา่ความรบัผิดชอบอนัใดท่ีคณุตอ้งทาํสาํหรบัโครงการนี ้  คณุอาจจะตอ้งการอภิปรายถึงสิ่ง

นีก้บัครอบครวั ครู หรือเพ่ือนของคณุ   จงคน้หาวา่ พืน้ท่ีใดของความรบัผิดชอบท่ีพวกนัน้รูส้กึวา่คณุ

จาํเป็น ตอ้งมีมากท่ีสดุ   จงเลือกพืน้ท่ีความรบัผิดชอบ 2 หรือ 3 อยา่ง  และทาํรายการสิ่งเหลา่นีไ้ว้

ดา้นลา่ง

1. 
2. 
3.
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3. ในกระดาษท่ีแยกไว ้ ขอใหเ้ขียนอย่างนอ้ยหนึ่งหรือสองย่อหนา้  โดยอธิบายวา่ สภาพชีวิตของคณุใน

ขณะนี ้  โดยพิจารณาถึงความรบัผิดชอบสามดา้น ท่ีคณุไดท้าํรายการไวใ้นกิจกรรมท่ี 2 ในหนา้ 2

ขอใหบ้อกถึงผลท่ีตามมาในดา้นความลม้เหลวท่ีจะตอ้งรบัผิดชอบ ในพืน้ท่ีแตล่ะอนั   จงบอกถึงสิ่งท่ี

คณุอยากจะเห็นว่าเกิดขึน้ในแตล่ะพืน้ท่ีนัน้ดว้ย

จงหยุด:   ขอใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี   ก่อนจะทาํงานตอ่ไปในโครงการนี ้

 ลายเซ็นของครู 

4. ตอนนี ้ ถึงเวลาแลว้ท่ีจะวางแผนสาํหรบัการเตบิโต  มีขัน้ตอนเล็กๆ เฉพาะเจาะจง ซึ่งคณุจะสามารถ

ทาํ ไดใ้นอีกสองสามวนัขา้งหนา้ไหม  เพ่ือจะชว่ยใหร้บัผิดชอบในพืน้ท่ีๆ ไดเ้ลือกไวส้าํหรบัโครงการนี ้

จงทาํ รายการเปา้หมาย 2 หรือ 3 ขอ้บนกระดาษเปลา่ สาํหรบัพืน้ท่ีความรบัผิดชอบแตล่ะอนั

5. ตอนนี ้ ขอใหเ้ขียนสองหรือสามประโยค   ซึ่งอธิบายถึงเปา้หมายแตล่ะอนั   ท่ีคณุไดท้าํรายการไว้

สาํหรบัหมายเลข 4   ท่ีจะชว่ยคณุใหเ้ป็นคนท่ีรบัผิดชอบมากย่ิงขึน้   คนอ่ืนจะสามารถเห็นผลลพัธใ์น

เปา้หมายนีห้รือไมถ่า้คณุทาํสาํเรจ็   อะไรคือประโยชนใ์นการรบัผิดชอบมากขึน้ในพืน้ท่ีนีข้องชีวิต

6. จงคน้หาอยา่งนอ้ยขอ้พระธรรมสองขอ้ท่ีไปดว้ยกนัไดก้บัพืน้ท่ีความรบัผิดชอบแตล่ะอนัท่ีคณุกาํลงั

ทาํอยู ่ จงเลือกพระสญัญาของพระเจา้ หรือ พระธรรมขอ้อ่ืน  ท่ีตกัเตือนถึงวิธีท่ีคณุสามารถเป็นคนท่ี

รบัผดิชอบมากย่ิงขึน้ในพืน้ท่ีนีข้องชีวิต

จงหยุด:  ขอใหอ้ภิปรายกบัครูถึงเปา้หมายคณุมี   จงตดัสินวา่เปา้หมายใดท่ีคณุจะเริ่มตน้ทาํ

เป็นอนัแรก  

ลายเซ็นของครู 

7. คณุจะไมพ่ฒันาคณุลกัษณะความรบัผิดชอบ  โดยทาํเปา้หมายใหเ้สรจ็ในครัง้เดียว  ความตอ่เน่ือง

คือประเดน็สาํคญัท่ีสดุ  ใหอ้ภิปรายกบัครูวา่มีอีกก่ีครัง้ในเวลาถดัไปใน  ______ วนั หรือ ______

สปัดาห ์ ท่ีคณุจะตอ้งทาํตอ่ไปในแตล่ะเปา้หมาย   คณุจาํเป็นตอ้งรกัษาบนัทึกท่ีเขียนไวถึ้งสิ่งท่ี

เกิดขึน้ในแตล่ะวนั  ในขณะท่ีทาํงานตามความรบัผิดชอบในพืน้ท่ีๆ คณุเลือกไวส้าํหรบัโครงการนี ้

น่ีคือคาํถามท่ีคณุสามารถใชไ้ด ้  เพ่ือเขียนถึงรายงานความกา้วหนา้ประจาํวนัของคณุ

1. พืน้ท่ีใดของความรบัผิดชอบท่ีคณุกาํลงัทาํในวนันี ้

2. อะไรคือเปา้หมายท่ีคณุไดว้างแผนท่ีจะทาํใหส้าํเรจ็ในวนันี ้
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3. คณุประสบความสาํเรจ็มากเพียงไรท่ีทาํใหเ้ปา้หมายเหลา่นีม้าเป็นการกระทาํ   ขอใหอ้ธิบายถึง

สิ่งท่ีเกิดขึน้

4. ปัญหาใดท่ีคณุพบในการพยายามทาํตามความรบัผิดชอบของคณุในปัจจบุนั   ปัญหาเหลา่นีชี้ ้

ไปท่ีพืน้ท่ีความรบัผิดชอบพืน้ฐานท่ีมากย่ิงขึน้อีกอนัหนึ่ง   ซึ่งคณุจาํเป็นตอ้งดาํเนินการตอ่ไป

หรือไม ่  ถา้ “ใช”่  จงอธิบายคาํตอบของคณุ

5. คณุใชข้อ้พระธรรมอยา่งไรในวนันี ้  ขอ้เหลา่นีช้ว่ยคณุหรือไม ่  ถา้ไมไ่ดช้ว่ย  จงเนน้ว่าเหตไุรคณุ

จงึรูส้กึวา่ขอ้นัน้ๆ ไมไ่ดช้ว่ยคณุ

6. อะไรท่ีเป็นประโยชนใ์นการเป็นคนรบัผิดชอบมากขึน้ในพืน้ท่ีนีข้องชีวิตคณุ

7. การเปล่ียนแปลงใด  ท่ีคณุอยากทาํตามเปา้หมาย   เพ่ือวา่คณุสามารถรบัผิดชอบมากขึน้ใน

วนัรุง่ขึน้ จงอภิปรายถึงการเปล่ียนแปลงเหลา่นีก้บัครู

8. หลงัจากท่ีคณุไดท้าํงานในโครงการนี ้ เป็นระยะเวลาตามท่ีตกลงกนัไวโ้ดยคณุและครู   คณุ

จาํเป็นตอ้งเขียนรายงานตอ่ไปนี ้

1. ขอใหอ้ธิบายถึงการเตบิโต   ซึ่งไดเ้กิดขึน้ในชีวิตของคณุ   จงใหต้วัอยา่งท่ีเฉพาะเจาะจง  หลาย

ขอ้เพ่ืออธิบายประกอบตวัอยา่งถึงความกา้วหนา้ของคณุ

2. จงอธิบายปัญหาท่ีคณุเผชิญ  ในการพยายามจะรบัผิดชอบมากขึน้ในพืน้ท่ีของชีวิตของคณุ

3. จงอธิบายถึงประโยชนท่ี์คณุมีประสบการณ ์ เพราะการเตบิโตของคณุ  ขอใหอ้ธิบายถึงวิธีท่ี

พระวจนะท่ีคณุใชก้บัโครงการนีไ้ดช้ว่ยคณุไว้

4. จงเขียนลงไปถึงสิ่งท่ีคณุรูส้กึวา่  เป็นกา้วตอ่ไปของการเตบิโต  ท่ีคณุจาํเป็นตอ้งกระทาํตอ่เพ่ือจะ

เป็นคนท่ีรบัผิดชอบมากขึน้   สิ่งนีส้ามารถเป็นพืน้ท่ีเดียวกนักบัความรบัผิดชอบท่ีคณุ  ไดเ้ลือกไว้

สาํหรบัโครงการนี ้  หรือวา่มนัสามารถเป็นพืน้ท่ีๆ แตกตา่งไปอยา่งสิน้เชิงก็ได้

จงหยุด:  อภิปรายงานของคณุในโครงการนีก้บัครู   แลว้ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนท่ีคณุจะเริ่มอีก

โครงการหนึ่ง    

ลายเซ็นของครู 
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โดย  เดวดิ  แบ็ทตี ้ 
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