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ในตอนทา้ยของโครงการนี:้ 

1. คณุจะระบไุดว้่าคณุกาํลงัมีประสบการณม์ากเพียงไรในเร่ืองความโดดเด่ียว กงัวล และซมึเศรา้   

2. คณุจะใหค้ะแนนวา่ คณุถกูล่อลวงมากเพียงไรใหอ้อกจากสถานท่ีแหง่นี ้   

3. คณุจะศกึษาถึงความแตกตา่งระหวา่งความกลวัการลม้เหลว และความตอ้งการจะประสบ

ความสาํเรจ็   

4. คณุจะประเมินความกงัวลใจของคณุ  เพ่ือจดัการกบัปัญหาครอบครวัท่ีทิง้ไวเ้บือ้งหลงั เม่ือคณุได้

เขา้มาในสถานท่ีแหง่นีเ้พ่ือขอความชว่ยเหลือ    

5. คณุจะเปรียบเทียบวิธีในอดีตในการจดัการกบัปัญหา  และวิธีท่ีคณุกาํลงัใชเ้พ่ือจดัการกบัสิ่ง

เหลา่นี ้ 

6. คณุจะประเมินความรูส้กึของคณุวา่  “ฉนัเป็นสว่นหนึ่งของท่ีน่ี”   

7. คณุจะทาํรายช่ือปัญหาใหญ่ท่ีคณุกาํลงัเผชิญในวนันี ้  
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ตอนนีค้ณุไดอ้ยู่ท่ีน่ีสองสามวนัแลว้  คณุคงจะมีความเขา้ใจท่ีดีกว่าเดมิว่าเราทาํอะไรกนัในสถานท่ี

แหง่นี ้ 

ขอแสดงความยินดีดว้ยท่ีคณุยงัคณุยงัไมไ่ดว่ิ้งหนีจากท่ีน่ี  

เราคิดวา่  คณุกาํลงัทาํสิ่งถกูตอ้งท่ียงัอยูแ่ละเขา้รว่มกิจกรรมท่ีแตกตา่งกนัไปท่ีน่ี   

ผูเ้รียนหลายคนพบกบัความรูส้กึและทา่ทีท่ีแตกตา่งกนัไปทัง้สิน้  เม่ือพวกเขาเขา้มาท่ีน่ีเป็นครัง้แรก      

ในโครงการนี ้   เราตอ้งการใหค้ณุสาํรวจบางสิ่งบางอยา่งท่ีคณุกาํลงัสมัผสั และครุน่คิดตัง้แตเ่ขา้มาท่ีน่ี   

หลายครัง้ท่ีผูเ้รียนใหมเ่ริ่มคิดถึงเวลาท่ีดีงามทัง้หมด ซึ่งพวกเขามีก่อนเขา้มาท่ีน่ี   และพวกเขารูส้กึวา่

อยากจะไปจากท่ีน่ี   แตเ่ราตอ้งการใหค้ณุมองดสูิ่งเหลา่นี ้ และในขณะท่ีคณุกาํลงัคดิเก่ียวกบัสิ่งนี ้ เราหวงั

วา่คณุจะมีขอ้คิดใหม่ๆ  ถึงวิธีท่ีจะประสบความสาํเรจ็ไดอ้ยา่งไร ในท่ีนี ้     

จงอา่นแตล่ะประโยคตอ่ไป  เช็คในกล่องดา้นขวาซึ่งดีท่ีสดุท่ีจะอธิบายถึงวิธีท่ีคณุคิดหรือรูส้กึ   จง

วางฐานคาํตอบว่าคณุรูส้ึกอยา่งไรเก่ียวกบัสิ่งเหลา่นี ้  ตัง้แตเ่ขา้มาอยูใ่นโปรแกรมนี ้  

ยกตวัอย่าง  อนัแรก  “ฉนัคดิถึงครอบครวัของฉนั”  เช็คท่ีกลอ่ง  ซึ่งบอกว่าคณุคิดถึงครอบครวัของ

คณุมากเพียงไร   ตัง้แตค่ณุไดเ้ขา้มาอยูท่ี่น่ี  –  มาก  บา้ง  นอ้ยมาก  ไมเ่ลย   

 มาก บา้ง นอ้ยมาก  ไมเ่ลย 

1. ฉนัคดิถึงครอบครวัของฉนั      

2. ฉนัอยากจะกลบัไปอยู่กบัเพ่ือนเก่าจรงิๆ      

3. ฉนักาํลงัคิดเก่ียวกบัสิ่งทัง้หมด ท่ีฉนัเคยทาํมา       

4. บางสว่นของฉนักลา่ววา่อยากออกไปจากสถานนีจ้รงิๆ       

5. ฉนัรูส้กึซมึเศรา้ตัง้แตม่าท่ีน่ี       

6. ฉนัคดิวา่ผูเ้รียนท่ีอาวโุสกวา่ในท่ีนีย้อมรบัฉนัอยา่งกบั  

ท่ีฉนัเป็น  
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 มาก บา้ง นอ้ยมาก ไมเ่ลย 

7. ฉนัคดิวา่  โปรแกรมนีย้ากไปสาํหรบัฉนั ท่ีจะเรียนใหจ้บ      

8. ฉนัเป็นหว่งว่า  ครอบครวัของฉนัเป็นอย่างไรท่ีบา้น      

9. ฉนัรูส้กึโดดเด่ียว  ตัง้แตเ่ขา้มาท่ีน่ี       

10.  ฉนัมีเวลายากลาํบาก ท่ีจะเขา้กบัพวกเจา้หนา้ท่ีของท่ีน่ี       

11. ก่อนหนา้ท่ีฉนัจะเขา้มาท่ีน่ี  ฉนัเคยชินกบัการหนีปัญหา      

12. ฉนักาํลงัคิดถึงการออกไปจากท่ีน่ีไป       

13. ฉนักาํลงัมีเวลาท่ียากลาํบาก  ในการหาเพ่ือนใหม ่     

14. ฉนัรูส้กึใกลช้ิดกบัพระเจา้ท่ีน่ี      

15. ฉนัรูส้กึเหมือนกบัว่า  ฉันเป็นสว่นหนึ่งของท่ีน่ีจรงิๆ       

16. ครอบครวัของคณุสนใจมากแคไ่หนท่ีจะใหค้ณุอยูท่ี่น่ี  

และรบัความชว่ยเหลือ   

    

17. ตัง้แตม่าท่ีน่ี  ฉนัมีอปุสรรคและปัญหาหลายประการ         

18. ฉนัรูส้กึวา่คนอ่ืนเอาใจใสต่วัฉนัจรงิๆ ท่ีน่ี     

19. ฉนัรูส้กึไมส่บายใจ (ไมส่ะดวกใจ) กบัการพดูคยุ

เก่ียวกบัพระเจา้  พระเยซ ู และ พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ  
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ขอใหเ้ขา้มามองใกล้ๆ  ท่ีเร่ืองซึ่งแตกตา่งกนั  ท่ีคณุเพิ่งประเมินผลเสรจ็   บางเร่ืองอาจเป็นปัญหาใหญ่

สาํหรบัคณุ   เราหวงัว่าคณุจะคน้พบความคิดใหม่ๆ  บางประการ   ในวิธีท่ีจะจดัการกบัปัญหาเหลา่นี ้  

เม่ือคณุประเมินผลท่ีละเร่ือง   คณุไดเ้ช็คในกลอ่งท่ีบอกวา่ “ไมเ่ลย” สาํหรบับางเร่ืองหรือไม ่ คณุอาจ

กลา่วกบัตนเองวา่ “นั่นไมใ่ชปั่ญหาของฉนั”  บางทีคณุอาจจะพดูถกูก็ได ้ 

แตเ่ราหวงัวา่  คณุจะมองใกลเ้ขา้มาในพืน้ท่ีเหลา่นี ้ เพราะวา่ผูเ้รียนคนอ่ืนอาจมีปัญหารา้ยแรงกบั

เร่ืองนี ้  และคณุอาจสามารถชว่ยบางคนใหเ้ขา้ใจไดดี้ขึน้ถึงปัญหา และวิธีท่ีพวกเขาจะสามารถแกไ้ข

ปัญหาได ้  
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บทที ่ 1 

ความรู้สึกของฉันเกีย่วกับการพกัอยู่ทีน่ี่หรือออกไปจากทีน่ี่  

 

ขอใหก้ลบัไปดวูา่คณุใหค้ะแนนตวัเองอย่างไรใน คาํถามท่ี  4, 5, 7, 12, 13  (ในหนา้  4-5)    

คะแนนใดท่ีคณุใหถ้อ้ยคาํเหลา่นี ้อาจจะทาํใหรู้ว้่าคณุคิดมากเพียงใดเก่ียวกบัการออกไปจากท่ีน่ี   

ถา้คิดถึงการจากไป  บางทีคณุอาจมีเหตผุลหลายอยา่งว่า ทาํไมคณุจงึอยากออกไป   ขอใหใ้ชเ้วลา

สกัสองสามนาที  และคดิยอ้นกลบัไปในสองสามวนัท่ีผา่นมา   จงเขียนเหตผุลหลกัวา่  เหตใุดคณุจงึ

ตอ้งการออกจากท่ีน่ี  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

ใชเ้วลาสกันาที และคิดยอ้นกลบัไปยงัสิ่งท่ีคณุกาํลงัทาํ   ก่อนหนา้ท่ีคณุจะเขา้มาท่ีน่ี   

พอ่แมก่ดดนัคณุใหม้าท่ีน่ี หรือไม ่  

ตาํรวจตามหาตวัคณุ หรือไม่   

คณุเคยอยูใ่นเรือนจาํ หรือไม ่  

เพ่ือนๆ หนัหลงัใหค้ณุหรือไม่  –  ปฏิเสธคณุหรือไม ่ 

นิสยับางอยา่งของคณุกาํลงัทาํลายคณุหรือไม ่

   

ในตอนนีค้ณุอยู่ท่ีน่ี   ทกุสิ่งอาจดเูหมือนแตกตา่งไป   ทกุสิ่งอาจดเูหมือนนา่สนใจมากในตอนนี ้  

แนน่อน  มารตอ้งการใหค้ณุคดิถึงสิ่งเหลา่นัน้   จงอา่นสิ่งท่ี 1 เปโตร  5:8-9  ท่ีกลา่วไวเ้ก่ียวกบัมาร   
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1 เปโตร 5:8-9  (TNCV) 

จงรู้จักบังคับตนเองและตื่นตัวอยู่เสมอ เพราะมารผู้เป็นศัตรูของท่านวนเวียนอยู่

รอบๆ ดุจสิงหค์าํราม   เที่ยวหาเหยือ่เพือ่ขยํา้กิน  จงต่อต้านมาร ยืนหยัดม่ันคงใน

ความเชื่อ ด้วยรู้ว่าพีน้่องท่ัวโลกกาํลังเผชิญความทุกขย์ากแบบเดยีวกัน 

1. ขอ้พระธรรมเหลา่นี ้  กลา่วว่าผีมารกาํลงัพยายามทาํอะไรกบัคณุ  

  

  

  

  

  

  

2. ขอ้พระธรรมเหลา่นีก้ล่าววา่  คณุสามารถทาํอะไรไดถ้า้ตอ้งการประสบความสาํเรจ็ในการตอ่ตา้นกบั

มาร    

  

  

  

  

  

  

 

จงหยดุ และ คิดสกัหนึ่งนาที  โลกไมไ่ดเ้ปล่ียนในสองสามวนัท่ีผา่นมา   ตัง้แตค่ณุเขา้มาท่ีน่ีปัญหา

เก่าเดมิๆ ยงัคงอยูท่ี่นั่น  

 

จงหยุด:  ขอใหอ้ภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งจะอา่นกบัครู  และใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนท่ีจะทาํงาน

ตอ่ไปในโครงการนี ้      

ลายเซ็นครู   
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บทที ่ 2 

ความปรารถนาของฉันทีจ่ะประสบความสาํเร็จ    

คณุตอ้งการประสบความสาํเรจ็หรือไม ่  คณุตอ้งการใหชี้วิตของคณุเป็นมากกวา่ความผิดพลาดท่ี

ยาวนาน ใชห่รือไม ่  ดวูา่คณุใหค้ะแนนตวัเองในหมายเลข 7, 10, 11, 12, 13 และ 17 ท่ีอยูใ่นหนา้ 4 และ 5 

คณุตอ้งการประสบความสาํเรจ็   แตเ่หตใุดมนัจงึยากนกั  และความกลวัลม้เหลวมกัจะอยูใ่นความคดิ

เสืมอ  “บางที  โปรแกรมนัน้ไมใ่ชส่าํหรบัฉนั   มนัยากเกินไป”  จงจาํไวว้า่คณุจดัการกบัปัญหาของคณุ

อยา่งไร  ก่อนท่ีคณุมาท่ีน่ี   คณุพยายามว่ิงหนีจากมนัหรือไม ่  ตอนนีเ้ป็นเวลาท่ีจะเปล่ียนแปลง  และเป็น

เวลาท่ีจะมองหาความชว่ยเหลือ  

เตมิประโยคเหล่านีใ้ห้สมบูรณ ์  เพือ่ให้บอกถงึความรู้สึกภายในของคุณ   

1. ฉนัตอ้งการจรงิๆ ท่ีจะประสบความสาํเรจ็ท่ีน่ี   เพราะวา่  

  

  

  

2. สิ่งท่ีฉนักลวัท่ีสดุเก่ียวกบัการลม้เหลว  คือ  
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บทที ่ 3 

ครอบครัวของฉัน    

พืน้ท่ีหลกัอีกอนัหนึ่งของชีวิต ท่ีทาํใหค้ณุตอ้งการออกไปจากท่ีน่ี  เก่ียวขอ้งกบัครอบครวัของคณุ  

สาํหรบัหลายคนผูท่ี้มาท่ีน่ี   มนัยากท่ีจะละทิง้ครอบครวัไวแ้ละเขา้มาในสถานท่ีแหง่นี ้  ขอใหเ้รามามองท่ี

ความรูส้กึ  และความคดิบางประการท่ีคณุมีเก่ียวกบัครอบครวัของคณุ  

ประการแรก  ขอใหใ้ชเ้วลาสกัหนึ่งนาที  และตอบคาํถามเหลา่นีเ้ก่ียวกบัภมูิหลงัของครอบครวั   

1. พอ่แมข่องฉนั คือ 

ก._____อยูด่ว้ยกนั  

ข._____หยา่รา้ง  

ค._____พอ่ของฉนัไมไ่ดมี้ชีวิตอยู่แลว้   

ง._____แมข่องฉนัไมไ่ดมี้ชีวิตอยู่แลว้  

จ._____พอ่แมท่ัง้สองไมไ่ดมี้ชีวิตอยูแ่ลว้   

2. สถานภาพแตง่งานของฉนั คือ  

ก._____ฉนัเป็นโสด  

ข._____แตง่งานแลว้  

ค._____หยา่รา้ง  

ง._____แยกทางกนั   

จ._____อยูด่ว้ยกนัแตไ่มเ่คยจดทะเบียนสมรส 

3. ฉนัมี _____พ่ีนอ้งผูช้าย และ _____พ่ีนอ้งผูห้ญิง  

พวกเขาก่ีคนท่ีแก่กวา่คณุ _____ 

พวกเขาก่ีคนท่ีอ่อนกวา่คณุ _____ 

4. ฉนัมีลกู _____คน  

5. ครอบครวัของคณุรูไ้หมวา่ คณุมาอยูท่ี่น่ี     _____ใช ่  _____ไมใ่ช ่ 
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6. สมาชิกคนไหนของครอบครวัคณุ  ไมรู่ว้า่คณุมาอยูท่ี่น่ี  

  

  

  

  

7. ครอบครวัของคณุสนใจหรือไม ่ ในการท่ีคณุอยูท่ี่น่ี  และมาขอความชว่ยเหลือ   

 _____ใช ่  _____ไม ่  _____ฉนัไมรู่ว้า่เขาคิดอะไร   

 

ตอนนี ้ ขอใหม้องยอ้นกลบัไปยงัหนา้  4 และ 5 ของโครงการนี ้  ขอใหเ้ช็ควิธีท่ีคณุตอบคาํถาม 1, 5, 

8, 9, 13, 15 และ 16    คาํถามเหลา่นีค้วรจะใหข้อ้คิดบางอยา่งกบัคณุ   ถึงวิธีท่ีสถานการณค์รอบครวั

กาํลงัมีอิทธิพลตอ่คณุในขณะท่ีคณุอยูท่ี่น่ี   

เม่ือเรว็ๆ นีผู้เ้รียนคนหนึ่งเขา้มายงัศนูยที์นชาลเ์ลน้จ ์ และจากไปหลงัจากใชว้นัแรกท่ีมาอยูท่ี่นั่น  เขา

เป็นหว่งภรรยา  เพราะกลวัว่าเธอจะไมส่ามารถอยูไ่ดด้ว้ยตวัเองท่ีบา้น    

เร่ืองนา่เศรา้เก่ียวกบัคนๆ นี ้ คือ  ในหลายปีท่ีผ่านมาเขาไมค่อ่ยไดอ้ยู่บา้นเพ่ือเป็นสามีและพอ่ซึ่ง

ครอบครวัตอ้งการ   เขาอยู่กบัเพ่ือนและด่ืมเหลา้ท่ีหามาได ้  และเขาออกจากโปรแกรมไปแตไ่มไ่ดอ้ยู่ใน

สภาพท่ีดีกวา่เดมิท่ีจะจดัการกบัปัญหาเม่ืออยูท่ี่บา้น   

หยดุและคดิสกัหนึ่งนาทีเก่ียวกบัปัญหาท่ีแตกตา่งไป   ซึ่งครอบครวัของคณุกาํลงัเผชิญ  ในขณะท่ี

คณุเขา้มาอยูท่ี่น่ี    



12  บางคร้ังฉันรู้สึกอยากไปจากทีน่ี่ 

จงอา่นถอ้ยคาํทัง้สามขอ้ และวงกลมตวัเลขท่ีบอกไดดี้ท่ีสดุ วา่คณุรูส้ึกอย่างไรในตอนนี ้ 

1. ฉนัรูส้กึวา่ ฉันสามารถทาํบางสิ่งบางอยา่งตอนนี ้ เพ่ือแกปั้ญหาครอบครวับางอยา่ง  

2. ฉนัรูว้า่ปัญหาหลกัในครอบครวัของฉนัคืออะไร  แตไ่มส่ามารถทาํอะไรไดเ้พ่ือแกไ้ขปัญหานัน้ใน

ขณะนี ้

3. ฉนัไมรู่ว้า่อะไรคือปัญหาหลกัในครอบครวั  แตฉ่นัตอ้งการท่ีจะชว่ยเหลือครอบครวัของฉนั  

 

ตอนนี ้ จงอธิบายสัน้ๆ วา่ทาํไมคณุจงึเลือกคาํตอบนี ้  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

เราท่ีน่ีหว่งใยมากเก่ียวกบัความสมัพนัธข์องครอบครวัของคณุ  ครอบครวัของคณุจะมีอิทธิพลหลกั

ทาํใหค้ณุเตบิโตมากเทา่ไรในขณะท่ีคณุอยูท่ี่น่ี   

เราหวงัวา่  คณุจะสามารถกูค้วามสมัพนัธก์บัครอบครวัได ้  ถา้ในตอนนีพ้วกเขาอยูใ่นสภาพท่ีไมดี่      

คณุจาํเป็นตอ้งคน้พบวิธีท่ีนาํมาปฏิบตัไิด ้ ในการสาํแดงใหส้มาชิกแตล่ะคนของครอบครวัเห็นวา่คณุรกั

พวกเขา  

มนัสาํคญัมากท่ีจะพบวิธีจดัการกบัปัญหาครอบครวับางอยา่งท่ีคณุละทิง้ไวเ้ม่ือคณุไดม้าอยูท่ี่น่ี   

ในตอนนี ้ ขอใหใ้ชเ้วลาสกัหนึ่งนาที  และเขียนปัญหาครอบครวับางประการท่ีคณุทิง้ไวข้า้งหลงั  เม่ือ

คณุเขา้มาอยูท่ี่น่ี   

1.   

2.   



โครงการ 309  13 

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

ครอบครวัของคณุรูว้่าคณุอยู่ท่ีน่ีไหม   ถา้ไม ่ ทาํไมไมล่องใชเ้วลาเขียนจดหมาย  และบอกพวกเขาวา่

คณุอยูท่ี่ไหน  และกาํลงัทาํอะไร   

ครอบครวัของคณุไวว้างใจคณุมากเพียงไร   หลายครัง้ท่ีผูเ้รียนกงัวลวา่ครอบครวัไมไ่วว้างใจพวกเขา  

มนัจะง่ายเพียงไรท่ีคณุจะทาํใหค้รอบครวัเช่ือวา่ คณุกาํลงัจะเปล่ียนแปลงจรงิๆ  ในขณะท่ีคณุอยูท่ี่น่ี   ใน

อดีตคณุไดใ้หส้ญัญาอยา่งเดมิก่ีครัง้ท่ีจะเปล่ียนแปลง   แลว้ทาํใหพ้วกเขาผิดหวงั  

มนัอาจจะใชเ้วลาบา้ง  ท่ีจะสรา้งความสมัพนัธข์องครอบครวัขึน้มาใหม ่ แตจ่งคิดสกัหนึ่งนาทีวา่คณุ

สามารถทาํอะไรได ้  เพ่ือทาํใหค้รอบครวัภมูิใจในตวัคณุ  จงเขียนขอ้คดิสองสามขอ้ออกมา  

1.   

2.   

3.   

4.   

บางที  คณุสามารถทาํสิ่งหนึ่งท่ีครอบครวัของคณุภมูิใจ  คือ อยูท่ี่น่ีจนกระทั่งคณุจบโปรแกรมนีอ้ยา่ง

ประสบความสาํเรจ็   พวกเขาตอ้งการใหค้ณุประสบความสาํเรจ็ 

 

 

 

 

จงหยุด:  ขอใหอ้ภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งจะอา่นกบัครู  และใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนท่ีจะทาํงาน

ตอ่ไปในโครงการนี ้      

ลายเซ็นครู_________________________________________   
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บทที ่ 4 

ความรู้สึกของฉันทีว่่า “ฉันเป็นส่วนหน่ึงของทีน่ี่”  

จงมองกลบัไปท่ีหนา้ 4 และ 5   ขอใหเ้ช็คคาํตอบสาํหรบัคาํถาม  2, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15 และ 

18 คณุรูส้ึกไหมวา่คณุเป็นส่วนหนึ่งของท่ีน่ี   คณุรูส้กึเหมือนท่ีน่ีเป็นสถานท่ีๆ ดีงามสาํหรบัคณุ   เพ่ือจะ

อาศยัอยูใ่นตอนนีห้รือไม ่ คณุกาํลงัเริ่มรูส้กึวา่ท่ีน่ี “เป็นบา้น” หรือไม ่  คณุกาํลงัเริ่มหาเพ่ือนใหม่ๆ  ท่ีน่ี

หรือไม ่ และรูส้กึไหมว่าคนอ่ืนท่ีน่ีเอาใจใสจ่รงิๆ ในตวัคณุ   

จงใชเ้วลาสองสามนาที   และอธิบายวา่คณุรูส้กึอยา่งไรในการอยูท่ี่น่ี   จงดคูาํถามท่ีเขียนไวข้า้งตน้     

ถา้คณุจาํเป็นตอ้งมีขอ้คิดบางอยา่งท่ีจะเขียนลงไป  
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บางครัง้  มนัง่ายมากท่ีผูเ้รียนใหมจ่ะไดร้บัการยอมรบัจากผูเ้รียนอ่ืน  แตม่นัไมไ่ดง้่ายสาํหรบับางคน    

เม่ือคณุมาท่ีน่ีในตอนแรก  คณุรูส้กึไหมวา่ในท่ีนีค้ณุไดร้บัการยอมรบัโดยผูเ้รียนคนอ่ืน   _______________ 

จงอธิบายเหตผุลอยา่งสัน้ๆ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ในอีกสองสามวนัถดัไป  บางทีจะมีผูเ้รียนใหมบ่างคนมาท่ีน่ี   อะไรคือสิ่งท่ีคณุสามารถทาํใหพ้วกเขา  

รูส้กึวา่   คณุยอมรบัพวกเขาได ้  
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บทที ่ 5 

ฉันกาํลังเผชญิกับปัญหาใหญ่บางอย่าง 

ตัง้แตม่าท่ีน่ี  คณุอาจจะไดยิ้นสิ่งใหม่ๆ  มากมาย   และสงสยัวา่ทกุสิ่งท่ีคณุไดยิ้นนัน้เป็นจรงิหรือไม ่  

คณุมาจากภมูิหลงัท่ีคณูไปครสิตจกัรบอ่ยมากหรือไม ่ หรือ  คณุไมไ่ดไ้ปคริสตจกัรเลย    

ในตอนนี ้ คณุอาจจะไดยิ้นว่า  น่ีคือพนัธกิจครสิเตียน  และอาจรูส้กึอดึอดักบัการพดูคยุบอ่ยๆ 

เก่ียวกบัพระเจา้  พระเยซู  และพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ   คณุอาจกาํลงัถามคาํถามวา่ “ฉนัตอ้งเป็นครสิเตียน

หรือไม”่  

ไมมี่ใครจะมาบงัคบัคณุใหเ้ป็นครสิเตียน   เราไมไ่ดท้าํแบบนัน้ท่ีน่ี   เราตอ้งการใหค้ณุตดัสินใจดว้ย

ตวัเองเก่ียวกบัสิ่งท่ีจะเป็นความสมัพนัธข์องคณุกบัพระเจา้   เราตอ้งการใหค้ณุเปิดใจฟังสิ่งท่ีพระเจา้กาํลงั

กระทาํในชีวิตของผูอ่ื้นท่ีน่ี   เราเช่ือวา่พระเจา้สามารถชว่ยคณุแกไ้ขปัญหาท่ี “เป็นไปไมไ่ด”้  ซึ่งคณุอาจจะ

กาํลงัเผชิญอยูใ่นชีวิตในเวลานี ้   
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เราตอ้งการสิ่งท่ีดีท่ีสดุสาํหรบัคณุ  หลายคนไดพ้บวา่พระเยซูเป็นหนทางท่ีดีท่ีสดุท่ีจะพบกบัชีวิตท่ี

แทจ้รงิ  และสนัตสิขุแท ้

จงมองหาในพระคมัภีร ์ และอา่นหนงัสือมทัธิว 11:28-30 

จงเขียนสิ่งท่ีพระเจา้กาํลงักล่าวกบัคณุ  ผา่นทางขอ้พระธรรมเหลา่นี ้  

  

  

  

  

  

  

  

  

มีความหวงัสาํหรบัคณุ   

ชีวิตของคณุไมยุ่ง่ยากมากเกินกวา่ท่ีพระเจา้สามารถชว่ยได ้ พระองคส์ามารถชว่ยคณุ  และพระองค์

ตอ้งการชว่ยคณุ   

เราเช่ือในอศัจรรยท่ี์น่ี  เราไดเ้ห็นพระเจา้แกไ้ขสถานการณท่ี์ “เป็นไปไมไ่ด”้   พระองคต์อ้งการกระทาํ

อยา่งเดียวกนักบัคณุ 

จงใชส้กัสองสามนาที และเขียนถึงปัญหาท่ีคณุกาํลงัเผชิญ   ซึ่งมนัเคยเป็นปัญหาใหญ่ของคณุทีจะ

จดัการดว้ยตนเอง 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
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พนัธกิจนีไ้ดถ้กูออกแบบมาเพ่ือชว่ยคนท่ีมีปัญหา คือ ปัญหาท่ีใหญ่   และเป็นปัญหาท่ีควบคมุชีวิต   

ฟิลิปปี 1:6 (ERV-TH) 

พระเจ้าไดเ้ร่ิมต้นการงานทีด่ไีว้ในพวกคุณ และผมแน่ใจว่าพระองคจ์ะทาํงานนี้

ต่อไปจนกว่าจะสาํเร็จในวันทีพ่ระเยซูคริสตก์ลับมา 

พระธรรมขอ้นีพ้ดูอะไรกบัคณุ  เก่ียวกบัปัญหาท่ีคณุกาํลงัเผชิญในชีวิต   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ในวนันี ้เราอาจจะไมพ่บคาํตอบตอ่ปัญหาทัง้หมดท่ีคณุเพิ่งจะเขียนลงไป   แตค่ณุสามารถเริ่มพบ

คาํตอบตอ่ปัญหาบางอยา่งได ้  
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ใชเ้วลาสกัสองสามนาที  เขียนคาํอธิษฐาน หรือ จดหมายใหก้บัพระเจา้  ขอใหค้ยุกบัพระองค์

เก่ียวกบัปัญหาท่ีคณุเพิ่งจะเขียนลงไป   และขอความชว่ยเหลือจากพระองค ์  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

จงหยุด:  ขอใหอ้ภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งจะอา่นกบัครู  และใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนท่ีจะทาํงาน

ตอ่ไปในโครงการนี ้      

ลายเซ็นครู_________________________________________  
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