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บทที่ 1
สาเหตุท่ เี ราทําผิดพลาด
คริ สเตียนใหม่จํานวนมากทําผิดต่อพระเจ้ าหลังจากที่ได้ มาเป็ นคริ สเตียนไม่นาน เขาอาจทําผิดต่อ
พระบัญญัตขิ ้ อหนึง่ ข้ อใดของพระเจ้ า ตัวอย่างเช่น คริ สโกรธรอนและเริ่ มแช่งด่าและต่อต้ านเธอ หลาย
ชัว่ โมงต่อมาเธอเริ่ มรู้สกึ เศร้ าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ ้น ต่อมาเธอได้ มาหาเพื่อนคนหนึง่ พร้ อมกับคําถามว่า
“อะไรจะเกิดขึ ้นเพราะฉันได้ ทําผิดต่อพระเจ้ า ฉันต้ องเริ่ มต้ นการเป็ นคริ สเตียนใหม่อีกครัง้ หรื อเปล่า พระเจ้ า
จะยกโทษให้ ฉนั ไหม”
การเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จไม่ได้ หมายความว่า เราต้ องเป็ นคนที่ดีรอบคอบ เราทุกคนต่างก็
ทําผิดพลาด เราต่างก็พลาดพลังทํ
้ าผิด อย่างไรก็ตามเราต้ องเรี ยนรู้จากความผิดพลาดของเรา สิง่ เหล่านี ้
สามารถเป็ นโอกาสให้ เราเข้ าใกล้ พระเจ้ ามากขึ ้น เราจะมาดูเรื่ องคริ สเตียนใหม่มกั จะพลาดทําผิดกัน

ก. ความผิดพลาดประเภทต่ างๆ
การทําความผิดพลาดเป็ นประสบการณ์หนึง่ ในชีวิตคนเรา ความผิดพลาดบางอย่างมีผลเพียงเล็กน้ อย
หรื อไม่มีผลอะไรต่อชีวิตของเราและเราก็ลืมสิ่งนันไปในเวลาไม่
้
นาน แต่ความผิดพลาดบางอย่างจะควบคุม
ชีวิตของคนนันไปนานแสนนาน
้
ผู้ที่ปลํ ้าสู้กบั การเลิกยาเสพติดรู้ ดีวา่ การจะหลุดพ้ นจากวงจรของความ
ผิดพลาดเป็ นเรื่ องที่ยากลําบากเพียงไร บ่อยครัง้ ที่การเสพติดนันดึ
้ งชีวิตของเขาเข้ าสู่ความผิดพลาดอีก
นานาประการ
ความผิดพลาดบางอย่างอาจเกิดผลเสียหายมากมายตามมา มีผลกระทบต่อชีวิตที่เหลือทังหมดของ
้
เราหรื อแม้ แต่จบชีวิตของเราได้ คนที่พลาดในการบังคับรถให้ เลี ้ยวตามทางโค้ งไม่ได้ จนแหกโค้ งตกลงไปยัง
หน้ าผาด้ านล่างอาจไม่มีชีวิตมาเล่าว่าเกิดอะไรขึ ้นกับเขา
ให้ เราพิจารณาความผิดพลาดสามประเภทใหญ่ๆ 1) ความผิดพลาดที่ไม่ใช่ความบาป
2) ความผิดพลาดที่เป็ นความบาป 3) ความผิดพลาดที่นําไปสูก่ ารทําความบาป
เมื่อเราพิจารณาความล้ มเหลวที่เกิดในชีวิตของเรา เราต้ องมองเห็นว่าสิ่งนันสามารถเกิ
้
ดผลดีหรื อส่งผล
เสียหายอย่างร้ ายแรงในชีวิตของเราอย่างไร
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1. ความผิดพลาดที่ไม่ ใช่ ความบาป
ไม่มีใครที่ดีพร้ อมในทุกสิ่ง การพ่ายแพ้ เป็ นประสบการณ์ปกติในชีวิตคนเรา ความผิดพลาดเป็ นเรื่ อง
ธรรมดาที่เกิดขึ ้นได้ เมื่อเด็กเริ่ มหัดเดินเขาจะหกล้ มหลายต่อหลายครัง้ จากการฝึ กเดิน เราตระหนักว่าการ
พลาดล้ มในแต่ละครัง้ เป็ นเรื่ องปกติของขันตอนการเจริ
้
ญเติบโต เมื่อเราเดินผ่านประสบการณ์ชีวิตการ
ผิดพลาดสามารถเป็ นโอกาสที่สรรสร้ างประสบการณ์ให้ เราเจริ ญเติบโต

ก. การแพ้ ในเกมส์ การแข่ งขัน
ในการแข่งขันกีฬาแทบทุกประเภท จะมีทีมหนึง่ ชนะและอีกทีมหนึง่ แพ้ ทีมที่แพ้ พลาดโอกาสที่จะชนะ
แม้ วา่ นันจะเป็
้
นเป้าหมายที่เขาต้ องการ เราอาจจะแพ้ การแข่งขันและยังคงทําให้ พระเจ้ าพอพระทัยได้

ข. การสอบตก
เราหลายคนใช้ เวลาในการเรี ยนที่โรงเรี ยนหลายปี เราอาจเป็ นหนึง่ ในจํานวนน้ อยคนมากซึง่ ไม่เคย
สอบตกเลย แต่คนส่วนใหญ่สอบตกในบางวิชา การผิดพลาดแบบนี ้ไม่ใช่ความบาป ถ้ าเราตังใจเรี
้ ยนดีที่สดุ
แล้ วแต่ก็ยงั สอบตกขอให้ ร้ ูวา่ การพลาดเช่นนี ้ไม่ใช่ความบาป

ค. พลาดที่จะไปถึงเป้ าหมาย
เราอาจวางแผนที่จะโทรศัพท์ไปหาคุณแม่ก่อนเที่ยงวันนี ้ แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้ ไม่ได้ โทรไปหา
แม่ได้ นัน่ ไม่ใช่ความบาป ไม่วา่ เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ จะเป็ นเป้าหมายเล็กหรื อใหญ่ก็ตาม บางคนกลัวความ
ผิดพลาดมากจนกระทัง่ ปฏิเสธที่จะพยายามทําทุกอย่างที่มีความเสี่ยง ถ้ าเราต้ องการที่จะเจริ ญเติบโต เรา
จะต้ องตังเป้
้ าหมายบางอย่าง ถ้ าเราต้ องการเพิ่มพูนทักษะบางด้ านในการทํางานหรื อการแข่งกีฬาเรา
จําต้ องพยายามฝึ กฝนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย การเสี่ยงต่อการผิดพลาดคุ้มกับความรู้สึกพึงพอใจที่ได้ รับเมื่อ
บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้

ง. ความผิดพลาด
ถ้ าเราใส่ถงุ เท้ าคนละสีออกจากบ้ านเราอาจรู้สกึ อับอาย แต่พระเจ้ าจะไม่ตําหนิเราในเรื่ องนี ้ ถ้ าหาก
เราลืมใส่เครื่ องปรุงบางชนิดลงในอาหารเมื่อชิมเพียงคําเดียวเราก็สามารถรู้ได้ ทนั ที หรื อเราเคยโบกมือ
ทักทายใครบางคนที่ถนนเพราะคิดว่าเขาเป็ นเพื่อนของเรา แต่ทนั ใดนันเราพบว่
้
าเราไม่ร้ ูจกั คนๆ นันมาก่
้ อน
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เราต่างก็เคยทําผิดพลาดจนเกิดการขายหน้ ามาแล้ วแต่สิ่งเหล่านันไม่
้ ได้ เป็ นการทําผิดต่อพระบัญญัตขิ ้ อใด
ของพระเจ้ าเลย

2. ความผิดพลาดที่เป็ นความบาป
ความผิดพลาดบางอย่างเป็ นความบาปและต้ องจัดการทันที ถ้ าเราถามคนที่อยู่รอบข้ างเราบางคน
อาจแก้ ตวั ให้ กบั ความผิดพลาดของเราด้ วยการพูดว่า “โถ อย่ากังวลใจไปเลย นัน่ เป็ นความผิดเล็กๆ น้ อยๆ
เท่านันเอง
้
พระเจ้ าไม่สนใจเรื่ องนันหรอก
้
” คนๆ นันอาจพู
้
ดถูก แต่เราจะต้ องเรี ยนรู้ที่จะใช้ พระคัมภีร์เป็ น
แนวทางในการตัดสินว่าความผิดพลาดอันไหนที่เป็ นความบาปต่อพระเจ้ า

ก. การพลาดไม่ เชื่อฟั งพระบัญญัตขิ องพระเจ้ า
(และข้ อบัญญัตขิ องมนุษย์ )
ถ้ าเราละเมิดพระบัญญัตขิ ้ อหนึง่ ของพระเจ้ าถือเป็ นความบาป พระบัญญัตสิ ิบประการข้ อหนึง่ กล่าวว่า
“อย่าลักทรัพย์” ถ้ าเราขโมยเงินของคนอื่นเราก็กระทําผิดพระบัญญัตขิ ้ อนี ้แล้ ว นัน่ คือเราได้ ทําบาป
พระเจ้ าทรงเห็นสิ่งที่เราทําและพระองค์ทรงรอคอยให้ เรายอมรับว่าเราได้ ทําผิดไปแล้ วและแสวงหาการอภัย
จากคนที่เราได้ ทําผิดนัน้
พระธรรมโรมบทที่ 13 กล่าวอย่างชัดเจนว่าพระเจ้ าทรงคาดหวังให้ เราเชื่อฟั งกฎหมายที่รัฐบาลได้
บัญญัตไิ ว้ มีน้อยครัง้ ที่ข้อบัญญัตขิ องมนุษย์ขดั ต่อพระบัญญัตขิ องพระเจ้ าในพระคัมภีร์ เราสามารถเชื่อ
ฟั งกฎหมายส่วนใหญ่ของรัฐซึง่ มีอยูม่ ากมายโดยไม่ขดั ต่อพระเจ้ า เมื่อเราพลาดไม่ได้ เชื่อฟั งกฎหมายเราก็
ไม่เชื่อฟั งพระเจ้ าด้ วยเช่นกัน
โรม13:1-2 (TNCV)
ทุกคนต้ องยอมตนเชื่อฟั งผู้มีอาํ นาจปกครอง เพราะไม่ มีผ้ ูใดมีอาํ นาจเว้ นแต่
พระเจ้ าได้ ทรงสถาปนา ผู้มีอาํ นาจต่ างที่มีอยู่ล้วนได้ รับการแต่ งตัง้ จากพระเจ้ า
ฉะนัน้ ผู้ท่ กี บฏต่ อผู้มีอาํ นาจก็กาํ ลังกบฏต่ อผู้ท่ พ
ี ระเจ้ าได้ ทรงสถาปนา และผู้ท่ ีทาํ
เช่ นนัน้ ก็นําโทษมาสู่ตนเอง
คริ สเตียนบางคนไม่ชอบกฎหมายบางข้ อและเพิกเฉยต่อกฎหมายเหล่านัน้ เขาขับรถเร็ วกว่าที่
กฎหมายกําหนด 10-15 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง “เพราะทุกคนก็ทําอย่างนัน”
้
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พระเจ้ าไม่ทรงอนุญาตให้ เราตัดสินว่ากฎหมายข้ อใดสะดวกหรื ออนุญาตให้ เราเพิกเฉยต่อข้ อที่เราไม่
ชอบ พระองค์ทรงต้ องการให้ เราให้ เกียรติกฎหมายของมนุษย์ เหมือนอย่างที่เราให้ เกียรติพระบัญญัตขิ อง
พระองค์ เมื่อเราละเมิดต่อข้ อกฎหมายเหล่านัน้ เราก็ทําบาป

ข. ถ้ าเราพลาดในการทําสิ่งที่ถกู ต้ อง
บางครัง้ เรากระทําความบาปโดยการไม่ทําอะไรเลย พระธรรมยากอบ 4:7 กล่าวว่าถ้ าเราทราบว่าอะไร
เป็ นสิ่งที่ถกู ต้ องและเราไม่กระทําเราก็กระทําบาป ถ้ าเราเห็นใครบางคนถูกกล่าวหาว่าขโมยของโดยที่เขา
ไม่ได้ ทํา และเราทราบใครเป็ นคนขโมยแต่เราไม่ได้ พดู อะไรเลย เราก็กระทําบาป

ค. ทุกครัง้ ที่เรายอมแพ้ ต่อการทดลองและกระทําบาป
ทุกครัง้ ที่เรายอมแพ้ ตอ่ การทดลองและกระทําบาป เราก็ได้ ทําผิดต่อพระเจ้ า และได้ กระทําบาป
พระเจ้ าได้ ทรงสัญญาว่าทุกครัง้ ที่เราถูกทดลองพระองค์จะทรงประทานหนทางให้ เราหนีพ้นการทดลองนัน้
ได้ ให้ อา่ น 1 โคริ นธ์ 10:13 เราไม่สามารถพูดกับพระเจ้ าว่า “การทดลองนันยากเกิ
้
นกว่าที่เราจะขัดขืนได้
เราเพียงกระทําตามสิ่งที่คนทัว่ ไปทําในสถานการณ์นนั ้ ” การทดลองหลายอย่างยากเกินกว่าที่เราจะต่อต้ าน
ได้ ด้วยกําลังของเราเองแต่พระเจ้ าตรัสอย่างชัดเจนว่าพระองค์จะทรงอยู่กบั เราและจะช่วยเราในการทดลอง
ทุกอย่างที่เราเผชิญ เมื่อเราพ่ายแพ้ ตอ่ การทดลอง อย่าพยายามแก้ ตวั ให้ กบั พฤติกรรมของเรา ให้ เรา
ยอมรับความผิดพลาดของเราต่อพระองค์และขอให้ พระองค์ทรงช่วยเราในการต่อต้ านการทดลองนันใน
้
อนาคต

3. ความผิดพลาดที่นําไปสู่ความบาป
บางครัง้ ความผิดพลาดทําให้ เราอยูใ่ นตําแหน่งที่เลือกแก้ ปัญหาด้ วยวิธีที่ง่ายที่สดุ คือการทําบาป
ฟี ลิปทําการบ้ านในชันเรี
้ ยนไม่เสร็ จตามกําหนดเมื่อคุณครูถามถึงการบ้ าน เขาถูกทดลองให้ โกหกและบอก
คุณครู วา่ เขาทําการบ้ านหายไป
เกร็ กชอบเล่นบาสเก็ตบอลแต่เขาเกลียดการแพ้ เมื่อคะแนนของทีมเขาเริ่ มตามหลัง เขาจะหงุดหงิด
โกรธ และหาทางระบายความอึดอัดนันกั
้ บคูแ่ ข่ง ฉะนัน้ อะไรเป็ นรากของปั ญหานี ้ เกร็กมีทา่ ทีที่อนั ตราย
เขาเลือกที่จะเชื่อว่าการชนะเป็ นวิธีเดียวที่จะทําให้ เขามีความสุขจากการเล่นบาสเก็ตบอล เขาจะยังคงข้ อง
แวะกับความบาปทุกครัง้ ที่ทีมของเขาเริ่ มส่อแววว่าจะแพ้ นอกเสียจากว่าเขาเปลี่ยนท่าทีของเขาใหม่
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ข. พระเจ้ าทรงทําอะไรเมื่อความผิดพลาดที่เราทําเป็ น
ความบาป
พระเจ้ าทรงต้ องการใช้ ความผิดพลาดทุกอย่างในชีวิตของเราเป็ นโอกาสสร้ างเราให้ เจริ ญเติบโต ไม่วา่
ปั ญหานันจะเป็
้
นเรื่ องเล็กน้ อยหรื อเรื่ องใหญ่โตก็ตาม พระเจ้ ายังคงรักเราและจะช่วยให้ เราเห็นความจริง
ของพระองค์ทา่ มกลางสถานการณ์นนั ้ เราเผชิญการท้ าทายกับความผิดพลาดทุกอย่าง เรายินดีจะ
พิจารณาอย่างรอบคอบถึงสิ่งที่พระเจ้ าทรงต้ องการให้ เราทําเนื่องจากเราได้ กระทําผิดพลาดไหม เราเปิ ดใจ
ที่จะมองความผิดพลาดนันจากมุ
้
มมองของพระองค์ไหม
หากจะพิจารณาสิ่งที่พระเจ้ าทรงกระทําเมื่อเราทําผิดพลาด สิ่งสําคัญประการแรกที่ต้องพิจารณาคือ
เรากําลังพูดถึงความผิดพลาดประเภทใด ถ้ าเป็ นความผิดพลาดที่ไม่ใช่ความบาปการตอบสนองของ
พระเจ้ าจะแตกต่างจากความผิดพลาดที่เป็ นบาป ให้ เราพิจารณาว่าพระเจ้ าทรงตอบสนองอย่างไรเมื่อ
ความผิดพลาดของเราเป็ นความบาป

1. พระเจ้ าจะทรงเสียพระทัยมากเมื่อเราทําบาปต่ อพระองค์
หลายคนคิดว่าพระเจ้ าทรงพระพิโรธเราทุกครัง้ ที่เราได้ ทําบาป นี่ไม่เป็ นความจริง พระเจ้ าทรงเสีย
พระทัยมากเมื่อเราทําบาปต่อพระองค์ เมื่อเราไม่เชื่อฟั งกฎเกณฑ์ของพระองค์ พระเจ้ าไม่เคยดีใจเมื่อเรา
ทําบาป เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าพระเจ้ าไม่ได้ พงึ พอใจการลงโทษทุกครัง้ ที่มนุษย์ทําบาป ความ
เป็ นจริ งแล้ วพระเจ้ าทรงอดทนนานมากและทรงกอปรด้ วยพระเมตตาคุณ พระเจ้ าแทบจะไม่ได้ ประทานสิ่ง
ที่เราสมควรได้ รับจริ งๆ นัน่ คือทุกครัง้ ที่เรากระทําบาปเราควรต้ องได้ รับโทษคือความตาย

2. พระเจ้ าทรงกระทําให้ เรามีจติ สํานึกที่ฟ้องว่ าเรากระทําผิดต่ อ
พระเจ้ า
ความรับผิดชอบประการหนึง่ ของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์คือการทําให้ คนเราสํานึกผิดในความบาปที่ตน
ได้ กระทํา ให้ อ่านยอห์น 16:8 เมื่อจิตใจเรารู้สึกผิดหวังจากที่ได้ กระทําบาป เราตระหนักว่าพระเจ้ าต้ องการ
ให้ เราสารภาพความบาปของเราและเชื่อฟั งพระองค์ ทุกครัง้ ที่เราตอบสนองต่อการที่พระวิญญาณทรงให้
เกิดการสํานึกผิด เราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดกับพระเจ้ ามากยิ่งขึ ้น เราจะต้ องให้ คณ
ุ ค่ากับการที่
พระวิญญาณให้ เราสํานึกผิดอย่างสูง พระองค์กําลังสําแดงว่าพระองค์ทรงห่วงเราทุกครัง้ ที่ให้ เราสํานึกว่า
ความผิดพลาดที่เราทํานันเป็
้ นความบาป
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3. พระเจ้ าทรงสัญญาว่ าจะให้ อภัยแก่ เรา
พระเจ้ าทรงสัญญาว่าจะให้ อภัยแก่เราถ้ าเราสารภาพความผิดบาปของเราต่อพระองค์ ให้ อา่ น
1 ยอห์น 1:9 จิตใจภายในเรารู้สกึ เจ็บปวดเมื่อเราพลาดทําบาป แต่ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระเจ้ า
จะอภัยให้ และประทานสันติสขุ แก่เรา

4. พระเจ้ าทรงตีสอนบรรดาบุตรของพระองค์
พระธรรมฮีบรูบทที่ 12 กล่าวไว้ ชดั เจนว่า พระเจ้ าทรงรักเรา และด้ วยความรักนี ้เองทําให้ พระเจ้ าทรงตี
สอนเราเมื่อเราไม่เชื่อฟั งพระองค์ จุดประสงค์ของการตีสอนก็เพื่อปรับปรุงแก้ ไขชีวิตของเราและช่วยให้ เรา
กลับสูห่ นทางที่ถกู ต้ อง พระเจ้ าทรงอดทนนาน พระองค์ไม่ใช่พระเจ้ าผู้ทรงกริ ว้ โกรธและทรงระบายความ
คับข้ องใจของพระองค์ที่เราทุกครัง้ ที่เราเดินออกนอกขอบเขตที่ทรงกําหนด หลายครัง้ พระเจ้ าทรงใช้ ผ้ ทู ี่มี
สิทธิอํานาจเหนือเราเพื่อตีสอนเรา แต่ไม่ได้ หมายความว่าทุกครัง้ ที่พอ่ แม่หรื อผู้นําตีสอนใครบางคนด้ วย
วิธีที่พระเจ้ าทรงต้ องการให้ เขาทําเสมอ การตีสอนของพระเจ้ าจะสร้ างความหวังที่นําสูก่ ารเปลี่ยนแปลงที่
แท้ จริ งในชีวิตเราเสมอ

5. พระเจ้ าประทานเหตุผลที่ทาํ ให้ เรามีความหวังในอนาคต
เมื่อเราพิจารณาวิธีซงึ่ พระเจ้ าทรงปฏิบตั ติ อ่ อาดัมและเอวาหลังจากเขาทําบาป เราเห็นว่าพระเจ้ าทรง
รักเขาทังสองมาก
้
เขายังคงต้ องทนทุกข์เพราะผลที่เกิดจากความบาปที่เขาทํา แต่พระเจ้ าทรงประทาน
พระสัญญาว่าในอนาคตเชื ้อสายคนหนึง่ ของเขา (พระเยซูคริ สต์) จะทําลายอํานาจของซาตานและประทาน
ทางแห่งความรอดแก่เราทังหลาย
้
สาระสําคัญของพระสัญญานี ้มีอยูใ่ นพระธรรมปฐมกาล 3:15 บทนี ้พูด
ถึงผลลัพธ์ที่อาดัม เอวา และงูต้องเผชิญเนื่องความบาปที่ได้ กระทํา
พันธสัญญาใหม่เต็มไปด้ วยข้ อพระคัมภีร์ที่พดู ถึงพระเยซูคริสต์ทรงเป็ นความหวังของเรา พระองค์ทรง
สัญญาว่าจะเสด็จกลับมาอีกและจะทรงรับเราทังหลายไปอยู
้
ก่ บั พระองค์ตลอดไปเป็ นนิตย์ พระสัญญานี ้
ไม่ได้ มีไว้ สําหรับคนที่ดีรอบคอบเท่านัน้ แต่มีไว้ สําหรับเราทุกคนที่ได้ พลาดทําความผิดด้ วย เราไม่ได้ มี
ความหวังที่จะอยูก่ บั พระองค์ตลอดไปเป็ นนิตย์เท่านัน้ แต่เรายังมีความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าในทุกๆ วัน
ด้ วยความช่วยเหลือจากพระองค์เราสามารถพบอิสรภาพจากพันธการของความบาปได้
โรม 5:1-11
โรม 7,8
โรม 15:13

โคโลสี1:21-23
ติตสั 1:2
1 ยอห์น 3:1-3
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6. พระเจ้ าพร้ อมที่จะช่ วยให้ เราเจริญเติบโต
พระเจ้ าทรงสามารถช่วยเราให้ มีชยั ชนะเหนือความผิดพลาดที่เจ็บปวดเหล่านัน้ พระองค์สามารถ
ประทานฤทธิ์อํานาจให้ เราเอาชนะนิสยั เดิมที่เป็ นความบาปเหล่านัน้ ฤทธิ์อํานาจของพระองค์ยิ่งใหญ่วา่
อํานาจใดๆ ของซาตาน เรามีเหตุผลอย่างเต็มเปี่ ยมที่จะมีอนาคตที่ดีกว่าเมื่อพระคริสต์ทรงเป็ นผู้
ควบคุมดูแลชีวิตของเรา
พระเจ้ าทรงสามารถนําเอาความผิดพลาดทุกอย่างในชีวิตของเราและใช้ สิ่งเหล่านันช่
้ วยให้ เราเรี ยนรู้
บทเรี ยนที่สําคัญมากมายสําหรับชีวิตที่เหลือของเรา นี่ไม่ได้ หมายความว่าพระเจ้ าต้ องการให้ เราทําบาป
แต่พระเจ้ าทรงสามารถใช้ ความผิดพลาดของเรา การตัดสินเลือกที่ผิดของเรา การกบฎดื ้อรัน้ ของเรา และ
ความแปดเปื อ้ นทังหมดที
้
่เราได้ ทําในชีวิตและทรงกระทําให้ สิ่งเหล่านันเป็
้ นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเรา
จุดเปลี่ยนไปสูช่ ีวิตที่แท้ จริ งซึ่งพระองค์ได้ ทรงสัญญากับเรา ความผิดพลาดทุกอย่างเป็ นโอกาสที่จะเลือก
ตัดสินใจว่าเราจะหันไปหาพระเจ้ าและทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์หรื อเรายังคงต้ องการเดินในทาง
เดิมของเราต่อไปแล้ วทําในสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สดุ

ค. เข้ าใจปั ญหาของเรา
ขันตอนแรกที
้
่สําคัญในการจัดการกับความผิดพลาดของเราคือการค้ นหาสาเหตุของปั ญหา คนเรา
พลาดกระทําความผิดเนื่องจากปั ญหาที่แตกต่างกัน ตามภาพตัวอย่างข้ างล่างนี ้เปิ ดเผยให้ เราเห็นสิ่งที่
เกิดขึ ้นภายในชีวิตคนเรามักจะเป็ นสาเหตุที่ใหญ่กว่าสิ่งที่ปรากฎให้ เห็นภายนอก

ปั ญหาท� ปี รากฏ
สาเหตุท�ปี รากฏ
รากปั ญหา
ต้ นตอของสาเหตุต่างๆ
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ภาพประกอบนี ้อธิบายคูก่ บั แผนภูมิหน้ าถัดไป ส่วนของภูเขานํ ้าแข็งซึง่ อยูเ่ หนือนํ ้าเป็ นสิ่งที่ทกุ คน
สามารถเห็นได้ คือปั ญหาที่ปรากฎให้ เห็น ส่วนของภูเขานํ ้าแข็งซึง่ อยูใ่ ต้ นํ ้าเปรี ยบเสมือนสิ่งที่กําลัง
เกิดขึ ้นภายในบุคคลผู้นนั ้ ในทํานองเดียวกันกับที่สว่ นซึ่งอยูใ่ ต้ นํ ้ามีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่อยูเ่ หนือนํ ้า 9 ใน
10 ส่วน ปั ญหาภายในบุคคลผู้นนก็
ั ้ มกั จะใหญ่กว่าปั ญหาซึง่ ทุกคนสามารถเห็นได้
ส่วนของภูเขานํ ้าแข็งซึง่ อยูถ่ ดั ลงไปจากระดับผิวนํ ้าเปรี ยบเสมือนสาเหตุของปัญหาของเราซึง่ ปรากฎให้
เห็น ท่าทีภายในของเรา รูปแบบของความคิดเหล่านี ้มักนําเราไปสูค่ วามยากลําบาก ท่าทีของเราเปิ ดเผย
ตัวตนของเราผ่านทางการกระทําและคําพูด
บางครัง้ ความผิดพลาดในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ในชีวิตของเราเป็ นเพียงอาการหนึง่ ของปั ญหาซึง่ อยูล่ กึ ลงไป
แผนภูมินี ้ชี ้ให้ เห็นตัวอย่างบางประการของปัญหาต่างๆ ซึ่งปรากฎว่ามักจะเกิดจากท่าทีภายในใจ ถ้ าเรา
ต้ องการกําจัดปั ญหาซึง่ ปรากฎให้ เห็นภายนอกเราจะต้ องเปลี่ยนท่าที (สาเหตุที่ปรากฎ) ด้ วย เราไม่
สามารถเอาชนะปั ญหาที่ปรากฎให้ เห็นจนกว่าเราจะจัดการกับรากของปั ญหานันเสี
้ ยก่อน แผนภูมิข้างล่าง
นี ้ไร่เลียงจากปั ญหาซึง่ ปรากฎลึกลงไปถึงต้ นตอหรื อสาเหตุของปั ญหาเหล่านัน้
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แผนภูมิของปั ญหา
ปั ญหาที่ปรากฏ
คนอื่นสามารถเห็น

ตัวอย่ าง
การทะเลาะ
การต่อสู้กนั
การติฉินนินทา
การเสพยา
การสูบบุหรี่

ตัวอย่ าง
การลักขโมย
การโกหก
การเห็นแก่ตวั
การแช่งด่า
การดื่มของเมา

ตัวอย่ าง
ความบาปเรื่ องเพศ
ราคะตัณหา
โฮโมเซ็กชวล
เลสเบี ้ยน
การล่วงประเวณี
การมีเพศสัมพันธ์กบั
ญาติพี่น้องใกล้ ชิด

สาเหตุท่ ีให้ เห็น
ท่าทีภายในใจ

(ตัวอย่ าง)

(ตัวอย่ าง)

(ตัวอย่ าง)

ดื ้อรัน้
ไม่ไว้ วางใจผู้ใด
รู้สกึ มีปมด้ อย
(รู้สกึ ว่าตนสําคัญน้ อย)

ความกลัว
ความกังวลใจ
ในใจไม่มนั่ คง
หยิ่ง

คับข้ องใจ
กระสับกระส่าย
รู้สกึ ผิด
ละอาย

ค่านิยมวัตถุนิยม
(มีคา่ นิยมในสิ่งที่เสื่อม
สูญได้ )

การผิดศีลธรรม
(ความบาปเรื่ องเพศ)

รากของปั ญหา
ความขมขื่นใจ
ความขัดแย้ งของบุคลิก (ขุน่ เคืองใจหรื อความ
ในระดับพื ้นฐาน
เกลียดชัง)
ฮีบรู 12:15-17
ต้ นตอของสาเหตุ
ต่ างๆ
การตอบสนองของเรา
ต่อพระเจ้ า
อิสยาห์ 53:6
อิสยาห์ 55:7

กระทําการต่างๆ ตามวิธีการของเราแทนวิธีการพระเจ้ า
(ขัดขืนหรื อปฏิเสธนํ ้าพระทัยและฤทธิ์อํานาจที่พระเจ้ าประทานให้ เพื่อ
ตอบสนองต่อชีวิตในแบบที่พระเจ้ าต้ องการให้ เรากระทํา)

แผนภูมินี ้อ้ างอิงมาจากบันทึกของสัมนาสถาบันหลักการพื ้นฐานของชีวิต Institute in Basic Life Principles
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ง. ผลที่ตามมาของความผิดพลาด
ความผิดพลาดทุกครัง้ มีผลบางอย่างตามมา เมื่อเราพลาดทําผิดอาจจะเกิดผลทังในแง่
้
บวกและในแง่
ลบ ความผิดพลาดของเราสามารถเป็ นโอกาสสร้ างเราให้ เจริ ญเติบโตขึ ้น ถ้ าทีมของเราพ่ายแพ้ ในการ
แข่งขัน ความผิดพลาดนันจะเปิ
้
ดเผยให้ เห็นถึงจุดอ่อนของทีมเรา นัน่ จะเป็ นประสบการณ์ที่สอนว่าเราจะ
เล่นให้ ดีขึ ้นในครัง้ ต่อไปได้ อย่างไร
คุณแม่ที่ยงั สาวคนหนึง่ เคยติดยาเสพติดเป็ นเวลาหลายปี และต้ องเลิกการเสพย์ยาเพราะถูกจับและถูก
จองจําในคุก ขณะที่เธออยู่ในคุกในที่สดุ เธอได้ เห็นว่าวิถีชีวิตของเธอก่อให้ เกิดความหายนะทังต่
้ อชีวิตของ
เธอและลูก เธอตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตตนเองและเมื่อเธอออกมาจากคุกเธอเดินทางไปยังศูนย์ท้าทาย
เยาวชนและเรี ยนรู้วิธีชนะยาเสพติดโดยหันมาพึง่ พาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้ า
ผลที่เกิดจากความผิดพลาดไม่ใช่บทลงโทษสําหรับความผิดที่ทําไปแล้ ว ถ้ าเราเลี ้ยวรถผิดซอย ผลก็
คือเราจะหลงทาง นัน่ เป็ นผลตามธรรมชาติที่เกิดจากความผิดพลาดของเรา การลงโทษเกิดขึ ้นเมื่อ
เจ้ าหน้ าที่ตํารวจปรับเราสี่ร้อยบาทเพราะเราขับรถย้ อนศรออกมาจากซอยเนื่องจากไม่อยากขับรถไกลเพื่อ
เข้ าซอยที่ถกู ต้ อง การลงโทษก็เป็ นผลอันหนึง่ จากความผิดพลาดของเราด้ วย ค่าปรับสี่ร้อยบาทไม่ใช่
สําหรับการขับรถหลงทางแต่คา่ ปรับนันเพราะการขั
้
บขี่ย้อนศรซึง่ เป็ นการฝ่ าฝื นกฎจราจร กฎหมายระบุ
ชัดเจนว่าเจ้ าหน้ าที่สามารถสัง่ ปรับผู้ที่ขบั ขี่ที่ทําผิดกฎได้ แท้ จริ งแล้ วคนนี ้ทําผิดสองกระทง เขาผิดพลาด
ในการขับรถเลี ้ยวเข้ าผิดซอยและขณะเดียวกันเขาก็ทําผิดโดยการไม่เชื่อฟั งกฎจราจร
เห็นได้ ชดั ว่าผลที่เกิดจากความผิดพลาดที่แตกต่างกันนันมี
้ หลากหลาย จากที่เราได้ กล่าวในตอนต้ น
ของบทนี ้เราเห็นว่ามีความผิดพลาดบางประการไม่ใช่ความบาปและบางประการก็เป็ นความบาป ความ
ผิดพลาดบางอย่างอาจมีผลเสียที่ตามมาถ้ ามีก็เพียงเล็กน้ อย ความผิดพลาดบางอย่างอาจจะมีผลถึง
ตัวเองตายหรื อคนหลายร้ อยคนต้ องตาย ถ้ าคนขับเครื่ องบินพลาดในการจอดอย่างถูกต้ องคนหลายร้ อย
คนอาจเสียชีวิตได้ ให้ เรามาพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ ้นตามมาบางประการของความผิดพลาด

1. ความบาปที่นําไปสู่ความตาย
ตามที่เราได้ กล่าวไปแล้ วว่าไม่ใช่วา่ ความผิดพลาดทุกเรื่ องเป็ นความบาป อย่างไรก็ตามเมื่อใครก็ตาม
ได้ ละเมิดพระบัญญัติข้อหนึง่ ของพระเจ้ า ความผิดพลาดนันมี
้ ผลคือความตาย พระเจ้ าทรงกล่าวเรื่ องนี ้
อย่างชัดเจนในพระธรรมโรม 6:23 ซึง่ กล่าวว่า “เพราะว่าค่าตอบแทนที่ได้ จากความบาปคือความตาย แต่
ของขวัญจากพระเจ้ าคือชีวิตนิรันดร์ ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา” พระธรรมข้ อนี ้กล่าวอย่าง
ชัดเจนว่า ผลที่เกิดจากการทําบาปคือความตาย แต่พระเจ้ าได้ ทรงจัดเตรี ยมหนทางที่จะหลีกหนีผลอันนัน้
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โดยการที่ผ้ นู นรั
ั ้ บของประทานแห่งความรอดซึง่ พระเยซูทรงมอบให้ บุคคลผู้ใดซึง่ ปฏิเสธที่จะรับของ
ประทานจากพระเจ้ าจะต้ องใช้ ชีวิตของตนอยูใ่ นนรกเป็ นนิตย์นิรันดร์ นัน่ คือความตายนิรันดร์

2. ความรู้สึกผิด
เมื่อคนหนึง่ คนใดกระทําความผิดพลาด สิ่งที่ตามมาเสมอคือความรู้สึกผิด เรื่ องนี ้เป็ นสิ่งจริงที่สดุ เมื่อ
ความผิดพลาดที่ทํานันเป็
้ นความบาป พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะทรงกระทําให้ เราสํานึกผิดเมื่อเราทําบาป
และการที่พระองค์ทรงกระทําให้ สํานึกผิดนันจะสอดคล้
้
องกับความจริ งในพระคัมภีร์เสมอ ถ้ าเราไม่สนใจ
ฟั งเราอาจไม่ได้ ยินเสียงของพระองค์ อย่าทึกทักว่าไม่เป็ นไรเพียงเพราะเราไม่ร้ ูสกึ ผิดและยังคงทําสิ่งนัน้
ต่อไป พระเจ้ าจะตรัสกับเราผ่านทางจิตสํานึกผิดชอบของเรา แต่บางคนสับสนระหว่างความคิดของ
ตนเองและเสียงของพระเจ้ า บางคนมี “ความไวต่อจิตสํานึกผิดชอบมากเกินไป” และรู้สกึ ผิดอย่างมากมาย
สําหรับความผิดพลาดที่เล็กน้ อย ถ้ านกบินผ่านหน้ ารถของเขาและเขาชนนกตายเขารู้สกึ ผิดเป็ นอย่างมาก
ความรู้สกึ ผิดเช่นนันไม่
้ ได้ มาจากพระเจ้ า

3. ความรู้สึกว่ างเปล่ า
ความผิดพลาดหลายอย่างเป็ นการที่เราพยายามแสวงหาความสุขหรื อคําตอบง่ายๆ สําหรับปั ญหาที่
ยาก แทนที่เราจะทําตามวิถีทางของพระเจ้ า เรากลับเลือกทางของเราเอง เมื่อเราเลือกที่จะเพิกเฉยต่อ
วิถีทางของพระเจ้ าเราจะไม่พบความอิ่มเอมใจ ความอิ่มเอมใจนันเราจะได้
้
รับก็ตอ่ เมื่อทําตามวิถีทางของ
พระเจ้ าเท่านัน้ ความรู้สกึ ที่ว่างเปล่าอย่างชัดเจนนี ้สามารถนําไปสู่ความรู้สกึ หดหู่และสิ ้นหวัง

4. การตีสอน
ผลอันเจ็บปวดประการหนึง่ ที่เกิดตามการทําความผิดพลาดคือการตีสอนหรื อการลงโทษ สําหรับเด็ก
เล็กๆ การตีสอนอาจหมายถึงการถูกตีเนื่องจากไม่เชื่อฟั งพ่อแม่ ผู้ที่ฝ่าฝื นกฎหมายของรัฐอาจถูกตํารวจจับ
และส่งเข้ าเรื อนจํา
ตามที่เราได้ กล่าวข้ างต้ นแล้ วนัน้ พระเจ้ ายังทรงตีสอนเราเมื่อเราทําความผิดพลาด พระองค์ทรงตีสอน
เราเนื่องจากพระองค์ทรงรักเรา (อ่านฮีบรู 12:5-11) กษัตริย์ดาวิดกระทําบาปต่อพระเจ้ าและต่อมา
พระองค์ทรงยอมรับว่าพระองค์ทรงทําบาป พระเจ้ าทรงให้ อภัยบาปดาวิดแต่พระเจ้ าก็ได้ ทรงลงโทษ
กษัตริ ย์ดาวิดเพราะความบาปของพระองค์ ให้ อา่ น 2 ซามูเอล 12 เพื่อจะเห็นทังผลที
้ ่เกิดตามมาจากความ
บาปของกษัตริ ย์และการที่พระเจ้ าทรงลงโทษพระองค์เนื่องจากความบาปที่ได้ กระทํานันด้
้ วย
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5. นิสัยที่ไม่ ดี
เมื่อเราทําผิดพลาดในลักษณะเดิมซํ ้าแล้ วซํ ้าอีกก็จะเป็ นการง่ายที่เราจะพัฒนานิสยั ที่ไม่ดีในชีวิต และ
ก็จะกลายเป็ นเรื่ องง่ายที่จะใช้ เป็ นข้ ออ้ างว่านัน่ เป็ นส่วนหนึง่ ของบุคลิกของเรา “เราขี ้โกรธเหมือนคุณพ่อ
ของเรา นิสยั นี ้คงจะตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา” การแก้ ตวั ไม่ได้ กระทําให้ นิสยั ที่ไม่ดีกลายเป็ นนิสยั ที่
ดีได้ ยิ่งเรายอมแพ้ ตอ่ นิสยั ที่ไม่ดีก็ยิ่งเป็ นการยากที่จะเปลี่ยนแปลงนิสยั นัน้

6. การเสพติด
นิสยั ที่ไม่ดีอาจกลายเป็ นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของคนนันจนกลายเป็
้
นสิ่งเสพติดชนิดหนึง่ จนถึงจุดที่คน
นันต้
้ องพึง่ กิจกรรมอันนัน้ เช่น พึง่ ยาเสพติด การสูบบุหรี่ เหล้ า การพนัน หรื ออาหาร และอื่นๆ อีกมาก เขา
รู้สกึ ว่าถูกบังคับให้ ตอบสนองความต้ องการการเสพติดสิ่งนัน้ หรื อพูดอีกอย่างหนึง่ ก็คือการเสพติดนัน้
ควบคุมเขา
เขาเสียสละทุกสิ่งเพียงเพื่อพยายามสนองตอบการเสพติดของตน แต่ยิ่งเขาพยายามแสวงหาความพึง
พอใจมากเท่าไรเขายิ่งพบความพึงพอใจน้ อยลงเรื่ อยๆ เขาถูกจับอยูใ่ นวังวนของความล้ มเหลวซึง่ ใหญ่เกิน
กว่าที่เขาจะหลุดพ้ นออกมาได้ ไม่ใช่วา่ ความผิดพลาดทุกประการนําไปสูก่ ารเสพติด แต่คนหนุม่ คนสาวใน
ปั จจุบนั ประสบกับอํานาจของสิ่งเสพติดซึง่ ในตอนเริ่ มแรกดูเหมือนสิ่งนันไม่
้ มีพิษภัยใดๆ เลย

7. ความทรงจําและบาดแผลในอดีต
ความทรงจําของความผิดพลาดในอดีตสามารถกลายเป็ นปั ญหาหลักในชีวิต ถ้ าความทรงจําเหล่านี ้
ตามหลอกหลอนจิตใจเรา สิ่งเหล่านี ้อาจขัดขวางไม่ให้ เราพยายามเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา “เราได้ พยายาม
และล้ มเหลวมาหลายครัง้ ก่อนหน้ านี ้แล้ ว ทําไมเราจึงควรที่จะพยายามอีกครัง้ หนึง่ ละ มันเจ็บปวดมากเกิน
กว่าที่จะเสี่ยงต่อการล้ มลงอีกครัง้ ” วิธีที่เราจัดการกับความทรงจําเรื่ องความล้ มเหลวในอดีตจะมีผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อชีวิตที่เหลือของเรา พระเจ้ าทรงสามารถช่วยให้ เราพบอิสรภาพและได้ รับการเยียวยาความ
เจ็บปวดจากความทรงจําเหล่านี ้ บางครัง้ การเยียวยารักษานี ้เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว บางครัง้ ก็ต้องการความ
ช่วยเหลืออย่างเอาใจใส่จากคริ สเตียนซึง่ ทําหน้ าที่ให้ คําปรึกษา
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8. ความโกรธ
ผลมากมายที่จะเกิดขึ ้นตามที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นจะเข้ ามาในชีวิตเราเนื่องมาจากความผิดพลาดนันและ
้
เราไม่มีกําลังที่จะหยุดผลเหล่านัน้ แต่ความโกรธเป็ นผลอันหนึง่ ซึง่ เรามีอํานาจในการตัดสินใจเลือกว่าจะ
รับหรื อไม่รับ หลายคนโกรธเมื่อเขาผิดพลาด การตอบสนองด้ วยความโกรธเช่นนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิตที่
เกิดขึ ้นมานานจนกระทัง่ เขามองไม่เห็นว่าเขาสามารถเลือกได้ เขาเห็นว่าความโกรธของเขาเป็ นการ
ตอบสนองตามปกติที่เขามีตอ่ ความผิดพลาดจนเขาไม่ต้องเลือกว่าจะทําอย่างไร
เราสามารถให้ อารมณ์โกรธนี ้พุง่ ตรงมายังตัวเราเองเพราะเราได้ ทําความผิดพลาดนัน้ หรื อเราอาจให้
อารมณ์โกรธของเราพุง่ เป้าไปที่คนอื่นซึง่ อาจมีสว่ นในสถานการณ์ที่นําไปสู่ความผิดพลาดนัน้
พระเจ้ าทรงต้ องการให้ เราเห็นว่า การเลือกของเราสามารถมีผลที่รุนแรงต่อสิ่งซึง่ เกิดจากความ
ผิดพลาด ถ้ าเราเลือกตอบสนองด้ วยความโกรธบ่อยครัง้ ก็จะทําให้ สถานการณ์แย่ลงเปรี ยบเหมือนการราด
นํ ้ามันลงไปบนกองไฟ

9. ความสัมพันธ์ ท่ พ
ี งั ทลาย
เกือบทุกชุมชนมีการหย่าร้ าง น้ อยคนมากที่แต่งงานโดยมีเป้าหมายเพื่อจะหย่าภายในไม่กีปี แต่นี่เป็ น
สิ่งที่เกิดขึ ้นเรื่ อยๆ มีปัญหาและความผิดพลาดหลายประเภทซึง่ นําไปสูช่ ีวิตสมรสที่พงั พินาศ
เช่นเดียวกัน บางครัง้ มิตรภาพสามารถถูกทําลายด้ วยความผิดพลาดของคนบางคน บางครัง้ สาเหตุ
มาจากการทะเลาะกันหรื อการผิดสัญญา

10. เกิดความผิดพลาดมากขึน้
เราอาจพบว่าตัวเองตกอยูท่ า่ มกลางปั ญหา ปั ญหาหนึง่ นําไปสูอ่ ีกปั ญหาหนึง่ ในขณะที่เราพยายาม
แก้ ไขปั ญหาอันหนึง่ เรากลับสร้ างปั ญหาที่ใหญ่กว่าปั ญหาเดิม เช่น นักเรี ยนทําการบ้ านไม่เสร็ จต่อมาก็
โกหกเพื่อพยายามปกปิ ดสาเหตุที่แท้ จริ งของการทําการบ้ านไม่เสร็จ
บางครัง้ คริ สเตียนบางคนอาจพบว่าตนเองตกอยู่ทา่ มกลางความผิดพลาดและพูดว่า “มีประโยชน์อะไร
ผมพลาดมาแล้ วครัง้ หนึง่ ผมก็แค่ทําผิดเพิ่มขึ ้นอีกเท่านันเอง
้ ” คนหนุม่ คนหนึง่ ซึง่ ทําพลาดด้ วยการดูภาพ
ลามกกล่าวว่า “อืมมม ผมขอดูตอ่ อีกหน่อยแล้ วค่อยทูลขอให้ พระเจ้ าอภัยโทษให้ ” ดังนัน้ เขาจึงยังคงทํา
เช่นนันต่
้ อไปอีกสองสัปดาห์กว่าจะหยุด
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อันตรายที่แท้ จริ งของการคิดในลักษณะนี ้คือ เขาพลาดที่จะเผชิญความจริ งว่าความผิดพลาด
ก่อให้ เกิดความเสียหายมากมาย ยิ่งเราอยูใ่ นพฤติกรรมซึง่ ก่อให้ เกิดความเสียหายนันนานเท่
้
าใดความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นกับชีวิตของเราก็ยิ่งมากเท่านัน้
ในบทต่อไปเราจะพิจารณาขันตอนเริ
้
่ มต้ นในการกลับสูส่ ภาพดีจากความผิดพลาด เช่นเดียวกับที่เรา
เลือกที่จะทําผิด เราก็สามารถเลือกที่จะกลับคืนสูส่ ภาพดีดงั เดิมได้ เช่นกัน เราจําเป็ นต้ องได้ รับการ
ช่วยเหลือจากพระเจ้ าเสมอเพื่อจะได้ เรี ยนรู้ในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ เราเรี ยนจากความผิดพลาดแต่ละครัง้
ในขันตอนดั
้
งกล่าวเราอาจต้ องการความช่วยเหลือจากคนอื่นด้ วย
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บทที่ 2
ขัน้ ตอนเริ่มต้ นของการกลับสู่สภาพดีเมื่อทําผิดพลาด
เราส่วนใหญ่ไม่ชอบความผิดพลาด เราต้ องการความสําเร็ จ เราต้ องการภูมิใจในตัวเองแต่ไม่มีใครดี
พร้ อม ฉะนันจึ
้ งไม่จําเป็ นต้ องเครี ยดทุกครัง้ ที่ทําผิดพลาด พระเจ้ าทรงพอพระทัยถ้ าเราทําดีที่สดุ แล้ ว
พระองค์ทรงรักเราแม้ วา่ เราไม่ได้ ทําดีที่สดุ ก็ตาม และพระองค์ทรงรักเรามากเกินกว่าที่จะปล่อยให้ เราเป็ น
อย่างที่เป็ นอยูน่ ี ้
เพราะเราต่างก็ผิดพลาดในการดําเนินชีวิตประจําวัน เราจําเป็ นต้ องมองหาหนทางที่จะเจริ ญเติบโต
ผ่านความผิดพลาดเหล่านี ้ ให้ เรามาพิจารณาวิธีซงึ่ เราสามารถเจริ ญเติบโตจากผลแห่งความผิดพลาดของ
เรา

การกลับสู่สภาพดี: ขันตอนซึ
้
ง่ คนจะทําเพื่อกลับสู่สภาพดีหลังจากที่ได้ ทําผิดพลาดไป
การกลับสูส่ ภาพดียงั รวมถึงการเรี ยนรู้ ที่จะทําตามขันตอนต่
้
างๆ เพื่อจะไม่ทําความผิดซํ ้าอีก
เนื ้อหาที่เหลือทังหมดของวิ
้
ชานี ้เราจะดูขนตอนต่
ั้
างๆ ซึง่ ต้ องทําเพื่อจัดการกับความผิดพลาด คําสอง
คําซึง่ จะถูกกล่าวถึงบ่อยคือคําว่า “การกลับสูส่ ภาพดี” และ “การทําผิดซํ ้า” เมื่อเราใช้ คําว่า “การกลับสู่
้
ง่ คนหนึง่ คนใดกระทําเพื่อกลับสูส่ ภาพดีหลังจากที่เขาทําความผิดพลาด
สภาพดี” เราหมายถึงขันตอนซึ
การกลับสูส่ ภาพดีมีหลากหลายทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของความผิดพลาดที่ทํา ถ้ าเราพลาดทําสมุดตก
พื ้น “การกลับสูส่ ภาพดี” ก็เพียงแค่หยิบสมุดที่ทําหล่นขึ ้นมาและไปทําธุระต่อไป
แต่ถ้าความผิดพลาดซึง่ เราทําเกี่ยวข้ องการทําผิดต่อพระบัญญัตขิ ้ อหนึง่ ของพระเจ้ า การกลับสูส่ ภาพดี
จะเป็ นเรื่ องที่หนักหนากว่าการทําหนังสือหล่นมากนัก ถ้ าคนหนึง่ ขโมยรถคันหนึง่ และขณะขับหนีเขาขับไป
ชนกับรถคันอื่นอีกสามคันและทําให้ หลายคนบาดเจ็บ ผลที่เกิดจากการทําความผิดพลาดนี ้ร้ ายแรงมาก
การกลับสูส่ ภาพดีจากการทําความผิดนี ้จะเกี่ยวข้ องกับขันตอนซึ
้
ง่ แตกต่างจากการทําหนังสือหล่นมาก
และถ้ าหากคนๆ นันหลบหนี
้
จากอุบตั เิ หตุนนั ้ เขาก็จะก่อคดีเพิ่มอีกข้ อนัน่ ก็คือหลบหนีความรับผิดชอบต่อ
อุบตั เิ หตุนนั ้
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เมื่อเราใช้ คําว่า “การกลับสูส่ ภาพดี” ในวิชานี ้เรารวมทุกขันตอนซึ
้
ง่ จําเป็ นที่บคุ คลนันต้
้ องกระทําเพื่อ
รับผิดชอบต่อผลต่างๆ ซึง่ เกิดจากความผิดพลาดนัน้ อาจรวมถึงผลในด้ านฝ่ ายวิญญาณ การสารภาพ
ความบาปคือหนึง่ ในขันตอนนี
้
้ ยังรวมถึงการทําให้ ความสัมพันธ์ที่เสียไปกับคนอื่นเพราะความผิดพลาดนัน้
ให้ กลับสูส่ ภาพดีดงั เดิมด้ วย
การกลับสูส่ ภาพดีไม่ได้ เป็ นเพียงการจัดการกับความเสียหายอันเกิดจากการทําความผิดพลาด แต่ยงั
เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อเราจะไม่ทําความผิดเดิมซํ ้าอีกในครัง้ ต่อไป การทําสิ่งผิดพลาดใน
ชีวติ ของเราอาจบ่งบอกให้ ร้ ู ว่าเราจําเป็ นต้ องมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในชีวิต อาจเป็ นสิ่งที่เกินกว่าเราจะทํา
ได้ ด้วยตัวเอง อาจต้ องการความช่วยเหลือของคนอื่นเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและในหลายกรณีจําต้ อง
ได้ รับความช่วยเหลือจากพระเจ้ าเพื่อก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็ นในชีวิตของเรา
ในบางกรณีการกลับสูส่ ภาพดีดงั เดิมไม่ใช่แค่การกลับไปสูส่ ภาพเดิมซึง่ เราเคยเป็ นก่อนที่จะทําความ
ผิดพลาด อาจเป็ นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพอย่างสิ ้นเชิง การกลับสูส่ ภาพดีแบบนี ้เกี่ยวข้ องกับการได้ รับ
การเปลี่ยนแปลงด้ วยฤทธิ์อํานาจของพระเจ้ าเพื่อจะกลายเป็ นสาวกที่เชื่อฟั งของพระเยซู ถ้ าเราแค่ทําสมุด
หล่นก็ไม่จําเป็ นต้ องกลับสูส่ ภาพดีชนิดถอนรากถอนโคนนี ้ แต่จะจําเป็ นในกรณีที่การทําความผิดของเรา
เกี่ยวข้ องกับการทําบาป
เมื่อเรากล่าวถึงการกลับสูส่ ภาพดีเราไม่ได้ พดู ถึงแค่การแก้ ไขสิ่งที่เราทําเสียหาย แต่หมายถึงการกลับ
มีความสัมพันธ์ดีดงั เดิมกับพระเยซูด้วย
อีกประเด็นหนึง่ ซึง่ เราจะศึกษาคือ “การทําผิดซํ ้า” สําหรับคํานี ้เราหมายถึงการทําผิดพลาดในอนาคต
ขันตอนของการกลั
้
บสูส่ ภาพดีบางครัง้ ก็ไม่ราบเรี ยบ มีความลุม่ ๆ ดอนๆมากมาย ในบทที่สี่เราจะพิจารณา
อย่างเจาะจงถึงสาเหตุตา่ งๆ ซึง่ ผู้ที่การกลับสูส่ ภาพดีแล้ วกลับไปทําความผิดในอดีตซํ ้าอีก

ก. วิถีท่ วั ไปในการตอบสนองต่ อความผิดพลาด
การสนองตอบต่อการทําผิดพลาดมีหลายวิธี ขณะที่อา่ นรายการการตอบสนองข้ างล่างนี ้ให้ พยายาม
คิดถึงอีกหนึง่ หรื อสองวิธีซงึ่ เราหรื อคนรู้จกั ได้ เคยใช้ ในการตอบสนองต่อการทําผิดพลาด

1. กําจัดเฉพาะปั ญหาที่ปรากฏให้ เห็นภายนอก
จอห์นกล่าวว่า “ผมจะหยุดเรี ยกคุณว่า “ไอ้ โง่” แน่นอนนี่เป็ นก้ าวย่างในทิศทางที่ถกู ต้ อง แต่ถ้าจอห์น
ยังคงยึดท่าทีที่ไม่ให้ เกียรติคนอื่นอยูเ่ ขาก็จะสื่อสารกับผู้อื่นแบบไม่ให้ เกียรติเขา ถ้ าจอห์นคิดว่าท่าทีของ
เขาที่มีตอ่ คนอื่นดีแล้ วเขาก็พลาดที่จะเข้ าใจทัศนะของพระเจ้ าเรื่ องการให้ เกียรติผ้ อู ื่น

คู่มือผู้เรี ยน

20

การจัดการกับปั ญหาที่ปรากฏให้ เห็นเท่านัน้ จะไม่ก่อให้ เกิดการเจริญเติบโตที่ถาวร ถ้ าเราต้ องการ
ชื่นชมกับความสําเร็ จอย่างแท้ จริ งเราต้ องลงลึกกว่าปั ญหาที่เห็นด้ วยตา

2. เก็บกดปั ญหา
การจัดการความผิดพลาดวิธีนี ้เปรี ยบเสมือนกับการกําจัดภูเขานํ ้าแข็ง (หรื อก้ อนนํ ้าแข็งทรงลูกบาศก์)
โดยการกดนํ ้าแข็งให้ จมอยูใ่ ต้ ผิวนํ ้า ปั ญหายังคงอยูเ่ หมือนเดิมแต่ต้องใช้ พลังมากมายเพื่อกดให้ มนั จมลง
ไม่ช้าก็เร็ ว ความกดดันจะเพิ่มขึ ้นจนถึงจุดที่ปัญหาเดิมหรื อปั ญหาในลักษณะคล้ ายกันจะโผล่ขึ ้นมาอีกครัง้
ถ้ าจะพูดว่าปั ญหาจะระเบิดขึ ้น น่าจะเหมาะกว่า

3. ไม่ ปิดบังสิ่งใด
บางคนจัดการกับความผิดพลาดของตนด้ วยการกล่าวถึงปัญหานันเสมอๆ
้
การจัดการกับปั ญหาต้ องรู้
กาละเทศะ ไม่ใช่ทกุ ปั ญหาควรนํามาหารื อกันในที่สาธารณะ “นัน่ เป็ นสิ่งที่ผมรู้สกึ ทําไมจะต้ องปิ ดซ่อน
ความรู้สกึ ของตัวเองด้ วยเล่า” นัน่ เป็ นคําพูดของคนที่ชอบเข้ าไปมีสว่ นต่อสู้หรื อทะเลาะเบาะแว้ งกันชอบพูด

4. วิ่งหนีปัญหา
บางคนกลัวที่จะเผชิญหน้ ากับปั ญหาของตนเอง เขายอมให้ ความกลัวควบคุมตัวเอง เขาจะไม่อยู่
เผชิญผลที่เกิดจากความผิดพลาดของเขา แต่เขาจะวิ่งหนีตลอดเวลา คริสเตียนใหม่จํานวนมากใช้ วิธีนี ้ใน
การตอบสนองต่อความผิดพลาดก่อนที่เขามาเป็ นคริ สเตียน

5. เพิกเฉยต่ อปั ญหา
เราเคยมีปัญหาบางเรื่ องแล้ วเราเลือกที่จะเพิกเฉยต่อปั ญหานันโดยหวั
้
งว่าปัญหานันจะหายไปเองไหม
้
วิธีนี ้ไม่ได้ ผลเสมอไป วิธีนี ้เปรี ยบได้ กบั การที่กปั ตันเครื่ องบินหรื อเรื อมองเห็นภูเขานํ ้าแข็งก้ อนใหญ่ขวาง
หน้ า แต่ตดั สินใจว่าการเปลี่ยนเส้ นทางเป็ นงานที่มากเกินไป ถ้ าเราเป็ นผู้โดยสารคนหนึง่ ในเรื อลํานันก็
้ คง
โกรธความโง่เขลาของกัปตันที่เลือกจะเชื่อว่าการที่เขาเพิกเฉยจะทําให้ ภเู ขานํ ้าแข็งนันหายไปเอง
้
คนที่
เพิกเฉยต่อความผิดพลาดของตนเองมักจะพลาดในเรื่ องนี ้อยูเ่ สมอ
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6. หาข้ อแก้ ตัวและให้ เหตุผลชีแ้ จงปั ญหานัน้
บางครัง้ การหาข้ อแก้ ตวั และตัดสินใจไม่รับผิดชอบปัญหานันก็
้ เป็ นวิธีแสนง่าย ผู้ที่เลือกวิธีการนี ้จัดการ
กับความผิดพลาดมักมีความสามารถในการให้ เหตุผลกับความผิดของตน เขามักมีเหตุผลที่ดีอธิบายว่า
เพราะเหตุใดเขาจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากการทําความผิดพลาดได้ “ไม่มีใครดีพร้ อม” นี่เป็ นคําตอบซึง่ พบ
บ่อยๆ ในบุคคลเช่นนี ้ ถ้ าคนนี ้ถูกจับขณะเสพยาเสพติด คนในครอบครัวและคนที่รักเขาอาจจะจําเป็ น
ต้ องเข้ ามาช่วยและนําให้ เขาเข้ าสูส่ ถานภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงใหม่

7. ตอบสนองต่ อปั ญหานัน้ ในวิถีทางของพระเจ้ า
พระคัมภีร์เต็มไปด้ วยคําแนะนําในเชิงปฏิบตั แิ ละตัวอย่างการตอบสนองในทางที่ถกู ต้ องต่อความ
ผิดพลาด ส่วนที่เหลือของวิชานี ้เราจะศึกษาหลักการหลายๆ อย่างในพระคัมภีร์ซงึ่ กล่าวถึงวิธีการ
ตอบสนองต่อความผิดพลาดและเราจะพิจารณาวิธีซงึ่ พระเจ้ าทรงช่วยเราให้ เจริ ญเติบโตผ่านประสบการณ์
แห่งความผิดพลาดด้ วยเช่นกัน
บ่อยครัง้ ที่วิธีของพระเจ้ าในการจัดการกับปั ญหาของเรามักเริ่ มที่ต้นตอของปัญหาซึง่ ลงลึกกว่าส่วนอื่น
ของ “ภูเขานํ ้าแข็ง” เมื่อเราก่อร่างความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ าและเริ่ มดําเนินชีวิตในทางของพระองค์
แล้ ว ปั ญหาของเราจะเริ่ มเล็กลงเรื่ อยๆ และหายไปในไม่ช้า เหมือนกับที่เราตัดฐานล่างของภูเขานํ ้าแข็ง
ส่วนยอดก็จะจมตํ่าลงเช่นกัน

ข. เราควรทําอะไรถ้ าทําผิดพลาด
การเลือกว่าจะตอบสนองอย่างไรเมื่อเราพลาดทําผิดจะมีผลอย่างมากว่าความผิดพลาดนี ้จะเป็ น
ประสบการณ์ในทางบวกหรื อทางลบในชีวิตของเรา การตอบสนองของเราจะเคลื่อนเราเข้ าสูก่ าร
เจริ ญเติบโตและเป็ นผู้ใหญ่ขึ ้น หรื อนําเราดําดิง่ ลงสูป่ ัญหามากขึ ้น
ก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกวิธีในการตอบสนองต่อความผิดพลาดนันเราควรย้
้
อนกลับไปคิดถึง
ความผิดพลาด 3 ประเภทที่เรี ยนไปแล้ ว (1) ความผิดพลาดที่ไม่ใช่ความบาป (2) ความผิดพลาดที่เป็ น
ความบาป และ (3) ความผิดพลาดซึง่ นําไปสู่ความบาป
เมื่อเราพิจารณาถึงวิธีซงึ่ จะตอบสนองต่อความผิดพลาดไปแล้ ว บทนี ้จะเน้ นเจาะจงที่ความผิดพลาด
ซึง่ มีผลในทางลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดพลาดที่เป็ นความบาป บางหัวข้ อเกี่ยวข้ องกับความ
ผิดพลาดทัว่ ไป บางหัวข้ อเกี่ยวข้ องโดยตรงกับความผิดพลาดที่นําไปสูค่ วามบาปเท่านัน้
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เราควรทําอะไรถ้ าทําผิดพลาด
1.

เราควรยอมรับว่าเราทําผิด

2.

เราควรทูลขอพระเจ้ าให้ อภัยเรา

3.

เราต้ องให้ อภัยตนเอง

4.

เราต้ องตัดสินใจเลิกทําบาป

5.

ขอให้ คนที่เราทําผิดต่อเขาให้ อภัยเรา

6.

ค้ นหาสาเหตุของการทําความผิดพลาด

7.

มองหาทางออกจากความผิดพลาดของเราตามวิธีการของพระเจ้ า

8.

อนุญาตให้ คนอื่นบอกเกี่ยวกับปั ญหาของเรา

9.

เติบโตต่อไปเรื่ อยๆ

1. เราควรยอมรั บว่ าเราทําผิด
เป็ นการยากที่จะพูดว่า “ผมหรื อฉันทําผิดไปแล้ ว” ซาตานจะทําทุกสิ่งที่มนั ทําได้ เพื่อขัดขวางไม่ไห้ เรา
พูดคํานี ้ เราต้ องไม่หาเหตุผลมาชี ้แจงหรื อหาข้ อแก้ ตวั ให้ กบั เรื่ องที่เกิดขึ ้นนัน้ ใน 1 โคริ นธ์ 10:13 พระเจ้ า
ตรัสว่าพระองค์ได้ ทรงประทานกําลังที่เราต้ องการเพื่อช่วยเราต่อต้ านและหลีกเลี่ยงการทดลอง เมื่อเราทํา
ผิดต่อพระเจ้ า เราไม่อาจตําหนิคนอื่นได้ นอกจากตัวเราเอง
เมื่อเรายอมรับกับตัวเองว่าได้ ทําความผิด ไม่ได้ หมายความว่าเราเป็ นคนที่ล้มเหลวอย่างสิ ้นเชิง เรา
ต้ องมองความผิดพลาดในมุมมองที่ถกู ต้ อง อย่าให้ ความผิดพลาดนันเล็
้ กลงกว่าที่เป็ นจริ งในสายพระเนตร
พระเจ้ า และอย่าติดป้ายที่ความผิดเล็กๆ ว่าเป็ นหายนะที่ใหญ่โต ชีวิตทังหมดของเราจะไม่
้
พงั ทลายลง
เพียงเพราะเราทําไข่เจียวไหม้ เกรี ยม
ถ้ าเราแพ้ ในเกมส์การแข่งขัน ให้ เราบอกกับเพื่อนร่วมทีมว่า “เราแพ้ เขา แต่เราก็ชอบที่ได้ เล่นกับทุก
คนในทีม”
พิจารณาดูว่าความผิดพลาดนันเป็
้ นความบาปหรื อไม่ ถ้ าเป็ นความบาปเราจําต้ องสารภาพบาปนัน้
ต่อพระเจ้ าและรี บยอมรับกับตัวเองว่า “ข้ าพเจ้ าทําผิดพลาดไปแล้ ว แต่ข้าพเจ้ าต้ องการมีชีวิตที่มีสนั ติสขุ
ของพระเจ้ าในจิตใจข้ าพเจ้ า”
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2. เราควรทูลขอพระเจ้ าให้ อภัยเรา
เราต้ องก้ าวไปมากกว่าการยอมรับว่าทําผิด ให้ บอกพระเจ้ าว่า เราไม่เชื่อฟั งพระองค์และทูลขอให้
พระองค์อภัยให้ เรา ไม่ใช่แค่คําพูดลมปากแต่เราต้ องหมาย ความตามที่เราพูดจริ งๆ
ยากอบ 4:8-10 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
เราทัง้ หลายจงเข้ าใกล้ พระเจ้ า และพระองค์ จะเสด็จมาใกล้ เรา คนบาปทัง้ หลาย
เอ๋ ย จงชําระมือให้ สะอาด และคนสองใจจงชําระใจของตนให้ บริสุทธิ์ จงเป็ น
ทุกข์ โศกเศร้ าและร้ องไห้ จงให้ การหัวเราะกลับกลายเป็ นความโศกเศร้ าและ
ความปิ ติยนิ ดีกลับกลายเป็ นความเศร้ าสลด เราทัง้ หลายจงถ่ อมใจลงต่ อองค์
พระผู้เป็ นเจ้ าและพระองค์ จะทรงยกชูเราขึน้
ทันทีที่เรายอมรับว่าได้ ทําบาปต่อพระเจ้ า เราควรมาหาพระองค์และสารภาพความผิดพลาดนัน้ เรา
ไม่จําต้ องคอยเป็ นชัว่ โมงหรื อเป็ นวันหรื อรอจนกระทัง่ ถึงวันอาทิตย์จงึ จะสารภาพความบาป พระเจ้ าได้ ทรง
สัญญาว่าพระองค์จะทรงอภัยให้ เรา หากเราทูลขอต่อพระองค์ด้วยความจริ งใจ

3. เราต้ องให้ อภัยตนเอง
จงหยุดกล่าวโทษตัวเอง สําหรับบางคนเป็ นการง่ายมากที่จะทับถมตัวเองให้ จมลง “เรามันเป็ นคนที่ไม่
เอาไหน” “เราโง่ขนาดนันได้
้ ยงั ไง” การพูดกับตัวเองในลักษณะนี ้ไม่ชว่ ยแก้ ไขปั ญหาให้ ดีขึ ้น การกล่าวโทษ
แบบนันอาจไม่
้
ได้ มาจากตัวเราเองคนเดียวแต่อาจมาจากคนที่อยูร่ อบข้ างด้ วย ซาตานจะนําความคิด
กล่าวโทษเข้ ามาในความนึกคิดของเราเพื่อพยายามทําให้ เราท้ อใจและขัดขวางไม่ให้ เราเปลี่ยนความ
ผิดพลาดนี ้ให้ เป็ นโอกาสที่จะเจริ ญเติบโต
ให้ มองดูความผิดพลาดจากมุมมองของพระเจ้ า ยอมรับว่าเราผิดพลาดอย่าเพิกเฉยต่อความผิดพลาด
นัน้ อนุญาตให้ ตวั เองเป็ นคนที่ไม่ได้ ดีพร้ อมไปหมดทุกอย่าง แทนที่จะทําร้ ายตัวเองให้ เปลี่ยนความสนใจ
ของเราไปยังสิ่งที่พระเจ้ าทรงต้ องการให้ เราทําเพื่อตอบสนองต่อความผิดพลาดนี ้
พยายามมองดูความผิดพลาดให้ ตรงประเด็น อย่าขยายผลที่เกิดกับชีวิตของเราเกินความเป็ นจริ ง
ในทางกลับกันก็อย่าเพิกเฉยต่อความผิดพลาดนัน้ การยกโทษให้ ตนเองมีความหมายว่าเราเจริ ญเติบโตขึ ้น
เราไม่หยุดอยูก่ บั ที่ ชีวิตเราคูค่ วรกับการเติบโตจนถึงขีดสูงสุด
ถ้ าพระเจ้ ายกโทษให้ เราแล้ วเราก็จําเป็ นต้ องยกโทษให้ ตวั เอง เราต้ องเห็นตัวเองในแบบที่พระเจ้ าเห็น
เป็ นคนที่มีความหวัง เป็ นคนที่มีศกั ยภาพ
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4. เราต้ องตัดสินใจเลิกทําบาป
เมื่อเราสารภาพความผิดพลาดของเราต่อพระเจ้ าแล้ ว สิ่งสําคัญต่อไปคือเราควรเปลี่ยนท่าทีที่มีตอ่
ปั ญหานัน้ เราต้ องตัดสินใจเลิกทําบาป
2 พงศาวดาร 7:14 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
ถ้ าประชากรของเราผู้ซ่ งึ เขาเรี ยกกันโดยชื่อของเรานัน้ จะถ่ อมตัวลง และอธิษฐาน
และแสวงหาหน้ าของเรา และหันเสียจากทางชั่วของเขา เราก็จะฟั งจากสวรรค์
และจะให้ อภัยแก่ บาปของเขาและจะรั กษาแผ่ นดินของเขาให้ หาย
บางคนยังคงไม่เชื่อฟั งพระเจ้ าเรื่ อยไป ทําความบาปเดิมซํ ้าแล้ วซํ ้าเล่า เขาไม่ยอมแม้ แต่จะพยายาม
เลิกทําบาป นี่แสดงให้ เห็นว่าเขาไม่เข้ าใจการกลับใจใหม่ที่แท้ จริ ง การกลับใจใหม่รวมถึงการสารภาพบาป
ของเราและตัดสินใจหันหลังให้ กบั ความบาปนัน้ เราต้ องตัดสินใจที่จะเริ่ มทําในสิ่งที่พระเจ้ าต้ องการให้ เรา
ทํา
ที่พดู มานี ้หมายความว่าเราจะไม่ทําความผิดพลาดในชีวิตอีกใช่ไหม ไม่ใช่ ความจริ งแล้ วระวังถ้ าจะ
พูดกับพระเจ้ าว่า “ลูกสัญญาว่าลูกจะไม่ทําบาปเช่นนี ้อีก” เพราะเท่ากับว่าเราวางตัวเองให้ อยู่ในจุดที่พร้ อม
จะล้ มเหลวและซาตานจะดยนความรู้สึกผิดทุกประเภทและการกล่าวโทษสารพัดชนิดลงบนเราเมื่อเรา
พลาดทําผิดในครัง้ ต่อไป แทนที่จะสนใจที่ความผิดพลาดให้ เราหันมาสนใจการเชื่อฟั งพระเจ้ าและเลือก
ทําสิ่งที่ถกู ดีกว่า ยิ่งเราคิดถึงความผิดพลาดที่เป็ นความบาปน้ อยลงเท่าใดเราก็จะถูกทดลองให้ ยอมแพ้ ตอ่
ความผิดพลาดน้ อยลงเท่านัน้
การเจริ ญเติบโตผ่านความผิดพลาดมีความหมายว่าเราต้ องรับผิดชอบในการฝึ กการใช้ ความคิดของเรา
ฟี ลิปปี 4:8-9 ฉบับสมาคนพระคริสตธรรม
ดูก่อนพี่น้องทัง้ หลาย ในที่สุดนีข้ อจงใคร่ ครวญถึงสิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่
ยุตธิ รรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารั ก สิ่งที่ทรงคุณ คือถ้ ามีส่ งิ ใดที่ลาํ ้ เลิศ สิ่งใดที่ควร
แก่ การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ ครวญดู จงกระทําทุกสิ่งที่เราได้ เรี ยนรู้ และได้ รับไว้
ได้ ยนิ และได้ เห็นในข้ าพเจ้ าแล้ ว และพระเจ้ าแห่ งสันติสุขจะทรงสถิตกับเรา
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5. ขอให้ คนที่เราทําผิดต่ อเขาให้ อภัยเรา
บางครัง้ ความผิดพลาดของเราเกี่ยวข้ องกับคนอื่น และสิ่งที่เราทํานันทํ
้ าให้ เขาสะดุด เราจําเป็ นต้ อง
อธิษฐานขอพระเจ้ าช่วยให้ เราตัดสินใจว่าจะพูดกับคนนันอย่
้ างไรดี ถ้ าเขาสะดุดการเข้ าไปหาเขาและ
ยอมรับว่าเราได้ ทําผิดและขอให้ เขาอภัยให้ เราก็เป็ นสิ่งที่ควรทํา
อย่างไรก็ตามถ้ าเขาไม่ร้ ูสกึ อะไรกับความผิดพลาดที่เราทําไป กรณีเช่นนี ้ก็ไม่จําเป็ นต้ องพูดกับเขาเรื่ อง
ความผิดพลาดของเรา ยกตัวอย่างเช่น ถ้ าชายคนหนึง่ มองหญิงด้ วยใจกําหนัดในหญิงนัน้ การไปหาหญิง
นันและสารภาพบาปเรื
้
่ องนี ้ต่อเธอและขอให้ เธอยกโทษให้ ก็เป็ นการกระทําที่ไม่ถกู ต้ อง ชายผู้นนอาจ
ั้
ต้ องการคําปรึกษาที่ถกู ต้ องจากเพื่อนหรื อพี่เลี ้ยงซึง่ สามารถช่วยให้ เขารู้ขนตอนในการจั
ั้
ดการกับปัญหานี ้
เพื่อเขาจะเติบโตขึ ้น
อีกส่วนหนึง่ ของขันตอนการให้
้
อภัยคือการชดใช้ สําหรับสิ่งที่เราขโมยหรื อทําลายไป เราจะพิจารณา
เรื่ องนี ้อย่างละเอียดมากขึ ้นในเรื่ องการให้ อภัยและการชดใช้ ในบทนี ้

6. ค้ นหาสาเหตุของการทําความผิดพลาด
ถามตัวเองว่า “เหตุใดเราจึงทําความผิดพลาด” เราอาจไม่เข้ าใจสาเหตุที่เราทําความผิดพลาดอย่าง
ชัดเจน ให้ อธิษฐานและทูลถามพระเจ้ าเพื่อขอพระองค์ช่วยให้ เราเข้ าใจถึงสาเหตุ บ่อยครัง้ เราพยายาม
ดําเนินชีวิตคริ สเตียนด้ วยกําลังของเราเองแทนที่จะพึง่ ในพระกําลังที่พระเจ้ าประทานให้ เรา เป็ นการง่ายที่
จะทําความผิดโดยทึกทักว่า “ตอนนี ้เราเป็ นคริ สเตียนแล้ ว เราจะประสบความสําเร็ จแน่ๆ” พระเจ้ าทรง
เตรี ยมหนทางให้ เรามีชยั ชนะเหนือความผิดพลาด
ฟี ลิปปี 4:13 ฉบับอมตธรรมเพื่อชีวิต
ข้ าพเจ้ ากระทําทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ ผ้ ูทรงประทานกําลังแก่ ข้าพเจ้ า
เราไม่ได้ มีอํานาจทําทุกสิ่งที่เราต้ องการได้ แค่สิ่งที่พระเจ้ าต้ องการให้ เราทําเท่านันที
้ ่เราจึงมีพลังทําให้
สําเร็ จได้ อาจจะมีบางเวลาที่พระเจ้ าทรงอนุญาตให้ เราพลาด เนื่องจากพระองค์ทรงต้ องการให้ เรารู้วา่ เรา
ไม่สามารถเผชิญทุกสิ่งในชีวิตด้ วยกําลังของเราเอง เราจะพลาดจนกว่าเราจะเรี ยนรู้ที่จะพึง่ พาในพระองค์
บางครัง้ เราทําความผิดพลาดเพราะเราอนุญาตให้ ความปรารถนาของมนุษย์มาควบคุมชีวิตเรา การ
กระทํานี ้มักนําไปสูก่ ารทําบาป ให้ ดู ยากอบ 1:13-15 บางครัง้ เราทําบาปเพราะเราไม่ต้องการทําในสิ่งที่
พระเจ้ าต้ องการให้ เราทํา แต่เรากลับทําในสิ่งที่เราคิดว่าเป็ นสิ่งที่ดีที่สดุ สําหรับเรา
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เมื่อเราค้ นพบสาเหตุที่ทําให้ เราทําผิดพลาดแล้ ว เราต้ องทําบางอย่างกับเรื่ องนัน้ ! จงทูลขอให้ พระเจ้ า
ช่วยให้ เราพบทางออกเพื่อเราจะไม่ทําความผิดพลาดซํ ้าแล้ วซํ ้าอีก

7. มองหาทางออกจากความผิดพลาดของเราตามวิธีการของ
พระเจ้ า
ไม่มีความผิดพลาดใดที่ยงุ่ ยากเกินไปสําหรับพระเจ้ า พระองค์สามารถช่วยให้ เราพบทางออกจาก
ปั ญหาได้ เสมอ การลงมือทําอาจไม่ง่าย แต่วิถีทางของพระเจ้ าได้ ผลเสมอ พระคัมภีร์มีคําแนะนําในเชิง
ปฏิบตั แิ ละตัวอย่างของบุคคลซึง่ ค้ นพบทางออกที่พระเจ้ าทรงประทานให้ เขาอยูม่ ากมาย เราไม่สามารถ
ย้ อนเวลากลับไปลบความผิดพลาดได้ จงก้ าวต่อไป จําไว้ วา่ พระเจ้ าจะไม่ทรงหันหลังให้ เราเลย
คริ สเตียนบางครัง้ มองความผิดพลาดเป็ นเรื่ องจิตวิญญาณมากเกินไป เขาลงความเห็นว่าความ
ผิดพลาดทุกอย่างที่เกิดขึ ้นเป็ นเพราะ “เขาคงละสายตาจากพระเยซูแน่ๆ” ถ้ าเราสอบตกที่โรงเรี ยนอาจเป็ น
เพราะเราไม่ได้ ตงเรี
ั ้ ยนมากพอ หรื ออ่านหนังสือในจุดที่ไม่ตรงกับข้ อสอบ สําหรับการสอบการอธิษฐาน
อย่างมากไม่อาจมาแทนที่การดูหนังสืออย่างหนักได้ มีเวลาอธิษฐาน และมีเวลาหยุดอธิษฐาน และลงมือ
ทํางาน ความผิดพลาดบางอย่างเป็ นผลของความเกียจคร้ าน ไม่ใช่ “การโจมตีของซาตาน”

8. อนุญาตให้ คนอื่นบอกเกี่ยวกับปั ญหาของเรา
เราส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการบอกความผิดพลาดของตนเอง แต่บางครัง้ คนอื่นสามารถเห็นปัญหา
ของเราได้ ดีกว่าเรา เราเรี ยกสิ่งนี ้ว่าเป็ น “จุดบอด” ของเรา ให้ ตดั สินใจที่จะฟั งด้ วยความใส่ใจเมื่อเพื่อนหรื อ
คนหนึง่ คนใดในครอบครัวมาหาเราและพูดว่า “คุณมีปัญหาเรื่ อง...” ถ้ าเราตอบสนองด้ วยการตําหนิที่เชือด
เฉือนหรื อบอกเขาไปว่าให้ สนใจแต่เรื่ องของตัวเองเถอะ เราก็กําลังทําร้ ายตัวเอง
พระธรรมลูกาบทที่ 18:18-30 กล่าวถึงขุนนางหนุม่ คนหนึง่ มาหาพระเยซูเพื่อขอให้ พระองค์ชว่ ยเหลือ
เขาต้ องการมัน่ ใจว่าเขาจะได้ ไปสวรรค์เมื่อเขาตายไป พระเยซูทรงถามว่าเขาได้ เชื่อฟั งพระบัญญัตหิ รื อไม่
เขาตอบว่า “ได้ ถือรักษา” พระเยซูทรงบอกเขาว่าอะไรคือปั ญหาของเขา “จุดบอด” ของเขาคือเรื่ องเงินทอง
พระเยซูทรงสัง่ ให้ เขาไปขายสิ่งสารพัดที่เขามีแล้ วแจกจ่ายให้ คนยากจนแล้ วตามพระองค์มา ชายผู้นนจาก
ั้
ไปด้ วยความเศร้ า แต่ตอนนี ้เขาทราบแล้ วว่าปั ญหาของเขาคืออะไร
ถ้ าเราอนุญาตให้ ผ้ อู ื่นแก้ ไขชีวิตของเรา จงเตรี ยมพร้ อมสําหรับสิ่งที่คาดไม่ถึง ถ้ าเขาไม่ช็อคไป
เสียก่อนเขาจะนับถือเราหรื ออาจพัฒนาสัมพันธภาพที่สนิทกันยิ่งขึ ้น อย่ายอมให้ ความหยิ่งของเราขัดขวาง
ไม่ให้ เราฟั งสิ่งที่ผ้ อู ื่นต้ องบอก เขาอาจพูดผิด แต่พระเจ้ าอาจใช้ คนนันมาบอกและนํ
้
าเราไปสูค่ วามจริง ไม่
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เคยมีใครตายเพราะการรับฟั งความจริ ง ถ้ าสิ่งที่เขากล่าวเป็ นความจริ งพระเจ้ ามักจะยืนยันสิ่งนันกั
้ บใจของ
เราด้ วย เราอาจต้ องถามเพื่อนคนอื่นว่าเขาได้ เห็นปั ญหาดังกล่าวในชีวิตเราหรื อไม่
หลายคนอาจไม่ได้ ทําหน้ าที่อย่างดีเยี่ยมในการบอกปั ญหาของเราว่าคืออะไร เราเองก็ไม่สามารถ
บอกเขาได้ วา่ “ช่วยบอกเราอย่างสุภาพด้ วยนะ” ถ้ าเรารอคนที่ดีพร้ อมมาบอกปัญหาเรา เราอาจจะต้ องรอ
ไปจนตาย ถ้ าเราต้ องการความสําเร็ จอย่างแท้ จริ งเราจะขอให้ คนอื่นบอกว่าเขาเห็นปั ญหาอะไรในชีวิตเรา
อย่าประหลาดใจถ้ าในตอนต้ นคนเหล่านันจะทดสอบเราก่
้
อน เขาอาจจะพูดจุดที่เล็กน้ อยที่สดุ ในชีวิตเรา
เพื่อดูการตอบสนองของเราก่อน ถ้ าเรายอมรับการแก้ ไขด้ วยใจที่เปิ ดและไม่ขนุ่ เคืองเขาอาจบอกเรามาก
ขึ ้น
การยอมรับว่าเรามีจดุ บอดต้ องใช้ ความกล้ าหาญอย่างมาก ทูลขอพระเจ้ าทรงช่วยให้ เราฟั งสิ่งที่
พระองค์ทรงตรัสผ่านการวิพากษ์ วิจารณ์ของคนอื่นด้ วย

9. เติบโตต่ อไปเรื่อยๆ
วีธีที่ดีที่สดุ ในการเอาชนะความผิดพลาดคือการเจริ ญเติบโตต่อไปเรื่ อยๆ ถ้ าเราเรี ยนรู้จากความ
ผิดพลาดของตนเอง เราคือผู้ที่อยู่บนเส้ นทางแห่งความสําเร็ จ อย่ายอมให้ ผีมารทําให้ เราท้ อใจ จงจํา
พระสัญญาในฟิ ลิปปี 1:6 พระเจ้ าจะทรงประทานกําลังที่จําเป็ นเพื่อให้ เราเผชิญกับปัญหาแต่ละอย่างใน
ชีวิต

ค. ทูลขอการอภัยจากพระเจ้ า
ให้ เราพิจารณาคําสองคําซึง่ มีสว่ นสําคัญต่อการตอบสนองความผิดพลาดของเรา นัน่ คือ การอภัย
และการชดใช้
สิ่งที่ยากที่สดุ อย่างหนึง่ ในชีวิตเราอาจเป็ นการที่เราจะเข้ าไปหาคนๆ หนึง่ และขอให้ เขายกโทษให้ เรา
สําหรับความผิดที่เราได้ กระทํา ก้ าวสําคัญอีกก้ าวในการกลับสูส่ ภาพดีหลังจากที่ทําผิดพลาดคือการขอให้
คนที่เราทําผิดต่อเขานันยกโทษให้
้
เรา
ซาตานจะพยายามทําทุกสิ่งในอํานาจของมันเพื่อขัดขวางไม่ให้ ความสัมพันธ์ของเรากับคนที่เราทําผิด
นันกลั
้ บคืนสูส่ ภาพดีดงั เดิม มันจะพยายามทําให้ เราเชื่อว่าอีกฝ่ ายหนึง่ มีข้อกังขา มันจะปลุกความหยิ่ง
ของเรา “ถ้ าเจ้ ายอมรับว่ากับคนนี ้ว่าเจ้ าผิด เขาจะเหยียบยํ่าเจ้ าอย่างเสียๆ หาย ๆ และทําให้ เจ้ าดูเป็ นคน
โง่”
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ถ้ าเราต้ องการกลับคืนสูส่ ภาพดีหลังจากที่พลาดทําผิดและสามารถชื่นชมยินดีกบั สันติสขุ ซึง่ มาจาก
พระเจ้ าแล้ ว อีกก้ าวหนึง่ ที่ต้องทําคือ การขอการอภัยจากผู้ที่รับผลจากความผิดพลาดของเรา พระเจ้ าจะ
ทรงประทานกําลังและสติปัญญาแก่เราเพื่อให้ กระทําสิ่งนี ้ แต่พระองค์จะไม่ทรงทําแทนเรา อย่าขอการ
อัศจรรย์จากพระเจ้ าเพื่อเราจะได้ ไม่ต้องไปสารภาพสิ่งที่เราได้ กระทําผิดนันและไม่
้
ต้องแสวงหาการอภัย

1. ก่ อนที่เราจะขออภัย
เคยเห็นแม่ที่บอกลูกให้ พดู ว่า “หนูขอโทษ” หลังจากที่เขาได้ ทําสิ่งที่เห็นแก่ตวั แก่เด็กคนอื่นไหม เด็กคน
นันอาจพึ
้
มพําคําขอโทษแต่เห็นได้ ชดั ว่าคําพูดนันไม่
้ ได้ ออกมาจากใจของเขา พระเจ้ าไม่ได้ ต้องการให้ เรา
พูดคําบางคําโดยไม่มีความหมายตามที่พดู
ก่อนที่เราจะสารภาพถึงสิ่งที่เราทําผิดและขอการอภัย เราต้ องทําสองสิ่งนี ้ก่อน

ก. ยอมรั บกับตัวเองและพระเจ้ าว่ าเราทําผิดไปแล้ ว
เราต้ องเชื่อว่าสิ่งที่เราได้ กระทํานันผิ
้ ดจริงๆ ถ้ าเรายังไม่แน่ใจว่าได้ ทําความผิดก็ให้ สนั นิษฐานว่าเราได้
ทําผิด บอกกับพระเจ้ าถึงสิ่งที่เราได้ กระทํา อย่าพยายามชี ้แจงว่าตัวเราถูกหรื อหาข้ อแก้ ตวั ถ้ าเราไม่เชื่อว่า
สิ่งที่เราทํานันผิ
้ ด บางทีเราอาจถูกก็ได้ แต่ถ้าคนอื่นสะดุดเพราะสิ่งที่เราทําเราต้ องขวนขวายหาทางให้
ความสัมพันธ์กลับคืนสูส่ ภาพดีให้ ได้ การทําเช่นนี ้มีความสําคัญมากกว่าการพิสจู น์ว่าเราถูกต้ อง เหนือสิ่ง
อื่นใดถ้ าเราทําถูก พระเจ้ าทรงทราบ แต่ถ้าเราทําผิดพระเจ้ าทรงรอคอยให้ เรายอมรับผิดต่อพระองค์
กษัตริย์ดาวิดในพันธสัญญาเดิมได้ กระทําความบาปต่อพระเจ้ าแล้ วพยายามปกปิ ดสิ่งที่พระองค์ได้
กระทํา ดูเหมือนว่าแผนการปกปิ ดนันจะประสบความสํ
้
าเร็ จ จนกระทัง่ หลายเดือนต่อมาผู้เผยพระวจนะ
นาธันมาหาและเปิ ดโปงความบาปของพระองค์ กษัตริ ย์ดาวิดตอบสนองทันทีวา่ “ข้ าพเจ้ าได้ กระทําบาปผิด
ต่อพระเจ้ า” นาธันตอบว่า “พระเจ้ าทรงอภัยให้ ฝ่าพระบาท พระองค์จะไม่ถึงตาย” (2 ซามูเอล 12:13)

ข. รู้ ชัดเจนในสิ่งที่เราทําผิด
เคยเห็นบางคนขออภัยในเรื่ องซึง่ เขาบิดเบือนปั ญหาที่แท้ จริ งไหม มารี ย์พดู ว่า “ฉันขอโทษที่ทําให้ คณ
ุ
สะดุดกับความจริ งใจของฉัน” แต่ปัญหาที่แท้ จริ งคือมารี ย์วิพากษ์ วิจารณ์คนนันในที
้ ่สาธารณะอย่าง
รุนแรงต่างหาก
ก่อนที่เราจะไปหาคนนันเพื
้ ่อขอการอภัย จงแน่ใจว่าเราเห็นพ้ องกับพระเจ้ าในสิ่งที่เราได้ ทําผิดไป
ไม่ได้ หมายความว่าเราต้ องอธิบายความผิดของเราอย่างละเอียด แต่เราต้ องเข้ าใจว่าการที่เราไม่ให้ เกียรติ
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วิพากษ์ วิจารณ์ ระเบิดความโกรธ มีความอิจฉาหรื อเย่อหยิ่ง สิ่งเหล่านี ้คือสาเหตุของการทําความผิดของ
เรา จงซื่อสัตย์กบั ตัวเอง

ค. วางแผนว่ าจะพูดอะไรกับคนนัน้
เรื่ องบุตรน้ อยหลงหายในพระธรรมลูกา 15:11-32 เป็ นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้ เห็นขันตอนของการ
้
แสวงหาการอภัย ประการแรก บุตรน้ อยตระหนักถึงความบาปของตนเองและสารภาพต่อพระเจ้ า ต่อมา
เขาตัดสินใจกลับบ้ าน เขาวางแผนอย่างรอบคอบว่าจะพูดอะไรกับบิดา สารภาพความผิดและความบาป
ของตนเอง แล้ วเขาก็เดินทางกลับบ้ าน คําแรกที่เขาพูดกับบิดาคือสารภาพความบาปของตน
อาจจะลองเขียนสิ่งที่เราจะสารภาพกับคนที่จะพูดด้ วย หรื อปรึ กษาเรื่ องนี ้กับเพื่อนหรื อพี่เลี ้ยงก่อน
เพื่อจะแน่ใจว่าสิ่งที่เราจะทํานันตรงกั
้
บเป้าหมายที่ควรทํา
สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าคือการใช้ เวลาอธิษฐานเผื่อเรื่ องนี ้และแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้ า ไม่ได้
หมายความว่าเราต้ องใช้ เวลาอธิษฐานหนึง่ หรื อสองสัปดาห์ก่อนที่จะพูดกับใครบางคน บางครัง้ ยิ่งขออภัย
เร็ วเท่าไหร่ขนตอนของการเยี
ั้
ยวยาก็เริ่ มได้ เร็ วขึ ้นเท่านัน้

2. วิธีขออภัยที่ผิด
มีวิธีการหลายอย่างในการขออภัยซึง่ แสดงให้ เห็นชัดเจนว่าเราไม่ได้ จริ งใจในการยอมรับความผิด เรา
มีทกั ษะในการเสนอเรื่ องราวของเราในลักษณะที่วางความผิดบางส่วนไว้ ที่คนอื่น

ก. “ถ้ าเราผิด โปรดให้ อภัยเราด้ วย”
คนที่กําลังใช้ วิธีนี ้จริ งๆ แล้ วกําลังพูดว่า “เราไม่คดิ ว่าเราผิด แต่ถ้าคุณคิดว่าเราทําผิดก็อภัยให้ เราด้ วย”
ถ้ อยคํานี ้อาจกล่าวในอีกลักษณะหนึง่ ได้ วา่ “ถ้ าคุณสะดุดเพราะสิ่งที่เราทําโปรดอภัยให้ เรา” ถ้ าเราต้ องการ
ทําให้ ความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นกลับสูส่ ภาพดี อย่าใช้ คําว่า “ถ้ า”

ข. “เราผิด แต่ คุณก็ผิด”
อย่าแก้ ตวั ให้ ความผิดของเราโดยบอกว่าคนอื่นก็ผิดด้ วยเช่นกัน ความรับผิดชอบของเราคือใส่ใจในสิ่ง
ที่เราได้ ทําผิด ให้ พระเจ้ าเป็ นผู้จดั การกับคนอื่นในส่วนที่เป็ นปั ญหาของเขา พระองค์ทรงมีประสบการณ์
มากมายในการช่วยเราในเรื่ องนี ้
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ค. “คุณต้ องให้ อภัยเรา เพราะเราได้ สารภาพผิดแล้ ว”
การที่เรายอมรับว่าผิดไม่ได้ เป็ นการบังคับให้ เขาต้ องตอบสนองในวิธีที่เราต้ องการ เราจะเข้ าไปสูก่ าร
พูดคุยด้ วยความคาดหวังที่ไม่ใช่ความจริ ง
ก่อนที่เราจะไปคุยกับเขาในใจเราอาจจะคิดไปแล้ วว่าการพูดคุยครัง้ นี ้จะเป็ นไปอย่างไร เราจะขออภัย
จากเขา เขาจะยิ ้มและพูดว่า “อภัยให้ ทกุ เรื่ อง”
แต่เมื่อเราได้ ไปพูดคุยจริ งๆ การตอบสนองของเขาจะต่างไปจากที่คิดไว้ อย่างสิ ้นเชิง เขาไม่ให้ อภัยเรา
เขาอาจตอบกลับด้ วยความโกรธมากกว่าเดิม ถ้ าเราไม่ระมัดระวังการตอบสนองที่ไม่คาดคิดของเขาอาจ
สร้ างปั ญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมให้ เรา อย่าเดินจากไปพร้ อมกับคํากล่าวด้ วยความโกรธว่า “เขาไม่ชอบวิธี
ขอโทษของเรา” เราไม่มีสิทธิ์เรี ยกร้ องให้ ใครยกโทษให้ เพียงเพราะเราขออภัยเขา
การให้ อภัยเป็ นเรื่ องของสองฝ่ าย เกี่ยวข้ องกับคนอย่างน้ อยสองคน การยอมรับว่าเราผิดและขออภัย
เป็ นขันตอนหนึ
้
ง่ แต่การตอบสนองของเขาไม่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของเรา สิ่งที่เราสามารถกระทําได้
ทังหมดคื
้
อส่วนของเรา แม้ เราทําส่วนของเราด้ วยความจริ งใจเราก็ยงั คงไม่อาจเรี ยกร้ องให้ เขาอภัยให้ เรา
อาจต้ องทําการชดใช้ อีกส่วนหนึง่ ก่อนที่คนๆ นี ้จะให้ อภัยเรา

ง. “เราได้ สารภาพแล้ ว ขอให้ เราลืมเรื่ องนีไ้ ปก็แล้ วกัน”
การยอมรับความผิดพลาดของเราไม่ได้ หมายความว่าทุกสิ่งจะเรี ยบร้ อยและเราสามารถอยู่ด้วยกัน
ต่อไปเสมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ ้น การที่เรายอมรับความผิดพลาดไม่ได้ หมายความว่าเขาต้ องเชื่อใจในตัว
เราทันที แม้ เขาจะอภัยให้ แต่ไม่ได้ หมายความว่าเขาจะไว้ ใจเรา
“เวลานี ้ขอให้ เราลืมอดีตที่ผิดพลาดของข้ าพเจ้ า” อาจเป็ นความพยายามที่จะเพิกเฉยต่อความ

ต้ องการที่จะเปลี่ยนแปลง การสารภาพของเราอาจเป็ นเพียงส่วนยอดสุดของภูเขานํ ้าแข็ง
เราอาจจําเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงชีวิตขนานใหญ่และเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับคนๆ นันด้
้ วย สิ่ง
เหล่านี ้อาจเป็ นเรื่ องที่ยากสําหรับเรา การขออภัยไม่ใช่ไม้ วิเศษที่จะลบความเจ็บปวดทังหมดในอดี
้
ตด้ วย
คําพูดที่วา่ “เราผิดไปแล้ ว โปรดอภัยให้ เราด้ วย”
การเผชิญหน้ ากับความผิดพลาดหมายความถึงการมองเห็นความล้ มเหลวตามที่พระเจ้ าทรงเห็นและ
สนองตอบตามแผนการของพระองค์
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3. วิธีท่ ถี ูกต้ องในการขอการอภัย
ถ้ าเราต้ องการมีสนั ติสขุ กับพระเจ้ าและกับคนที่ได้ รับผลกระทบจากความผิดพลาดของเราจริ งๆ จงกล้ า
หาญและบอกกับคนนันว่
้ า “เราทําผิดในเรื่ อง (บอกสิ่งที่เราทํา) คุณจะอภัยให้ เราได้ ไหม”
เมื่อเราเริ่มการสารภาพด้ วยถ้ อยคําที่วา่ “เราผิด” เป็ นการชี ้ชัดว่าเรากําลังยอมรับว่าเราได้ ทําผิด
เมื่อเราบอกความผิดที่เราทํากับเขา เราต้ องอธิบายรายละเอียดที่เกิดขึ ้น ให้ บอกสันๆ
้ และกระชับ
ตัวอย่างเช่น “เมื่อบ่ายวานนี ้ในที่ทํางานเราทําผิดที่พดู ไม่ให้ เกียรติเธอ” หรื ออีกตัวอย่างหนึง่ “เราทําผิดที่
รู้สกึ ขมขื่นใจต่อเธอ เธอจะให้ อภัยเราได้ ไหม”
หลังจากที่เราแจ้ งความผิดที่เราทํา ให้ ขอคนนันให้
้ อภัยแก่เรา เมื่อเราถามคําถามไปแล้ ว ให้ รอเขา
ตอบกลับมา สิ่งที่สําคัญคือ จงถามอย่างชัดเจนและสุภาพ
ต้ องแน่ใจว่าเราได้ รับคําตอบจากเขาแล้ ว ถ้ าเขาหรื อเธอกล่าวว่า “ลืมมันไปเถอะ” จงขอให้ คนนันให้
้
อภัยแก่เขาอีกครัง้ บอกเขาว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงทําให้ เราสํานึกว่าสิ่งที่ทําไปนันเป็
้ นความผิดและเรา
อยากฟั งคําตอบจากคุณ ถ้ าเขายังคงปฏิเสธที่จะให้ อภัยก็พยายามถามด้ วยความสุภาพถึงเหตุผลที่เขา
ไม่ให้ อภัยอย่าบังคับให้ เขาต้ องตอบ แต่ถ้าเขาเต็มใจอธิบายให้ ฟังอย่างตังใจโดยไม่
้
ต้องพยายามชี ้แจง
เหตุผลว่าเราถูกต้ องอย่างไร
ถ้ าคนนันยกโทษให้
้
เรา เราจะมีประสบการณ์กบั สันติสขุ ของพระเจ้ าในจิตใจ ความชื่นชมยินดีซงึ่ เกิด
จากการที่ความสัมพันธ์พงั ทลายไปนันได้
้ กลับสูส่ ภาพดีนนคุ
ั ้ ้ มค่ากับความเจ็บปวดที่เกิดจากการสารภาพ
ความผิดของเเราและคุ้มกับการแสวงหาการอภัยจากเขา
สุภาษิต 17:9 ฉบับอมตธรรมร่ วมสมัย
ผู้ท่ สี ่ งเสริมความรั กก็ลบความบาดหมาง ผู้ท่ ฟ
ี ื ้ นฝอยหาตะเข็บก็ทาํ ให้ เพื่อนสนิท
หมางใจกัน
อีกสิ่งหนึง่ ซึง่ อาจช่วยสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างเราและผู้ที่เราทําให้ สะดุดเนื่องด้ วยความผิดพลาดของ
เรานันใหญ่
้
เกินกําลัง การขอให้ ผ้ นู นช่
ั ้ วยเราในการเอาชนะปั ญหา ให้ เขาช่วยเสนอวิธีซงึ่ เราจะขจัดปั ญหา
นี ้ทิ ้งไป ถ้ าเขาหรื อเธอช่วยเสนอความคิดเห็นก็ให้ ฟังอย่างตังใจ
้ อย่าพยายามให้ เหตุผล แก้ ตวั หรื อยอมให้
ความหยิ่งกลับเข้ ามาในชีวิตเรา
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ง. การชดใช้
อะไรคือความรับผิดชอบของคริ สเตียนในการชดใช้ ความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นในอดีต แล้ วความผิดบาปที่
ทําก่อนที่จะมาเป็ นคริ สเตียนละ ถ้ าจะพูดว่า “พระเจ้ าทรงให้ อภัยและทรงลืม” นัน่ ก็ถกู ต้ องทีเดียวแต่
มนุษย์ไม่ลืม
เมื่อเราพูดถึงการชดใช้ สิ่งที่ต้องระวังคือลําดับความสําคัญก่อนหลังของพระเจ้ า คําสอนหลายอย่าง
ของพระเจ้ าไม่ยากและไม่ง่าย ความจริ งแล้ วหากปราศจากความช่วยเหลือจากพระองค์เราก็ไม่สามารถ
เชื่อฟั งพระองค์ได้ เลย การจะทําให้ ความสัมพันธ์ของเรากับอีกคนหนึง่ กลับคืนสูส่ ภาพดีจะเกิดขึ ้นไม่ได้
หากพระเจ้ าไม่ทําให้ คนนันปรารถนาที
้
่จะให้ อภัยเรา
ลําดับการชดใช้ ที่สําคัญที่สดุ ซึง่ เราสามารถทําคือทําให้ ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ ากลับคืนสูส่ ภาพ
ดีดงั เดิมก่อน นัน่ หมายถึงการสารภาพความบาปของเราและขอให้ พระองค์อภัยให้ ถ้ าความสัมพันธ์ของ
เรากับพระเจ้ ากลับคืนสูส่ ภาพดีแล้ วสิ่งอื่นๆ ทังหมดที
้
่เราทําพลาดไปจะมีคา่ เพียงเล็กน้ อย
ลําดับการชดใช้ รองลงมาซึง่ เราสามารถทําได้ คือการทําให้ ความสัมพันธ์ของเรากับสมาชิกในครอบครัว
กลับคืนสูส่ ภาพดี ถ้ าความผิดพลาดในอดีตทําให้ สญ
ู เสียการสื่อสารและความไว้ เนื ้อเชื่อใจจงทําตาม
ขันตอนที
้
่จะทําให้ ความสัมพันธ์เหล่านันกลั
้ บคืนสูส่ ภาพดังดังเดิม จงระวังอย่าคาดหวังว่าจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทันทีกบั ทุกคน ระลึกไว้ วา่ หากเราใช้ เวลาหลายเดือนหรื อหลายปี ทําลายความสัมพันธ์ที่ดีกบั
สมาชิกครอบครัวเราอาจจะต้ องใช้ เวลาพอสมควรเพื่อให้ เกิดการเยียวยารักษาบาดแผล
ในหลายกรณีองค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะทรงนําเราให้ คืนสิ่งของที่ขโมยมาหรื อทําลายไป พระบัญญัตใิ นพันธ
สัญญาเดิมเกี่ยวกับการชดใช้ กล่าวไว้ คอ่ นข้ างชัดเจน เชื่อว่านี่เป็ นส่วนหนึง่ ที่สําคัญในการหลุดพ้ นจาก
ความผิดพลาดหรื อความบาป บางคนยอมแพ้ อย่างคนสิ ้นหวังต่อความคิดที่วา่ ต้ องชดใช้ ความบาปใน
อดีต ถ้ ารู้สึกเช่นนันให้
้ อา่ นพระธรรมฟี ลิปปี 4:13 และพระธรรมโรม 8:28 หากวันนี ้เราไม่สามารถชดใช้
เงินสําหรับความผิดในอดีตได้ ให้ เราอธิษฐานขอพระเจ้ าเปิ ดเผยว่าพระองค์ปรารถนาให้ เราทําสิ่งใด

1. รูปแบบการชดใช้ ตามหลักพระคัมภีร์
พระบัญญัตใิ นพันธสัญญาเดิมซึง่ พระเจ้ าทรงประทานแก่ชาวยิวกล่าวอย่างชัดเจนถึงจํานวนที่ผ้ หู นึง่
ผู้ใดต้ องจ่ายชดใช้ สําหรับความผิดพลาดของเขา พระเจ้ าทรงประทานหลักการตามพระคัมภีร์หลายอย่าง
ในพันธสัญญาใหม่ที่สามารถนํามาประยุกต์กบั เราในปั จจุบนั
มัทธิว 5:23-24

ลูกา 19:1-10

กาลาเทีย 6:1-2
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ถ้ าเราต้ องการสิ่งที่ดีที่สดุ จากพระเจ้ าสําหรับชีวิตเราจริ งๆ ให้ เริ่มด้ วยการศึกษาว่าพระเจ้ าทรงกล่าวไว้
อย่างไรเกี่ยวกับชีวิตด้ านนี ้ พระเจ้ าทรงประทานปัญญาและความเข้ าใจให้ เราผ่านทานความยากลําบาก
ในอดีตเพื่อเราจะปรนนิบตั พิ ระองค์ได้ ดีที่สดุ

จ่ ายคืน โดยไบรอัน สเวลส์
ขณะที่ผมรอคอยผู้พิพากษาประกาศคําตัดสินผมอย่างระวังระวายใจ่ ผมวางแผนเส้ นทางที่ผมจะ
หลบหนีออกจากห้ องพิพากษา ผมคิดว่า ถ้ าเขาตัดสินว่าจําคุก 5 ปี ผมจะวิ่งหนี ถ้ าผมถูกยิงขณะ
พยายามหนี ผมหวังว่าจะถูกยิงตาย
คืนก่อนผมได้ อธิฐาน “พระเจ้ า ถ้ าพระองค์ให้ ผมไม่ต้องติดคุก ผมจะปรนนิบตั ริ ับใช้ พระองค์อย่าง
สุดหัวใจ”
ผู้พิพากษากล่าวว่า ไบรอัน สเวลส์ ศาลตัดสินให้ คณ
ุ ไปอยูท่ ี่ Mount Pleasant Penitentiary เป็ น
เวลา 5 ปี ” ท่านกล่าวเพิ่มว่า “ให้ รออาญา”
เจ้ าพนักงานด้ านงานสังคมซึ่งควบคุมผมเป็ นคริ สเตียน เขาช่วยให้ ผมเข้ าสู่องค์การ ทีนชาล์เล้ นจ์
ที่เมืองโคลแฟกซ์ รัฐไอโอว่า ในวันนันขณะอยู
้
ท่ ี่ห้องโถงขององค์กรทีนชาล์เล้ นจ์ ผมลังเลใจที่จะเลิก
บุหรี่ และคิดในใจว่า “เลิกสูบบุหรี่ สี่ซองต่อวันนะหรื อ ผมทําไม่ได้ ”
สองสามสัปดาห์ตอ่ มา ผมทุรนทุรายกับอาการติดบุหรี่ แต่ผมตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะรักษาคํา
สัญญาที่ผมให้ กบั พระเจ้ า ผมยืนหยัด และผมยังทราบว่าการติดคุกห้ าปี จะเป็ นชะตากรรมที่รออยู่
ตรงหน้ าหากผมไม่ยอมอยูท่ ี่องค์กรทีนชาล์เล้ นจ์
ตลอดชีวิตที่ผา่ นไป ผมเคยไปคริ สตจักรไม่กี่ครัง้ เดี๋ยวนี ้ผมอธิษฐานว่า “พระเจ้ าโปรดสําแดงให้ ผม
รู้วา่ พระองค์มีอยูจ่ ริ ง”
วันหนึง่ ขณะอธิฐาน สันติสขุ เข้ ามาในจิตใจ นัน่ เป็ นความรู้สกึ ที่ดีที่สดุ เท่าที่ผมเคยมี ต่อมาขณะผม
อ่านพระคัมภีร์ ข้ อความในหน้ าหนังสือกระโดดเข้ ามาสัมผัสจ่ายผม วาว ผมคิดว่าพระเจ้ านัน่ เป็ น
คําตอบสําหรับผม
ห้ าเดือนหลังจากการเข้ าสู่โปรแกรม ขณะกําลังศึกษางานที่กําหนดให้ ในเรื่ องความเป็ นคริ สเตียน
จอมปลอม พระเจ้ าทรงทําให้ ผมสํานึกผิดเกี่ยวคดีที่ผมได้ กระทําไปขโมยงิน 150 เหรี ยญ จากตู้
เอทีเอ็ม ผมขโมยเงินจํานวนนี ้เมื่อหลายปี ก่อน เวลานี ้พระเจ้ ากําลังสัง่ ให้ ผมชดใช้ ผมกลัว แต่พระองค์
ตรัสว่า “ไบรอัน จงไว้ วางใจในเรา”
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ผมสําเร็ จหลักสูตรขององค์กรทีนชาล์เล้ นจ์และกลับไปเข้ าโปรแกรมใหม่อีกครัง้ ที่เมีองโอมาฮา
รัฐเนบราสกา และในที่นนั่ ผมบอกผู้อํานวยการคนใหม่ของผมเรื่ องเงินจํานวนนัน้ ผมได้ งานทํา และ
แต่ละสัปดาห์ก็เก็บเงินจํานวนหนึง่ เพื่อจ่ายคืนเงินที่ผมได้ ขโมย
ผมโทรศัพท์ไปหาเลขาธิการของประธานธนาคารที่เมือง Des Moines และขอนัดเพื่อบอกเธอว่า
ผมต้ องการคืนเงินที่ผมขโมยไป เลขานุการบอลบอกว่า ถ้ าผมไปพร้ อมกับเงิน ท่านประธานคงจะต้ อง
แจ้ งตํารวจเรื่ องผมเนื่องจากผมสารภาพว่าได้ ก่อคดีอาญา
ความกลัวการถูกจับกุมและถูกส่งเข้ าคุกเห็นรางๆ อยู่ข้างหน้ า ผมจึงคิดส่งเงินไปทางไปรษณีย์โดย
ไม่ระบุชื่อส่ง แต่ผมต้ องการมองหน้ าตาของท่านประธานและส่งเงืนให้ ทา่ น
ผู้อํานวยการของผมไปธนาคารด้ วยกันกับผม ผมสารภาพคดีของผมต่อประธานธนาคาร และยื่น
เงินให้ ทา่ น ผมบอกท่านว่า เดีย๋ วนี ้ผมได้ เป็ นคริ สเตียนแล้ วและต้ องการชดใช้ ความผิดที่ได้ ทํา ผมพูดว่า
“ผมขอโทษสําหรับสิ่งที่ผมได้ กระทํา และผมขอให้ ทา่ นอภัยให้ ผม”
อีก 45 นาทีถดั มา ท่านประธานธนาคารได้ ถามผมเกี่ยวกับองค์กรทีนชาล์เล้ นจ์และถามว่าอะไรทํา
ให้ ผมต้ องการจ่ายเงินคืน
ขณะผมเดินออกจากธนาคารผมรู้สกึ เหมือนว่าใครบางคนได้ ยกสิ่งที่หนัก 400 ปอนด์ ออกจาก
หน้ าอกของผม แม้ ว่าท่านประทานธนาคารรายงานคําสารภาพของผม แต่ไม่มีข้อความให้ าทําการปรับ
โทษ
ผมตระหนักว่า ผมจะต้ องนําหลักการที่ผมเรี ยนที่องค์กรทีนชาล์เล้ นจ์มาใช้ กบั ชีวิตประจําวัน
ขณะที่ผมกําลังทํางาน เจ้ าหน้ าที่มองไม่เห็นผม แต่พระเจ้ าเห็น
เมื่อผมมองย้ อนกลับไปยังสิ่งที่พระเจ้ าทรงกระทําในชีวิตของผมเมื่อสองปี ก่อน ความคิดหนึง่ เข้ า
มาในใจ ผมไม่อาจมี ความสุขที ม่ ากกว่านี ้

2. ขัน้ ตอนในการชดใช้
ก. ถวายตัวต่ อพระเจ้ า
ถ้ าเราเชื่อว่าพระเจ้ าทรงต้ องการให้ เราชดใช้ ความผิดพลาดในอดีต ก็ให้ เริ่ มวางแผนเขียนสิ่งที่จะพูด
กับคนนันแล้
้ วอธิษฐานขอให้ พระเจ้ าทรงนําคนนันเข้
้ ามาในชีวิตเพื่อเราจะมีโอกาสพูดกับเขาหรื อเธอ จง
เตรี ยมพร้ อมในส่วนที่เราต้ องทํา พระเจ้ าจะทรงกระทําส่วนของพระองค์
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ข. ซ่ อมแซมความสัมพันธ์ ของเรากับคนที่เราทําให้ สะดุด
นัน้ กลับคืนสู่สภาพดี
เป้าหมายประการแรกในการชดใช้ ควรเป็ นการทําให้ ความสัมพันธ์ของเรากับคนที่เราทําให้ เขาสะดุด
นันกลั
้ บคืนสูส่ ภาพดี ผลอาจเป็ นการเริ่มต้ นความมิตรใหม่ อย่างไรก็ตามผลอาจเป็ นสิ่งที่ตรงกันข้ ามคือ
เราอาจไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ให้ ใกล้ ชิดกว่าเดิมกับคนนันเลยขึ
้
้นอยู่กบั ว่าคนนันเป็
้ นใคร เราอาจ
ต้ องการเพียงการขออภัย ทําการชดใช้ คืน และดําเนินชีวิตต่อไป

ค. คืนสิ่งที่เราขโมยมาหรื อทําลายไป
เมื่อเราทูลขอการอภัยสําหรับความผิดพลาดในอดีตให้ ระบุอย่างชัดเจนว่าจะจ่ายสิ่งที่ได้ ขโมยมาหรื อ
ทําลายไปอย่างไรโดยการพูดคุยกับคนนัน้ พระเจ้ าทรงสัญญาจะจัดเตรี ยมสิ่งที่จําเป็ นและการจ่ายหนี ้ก็
สอดคล้ องกับพระสัญญาข้ อดังกล่าว แม้ อาจจะต้ องใช้ เวลาหลายเดือนก่อนที่เราจะเริ่ มจ่ายหนี ้ได้ ก็ตาม
ถ้ าปั จจุบนั เรามีงานทํา เราควรจ่ายอย่างสมํ่าเสมอ แม้ จะเป็ นเพียงสัปดาห์ละร้ อย สองร้ อยก็ตาม ถ้ าเรา
สัตย์ซื่อกับสิ่งเล็กน้ อยที่มีพระเจ้ าจะทรงอวยพรและจัดเตรี ยมสําหรับความจําเป็ นต่อไป

3. ผลของการชดใช้
เมื่อเราเลือกเชื่อฟั งพระเจ้ า พระองค์ทรงเห็นและจะประทานรางวัลแก่เรา แรงจูงใจของเราในการเชื่อ
ฟั งพระเจ้ าควรเป็ นการแสดงว่าเรารักพระองค์ เหตุผลหลักที่เราชดใช้ ควรเป็ นการแสดงออกต่อพระเจ้ าว่า
เรารักพระองค์ การรักพระเจ้ าเป็ นสิ่งที่สําคัญที่สดุ ที่เราสามารถทําได้ ในชีวิตนี ้

ก. สันติสุขภายในใจ
มารจะพยายามทําทุกสิ่งในอํานาจของมันเพื่อหลอกให้ เราคิดว่าไม่จําเป็ นต้ องชดใช้ สําหรับความ
ผิดพลาดในอดีต ความกลัวอาจท่วมจิตใจของเราแต่ถ้าเราทําตามขันตอนนี
้
้และเสนอที่จะคืนสิ่งที่เราเอา
มาหรื อทําลายไปแล้ ว พระเจ้ าจะทรงอวยพรให้ เรามีสนั ติสขุ ภายในใจเป็ นพิเศษ สันติสขุ ของพระองค์มี
คุณค่ามากกว่าเงินล้ าน ความรู้สกึ ผิดและความกลัวจะมลายไปเมื่อเราทําในสิ่งที่พระเจ้ าต้ องการให้ เราทํา
เมื่อเราชดใช้ ความผิดพลาดในอดีตแล้ ว เราจะมีเสรี ภาพใหม่ที่จะมองดูความผิดพลาดในอดีตและรู้
ว่าสิ่งนันได้
้ รับการแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว เราไม่จําเป็ นต้ องรู้สกึ ผิดในเรื่ องนันอี
้ กพระเจ้ าได้ ทรงอภัยให้ เรา
แล้ ว คนที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้จะรู้วา่ เรามีจดุ ยืนอย่างไรเพราะเราได้ ไปหาเขาและได้ พยายามทําให้
ความสัมพันธ์ที่แตกสลายกลับสูส่ ภาพดี
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อย่าประหลาดใจถ้ าซาตานยังคงนําความผิดพลาดในอดีตเหล่านี ้กลับมากล่าวโทษและประณามเรา
พระคัมภีร์เรี ยกซาตานว่า “พ่อของการมุสา” และ ”ผู้กล่าวโทษพี่น้อง” เราสามารถตอบซาตานว่า “ใช่ เรา
้ ความคิดของเราจดจ่อที่พระเจ้ าและ
ทําผิดพลาดไปแล้ วในอดีตแต่พระเจ้ าอภัยให้ เราแล้ ว” หลังจากนันให้
ขอบพระคุณพระองค์สําหรับสันติสขุ ซึง่ พระองค์ทรงประทานให้ แก่เรา และให้ ขอบพระคุณพระองค์สําหรับ
บทเรี ยนซึง่ พระองค์ชว่ ยเราให้ เรี ยนรู้ผา่ นความล้ มเหลวเหล่านัน้

ข. เรื่ องนีอ้ าจทําให้ เราลําบาก
ในบางสถานการณ์คนนันเผชิ
้ ญกับความยากลําบากจริ งๆ หลังจากที่ยอมรับความผิดบาปและเสนอตัว
ที่จะยอมชดใช้ โจเซ่ทําตามขันตอนนี
้
้และจบลงด้ วยการต้ องโทษในเรื อนจําสองปี เนื่องจากมีคนฟ้องเขา
หลังจากที่เขายอมรับความผิดที่ตนเองได้ ก่อ โจเซ่ยงั คงรับใช้ พระเยซูคริ สต์เจ้ าในเรื อนจํา

ค. อาจทําให้ คนอื่นเชื่อว่ าเราเป็ นคริสเตียน
การเพียงแต่พดู ถึงชีวิตคริ สเตียนนันง่
้ าย แต่การใช้ เงินของเราจะสนับสนุนสิ่งที่เราพูด คนอื่นจะ
พิจารณาเราอย่างละเอียดมากขึ ้น ตอนนี ้เขารู้ วา่ เราไม่เหมือนเดิม นี่อาจจะเป็ นโอกาสยอดเยี่ยมที่เราจะ
เล่าถึงสิ่งที่พระเยซูได้ ทรงกระทํากับชีวิตของเรา เราสามารถทําสิ่งนี ้ด้ วยถ้ อยคําและการกระทําของเรา

ง. เราอาจได้ รับอภัย
คริสเตียนใหม่จํานวนมากมีประสบการณ์กบั ความชื่นชมยินดีที่ได้ รับการอภัยบาปเมื่อเขายอมรับ
ความผิดของตัวเอง มีอยู่กรณีหนึง่ ผู้เสียหายพูดว่า “ผมเห็นว่าคุณเปลี่ยนไปจริ ง ๆ คุณไม่จําเป็ นต้ องคืน
สิ่งที่คณ
ุ ขโมยไป” อีกครัง้ หนึ่ง โดมินิคกลับไปยังร้ านที่เขาขโมยของเมื่อหลายเดือนก่อนที่เขาจะมาเป็ น
คริ สเตียน เขาสารภาพสิ่งที่เขาได้ ทําและยอมที่จะชดใช้ เขาเล่าให้ เจ้ าของร้ านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่
พระเยซูคริ สต์ได้ ทรงกระทําในชีวิต ก่อนที่การสนทนาจะสิ ้นสุดลงเจ้ าของร้ านนันเสนองานให้
้
เขาทํา
เราไม่ร้ ูวา่ อะไรจะเกิดขึ ้นเมื่อเราชดใช้ ความผิดพลาดในอดีตของเรา แต่เรารู้วา่ พระเจ้ าทรงอยูก่ บั เราใน
ทุกย่างก้ าวของเส้ นทางนัน้
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บทที่ 3
วิธีเติบโตผ่ านความผิดพลาดของเรา
ความผิดพลาดเป็ นส่วนหนึง่ ที่เกิดขึ ้นปกติในชีวิต วิธีที่เราตอบสนองต่อความผิดพลาดเหล่านี ้จะตัดสิน
ว่าความผิดพลาดเหล่านี ้จะกลายเป็ นอดีตที่สร้ างสรรค์หรื อเป็ นพลังในทางลบซึง่ ดึงให้ เราตกลงสู่ปัญหา
และความผิดพลาดมากยิ่งขึ ้น
พระเจ้ าต้ องการใช้ ปัญหาและความผิดพลาดทุกอย่างในชีวิตเพื่อช่วยให้ เราเติบโตขึ ้น เพื่อเราจะเป็ นคน
แบบที่พระองค์ปรารถนาให้ เป็ น พระองค์ทรงสัญญาว่าจะช่วยเรา แต่ตดิ อยู่ตรงที่เราต้ องการจะเผชิญกับ
ความผิดพลาดเหล่านี ้ในชีวิตหรื อไม่ เราต้ องการเติบโตขึ ้นไหม
การเจริ ญเติบโตผ่านความเป็ นผิดพลาดเป็ นขบวนการ เป็ นขบวนการตลอดชีวิต เราสามารถมี
ประสบการณ์ชีวิตซึง่ เต็มไปด้ วยความชื่นชมยินดี เสรี ภาพ และมีความหมายได้ พระเจ้ าทรงเตรี ยมอนาคต
ที่เต็มด้ วยความหวังสําหรับเรา ขันตอนก้
้
าวไปสูก่ ารเจริ ญเติบโตอาจพบความเจ็บปวดในบางครัง้ แต่ด้วย
ความช่วยเหลือจากพระเจ้ าเราสามารถมีประสบการณ์กบั การเติบโตที่แท้ จริ ง การกลับสูส่ ภาพที่ดีดงั เดิม
ในบทนี ้เราจะแบ่งขันตอนการเติ
้
บโตนี ้ออกเป็ นสามขันตอนหลั
้
ก ขันแรก
้
เราจะต้ องชนะปั ญหาหรื อ
ความผิดพลาดในชีวิตของเรา ขันที
้ ่สองเราจะต้ องเรี ยนรู้ วิถีชีวิตซึง่ มีพลานามัยดี ซึง่ เป็ นทุกสิ่งที่พระเจ้ า
ทรงปรารถนาจะให้ เราเป็ น ขันที
้ ่สามเราจะต้ องทําตามขันตอนซึ
้
ง่ จะช่วยป้องกันเราจากการทําความ
ผิดพลาดซํ ้า

ขบวนการเจริญเติบโตผ่ านความผิดพลาด
1. เอาชนะปั ญหาหรื อความผิดพลาดในชีวิตของท่าน
2. เรี ยนรู้การมีชีวิตที่มีพลานามัยที่ดี
3. กระทําตามขันตอนซึ
้
ง่ ป้องกันไม่ให้ ทําความผิดซํ ้า
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ก. การมีชัยเหนือปั ญหา
เราจะเจริ ญเติบโตผ่านความผิดพลาดได้ นนเราต้
ั้
องเผชิญหน้ ากับความผิดพลาดก่อน การเพิกเฉยต่อ
ความผิดพลาดจะไม่ทําให้ เราเข้ มแข็ง เช่นเดียวกับการเพิกเฉยต่อมะเร็ งในสมองจะไม่ชว่ ยให้ มะเร็ งนัน้
หายไป
ในบทที่สองเราพิจารณาขันตอนเริ
้
่ มต้ นบางขันตอนซึ
้
ง่ เราควรทําในการตอบสนองต่อความผิดพลาด
บทนี ้เราจะพิจารณาทุกขันตอนของการเจริ
้
ญเติบโต เราจะสํารวจวิธีซงึ่ เราสามารถทํากับความผิดพลาด
และมีประสบการณ์กบั การเติบโตที่แท้ จริ งเมื่อเราตอบสนองต่อความผิดพลาดนัน้

1. อะไรคือท่ าทีของเราต่ อความผิดพลาด
เวลาที่มีคนพูดว่า “ท่าทีในใจคือทุกสิ่ง” คําพูดนี ้อาจจะเกินจริ งไปบ้ าง แต่สิ่งที่เราคิดเกี่ยวกับความ
ผิดพลาดจะมีผลอย่างมากต่อวิธีตอบสนองต่อความผิดพลาดของเรา ใช้ เวลาสักหนึง่ นาทีถามตัวเองว่า
“อะไรคือท่าทีของเราต่อความผิดพลาด โดยเฉพาะปั ญหาซึง่ ก่อให้ เกิดความผิดพลาดในชีวิตของเรา”
เรากลัวความผิดพลาดใช่ไหม ความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นทําให้ เราขายหน้ าไหม ความผิดพลาดทําให้ เรา
โกรธไหม โกรธตัวเองหรื อโกรธคนอื่น ความผิดพลาดทําให้ เรารู้สกึ อับอายไหม
ในปี 1958 เมื่อเดวิด วิลเคอสันไปที่นครนิวยอร์ คเป็ นครัง้ แรก เขารู้สกึ ว่าพระเจ้ าต้ องการให้ เขาพูดกับ
เด็กวัยรุ่นเจ็ดคนที่โดนคดีฆา่ ไมเคิล ฟาร์ เมอร์ เมื่อเขาพยายามขออนุญาตผู้พิพากษาเข้ าพบเด็กๆ กลุม่ นัน้
กลับกลายเป็ นเขาถูกโยนออกจากศาลแทน สื่อมวลชนได้ ถ่ายภาพและสัมภาษณ์เขาเพียงเล็กน้ อย
วันรุ่งขึ ้นภาพของเขาปรากฎบนหน้ าหนังสือพิมพ์พร้ อมพาดหัวข่าวว่า ขัดขวางการดําเนินคดี
เดวิดต้ องออกจากนครนิวยอร์ คพร้ อมกับความรู้สกึ เหมือนคนที่ล้มเหลว เขากลับไปบ้ านและสัญญา
กับตนเองว่า “จะไม่กลับมานิวยอร์ คอีก” เขารู้สกึ ขายหน้ าใช่ไหม? ใช่แล้ ว เพื่อนๆ จะเข้ าใจผิดตามพาดหัว
ข่าวไหม? ใช่พวกเขาเข้ าใจผิด
แต่แทนที่จะวิ่งหนีจากความผิดพลาดนี ้เขาอธิษฐานและแสวงหาการทรงนําสําหรับชีวิต หลายเดือน
ต่อมาพระเจ้ าทรงใช้ ให้ เขาเริ่ มองค์กรทีนชาล์เล้ นจ์ในนิวยอร์ คซึง่ ได้ กลายเป็ นสถานที่ซึ่งคนหนุม่ สาวจํานวน
มากได้ มีประสบการณ์กบั การช่วยเหลือของพระเจ้ าและได้ รับการเยียวยาในชีวิต องค์กรนี ้ได้ เติบโตขึ ้นจน
เป็ นพันธกิจระหว่างประเทศ ในแต่ละปี มีคนหลายหมื่นคนได้ รับการช่วยเหลือ
พระเจ้ าสามารถนําความผิดพลาดที่นา่ ขายหน้ าในชีวิตของเดวิดเพื่อกลับมาช่วยให้ เขาเจริ ญเติบโต
แต่กญ
ุ แจคือ ท่าทีของเขาต่อความผิดพลาด บางคนกล่าวว่า “เรารู้สกึ อับอายมากเมื่อทําผิดพลาด”
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พระธรรมฮีบรูบทที่ 12 บรรยายท่าทีซงึ่ พระเยซูทรงมีเมื่อพระองค์ทรงถูกตรึง สิ่งที่ดเู หมือนว่าเป็ นความ
ผิดพลาดอันใหญ่โตในสายตาของคนจํานวนมากนัน้ เป็ นแผนการของพระเจ้ าเพื่อนําความรอดและ
ความหวังมายังคนทังโลก
้
ฮีบรู 12:2 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
หมายเอาพระเยซูเป็ นผู้บุกเบิกความเชื่อ และทรงเป็ นผู้ท่ ที าํ ให้ ความเชื่อของเรา
สมบูรณ์ พระองค์ ได้ ทรงอดทนต่ อกางเขนเพื่อความรื่ นเริงยินดีท่ ไี ด้ เตรียมไว้
สําหรั บพระองค์ ทรงถือว่ าความละอายนัน้ ไม่ เป็ นสิ่งสําคัญ และพระองค์ ได้ ทรง
ประทับ ณ เบือ้ งขวาพระที่น่ ังของพระเจ้ า
พระเยซูไม่ทรงยอมให้ ความอับอายควบคุมการตอบสนองของพระองค์ตอ่ ปั ญหาต่างๆ ที่พระองค์เผชิญ
บ่อยครัง้ ที่เราอ้ าแขนรับความอับอายและในใจเราเห็นด้ วยกับสิ่งที่น่าอับอายนัน้ แต่สิ่งที่เราต้ องทําคือให้
สายตาจดจ่อที่พระเยซูและแผนการที่พระองค์มีสําหรับชีวิตของเรา
เราต้ องมีท่าทีที่พดู กับตัวเองและคนอื่นว่า “เราต้ องก้ าวหน้ าต่อไป” เราต้ องพัฒนาท่าทีเชิงบวกต่อ
ความล้ มเหลว แต่ไม่ได้ หมายความว่าเราต้ องการที่จะพลาดหรื อหาข้ อแก้ ตวั ให้ กบั ความผิดพลาดของเรา
ท่าทีของเราต่อความผิดพลาดควรเป็ นท่าทีเดียวกันกับของพระเจ้ า
ถ้ าเราดูหมางเมินความผิดพลาดจนถึงจุดที่ไม่เรี ยนรู้ บทเรี ยนสําคัญจากประสบการณ์ที่เจ็บปวดนี ้
เท่ากับเรากําลังปล้ นศักยภาพที่พระเจ้ าให้

2. ความเชื่อที่ผิดและความจริง
ความเชื่อที่ผิดมักผูกอยูก่ บั ความผิดพลาดของเรา หญิงสาวคนหนึง่ พูดว่า “เพราะฉันไม่ได้ รับความรัก
และความสนใจที่บ้านฉันจึงไปแสวงหาความรักข้ างนอก” เธอพูดต่อไปว่า “ต่อมาฉันตระหนักว่าฉันออกไป
แสวงหาความรักผิดที่”
บ่อยครัง้ ที่เรามักอ้ าแขนรับความเชื่อที่ผิดและทําตามความเชื่อนัน้ ต่อมาเราพบว่าตัวเองติดกับดัก
ปั ญหาสารพัดอย่าง วัยรุ่นคนหนึง่ เขียนจดหมายถึงองค์กรท้ าทายเยาวชนหลังจากที่พวกเขาได้ ไปเยี่ยม
เธอที่โรงเรี ยน เธอกล่าวชมเชยหนุม่ ๆ เหล่านันซึ
้ ง่ ได้ พบเสรี ภาพและหลุดออกจากสิ่งเสพติด
เธอเขียนต่อไปว่า “แต่ยาได้ ช่วยฉัน ถ้ าไม่ใช่เพราะยาพวกนันฉั
้ นคงไม่อาจมีชีวิตอยูต่ อ่ ไปได้ ” ความเชื่อ
ที่ผิดกําลังดึงเธอให้ จมสู่ดงิ่ ลงไปในปั ญหาที่มากขึ ้น ผิดพลาดมากขึ ้น และหายนะมากขึ ้น
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เราจะต้ องถามตัวเองเมื่อเผชิญกับความผิดพลาดในชีวติ ว่า “ข้ าพเจ้ ากําลังมีชีวิตอยู่กบั ความเชื่อที่ผิด
ุ แจที่แท้ จริ งคือการเข้ าใจความจริ งของพระเจ้ าและ
ในเรื่ องนี ้หรื อไม่” เราอาจไม่พบคําตอบได้ ง่ายๆ แต่กญ
เข้ าใจว่าความจริ งนันเกี
้ ่ยวข้ องกับปั ญหานี ้อย่างไร
ความจริ งของพระเจ้ าเป็ นศิลาอันแข็งแกร่งซึง่ บนศิลานี ้เราสามารถเจริ ญเติบโตผ่านความผิดพลาดได้
เราต้ องหาความจริ งของพระเจ้ าซึง่ เกี่ยวข้ องกับความผิดพลาดแต่ละอย่างแล้ วเริ่มนําความจริ งของพระองค์
มาใช้ ในการตอบสนองของเรา
การมีชีวิตบนความเชื่อที่ผิดเปรี ยบเสมือนการสร้ างบ้ านบนทราย ทันทีที่พายุพดั มาเราก็จะเผชิญความ
ผิดพลาดครัง้ ใหม่

3. ค้ นหาสาเหต ผลที่เกิดขึน้ และทางออกจากความผิดพลาด
แต่ ละอย่ าง
มีขนตอนหลายขั
ั้
นตอนที
้
่จําเป็ นต้ องก้ าวเพื่อการเจริ ญเติบโต ถ้ าเรากําลังเจริ ญเติบโตผ่านความ
ผิดพลาดแผนภูมิด้านล่างแสดงให้ เห็นส่วนสําคัญหลักของความผิดพลาดแต่ละอย่าง มีบทเรี ยนสําคัญซึง่
เราสามารถเรี ยนรู้เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความผิดพลาด โดยศึกษาสามด้ านที่สําคัญคือ สาเหตุ ผลที่เกิด
และทางหลุดจากปั ญหา

ถ้ าเราไม่เข้ าใจว่าอะไรเป็ นสาเหตุที่แท้ จริ งของปั ญหาการศึกษาทางหลุดพ้ นจากปั ญหาก็ไม่ชว่ ย
แก้ ปัญหานันได้
้
การศึกษาสาเหตุของความผิดพลาดแต่เพิกเฉยต่อทางหลุดพ้ นของพระเจ้ าก็เป็ นการเข้ า
สูภ่ าวะที่จะเกิดความผิดพลาดมากขึ ้นกว่าเดิมในอนาคต
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ก. พระเจ้ าต้ องการให้ เราตอบสนองต่ อความผิดพลาดนีอ้ ย่ างไร
เราต้ องมองเข้ ามาที่ความผิดพลาดแต่ละครัง้ ด้ วยมือที่ยื่นไปหาพระเจ้ าแล้ วพูดว่า “พระองค์เจ้ าข้ า
ข้ าพระองค์ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ ข้ าพระองค์ต้องการเติบโตเพื่อสามารถเรี ยนรู้จากความ
ผิดพลาดของข้ าพระองค์ โปรดช่วยข้ าพระองค์ให้ เห็นว่าความจริ งของพระองค์วา่ สามารถแนะนํา
ข้ าพระองค์และเป็ นขันตอนไปสู
้
ก่ ารเติบโตสําหรับชีวิตด้ านนี ้ของข้ าพระองค์ได้ ”
ใช้ เวลาในการอ่านเรื่ องของบุคคลต่างๆ ในพระคัมภีร์และพิจารณาว่าเขาตอบสนองต่อความผิดพลาด
อย่างไร ความผิดพลาดของเขาเหล่านันช่
้ วยให้ เขาเติบโตได้ อย่างไร หรื อเขาไม่ผา่ นการเรี ยนรู้จากความ
ผิดพลาดของตนเองอย่างไร
แต่เราต้ องสร้ างชีวิตบนพื ้นฐานความจริ งว่าเราต้ องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเราเอง การโยน
ความผิดให้ คนอื่นไม่ชว่ ยให้ เราเติบโต คนอื่นอาจมีสว่ นต่อปั ญหาที่เกิดกับชีวิตของเรา แต่เราต้ องมุง่ มัน่
ค้ นหาหนทางของพระเจ้ าเพื่อการเจริ ญเติบโต ถ้ าคนอื่นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หมายความว่าเราเติบโต เรา
ต้ องมุง่ มัน่ ตอบสนองในวิถีทางของพระเจ้ าไม่วา่ คนอื่นจะทําอย่างไรก็ตาม

ข. จัดการกับผลซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของตนเอง
บ่อยครัง้ ที่ความผิดพลาดของเราก่อให้ เกิดความเจ็บปวดและการสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดี การจัดการ
กับสาเหตุของความผิดพลาดเป็ นสิ่งที่สําคัญและเป็ นส่วนหลักของการเติบโตของเรา เราต้ องพิจารณาว่า
ความผิดพลาดของเรามีผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้ าง
บางครัง้ เราหมกมุน่ อยูก่ บั ความผิดพลาดของเราจนเราไม่ได้ ใช้ เวลาพิจารณาว่าความผิดพลาดของเรา
มีผลต่อคนอื่นอย่างไร การที่กษัตริ ย์ดาวิดมีความสัมพันธ์กบั นางบัทเชบาชัว่ ข้ ามคืนซึ่งสร้ างความพึงพอใจ
ไม่กี่ชวั่ โมงแต่กษัตริ ย์ดาวิดคงไม่ได้ คดิ ถึงผลของความบาปที่ตวั เองทํา นางบัทเชบาตังครรภ์
้
กษัตริ ย์ดาวิด
พยายามปกปิ ดความบาปของตนโดยสัง่ ให้ นําอุรีอาห์สามีของนางให้ กลับจากสมรภูมิรบ เมื่อแผนการนี ้ไม่
ได้ ผลพระองค์สมคบกันเพื่อให้ อรุ ี อาห์ถกู ฆ่าตาย ความเสียหายเกิดขึ ้นต่อไปส่งผลเสียต่อคนบริ สทุ ธิ์หลาย
ชีวิต แต่สิ่งที่เสียหายมากที่สดุ คือความบาปของกษัตริ ย์ดาวิดกระทําให้ ความสัมพันธ์ของพระองค์กบั
พระเจ้ าต้ องเสียไป อ่านเรื่ องราวทังหมดได้
้
จากพระธรรม 2 ซามูเอล 11-12
ท้ ายที่สดุ กษัตริ ย์ดาวิดสารภาพความบาปของพระองค์ แต่นนั่ ไม่ได้ ทําให้ ผลที่เกิดจากความผิดพลาด
ของพระองค์หายไป พระองค์ต้องอยู่กบั ผลเหล่านันตลอดชี
้
วิตที่เหลือของพระองค์
ความผิดพลาดบางอย่างอาจทําให้ ความสัมพันธ์ของเรากับสมาชิกในครอบครัวหรื อเพื่อนเสียไป อาจ
ต้ องใช้ เวลานานและต้ องทําบางสิ่งบางอย่างเป็ นพิเศษเพื่อทําให้ ความสัมพันธ์นนกลั
ั ้ บคืนสูส่ ภาพดีดงั เดิม
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เราอาจให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับผลกระทบจากความผิดพลาดประเมินอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็ นอย่างไร เราอาจ
เป็ นเหมือนกษัตริ ย์ดาวิดที่พบว่าความผิดพลาดทําให้ เราตาบอดมองไม่เห็นความจริงของพระเจ้ าใน
สถานการณ์นี ้ โดยเฉพาะว่าเรื่ องนี ้มีผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไร เราจําเป็ นต้ องใช้ พระคําของพระเจ้ าใน
การตอบสนองต่อสาเหตุและผลจากความผิดพลาดด้ วย

ค. ขัน้ ตอนการปฎิบัตติ ามวิธีการของพระเจ้ าในการแก้ ไขปั ญหา
คืออะไร
พวกเราส่วนใหญ่อยากได้ ทางออกที่รวดเร็ วและไม่เจ็บปวด เราชอบวิธีของไม้ กายสิทธิ์ซงึ่ เพียงแค่
โบกปั ญหาก็หายวับไปแล้ วเราก็อยู่บนเส้ นทางที่ก้าวไปสูค่ วามสําเร็ จและความเป็ นผู้ใหญ่ในทันที
ความจริ งที่สดุ คือความผิดพลาดหลายอย่างของเราต้ องทําขันตอนหลายขั
้
นตอนเพื
้
่อนําไปสูก่ าร
เปลี่ยนแปลง ความเจ็บปวดมักเป็ นสิ่งกระตุ้นให้ เราเปลี่ยนแต่เราอุทิศตัวสร้ างวินยั เพื่อให้ ชีวิตเกิดการ
เปลี่ยนแปลงมากน้ อยเพียงไร ส่วนที่ต้องเติบโตขึ ้นในชีวิตเราคือวินยั ในการสร้ างการเปลี่ยนแปลง
เราจริ งจังแค่ไหนที่จะโต เรายินดีที่จะลงทุนเวลาเป็ นสัปดาห์หรื อหลายๆ เดือนกับขบวนการ
การเปลี่ยนแปลงนี ้ไหม

(1.) ให้ สายตาของเราจดจ่ อที่พระเยซู
ลําดับแรกของการนําวิธีของพระเจ้ าไปปฏิบตั ิคอื “ให้ สายตาเราจดจ่อที่พระเยซู” อ่านฮีบรู 12:1-2 ถ้ าเรา
พึง่ พาสติปัญญาของเราเอง เราอาจพาให้ ตวั เองอยูใ่ นสถานการณ์ที่ผิดพลาดมากยิ่งขึ ้น
พระเจ้ าจะทรงช่วยเราถ้ าเราขอความช่วยเหลือจากพระองค์ แต่เรายังคงต้ องทําตามขันตอนสู
้
ก่ าร
เปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรา การเพียงอธิษฐานว่า “พระองค์เจ้ าข้ า ข้ าพระองค์ต้องการความช่วยเหลือจาก
พระองค์ โปรดแก้ ปัญหาในชีวิตของข้ าพระองค์ด้วย” แค่นี ้ยังไม่พอ
ให้ ทลู ถามพระองค์วา่ “อะไรคือขันตอนของการเปลี
้
่ยนแปลงที่ข้าพระองค์ต้องทํา” อย่าคาดหวังว่าจะได้
ยินเสียงดังก้ องลงมาจากฟ้าหรื อมีทตู สวรรค์มาปรากฎตัว แล้ วแก้ ไขชีวิตเรา แต่ให้ ค้นหาในพระคัมภีร์ซงึ่
เป็ นพระวจนะของพระเจ้ าดูว่าข้ อใดเกี่ยวข้ องโดยตรงกับปั ญหาของเรา
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(2.) ก้ าวไปด้ วยความเชื่อ
เมื่อเรารู้วา่ พระเจ้ าต้ องการให้ เราทําสิ่งใดแล้ ว ยังมีบางสิ่งที่เราจําเป็ นต้ องได้ ด้วยนัน่ คือฤทธิ์อํานาจ
ของพระเจ้ าเพื่อจะช่วยเรา พระเจ้ าทรงสัญญาว่าจะให้ ความเชื่อแก่เรา ความเชื่อเป็ นฤทธิ์อํานาจของ
พระเจ้ าที่ให้ กบั เราเพื่อเราจะสามารถทําสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ เราทํา
เราต้ องใช้ ฤทธิ์อํานาจของพระเจ้ าเพื่อทําตามทุกขันตอนที
้
่นําไปสูก่ ารเจริ ญเติบโตซึง่ เป็ นสิ่งจําเป็ นใน
ชีวิตเรา พระเจ้ าจะไม่ทําขันตอนเหล่
้
านันแทนเรา
้
เราเองต้ องเป็ นผู้ก้าวไป เช่นเดียวกับที่เราไม่อาจเดิน
แทนเด็กเล็กๆได้ เด็กน้ อยอาจจะล้ มลงหลายต่อหลายครัง้ ในขณะที่เขากําลังหัดเดิน ในทํานองเดียวกัน
พระเจ้ าทรงต้ องการให้ เราเรี ยนรู้ที่จะเดินในเส้ นทางซึง่ พระองค์ทรงกําหนดให้ เรา
เนื่องจากการเจริ ญเติบโตนี ้เป็ นขบวนการ พระเจ้ าทรงมองหาความสมํ่าเสมอ เราจําต้ องพัฒนาความ
พากเพียร นี่ไม่ใช่การก้ าวสําเร็ จเพียงหนึง่ ก้ าวหลังจากนันก็
้ ลืมมันไปเลย
ในบางกรณีอาจต้ องใช้ เวลานานเพื่อจะมีชยั ชนะอย่างถาวรเหนือปั ญหาที่ผิดพลาดซํ ้าแล้ วซํ ้าอีก
แม้ วา่ เราต้ องการจะเปลี่ยน เราอาจพบว่าตัวเราเองยังคงล้ มลงในเรื่ องเดิม แผนภูมิตอ่ ไปนี ้แสดงให้ เห็นถึง
ขันตอนซึ
้
ง่ บางคนอาจต้ องเดินผ่านเพื่อจะมีชยั ชนะที่แท้ จริงเหนือความผิดพลาดบางเรื่ องในชีวิตของเขา

การเจริ ญเติบโตพานความผิดพลาดของเรา
1
เรามองไม่เห็น
ปญหา
เราทําผิดพลาด
และแม้ หลังจากที�
เราทําพลาดเราก็
ยังไม่เห็นปั ญหา

2
เราเห็นปั ญหา
หลังจากที�เราทํา
ผิดพลาดไปแล้ ว

3
เราเห็นปั ญหา
ขณะที�มนั กําลัง
เกิดขึนแต่
� เรายัง
ทําพลาด

4

5

เราเห็นปั ญหา
เราเห็น�ญหา ก่อนที�เราจะ
ก่อนที�เราจะ ทําผิดพลาด
ทําผิดพลาด เราก็หลีกเลี�ยง
แต่เรายัง
หรื อแก้ ไข
ทําพลาด
ปั ญหานัน�
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(3.) พัฒนาแผนการกลับสู่สภาพดี
ความผิดพลาดบางอย่างในชีวิตของเราอาจต้ องการการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องใหญ่ๆ สําหรับคนซึง่ มีภมู ิ
หลังเคยติดสิ่งเสพติดจะต้ องทําบางอย่างเป็ นพิเศษเพื่อจะมีการเติบโตอย่างแท้ จริง การกลับสูส่ ภาพดีที่
แท้ จริ ง ให้ ทําแผนการฟื น้ คืนสูส่ ภาพดีดงั เดิม โดยระบุขนตอนที
ั้
่เราจําเป็ นต้ องทําและให้ ความสนใจกับ
ขันตอนเหล่
้
านี ้ทุกๆ วัน เราต้ องจดจ่อที่เป้าหมายของเรา “อะไรคือสิ่งดีที่สดุ ที่พระเจ้ าเตรี ยมไว้ สําหรับเรา”
อย่ายอมรับแค่สิ่งที่ตํ่ากว่าสิ่งที่ดีที่สดุ ที่มาจากพระเจ้ า
สามารถเรี ยกแผนการฟื น้ กลับสูส่ ภาพดีนี ้ว่า แผนการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ พระเจ้ าต้ องการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตทังหมดของเราจากภายในสู
้
ภ่ ายนอก พระองค์ต้องการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา
พระองค์ต้องการให้ ความนึกคิดของเราได้ รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ พระองค์ต้องการให้ เราอุทิศตนในการ
ติดตามพระองค์ พระองค์ต้องการให้ เรามีประสบการณ์กบั สันติสขุ จากการมีความสัมพันธ์ที่ถกู ต้ องกับ
พระองค์ แผนการสําหรับการฟื น้ คืนสูส่ ภาพดีนี ้หมายความว่าเราเข้ าใจและมีประสบการณ์อย่างจริงจังกับ
ชีวิตที่มีชยั ชนะทุกวันด้ วยความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้ า
โรม 12:2 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
อย่ าประพฤติตามอย่ างคนในยุคนีแ้ ต่ จงรั บการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้ วอุปนิสัย
ของเราจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อเราจะได้ ทราบนํา้ พระทัยของพระเจ้ า จะได้ ร้ ู ว่า
อะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม

4. ความผิดพลาดเคลื่อนเราไปข้ างหน้ า
ความผิดพลาดเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ในจุดนี ้เรากําลังพูดถึงเรื่ องใหญ่ๆ การสวมถุงเท้ าผิดคูไ่ ม่ได้
ทําลายชีวิตของเรา แต่ความผิดพลาดบางอย่างทําลายชีวิตของเราในลักษณะที่มีนยั สําคัญ เราไม่
สามารถย้ อนกลับไปในอดีตและลบความผิดพลาดนันหรื
้ อลบผลกระทบที่เกิดกับชีวิตของเราหรื อกับชีวิต
ของคนอื่นซึง่ ได้ รับผลจากความผิดพลาดของเราได้ เลย
ความผิดพลาดทุกอย่างเป็ นเรื่ องที่เกิดและอยูใ่ นอดีต เราไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้ แต่เราสามารถ
เปลี่ยนวิธีที่เราจะสนองตอบสิ่งนันในอนาคตได้
้
เราสามารถลุกขึ ้นจากความผิดพลาดได้ ให้ มองว่าเราอยูท่ ี่
จุดใดและตัดสินใจเลือกวิธีของพระเจ้ าในการกลับไปยังจุดที่พระองค์ทรงต้ องการให้ เราอยู่
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ความผิดพลาดเคลื�อนเราไปข้ างหน้ า

การทดลองหรื อสิง� เร้ าซึง�
ทําให้ ความผิดพลาดเริ�ม
ต้ นขึน�

การสนองตอบ
การทดลองและสิง� เร้ า
ด้ วยวิธีการของเราเองแทน
ที�จะใช้ วิธีของพระเจ้ า
จุดที�ความผิดพลาด
สามารถนําเราไปจนกว่า
เราหันมาหาพระเจ้ าเพื�อ
ขอความช่วยเหลือ

รับเรา
ห
า
ํ
ส
า
้
เจ
ระ
งพ
อ
ข
ศ
ิ
เล
ั
ย
ท
ระ
พ
นํ�า
ความผิดพลาด

แผนการกลับสู่
สภาพดีซงึ� เรานํา
ไปปฏิบตั ิเพื�อ
กลับส่จู ดุ ที�พระเจ้ า
ต้ องการให้ เราอยู่

การกลับใจและหัน
กลับมาหาพระเจ้ า

เรื่ องที่กษัตริ ย์ดาวิดทําบาปต่อนางบัทเชบาแสดงให้ เห็นชัดเจนว่าความผิดพลาดมีผลกระทบต่อชีวิต
ของพระองค์อย่างไร กษัตริ ย์ดาวิดไม่สามารถย้ อนกลับไปในอดีตและทําให้ อรุ ี อาห์(สามีของนางบัทเชบา)
กลับมามีชีวิตอีกได้ แต่กษัตริ ย์ดาวิดสารภาพความบาปและหาทางทําสิ่งที่ถกู ต้ องเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่
พระเจ้ าต้ องการให้ พระองค์ทํา กษัตริ ย์ดาวิดดําเนินต่อไปในเส้ นทางแห่งบาปนัน้
ความผิดพลาดของอาดัมและเอวาในสวนเอเดนได้ เปลี่ยนแปลงฐานะแห่งชีวิตของทังสองคน
้
ที่จริ ง
แล้ วความผิดพลาดของเขาส่งผลกระทบต่อคนทังโลก
้
เขาทังสองจบชี
้
วิตอยูน่ อกสวนนัน้ วิถีทางของ
พระเจ้ าที่นําเขาออกจากความผิดพลาดไม่ได้ รวมถึงโอกาสที่จะกลับไปยังสวนเอเดน
บางครัง้ ผลที่เกิดจากความผิดพลาดของเราสามารถก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราอย่างถาวร
เราไม่สามารถนําให้ สิ่งต่างๆ กลับสูส่ ภาพเดิมอย่างที่เคยเป็ นได้ แต่พระเจ้ าทรงมีหนทางสําหรับเราที่จะ
กลับมามีความสัมพันธ์ที่ถกู ต้ องกับพระองค์ได้ เสมอ ขอให้ ก้าวต่อไปในชีวิตและทําในสิ่งที่พระองค์ต้องการ
ให้ เราทํา

ข. ใช้ ชีวติ ที่มีพลานามัยที่ดี
วิธีเจริ ญเติบโตผ่านความผิดพลาดเป็ นมากกว่าการเรี ยนรู้ บทเรี ยนจากความผิดพลาดของเราเพื่อเราจะ
ไม่ตดิ อยูก่ บั จุดที่เราผิดพลาดนัน้ นี่เป็ นมากกว่าการซ่อมแซมชีวิตที่พงั ทลายของเรา
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เมื่อเราพูดว่า “ใช้ ขีวิตที่มีพลานามัยที่ดี” เราไม่ได้ พดู ถึงแค่การมีสขุ ภาพร่างกายที่ดี ทานอาหารที่ดี
และการออกกําลังกายสมํ่าเสมอ เรากําลังพูดถึงมุมมองของพระเจ้ าเรื่ องพลานามัยที่ดี นัน่ คือด้ าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ ความสัมพันธ์กบั คนอื่นในลักษณะที่ดีและอื่นๆ
พระเจ้ าต้ องการให้ เรามีชีวิตที่ครบบริ บรู ณ์ พระองค์มีแผนการสําหรับชีวิตของเราเสมอ เป็ นแผนการที่
เต็มด้ วยความหวัง เต็มด้ วยศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ เจริ ญเติบโตผ่านความผิดพลาด มีความหมายว่าเจริ ญก้ าว
ข้ ามความผิดพลาด เจริ ญขึ ้นสูช่ ีวิตใหม่ซงึ่ พระเจ้ าทรงมีให้ เรา นี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงตรัสเกี่ยวกับขบวนการ
เติบโตนี ้
พระธรรมมัทธิว 5:48 ถอดความ
“กล่ าวอีกนัยหนึ่ง จงเจริ ญเติบโต เราเป็ นประชากรแห่ งอาณาจักรสวรรค์
จงมีชีวิตอย่ างนัน้ จงมีชีวิตที่แสดงให้ เห็นถึงเอกลักษณะเหมือนอย่ างพระบิดา
ของเรา จงมีชีวิตด้ วยใจกว้ างขวางและเปี่ ยมด้ วยความกรุ ณาต่ อผู้อ่ ืน เหมือน
อย่ างที่พระเจ้ าทรงมีต่อเรา”
การจะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็ จไม่ใช่การมีชีวิตที่เป็ นอิสระบนลําแข้ งของเราเองนัน่ เป็ นความสําเร็จ
ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ความพยายามของตัวเอง ความสําเร็ จที่แท้ จริ งเกี่ยวกับการค้ นพบว่าการมีชีวิตใน
ความสัมพันธ์กบั พระเยซูนนเป็
ั ้ นอย่างไร ค้ นพบและมีชิวิตตามที่พระเจ้ าต้ องการ จงเป็ นทุกสิ่งที่พระองค์
ทรงสร้ างให้ เราเป็ น

1. เราต้ องค้ นหาแผนการของพระเจ้ าสําหรับชีวติ เรา
ไม่วา่ ความผิดพลาดในอดีตของเราจะเป็ นเรื่ องใหญ่เพียงใดก็ตาม พระเจ้ าทรงมีแผนการสําหรับ
อนาคตของเรา เป็ นแผนการที่ดี เราต้ องให้ ความสําคัญกับการค้ นหาแผนการของพระเจ้ าสําหรับชีวิตของ
เราก่อนสิ่งอื่น และมีชีวิตที่สําแดงออกตามนันวั
้ นต่อวัน
เยเรมีย์ 29:11 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
“พระเจ้ าตรั สว่ า เพราะเรารู้ แผนงานที่เรามีไว้ สาํ หรั บเจ้ า เป็ นแผนงานเพื่อ
สวัสดิภาพ ไม่ ใช่ เพื่อทุกขภาพ เพื่อให้ อนาคตและความหวังใจแก่ เจ้ า”
เอเฟซัส 2:10 ฉบับอมตธรรมเพื่อชีวิต
“เพราะว่ าเราทัง้ หลายเป็ นผลงานของพระเจ้ าซึ่งทรงสร้ างในพระเยซูคริสต์ เพื่อ
ให้ ทาํ การดีท่ ีพระเจ้ าทรงจัดเตรียมไว้ ล่วงหน้ าให้ เราทํา”

การเติบโตผ่ านความผิดพลาด

47

นี่ไม่ใช่เป็ นเพียงการค้ นพบว่าพระเจ้ าต้ องการให้ เรามีอาชีพอะไร แต่ยงั เกี่ยวข้ องกับสิ่งเล็กๆ น้ อยๆ ใน
ชีวิตประจําวันด้ วย เป็ นการเรี ยนรู้ที่จะมองเห็นพระเจ้ าในการดําเนินชีวิตประจําวันและเริ่ มเข้ าใจว่าอะไร
เป็ นที่พอพระทัยพระองค์ พระเจ้ าทรงชอบที่เราสนทนากับพระองค์ แสดงความขอบพระคุณพระองค์
การค้ นพบแผนการของพระเจ้ าสําหรับชีวิตของเรามีความหมายถึง การวางความใฝ่ ฝันและแผนการ
ทังหมดลงที
้
่พระบาทของพระองค์และพูดว่า “พระเจ้ าข้ าพเจ้ าพร้ อมที่จะทําทุกสิ่งที่พระองค์ต้องการในชีวิต
ข้ าพเจ้ า” อนาคตที่ดีเลิศที่สดุ ของเราคือการทําตามแผนการของพระเจ้ าสําหรับชีวิตของเรา

2. พัฒนาวินัยของการมีชีวติ เพื่อพระเยซู
เราต้ องถวายตัวว่าจะทํามากกว่าการหลุดออกจากวิกฤตซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของเรา เราต้ อง
ถวายตัวที่จะดําเนินชีวิตใหม่ตามที่พระเจ้ าทรงเตรี ยมไว้ เพื่อเรา
ชีวิตใหมซึง่ พระเยซูทรงเรี ยกให้ เราเดินนันเรี
้ ยกร้ องการมีวินยั วินยั ประจําวัน และสําหรับบางคนนี่เป็ น
การท้ าทายที่มากกว่าการหลุดออกจากปั ญหาซึง่ เกิดจากความผิดพลาดของเราเอง
พระเยซูทรงตรัสเรื่ องนี ้ชัดเจนเมื่อพระองค์ทรงกล่าวว่าการเป็ นสาวกของพระองค์มีความหมายว่าอะไร
หมายความว่าการติดตามพระองค์ คําว่า”สาวก”เป็ นคําที่มาจากคําว่า “วินยั ” พระเจ้ าทรงมองที่เราเมื่อเรา
ตัดสินใจ ถ้ าเราต้ องการที่จะเป็ นสาวกของพระองค์และติดตามพระองค์เราต้ องถวายตัวอย่างหมดสิ ้น นี่
เป็ นเรื่ องที่จริ งจัง ไม่ใช่เรื่ องเล็กน้ อย
การติดตามพระเยซูต้องเป็ นสิ่งที่สําคัญลําดับแรกในชีวิตของเรา
ลูกา 14:25-27 ฉบับอมตธรรมเพื่อชีวิต
“ฝูงชนกลุ่มใหญ่ ร่วมเดินทางไปกับพระเยซู พระองค์ ทรงหันมาตรั สกับพวกเขาว่ า
“ถ้ าผู้ใดมาหาเราและไม่ ได้ รักเรามากกว่ าบิดามารดา บุตร ภรรยา และพี่น้องชาย
หญิงของตน หรื อแม้ แต่ ชีวิตของเขาเอง ผู้นัน้ ก็เป็ นสาวกของเราไม่ ได้ และผู้ใดที่
ไม่ ได้ แบกกางเขนของตนและตามเรามาก็เป็ นสาวกของเราไม่ ได้ ”
ภูมิหลังชีวิตครอบครัวเราอาจเป็ นหนึง่ ในบรรดาด้ านต่างๆ ซึง่ จะต้ องประเมินอย่างรอบคอบ “ชีวิตที่
ปกติ” มักได้ รับผลกระทบจากวิธีการเลี ้ยงดูในครอบครัว คนจํานวนมากได้ รับการเลี ้ยงดูในครอบครัวที่ไม่
ปกติ เขาไม่มีความคิดที่ถกู ต้ องว่า “การมีชีวิตที่ปกติและมีพลานามัยดี” ในสายพระเนตรพระเจ้ ามีลกั ษณะ
เช่นใด

คู่มือผู้เรี ยน

48

อาจมีทา่ ทีและพฤติกรรมหลายอย่างซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของภูมิหลังชีวิตครอบครัวเราซึง่ จําเป็ นต้ องปฏิเสธ
เมื่อเราเดินไปข้ างหน้ ากับพระเยซู การอ้ าแขนรับชีวิตใหม่ซงึ่ พระเยซูทรงมีเพื่อเราอาจเป็ นวิถีชีวิตที่ตา่ งจาก
ที่เราถูกเลี ้ยงดูมาอย่างสิ ้นเชิง
การติดตามพระเยซูหมายความว่าเราจะต้ องเปลี่ยนแปลงท่าทีและพฤติกรรมของเรา สิ่งนี ้ไม่ได้ เกิดขึ ้น
จากการอธิษฐานเพียงอย่างเดียว เราจะต้ องใช้ ความเพียรพยายามนําคําสอนของพระเจ้ ามาปฎิบตั ิในชีวิต
ทุกวันๆ และพระองค์พร้ อมที่จะประทานฤทธิ์อํานาจให้ เราทําให้ สําเร็ จ
พระธรรมเอเฟซัส 4:1-3 และเอเฟซัส 4:17-32 อธิบายอย่างละเอียดว่าขบวนการประจําวันนี ้มีลกั ษณะ
อย่างไร เราจําต้ อง “ถอดทิ ้ง” หรื อ กําจัดวิถีชีวิตเก่า แห่งความบาป นี่เป็ นส่วนหนึง่ ของวินยั แห่งชีวิตใหม่กบั
พระเยซู
ฮีบรู 12:1 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
“เหตุฉะนัน้ เมื่อเรามีพยานพรั่ งพร้ อมอยู่รอบข้ างเช่ นนีแ้ ล้ ว ก็ขอให้ เราละทิง้ ทุก
อย่ างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่ น ขอให้ เราวิ่งแข่ งด้ วยความเพียรพยายาม
ตามที่ได้ ทรงกําหนดไว้ สาํ หรั บเรา”
เราไม่เพียงต้ องรับผิดชอบที่จะกําจัดอุปสรรคเหล่านี ้ในชีวิตของเรา เรายังต้ องรับผิดชอบในการ “สวม”
หรื อเพิ่มคุณสมบัตแิ ละพฤติกรรมในทางบวกเข้ ามาในชีวิตของเรา สิ่งเหล่านี ้เป็ นเครื่ องหมายของการเป็ น
สาวกที่ดีของพระเยซู ข้ อพระธรรมในเอเฟซัสบทที่สี่ได้ ให้ รายละเอียดคุณสมบัตซิ งึ่ จะต้ องเกิดในชีวิตเราไว้
บ่อยครัง้ คริ สเตียนประทับใจอย่างมากกับของประทานและตะลันต์ของบางคน พระคัมภีร์กล่าวอย่าง
ชัดเจนว่า พระเจ้ าทรงเป็ นผู้ประทานของประทานเหล่านี ้แก่คนของพระองค์ ฉะนันถ้
้ าเรากําลังจะรู้สึก
ประทับใจในของประทานของบางคนก็จงประทับใจในพระเจ้ าผู้ซงึ่ ประทานสิ่งนันแก่
้ เขาทังหลาย
้
สิ่งที่เราควรประทับใจคือ คนเหล่านี ้จะถวายของขวัญอะไรกลับคืนแด่พระเจ้ า นัน่ ก็คือลักษณะนิสยั
ของเรา ขณะที่เราขวนขวายที่จะมีชีวิตตามการท้ าทายของการเป็ นสาวกของพระเยซูในแต่ละวัน นี่ไม่ใช่
เป็ นแค่ข้อควรทํา หรื อ ข้ อห้ ามทํา แต่เป็ นการพัฒนาความสัมพันธ์สว่ นตัวกับพระเยซู ให้ จดจ่อที่การ
พัฒนานิสยั อันเป็ นคุณธรรมและเราจะมีประสบการณ์กบั ชีวิตที่บริ บรู ณ์ซงึ่ พระเจ้ าทรงประทานให้ เรา

3. พัฒนาขอบเขตของชีวติ ที่มีพลานามัยดี
การมีชีวิตที่มีพลานามัยดี หมายถึง การมีขอบเขตที่มีพลานามัยดีในชีวิตของเรา ปัจจุบนั มีหนังสือ
หลายเล่มพูดถึงหัวเรื่ องนี ้ เล่มที่ดีที่สดุ เล่มหนึง่ คือ Boundaries: When to Say YES, When to Say NO To
Take Control of Your Life, by Dr. Henry Cloud and Dr. John Townsend ผู้เขียนทังสองอธิ
้
บายเรื่ องขอบเขตว่า
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เป็ นมากกว่ากฎเกณฑ์ตา่ งๆ ข้ อเหล่านันเป็
้ นแนวทางซึง่ เราตัดสินใจที่จะทําตามเพื่อปกป้องตัวเองจาก
ความเสียหายที่เกิดจากภายนอกและรักษาตัวเราเองให้ อยูใ่ นที่ปลอดภัย
ขอบเขตไม่ใช่คกุ ที่ขโมยเสรี ภาพของเรา แต่ตรงกันข้ ามขอบเขตจะปกป้องเราเพื่อเราจะมีเสรี ภาพที่จะ
ดําเนินชีวิตซึง่ พระเจ้ าต้ องการ บางคนพูดว่า “ฉันต้ องการมีเสรี ภาพ เสรี ภาพหมายถึงไม่มีข้อจํากัด” แสดง
ให้ เห็นว่าคนนันมี
้ ความเข้ าใจเรื่ องเสรี ภาพที่แท้ จริ งน้ อยนิดทีเดียว
การพัฒนาขอบเขตจะต้ องมีวินยั และดําเนินชีวิตภายใต้ วินยั นันในชี
้ วิตประจําวัน ขอบเขตเหล่านี ้จะ
ช่วยให้ เราจดจ่อในเรื่ องสําคัญจริ งๆ ในชีวิต ขอบเขตเหล่านี ้เกี่ยวข้ องกับชีวิตทุกด้ านของเรา ครอบครัว
เพื่อน คูค่ รอง ลูกๆ งานที่ทําและตัวเราเอง
โจเซ มาร์ ตเิ นส สําเร็ จหลักสูตรขององค์กรทีนชาล์เล้ นจ์สากล เขาทิ ้งชีวิตที่ติดยาไว้ เบื ้องหลัง ขณะที่
เขาอธิษฐานทูลถามพระเจ้ าว่าเขาควรทําอย่างไรดีกบั ชีวิต เขาตอบว่าพระเจ้ าสัง่ เขาไม่ให้ กลับไปยังละแวก
บ้ านเดิมของเขา โจเซเล่าต่อไปว่าพระเจ้ าอนุญาตให้ เขากลับไปยังถิ่นเดิมได้ อีกหลังจากผ่านไปสิบปี แล้ ว
บางคนอาจกล่าวว่า โจเซมีปัญหาอะไรหรื อ ดูเหมือนว่าเขาค่อนข้ างอ่อนแอ! ความจริ งแล้ วโจเซเล่า
เรื่ องนี ้หลังจากเหตุการณ์ผา่ นไปยี่สิบปี แล้ ว ขณะนี ้เขาเป็ นศิษยาภิบาลและเป็ นมิชชันนารี และเป็ นสามีและ
เป็ นคุณพ่อของครอบครัวที่รักพระเจ้ า ขอบเขตช่วยให้ เราเจริ ญเติบโตกลายเป็ นทุกอย่างที่พระเจ้ าต้ องการ
ให้ เราเป็ น
ความผิดพลาดหลายอย่างในอดีตสามารถป้องกันไม่ให้ เกิดขึ ้นในอนาคตได้ ถ้ าเราพัฒนาขอบเขตบน
พื ้นฐานความจริ งของพระเจ้ าและใช้ ชีวิตภายใต้ ขอบเขตนันในแต่
้
ละวัน

ค. ทําตามขัน้ ตอนเพื่อป้ องกันไม่ ให้ เกิดความผิดพลาดซํา้ อีก
การเจริ ญเติบโตที่แท้ จริ งหมายถึงการจัดการกับปั ญหาและความผิดพลาดในชีวิตของเรา
การเจริ ญเติบโตหมายถึงการอ้ าแขนออกรับและมีชีวิตที่มีพลานามัยดีซงึ่ พระเจ้ าทรงเตรี ยมไว้ สําหรับเรา
คริ สเตียนใหม่บางคนพูดว่า “เดี๋ยวนี ้เรามีพระเยซูในชีวิต เราจะปรนนิบตั พิ ระองค์ตลอดชีวิตที่เหลือของเรา
เราจะไม่มีวนั กลับไปสูช่ ีวิตแบบเดิมและทําความผิดพลาดในอดีตซํ ้าอีกเลย”
ฟั งคําพูดข้ างต้ นแล้ วรู้สกึ ว่าเป็ นคนฝ่ ายวิญญาณ แต่เห็นชัดว่านัน่ ไม่ใช่เครื่ องหมายของการเติบโต
เป็ นผู้ใหญ่ คนที่พดู ว่าเขาจะไม่มีวนั ล้ มอีกแสดงให้ เห็นว่าเขาไม่ได้ ดําเนินชีวิตอยูใ่ นความเป็ นจริง คนที่ยดึ
ความจริ งไว้ แน่นจะพูดว่า “ถ้ าพระเจ้ าไม่ทรงช่วยเรา เราก็คงจะล้ มอยูเ่ รื่ อยๆ ถ้ าเราดําเนินชีวิตต่อไป
ด้ วยกําลังของเราเอง เราแน่ใจว่าชีวิตคงจะเละเทะเป็ นแน่”
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ถ้ าเราต้ องการมีชยั ชนะในอนาคต เราต้ องตระหนักถึงความอ่อนแอของตัวเองและตระหนักด้ วยว่าเรา
มีชีวิตอยูใ่ นโลกที่มีสงคราม สงครามฝ่ ายวิญญาณ ซาตานออกมาเพื่อจะทําลายเรา มันไม่ได้ ตอ่ สู้อย่าง
ยุตธิ รรม มันเป็ นผู้มสุ า มันจะพยายามล่อลวงเราและทําให้ เราหันจากสิ่งที่ดีที่สดุ ที่พระเจ้ าทรงเตรี ยมไว้
สําหรับเรา
แต่นอกเหนือจากการโจมตีฝ่ายวิญญาณซึง่ มาจากซาตานแล้ ว เราต่างก็ยงั เผชิญปั ญหาเป็ นส่วน
หนึง่ ตามปกติของชีวิต ปั ญหาแต่ละปั ญหาเปิ ดโอกาสที่จะล้ มลงอีก หรื อไม่เราก็สามารถนําความจริงของ
พระเจ้ ามาประยุกต์ใช้ กบั ปั ญหาแต่ละอย่างได้ และเจริ ญเติบโตต่อไป ชีวิตเป็ นมากยิ่งกว่าการมีปัญหาแต่
วิธีหนึง่ ที่มีประโยขน์มากที่สดุ ในการเตรี ยมตัวเพื่ออนาคตที่ประสบความสําเร็จคือ จงซื่อสัตย์หากเรา
ต้ องการรับความช่วยเหลือจากพระเจ้ าเพื่อเผชิญกับสิ่งที่รออยูข่ ้ างหน้ า

1. สร้ างแผนการป้ องกันไม่ ให้ เกิดความผิดพลาดซํา้
ชายหนุม่ คนหนึง่ กล่าวว่า “ตราบใดที่ผมรักพระเยซู ผมก็จะไม่มีปัญหา” การรักพระเยซูเป็ นสิ่งที่สําคัญ
แต่เราส่วนใหญ่ต้องเพิ่มแผนการป้องกันตัวเราจากความผิดพลาดในอนาคตด้ วย จุดประสงค์ทงหมดของ
ั้
การวางแผนป้องกันไม่ให้ เกิดความผิดพลาดซํ ้าเพื่อช่วยยกระดับการตื่นตัวต่ออันตรายที่อยู่ข้างหน้ า
การทําผิดซ้าํ
การพลาดกลับไปสูช
 ีวิตที่ทาํ ผิดอยางเดิม
หลายปี ก่อน คศ 2001 รูดี ้ กิวเลียนิ ซึง่ เป็ นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ คได้ ใช้ เวลาและเงินทองจํานวนมากฝึ กฝน
คนงานในนครนันสํ
้ าหรับความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดวิกฤติการณ์ในอนาคต บางคนตําหนิวา่ เรื่ องนี ้เป็ นการ
สิ ้นเปลืองเวลาและเงินทอง จนกระทัง่ วันที่ 11กันยายน 2001 เมื่อผู้ก่อการร้ ายโจมตีนครนิวยอร์ ค มีการ
ดําเนินการตามแผนฉุกเฉินนัน้ ผลการปฏิบตั ิก็คือคนจํานวนมากได้ รับการช่วยให้ รอดชีวิต
เราจําเป็ นต้ องใช้ ความจริ งของพระเจ้ าเพื่อระบุวา่ อะไรคือปั ญหาซึง่ มีแนวโน้ มว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต
เราจําเป็ นต้ องศึกษาและเตรี ยมตัวสําหรับหนทางป้องกันไม่ให้ ปัญหาเหล่านันท่
้ วมท้ นเรา เราจําเป็ นต้ อง
วางแผนวิธีตอบสนองเมื่อการทดลองเหล่านี ้มาถึง
นี่ไม่ใช่เพียงแต่คดิ เท่านัน้ เราจําเป็ นต้ องเขียนแผนการป้องกันเราจากการทําความผิดพลาดซํ ้า เรา
จะต้ องทบทวนแผนนี ้เป็ นประจํา อาจต้ องทบทวนทุกวัน
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ชายหนุม่ คนหนึง่ พลาดล้ มลงเรื่ องความบาปทางเพศ เขาคิดและระบุเหตุผล 30 อย่างที่เขาไม่ต้องการ
กลับสูก่ ิจกรรมที่เป็ นความบาปนันอี
้ ก และนี่เป็ นส่วนหนึ่งของแผนการป้องกันไม่ให้ กลับไปทําความ
ผิดพลาดซํ ้า ทันทีที่เขาตื่นขึ ้นทุกเช้ าเขาจะอ่านเหตุผลเหล่านัน้ ดังๆ ให้ ตวั เองได้ ยิน
นี่ไม่ใช่หนทางที่จะทําให้ หลุดพ้ นจากปั ญหาของชายหนุม่ คนนี ้ นี่เป็ นเพียงส่วนหนึง่ ของแผนการ
ป้องกันไม่ให้ เขาทําความผิดพลาดซํ ้าเท่านัน้
อีกกิจกรรมหนึง่ ซึง่ สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ ทําความผิดพลาดซํ ้าคือการใคร่ ครวญถึงผลที่เกิดจาก
ความผิดพลาดอย่างถี่ถ้วน ถ้ ากษัตริ ย์ดาวิดได้ ใช้ เวลาพิจารณาถึงผลจากความบาปในคืนที่พระองค์ทรง
เห็นนางบัทเชบา พระองค์คงตระหนักว่าความพึงพอใจเพียงไม่กี่นาทีนนไม่
ั ้ ค้ มุ ค่ากับโศกนาฏกรรมใหญ่
หลวงที่เกิดขึ ้นตามมาเมื่อพระองค์เลือกทําบาป
แผนการป้องกันไม่ไห้ เราทําความผิดพลาดซํ ้าจะต้ องรวมถึงบรรดาอาการหรื อสัญญาณว่าความ
ยากลําบากกําลังมาเยือนถ้ าเราไม่เปลี่ยน บางคนมองคนดื่มเหล้ าและพูดว่า “เขาพลาดทําผิดอีกแล้ ว
้
าจะไปถึงจุดที่เขา
เพราะวันนี ้เขาเริ่ มดื่มอีก” แต่การทําผิดพลาดซํ ้าไม่ได้ เริ่ มเกิดในวันนี ้ มีหลายขันตอนกว่
้
ง่ นําไปถึงจุดที่ทําความผิดพลาดซํ ้า ให้ อา่ นหน้ า
เริ่ มดื่ม มีการค้ นคว้ าหนึง่ ให้ ความเห็นว่ามี 37 ขันตอนซึ
54 - 66 ในหนังสือ Counseling for Relapse Prevention by Terence T. Gorski & Merlene Miller
(Herald House—Independence Press).
ในแผนการป้องกันไม่ได้ เกิดความผิดพลาดซํ ้าจําเป็ นต้ องระบุด้านที่เป็ นจุดอ่อนในชีวิตของเราและระบุ
ขันตอนที
้
่เจาะจงลงไปข้ างๆ เพื่อป้องกันไม่ไห้ เราทําความผิดพลาด และรักษาให้ เราเดินอยู่บนเส้ นทางที่
นําไปสูส่ ภาพดี เส้ นทางที่พระเจ้ าทรงต้ องการให้ เราเดิน

2. ระบุส่ ิงที่เป็ นตัวเร้ า
ขันตอนสํ
้
าคัญอันหนึง่ ในการป้องกันความผิดพลาดในอนาคตคือการระบุสิ่งที่เป็ นตัวเร้ าในอดีตที่นําเรา
้ ทําให้ เราตกอยู่
ไปสูค่ วามล้ มเหลว สิ่งนันจะเป็
้
นอะไรก็ได้ อาจเป็ นคนๆ หนึง่ การเพียงแค่อยูใ่ กล้ คนๆ นันก็
ในภาวะที่เสี่ยง อาจเป็ นสถานที่ โดยเฉพาะสถานที่ซงึ่ เป็ นส่วนหนึง่ ในวิถีชีวิตในอดีตซึง่ ความบาปและ
ความผิดพลาดได้ เกิดขึ ้น สิ่งเร้ าอาจจะเป็ นกลิ่น ความคิด ภาพ เพลง ประสบการณ์ที่เครี ยด เช็คเงินเดือน
ความรู้สกึ โกรธหรื อท้ อแท้ ความคิดเกี่ยวกับอะไรก็สามารถเป็ นตัวเร้ าในชีวิตของเราได้
เราจะต้ องระบุสิ่งที่มีแนวโน้ มที่จะเป็ นสิ่งเร้ าของเรา ให้ เขียนลงไปและเริ่ มแสวงหาวิถีทางของพระเจ้ า
ในการสนองตอบต่อสิ่งเร้ านัน้ อาจต้ องวิ่งหนีเหมือนที่โยเซฟได้ ทําในพันธสัญญาเดิม อาจเป็ นการอยูแ่ ละ
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เผชิญหน้ ากับสิ่งนันด้
้ วยความจริ งของพระเจ้ าเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงกระทําในพระธรรมมัทธิวบทที่ 4
เมื่อซาตานทดลองพระองค์ให้ กระทําบาป
สิ่งเร้ าเหล่านี ้จะเริ่ มสูญเสียอํานาจเหนือเราเมื่อเราถวายตัวที่จะติดตามวิถีทางของพระเจ้ าต่อสิ่งเร้ า
เหล่านัน้

3. พัฒนาความสัมพันธ์ แบบรายงานความรับผิดชอบต่ อกัน
ถ้ าเราจะเริ่ มป้องกันความผิดพลาดในอนาคตเราจะต้ องมีความสัมพันธ์กบั บางคนในลักษณะรายงาน
ความรับผิดชอบ เราจําเป็ นต้ องมีคนหนึง่ หรื อหลายคนซึ่งเราอนุญาตให้ เขากล้ าพูดกล้ าเตือนเราอย่างสัตย์
ซื่อในสิ่งที่เขาเห็นในชีวิตของเรา เราจะต้ องบอกเขาได้ วา่ เราจะรายงานชีวิตเรากับเขาในด้ านใดบ้ าง
เราจะต้ องพบกับคนนี ้อย่างสมํ่าเสมอและเขาจะต้ องถามคําถามที่เจาะจงมากและรอคอยคําตอบที่
ตรงไปตรงมาจากเราด้ วย
ความสัมพันธ์เช่นนี ้จะเกิดผลดีก็ตอ่ เมื่อเราสัญญาที่จะซื่อสัตย์ตอ่ เขา เพราะเราสามารถซ่อนความจริ ง
จากเขาได้ อย่างง่ายดาย แต่ใครเล่าที่เจ็บปวดจากการกระทําเช่นนัน้ ตัวเราเองไม่ใช่หรื อ
การมีความสัมพันธ์แบบการรายงานความรับผิดชอบกับบุคคลที่ไว้ ใจได้ เป็ นสิ่งที่จําเป็ นต่อการ
เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การกระทําเช่นนี ้ไม่ได้ ทําเพียงไม่กี่สปั ดาห์หลังจากที่เราพลาดกระทําผิด
ความสัมพันธ์แบบการรายงานความรับผิดชอบเป็ นกุญแจสําคัญดอกหนึง่ ในชีวิตของทุกคนที่ต้องการ
เจริ ญเติบโตต่อไปเรื่ อยๆ
ความผิดพลาดไม่ได้ เป็ นเพียงปั ญหาของคริ สเตียนใหม่ ผู้นําหลายคนซึง่ ได้ ปรนนิบตั ิรับใช้ พระเจ้ าเป็ น
เวลาหลายปี ก็เป็ นตัวอย่างที่นา่ เศร้ าว่าความผิดพลาดสามารถส่งผลกระทบต่อคนทุกวัย สิ่งที่คล้ ายๆ กัน
ของผู้นําเหล่านี ้ที่ทําพลาดคือที่เขาไม่มีความสัมพันธ์แบบการรายงานความรับผิดชอบในชีวิตของเขา

สรุ ป
พระเจ้ ามีอนาคตที่ยิ่งใหญ่เตรี ยมไว้ สําหรับเรา และการเติบโตผ่านความผิดพลาดเป็ นส่วนหนึง่ ของ
เรื่ องยากที่ทกุ คนเผชิญอยู่ การเจริ ญเติบโตที่สมดุลเป็ นกุญแจสําคัญนําไปสูช่ ีวิตคริ สเตียนที่ประสบ
ความสําเร็ จ
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ถ้ าผู้ใดก็ตามใช้ เวลาทังหมดของเขาพั
้
ฒนาร่างกายแต่ไม่ได้ ทําอะไรเลยเพื่อพัฒนาด้ านจิตใจหรื อจิต
วิญญาณ เขากําลังมุง่ หน้ าไปหาความลําบาก เราจะต้ องสร้ างสมดุลระหว่างโลกฝ่ ายวิญญาณและโลก
ฝ่ ายวัตถุ เราจะต้ องคิดถึงทังสองฝ่
้
ายเมื่อเราตอบสนองต่อสถานการณ์ทกุ สถานการณ์ในชีวิต
ชีวิตของพระเยซูคริ สต์เป็ นแบบอย่างที่สมบูรณ์ของชีวิตที่สมดุล การเจริ ญเติบโตที่สมดุลเป็ นกุญแจ
นําไปสูช่ ีวิตคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์สามารถช่วยให้ เราเติบโตผ่านปั ญหาและ
ความผิดพลาดทุกอย่างเพื่อเราจะเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็จ เราไม่สามารถทําสิ่งนี ้ได้ ถ้าไม่ได้ รับ
ความช่วยเหลือจากพระองค์
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บทที่ 4
การทําผิดพลาดซํา้
คริ สหันกลับไปเสพยาอีกครัง้ ในวันที่เขาสําเร็จโปรแกรมสําหรับรักษาผู้ปวยติดยา ฉะนัน้ เขาเริ่ มทํา
ผิดพลาดซํ ้าเมื่อไร?
โจ เป็ นคุณพ่อยังหนุม่ เขากลับไปทําผิดอีกหกปี หลังจากที่จบโปรแกรมสําหรับรักษาผู้ป่วยติดยา
ภายในไม่กี่สปั ดาห์หลังจากที่เขากลับไปเสพยาเขาก็เข้ าศูนย์ขององค์กรทีนชาล์เล้ นจ์สากลเพื่อเข้ าโครงการ
กลับสูส่ ภาพดี โจกล่าวว่าตลอดหกปี ที่เขาไม่ได้ ใช้ ยาเขารู้สกึ ไม่สบายใจ แต่เวลาที่เขาเสพยาเขากลับรู้สกึ
เป็ นปกติดี ฉะนัน้ “การกลับสูส่ ภาพดีหลังจากที่ยอมแพ้ ” เขาได้ ตามที่เขาควรได้ รับหรื อ
การทําผิดซ้าํ
การพลาดกลับไปสูช
 ีวิตที่ทาํ ผิดอยางเดิม
ไดแอน มาจากครอบครัวใหญ่ พี่น้องชายหญิงส่วนใหญ่ของเธอติดยา ในที่สดุ เธอเข้ าสูโ่ ปรแกรม
ดีทอกซ์และเลิกยา ต่อมาเธอเข้ าสูโ่ ปรแกรมสามสิบวัน หลังจากเสร็จสิ ้นโปรมแกรมเธอต่อด้ วยวินยั
ประจําวันของการห่างจากยาเสพติด รับประทานอาหารอย่างเหมาะสม พักผ่อนและดําเนินที่มีพลานามัย
ดี แต่ภายใจเธอยังคงมีความรู้สกึ ว่างเปล่า
เมื่อเธอหารื อกับที่ปรึ กษาเกี่ยวกับความว่างเปล่านี ้ เขากล่าวว่า “โอ คุณเพียงแต่ต้องเรี ยนรู้ที่จะมีชีวิต
อยูก่ บั ความรู้สกึ ว่างเปล่านัน้ ” ดีที่เพื่อนคนหนึง่ ของไดแอนบอกเธอว่าพระเยซูทรงสามารถเติมเต็มความ
ว่างเปล่านัน้ ไดแอนตัดสินใจมอบชีวิตของเธอแด่พระเยซู ไม่นานนักความว่างเปล่าก็ได้ รับการเติมเต็มด้ วย
ความชื่นชมยินดีและสันติสขุ ที่แท้ จริ ง ยี่สิบปี ตอ่ มาไดแอนยังคงมีชีวิตอยูโ่ ดยปลอดยาเสพติดและยังคงมี
ความรักต่อพระเยซูอย่างลึกซึ ้ง
ฉะนันอะไรคื
้
อสิ่งที่ทําให้ เกิดความแตกต่างระหว่างสามคนนี ้ เหตุใดการพลาดทําผิดซํ ้าจึงส่งผล
กระทบต่อคนเราต่างกัน เราจะป้องไม่ให้ เกิดการทําผิดพลาดซํ ้าได้ อย่างไร อะไรคือสัญญาณล่วงหน้ าว่า
จะเกิดการทําผิดซํ ้า เราควรทําอะไรเมื่อพลาดทําความผิดซํ ้า

การเติบโตผ่ านความผิดพลาด

55

ในบทนี ้เราจะพิจารณาคําถามบางประการข้ างต้ น สิ่งสําคัญคือต้ องจําไว้ วา่ พระเจ้ าทรงยิ่งใหญ่กว่า
การติดสิ่งเสพติดใดๆ หรื อทุกปั ญหาที่ครอบงําชีวิตเรา พระองค์ทรงประทานทางหลุดพ้ นจากทุกปั ญหาที่
เราเผชิญ ท่ามกลางปั ญหาเหล่านี ้พระองค์ยงั คงประทานพระสัญญาว่าพระองค์จะไม่ทรงละเราหรื อ
ทอดทิ ้งเราเลย
เราเห็นภาพความห่วงใยของพระเยซูในเรื่ องนี ้ชัดเจนเมื่อเราพิจารณาว่าพระองค์ตรัสอะไรกับคนที่
พระองค์เพิ่งรักษาเขา
ยอห์ น 5:14 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
ภายหลังพระเยซูได้ ทรงพบคนนัน้ ในพระวิหารและตรั สกับเขาว่ า “นี่แน่ ะ เจ้ าหาย
โรคแล้ ว อย่ าทําบาปอีก มิฉะนัน้ เหตุร้ายกว่ านัน้ จะเกิดกับเจ้ า”
ถ้ าพระเยซูทรงช่วยเราให้ ชนะความผิดพลาดในอดีต อย่าทําลายสิ่งเหล่านันและหั
้
นกลับไปสูว่ ิถีแห่ง
บาปในอดีตของเรา พระเยซูทรงกล่าวถึงประเด็นนี ้เมื่อทรงกล่าวถึงคนหนึง่ ซึง่ ได้ ขบั ผีออกแต่ตอ่ มาคนนัน้
ไม่ได้ อนุญาตให้ พระเจ้ าเข้ ามาและเติมเต็มชีวิตของเขา
มัทธิว12:43-45 ฉบับอมตธรรมเพื่อชีวิต
“เมื่อวิญญาณชั่วออกจากผู้ใดแล้ ว มันก็ไปทั่วถิ่นแล้ ง แสวงหาที่พักและไม่ พบ มัน
จึงว่ า “ข้ าจะกลับไปยังบ้ านที่ข้าจากมา” พอมาถึงก็พบว่ าบ้ านนัน้ ว่ างอยู่ เก็บกวาด
สะอาด และจัดเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย จึงไปพาผีอ่ ืนๆ อีกเจ็ดตนซึ่งชั่วร้ ายยิ่งกว่ า
มันเข้ ามาอาศัยที่น่ ันด้ วย และในที่สุดสภาพของคนนัน้ ก็เลวร้ ายยิ่งกว่ าตอนแรก
เสียอีก คนในยุคที่ช่ ัวร้ ายนีก้ เ็ ป็ นเช่ นนัน้ ”
เราจําเป็ นต้ องอ้ าแขนรับความช่วยเหลือทุกๆ อย่างซึง่ พระเยซูทรงประทานแก่เรา พระองค์ทรงพร้ อมที่
จะช่วยแม้ เมื่อเราสะดุดล้ มลง

ก. สาเหตุเจ็ดประการที่ทาํ ให้ การกลับสู่สภาพดีกลับไปสู่การทํา
ผิดพลาดซํา้ อย่ างรวดเร็ว
1. ความคิดแบบเวทมนต์ คาถา
เป็ นการง่ายมากที่จะเชื่อว่าปั ญหาทังหมดของเราได้
้
รับการแก้ ไขแล้ ว ถ้ าวันนี ้เราไม่ร้ ูเจ็บปวด ความคิด
ที่วา่ ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงแบบร่ายเวทมนต์เป็ นปัญหาใหญ่ในชีวิตคนจํานวนมาก ถ้ าเขาผ่านวิกฤตซึง่
เกิดจากความผิดพลาดหรื อการเสพติดของเขาก่อขึ ้นได้ เขาจะเห็นว่านี่เป็ นเครื่ องหมายว่าทุกอย่างหายดี
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แล้ ว “ฉันสบายดี ฉันสามารถรับมือกับเรื่ องนี ้ได้ ด้วยตนเอง ฉันได้ รับการปลดปล่อยแล้ ว” แต่เขายังไม่ได้
ทําตามขันตอนในการจั
้
ดการกับสาเหตุตา่ งๆ ของความผิดพลาดในอดีตอย่างจริงจัง

2. การไม่ อยู่ในสภาพแวดล้ อมเดิม และ มีการเปลี่ยนแปลงที่
แท้ จริง
ผู้ตดิ ยาซึง่ เข้ าสูโ่ ปรแกรมการกลับสูส่ ภาพดีอาจทําลายวงจรการเสพยาในชีวิตของเขาจนเขาไม่สามารถ
เข้ าถึงยาได้ อีกต่อไป เขาเข้ าขบวนการดีท็อกซ์และทําให้ ร่างกายปลอดจากยา
แต่เพียงแค่ผา่ นขันตอนดี
้
ท็อกซ์ไม่ได้ เป็ นคําตอบทังหมดสํ
้
าหรับผู้ที่ตดิ ยา นัน่ เป็ นเพียงขันตอนหนึ
้
ง่ ใน
บรรดาขันตอนเริ
้
่ มต้ นของการกลับสูส่ ภาพดี การเปลี่ยนแปลงที่แท้ จริงเป็ นขันตอนที
้
่ลกึ กว่าการแค่ไม่เสพ
ยาในวันนี ้
สําหรับบางคนที่ติดยา การเข้ าส่วนในโปรแกรมการกลับสูส่ ภาพดีคือการละเว้ นจากสภาพแวดล้ อม
เดิม เขาไม่ใช้ ยาเพราะเหตุผลง่ายๆ คือไม่มีทางเข้ าถึงยา แต่ทนั ทีที่ออกจากโปรแกรมกลับสูส่ ภาพดี เขาก็
กลับไปเสพยาภายในไม่กี่ชวั่ โมงหรื อไม่กี่วนั หรื อไม่กี่สปั ดาห์หลังจากนัน้ การเปลี่ยนแปลงที่แท้ จริ งนันเป็
้ น
มากกว่าการงดไม่อยูใ่ นสภาพแวดล้ อมเดิม

3. เพื่อนเก่ า
เส้ นทางหนึง่ ที่ทําให้ กระทําความผิดซํ ้าอย่างรวดเร็ วคือการติดต่อกับเพื่อนเก่าทันทีที่เราสําเร็จออกจาก
โปรแกรมการกลับสูส่ ภาพดี การกลับสูส่ ภาพดีที่แท้ เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเลือกที่จะเข้ มแข็ง และเรื่ อง
หนึง่ ที่เกี่ยวกับเรื่ องนี ้คือการที่เราเกี่ยวข้ องกับเพื่อนๆ ในอดีต การเลือกที่จะตัดใจจากเพื่อนเก่าและแสวงหา
เพื่อนใหม่ซงึ่ พระเจ้ าทรงเห็นด้ วยนันต้
้ องมีการอุทิศตัวที่แท้ จริ ง

4. วิธีการแก้ ไขปั ญหาแบบเดิมๆ
ปั ญหาจะยังคงเป็ นส่วนหนึง่ ในชีวิตของเรา ทังขณะที
้
่เราอยูใ่ นโปรแกรมกลับสูส่ ภาพดีและหลังจากที่
เราออกไปแล้ ว สาเหตุใหญ่สาเหตุหนึง่ ที่คนติดกับดักของปัญหาและการใช้ สิ่งเสพติดคือยุทธวิธีซงึ่ เขาใช้ ใน
การตอบสนองตอบต่อปั ญหาเหล่านัน้ ถ้ าเรายังคงใช้ รูปแบบเดิมๆ ก็มีแนวโนม้ ว่าเราจะจบลงด้ วยการทํา
ความผิดซํ ้าอีก
ถ้ าความผิดพลาดในอดีตทําให้ เราเกิดความเครี ยด เราได้ เรี ยนรู้ที่จะรับมือกับความเครี ยดในวิธีใหม่
จริ งๆ แล้ วหรื อยัง วิธีซงึ่ พระเจ้ าต้ องการให้ เราใช้ คริ สเตียนหนุม่ คนหนึง่ สําเร็ จการอบรมอย่างดีจากองค์กร
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ทีนชาล์เล้ นจ์สากล ขณะที่เขากําลังขับรถกลับจากการสัมภาษณ์ในอีกรัฐหนึง่ รถของเขาเกิดเสียและด้ วย
ความเครี ยดมากในขณะนันทํ
้ าให้ เขากลับไปใช้ วิธีการเดิมของตนในการรับมือกับปั ญหานัน้ เขากลับไปดื่ม
เหล้ า
ขันตอนที
้
่สําคัญที่สดุ อันหนึง่ เพื่อกลับสูส่ ภาพดีคือการเรี ยนรู้วิธีใหม่ในการตอบสนองต่อปั ญหา สิ่งนี ้
จําต้ องได้ รับความช่วยหลือของพระเจ้ า
สุภาษิต 3:5-6 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
จงวางใจในพระเจ้ าด้ วยสุดใจของเจ้ า และอย่ าพึ่งพาความรอบรู้ ของตนเอง
จงยอมรั บรู้ พระองค์ ในทุกทางของเจ้ า และพระองค์ จะทรงกระทําให้ วิถีของเจ้ า
ราบรื่ น

5. ไม่ ได้ พ่งึ ฤทธ์ เดชของพระเจ้ า
ความผิดพลาดเกิดขึ ้นซํ ้าอีกเนื่องจากเราพยายามดําเนินชีวิตโดยพึง่ กําลังของเราเอง ถ้ าเราต้ องการจะ
มีชีวิตที่กลับสูส่ ภาพดีดงั เดิมเราต้ องตระหนักถึงความอ่อนแอของเราและเรี ยนรู้ ที่จะพึง่ พิงในฤทธิ์เดชของ
พระเจ้ าทุกวัน ต้ องอาศัยมากกว่าความรู้ในสมองเราเท่านัน้

6. มีปัญหาที่ยังไม่ ได้ รับการแก้ ไข
ความผิดพลาดซํ ้าสามารถเกิดขึ ้นได้ ง่ายหากเรายังมีปัญหาในอดีตซึง่ ยังไม่ได้ รับการแก้ ไข เราอาจมี
ความสามารถในการซ่อนปั ญหาเหล่านันขณะที
้
่เราอยูใ่ นโปรแกรมกลับสูส่ ภาพดี แต่ถ้าเราไม่ได้ จดั การกับ
ปั ญหาเหล่านันนั
้ น่ ก็จะเป็ นตัวเร่งให้ เราจะทําความผิดพลาดซํ ้าเร็ วยิ่งขึ ้นในอนาคต

7. แยกชีวติ เราออกเป็ นส่ วนๆ ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
ความลับเป็ นส่วนสําคัญส่วนหนึง่ ของการพลาดกลับไปทําผิดอีก ถ้ าเราไม่ยอมมอบชีวิตทังหมดของ
้
เราแด่พระคริ สต์เราก็อยูบ่ นเส้ นทางของการพลาดทําความผิดซํ ้า เราสามารถเปิ ดใจอย่างมากให้ พระเจ้ า
ช่วยในบางด้ านของชีวิตแต่เรายังคงสงวนบางด้ านของชีวิตไว้ เอง เป็ นการง่ายมากที่จะกําหนดชีวิตเป็ น
ด้ านๆ ในความคิดของเรา ด้ านนี ้เปิ ดต่อพระเจ้ า แต่ด้านนี ้เป็ นเรื่ องส่วนตัว
เราได้ พิจารณาเหตุผลเจ็ดประการซึง่ ทําให้ บางคนกลับไปทําความผิดซํ ้าอย่างรวดเร็ ว และหันกลับสูว่ ิถี
ชีวิตเดิมที่ทําผิดพลาด อย่างไรก็ตามไม่ใช่วา่ การทําผิดพลาดซํ ้าเกิดขึ ้นในหนึง่ หรื อสองวัน บางคนอนุญาต
ให้ สิ่งเล็กๆ น้ อยๆ เข้ ามาในชีวิตของตนและสิ่งนันเริ
้ ่ มทําร้ ายชีวิตตนเอง เขาค่อยๆ เหินห่างจากชีวิตซึง่ เคย
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รักพระเยซูอาจกินเวลาหลายเดือนหรื ออาจเป็ นหลายปี ให้ เราพิจารณาความผิดพลาดซํ ้าและสิ่งที่
ก่อให้ เกิดขึ ้นอย่างชัดๆ

ข. อะไรคือสาเหตุของการทําผิดพลาดซํา้
ถ้ าเราจะมีชยั ชนะเหนือการทําผิดซํ ้าหรื อป้องกันไม่ให้ เกิดความผิดพลาดซํ ้าได้ เราต้ องเข้ าใจว่าอะไร
คือสาเหตุหนึง่ ที่ทําให้ ทําความผิดซํ ้าในชีวิตของเรา การเกิดความผิดพลาดซํ ้าไม่ได้ มีเพียงสาเหตุเดียว
ความผิดพลาดซํ ้าเกิดในชีวิตของเราได้ หลายทาง

1. เราไม่ สามารถทําผิดพลาดซํา้ ถ้ าเรายังไม่ เคยมีประสบการณ์
กลับสู่สภาพดี
ชายหนุม่ ซึง่ หันกลับไปเสพยาในวันที่เขาออกจากการโปรแกรมได้ ตงคํ
ั ้ าถามที่เป็ นความจริ งคือ เขา
เคยมีประสบการณ์กลับสูส่ ภาพดีจริ งๆ หรื อ “อาการเมาแห้ ง” เป็ นคําที่ใช้ ทวั่ ไปในหมูผ่ ้ ทู ี่ตดิ เหล้ า คํานี ้มี
ความหมายว่าคนนันไม่
้ ได้ ดื่มเหล้ าในวันนี ้ แต่ในใจลึกๆ เขายังคิดเหมือนกับคนติดเหล้ า มุมมองของเขา
ยังคงอยูใ่ นความคิดของคนติดเหล้ า
เอ็ดดี ้เป็ นชายหนุม่ อีกคนหนึ่งซึง่ ไม่เคยผ่านโปรแกรมบําบัดทางยาสําเร็จเลย ตลอดสามปี ที่ผา่ นมาเขา
เสพยามาตลอด แต่ไม่ใช่ทกุ วัน เขาพูดว่า “ผมจะหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดได้ ถ้าต้ องการ” และเขา ก็หยุดได้ จริ ง บ่อยครัง้ เขาหยุดเป็ นเดือน แต่แล้ วมีบางสิ่งเกิดขึ ้นและเขาก็ “ล้ มลง” และพบว่าตัวเองเสพยาอีกครัง้
เอ็ดดี ้ไม่ได้ มองตัวเองว่าติดยา เพราะเขาเปรี ยบเทียบตัวเองกับคนติดยาคนอื่นๆ ซึง่ เสพยาทุกวัน แต่
ในความเป็ นจริ งเอ็ดดี ้ไม่ได้ พลาดกระทําผิดซํ ้าทุกๆ สามสิบวันเนื่องจากเขาไม่เคยกลับสูส่ ภาพที่หายขาด
จริงๆ เอ็ดดี ้เชื่อพระเจ้ าและไปคริ สตจักร เอ็ดดี ้คือผู้ติดยาประเภทที่หลายคนเรี ยกว่า “คนติดยาที่ยงั ทํางาน
ได้ ” เขาเสพยาเสพติดจริ ง แต่ตวั เขาเองไม่เชื่อว่าเขาติดยา และเขายังสามารถทํางานในสังคมได้ เขา
ยังคงหางานทําได้ เขามีงานใหม่สามงานในสิบสองเดือนที่ผา่ นไป
ครอบครัวของเอ็ดดี ้ไม่จําเป็ นต้ องสนใจกับการทําผิดพลาดซํ ้าของเขา แต่เขาจะต้ องนําเอ็ดดี ้ไปสูท่ ี่ซงึ่
เขาจะได้ รับความช่วยเหลือให้ ร้ ูตวั ว่ากําลังติดยา
ผู้เข้ าร่วมโปรแกรมอีกคนหนึ่งออกจากโปรแกรมขององค์กรทีนชาล์เล้ นจ์สากลหลังจากเข้ ามาได้ สองวัน
ผู้ร่วมโปรแกรมคนอื่นๆ พูดว่า “เธอกลับไปเสพอีกแล้ ว” เวลาเพียงสองวันในองค์กรทีนชาล์เล้ นจ์สากลนัน้
ยังไม่ครบถ้ วนสําหรับโปรแกรมการกลับสูส่ ภาพดีเลย
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2. พลาดที่จะจัดการกับปั ญหาในอดีต
มีหลายคนซึง่ ได้ ผ่านการอบรมตามโปรแกรมให้ กลับสูส่ ภาพดีดงั เดิม แต่เมื่อเขากลับสู่สงั คมและเผชิญ
กับปัญหาเดิมหรื อปั ญหาใหม่ เขาพบว่าตนเองติดกับดักในความผิดพลาดอีกครัง้ และบางคนในกลุม่ นี ้ก็
หวนกลับไปเสพยา
หลายคนพลาดที่จะพัฒนาทักษะการแก้ ไขปั ญหาที่มีประสิทธิภาพ ฉะนันเขาจึ
้
งพลาดล้ มด้ วย
เนื่องจากใช้ วิธีการเดิมในการรับมือกับปั ญหา และพบว่าตัวเขาเองถูกดึงกลับเข้ าไปยังรูปแบบเดิมของการ
ตอบสนองต่อปั ญหา ไม่นานนักหลังจากที่เขาเยียวยาความเจ็บปวดด้ วยทางออกแบบเดิม ยาเสพติดก็นํา
ความเจ็บปวดนันไปและทํ
้
าให้ เขาโล่งใจ แต่นนั่ เป็ นคําตอบจอมปลอมเพราะในไม่ช้าความปลอดโปร่งที่ยา
เสพติดให้ จะก่อปั ญหาให้ เกิดมากขึ ้น
สิ่งเหล่านี ้หมายความว่าเวลาของเขาที่ใช้ ไปกับโปรแกรมการกลับสูส่ ภาพดีสญ
ู ไป เปล่าๆ ใช่ไหม คน
เหล่านี ้ต้ องเดินผ่านโปรแกรมทังหมดอี
้
กครัง้ ใช่ไหม อาจจะไม่ใช่ สิ่งที่คนเหล่านี ้จําเป็ นต้ องทําคือ ได้ รับ
ความช่วยเหลือในการรับมือกับปั ญหาซึง่ คอยทําให้ เขาทําผิดพลาดอยูร่ ํ่ าไป อาจจะมีบางด้ านในชีวิตเป็ น
พิเศษซึง่ เขาจําเป็ นต้ องเติบโตเพื่อเขาจะประสบความสําเร็ จที่พระเจ้ าต้ องการให้ เขาเป็ น อย่างไรก็ตาม
สําหรับคนอื่นความผิดพลาดเหล่านี ้เป็ นอาการหนึง่ ที่บง่ ว่าเขาเหล่านันยั
้ งไม่เคยมอบชีวิตให้ พระเยซูและ
อนุญาตให้ พระองค์เป็ นผู้นําในชีวิตของเขา จนกว่าเขาจะยอมมอบตนเองให้ พระเยซู เขาจะมีแนวโน้ มที่
ยังคงอยู่บนเส้ นทางที่ทําความผิดพลาดมากยิ่งขึ ้น

3. การเสพติดอื่นๆ และปั ญหาที่ควบคุมชีวติ
บางคนมีการพัฒนาที่ดีขึ ้นจริ งในการจัดการเฉพาะเรื่ องการเสพติดในชีวิตของเขา อย่างไรก็ตามเขาได้
ละเลยปั ญหาสําคัญอย่างอื่น ถ้ าปั ญหาดังกล่าวไม่ได้ รับการจัดการในไม่ช้าปั ญหาเหล่านันจะส่
้ งผล
กระทบต่อชีวิตของผู้ที่สําเร็ จโปรแกรมการกลับสูส่ ภาพดีได้ ปัญหาเหล่านี ้สามารถเปิ ดทางนําให้ คนนัน้
กลับไปตกอยูใ่ นพันธนาการของการกลับไปติดยาอีกครัง้
ถ้ าเช่นนันอะไรคื
้
ออนาคตของคนเหล่านันซึ
้ ง่ ถูกยาเสพติดครอบงําไว้ มีความหวังที่เขาจะเป็ นอิสระ
อย่างแท้ จริ งไหม พระสัญญาของพระเจ้ ากล่าวเจาะจงอย่างชัดเจน พระองค์จะทรงประทานหนทาง
หลีกเลี่ยงแก่เราเสมอเมื่อเราเผชิญการทดลอง ฤทธิ์เดชของพระองค์มีเพียงพอเสมอสําหรับการเผชิญ
ปั ญหาทุกอย่างของชีวิต
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เหตุผลง่่ายที่สดุ ที่คนเราพลาดกระทําความผิดซํ ้าคือเขาไม่ได้ มีชีวิตในลักษณะซึง่ มีความสัมพันธ์ที่
ถูกต้ องกับพระเยซู เราทุกคนต่างก็ไปไม่ถึงความสมบูรณ์ดีพร้ อมทุกประการ แต่ถ้าเราจริ งใจในการจดจ่อ
กับพระเยซู พระองค์จะช่วยเรา
เราสามารถป้องไม่ให้ เกิดความผิดพลาดซํ ้าได้ การกลับสู่สภาพดีสามารถเป็ นจริ งและถาวรได้ ให้ เรา
พิจารณาให้ ดีเรื่ องการทําผิดพลาดซํ ้าและการกลับสูส่ ภาพดี

ค. เข้ าใจการทําผิดพลาดซํา้
เอ็ดดี ้กล่าวว่า “ผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ ้น ผมไปเยี่ยมเพื่อนคนนี ้และก่อนที่ผมจะกลับ ปรากฎว่าเรา
กําลังเสพยาด้ วยกัน” ฟั งสิ่งที่เอ็ดดี ้พูดดูเหมือนนี่สิ่งที่ลกึ ลับที่เขาไม่เข้ าใจว่าเกิดขึ ้นได้ อย่างไร แต่เมื่อเรา
ได้ ฟังเขาเล่าเรามัน่ ใจได้ เลยว่าเขาไม่เข้ าใจเกี่ยวกับการทําผิดพลาดซํ ้าและการกลับสู่สภาพดี

1. อะไรคือเส้ นทางสู่การเสพยา
เส้ นทางสูย่ าเสพติดนันเต็
้ มไปด้ วยมายาล่อลวง คนที่อยู่บนเส้ นทางการติดยาเสพติดกําลังมีชีวิตบน
ความเชื่อจอมปลอม คนที่ถกู ยาเสพติดครอบงําเป็ นคนที่ไม่ได้ จดั การกับปั ญหาของเขาในวิธีซงึ่ พระเจ้ า
ต้ องการให้ ทํา
คนทังหลายซึ
้
ง่ ถูกยาเสพติดครอบงําได้ เลือกแสวงหาช่องทางที่จะได้ มาซึง่ ความยินดีหรื อความพึงพอใจ
แต่เส้ นทางนันจอมปลอม
้
ไม่ใช่เส้ นทางที่นําไปสู่ความยินดีที่แท้ จริ ง แต่เป็ นสิ่งที่มาทดแทนราคาถูกๆ
Jeffrey VanVonderan ได้ บรรยายเกี่ยวกับการเสพติดในลักษณะนี ้ “การพึง่ พิงสารเคมี (การเสพติด) เป็ น

สภาวะที่เกิดจากขบวนการของการหันไปใช้ สารเคมี มากขึ ้นเรื่ อยๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของชีวิต
(จากวารสาร Good News for the Chemically Dependent, Jeffrey VanVonderan, Thomas Nelson Publishers,
หน้ า 19)
เราสามารถแทนที่คําที่ขีดเส้ นใต้ ด้วยสิ่งอื่นและเราก็ได้ ผลอย่างเดียวกันเช่น การพนัน การสูบบุหรี่
ราคะตัณหา อํานาจ อาหาร เรื่ องเพศ การทํางาน ความสัมพันธ์ตา่ งๆ ฯลฯ
ผู้ใดยิ่งแสวงหาสิ่งหนึง่ สิ่งใดดังกล่าวเพื่อตอบสนองความต้ องการในชีวิตของเขามากเท่าใดผู้นนยิ
ั ้ ่งติด
บ่วงของสิ่งที่เสพมากเท่านัน้ ไม่มีสิ่งใดที่กล่าวไปแล้ วสามารถตอบสนองความต้ องการของชีวิตเราได้ จริ งๆ
มีแต่พระเยซูเท่านันที
้ ่สามารถทําได้ จริ ง
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ฉะนันวิ
้ ธีเดียวที่ทําให้ ประโยคนี ้ใช้ ได้ ผลจริงในชีวิตของเราคือ การพึง่ พิงพระเจ้ าเป็ นสภาวะที่เกิด
ขบวนการของการหันไปหาพระเจ้ ามากขึ ้นเรื่ อยๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของชีวิต
พระเจ้ าทรงเป็ นทางเดียวที่ทําให้ สิ่งนี ้เป็ นจริ ง พระองค์ทรงสร้ างเราให้ ต้องการพระองค์ พระองค์เพียงผู้
เดียวทรงเป็ นผู้ที่เติมความต้ องการต่างๆ ในชีวิตของเราได้ อย่างเหมาะเจาะสมบูรณ์ทกุ ประการ เมื่อเรา
พยายามเติมความต้ องการลึกๆ นันด้
้ วยสิ่งอื่น สิ่งที่เกิดคือปั ญหามากขึ ้นและไม่เคยนําความพึงพอใจที่
ถาวรเลย แต่พระเยซูจะทรงนํามาซึง่ ความพึงพอใจที่แท้ จริ งเข้ าสูช่ ีวิตของเรา

2. อะไรคือการกลับสู่สภาพดี
บทที่ 3 ในวิชานี ้ได้ กล่าวถึงเรื่ องนี ้อย่างละเอียด การกลับสู่สภาพดีนนเป็
ั ้ นการมากกว่าการหยุดเสพยา
การกลับสูส่ ภาพดีเกี่ยวข้ องกับการดําเนินชีวิตในแบบที่พระเยซูทรงวางแผนไว้ เพื่อเรา พระองค์ทรงต้ องการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างสมบูรณ์ แทนที่ความตายฝ่ ายวิญญาณด้ วยชีวิตฝ่ ายวิญญาณ และ
พระองค์ต้องการเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตของเราและให้ ตดิ ตามพระองค์ด้วย การกลับสูส่ ภาพดีคือการ
ถอดท่าทีและรู ปแบบพฤติกรรมเก่านันทิ
้ ้งไปและยังเกี่ยวข้ องกับ “การสวม” ท่าทีใหม่และรูปแบบพฤติกรรม
ใหม่ซงึ่ เป็ นเครื่ องหมายของชีวิตคริ สเตียน
การกลับสูส่ ภาพดีดงั เดิมไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นครัง้ เดียว แต่เป็ นขบวนการ ในมัทธิว 16:24 พระเยซู
ทรงตรัสว่า ถ้ าเราต้ องการเป็ นสาวกของเรา ก็จงมาหาเราและตามเรามา นี่ไม่ใช่ประสบการณ์ที่นา่ ตื่นเต้ น
ซึง่ เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว เป็ นการทรงเรี ยกให้ ตดิ ตามพระองค์ตลอดชีวิตที่เหลืออยูข่ องเรา
สําหรับผู้ซงึ่ ได้ รับการปลดปล่อยให้ เป็ นอิสระจากสิ่งที่เขาเสพติดด้ วยฤทธิ์เดชของพระเจ้ า เขาผู้นนต้
ั ้ อง
เผชิญความจริ งด้ วยว่าเขายังคงเสี่ยงต่อการถูกทดลอง เขาต้ องขะมักเขม้ นให้ พระเจ้ าทรงเป็ นที่หนึง่ ในทุก
ด้ านของชีวิตของเขา

3. อะไรคือการทําผิดพลาดซํา้
ตามที่เราได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ นว่า เราไม่สามารถทําผิดพลาดซํ ้านอกจากเราจะเคยมีประสบการณ์
กลับสูส่ ภาพดีมาก่อนจริ งๆ
นี่เป็ นคํานิยามของการทําผิดพลาดซํ ้าของคนสองคนซึง่ ทํางานในแวดวงการบําบัดผู้ที่ตดิ เหล้ า คํา
นิยามนี ้เหมาะที่จะใช้ กบั การติดสิ่งเสพติดทุกประเภท
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“การทําผิดพลาดซํ ้าไม่ได้ เริ่ มจากการดื่มแก้ วแรกเท่านัน้ ความผิดพลาดซํ ้าเริ่ มเมื่อ

คนนันกระตุ
้
้ นรู ปแบบของการปฏิเสธ การโดดเดี่ยว ความเครี ยดที่เพิ่มขึ ้น และการ
ตัดสินใจที่ไม่ดี” แหล่งที่มาหนังสือ Counseling for Relapse Prevention by
Terence T. Gorski & Merlene Miller (Herald House—Independence
Press).

การทําผิดพลาดซํ ้าไม่ใช่การล้ มแบบไม่ได้ ตงใจ
ั ้ แต่เป็ นขบวนการ เป็ นการตัดสินใจที่ตอ่ เนื่องกันหลาย
ครัง้ ซึง่ ในที่สดุ นําไปสูก่ ้ าวสุดท้ าย หันกลับไปใช้ ยาหรื อสิ่งเสพติด
ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตามคนที่กําลังจะกลับสูส่ ภาพดีมกั ไม่ทนั สังเกตเห็นก้ าวแรก ๆ ของการเริ่ มกลับไป
ทําความผิดพลาดซํ ้า ถ้ าเขาไม่ได้ เรี ยนรู้ที่จะแยกแยะก้ าวแรกของการเริ่มกลับไปทําผิดซํ ้ามีแนวโน้ มอย่าง
มากที่เขาจะจบลงด้ วยการกลับไปพึง่ สิ่งเสพติด
แต่สําหรับผู้ที่เป็ นคริ สเตียนยังมีอีกมิตหิ นึง่ ของการพลาดกลับไปทําผิดอีก เขาสามารถมีชีวิตที่เป็ น
อิสระจากยาเสพติดยา แต่เขาหันหลังให้ กบั การปรนนิบตั ิพระเยซู การทําความผิดพลาดซํ ้าของเขาไม่ใช่
เรื่ องทางกายภาพที่กลับไปเสพยาแต่เป็ นเรื่ องฝ่ ายวิญญาณ
ความจริ งที่นา่ เศร้ าคือผู้ที่ติดยาเสพติดบางคนมีอิสรภาพหลุดพ้ นการเสพติดยาด้ วยความช่วยเหลือของ
พระเจ้ า แต่แล้ วเขาตัดสินใจว่าเขาต้ องการดําเนินชีวิตตามทางของเขาเอง เขาไม่ได้ ติดตามกับพระเจ้ า
เพราะฉะนันแม้
้ วา่ เขาจะเป็ นอิสระจากการยาเสพติด ทําหน้ าที่ในสังคมได้ ดี แต่น่าเศร้ าที่เขากําลังเดินบน
เส้ นทางที่ไปสูน่ รก นัน่ ไม่ใช่เป็ นทางออกที่ดีในระยะยาวเลย พระเยซูทรงมีถ้อยคําที่จริ งจังมากสําหรับผู้ที่
เป็ นเช่นนี ้
มัทธิว 16:26 ฉบับอมตธรรมเพื่อชีวิต
จะมีประโยชน์ อะไรถ้ าคนๆ หนึ่งได้ โลกนีท้ งั ้ โลกแต่ ต้องสูญเสียจิตวิญญาณ ของ
ตน หรื อใครจะเอาอะไรมาแลกกับจิตวิญญาณของตนได้
ขันตอนต้
้
นๆ ของการกลับไปทําผิดพลาดอีกคือการปลุกเร้ าให้ เกิดรูปแบบของการปฏิเสธขึ ้นมาใหม่ซงึ่
เคยเป็ นส่วนหนึง่ ของวิถีชีวิตเดิม ความรู้สกึ ถูกปฏิเสธนี ้ทําให้ คนนันยากที
้
่จะเห็นว่าก้ าวต่อๆ มาเขากําลัง
เดินไปบนเส้ นทางของการทําความผิดซํ ้า
บางคนอาจถามว่า “เขาทําอะไรจึงกลายเป็ นคนที่ทําผิดพลาดซํ ้า” ในความเป็ นจริงเขาไม่ได้ กระทําอะไร
เลย การพลาดที่จะดําเนินชีวิตประจําวันเพื่อพระเยซูทําให้ คนนันมี
้ แนวโน้ มมากขึ ้นที่จะทําผิดพลาดอีก
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ง. ควรทําอย่ างไรถ้ าทําผิดพลาดซํา้
ถ้ าเราพบว่าเรากําลังตกอยูใ่ นจุดที่ทําผิดซํ ้า เราจะต้ องทําขันตอนเหล่
้
านี ้ทันที

1. หยุดทันที
ยิ่งเรามีพฤติกรรมทําผิดพลาดซํ ้านานเท่าไหร่ความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับชีวิตของเราจะมากขึ ้นเท่านัน้
ให้ เปรี ยบการทําผิดพลาดซํ ้าว่าเหมือนภาพของไฟที่กําลังไหม้ บ้าน เรายิ่งดับไฟได้ เร็ วเท่าไหร่เราก็จะหยุด
ความเสียหายได้ มากยิ่งขึ ้นเท่านัน้
การทําผิดซํ ้ามักจะก่อให้ เกิดความเสียหายเสมอ คําหลอกลวงคําหนึง่ ซึง่ ไปด้ วยกันกับการทําผิดพลาด
ซํ ้าคือ “แค่หนเดียว” ไม่เสียหายหรอก
ชายหนุม่ คนหนึง่ เล่าว่าสําหรับเขาเป็ นเรื่ องยากเพียงใดที่ต้องต่อสู้การทดลองที่จะกลับไปสูก่ ารทําผิด
ซํ ้าอีก แต่ในที่สดุ เขาก็ยอมแพ้ ทันทีที่เขาพลาดทําความผิดซํ ้าเขาพูดกับตนเองว่า “อืม อาจจะดีที่กลับมา
ทําสิ่งนี ้สักสองอาทิตย์แล้ วค่อยเลิก แล้ วค่อยกลับใจและกลับมาเดินกับพระเจ้ าใหม่”
นัน่ เป็ นวิธีซงึ่ อันตรายมากในการจัดการกับการทําผิดพลาดซํ ้า ยิ่งเราหยุดพฤติกรรมนันได้
้ เร็วเท่าไหร่
เรายิ่งสามารถกลับสูส่ ภาพดีดงั เดิมได้ เร็ วมากขึ ้นเท่านัน้ การรอสองสัปดาห์แล้ วจึงเริ่ มกลับสูส่ ภาพดีเปรี ยบ
เหมือนให้ บ้านของเราถูกไฟไหม้ สกั สองสัปดาห์ก่อนแล้ วค่อยเรี ยกรถดับเพลิง
โรม 6:16 ฉบับสมาคมพระคริ สตธรรม
เราทัง้ หลายไม่ ร้ ู หรื อว่ า ถ้ าเรายอมตัวรับใช้ ฟังคําของผู้ใด เราก็เป็ นทาสของผู้ท่ ี
เราเชื่อฟั งนัน้ คือเป็ นทาสของบาปซึ่งนําไปสู่ความตาย หรื อเป็ นทาสของการเชื่อ
ฟั งซึ่งนําไปสู่ความชอบธรรมก็ตาม
ตราบใดที่เรามีสว่ นในพฤติกรรมเสพติดนันเราก็
้
เป็ นทาสของสิ่งนัน้ แต่ถ้าเราเลือกที่จะกลายเป็ น “ทาส
ของการเชื่อฟั ง” คือเป็ นสาวกคนหนึง่ ของพระเยซู การทําเช่นนี ้นําไปสู่ความชอบธรรม

2. แสวงหาความช่ วยเหลือ
การทําผิดซํ ้าเป็ นสัญญาณของปั ญหาที่ร้ายแรงในชีวิตของเรา อาการอย่างหนึง่ ของการทําผิดซํ ้าคือ
การลดความร้ ายแรงของสถานการณ์ที่เป็ นอยู่ เราอาจจําต้ องเข้ าสู่โปรแกรมบางอย่างเพื่อหยุดการเสพติด
นัน้
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เมื่อเราหยุดพฤติกรรมการเสพติดนันได้
้ แล้ วเราจะต้ องพิจารณาให้ ดีวา่ อะไรคือสัญญาณเริ่ มแรกของทํา
ผิดพลาดซํ ้า บ่อยครัง้ คนซึง่ ทําผิดพลาดซํ ้าไม่สามารถประเมินสัญญาณการเริ่ มกลับไปทําผิดอีกได้ ดีนกั มี
กลุม่ สนับสนุนและกลุม่ ให้ คําปรึกษาซึง่ สามารถช่วยเหลือสําหรับขันตอนนี
้
้
อาการของการทําผิดพลาดซํ ้าแต่ละครัง้ ในชีวิตเราจะต้ องเป็ นสัญญาณให้ หยุดในอนาคต เมื่อเราเห็น
อาการนันเราจะต้
้
องบอกกับตัวเองว่านัน่ คืออะไร นัน่ เป็ นสัญญาณว่าเรากําลังอยู่บนเส้ นที่นําไปสูก่ ารทํา
ผิดซํ ้าเดิมอีก
เมื่อเราระบุอาการที่นําไปสู่การทําผิดพลาดซํ ้าเหล่านี ้ได้ เราจะต้ องบอกยุทธวิธีซงึ่ จะนําชีวิตด้ านนันของ
้
เราให้ กลับสูส่ ภาพดี ถ้ าเราทราบว่าเรามีปัญหาในเรื่ องการถูกปฏิเสธ ถ้ าเป็ นเช่นนันในแต่
้
ละวันให้ เพิ่มเติม
การจดจ่อต่อความจริ งของพระเจ้ า ให้ ขอผู้ที่เราจะรายงานนันว่
้ าให้ บอกเราทุกครัง้ ที่เขาเห็นว่าเรากําลังจะ
กลับไปสูร่ ู ปแบบของการถูกปฏิเสธ

3. ให้ บอกวิธีการกลับสู่สภาพดีของเรา
การทําผิดพลาดซํ ้าเป็ นการตรวจสอบที่บง่ บอกความจริ งว่าเราต้ องได้ รับความช่วยเหลือ ไม่ใช่เพียงแค่
ุ ค่าเพียง
การขยับตัวให้ เข้ าที่เข้ าทางแล้ วพูดว่า “ข้ าพเจ้ าจะไม่ผิดอีก! เชื่อข้ าพเจ้ าเถิด” ถ้ อยคําเหล่านี ้มีคณ
เล็กน้ อยในการปกป้องไม่ให้ เราทําพลาดอีกในอนาคต
เราจะต้ องพิจารณาให้ ดีถึงปั ญหาที่ทําให้ เราพลาดอีกในอนาคต อะไรคือสิ่งเร้ าที่สง่ ผลต่อเรา เมื่อเรา
ระบุสิ่งเร้ านี ้ได้ เราสามารถพัฒนาวิธีการกลับสูส่ ภาพดีได้ ละเอียดมากขึ ้น ให้ นําหลักการของพระคัมภีร์มา
ประยุกต์ใช้ กบั ปั ญหาด้ านต่างๆ ในชีวิตของเราอย่างเฉพาะเจาะจง
สําหรับผู้ที่ผ่านการอบรมจากองค์กรทีนชาล์เล้ นจ์สากลมาแล้ วแต่ไปพลาดทําผิดอีก มักไม่ต้องใช้
เวลานานในการระบุวา่ เขาได้ ละเลยขันตอนพื
้
้นฐานต่างๆ ของการกลับสูภ่ าพดีไปในรายการใดบ้ าง เช่น
การอ่านพระคัมภีร์และการอธิษฐานประจําวัน การไปร่วมนมัสการที่คริ สตจักร การมีส่วนร่วมในกลุม่
สนับสนุนช่วยเหลือให้ กลับสู่สภาพดี การพบกับผู้ที่ต้องรายงานชีวิตอย่างสมํ่าเสมอ และอื่นๆ

4. เริ่มทํางานหนักเพื่อกลับสู่สภาพดี
งานการกลับสูส่ ภาพดีเป็ นงานที่หนัก และพระเจ้ าพร้ อมที่จะให้ ความช่วยเหลือ แต่พระองค์จะไม่โบก
ไม้ เท้ ากายสิทธ์มาเหนือเราและทําให้ ปัญหาทังหมดของเราหายไปในพริ
้
บตา เราอยากได้ การซ่อมแซมที่ไว
ทันใจแต่เราจําเป็ นต้ องมองหาทางออกที่แท้ จริ งเพื่อนําไปสูก่ ารเจริ ญเติบโต

การเติบโตผ่ านความผิดพลาด
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กาลาเทีย 5:24-25 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
ผู้ท่ อี ยู่ฝ่ายพระเยซูคริ สต์ ได้ เอาเนือ้ หนังกับความอยากและตัณหาของเนือ้ หนัง
ตรึงไว้ ท่ กี างเขนแล้ ว
เราจะต้ องตัดสินใจ ถ้ าพระเยซูทรงเป็ นจอมเจ้ านายในชีวิตของเราแล้ วเราจําต้ องกระทําในสิ่งที่
พระธรรมข้ อนี ้ได้ กล่าวถึง ตรึง ทําให้ ธรรมชาติบาปพร้ อมทังตั
้ ณหาและความปรารถนาตาย
อาจารย์เปาโลพูดไว้ วา่ นี่เป็ นการต่อสู้ เป็ นการต่อสู้ประจําวัน เราอาจจําเป็ นต้ องตรึงธรรมชาติเก่านัน้
ที่กางเขนทุกวัน เนื่องจากธรรมชาติเก่านันอาจคลานลงมาจากไม้
้
กางเขนได้ เราต้ องให้ สายตาเราจดจ่อที่
พระเยซูและกล่าวว่า “พระเยซูข้าพเจ้ าต้ องการพระองค์ และพระองค์ทรงเป็ นผู้นําในชีวิตของข้ าพเจ้ าแต่
เพียงผู้เดียว” นัน่ เป็ นหนทางสูค่ วามสําเร็ จ หนทางสูเ่ สรี ภาพหนทางสูก่ ารเจริ ญเติบโตที่แท้ จริง เราต้ องก้ าว
ตามพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ นี่เป็ นหนทางไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้ จริง

5. สร้ างความสัมพันธ์ แบบการรายงานชีวติ ต่ อกัน
เราจําเป็ นต้ องได้ รับความช่วยเหลือจากคนอื่นซึง่ เติบโตถึงจุดที่มีบคุ คลิกภาพที่มนั่ คง เราจําเป็ นต้ องมี
ใครบางคนซึง่ รับผิดชอบชีวิตเราซึง่ เราต้ องรายงานชีวิตให้ เขา และที่เขาจะถามคําถามที่เราอาจลําบากใจที่
จะตอบ คนผู้นี ้จําเป็ นต้ องเป็ นคนที่เราวางใจได้ ความลับที่เราปิ ดบังจะทําลายอนาคตของเราเหมือนอย่าง
ที่ได้ กระทํากับเราในอดีต ถ้ าเราไม่สามารถซื่อสัตย์ตอ่ คนนี ้ได้ แล้ วเราก็พร้ อมอยู่บนเส้ นทางของการทํา
ความผิดพลาดอีกครัง้

6. โตขึน้ เรื่อยๆ
ไม่วา่ เราจะล้ มลงกี่ครัง้ ก็ตามให้ ลกุ ขึ ้นใหม่เสมอ ให้ เข้ ามาหาพระเจ้ าและร้ องขอความช่วยเหลือจาก
พระองค์ การเจริ ญเติบโตเป็ นเส้ นทางที่นําไปสู่การเป็ นผู้ใหญ่และความสําเร็ จ พระเจ้ าจะทรงใช้ ความ
ผิดพลาดของเราเพื่อสอนบทเรี ยนซึง่ เราจําเป็ นต้ องเรี ยนรู้เพื่อเจริ ญเติบโต เราเต็มใจยอมให้ พระองค์สอน
บทเรี ยนของพระองค์แก่เราไหม
สงครามเพื่อการเจริ ญเติบโตนี ้คุ้มค่าที่จะต่อสู้ พระเยซูทรงเสด็จไปที่ไม้ กางเขน พระองค์ไม่ทรงสนใจ
ต่อความอับอายที่ได้ รับ เพราะพระเนตรของพระองค์จดจ่ออยู่ที่รางวัลซึง่ พระเจ้ าทรงเตรี ยมไว้ สําหรับ
พระองค์ เราสามารถทําได้ เช่นกัน ให้ สายตาของเราจดจ่อที่พระเยซูและอย่ายอมให้ สิ่งใดเป็ นอุปสรรค
ไม่ให้ เราได้ รับประสบการณ์ทงหมดซึ
ั้
ง่ พระเจ้ าทรงเตรี ยมไว้ สําหรับเรา

คู่มือผู้เรี ยน

66

สรุ ป
ฉะนันวั
้ นนี ้ท่าทีของเราต่อความล้ มเหลวคืออะไร? เราเต็มใจที่จะเผชิญความล้ มเหลวและเรี ยนรู้
บทเรี ยนที่พระเจ้ าต้ องการให้ เราเรี ยนหรื อไม่ ในวิชานี ้เราได้ พิจารณาถึงความผิดพลาดประเภทต่างๆ และ
ได้ พิจารณาถึงวิธีซงึ่ เราสามารถตอบสนองต่อปั ญหาเหล่านัน้ ความผิดพลาดบางอย่างเป็ นความบาปและ
นําผลเสียที่ร้ายแรงมาด้ วย เราจําต้ องได้ รับความช่วยเหลือของพระเจ้ า
อย่ากลายเป็ นคนที่หมกมุน่ อยูก่ บั การที่ไม่ยอมให้ มีความผิดพลาดเลย ในคํ่าคืนหนึง่ ซึง่ มีพายุที่ทะเล
กาลิลีเหล่าสาวกตื่นตระหนกที่เห็นพระเยซูทรงเดินบนนํ ้าทะเล ปฏิกิริยาของเปโตรตอบสนองด้ วยการขอ
อนุญาตพระเยซูที่จะเดินไปหาพระองค์ พระเยซูทรงเชิญชวนให้ เขาเดินไปหาพระองค์ ในครู่เดียวเปโตรก็
เดินบนนํ ้า มีประสบการณ์กบั การอัศจรรย์! แต่เมื่อเข้ าไปใกล้ พระเยซู เขาหันเหความสนใจของตนไปที่คลื่น
และเริ่ มจมลง เปโตรร้ องของพระเยซูให้ ทรงช่วย
เป็ นการง่ายที่เราอาจตําหนิเปโตรที่พลาดในเรื่ องนี ้ แต่ทงเปโตรและสาวกอื
ั้
่นๆ อีกสิบเอ็ดคนก็เป็ น
ตัวอย่างให้ เห็นถึงความผิดพลาดสองแบบ เปโตรพลาดขณะเดินบนนํ ้าทะเล เขาพลาดในขณะที่พยายาม
ทําบางสิ่งบางอย่าง แต่สาวกอีกสิบเอ็ดคนพลาดในเรื่ องที่ไม่พยายามทํา เขาไม่เคยก้ าวออกจากเรื อ
บางคนอาจหมกมุ่นกับการทําความผิดพลาดมากจนไม่เคยลองพยายามทําเลย การพยายามทําและ
พลาดล้ มดีกว่าการไม่ลองพยายามเลย การที่เราหมกมุน่ ในการติดตามพระเยซูแม้ เราพลาดล้ มหลายครัง้ ก็
ยังดีกว่าไม่เคยลองพยายามเลยแม้ แต่ครัง้ เดียว พระเจ้ าทรงประทานพระสัญญาอันกอปรด้ วยความหวัง
สําหรับผู้ที่ผิดพลาด
สุภาษิต 24:16 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
เพราะคนชอบธรรมล้ มลงเจ็ดครัง้ แล้ วก็ลุกขึน้ อีก แต่ คนชั่วร้ ายจะถูกความลําบาก
ยากเย็นควํ่าลง
จงลุกขึ ้นมาเสมอ จดจ่อสายตาของเราที่พระเยซู จงเรี ยนรู้บทเรี ยนซึง่ พระองค์ทรงต้ องการให้ เราเรี ยน
อย่ายอมให้ ความกลัวความผิดพลาดปล้ นสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้ าทรงเตรี ยมไว้ สําหรับเรา

