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บทที่ 1 
สาเหตุที่เราทาํผิดพลาด 

คริสเตียนใหมจํ่านวนมากทําผิดตอ่พระเจ้าหลงัจากท่ีได้มาเป็นคริสเตียนไมน่าน เขาอาจทําผิดตอ่ 

พระบญัญตัข้ิอหนึง่ข้อใดของพระเจ้า ตวัอยา่งเชน่ คริสโกรธรอนและเร่ิมแชง่ดา่และตอ่ต้านเธอ หลาย

ชัว่โมงตอ่มาเธอเร่ิมรู้สกึเศร้าเสียใจกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ ตอ่มาเธอได้มาหาเพ่ือนคนหนึง่พร้อมกบัคําถามว่า 

“อะไรจะเกิดขึน้เพราะฉนัได้ทําผิดตอ่พระเจ้า ฉันต้องเร่ิมต้นการเป็นคริสเตียนใหม่อีกครัง้หรือเปลา่ พระเจ้า

จะยกโทษให้ฉนัไหม”      

การเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จไมไ่ด้หมายความว่า เราต้องเป็นคนท่ีดีรอบคอบ เราทกุคนตา่งก็

ทําผิดพลาด เราตา่งก็พลาดพลัง้ทําผิด อยา่งไรก็ตามเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของเรา สิง่เหลา่นี ้

สามารถเป็นโอกาสให้เราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึน้  เราจะมาดเูร่ืองคริสเตียนใหมม่กัจะพลาดทําผิดกนั 

ก. ความผิดพลาดประเภทต่างๆ 

การทําความผิดพลาดเป็นประสบการณ์หนึง่ในชีวิตคนเรา ความผิดพลาดบางอยา่งมีผลเพียงเล็กน้อย

หรือไมมี่ผลอะไรตอ่ชีวิตของเราและเราก็ลืมสิ่งนัน้ไปในเวลาไมน่าน แตค่วามผิดพลาดบางอย่างจะควบคมุ

ชีวิตของคนนัน้ไปนานแสนนาน ผู้ ท่ีปลํา้สู้กบัการเลิกยาเสพตดิรู้ดีวา่การจะหลดุพ้นจากวงจรของความ

ผิดพลาดเป็นเร่ืองท่ียากลําบากเพียงไร บอ่ยครัง้ท่ีการเสพตดินัน้ดงึชีวิตของเขาเข้าสู่ความผิดพลาดอีก

นานาประการ 

ความผิดพลาดบางอยา่งอาจเกิดผลเสียหายมากมายตามมา มีผลกระทบตอ่ชีวิตท่ีเหลือทัง้หมดของ

เราหรือแม้แตจ่บชีวิตของเราได้ คนท่ีพลาดในการบงัคบัรถให้เลีย้วตามทางโค้งไมไ่ด้จนแหกโค้งตกลงไปยงั

หน้าผาด้านลา่งอาจไมมี่ชีวิตมาเลา่วา่เกิดอะไรขึน้กบัเขา 

ให้เราพิจารณาความผิดพลาดสามประเภทใหญ่ๆ  1)  ความผิดพลาดท่ีไมใ่ชค่วามบาป     

2)  ความผิดพลาดท่ีเป็นความบาป    3)  ความผิดพลาดท่ีนําไปสูก่ารทําความบาป  

เม่ือเราพิจารณาความล้มเหลวท่ีเกิดในชีวิตของเรา เราต้องมองเห็นวา่สิ่งนัน้สามารถเกิดผลดีหรือสง่ผล

เสียหายอยา่งร้ายแรงในชีวิตของเราอยา่งไร 
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1.  ความผิดพลาดที่ไม่ใช่ความบาป 

ไมมี่ใครท่ีดีพร้อมในทกุสิ่ง  การพา่ยแพ้เป็นประสบการณ์ปกตใินชีวิตคนเรา ความผิดพลาดเป็นเร่ือง

ธรรมดาท่ีเกิดขึน้ได้  เม่ือเดก็เร่ิมหดัเดนิเขาจะหกล้มหลายตอ่หลายครัง้จากการฝึกเดิน เราตระหนกัว่าการ

พลาดล้มในแตล่ะครัง้เป็นเร่ืองปกตขิองขัน้ตอนการเจริญเตบิโต  เม่ือเราเดนิผา่นประสบการณ์ชีวิตการ

ผิดพลาดสามารถเป็นโอกาสท่ีสรรสร้างประสบการณ์ให้เราเจริญเตบิโต 

ก. การแพ้ในเกมส์การแข่งขัน 

ในการแขง่ขนักีฬาแทบทกุประเภท  จะมีทีมหนึง่ชนะและอีกทีมหนึง่แพ้ ทีมท่ีแพ้พลาดโอกาสท่ีจะชนะ

แม้วา่นัน้จะเป็นเปา้หมายท่ีเขาต้องการ  เราอาจจะแพ้การแขง่ขนัและยงัคงทําให้พระเจ้าพอพระทยัได้ 

ข. การสอบตก 

เราหลายคนใช้เวลาในการเรียนท่ีโรงเรียนหลายปี  เราอาจเป็นหนึง่ในจํานวนน้อยคนมากซึง่ไมเ่คย

สอบตกเลย แตค่นสว่นใหญ่สอบตกในบางวิชา การผิดพลาดแบบนีไ้มใ่ชค่วามบาป ถ้าเราตัง้ใจเรียนดีท่ีสดุ

แล้วแตก็่ยงัสอบตกขอให้รู้วา่การพลาดเชน่นีไ้มใ่ชค่วามบาป 

ค. พลาดที่จะไปถงึเป้าหมาย 

เราอาจวางแผนท่ีจะโทรศพัท์ไปหาคณุแม่ก่อนเท่ียงวนันี ้  แตด้่วยเหตผุลบางอยา่งทําให้ไมไ่ด้โทรไปหา

แมไ่ด้ นัน่ไมใ่ชค่วามบาป ไม่วา่เปา้หมายท่ีตัง้ไว้จะเป็นเปา้หมายเล็กหรือใหญ่ก็ตาม บางคนกลวัความ

ผิดพลาดมากจนกระทัง่ปฏิเสธท่ีจะพยายามทําทกุอย่างท่ีมีความเส่ียง  ถ้าเราต้องการท่ีจะเจริญเตบิโต เรา

จะต้องตัง้เปา้หมายบางอยา่ง ถ้าเราต้องการเพิ่มพนูทกัษะบางด้านในการทํางานหรือการแขง่กีฬาเรา

จําต้องพยายามฝึกฝนเพ่ือให้บรรลเุปา้หมาย การเส่ียงตอ่การผิดพลาดคุ้มกบัความรู้สึกพงึพอใจท่ีได้รับเม่ือ

บรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 

ง. ความผิดพลาด 

ถ้าเราใสถ่งุเท้าคนละสีออกจากบ้านเราอาจรู้สกึอบัอาย  แตพ่ระเจ้าจะไมตํ่าหนิเราในเร่ืองนี ้  ถ้าหาก

เราลืมใสเ่คร่ืองปรุงบางชนิดลงในอาหารเม่ือชิมเพียงคําเดียวเราก็สามารถรู้ได้ทนัที   หรือเราเคยโบกมือ

ทกัทายใครบางคนท่ีถนนเพราะคดิวา่เขาเป็นเพ่ือนของเรา แตท่นัใดนัน้เราพบว่าเราไมรู้่จกัคนๆ นัน้มาก่อน   
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เราตา่งก็เคยทําผิดพลาดจนเกิดการขายหน้ามาแล้วแตส่ิ่งเหลา่นัน้ไมไ่ด้เป็นการทําผิดตอ่พระบญัญัตข้ิอใด

ของพระเจ้าเลย 

2. ความผิดพลาดที่เป็นความบาป 

ความผิดพลาดบางอยา่งเป็นความบาปและต้องจดัการทนัที   ถ้าเราถามคนท่ีอยู่รอบข้างเราบางคน

อาจแก้ตวัให้กบัความผิดพลาดของเราด้วยการพดูวา่ “โถ อยา่กงัวลใจไปเลย นัน่เป็นความผิดเล็กๆ น้อยๆ 

เทา่นัน้เอง  พระเจ้าไมส่นใจเร่ืองนัน้หรอก”  คนๆ นัน้อาจพดูถกู แตเ่ราจะต้องเรียนรู้ท่ีจะใช้พระคมัภีร์เป็น

แนวทางในการตดัสินว่าความผิดพลาดอนัไหนท่ีเป็นความบาปตอ่พระเจ้า 

ก. การพลาดไม่เช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระเจ้า 

(และข้อบัญญัตขิองมนุษย์)   

ถ้าเราละเมิดพระบญัญัตข้ิอหนึง่ของพระเจ้าถือเป็นความบาป  พระบญัญัตสิิบประการข้อหนึง่กลา่วว่า 

“อยา่ลกัทรัพย์”  ถ้าเราขโมยเงินของคนอ่ืนเราก็กระทําผิดพระบญัญตัข้ิอนีแ้ล้ว  นัน่คือเราได้ทําบาป   

พระเจ้าทรงเห็นสิ่งท่ีเราทําและพระองค์ทรงรอคอยให้เรายอมรับวา่เราได้ทําผิดไปแล้วและแสวงหาการอภยั

จากคนท่ีเราได้ทําผิดนัน้ 

พระธรรมโรมบทท่ี 13 กลา่วอยา่งชดัเจนวา่พระเจ้าทรงคาดหวงัให้เราเช่ือฟังกฎหมายท่ีรัฐบาลได้

บญัญตัไิว้  มีน้อยครัง้ท่ีข้อบญัญตัขิองมนษุย์ขดัตอ่พระบญัญตัขิองพระเจ้าในพระคมัภีร์   เราสามารถเช่ือ

ฟังกฎหมายสว่นใหญ่ของรัฐซึง่มีอยูม่ากมายโดยไมข่ดัตอ่พระเจ้า   เม่ือเราพลาดไมไ่ด้เช่ือฟังกฎหมายเราก็

ไมเ่ช่ือฟังพระเจ้าด้วยเชน่กนั  

โรม13:1-2 (TNCV) 

ทุกคนต้องยอมตนเช่ือฟังผู้มีอาํนาจปกครอง  เพราะไม่มีผู้ใดมีอาํนาจเว้นแต่ 

พระเจ้าได้ทรงสถาปนา  ผู้มีอาํนาจต่างท่ีมีอยู่ล้วนได้รับการแต่งตัง้จากพระเจ้า 

ฉะนัน้ผู้ท่ีกบฏต่อผู้มีอาํนาจก็กาํลังกบฏต่อผู้ท่ีพระเจ้าได้ทรงสถาปนา และผู้ท่ีทาํ

เช่นนัน้ก็นําโทษมาสู่ตนเอง 

คริสเตียนบางคนไมช่อบกฎหมายบางข้อและเพิกเฉยตอ่กฎหมายเหลา่นัน้  เขาขบัรถเร็วกวา่ท่ี

กฎหมายกําหนด 10-15 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง “เพราะทกุคนก็ทําอยา่งนัน้”   
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พระเจ้าไมท่รงอนญุาตให้เราตดัสินวา่กฎหมายข้อใดสะดวกหรืออนญุาตให้เราเพิกเฉยตอ่ข้อท่ีเราไม่

ชอบ  พระองค์ทรงต้องการให้เราให้เกียรตกิฎหมายของมนษุย์ เหมือนอยา่งท่ีเราให้เกียรตพิระบญัญัตขิอง

พระองค์  เม่ือเราละเมิดตอ่ข้อกฎหมายเหล่านัน้  เราก็ทําบาป   

ข. ถ้าเราพลาดในการทาํส่ิงที่ถกูต้อง 

บางครัง้เรากระทําความบาปโดยการไมทํ่าอะไรเลย  พระธรรมยากอบ 4:7 กลา่ววา่ถ้าเราทราบวา่อะไร

เป็นสิ่งท่ีถกูต้องและเราไมก่ระทําเราก็กระทําบาป ถ้าเราเห็นใครบางคนถกูกล่าวหาวา่ขโมยของโดยท่ีเขา

ไมไ่ด้ทํา และเราทราบใครเป็นคนขโมยแตเ่ราไมไ่ด้พดูอะไรเลย เราก็กระทําบาป 

ค. ทุกครัง้ที่เรายอมแพ้ต่อการทดลองและกระทาํบาป      

ทกุครัง้ท่ีเรายอมแพ้ตอ่การทดลองและกระทําบาป  เราก็ได้ทําผิดตอ่พระเจ้า และได้กระทําบาป     

พระเจ้าได้ทรงสญัญาวา่ทกุครัง้ท่ีเราถกูทดลองพระองค์จะทรงประทานหนทางให้เราหนีพ้นการทดลองนัน้

ได้  ให้อา่น 1 โครินธ์ 10:13  เราไมส่ามารถพดูกบัพระเจ้าวา่ “การทดลองนัน้ยากเกินกวา่ท่ีเราจะขดัขืนได้   

เราเพียงกระทําตามสิ่งท่ีคนทัว่ไปทําในสถานการณ์นัน้” การทดลองหลายอย่างยากเกินกวา่ท่ีเราจะตอ่ต้าน

ได้ด้วยกําลงัของเราเองแตพ่ระเจ้าตรัสอยา่งชดัเจนวา่พระองค์จะทรงอยู่กบัเราและจะชว่ยเราในการทดลอง

ทกุอย่างท่ีเราเผชิญ  เม่ือเราพา่ยแพ้ตอ่การทดลอง  อยา่พยายามแก้ตวัให้กบัพฤตกิรรมของเรา  ให้เรา

ยอมรับความผิดพลาดของเราตอ่พระองค์และขอให้พระองค์ทรงชว่ยเราในการตอ่ต้านการทดลองนัน้ใน

อนาคต 

3. ความผิดพลาดที่นําไปสู่ความบาป 

บางครัง้ความผิดพลาดทําให้เราอยูใ่นตําแหนง่ท่ีเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีท่ีง่ายท่ีสดุคือการทําบาป    

ฟีลิปทําการบ้านในชัน้เรียนไมเ่สร็จตามกําหนดเม่ือคณุครูถามถึงการบ้าน   เขาถกูทดลองให้โกหกและบอก

คณุครูวา่เขาทําการบ้านหายไป  

เกร็กชอบเลน่บาสเก็ตบอลแตเ่ขาเกลียดการแพ้  เม่ือคะแนนของทีมเขาเร่ิมตามหลงั เขาจะหงดุหงิด 

โกรธ และหาทางระบายความอดึอดันัน้กบัคูแ่ขง่  ฉะนัน้ อะไรเป็นรากของปัญหานี ้ เกร็กมีทา่ทีท่ีอนัตราย 

เขาเลือกท่ีจะเช่ือวา่การชนะเป็นวิธีเดียวท่ีจะทําให้เขามีความสขุจากการเลน่บาสเก็ตบอล  เขาจะยงัคงข้อง

แวะกบัความบาปทกุครัง้ท่ีทีมของเขาเร่ิมสอ่แวววา่จะแพ้  นอกเสียจากวา่เขาเปล่ียนท่าทีของเขาใหม ่
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ข. พระเจ้าทรงทาํอะไรเม่ือความผิดพลาดที่เราทาํเป็น 

ความบาป 

พระเจ้าทรงต้องการใช้ความผิดพลาดทกุอยา่งในชีวิตของเราเป็นโอกาสสร้างเราให้เจริญเตบิโต  ไมว่า่

ปัญหานัน้จะเป็นเร่ืองเล็กน้อยหรือเร่ืองใหญ่โตก็ตาม  พระเจ้ายงัคงรักเราและจะชว่ยให้เราเห็นความจริง

ของพระองค์ทา่มกลางสถานการณ์นัน้   เราเผชิญการท้าทายกบัความผิดพลาดทกุอย่าง เรายินดีจะ

พิจารณาอย่างรอบคอบถึงสิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราทําเน่ืองจากเราได้กระทําผิดพลาดไหม  เราเปิดใจ

ท่ีจะมองความผิดพลาดนัน้จากมมุมองของพระองค์ไหม 

หากจะพิจารณาสิ่งท่ีพระเจ้าทรงกระทําเม่ือเราทําผิดพลาด  สิ่งสําคญัประการแรกท่ีต้องพิจารณาคือ 

เรากําลงัพดูถึงความผิดพลาดประเภทใด  ถ้าเป็นความผิดพลาดท่ีไมใ่ช่ความบาปการตอบสนองของ 

พระเจ้าจะแตกตา่งจากความผิดพลาดท่ีเป็นบาป  ให้เราพิจารณาวา่พระเจ้าทรงตอบสนองอย่างไรเม่ือ

ความผิดพลาดของเราเป็นความบาป 

1. พระเจ้าจะทรงเสียพระทยัมากเม่ือเราทาํบาปต่อพระองค์ 

หลายคนคิดวา่พระเจ้าทรงพระพิโรธเราทกุครัง้ท่ีเราได้ทําบาป  น่ีไมเ่ป็นความจริง  พระเจ้าทรงเสีย

พระทยัมากเม่ือเราทําบาปตอ่พระองค์  เม่ือเราไมเ่ช่ือฟังกฎเกณฑ์ของพระองค์  พระเจ้าไมเ่คยดีใจเม่ือเรา

ทําบาป  เม่ือเราอ่านพระคมัภีร์เราจะเห็นวา่พระเจ้าไมไ่ด้พงึพอใจการลงโทษทกุครัง้ท่ีมนษุย์ทําบาป  ความ

เป็นจริงแล้วพระเจ้าทรงอดทนนานมากและทรงกอปรด้วยพระเมตตาคณุ  พระเจ้าแทบจะไมไ่ด้ประทานสิ่ง

ท่ีเราสมควรได้รับจริงๆ  นัน่คือทกุครัง้ท่ีเรากระทําบาปเราควรต้องได้รับโทษคือความตาย 

2. พระเจ้าทรงกระทาํให้เรามีจติสาํนึกที่ฟ้องว่าเรากระทาํผิดต่อ

พระเจ้า   

ความรับผิดชอบประการหนึง่ของพระวิญญาณบริสทุธ์ิคือการทําให้คนเราสํานกึผิดในความบาปท่ีตน

ได้กระทํา  ให้อ่านยอห์น 16:8 เม่ือจิตใจเรารู้สึกผิดหวงัจากท่ีได้กระทําบาป เราตระหนกัวา่พระเจ้าต้องการ

ให้เราสารภาพความบาปของเราและเช่ือฟังพระองค์   ทกุครัง้ท่ีเราตอบสนองตอ่การท่ีพระวิญญาณทรงให้

เกิดการสํานกึผิด เราก็จะมีความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากย่ิงขึน้  เราจะต้องให้คณุคา่กบัการท่ี 

พระวิญญาณให้เราสํานึกผิดอยา่งสงู  พระองค์กําลงัสําแดงวา่พระองค์ทรงหว่งเราทกุครัง้ท่ีให้เราสํานกึว่า

ความผิดพลาดท่ีเราทํานัน้เป็นความบาป 
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3. พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้อภยัแก่เรา    

พระเจ้าทรงสญัญาวา่จะให้อภยัแก่เราถ้าเราสารภาพความผิดบาปของเราตอ่พระองค์  ให้อา่น  

1 ยอห์น 1:9 จิตใจภายในเรารู้สกึเจ็บปวดเม่ือเราพลาดทําบาป แตถ้่าเราสารภาพบาปของเรา  พระเจ้า 

จะอภยัให้และประทานสนัติสขุแก่เรา 

4. พระเจ้าทรงตีสอนบรรดาบุตรของพระองค์     

พระธรรมฮีบรูบทท่ี 12 กลา่วไว้ชดัเจนวา่ พระเจ้าทรงรักเรา และด้วยความรักนีเ้องทําให้พระเจ้าทรงตี

สอนเราเม่ือเราไมเ่ช่ือฟังพระองค์ จดุประสงค์ของการตีสอนก็เพ่ือปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเราและชว่ยให้เรา

กลบัสูห่นทางท่ีถกูต้อง พระเจ้าทรงอดทนนาน  พระองค์ไมใ่ชพ่ระเจ้าผู้ทรงกริว้โกรธและทรงระบายความ

คบัข้องใจของพระองค์ท่ีเราทกุครัง้ท่ีเราเดนิออกนอกขอบเขตท่ีทรงกําหนด     หลายครัง้พระเจ้าทรงใช้ผู้ ท่ีมี

สิทธิอํานาจเหนือเราเพ่ือตีสอนเรา   แตไ่มไ่ด้หมายความว่าทกุครัง้ท่ีพอ่แมห่รือผู้ นําตีสอนใครบางคนด้วย

วิธีท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เขาทําเสมอ  การตีสอนของพระเจ้าจะสร้างความหวงัท่ีนําสูก่ารเปล่ียนแปลงท่ี

แท้จริงในชีวิตเราเสมอ 

5. พระเจ้าประทานเหตุผลที่ทาํให้เรามีความหวังในอนาคต 

เม่ือเราพิจารณาวิธีซึง่พระเจ้าทรงปฏิบตัติอ่อาดมัและเอวาหลงัจากเขาทําบาป  เราเห็นวา่พระเจ้าทรง

รักเขาทัง้สองมาก เขายงัคงต้องทนทกุข์เพราะผลท่ีเกิดจากความบาปท่ีเขาทํา  แตพ่ระเจ้าทรงประทาน 

พระสญัญาวา่ในอนาคตเชือ้สายคนหนึง่ของเขา (พระเยซูคริสต์) จะทําลายอํานาจของซาตานและประทาน

ทางแหง่ความรอดแก่เราทัง้หลาย  สาระสําคญัของพระสญัญานีมี้อยูใ่นพระธรรมปฐมกาล 3:15  บทนีพ้ดู

ถึงผลลพัธ์ท่ีอาดมั เอวา และงตู้องเผชิญเน่ืองความบาปท่ีได้กระทํา 

พนัธสญัญาใหมเ่ตม็ไปด้วยข้อพระคมัภีร์ท่ีพดูถึงพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความหวงัของเรา  พระองค์ทรง

สญัญาวา่จะเสดจ็กลบัมาอีกและจะทรงรับเราทัง้หลายไปอยูก่บัพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์  พระสญัญานี ้

ไมไ่ด้มีไว้สําหรับคนท่ีดีรอบคอบเทา่นัน้ แตมี่ไว้สําหรับเราทกุคนท่ีได้พลาดทําความผิดด้วย   เราไมไ่ด้มี

ความหวงัท่ีจะอยูก่บัพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์เท่านัน้ แตเ่รายงัมีความหวงัท่ีจะมีชีวิตท่ีดีกวา่ในทกุๆ วนั

ด้วยความชว่ยเหลือจากพระองค์เราสามารถพบอิสรภาพจากพนัธการของความบาปได้ 

  โรม 5:1-11                                 โคโลสี1:21-23 

  โรม 7,8                            ตติสั 1:2 

  โรม 15:13                                  1 ยอห์น 3:1-3 
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6.  พระเจ้าพร้อมที่จะช่วยให้เราเจริญเติบโต

พระเจ้าทรงสามารถชว่ยเราให้มีชยัชนะเหนือความผิดพลาดท่ีเจ็บปวดเหลา่นัน้ พระองค์สามารถ

ประทานฤทธ์ิอํานาจให้เราเอาชนะนิสยัเดมิท่ีเป็นความบาปเหลา่นัน้ ฤทธ์ิอํานาจของพระองค์ย่ิงใหญ่วา่

อํานาจใดๆ ของซาตาน  เรามีเหตผุลอย่างเตม็เป่ียมท่ีจะมีอนาคตท่ีดีกว่าเม่ือพระคริสต์ทรงเป็นผู้

ควบคมุดแูลชีวิตของเรา  

พระเจ้าทรงสามารถนําเอาความผิดพลาดทกุอยา่งในชีวิตของเราและใช้สิ่งเหลา่นัน้ช่วยให้เราเรียนรู้

บทเรียนท่ีสําคญัมากมายสําหรับชีวิตท่ีเหลือของเรา  น่ีไม่ได้หมายความวา่พระเจ้าต้องการให้เราทําบาป 

แตพ่ระเจ้าทรงสามารถใช้ความผิดพลาดของเรา การตดัสินเลือกท่ีผิดของเรา การกบฎดือ้รัน้ของเรา และ

ความแปดเปือ้นทัง้หมดท่ีเราได้ทําในชีวิตและทรงกระทําให้สิ่งเหลา่นัน้เป็นจดุเปล่ียนในชีวิตของเรา   

จดุเปล่ียนไปสูชี่วิตท่ีแท้จริงซึ่งพระองค์ได้ทรงสญัญากบัเรา  ความผิดพลาดทกุอยา่งเป็นโอกาสท่ีจะเลือก

ตดัสินใจวา่เราจะหนัไปหาพระเจ้าและทลูขอความชว่ยเหลือจากพระองค์หรือเรายงัคงต้องการเดนิในทาง

เดมิของเราตอ่ไปแล้วทําในสิ่งท่ีเราคดิวา่ดีท่ีสดุ 

ค. เข้าใจปัญหาของเรา 

ขัน้ตอนแรกท่ีสําคญัในการจดัการกบัความผิดพลาดของเราคือการค้นหาสาเหตขุองปัญหา  คนเรา

พลาดกระทําความผิดเน่ืองจากปัญหาท่ีแตกตา่งกนั     ตามภาพตวัอยา่งข้างลา่งนีเ้ปิดเผยให้เราเห็นสิ่งท่ี

เกิดขึน้ภายในชีวิตคนเรามกัจะเป็นสาเหตท่ีุใหญ่กวา่สิ่งท่ีปรากฎให้เห็นภายนอก 

ปัญหาท�ปีรากฏ

สาเหตุท�ปีรากฏ

รากปัญหา

ต้นตอของสาเหตุต่างๆ
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ภาพประกอบนีอ้ธิบายคูก่บัแผนภมูิหน้าถดัไป  สว่นของภูเขานํา้แข็งซึง่อยูเ่หนือนํา้เป็นสิ่งท่ีทกุคน

สามารถเห็นได้  คือปัญหาท่ีปรากฎให้เห็น     สว่นของภเูขานํา้แข็งซึง่อยูใ่ต้นํา้เปรียบเสมือนสิ่งท่ีกําลงั

เกิดขึน้ภายในบคุคลผู้นัน้  ในทํานองเดียวกนักบัท่ีสว่นซึ่งอยูใ่ต้นํา้มีขนาดใหญ่กวา่ส่วนท่ีอยูเ่หนือนํา้  9 ใน 

10  สว่น ปัญหาภายในบคุคลผู้นัน้ก็มกัจะใหญ่กวา่ปัญหาซึง่ทกุคนสามารถเห็นได้ 

สว่นของภเูขานํา้แข็งซึง่อยูถ่ดัลงไปจากระดบัผิวนํา้เปรียบเสมือนสาเหตขุองปัญหาของเราซึง่ปรากฎให้

เห็น ทา่ทีภายในของเรา รูปแบบของความคิดเหลา่นีม้กันําเราไปสูค่วามยากลําบาก ท่าทีของเราเปิดเผย

ตวัตนของเราผ่านทางการกระทําและคําพดู 

บางครัง้ความผิดพลาดในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ในชีวิตของเราเป็นเพียงอาการหนึง่ของปัญหาซึง่อยูล่กึลงไป 

แผนภมูินีชี้ใ้ห้เห็นตวัอย่างบางประการของปัญหาตา่งๆ ซึ่งปรากฎวา่มกัจะเกิดจากทา่ทีภายในใจ  ถ้าเรา

ต้องการกําจดัปัญหาซึง่ปรากฎให้เห็นภายนอกเราจะต้องเปล่ียนทา่ที (สาเหตท่ีุปรากฎ) ด้วย เราไม่

สามารถเอาชนะปัญหาท่ีปรากฎให้เห็นจนกวา่เราจะจดัการกบัรากของปัญหานัน้เสียก่อน  แผนภมูิข้างลา่ง

นีไ้ร่เลียงจากปัญหาซึง่ปรากฎลกึลงไปถึงต้นตอหรือสาเหตขุองปัญหาเหลา่นัน้ 
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แผนภมูิของปัญหา 
 

 แผนภมูินีอ้้างอิงมาจากบนัทึกของสมันาสถาบนัหลกัการพืน้ฐานของชีวิต Institute in Basic Life Principles  

  

ปัญหาท่ีปรากฏ   

คนอ่ืนสามารถเห็น                               

ตัวอย่าง 

การทะเลาะ      

การตอ่สู้กนั     

การตฉิินนินทา   

การเสพยา      

การสบูบหุร่ี   
 

ตัวอย่าง 

การลกัขโมย            

การโกหก        

การเห็นแก่ตวั     

การแชง่ดา่  

การด่ืมของเมา                                                                                   

ตัวอย่าง 

ความบาปเร่ืองเพศ 

ราคะตณัหา 

โฮโมเซ็กชวล 

เลสเบีย้น 

การลว่งประเวณี 

การมีเพศสมัพนัธ์กบั 

ญาตพ่ีิน้องใกล้ชิด   

สาเหตุท่ีให้เหน็ 

ทา่ทีภายในใจ                          

(ตัวอย่าง)     

ดือ้รัน้      

ไมไ่ว้วางใจผู้ใด        

รู้สกึมีปมด้อย     

(รู้สกึวา่ตนสําคญัน้อย)                                          

(ตัวอย่าง)      

ความกลวั   

ความกงัวลใจ  

ในใจไมม่ัน่คง  

หย่ิง    

(ตัวอย่าง)        

คบัข้องใจ 

กระสบักระสา่ย 

รู้สกึผิด 

ละอาย  

รากของปัญหา 

ความขดัแย้งของบคุลิก 

ในระดบัพืน้ฐาน     

ฮีบรู12:15-17                                                

ความขมข่ืนใจ 

(ขุน่เคืองใจหรือความ  

เกลียดชงั) 
 

คา่นิยมวตัถนุิยม    

(มีคา่นิยมในสิ่งท่ีเส่ือม 

สญูได้)  
 

การผิดศีลธรรม 

(ความบาปเร่ืองเพศ)   

ต้นตอของสาเหตุ

ต่างๆ 

การตอบสนองของเรา

ตอ่พระเจ้า      

อิสยาห์ 53:6 

อิสยาห์ 55:7 

กระทําการตา่งๆ ตามวิธีการของเราแทนวิธีการพระเจ้า 

 

(ขดัขืนหรือปฏิเสธนํา้พระทยัและฤทธ์ิอํานาจท่ีพระเจ้าประทานให้เพ่ือ

ตอบสนองตอ่ชีวิตในแบบท่ีพระเจ้าต้องการให้เรากระทํา) 
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ง. ผลที่ตามมาของความผิดพลาด 

ความผิดพลาดทกุครัง้มีผลบางอยา่งตามมา เม่ือเราพลาดทําผิดอาจจะเกิดผลทัง้ในแง่บวกและในแง่

ลบ  ความผิดพลาดของเราสามารถเป็นโอกาสสร้างเราให้เจริญเตบิโตขึน้     ถ้าทีมของเราพา่ยแพ้ในการ

แขง่ขนั ความผิดพลาดนัน้จะเปิดเผยให้เห็นถึงจดุอ่อนของทีมเรา   นัน่จะเป็นประสบการณ์ท่ีสอนว่าเราจะ

เลน่ให้ดีขึน้ในครัง้ตอ่ไปได้อยา่งไร  

คณุแมท่ี่ยงัสาวคนหนึง่เคยติดยาเสพติดเป็นเวลาหลายปีและต้องเลิกการเสพย์ยาเพราะถกูจบัและถกู

จองจําในคกุ   ขณะท่ีเธออยู่ในคกุในท่ีสดุเธอได้เห็นว่าวิถีชีวิตของเธอก่อให้เกิดความหายนะทัง้ตอ่ชีวิตของ

เธอและลกู  เธอตดัสินใจเปล่ียนวิถีชีวิตตนเองและเม่ือเธอออกมาจากคกุเธอเดนิทางไปยงัศนูย์ท้าทาย

เยาวชนและเรียนรู้วิธีชนะยาเสพตดิโดยหนัมาพึง่พาขอความชว่ยเหลือจากพระเจ้า 

ผลท่ีเกิดจากความผิดพลาดไมใ่ชบ่ทลงโทษสําหรับความผิดท่ีทําไปแล้ว   ถ้าเราเลีย้วรถผิดซอย  ผลก็

คือเราจะหลงทาง   นัน่เป็นผลตามธรรมชาตท่ีิเกิดจากความผิดพลาดของเรา   การลงโทษเกิดขึน้เม่ือ

เจ้าหน้าท่ีตํารวจปรับเราส่ีร้อยบาทเพราะเราขบัรถย้อนศรออกมาจากซอยเน่ืองจากไมอ่ยากขบัรถไกลเพ่ือ

เข้าซอยท่ีถกูต้อง    การลงโทษก็เป็นผลอนัหนึง่จากความผิดพลาดของเราด้วย  คา่ปรับส่ีร้อยบาทไมใ่ช่

สําหรับการขบัรถหลงทางแตค่า่ปรับนัน้เพราะการขบัข่ีย้อนศรซึง่เป็นการฝ่าฝืนกฎจราจร   กฎหมายระบุ

ชดัเจนวา่เจ้าหน้าท่ีสามารถสัง่ปรับผู้ ท่ีขบัข่ีท่ีทําผิดกฎได้   แท้จริงแล้วคนนีทํ้าผิดสองกระทง  เขาผิดพลาด

ในการขบัรถเลีย้วเข้าผิดซอยและขณะเดียวกนัเขาก็ทําผิดโดยการไมเ่ช่ือฟังกฎจราจร 

เห็นได้ชดัว่าผลท่ีเกิดจากความผิดพลาดท่ีแตกตา่งกนันัน้มีหลากหลาย  จากท่ีเราได้กลา่วในตอนต้น

ของบทนีเ้ราเห็นวา่มีความผิดพลาดบางประการไมใ่ชค่วามบาปและบางประการก็เป็นความบาป  ความ

ผิดพลาดบางอยา่งอาจมีผลเสียท่ีตามมาถ้ามีก็เพียงเล็กน้อย ความผิดพลาดบางอยา่งอาจจะมีผลถึง

ตวัเองตายหรือคนหลายร้อยคนต้องตาย  ถ้าคนขบัเคร่ืองบนิพลาดในการจอดอยา่งถกูต้องคนหลายร้อย

คนอาจเสียชีวิตได้  ให้เรามาพิจารณาถึงผลท่ีเกิดขึน้ตามมาบางประการของความผิดพลาด 

1.  ความบาปที่นําไปสู่ความตาย   

ตามท่ีเราได้กลา่วไปแล้ววา่ไมใ่ชว่า่ความผิดพลาดทกุเร่ืองเป็นความบาป อยา่งไรก็ตามเม่ือใครก็ตาม

ได้ละเมิดพระบญัญตัิข้อหนึง่ของพระเจ้า ความผิดพลาดนัน้มีผลคือความตาย พระเจ้าทรงกลา่วเร่ืองนี ้

อยา่งชดัเจนในพระธรรมโรม 6:23 ซึง่กลา่ววา่ “เพราะวา่คา่ตอบแทนท่ีได้จากความบาปคือความตาย แต่

ของขวญัจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา”    พระธรรมข้อนีก้ลา่วอยา่ง

ชดัเจนวา่ ผลท่ีเกิดจากการทําบาปคือความตาย แตพ่ระเจ้าได้ทรงจดัเตรียมหนทางท่ีจะหลีกหนีผลอนันัน้
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โดยการท่ีผู้นัน้รับของประทานแหง่ความรอดซึง่พระเยซูทรงมอบให้ บคุคลผู้ใดซึง่ปฏิเสธท่ีจะรับของ

ประทานจากพระเจ้าจะต้องใช้ชีวิตของตนอยูใ่นนรกเป็นนิตย์นิรันดร์ นัน่คือความตายนิรันดร์ 

2. ความรู้สึกผิด 

เม่ือคนหนึง่คนใดกระทําความผิดพลาด สิ่งท่ีตามมาเสมอคือความรู้สึกผิด เร่ืองนีเ้ป็นสิ่งจริงท่ีสดุเม่ือ

ความผิดพลาดท่ีทํานัน้เป็นความบาป  พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะทรงกระทําให้เราสํานกึผิดเม่ือเราทําบาป 

และการท่ีพระองค์ทรงกระทําให้สํานกึผิดนัน้จะสอดคล้องกบัความจริงในพระคมัภีร์เสมอ  ถ้าเราไมส่นใจ

ฟังเราอาจไมไ่ด้ยินเสียงของพระองค์  อยา่ทกึทกัวา่ไมเ่ป็นไรเพียงเพราะเราไมรู้่สกึผิดและยงัคงทําสิ่งนัน้

ตอ่ไป  พระเจ้าจะตรัสกบัเราผา่นทางจิตสํานกึผิดชอบของเรา  แตบ่างคนสบัสนระหว่างความคดิของ

ตนเองและเสียงของพระเจ้า  บางคนมี “ความไวตอ่จิตสํานกึผิดชอบมากเกินไป” และรู้สกึผิดอยา่งมากมาย

สําหรับความผิดพลาดท่ีเล็กน้อย  ถ้านกบนิผ่านหน้ารถของเขาและเขาชนนกตายเขารู้สกึผิดเป็นอยา่งมาก  

ความรู้สกึผิดเชน่นัน้ไมไ่ด้มาจากพระเจ้า 

3. ความรู้สึกว่างเปล่า        

ความผิดพลาดหลายอยา่งเป็นการท่ีเราพยายามแสวงหาความสขุหรือคําตอบง่ายๆ สําหรับปัญหาท่ี

ยาก แทนท่ีเราจะทําตามวิถีทางของพระเจ้า  เรากลบัเลือกทางของเราเอง  เม่ือเราเลือกท่ีจะเพิกเฉยตอ่

วิถีทางของพระเจ้าเราจะไม่พบความอ่ิมเอมใจ  ความอ่ิมเอมใจนัน้เราจะได้รับก็ตอ่เม่ือทําตามวิถีทางของ

พระเจ้าเทา่นัน้ ความรู้สกึท่ีว่างเปลา่อยา่งชดัเจนนีส้ามารถนําไปสู่ความรู้สกึหดหู่และสิน้หวงั 

4. การตีสอน  

ผลอนัเจ็บปวดประการหนึง่ท่ีเกิดตามการทําความผิดพลาดคือการตีสอนหรือการลงโทษ  สําหรับเดก็

เล็กๆ การตีสอนอาจหมายถึงการถกูตีเน่ืองจากไมเ่ช่ือฟังพอ่แม ่ ผู้ ท่ีฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐอาจถกูตํารวจจบั

และสง่เข้าเรือนจํา  

ตามท่ีเราได้กลา่วข้างต้นแล้วนัน้  พระเจ้ายงัทรงตีสอนเราเม่ือเราทําความผิดพลาด พระองค์ทรงตีสอน

เราเน่ืองจากพระองค์ทรงรักเรา  (อา่นฮีบรู 12:5-11) กษัตริย์ดาวิดกระทําบาปตอ่พระเจ้าและตอ่มา

พระองค์ทรงยอมรับว่าพระองค์ทรงทําบาป  พระเจ้าทรงให้อภยับาปดาวิดแตพ่ระเจ้าก็ได้ทรงลงโทษ

กษัตริย์ดาวิดเพราะความบาปของพระองค์ ให้อา่น 2 ซามเูอล 12 เพ่ือจะเห็นทัง้ผลท่ีเกิดตามมาจากความ

บาปของกษัตริย์และการท่ีพระเจ้าทรงลงโทษพระองค์เน่ืองจากความบาปท่ีได้กระทํานัน้ด้วย 
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5. นิสัยที่ไม่ดี   

เม่ือเราทําผิดพลาดในลกัษณะเดมิซํา้แล้วซํา้อีกก็จะเป็นการง่ายท่ีเราจะพฒันานิสยัท่ีไมดี่ในชีวิต  และ

ก็จะกลายเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะใช้เป็นข้ออ้างวา่นัน่เป็นส่วนหนึง่ของบคุลิกของเรา  “เราขีโ้กรธเหมือนคณุพอ่

ของเรา นิสยันีค้งจะตกทอดมาจากบรรพบรุุษของเรา” การแก้ตวัไมไ่ด้กระทําให้นิสยัท่ีไมดี่กลายเป็นนิสยัท่ี

ดีได้  ย่ิงเรายอมแพ้ตอ่นิสยัท่ีไมดี่ก็ย่ิงเป็นการยากท่ีจะเปล่ียนแปลงนิสยันัน้ 

 

6. การเสพตดิ 

นิสยัท่ีไมดี่อาจกลายเป็นสิ่งท่ีสําคญัในชีวิตของคนนัน้จนกลายเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึง่   จนถึงจดุท่ีคน

นัน้ต้องพึง่กิจกรรมอนันัน้  เช่น พึง่ยาเสพตดิ การสบูบหุร่ี เหล้า การพนนั หรืออาหาร และอ่ืนๆ อีกมาก  เขา

รู้สกึวา่ถกูบงัคบัให้ตอบสนองความต้องการการเสพติดสิ่งนัน้   หรือพดูอีกอยา่งหนึง่ก็คือการเสพติดนัน้

ควบคมุเขา 

เขาเสียสละทกุสิ่งเพียงเพ่ือพยายามสนองตอบการเสพติดของตน  แตย่ิ่งเขาพยายามแสวงหาความพงึ

พอใจมากเทา่ไรเขาย่ิงพบความพงึพอใจน้อยลงเร่ือยๆ  เขาถกูจบัอยูใ่นวงัวนของความล้มเหลวซึง่ใหญ่เกิน

กวา่ท่ีเขาจะหลดุพ้นออกมาได้ ไมใ่ชว่า่ความผิดพลาดทกุประการนําไปสูก่ารเสพตดิ  แตค่นหนุม่คนสาวใน

ปัจจบุนัประสบกบัอํานาจของสิ่งเสพตดิซึง่ในตอนเร่ิมแรกดเูหมือนสิ่งนัน้ไมมี่พิษภยัใดๆ เลย 

 

7. ความทรงจาํและบาดแผลในอดีต 

ความทรงจําของความผิดพลาดในอดีตสามารถกลายเป็นปัญหาหลกัในชีวิต  ถ้าความทรงจําเหลา่นี ้

ตามหลอกหลอนจิตใจเรา  สิ่งเหลา่นีอ้าจขดัขวางไมใ่ห้เราพยายามเปล่ียนวิถีชีวิตของเรา “เราได้พยายาม

และล้มเหลวมาหลายครัง้ก่อนหน้านีแ้ล้ว  ทําไมเราจงึควรท่ีจะพยายามอีกครัง้หนึง่ละ  มนัเจ็บปวดมากเกิน

กวา่ท่ีจะเส่ียงตอ่การล้มลงอีกครัง้”  วิธีท่ีเราจดัการกบัความทรงจําเร่ืองความล้มเหลวในอดีตจะมีผลกระทบ

อยา่งรุนแรงตอ่ชีวิตท่ีเหลือของเรา  พระเจ้าทรงสามารถช่วยให้เราพบอิสรภาพและได้รับการเยียวยาความ

เจ็บปวดจากความทรงจําเหลา่นี ้ บางครัง้การเยียวยารักษานีเ้กิดขึน้อยา่งรวดเร็ว  บางครัง้ก็ต้องการความ

ชว่ยเหลืออยา่งเอาใจใสจ่ากคริสเตียนซึง่ทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา  
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8. ความโกรธ 

ผลมากมายท่ีจะเกิดขึน้ตามท่ีได้ระบไุว้ข้างต้นจะเข้ามาในชีวิตเราเน่ืองมาจากความผิดพลาดนัน้และ

เราไมมี่กําลงัท่ีจะหยดุผลเหลา่นัน้   แตค่วามโกรธเป็นผลอนัหนึง่ซึง่เรามีอํานาจในการตดัสินใจเลือกวา่จะ

รับหรือไมรั่บ  หลายคนโกรธเม่ือเขาผิดพลาด  การตอบสนองด้วยความโกรธเชน่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของชีวิตท่ี

เกิดขึน้มานานจนกระทัง่เขามองไมเ่ห็นวา่เขาสามารถเลือกได้   เขาเห็นวา่ความโกรธของเขาเป็นการ

ตอบสนองตามปกตท่ีิเขามีตอ่ความผิดพลาดจนเขาไมต้่องเลือกวา่จะทําอยา่งไร  

เราสามารถให้อารมณ์โกรธนีพุ้ง่ตรงมายงัตวัเราเองเพราะเราได้ทําความผิดพลาดนัน้ หรือเราอาจให้

อารมณ์โกรธของเราพุง่เปา้ไปท่ีคนอ่ืนซึง่อาจมีสว่นในสถานการณ์ท่ีนําไปสู่ความผิดพลาดนัน้ 

พระเจ้าทรงต้องการให้เราเห็นวา่   การเลือกของเราสามารถมีผลท่ีรุนแรงตอ่สิ่งซึง่เกิดจากความ

ผิดพลาด  ถ้าเราเลือกตอบสนองด้วยความโกรธบอ่ยครัง้ก็จะทําให้สถานการณ์แยล่งเปรียบเหมือนการราด

นํา้มนัลงไปบนกองไฟ 

9. ความสัมพันธ์ที่พงัทลาย 

เกือบทกุชมุชนมีการหยา่ร้าง น้อยคนมากท่ีแตง่งานโดยมีเปา้หมายเพ่ือจะหยา่ภายในไมกี่ปี  แตน่ี่เป็น

สิ่งท่ีเกิดขึน้เร่ือยๆ  มีปัญหาและความผิดพลาดหลายประเภทซึง่นําไปสูชี่วิตสมรสท่ีพงัพินาศ     

เชน่เดียวกนั  บางครัง้มิตรภาพสามารถถกูทําลายด้วยความผิดพลาดของคนบางคน  บางครัง้สาเหตุ

มาจากการทะเลาะกนัหรือการผิดสญัญา 

10. เกิดความผิดพลาดมากขึน้  

เราอาจพบวา่ตวัเองตกอยูท่า่มกลางปัญหา  ปัญหาหนึง่นําไปสูอี่กปัญหาหนึง่ ในขณะท่ีเราพยายาม

แก้ไขปัญหาอนัหนึง่เรากลบัสร้างปัญหาท่ีใหญ่กว่าปัญหาเดมิ เชน่  นกัเรียนทําการบ้านไมเ่สร็จตอ่มาก็

โกหกเพ่ือพยายามปกปิดสาเหตท่ีุแท้จริงของการทําการบ้านไมเ่สร็จ 

บางครัง้คริสเตียนบางคนอาจพบวา่ตนเองตกอยู่ทา่มกลางความผิดพลาดและพดูวา่ “มีประโยชน์อะไร 

ผมพลาดมาแล้วครัง้หนึง่  ผมก็แคทํ่าผิดเพิ่มขึน้อีกเทา่นัน้เอง” คนหนุม่คนหนึง่ซึง่ทําพลาดด้วยการดภูาพ

ลามกกลา่ววา่ “อืมมม ผมขอดตูอ่อีกหน่อยแล้วคอ่ยทลูขอให้พระเจ้าอภยัโทษให้”  ดงันัน้ เขาจงึยงัคงทํา

เชน่นัน้ตอ่ไปอีกสองสปัดาห์กวา่จะหยดุ         
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อนัตรายท่ีแท้จริงของการคิดในลกัษณะนีคื้อ    เขาพลาดท่ีจะเผชิญความจริงวา่ความผิดพลาด

ก่อให้เกิดความเสียหายมากมาย     ย่ิงเราอยูใ่นพฤตกิรรมซึง่ก่อให้เกิดความเสียหายนัน้นานเทา่ใดความ

เสียหายท่ีเกิดขึน้กบัชีวิตของเราก็ย่ิงมากเท่านัน้ 

ในบทตอ่ไปเราจะพิจารณาขัน้ตอนเร่ิมต้นในการกลบัสูส่ภาพดีจากความผิดพลาด เช่นเดียวกบัท่ีเรา

เลือกท่ีจะทําผิด  เราก็สามารถเลือกท่ีจะกลบัคืนสูส่ภาพดีดงัเดมิได้เชน่กนั  เราจําเป็นต้องได้รับการ

ชว่ยเหลือจากพระเจ้าเสมอเพ่ือจะได้เรียนรู้ในสิ่งท่ีพระองค์ต้องการให้เราเรียนจากความผิดพลาดแตล่ะครัง้    

ในขัน้ตอนดงักลา่วเราอาจต้องการความชว่ยเหลือจากคนอ่ืนด้วย 
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บทที่ 2 
ขัน้ตอนเร่ิมต้นของการกลับสู่สภาพดีเม่ือทาํผดิพลาด 

เราสว่นใหญ่ไมช่อบความผิดพลาด เราต้องการความสําเร็จ เราต้องการภมูิใจในตวัเองแตไ่มมี่ใครดี

พร้อม  ฉะนัน้จงึไมจํ่าเป็นต้องเครียดทกุครัง้ท่ีทําผิดพลาด พระเจ้าทรงพอพระทยัถ้าเราทําดีท่ีสดุแล้ว  

พระองค์ทรงรักเราแม้วา่เราไมไ่ด้ทําดีท่ีสดุก็ตาม  และพระองค์ทรงรักเรามากเกินกวา่ท่ีจะปลอ่ยให้เราเป็น

อยา่งท่ีเป็นอยูนี่ ้

เพราะเราตา่งก็ผิดพลาดในการดําเนินชีวิตประจําวนั  เราจําเป็นต้องมองหาหนทางท่ีจะเจริญเตบิโต

ผา่นความผิดพลาดเหลา่นี ้ ให้เรามาพิจารณาวิธีซึง่เราสามารถเจริญเติบโตจากผลแห่งความผิดพลาดของ

เรา 

การกลับสู่สภาพดี: ขัน้ตอนซึง่คนจะทําเพ่ือกลบัสู่สภาพดีหลงัจากท่ีได้ทําผิดพลาดไป   

การกลบัสูส่ภาพดียงัรวมถึงการเรียนรู้ท่ีจะทําตามขัน้ตอนตา่งๆ เพ่ือจะไมทํ่าความผิดซํา้อีก 

เนือ้หาท่ีเหลือทัง้หมดของวิชานีเ้ราจะดขูัน้ตอนตา่งๆ ซึง่ต้องทําเพ่ือจดัการกบัความผิดพลาด  คําสอง

คําซึง่จะถกูกล่าวถึงบอ่ยคือคําวา่ “การกลบัสูส่ภาพดี” และ “การทําผิดซํา้” เม่ือเราใช้คําวา่ “การกลบัสู่

สภาพดี” เราหมายถึงขัน้ตอนซึง่คนหนึง่คนใดกระทําเพ่ือกลบัสูส่ภาพดีหลงัจากท่ีเขาทําความผิดพลาด 

การกลบัสูส่ภาพดีมีหลากหลายทัง้นีข้ึน้อยูก่บัประเภทของความผิดพลาดท่ีทํา  ถ้าเราพลาดทําสมดุตก

พืน้  “การกลบัสูส่ภาพดี” ก็เพียงแคห่ยิบสมดุท่ีทําหลน่ขึน้มาและไปทําธุระตอ่ไป 

แตถ้่าความผิดพลาดซึง่เราทําเก่ียวข้องการทําผิดตอ่พระบญัญตัข้ิอหนึง่ของพระเจ้า การกลบัสูส่ภาพดี

จะเป็นเร่ืองท่ีหนกัหนากวา่การทําหนงัสือหลน่มากนกั ถ้าคนหนึง่ขโมยรถคนัหนึง่และขณะขบัหนีเขาขบัไป

ชนกบัรถคนัอ่ืนอีกสามคนัและทําให้หลายคนบาดเจ็บ ผลท่ีเกิดจากการทําความผิดพลาดนีร้้ายแรงมาก  

การกลบัสูส่ภาพดีจากการทําความผิดนีจ้ะเก่ียวข้องกบัขัน้ตอนซึง่แตกตา่งจากการทําหนงัสือหลน่มาก  

และถ้าหากคนๆ นัน้หลบหนีจากอบุตัเิหตนุัน้  เขาก็จะก่อคดีเพิ่มอีกข้อนัน่ก็คือหลบหนีความรับผิดชอบตอ่

อบุตัเิหตนุัน้ 
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เม่ือเราใช้คําวา่ “การกลบัสูส่ภาพดี” ในวิชานีเ้รารวมทกุขัน้ตอนซึง่จําเป็นท่ีบคุคลนัน้ต้องกระทําเพ่ือ

รับผิดชอบตอ่ผลตา่งๆ ซึง่เกิดจากความผิดพลาดนัน้ อาจรวมถึงผลในด้านฝ่ายวิญญาณ  การสารภาพ

ความบาปคือหนึง่ในขัน้ตอนนี ้ ยงัรวมถึงการทําให้ความสมัพนัธ์ท่ีเสียไปกบัคนอ่ืนเพราะความผิดพลาดนัน้

ให้กลบัสูส่ภาพดีดงัเดมิด้วย 

การกลบัสูส่ภาพดีไมไ่ด้เป็นเพียงการจดัการกบัความเสียหายอนัเกิดจากการทําความผิดพลาด  แตย่งั

เก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตเพ่ือเราจะไมทํ่าความผิดเดมิซํา้อีกในครัง้ตอ่ไป  การทําสิ่งผิดพลาดใน

ชีวิตของเราอาจบง่บอกให้รู้ว่าเราจําเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงใหญ่ในชีวิต  อาจเป็นสิ่งท่ีเกินกวา่เราจะทํา

ได้ด้วยตวัเอง   อาจต้องการความชว่ยเหลือของคนอ่ืนเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงและในหลายกรณีจําต้อง

ได้รับความชว่ยเหลือจากพระเจ้าเพ่ือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีจําเป็นในชีวิตของเรา 

ในบางกรณีการกลบัสูส่ภาพดีดงัเดมิไมใ่ชแ่คก่ารกลบัไปสูส่ภาพเดมิซึง่เราเคยเป็นก่อนท่ีจะทําความ

ผิดพลาด   อาจเป็นการเปล่ียนแปลงสถานภาพอยา่งสิน้เชิง  การกลบัสูส่ภาพดีแบบนีเ้ก่ียวข้องกบัการได้รับ

การเปล่ียนแปลงด้วยฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าเพ่ือจะกลายเป็นสาวกท่ีเช่ือฟังของพระเยซู   ถ้าเราแคทํ่าสมดุ

หลน่ก็ไมจํ่าเป็นต้องกลบัสูส่ภาพดีชนิดถอนรากถอนโคนนี ้ แตจ่ะจําเป็นในกรณีท่ีการทําความผิดของเรา

เก่ียวข้องกบัการทําบาป 

เม่ือเรากลา่วถึงการกลบัสูส่ภาพดีเราไมไ่ด้พดูถึงแคก่ารแก้ไขสิ่งท่ีเราทําเสียหาย   แตห่มายถึงการกลบั

มีความสมัพนัธ์ดีดงัเดมิกบัพระเยซูด้วย 

อีกประเดน็หนึง่ซึง่เราจะศกึษาคือ “การทําผิดซํา้” สําหรับคํานีเ้ราหมายถึงการทําผิดพลาดในอนาคต  

ขัน้ตอนของการกลบัสูส่ภาพดีบางครัง้ก็ไมร่าบเรียบ มีความลุม่ๆ ดอนๆมากมาย  ในบทท่ีส่ีเราจะพิจารณา

อยา่งเจาะจงถึงสาเหตตุา่งๆ ซึง่ผู้ ท่ีการกลบัสูส่ภาพดีแล้วกลบัไปทําความผิดในอดีตซํา้อีก 

ก. วิถีทั่วไปในการตอบสนองต่อความผิดพลาด 

การสนองตอบตอ่การทําผิดพลาดมีหลายวิธี  ขณะท่ีอา่นรายการการตอบสนองข้างลา่งนีใ้ห้พยายาม

คดิถึงอีกหนึง่หรือสองวิธีซึง่เราหรือคนรู้จกัได้เคยใช้ในการตอบสนองตอ่การทําผิดพลาด 

1. กาํจัดเฉพาะปัญหาที่ปรากฏให้เหน็ภายนอก   

จอห์นกลา่ววา่ “ผมจะหยดุเรียกคณุวา่ “ไอ้โง”่  แนน่อนน่ีเป็นก้าวยา่งในทิศทางท่ีถกูต้อง แตถ้่าจอห์น

ยงัคงยดึทา่ทีท่ีไมใ่ห้เกียรติคนอ่ืนอยูเ่ขาก็จะส่ือสารกบัผู้ อ่ืนแบบไมใ่ห้เกียรตเิขา  ถ้าจอห์นคิดวา่ท่าทีของ

เขาท่ีมีตอ่คนอ่ืนดีแล้วเขาก็พลาดท่ีจะเข้าใจทศันะของพระเจ้าเร่ืองการให้เกียรตผิู้ อ่ืน     
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การจดัการกบัปัญหาท่ีปรากฏให้เห็นเทา่นัน้ จะไมก่่อให้เกิดการเจริญเติบโตท่ีถาวร     ถ้าเราต้องการ

ช่ืนชมกบัความสําเร็จอยา่งแท้จริงเราต้องลงลกึกวา่ปัญหาท่ีเห็นด้วยตา 

2. เก็บกดปัญหา  

การจดัการความผิดพลาดวิธีนีเ้ปรียบเสมือนกบัการกําจดัภเูขานํา้แข็ง (หรือก้อนนํา้แข็งทรงลกูบาศก์) 

โดยการกดนํา้แข็งให้จมอยูใ่ต้ผิวนํา้ ปัญหายงัคงอยูเ่หมือนเดมิแตต้่องใช้พลงัมากมายเพ่ือกดให้มนัจมลง  

ไมช้่าก็เร็ว ความกดดนัจะเพิ่มขึน้จนถึงจดุท่ีปัญหาเดมิหรือปัญหาในลกัษณะคล้ายกนัจะโผลข่ึน้มาอีกครัง้  

ถ้าจะพดูวา่ปัญหาจะระเบิดขึน้ นา่จะเหมาะกวา่  

3. ไม่ปิดบังส่ิงใด    

บางคนจดัการกบัความผิดพลาดของตนด้วยการกล่าวถึงปัญหานัน้เสมอๆ  การจดัการกบัปัญหาต้องรู้

กาละเทศะ  ไมใ่ชท่กุปัญหาควรนํามาหารือกนัในท่ีสาธารณะ “นัน่เป็นสิ่งท่ีผมรู้สกึ ทําไมจะต้องปิดซ่อน

ความรู้สกึของตวัเองด้วยเลา่” นัน่เป็นคําพดูของคนท่ีชอบเข้าไปมีสว่นตอ่สู้หรือทะเลาะเบาะแว้งกนัชอบพดู 

4. วิ่งหนีปัญหา 

บางคนกลวัท่ีจะเผชิญหน้ากบัปัญหาของตนเอง  เขายอมให้ความกลวัควบคมุตวัเอง  เขาจะไมอ่ยู่

เผชิญผลท่ีเกิดจากความผิดพลาดของเขา  แตเ่ขาจะว่ิงหนีตลอดเวลา  คริสเตียนใหม่จํานวนมากใช้วิธีนีใ้น

การตอบสนองตอ่ความผิดพลาดก่อนท่ีเขามาเป็นคริสเตียน 

5. เพกิเฉยต่อปัญหา 

เราเคยมีปัญหาบางเร่ืองแล้วเราเลือกท่ีจะเพิกเฉยตอ่ปัญหานัน้โดยหวงัวา่ปัญหานัน้จะหายไปเองไหม   

วิธีนีไ้มไ่ด้ผลเสมอไป  วิธีนีเ้ปรียบได้กบัการท่ีกปัตนัเคร่ืองบนิหรือเรือมองเห็นภเูขานํา้แข็งก้อนใหญ่ขวาง

หน้า  แตต่ดัสินใจวา่การเปล่ียนเส้นทางเป็นงานท่ีมากเกินไป  ถ้าเราเป็นผู้ โดยสารคนหนึง่ในเรือลํานัน้ก็คง

โกรธความโง่เขลาของกปัตนัท่ีเลือกจะเช่ือว่าการท่ีเขาเพิกเฉยจะทําให้ภเูขานํา้แข็งนัน้หายไปเอง  คนท่ี

เพิกเฉยตอ่ความผิดพลาดของตนเองมกัจะพลาดในเร่ืองนีอ้ยูเ่สมอ 
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6. หาข้อแก้ตัวและให้เหตุผลชีแ้จงปัญหานัน้ 

บางครัง้การหาข้อแก้ตวัและตดัสินใจไมรั่บผิดชอบปัญหานัน้ก็เป็นวิธีแสนง่าย  ผู้ ท่ีเลือกวิธีการนีจ้ดัการ

กบัความผิดพลาดมกัมีความสามารถในการให้เหตผุลกบัความผิดของตน  เขามกัมีเหตผุลท่ีดีอธิบายวา่

เพราะเหตใุดเขาจงึไมส่ามารถหลีกเล่ียงจากการทําความผิดพลาดได้ “ไมมี่ใครดีพร้อม” น่ีเป็นคําตอบซึง่พบ

บอ่ยๆ ในบคุคลเชน่นี ้ ถ้าคนนีถ้กูจบัขณะเสพยาเสพตดิ   คนในครอบครัวและคนท่ีรักเขาอาจจะจําเป็น 

ต้องเข้ามาช่วยและนําให้เขาเข้าสูส่ถานภาพเพ่ือการเปล่ียนแปลงใหม ่

7. ตอบสนองต่อปัญหานัน้ในวิถีทางของพระเจ้า 

พระคมัภีร์เตม็ไปด้วยคําแนะนําในเชิงปฏิบตัแิละตวัอย่างการตอบสนองในทางท่ีถกูต้องตอ่ความ

ผิดพลาด  สว่นท่ีเหลือของวิชานีเ้ราจะศกึษาหลกัการหลายๆ อยา่งในพระคมัภีร์ซึง่กล่าวถึงวิธีการ

ตอบสนองตอ่ความผิดพลาดและเราจะพิจารณาวิธีซึง่พระเจ้าทรงชว่ยเราให้เจริญเตบิโตผา่นประสบการณ์

แหง่ความผิดพลาดด้วยเช่นกนั 

บอ่ยครัง้ท่ีวิธีของพระเจ้าในการจดัการกบัปัญหาของเรามกัเร่ิมท่ีต้นตอของปัญหาซึง่ลงลกึกวา่สว่นอ่ืน

ของ “ภเูขานํา้แข็ง”    เม่ือเราก่อร่างความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้าและเร่ิมดําเนินชีวิตในทางของพระองค์

แล้ว  ปัญหาของเราจะเร่ิมเล็กลงเร่ือยๆ และหายไปในไมช้่า  เหมือนกบัท่ีเราตดัฐานล่างของภเูขานํา้แข็ง

สว่นยอดก็จะจมต่ําลงเชน่กนั 

ข. เราควรทาํอะไรถ้าทาํผิดพลาด   

การเลือกวา่จะตอบสนองอย่างไรเม่ือเราพลาดทําผิดจะมีผลอยา่งมากวา่ความผิดพลาดนีจ้ะเป็น

ประสบการณ์ในทางบวกหรือทางลบในชีวิตของเรา   การตอบสนองของเราจะเคล่ือนเราเข้าสูก่าร

เจริญเตบิโตและเป็นผู้ใหญ่ขึน้ หรือนําเราดําดิง่ลงสูปั่ญหามากขึน้  

ก่อนท่ีเราจะตดัสินใจเลือกวิธีในการตอบสนองตอ่ความผิดพลาดนัน้เราควรย้อนกลบัไปคิดถึง 

ความผิดพลาด 3  ประเภทท่ีเรียนไปแล้ว  (1)  ความผิดพลาดท่ีไมใ่ชค่วามบาป (2) ความผิดพลาดท่ีเป็น

ความบาป  และ (3)  ความผิดพลาดซึง่นําไปสู่ความบาป  

เม่ือเราพิจารณาถึงวิธีซึง่จะตอบสนองตอ่ความผิดพลาดไปแล้ว   บทนีจ้ะเน้นเจาะจงท่ีความผิดพลาด

ซึง่มีผลในทางลบ   โดยเฉพาะอยา่งย่ิงความผิดพลาดท่ีเป็นความบาป  บางหวัข้อเก่ียวข้องกบัความ

ผิดพลาดทัว่ไป  บางหวัข้อเก่ียวข้องโดยตรงกบัความผดิพลาดท่ีนําไปสูค่วามบาปเทา่นัน้ 
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เราควรทาํอะไรถ้าทาํผิดพลาด   
1. เราควรยอมรับวา่เราทําผิด 

2. เราควรทลูขอพระเจ้าให้อภยัเรา 

3. เราต้องให้อภยัตนเอง 

4. เราต้องตดัสินใจเลิกทําบาป 

5. ขอให้คนท่ีเราทําผิดตอ่เขาให้อภยัเรา 

6. ค้นหาสาเหตขุองการทําความผิดพลาด 

7. มองหาทางออกจากความผิดพลาดของเราตามวิธีการของพระเจ้า 

8. อนญุาตให้คนอ่ืนบอกเก่ียวกบัปัญหาของเรา 

9. เตบิโตตอ่ไปเร่ือยๆ 

1.  เราควรยอมรับว่าเราทาํผิด 

เป็นการยากท่ีจะพดูวา่ “ผมหรือฉนัทําผิดไปแล้ว” ซาตานจะทําทกุสิ่งท่ีมนัทําได้เพ่ือขดัขวางไมไ่ห้เรา

พดูคํานี ้   เราต้องไมห่าเหตผุลมาชีแ้จงหรือหาข้อแก้ตวัให้กบัเร่ืองท่ีเกิดขึน้นัน้  ใน 1 โครินธ์ 10:13  พระเจ้า

ตรัสวา่พระองค์ได้ทรงประทานกําลงัท่ีเราต้องการเพ่ือชว่ยเราตอ่ต้านและหลีกเล่ียงการทดลอง  เม่ือเราทํา

ผิดตอ่พระเจ้า เราไมอ่าจตําหนิคนอ่ืนได้นอกจากตวัเราเอง   

เม่ือเรายอมรับกบัตวัเองวา่ได้ทําความผิด  ไมไ่ด้หมายความวา่เราเป็นคนท่ีล้มเหลวอยา่งสิน้เชงิ   เรา

ต้องมองความผิดพลาดในมมุมองท่ีถกูต้อง  อยา่ให้ความผิดพลาดนัน้เล็กลงกวา่ท่ีเป็นจริงในสายพระเนตร

พระเจ้า  และอย่าติดปา้ยท่ีความผิดเล็กๆ วา่เป็นหายนะท่ีใหญ่โต   ชีวิตทัง้หมดของเราจะไมพ่งัทลายลง

เพียงเพราะเราทําไขเ่จียวไหม้เกรียม  

ถ้าเราแพ้ในเกมส์การแขง่ขนั   ให้เราบอกกบัเพ่ือนร่วมทีมวา่ “เราแพ้เขา  แตเ่ราก็ชอบท่ีได้เลน่กบัทกุ

คนในทีม”  

พิจารณาดวู่าความผิดพลาดนัน้เป็นความบาปหรือไม ่  ถ้าเป็นความบาปเราจําต้องสารภาพบาปนัน้

ตอ่พระเจ้าและรีบยอมรับกบัตวัเองว่า “ข้าพเจ้าทําผิดพลาดไปแล้ว แตข้่าพเจ้าต้องการมีชีวิตท่ีมีสนัตสิขุ

ของพระเจ้าในจิตใจข้าพเจ้า” 
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2. เราควรทูลขอพระเจ้าให้อภยัเรา 

เราต้องก้าวไปมากกว่าการยอมรับว่าทําผิด  ให้บอกพระเจ้าวา่ เราไมเ่ช่ือฟังพระองค์และทลูขอให้

พระองค์อภยัให้เรา   ไมใ่ชแ่คคํ่าพดูลมปากแตเ่ราต้องหมาย ความตามท่ีเราพดูจริงๆ 

ยากอบ 4:8-10 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

เราทัง้หลายจงเข้าใกล้พระเจ้า และพระองค์จะเสด็จมาใกล้เรา คนบาปทัง้หลาย

เอ๋ย  จงชาํระมือให้สะอาด และคนสองใจจงชาํระใจของตนให้บริสุทธ์ิ  จงเป็น

ทุกข์โศกเศร้าและร้องไห้  จงให้การหัวเราะกลับกลายเป็นความโศกเศร้าและ

ความปิตยินิดีกลับกลายเป็นความเศร้าสลด  เราทัง้หลายจงถ่อมใจลงต่อองค์ 

พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงยกชูเราขึน้  

ทนัทีท่ีเรายอมรับวา่ได้ทําบาปตอ่พระเจ้า  เราควรมาหาพระองค์และสารภาพความผิดพลาดนัน้   เรา

ไมจํ่าต้องคอยเป็นชัว่โมงหรือเป็นวนัหรือรอจนกระทัง่ถึงวนัอาทิตย์จงึจะสารภาพความบาป  พระเจ้าได้ทรง

สญัญาวา่พระองค์จะทรงอภยัให้เรา หากเราทลูขอตอ่พระองค์ด้วยความจริงใจ 

3. เราต้องให้อภยัตนเอง 

จงหยดุกลา่วโทษตวัเอง  สําหรับบางคนเป็นการง่ายมากท่ีจะทบัถมตวัเองให้จมลง  “เรามนัเป็นคนท่ีไม่

เอาไหน”  “เราโง่ขนาดนัน้ได้ยงัไง” การพดูกบัตวัเองในลกัษณะนีไ้มช่ว่ยแก้ไขปัญหาให้ดีขึน้  การกลา่วโทษ 

แบบนัน้อาจไมไ่ด้มาจากตวัเราเองคนเดียวแตอ่าจมาจากคนท่ีอยูร่อบข้างด้วย  ซาตานจะนําความคิด

กลา่วโทษเข้ามาในความนกึคดิของเราเพ่ือพยายามทําให้เราท้อใจและขดัขวางไมใ่ห้เราเปล่ียนความ

ผิดพลาดนีใ้ห้เป็นโอกาสท่ีจะเจริญเตบิโต 

ให้มองดคูวามผิดพลาดจากมมุมองของพระเจ้า  ยอมรับวา่เราผิดพลาดอยา่เพิกเฉยตอ่ความผิดพลาด

นัน้  อนญุาตให้ตวัเองเป็นคนท่ีไมไ่ด้ดีพร้อมไปหมดทกุอยา่ง   แทนท่ีจะทําร้ายตวัเองให้เปล่ียนความสนใจ

ของเราไปยงัสิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราทําเพ่ือตอบสนองตอ่ความผิดพลาดนี ้

พยายามมองดคูวามผิดพลาดให้ตรงประเด็น  อยา่ขยายผลท่ีเกิดกบัชีวิตของเราเกินความเป็นจริง   

ในทางกลบักนัก็อยา่เพิกเฉยตอ่ความผิดพลาดนัน้  การยกโทษให้ตนเองมีความหมายวา่เราเจริญเติบโตขึน้  

เราไมห่ยดุอยูก่บัท่ี   ชีวิตเราคูค่วรกบัการเตบิโตจนถึงขีดสงูสดุ 

ถ้าพระเจ้ายกโทษให้เราแล้วเราก็จําเป็นต้องยกโทษให้ตวัเอง   เราต้องเห็นตวัเองในแบบท่ีพระเจ้าเห็น  

เป็นคนท่ีมีความหวงั  เป็นคนท่ีมีศกัยภาพ 
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4. เราต้องตัดสินใจเลิกทาํบาป 

เม่ือเราสารภาพความผิดพลาดของเราตอ่พระเจ้าแล้ว   สิ่งสําคญัตอ่ไปคือเราควรเปล่ียนทา่ทีท่ีมีตอ่

ปัญหานัน้   เราต้องตดัสินใจเลิกทําบาป 

2 พงศาวดาร 7:14  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยช่ือของเรานัน้จะถ่อมตัวลง และอธิษฐาน

และแสวงหาหน้าของเรา และหันเสียจากทางช่ัวของเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ 

และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดนิของเขาให้หาย  

บางคนยงัคงไมเ่ช่ือฟังพระเจ้าเร่ือยไป  ทําความบาปเดมิซํา้แล้วซํา้เลา่  เขาไมย่อมแม้แตจ่ะพยายาม

เลิกทําบาป  น่ีแสดงให้เห็นว่าเขาไมเ่ข้าใจการกลบัใจใหม่ท่ีแท้จริง  การกลบัใจใหมร่วมถึงการสารภาพบาป

ของเราและตดัสินใจหนัหลงัให้กบัความบาปนัน้  เราต้องตดัสินใจท่ีจะเร่ิมทําในสิ่งท่ีพระเจ้าต้องการให้เรา

ทํา 

ท่ีพดูมานีห้มายความวา่เราจะไมทํ่าความผิดพลาดในชีวิตอีกใชไ่หม   ไมใ่ช ่ ความจริงแล้วระวงัถ้าจะ

พดูกบัพระเจ้าวา่ “ลกูสญัญาวา่ลกูจะไมทํ่าบาปเชน่นีอี้ก” เพราะเทา่กบัวา่เราวางตวัเองให้อยู่ในจดุท่ีพร้อม

จะล้มเหลวและซาตานจะดยนความรู้สึกผิดทกุประเภทและการกลา่วโทษสารพดัชนิดลงบนเราเม่ือเรา

พลาดทําผิดในครัง้ตอ่ไป   แทนท่ีจะสนใจท่ีความผิดพลาดให้เราหนัมาสนใจการเช่ือฟังพระเจ้าและเลือก

ทําสิ่งท่ีถกูดีกวา่  ย่ิงเราคิดถึงความผิดพลาดท่ีเป็นความบาปน้อยลงเทา่ใดเราก็จะถกูทดลองให้ยอมแพ้ตอ่

ความผิดพลาดน้อยลงเทา่นัน้ 

การเจริญเติบโตผา่นความผิดพลาดมีความหมายวา่เราต้องรับผิดชอบในการฝึกการใช้ความคดิของเรา 

ฟีลิปปี 4:8-9 ฉบับสมาคนพระคริสตธรรม  

ดูก่อนพ่ีน้องทัง้หลาย  ในท่ีสุดนีข้อจงใคร่ครวญถึงส่ิงท่ีจริง  ส่ิงท่ีน่านับถือ ส่ิงท่ี

ยุตธิรรม ส่ิงท่ีบริสุทธ์ิ ส่ิงท่ีน่ารัก ส่ิงท่ีทรงคุณ คือถ้ามีส่ิงใดท่ีลํา้เลิศ ส่ิงใดท่ีควร

แก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดู จงกระทาํทุกส่ิงท่ีเราได้เรียนรู้และได้รับไว้ 

ได้ยนิและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าแห่งสันตสุิขจะทรงสถติกับเรา 
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5. ขอให้คนที่เราทาํผิดต่อเขาให้อภยัเรา 

บางครัง้ความผิดพลาดของเราเก่ียวข้องกบัคนอ่ืน  และสิ่งท่ีเราทํานัน้ทําให้เขาสะดดุ เราจําเป็นต้อง

อธิษฐานขอพระเจ้าชว่ยให้เราตดัสินใจวา่จะพดูกบัคนนัน้อยา่งไรดี  ถ้าเขาสะดดุการเข้าไปหาเขาและ

ยอมรับวา่เราได้ทําผิดและขอให้เขาอภยัให้เราก็เป็นสิ่งท่ีควรทํา  

อยา่งไรก็ตามถ้าเขาไมรู้่สกึอะไรกบัความผิดพลาดท่ีเราทําไป  กรณีเชน่นีก็้ไมจํ่าเป็นต้องพดูกบัเขาเร่ือง

ความผิดพลาดของเรา  ยกตวัอยา่งเชน่ ถ้าชายคนหนึง่มองหญิงด้วยใจกําหนดัในหญิงนัน้ การไปหาหญิง

นัน้และสารภาพบาปเร่ืองนีต้อ่เธอและขอให้เธอยกโทษให้ก็เป็นการกระทําท่ีไมถ่กูต้อง  ชายผู้นัน้อาจ

ต้องการคําปรึกษาท่ีถกูต้องจากเพ่ือนหรือพ่ีเลีย้งซึง่สามารถชว่ยให้เขารู้ขัน้ตอนในการจดัการกบัปัญหานี ้

เพ่ือเขาจะเตบิโตขึน้ 

อีกสว่นหนึง่ของขัน้ตอนการให้อภยัคือการชดใช้สําหรับสิ่งท่ีเราขโมยหรือทําลายไป  เราจะพิจารณา

เร่ืองนีอ้ย่างละเอียดมากขึน้ในเร่ืองการให้อภยัและการชดใช้ในบทนี ้

6. ค้นหาสาเหตุของการทาํความผิดพลาด 

ถามตวัเองวา่ “เหตใุดเราจงึทําความผิดพลาด”  เราอาจไมเ่ข้าใจสาเหตท่ีุเราทําความผิดพลาดอยา่ง

ชดัเจน  ให้อธิษฐานและทลูถามพระเจ้าเพ่ือขอพระองค์ช่วยให้เราเข้าใจถึงสาเหต ุ บอ่ยครัง้เราพยายาม

ดําเนินชีวิตคริสเตียนด้วยกําลงัของเราเองแทนท่ีจะพึง่ในพระกําลงัท่ีพระเจ้าประทานให้เรา  เป็นการง่ายท่ี

จะทําความผิดโดยทึกทกัวา่ “ตอนนีเ้ราเป็นคริสเตียนแล้ว  เราจะประสบความสําเร็จแน่ๆ ” พระเจ้าทรง

เตรียมหนทางให้เรามีชยัชนะเหนือความผิดพลาด   

ฟีลิปปี 4:13 ฉบับอมตธรรมเพ่ือชีวิต 

ข้าพเจ้ากระทาํทุกส่ิงได้โดยพระองค์ผู้ทรงประทานกาํลังแก่ข้าพเจ้า 

เราไมไ่ด้มีอํานาจทําทกุสิ่งท่ีเราต้องการได้   แคส่ิ่งท่ีพระเจ้าต้องการให้เราทําเทา่นัน้ท่ีเราจงึมีพลงัทําให้

สําเร็จได้    อาจจะมีบางเวลาท่ีพระเจ้าทรงอนญุาตให้เราพลาด เน่ืองจากพระองค์ทรงต้องการให้เรารู้วา่เรา

ไมส่ามารถเผชิญทกุสิ่งในชีวิตด้วยกําลงัของเราเอง  เราจะพลาดจนกวา่เราจะเรียนรู้ท่ีจะพึง่พาในพระองค์ 

บางครัง้เราทําความผิดพลาดเพราะเราอนญุาตให้ความปรารถนาของมนษุย์มาควบคมุชีวิตเรา การ

กระทํานีม้กันําไปสูก่ารทําบาป  ให้ด ูยากอบ 1:13-15 บางครัง้เราทําบาปเพราะเราไมต้่องการทําในสิ่งท่ี 

พระเจ้าต้องการให้เราทํา  แตเ่รากลบัทําในสิ่งท่ีเราคิดวา่เป็นสิ่งท่ีดีท่ีสดุสําหรับเรา 
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เม่ือเราค้นพบสาเหตท่ีุทําให้เราทําผิดพลาดแล้ว  เราต้องทําบางอยา่งกบัเร่ืองนัน้!  จงทลูขอให้พระเจ้า

ชว่ยให้เราพบทางออกเพ่ือเราจะไมทํ่าความผิดพลาดซํา้แล้วซํา้อีก   

7. มองหาทางออกจากความผิดพลาดของเราตามวิธีการของ 

พระเจ้า 

ไมมี่ความผิดพลาดใดท่ียุง่ยากเกินไปสําหรับพระเจ้า  พระองค์สามารถชว่ยให้เราพบทางออกจาก

ปัญหาได้เสมอ   การลงมือทําอาจไมง่่าย  แตวิ่ถีทางของพระเจ้าได้ผลเสมอ  พระคมัภีร์มีคําแนะนําในเชิง

ปฏิบตัแิละตวัอยา่งของบคุคลซึง่ค้นพบทางออกท่ีพระเจ้าทรงประทานให้เขาอยูม่ากมาย  เราไมส่ามารถ

ย้อนเวลากลบัไปลบความผิดพลาดได้  จงก้าวตอ่ไป  จําไว้วา่พระเจ้าจะไมท่รงหนัหลงัให้เราเลย 

คริสเตียนบางครัง้มองความผิดพลาดเป็นเร่ืองจิตวิญญาณมากเกินไป   เขาลงความเห็นวา่ความ

ผิดพลาดทกุอยา่งท่ีเกิดขึน้เป็นเพราะ “เขาคงละสายตาจากพระเยซูแน่ๆ ” ถ้าเราสอบตกท่ีโรงเรียนอาจเป็น

เพราะเราไมไ่ด้ตัง้เรียนมากพอ  หรืออา่นหนงัสือในจดุท่ีไมต่รงกบัข้อสอบ  สําหรับการสอบการอธิษฐาน

อยา่งมากไมอ่าจมาแทนท่ีการดหูนงัสืออย่างหนกัได้  มีเวลาอธิษฐาน และมีเวลาหยดุอธิษฐาน และลงมือ

ทํางาน  ความผิดพลาดบางอยา่งเป็นผลของความเกียจคร้าน ไมใ่ช ่“การโจมตีของซาตาน” 

8. อนุญาตให้คนอ่ืนบอกเก่ียวกับปัญหาของเรา 

เราสว่นใหญ่ไมมี่ปัญหาในการบอกความผิดพลาดของตนเอง  แตบ่างครัง้คนอ่ืนสามารถเห็นปัญหา

ของเราได้ดีกวา่เรา  เราเรียกสิ่งนีว้า่เป็น “จดุบอด” ของเรา ให้ตดัสินใจท่ีจะฟังด้วยความใสใ่จเม่ือเพ่ือนหรือ

คนหนึง่คนใดในครอบครัวมาหาเราและพดูว่า “คณุมีปัญหาเร่ือง...” ถ้าเราตอบสนองด้วยการตําหนิท่ีเชือด

เฉือนหรือบอกเขาไปวา่ให้สนใจแตเ่ร่ืองของตวัเองเถอะ  เราก็กําลงัทําร้ายตวัเอง 

พระธรรมลกูาบทท่ี 18:18-30  กลา่วถึงขนุนางหนุม่คนหนึง่มาหาพระเยซูเพ่ือขอให้พระองค์ชว่ยเหลือ  

เขาต้องการมัน่ใจว่าเขาจะได้ไปสวรรค์เม่ือเขาตายไป  พระเยซูทรงถามวา่เขาได้เช่ือฟังพระบญัญตัหิรือไม ่ 

เขาตอบวา่ “ได้ถือรักษา” พระเยซูทรงบอกเขาวา่อะไรคือปัญหาของเขา “จดุบอด” ของเขาคือเร่ืองเงินทอง  

พระเยซูทรงสัง่ให้เขาไปขายสิ่งสารพดัท่ีเขามีแล้วแจกจา่ยให้คนยากจนแล้วตามพระองค์มา  ชายผู้นัน้จาก

ไปด้วยความเศร้า   แตต่อนนีเ้ขาทราบแล้วว่าปัญหาของเขาคืออะไร 

ถ้าเราอนญุาตให้ผู้ อ่ืนแก้ไขชีวิตของเรา  จงเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งท่ีคาดไมถึ่ง  ถ้าเขาไมช่็อคไป

เสียก่อนเขาจะนบัถือเราหรืออาจพฒันาสมัพนัธภาพท่ีสนิทกนัย่ิงขึน้  อยา่ยอมให้ความหย่ิงของเราขดัขวาง

ไมใ่ห้เราฟังสิ่งท่ีผู้ อ่ืนต้องบอก  เขาอาจพดูผิด  แตพ่ระเจ้าอาจใช้คนนัน้มาบอกและนําเราไปสูค่วามจริง  ไม่
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เคยมีใครตายเพราะการรับฟังความจริง ถ้าสิ่งท่ีเขากลา่วเป็นความจริงพระเจ้ามกัจะยืนยนัสิ่งนัน้กบัใจของ

เราด้วย  เราอาจต้องถามเพ่ือนคนอ่ืนวา่เขาได้เห็นปัญหาดงักลา่วในชีวิตเราหรือไม ่

หลายคนอาจไมไ่ด้ทําหน้าท่ีอยา่งดีเย่ียมในการบอกปัญหาของเราว่าคืออะไร    เราเองก็ไมส่ามารถ

บอกเขาได้วา่ “ชว่ยบอกเราอยา่งสภุาพด้วยนะ”  ถ้าเรารอคนท่ีดีพร้อมมาบอกปัญหาเรา  เราอาจจะต้องรอ

ไปจนตาย  ถ้าเราต้องการความสําเร็จอย่างแท้จริงเราจะขอให้คนอ่ืนบอกวา่เขาเห็นปัญหาอะไรในชีวิตเรา   

อยา่ประหลาดใจถ้าในตอนต้นคนเหลา่นัน้จะทดสอบเราก่อน  เขาอาจจะพดูจดุท่ีเล็กน้อยท่ีสดุในชีวิตเรา

เพ่ือดกูารตอบสนองของเราก่อน  ถ้าเรายอมรับการแก้ไขด้วยใจท่ีเปิดและไมขุ่น่เคืองเขาอาจบอกเรามาก

ขึน้ 

การยอมรับว่าเรามีจดุบอดต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมาก  ทลูขอพระเจ้าทรงชว่ยให้เราฟังสิ่งท่ี

พระองค์ทรงตรัสผ่านการวิพากษ์วิจารณ์ของคนอ่ืนด้วย 

9. เตบิโตต่อไปเร่ือยๆ 

วีธีท่ีดีท่ีสดุในการเอาชนะความผิดพลาดคือการเจริญเตบิโตตอ่ไปเร่ือยๆ ถ้าเราเรียนรู้จากความ

ผิดพลาดของตนเอง  เราคือผู้ ท่ีอยู่บนเส้นทางแหง่ความสําเร็จ อย่ายอมให้ผีมารทําให้เราท้อใจ   จงจํา 

พระสญัญาในฟิลิปปี 1:6 พระเจ้าจะทรงประทานกําลงัท่ีจําเป็นเพ่ือให้เราเผชิญกบัปัญหาแตล่ะอยา่งใน

ชีวิต 

ค. ทลูขอการอภยัจากพระเจ้า 

ให้เราพิจารณาคําสองคําซึง่มีสว่นสําคญัตอ่การตอบสนองความผิดพลาดของเรา  นัน่คือ  การอภยั 

และการชดใช้ 

สิ่งท่ียากท่ีสดุอยา่งหนึง่ในชีวิตเราอาจเป็นการท่ีเราจะเข้าไปหาคนๆ หนึง่และขอให้เขายกโทษให้เรา

สําหรับความผิดท่ีเราได้กระทํา  ก้าวสําคญัอีกก้าวในการกลบัสูส่ภาพดีหลงัจากท่ีทําผิดพลาดคือการขอให้

คนท่ีเราทําผิดตอ่เขานัน้ยกโทษให้เรา 

ซาตานจะพยายามทําทกุสิ่งในอํานาจของมนัเพ่ือขดัขวางไมใ่ห้ความสมัพนัธ์ของเรากบัคนท่ีเราทําผิด

นัน้กลบัคืนสูส่ภาพดีดงัเดมิ   มนัจะพยายามทําให้เราเช่ือวา่อีกฝ่ายหนึง่มีข้อกงัขา   มนัจะปลกุความหย่ิง

ของเรา  “ถ้าเจ้ายอมรับวา่กบัคนนีว้า่เจ้าผิด  เขาจะเหยียบย่ําเจ้าอยา่งเสียๆ หาย ๆ และทําให้เจ้าดเูป็นคน

โง”่ 
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ถ้าเราต้องการกลบัคืนสูส่ภาพดีหลงัจากท่ีพลาดทําผิดและสามารถช่ืนชมยินดีกบัสนัติสขุซึง่มาจาก

พระเจ้าแล้ว   อีกก้าวหนึง่ท่ีต้องทําคือ การขอการอภยัจากผู้ ท่ีรับผลจากความผิดพลาดของเรา  พระเจ้าจะ

ทรงประทานกําลงัและสติปัญญาแก่เราเพ่ือให้กระทําสิ่งนี ้แตพ่ระองค์จะไมท่รงทําแทนเรา  อยา่ขอการ

อศัจรรย์จากพระเจ้าเพ่ือเราจะได้ไมต้่องไปสารภาพสิ่งท่ีเราได้กระทําผิดนัน้และไมต้่องแสวงหาการอภยั 

1. ก่อนที่เราจะขออภยั 

เคยเห็นแมท่ี่บอกลกูให้พดูวา่ “หนขูอโทษ” หลงัจากท่ีเขาได้ทําสิ่งท่ีเห็นแก่ตวัแก่เดก็คนอ่ืนไหม  เดก็คน

นัน้อาจพมึพําคําขอโทษแตเ่ห็นได้ชดัว่าคําพดูนัน้ไมไ่ด้ออกมาจากใจของเขา  พระเจ้าไมไ่ด้ต้องการให้เรา

พดูคําบางคําโดยไมมี่ความหมายตามท่ีพดู   

ก่อนท่ีเราจะสารภาพถึงสิ่งท่ีเราทําผิดและขอการอภยั  เราต้องทําสองสิ่งนีก่้อน 

ก. ยอมรับกับตัวเองและพระเจ้าว่าเราทาํผิดไปแล้ว  

เราต้องเช่ือวา่สิ่งท่ีเราได้กระทํานัน้ผิดจริงๆ   ถ้าเรายงัไมแ่นใ่จวา่ได้ทําความผิดก็ให้สนันิษฐานว่าเราได้

ทําผิด   บอกกบัพระเจ้าถึงสิ่งท่ีเราได้กระทํา  อยา่พยายามชีแ้จงวา่ตวัเราถกูหรือหาข้อแก้ตวัถ้าเราไมเ่ช่ือว่า

สิ่งท่ีเราทํานัน้ผิด   บางทีเราอาจถกูก็ได้  แตถ้่าคนอ่ืนสะดดุเพราะสิ่งท่ีเราทําเราต้องขวนขวายหาทางให้

ความสมัพนัธ์กลบัคืนสูส่ภาพดีให้ได้  การทําเชน่นีมี้ความสําคญัมากกวา่การพิสจูน์ว่าเราถกูต้อง  เหนือสิ่ง

อ่ืนใดถ้าเราทําถกู  พระเจ้าทรงทราบ  แตถ้่าเราทําผิดพระเจ้าทรงรอคอยให้เรายอมรับผิดตอ่พระองค์ 

 กษัตริย์ดาวิดในพนัธสญัญาเดมิได้กระทําความบาปตอ่พระเจ้าแล้วพยายามปกปิดสิ่งท่ีพระองค์ได้

กระทํา  ดเูหมือนวา่แผนการปกปิดนัน้จะประสบความสําเร็จ  จนกระทัง่หลายเดือนตอ่มาผู้ เผยพระวจนะ

นาธนัมาหาและเปิดโปงความบาปของพระองค์  กษัตริย์ดาวิดตอบสนองทนัทีวา่ “ข้าพเจ้าได้กระทําบาปผิด

ตอ่พระเจ้า” นาธนัตอบว่า “พระเจ้าทรงอภยัให้ฝ่าพระบาท พระองค์จะไมถึ่งตาย” (2 ซามเูอล 12:13) 

ข. รู้ชัดเจนในส่ิงที่เราทาํผิด  

เคยเห็นบางคนขออภยัในเร่ืองซึง่เขาบดิเบือนปัญหาท่ีแท้จริงไหม  มารีย์พดูว่า “ฉนัขอโทษท่ีทําให้คณุ

สะดดุกบัความจริงใจของฉนั”    แตปั่ญหาท่ีแท้จริงคือมารีย์วิพากษ์วิจารณ์คนนัน้ในท่ีสาธารณะอย่าง

รุนแรงตา่งหาก 

ก่อนท่ีเราจะไปหาคนนัน้เพ่ือขอการอภยั  จงแนใ่จวา่เราเห็นพ้องกบัพระเจ้าในสิ่งท่ีเราได้ทําผิดไป   

ไมไ่ด้หมายความวา่เราต้องอธิบายความผิดของเราอยา่งละเอียด  แตเ่ราต้องเข้าใจว่าการท่ีเราไมใ่ห้เกียรติ  
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วิพากษ์วิจารณ์  ระเบดิความโกรธ  มีความอิจฉาหรือเย่อหย่ิง  สิ่งเหลา่นีคื้อสาเหตขุองการทําความผิดของ

เรา  จงซ่ือสตัย์กบัตวัเอง 

ค. วางแผนว่าจะพูดอะไรกับคนนัน้ 

เร่ืองบตุรน้อยหลงหายในพระธรรมลกูา 15:11-32       เป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีแสดงให้เห็นขัน้ตอนของการ

แสวงหาการอภยั   ประการแรก บตุรน้อยตระหนกัถึงความบาปของตนเองและสารภาพตอ่พระเจ้า    ตอ่มา

เขาตดัสินใจกลบับ้าน  เขาวางแผนอยา่งรอบคอบว่าจะพดูอะไรกบับิดา สารภาพความผิดและความบาป

ของตนเอง  แล้วเขาก็เดนิทางกลบับ้าน คําแรกท่ีเขาพดูกบับิดาคือสารภาพความบาปของตน  

อาจจะลองเขียนสิ่งท่ีเราจะสารภาพกบัคนท่ีจะพดูด้วย   หรือปรึกษาเร่ืองนีก้บัเพ่ือนหรือพ่ีเลีย้งก่อน

เพ่ือจะแนใ่จวา่สิ่งท่ีเราจะทํานัน้ตรงกบัเปา้หมายท่ีควรทํา 

สิ่งท่ีสําคญัย่ิงกวา่คือการใช้เวลาอธิษฐานเผ่ือเร่ืองนีแ้ละแสวงหาความชว่ยเหลือจากพระเจ้า      ไมไ่ด้

หมายความวา่เราต้องใช้เวลาอธิษฐานหนึง่หรือสองสปัดาห์ก่อนท่ีจะพดูกบัใครบางคน  บางครัง้ย่ิงขออภยั

เร็วเทา่ไหร่ขัน้ตอนของการเยียวยาก็เร่ิมได้เร็วขึน้เทา่นัน้ 

2. วธีิขออภยัที่ผิด    

มีวิธีการหลายอย่างในการขออภยัซึง่แสดงให้เห็นชดัเจนวา่เราไมไ่ด้จริงใจในการยอมรับความผิด   เรา

มีทกัษะในการเสนอเร่ืองราวของเราในลกัษณะท่ีวางความผิดบางสว่นไว้ท่ีคนอ่ืน 

ก. “ถ้าเราผิด  โปรดให้อภยัเราด้วย” 
คนท่ีกําลงัใช้วิธีนีจ้ริงๆ แล้วกําลงัพดูวา่ “เราไมค่ดิวา่เราผิด แตถ้่าคณุคิดว่าเราทําผิดก็อภยัให้เราด้วย” 

ถ้อยคํานีอ้าจกล่าวในอีกลกัษณะหนึง่ได้วา่ “ถ้าคณุสะดดุเพราะสิ่งท่ีเราทําโปรดอภยัให้เรา” ถ้าเราต้องการ

ทําให้ความสมัพนัธ์ของเรากบัคนอ่ืนกลบัสูส่ภาพดี  อยา่ใช้คําวา่ “ถ้า”    

ข. “เราผิด แต่คุณก็ผิด” 

อยา่แก้ตวัให้ความผิดของเราโดยบอกวา่คนอ่ืนก็ผิดด้วยเชน่กนั  ความรับผิดชอบของเราคือใสใ่จในสิ่ง

ท่ีเราได้ทําผิด  ให้พระเจ้าเป็นผู้จดัการกบัคนอ่ืนในสว่นท่ีเป็นปัญหาของเขา พระองค์ทรงมีประสบการณ์

มากมายในการชว่ยเราในเร่ืองนี ้
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ค. “คุณต้องให้อภยัเรา  เพราะเราได้สารภาพผิดแล้ว” 
การท่ีเรายอมรับวา่ผิดไมไ่ด้เป็นการบงัคบัให้เขาต้องตอบสนองในวิธีท่ีเราต้องการ  เราจะเข้าไปสูก่าร

พดูคยุด้วยความคาดหวงัท่ีไมใ่ชค่วามจริง 

ก่อนท่ีเราจะไปคยุกบัเขาในใจเราอาจจะคิดไปแล้ววา่การพดูคยุครัง้นีจ้ะเป็นไปอย่างไร  เราจะขออภยั

จากเขา   เขาจะยิม้และพดูว่า “อภยัให้ทกุเร่ือง” 

แตเ่ม่ือเราได้ไปพดูคยุจริงๆ   การตอบสนองของเขาจะตา่งไปจากท่ีคิดไว้อยา่งสิน้เชิง เขาไมใ่ห้อภยัเรา  

เขาอาจตอบกลบัด้วยความโกรธมากกว่าเดมิ  ถ้าเราไมร่ะมดัระวงัการตอบสนองท่ีไม่คาดคิดของเขาอาจ

สร้างปัญหาใหมท่ี่ใหญ่กว่าเดมิให้เรา  อยา่เดินจากไปพร้อมกบัคํากล่าวด้วยความโกรธวา่ “เขาไมช่อบวิธี

ขอโทษของเรา”  เราไมมี่สิทธ์ิเรียกร้องให้ใครยกโทษให้เพียงเพราะเราขออภยัเขา 

การให้อภยัเป็นเร่ืองของสองฝ่าย  เก่ียวข้องกบัคนอยา่งน้อยสองคน  การยอมรับวา่เราผิดและขออภยั

เป็นขัน้ตอนหนึง่  แตก่ารตอบสนองของเขาไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของเรา  สิ่งท่ีเราสามารถกระทําได้

ทัง้หมดคือสว่นของเรา   แม้เราทําสว่นของเราด้วยความจริงใจเราก็ยงัคงไมอ่าจเรียกร้องให้เขาอภยัให้  เรา

อาจต้องทําการชดใช้อีกส่วนหนึง่ก่อนท่ีคนๆ นีจ้ะให้อภยัเรา 

ง. “เราได้สารภาพแล้ว  ขอให้เราลืมเร่ืองนีไ้ปกแ็ล้วกัน” 

การยอมรับความผิดพลาดของเราไมไ่ด้หมายความว่าทกุสิ่งจะเรียบร้อยและเราสามารถอยู่ด้วยกนั

ตอ่ไปเสมือนวา่ไมมี่อะไรเกิดขึน้  การท่ีเรายอมรับความผิดพลาดไมไ่ด้หมายความวา่เขาต้องเช่ือใจในตวั

เราทนัที  แม้เขาจะอภยัให้แตไ่มไ่ด้หมายความว่าเขาจะไว้ใจเรา 

 “เวลานีข้อให้เราลืมอดีตท่ีผิดพลาดของข้าพเจ้า”   อาจเป็นความพยายามท่ีจะเพิกเฉยตอ่ความ

ต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลง   การสารภาพของเราอาจเป็นเพียงสว่นยอดสดุของภเูขานํา้แข็ง 

เราอาจจําเป็นต้องเปล่ียนแปลงชีวิตขนานใหญ่และเปล่ียนความสมัพนัธ์ของเรากบัคนๆ นัน้ด้วย  สิ่ง

เหลา่นีอ้าจเป็นเร่ืองท่ียากสําหรับเรา  การขออภยัไมใ่ชไ่ม้วิเศษท่ีจะลบความเจ็บปวดทัง้หมดในอดีตด้วย

คําพดูท่ีวา่ “เราผิดไปแล้ว  โปรดอภยัให้เราด้วย” 

การเผชิญหน้ากบัความผิดพลาดหมายความถึงการมองเห็นความล้มเหลวตามท่ีพระเจ้าทรงเห็นและ

สนองตอบตามแผนการของพระองค์ 
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3. วธีิที่ถูกต้องในการขอการอภยั  

ถ้าเราต้องการมีสนัตสิขุกบัพระเจ้าและกบัคนท่ีได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดของเราจริงๆ จงกล้า

หาญและบอกกบัคนนัน้วา่ “เราทําผิดในเร่ือง (บอกสิ่งท่ีเราทํา) คณุจะอภยัให้เราได้ไหม” 

เม่ือเราเร่ิมการสารภาพด้วยถ้อยคําท่ีวา่ “เราผิด”  เป็นการชีช้ดัวา่เรากําลงัยอมรับว่าเราได้ทําผิด     

เม่ือเราบอกความผิดท่ีเราทํากบัเขา  เราต้องอธิบายรายละเอียดท่ีเกิดขึน้  ให้บอกสัน้ๆ และกระชบั  

ตวัอยา่งเชน่ “เม่ือบา่ยวานนีใ้นท่ีทํางานเราทําผิดท่ีพดูไม่ให้เกียรตเิธอ”  หรืออีกตวัอย่างหนึง่ “เราทําผิดท่ี

รู้สกึขมข่ืนใจตอ่เธอ   เธอจะให้อภยัเราได้ไหม” 

หลงัจากท่ีเราแจ้งความผิดท่ีเราทํา   ให้ขอคนนัน้ให้อภยัแก่เรา  เม่ือเราถามคําถามไปแล้ว   ให้รอเขา

ตอบกลบัมา   สิ่งท่ีสําคญัคือ จงถามอย่างชดัเจนและสภุาพ 

ต้องแนใ่จวา่เราได้รับคําตอบจากเขาแล้ว  ถ้าเขาหรือเธอกลา่ววา่ “ลืมมนัไปเถอะ” จงขอให้คนนัน้ให้

อภยัแก่เขาอีกครัง้  บอกเขาว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงทําให้เราสํานกึว่าสิ่งท่ีทําไปนัน้เป็นความผิดและเรา

อยากฟังคําตอบจากคณุ   ถ้าเขายงัคงปฏิเสธท่ีจะให้อภยัก็พยายามถามด้วยความสภุาพถึงเหตผุลท่ีเขา

ไมใ่ห้อภยัอยา่บงัคบัให้เขาต้องตอบ  แตถ้่าเขาเตม็ใจอธิบายให้ฟังอยา่งตัง้ใจโดยไม่ต้องพยายามชีแ้จง

เหตผุลวา่เราถกูต้องอยา่งไร 

ถ้าคนนัน้ยกโทษให้เรา   เราจะมีประสบการณ์กบัสนัตสิขุของพระเจ้าในจิตใจ  ความช่ืนชมยินดีซึง่เกิด

จากการท่ีความสมัพนัธ์พงัทลายไปนัน้ได้กลบัสูส่ภาพดีนัน้คุ้มคา่กบัความเจ็บปวดท่ีเกิดจากการสารภาพ

ความผิดของเเราและคุ้มกบัการแสวงหาการอภยัจากเขา 

สุภาษิต 17:9  ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย 

ผู้ท่ีส่งเสริมความรักก็ลบความบาดหมาง  ผู้ท่ีฟ้ืนฝอยหาตะเข็บก็ทาํให้เพ่ือนสนิท

หมางใจกัน 

อีกสิ่งหนึง่ซึง่อาจชว่ยสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งเราและผู้ ท่ีเราทําให้สะดดุเน่ืองด้วยความผิดพลาดของ

เรานัน้ใหญ่เกินกําลงั   การขอให้ผู้นัน้ชว่ยเราในการเอาชนะปัญหา  ให้เขาชว่ยเสนอวิธีซึง่เราจะขจดัปัญหา

นีทิ้ง้ไป  ถ้าเขาหรือเธอชว่ยเสนอความคิดเห็นก็ให้ฟังอย่างตัง้ใจ  อยา่พยายามให้เหตผุล แก้ตวั หรือยอมให้

ความหย่ิงกลบัเข้ามาในชีวิตเรา 
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ง. การชดใช้ 

อะไรคือความรับผิดชอบของคริสเตียนในการชดใช้ความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ในอดีต  แล้วความผิดบาปท่ี

ทําก่อนท่ีจะมาเป็นคริสเตียนละ   ถ้าจะพดูวา่ “พระเจ้าทรงให้อภยัและทรงลืม” นัน่ก็ถกูต้องทีเดียวแต่

มนษุย์ไมลื่ม 

เม่ือเราพดูถึงการชดใช้    สิ่งท่ีต้องระวงัคือลําดบัความสําคญัก่อนหลงัของพระเจ้า  คําสอนหลายอย่าง

ของพระเจ้าไมย่ากและไมง่่าย   ความจริงแล้วหากปราศจากความชว่ยเหลือจากพระองค์เราก็ไมส่ามารถ

เช่ือฟังพระองค์ได้เลย   การจะทําให้ความสมัพนัธ์ของเรากบัอีกคนหนึง่กลบัคืนสูส่ภาพดีจะเกิดขึน้ไมไ่ด้

หากพระเจ้าไมทํ่าให้คนนัน้ปรารถนาท่ีจะให้อภยัเรา 

ลําดบัการชดใช้ท่ีสําคญัท่ีสดุซึง่เราสามารถทําคือทําให้ความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้ากลบัคืนสูส่ภาพ

ดีดงัเดมิก่อน  นัน่หมายถึงการสารภาพความบาปของเราและขอให้พระองค์อภยัให้   ถ้าความสมัพนัธ์ของ

เรากบัพระเจ้ากลบัคืนสูส่ภาพดีแล้วสิ่งอ่ืนๆ ทัง้หมดท่ีเราทําพลาดไปจะมีคา่เพียงเล็กน้อย 

ลําดบัการชดใช้รองลงมาซึง่เราสามารถทําได้คือการทําให้ความสมัพนัธ์ของเรากบัสมาชิกในครอบครัว

กลบัคืนสูส่ภาพดี   ถ้าความผิดพลาดในอดีตทําให้สญูเสียการส่ือสารและความไว้เนือ้เช่ือใจจงทําตาม

ขัน้ตอนท่ีจะทําให้ความสมัพนัธ์เหลา่นัน้กลบัคืนสูส่ภาพดงัดงัเดมิ จงระวงัอย่าคาดหวงัวา่จะเกิดการ

เปล่ียนแปลงทนัทีกบัทกุคน   ระลกึไว้วา่หากเราใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีทําลายความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั

สมาชิกครอบครัวเราอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเพ่ือให้เกิดการเยียวยารักษาบาดแผล 

ในหลายกรณีองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงนําเราให้คืนสิ่งของท่ีขโมยมาหรือทําลายไป  พระบญัญตัใินพนัธ

สญัญาเดมิเก่ียวกบัการชดใช้กลา่วไว้คอ่นข้างชดัเจน   เช่ือวา่น่ีเป็นสว่นหนึง่ท่ีสําคญัในการหลดุพ้นจาก

ความผิดพลาดหรือความบาป   บางคนยอมแพ้อยา่งคนสิน้หวงัตอ่ความคิดท่ีวา่ต้องชดใช้ความบาปใน

อดีต   ถ้ารู้สึกเชน่นัน้ให้อา่นพระธรรมฟีลิปปี 4:13   และพระธรรมโรม 8:28   หากวนันีเ้ราไมส่ามารถชดใช้

เงินสําหรับความผิดในอดีตได้ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าเปิดเผยวา่พระองค์ปรารถนาให้เราทําสิ่งใด 

1. รูปแบบการชดใช้ตามหลักพระคัมภร์ี 

พระบญัญตัใินพนัธสญัญาเดมิซึง่พระเจ้าทรงประทานแก่ชาวยิวกลา่วอยา่งชดัเจนถึงจํานวนท่ีผู้หนึง่

ผู้ ใดต้องจา่ยชดใช้สําหรับความผิดพลาดของเขา  พระเจ้าทรงประทานหลกัการตามพระคมัภีร์หลายอยา่ง

ในพนัธสญัญาใหมท่ี่สามารถนํามาประยกุต์กบัเราในปัจจบุนั 

         มทัธิว 5:23-24               ลกูา 19:1-10                กาลาเทีย 6:1-2 
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ถ้าเราต้องการสิ่งท่ีดีท่ีสดุจากพระเจ้าสําหรับชีวิตเราจริงๆ  ให้เร่ิมด้วยการศกึษาวา่พระเจ้าทรงกลา่วไว้

อยา่งไรเก่ียวกบัชีวิตด้านนี ้  พระเจ้าทรงประทานปัญญาและความเข้าใจให้เราผา่นทานความยากลําบาก

ในอดีตเพ่ือเราจะปรนนิบตัพิระองค์ได้ดีท่ีสดุ 

จ่ายคืน   โดยไบรอัน สเวลส์ 

ขณะท่ีผมรอคอยผู้พิพากษาประกาศคําตดัสินผมอยา่งระวงัระวายใจ ่ผมวางแผนเส้นทางท่ีผมจะ

หลบหนีออกจากห้องพิพากษา ผมคิดว่า ถ้าเขาตดัสินว่าจําคกุ 5 ปี ผมจะว่ิงหนี ถ้าผมถกูยิงขณะ

พยายามหนี ผมหวงัวา่จะถกูยิงตาย 

คืนก่อนผมได้อธิฐาน “พระเจ้า ถ้าพระองค์ให้ผมไมต้่องติดคกุ ผมจะปรนนิบตัรัิบใช้พระองค์อยา่ง

สดุหวัใจ”  

ผู้พิพากษากลา่ววา่ ไบรอนั สเวลส์ ศาลตดัสินให้คณุไปอยูท่ี่ Mount Pleasant Penitentiary เป็น

เวลา 5 ปี” ทา่นกล่าวเพิ่มวา่ “ให้รออาญา”  

เจ้าพนกังานด้านงานสงัคมซึ่งควบคมุผมเป็นคริสเตียน เขาชว่ยให้ผมเข้าสู่องค์การ ทีนชาล์เล้นจ์  

ท่ีเมืองโคลแฟกซ์ รัฐไอโอวา่ ในวนันัน้ขณะอยูท่ี่ห้องโถงขององค์กรทีนชาล์เล้นจ์ ผมลงัเลใจท่ีจะเลิก

บหุร่ีและคิดในใจวา่ “เลิกสบูบหุร่ีส่ีซองตอ่วนันะหรือ ผมทําไมไ่ด้”  

สองสามสปัดาห์ตอ่มา ผมทรุนทรุายกบัอาการติดบหุร่ี แตผ่มตดัสินใจอยา่งเด็ดเด่ียวท่ีจะรักษาคํา

สญัญาท่ีผมให้กบัพระเจ้า ผมยืนหยดั และผมยงัทราบวา่การติดคกุห้าปีจะเป็นชะตากรรมท่ีรออยู่

ตรงหน้าหากผมไมย่อมอยูท่ี่องค์กรทีนชาล์เล้นจ์  

ตลอดชีวิตท่ีผา่นไป ผมเคยไปคริสตจกัรไมก่ี่ครัง้ เด๋ียวนีผ้มอธิษฐานว่า “พระเจ้าโปรดสําแดงให้ผม

รู้วา่พระองค์มีอยูจ่ริง”  

วนัหนึง่ขณะอธิฐาน สนัตสิขุเข้ามาในจิตใจ นัน่เป็นความรู้สกึท่ีดีท่ีสดุเทา่ท่ีผมเคยมี ตอ่มาขณะผม

อา่นพระคมัภีร์ ข้อความในหน้าหนงัสือกระโดดเข้ามาสมัผสัจา่ยผม วาว ผมคิดวา่พระเจ้านัน่เป็น

คําตอบสําหรับผม 

ห้าเดือนหลงัจากการเข้าสู่โปรแกรม ขณะกําลงัศกึษางานท่ีกําหนดให้ในเร่ืองความเป็นคริสเตียน

จอมปลอม  พระเจ้าทรงทําให้ผมสํานกึผิดเก่ียวคดีท่ีผมได้กระทําไปขโมยงิน 150 เหรียญ จากตู้

เอทีเอ็ม ผมขโมยเงินจํานวนนีเ้ม่ือหลายปีก่อน เวลานีพ้ระเจ้ากําลงัสัง่ให้ผมชดใช้ ผมกลวั แตพ่ระองค์

ตรัสวา่ “ไบรอนั จงไว้วางใจในเรา”  
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ผมสําเร็จหลกัสตูรขององค์กรทีนชาล์เล้นจ์และกลบัไปเข้าโปรแกรมใหมอี่กครัง้ท่ีเมีองโอมาฮา 

รัฐเนบราสกา  และในท่ีนัน่ ผมบอกผู้ อํานวยการคนใหมข่องผมเร่ืองเงินจํานวนนัน้ ผมได้งานทํา และ

แตล่ะสปัดาห์ก็เก็บเงินจํานวนหนึง่เพ่ือจา่ยคืนเงินท่ีผมได้ขโมย  

ผมโทรศพัท์ไปหาเลขาธิการของประธานธนาคารท่ีเมือง Des Moines  และขอนดัเพ่ือบอกเธอวา่ 

ผมต้องการคืนเงินท่ีผมขโมยไป  เลขานกุารบอลบอกวา่ ถ้าผมไปพร้อมกบัเงิน ทา่นประธานคงจะต้อง 

แจ้งตํารวจเร่ืองผมเน่ืองจากผมสารภาพวา่ได้ก่อคดีอาญา  

ความกลวัการถกูจบักมุและถกูสง่เข้าคกุเห็นรางๆ อยู่ข้างหน้า ผมจงึคิดสง่เงินไปทางไปรษณีย์โดย

ไมร่ะบช่ืุอสง่  แตผ่มต้องการมองหน้าตาของท่านประธานและสง่เงืนให้ทา่น 

ผู้ อํานวยการของผมไปธนาคารด้วยกนักบัผม ผมสารภาพคดีของผมตอ่ประธานธนาคาร และย่ืน

เงินให้ทา่น ผมบอกทา่นวา่ เด๋ียวนีผ้มได้เป็นคริสเตียนแล้วและต้องการชดใช้ความผิดท่ีได้ทํา ผมพดูวา่ 

“ผมขอโทษสําหรับสิ่งท่ีผมได้กระทํา และผมขอให้ทา่นอภยัให้ผม”  

อีก 45 นาทีถดัมา ทา่นประธานธนาคารได้ถามผมเก่ียวกบัองค์กรทีนชาล์เล้นจ์และถามวา่อะไรทํา

ให้ผมต้องการจา่ยเงินคืน  

ขณะผมเดนิออกจากธนาคารผมรู้สกึเหมือนวา่ใครบางคนได้ยกสิ่งท่ีหนกั 400 ปอนด์ ออกจาก

หน้าอกของผม แม้ว่าทา่นประทานธนาคารรายงานคําสารภาพของผม แตไ่มมี่ข้อความให้าทําการปรับ

โทษ  

ผมตระหนกัว่า ผมจะต้องนําหลกัการท่ีผมเรียนท่ีองค์กรทีนชาล์เล้นจ์มาใช้กบัชีวิตประจําวนั 

ขณะท่ีผมกําลงัทํางาน เจ้าหน้าท่ีมองไมเ่ห็นผม แตพ่ระเจ้าเห็น  

เม่ือผมมองย้อนกลบัไปยงัสิ่งท่ีพระเจ้าทรงกระทําในชีวิตของผมเม่ือสองปีก่อน ความคิดหนึง่เข้า

มาในใจ ผมไม่อาจมีความสขุทีม่ากกว่านี้ 

2. ขัน้ตอนในการชดใช้   

ก. ถวายตัวต่อพระเจ้า 
ถ้าเราเช่ือวา่พระเจ้าทรงต้องการให้เราชดใช้ความผิดพลาดในอดีต  ก็ให้เร่ิมวางแผนเขียนสิ่งท่ีจะพดู

กบัคนนัน้แล้วอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงนําคนนัน้เข้ามาในชีวิตเพ่ือเราจะมีโอกาสพดูกบัเขาหรือเธอ  จง

เตรียมพร้อมในส่วนท่ีเราต้องทํา  พระเจ้าจะทรงกระทําสว่นของพระองค์ 
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ข. ซ่อมแซมความสัมพนัธ์ของเรากับคนที่เราทาํให้สะดุด

นัน้กลับคืนสู่สภาพดี 

เปา้หมายประการแรกในการชดใช้ควรเป็นการทําให้ความสมัพนัธ์ของเรากบัคนท่ีเราทําให้เขาสะดดุ

นัน้กลบัคืนสูส่ภาพดี  ผลอาจเป็นการเร่ิมต้นความมิตรใหม ่ อยา่งไรก็ตามผลอาจเป็นสิ่งท่ีตรงกนัข้ามคือ

เราอาจไมส่ามารถพฒันาความสมัพนัธ์ให้ใกล้ชิดกวา่เดมิกบัคนนัน้เลยขึน้อยู่กบัวา่คนนัน้เป็นใคร  เราอาจ

ต้องการเพียงการขออภยั ทําการชดใช้คืน และดําเนินชีวิตตอ่ไป 

ค. คืนส่ิงที่เราขโมยมาหรือทาํลายไป 

เม่ือเราทลูขอการอภยัสําหรับความผิดพลาดในอดีตให้ระบอุยา่งชดัเจนวา่จะจา่ยสิ่งท่ีได้ขโมยมาหรือ

ทําลายไปอยา่งไรโดยการพดูคยุกบัคนนัน้  พระเจ้าทรงสญัญาจะจดัเตรียมสิ่งท่ีจําเป็นและการจา่ยหนีก็้

สอดคล้องกบัพระสญัญาข้อดงักลา่ว  แม้อาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนก่อนท่ีเราจะเร่ิมจา่ยหนีไ้ด้ก็ตาม  

ถ้าปัจจบุนัเรามีงานทํา  เราควรจา่ยอยา่งสม่ําเสมอ แม้จะเป็นเพียงสปัดาห์ละร้อย สองร้อยก็ตาม  ถ้าเรา

สตัย์ซ่ือกบัสิ่งเล็กน้อยท่ีมีพระเจ้าจะทรงอวยพรและจดัเตรียมสําหรับความจําเป็นตอ่ไป 

3. ผลของการชดใช้ 

เม่ือเราเลือกเช่ือฟังพระเจ้า  พระองค์ทรงเห็นและจะประทานรางวลัแก่เรา   แรงจงูใจของเราในการเช่ือ

ฟังพระเจ้าควรเป็นการแสดงวา่เรารักพระองค์  เหตผุลหลกัท่ีเราชดใช้ควรเป็นการแสดงออกตอ่พระเจ้าว่า

เรารักพระองค์  การรักพระเจ้าเป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีเราสามารถทําได้ในชีวิตนี ้

ก. สันตสุิขภายในใจ 

มารจะพยายามทําทกุสิ่งในอํานาจของมนัเพ่ือหลอกให้เราคดิวา่ไมจํ่าเป็นต้องชดใช้สําหรับความ

ผิดพลาดในอดีต  ความกลวัอาจทว่มจิตใจของเราแตถ้่าเราทําตามขัน้ตอนนีแ้ละเสนอท่ีจะคืนสิ่งท่ีเราเอา

มาหรือทําลายไปแล้ว   พระเจ้าจะทรงอวยพรให้เรามีสนัติสขุภายในใจเป็นพิเศษ  สนัติสขุของพระองค์มี

คณุคา่มากกวา่เงินล้าน  ความรู้สกึผิดและความกลวัจะมลายไปเม่ือเราทําในสิ่งท่ีพระเจ้าต้องการให้เราทํา    

เม่ือเราชดใช้ความผิดพลาดในอดีตแล้ว     เราจะมีเสรีภาพใหมท่ี่จะมองดคูวามผิดพลาดในอดีตและรู้

วา่สิ่งนัน้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว     เราไมจํ่าเป็นต้องรู้สกึผิดในเร่ืองนัน้อีกพระเจ้าได้ทรงอภยัให้เรา

แล้ว   คนท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนีจ้ะรู้วา่เรามีจดุยืนอยา่งไรเพราะเราได้ไปหาเขาและได้พยายามทําให้

ความสมัพนัธ์ท่ีแตกสลายกลบัสูส่ภาพดี 
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อยา่ประหลาดใจถ้าซาตานยงัคงนําความผิดพลาดในอดีตเหลา่นีก้ลบัมากล่าวโทษและประณามเรา  

พระคมัภีร์เรียกซาตานว่า “พอ่ของการมสุา” และ ”ผู้กลา่วโทษพ่ีน้อง” เราสามารถตอบซาตานวา่  “ใช ่ เรา

ทําผิดพลาดไปแล้วในอดีตแตพ่ระเจ้าอภยัให้เราแล้ว” หลงัจากนัน้ให้ความคดิของเราจดจอ่ท่ีพระเจ้าและ

ขอบพระคณุพระองค์สําหรับสนัตสิขุซึง่พระองค์ทรงประทานให้แก่เรา  และให้ขอบพระคณุพระองค์สําหรับ

บทเรียนซึง่พระองค์ชว่ยเราให้เรียนรู้ผา่นความล้มเหลวเหลา่นัน้ 

ข.  เร่ืองนีอ้าจทาํให้เราลาํบาก 
ในบางสถานการณ์คนนัน้เผชิญกบัความยากลําบากจริงๆ หลงัจากท่ียอมรับความผิดบาปและเสนอตวั

ท่ีจะยอมชดใช้   โจเซทํ่าตามขัน้ตอนนีแ้ละจบลงด้วยการต้องโทษในเรือนจําสองปีเน่ืองจากมีคนฟ้องเขา

หลงัจากท่ีเขายอมรับความผิดท่ีตนเองได้ก่อ  โจเซย่งัคงรับใช้พระเยซูคริสต์เจ้าในเรือนจํา 

ค. อาจทาํให้คนอ่ืนเช่ือว่าเราเป็นคริสเตียน 

การเพียงแตพ่ดูถึงชีวิตคริสเตียนนัน้ง่าย    แตก่ารใช้เงินของเราจะสนบัสนนุสิ่งท่ีเราพดู   คนอ่ืนจะ

พิจารณาเราอยา่งละเอียดมากขึน้  ตอนนีเ้ขารู้วา่เราไมเ่หมือนเดมิ  น่ีอาจจะเป็นโอกาสยอดเย่ียมท่ีเราจะ

เลา่ถึงสิ่งท่ีพระเยซูได้ทรงกระทํากบัชีวิตของเรา  เราสามารถทําสิ่งนีด้้วยถ้อยคําและการกระทําของเรา 

ง. เราอาจได้รับอภยั 

คริสเตียนใหมจํ่านวนมากมีประสบการณ์กบัความช่ืนชมยินดีท่ีได้รับการอภยับาปเม่ือเขายอมรับ

ความผิดของตวัเอง  มีอยู่กรณีหนึง่ ผู้ เสียหายพดูวา่ “ผมเห็นวา่คณุเปล่ียนไปจริง ๆ  คณุไมจํ่าเป็นต้องคืน

สิ่งท่ีคณุขโมยไป” อีกครัง้หนึ่ง โดมินิคกลบัไปยงัร้านท่ีเขาขโมยของเม่ือหลายเดือนก่อนท่ีเขาจะมาเป็น 

คริสเตียน  เขาสารภาพสิ่งท่ีเขาได้ทําและยอมท่ีจะชดใช้  เขาเลา่ให้เจ้าของร้านทราบถึงการเปล่ียนแปลงท่ี

พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทําในชีวิต  ก่อนท่ีการสนทนาจะสิน้สดุลงเจ้าของร้านนัน้เสนองานให้เขาทํา 

เราไมรู้่วา่อะไรจะเกิดขึน้เม่ือเราชดใช้ความผิดพลาดในอดีตของเรา แตเ่รารู้วา่พระเจ้าทรงอยูก่บัเราใน

ทกุยา่งก้าวของเส้นทางนัน้ 
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บทที่ 3  
วธีิเตบิโตผ่านความผิดพลาดของเรา 

ความผิดพลาดเป็นสว่นหนึง่ท่ีเกิดขึน้ปกตใินชีวิต   วิธีท่ีเราตอบสนองตอ่ความผิดพลาดเหลา่นีจ้ะตดัสิน

วา่ความผิดพลาดเหลา่นีจ้ะกลายเป็นอดีตท่ีสร้างสรรค์หรือเป็นพลงัในทางลบซึง่ดงึให้เราตกลงสู่ปัญหา

และความผิดพลาดมากย่ิงขึน้ 

พระเจ้าต้องการใช้ปัญหาและความผิดพลาดทกุอย่างในชีวิตเพ่ือชว่ยให้เราเตบิโตขึน้ เพ่ือเราจะเป็นคน

แบบท่ีพระองค์ปรารถนาให้เป็น  พระองค์ทรงสญัญาวา่จะชว่ยเรา  แตต่ดิอยู่ตรงท่ีเราต้องการจะเผชิญกบั

ความผิดพลาดเหล่านีใ้นชีวิตหรือไม ่ เราต้องการเติบโตขึน้ไหม 

การเจริญเติบโตผา่นความเป็นผิดพลาดเป็นขบวนการ  เป็นขบวนการตลอดชีวิต   เราสามารถมี

ประสบการณ์ชีวิตซึง่เตม็ไปด้วยความช่ืนชมยินดี เสรีภาพ และมีความหมายได้   พระเจ้าทรงเตรียมอนาคต

ท่ีเตม็ด้วยความหวงัสําหรับเรา  ขัน้ตอนก้าวไปสูก่ารเจริญเตบิโตอาจพบความเจ็บปวดในบางครัง้แตด้่วย

ความชว่ยเหลือจากพระเจ้าเราสามารถมีประสบการณ์กบัการเตบิโตท่ีแท้จริง   การกลบัสูส่ภาพท่ีดีดงัเดมิ 

ในบทนีเ้ราจะแบง่ขัน้ตอนการเตบิโตนีอ้อกเป็นสามขัน้ตอนหลกั     ขัน้แรก เราจะต้องชนะปัญหาหรือ

ความผิดพลาดในชีวิตของเรา  ขัน้ท่ีสองเราจะต้องเรียนรู้วิถีชีวิตซึง่มีพลานามยัดี  ซึง่เป็นทกุสิ่งท่ีพระเจ้า

ทรงปรารถนาจะให้เราเป็น   ขัน้ท่ีสามเราจะต้องทําตามขัน้ตอนซึง่จะชว่ยปอ้งกนัเราจากการทําความ

ผิดพลาดซํา้ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขบวนการเจริญเตบิโตผ่านความผิดพลาด 

1. เอาชนะปัญหาหรือความผิดพลาดในชีวิตของท่าน 

2. เรียนรู้การมีชีวิตท่ีมีพลานามยัท่ีดี 

3. กระทําตามขัน้ตอนซึง่ปอ้งกนัไมใ่ห้ทําความผิดซํา้ 
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ก. การมีชัยเหนือปัญหา 

เราจะเจริญเตบิโตผา่นความผิดพลาดได้นัน้เราต้องเผชิญหน้ากบัความผิดพลาดก่อน  การเพิกเฉยตอ่

ความผิดพลาดจะไมทํ่าให้เราเข้มแข็ง  เชน่เดียวกบัการเพิกเฉยตอ่มะเร็งในสมองจะไมช่ว่ยให้มะเร็งนัน้

หายไป  

ในบทท่ีสองเราพิจารณาขัน้ตอนเร่ิมต้นบางขัน้ตอนซึง่เราควรทําในการตอบสนองตอ่ความผิดพลาด  

บทนีเ้ราจะพิจารณาทกุขัน้ตอนของการเจริญเติบโต   เราจะสํารวจวิธีซึง่เราสามารถทํากบัความผิดพลาด

และมีประสบการณ์กบัการเตบิโตท่ีแท้จริงเม่ือเราตอบสนองตอ่ความผิดพลาดนัน้ 

1. อะไรคือท่าทขีองเราต่อความผิดพลาด 

เวลาท่ีมีคนพดูวา่ “ทา่ทีในใจคือทกุสิ่ง” คําพดูนีอ้าจจะเกินจริงไปบ้าง แตส่ิ่งท่ีเราคดิเก่ียวกบัความ

ผิดพลาดจะมีผลอยา่งมากตอ่วิธีตอบสนองตอ่ความผิดพลาดของเรา   ใช้เวลาสกัหนึง่นาทีถามตวัเองว่า 

“อะไรคือท่าทีของเราตอ่ความผิดพลาด  โดยเฉพาะปัญหาซึง่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในชีวิตของเรา” 

เรากลวัความผิดพลาดใชไ่หม  ความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ทําให้เราขายหน้าไหม  ความผิดพลาดทําให้เรา

โกรธไหม  โกรธตวัเองหรือโกรธคนอ่ืน  ความผิดพลาดทําให้เรารู้สกึอบัอายไหม 

ในปี 1958 เม่ือเดวิด วิลเคอสนัไปท่ีนครนิวยอร์คเป็นครัง้แรก   เขารู้สกึว่าพระเจ้าต้องการให้เขาพดูกบั

เดก็วยัรุ่นเจ็ดคนท่ีโดนคดีฆา่ ไมเคลิ ฟาร์เมอร์  เม่ือเขาพยายามขออนญุาตผู้พิพากษาเข้าพบเด็กๆ กลุม่นัน้  

กลบักลายเป็นเขาถกูโยนออกจากศาลแทน  ส่ือมวลชนได้ถ่ายภาพและสมัภาษณ์เขาเพียงเล็กน้อย  

วนัรุ่งขึน้ภาพของเขาปรากฎบนหน้าหนงัสือพิมพ์พร้อมพาดหวัข่าววา่ ขดัขวางการดําเนินคดี 

เดวิดต้องออกจากนครนิวยอร์คพร้อมกบัความรู้สกึเหมือนคนท่ีล้มเหลว  เขากลบัไปบ้านและสญัญา

กบัตนเองวา่ “จะไมก่ลบัมานิวยอร์คอีก”  เขารู้สกึขายหน้าใชไ่หม?  ใชแ่ล้ว เพ่ือนๆ จะเข้าใจผิดตามพาดหวั

ขา่วไหม?  ใชพ่วกเขาเข้าใจผิด 

แตแ่ทนท่ีจะว่ิงหนีจากความผิดพลาดนีเ้ขาอธิษฐานและแสวงหาการทรงนําสําหรับชีวิต  หลายเดือน

ตอ่มาพระเจ้าทรงใช้ให้เขาเร่ิมองค์กรทีนชาล์เล้นจ์ในนิวยอร์คซึง่ได้กลายเป็นสถานท่ีซึ่งคนหนุม่สาวจํานวน

มากได้มีประสบการณ์กบัการชว่ยเหลือของพระเจ้าและได้รับการเยียวยาในชีวิต  องค์กรนีไ้ด้เติบโตขึน้จน

เป็นพนัธกิจระหวา่งประเทศ    ในแตล่ะปีมีคนหลายหม่ืนคนได้รับการช่วยเหลือ 

พระเจ้าสามารถนําความผิดพลาดท่ีนา่ขายหน้าในชีวิตของเดวิดเพ่ือกลบัมาชว่ยให้เขาเจริญเตบิโต  

แตก่ญุแจคือ ทา่ทีของเขาตอ่ความผิดพลาด  บางคนกล่าววา่ “เรารู้สกึอบัอายมากเม่ือทําผิดพลาด” 
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พระธรรมฮีบรูบทท่ี 12 บรรยายทา่ทีซึง่พระเยซูทรงมีเม่ือพระองค์ทรงถกูตรึง  สิ่งท่ีดเูหมือนวา่เป็นความ

ผิดพลาดอนัใหญ่โตในสายตาของคนจํานวนมากนัน้ เป็นแผนการของพระเจ้าเพ่ือนําความรอดและ

ความหวงัมายงัคนทัง้โลก 

ฮีบรู 12:2 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม   

หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเช่ือ และทรงเป็นผู้ท่ีทาํให้ความเช่ือของเรา

สมบูรณ์  พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขนเพ่ือความร่ืนเริงยนิดีท่ีได้เตรียมไว้

สาํหรับพระองค์ ทรงถือว่าความละอายนัน้ไม่เป็นสิ่งสาํคัญ และพระองค์ได้ทรง

ประทับ ณ เบือ้งขวาพระท่ีน่ังของพระเจ้า 

พระเยซูไมท่รงยอมให้ความอบัอายควบคมุการตอบสนองของพระองค์ตอ่ปัญหาตา่งๆ ท่ีพระองค์เผชิญ  

บอ่ยครัง้ท่ีเราอ้าแขนรับความอบัอายและในใจเราเห็นด้วยกบัสิ่งท่ีน่าอบัอายนัน้  แตส่ิ่งท่ีเราต้องทําคือให้

สายตาจดจอ่ท่ีพระเยซูและแผนการท่ีพระองค์มีสําหรับชีวิตของเรา 

เราต้องมีท่าทีท่ีพดูกบัตวัเองและคนอ่ืนวา่  “เราต้องก้าวหน้าตอ่ไป”     เราต้องพฒันาท่าทีเชิงบวกตอ่

ความล้มเหลว  แตไ่มไ่ด้หมายความวา่เราต้องการท่ีจะพลาดหรือหาข้อแก้ตวัให้กบัความผิดพลาดของเรา    

ทา่ทีของเราตอ่ความผิดพลาดควรเป็นท่าทีเดียวกนักบัของพระเจ้า 

ถ้าเราดหูมางเมินความผิดพลาดจนถึงจดุท่ีไมเ่รียนรู้บทเรียนสําคญัจากประสบการณ์ท่ีเจ็บปวดนี ้ 

เทา่กบัเรากําลงัปล้นศกัยภาพท่ีพระเจ้าให้ 

2. ความเช่ือที่ผิดและความจริง 

ความเช่ือท่ีผิดมกัผกูอยูก่บัความผิดพลาดของเรา  หญิงสาวคนหนึง่พดูวา่ “เพราะฉนัไมไ่ด้รับความรัก

และความสนใจท่ีบ้านฉันจงึไปแสวงหาความรักข้างนอก” เธอพดูตอ่ไปวา่ “ตอ่มาฉนัตระหนกัวา่ฉนัออกไป

แสวงหาความรักผิดท่ี” 

บอ่ยครัง้ท่ีเรามกัอ้าแขนรับความเช่ือท่ีผิดและทําตามความเช่ือนัน้  ตอ่มาเราพบว่าตวัเองตดิกบัดกั

ปัญหาสารพดัอยา่ง   วยัรุ่นคนหนึง่เขียนจดหมายถึงองค์กรท้าทายเยาวชนหลงัจากท่ีพวกเขาได้ไปเย่ียม

เธอท่ีโรงเรียน   เธอกลา่วชมเชยหนุม่ๆ เหลา่นัน้ซึง่ได้พบเสรีภาพและหลดุออกจากสิ่งเสพตดิ 

เธอเขียนตอ่ไปว่า “แตย่าได้ช่วยฉนั ถ้าไมใ่ชเ่พราะยาพวกนัน้ฉนัคงไมอ่าจมีชีวิตอยูต่อ่ไปได้”  ความเช่ือ

ท่ีผิดกําลงัดงึเธอให้จมสู่ดิง่ลงไปในปัญหาท่ีมากขึน้ ผิดพลาดมากขึน้ และหายนะมากขึน้ 
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เราจะต้องถามตวัเองเม่ือเผชิญกบัความผิดพลาดในชีวิตว่า “ข้าพเจ้ากําลงัมีชีวิตอยู่กบัความเช่ือท่ีผิด

ในเร่ืองนีห้รือไม”่  เราอาจไมพ่บคําตอบได้ง่ายๆ แตก่ญุแจท่ีแท้จริงคือการเข้าใจความจริงของพระเจ้าและ

เข้าใจวา่ความจริงนัน้เก่ียวข้องกบัปัญหานีอ้ยา่งไร 

ความจริงของพระเจ้าเป็นศลิาอนัแข็งแกร่งซึง่บนศลิานีเ้ราสามารถเจริญเติบโตผา่นความผิดพลาดได้   

เราต้องหาความจริงของพระเจ้าซึง่เก่ียวข้องกบัความผิดพลาดแตล่ะอยา่งแล้วเร่ิมนําความจริงของพระองค์

มาใช้ในการตอบสนองของเรา 

การมีชีวิตบนความเช่ือท่ีผิดเปรียบเสมือนการสร้างบ้านบนทราย  ทนัทีท่ีพายพุดัมาเราก็จะเผชิญความ

ผิดพลาดครัง้ใหม ่

3. ค้นหาสาเหต ผลที่เกิดขึน้ และทางออกจากความผิดพลาด 

แต่ละอย่าง 
มีขัน้ตอนหลายขัน้ตอนท่ีจําเป็นต้องก้าวเพ่ือการเจริญเติบโต     ถ้าเรากําลงัเจริญเตบิโตผา่นความ

ผิดพลาดแผนภมูิด้านลา่งแสดงให้เห็นสว่นสําคญัหลกัของความผิดพลาดแตล่ะอย่าง  มีบทเรียนสําคญัซึง่

เราสามารถเรียนรู้เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความผิดพลาด  โดยศกึษาสามด้านท่ีสําคญัคือ  สาเหต ุผลท่ีเกิด 

และทางหลดุจากปัญหา 

 
ถ้าเราไมเ่ข้าใจวา่อะไรเป็นสาเหตท่ีุแท้จริงของปัญหาการศกึษาทางหลดุพ้นจากปัญหาก็ไมช่ว่ย

แก้ปัญหานัน้ได้    การศกึษาสาเหตขุองความผิดพลาดแตเ่พิกเฉยตอ่ทางหลดุพ้นของพระเจ้าก็เป็นการเข้า

สูภ่าวะท่ีจะเกิดความผิดพลาดมากขึน้กวา่เดมิในอนาคต 
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ก. พระเจ้าต้องการให้เราตอบสนองต่อความผิดพลาดนีอ้ย่างไร 

เราต้องมองเข้ามาท่ีความผิดพลาดแตล่ะครัง้ด้วยมือท่ีย่ืนไปหาพระเจ้าแล้วพดูว่า “พระองค์เจ้าข้า  

ข้าพระองค์ต้องการความชว่ยเหลือจากพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการเติบโตเพ่ือสามารถเรียนรู้จากความ

ผิดพลาดของข้าพระองค์ โปรดชว่ยข้าพระองค์ให้เห็นวา่ความจริงของพระองค์วา่สามารถแนะนํา 

ข้าพระองค์และเป็นขัน้ตอนไปสูก่ารเตบิโตสําหรับชีวิตด้านนีข้องข้าพระองค์ได้” 

ใช้เวลาในการอา่นเร่ืองของบคุคลตา่งๆ ในพระคมัภีร์และพิจารณาวา่เขาตอบสนองตอ่ความผิดพลาด

อยา่งไร  ความผิดพลาดของเขาเหลา่นัน้ชว่ยให้เขาเตบิโตได้อยา่งไร หรือเขาไมผ่า่นการเรียนรู้จากความ

ผิดพลาดของตนเองอย่างไร 

แตเ่ราต้องสร้างชีวิตบนพืน้ฐานความจริงวา่เราต้องรับผิดชอบตอ่ความผิดพลาดของเราเอง  การโยน

ความผิดให้คนอ่ืนไมช่ว่ยให้เราเตบิโต  คนอ่ืนอาจมีสว่นตอ่ปัญหาท่ีเกิดกบัชีวิตของเรา  แตเ่ราต้องมุง่มัน่

ค้นหาหนทางของพระเจ้าเพ่ือการเจริญเตบิโต  ถ้าคนอ่ืนเปล่ียนแปลงไมไ่ด้หมายความวา่เราเติบโต   เรา

ต้องมุง่มัน่ตอบสนองในวิถีทางของพระเจ้าไมว่า่คนอ่ืนจะทําอย่างไรก็ตาม 

ข. จัดการกับผลซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของตนเอง 

บอ่ยครัง้ท่ีความผิดพลาดของเราก่อให้เกิดความเจ็บปวดและการสญูเสียความสมัพนัธ์ท่ีดี  การจดัการ

กบัสาเหตขุองความผิดพลาดเป็นสิ่งท่ีสําคญัและเป็นสว่นหลกัของการเติบโตของเรา   เราต้องพิจารณาว่า

ความผิดพลาดของเรามีผลกระทบตอ่คนอ่ืนอยา่งไรบ้าง 

บางครัง้เราหมกมุน่อยูก่บัความผิดพลาดของเราจนเราไมไ่ด้ใช้เวลาพิจารณาว่าความผิดพลาดของเรา

มีผลตอ่คนอ่ืนอย่างไร   การท่ีกษัตริย์ดาวิดมีความสมัพนัธ์กบันางบทัเชบาชัว่ข้ามคืนซึ่งสร้างความพงึพอใจ

ไมก่ี่ชัว่โมงแตก่ษัตริย์ดาวิดคงไมไ่ด้คดิถึงผลของความบาปท่ีตวัเองทํา   นางบทัเชบาตัง้ครรภ์ กษัตริย์ดาวิด

พยายามปกปิดความบาปของตนโดยสัง่ให้นําอรีุอาห์สามีของนางให้กลบัจากสมรภมูิรบ   เม่ือแผนการนีไ้ม่

ได้ผลพระองค์สมคบกนัเพ่ือให้อรีุอาห์ถกูฆา่ตาย  ความเสียหายเกิดขึน้ตอ่ไปสง่ผลเสียตอ่คนบริสทุธ์ิหลาย

ชีวิต แตส่ิ่งท่ีเสียหายมากท่ีสดุคือความบาปของกษัตริย์ดาวิดกระทําให้ความสมัพนัธ์ของพระองค์กบั 

พระเจ้าต้องเสียไป  อ่านเร่ืองราวทัง้หมดได้จากพระธรรม 2 ซามเูอล 11-12 

ท้ายท่ีสดุกษัตริย์ดาวิดสารภาพความบาปของพระองค์  แตน่ัน่ไมไ่ด้ทําให้ผลท่ีเกิดจากความผิดพลาด

ของพระองค์หายไป  พระองค์ต้องอยู่กบัผลเหล่านัน้ตลอดชีวิตท่ีเหลือของพระองค์ 

ความผิดพลาดบางอยา่งอาจทําให้ความสมัพนัธ์ของเรากบัสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนเสียไป  อาจ

ต้องใช้เวลานานและต้องทําบางสิ่งบางอยา่งเป็นพิเศษเพ่ือทําให้ความสมัพนัธ์นัน้กลบัคืนสูส่ภาพดีดงัเดมิ 
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เราอาจให้ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดประเมินอยา่งตรงไปตรงมาวา่เป็นอยา่งไร  เราอาจ

เป็นเหมือนกษัตริย์ดาวิดท่ีพบวา่ความผิดพลาดทําให้เราตาบอดมองไมเ่ห็นความจริงของพระเจ้าใน

สถานการณ์นี ้  โดยเฉพาะว่าเร่ืองนีมี้ผลกระทบตอ่คนอ่ืนอยา่งไร  เราจําเป็นต้องใช้พระคําของพระเจ้าใน

การตอบสนองตอ่สาเหตแุละผลจากความผิดพลาดด้วย 

ค.  ขัน้ตอนการปฎบัิตติามวธีิการของพระเจ้าในการแก้ไขปัญหา

คืออะไร 
พวกเราสว่นใหญ่อยากได้ทางออกท่ีรวดเร็วและไมเ่จ็บปวด     เราชอบวิธีของไม้กายสิทธ์ิซึง่เพียงแค่

โบกปัญหาก็หายวบัไปแล้วเราก็อยู่บนเส้นทางท่ีก้าวไปสูค่วามสําเร็จและความเป็นผู้ใหญ่ในทนัที 

ความจริงท่ีสดุคือความผิดพลาดหลายอยา่งของเราต้องทําขัน้ตอนหลายขัน้ตอนเพ่ือนําไปสูก่าร

เปล่ียนแปลง  ความเจ็บปวดมกัเป็นสิ่งกระตุ้นให้เราเปล่ียนแตเ่ราอทิุศตวัสร้างวินยัเพ่ือให้ชีวิตเกิดการ

เปล่ียนแปลงมากน้อยเพียงไร   สว่นท่ีต้องเติบโตขึน้ในชีวิตเราคือวินยัในการสร้างการเปล่ียนแปลง 

เราจริงจงัแคไ่หนท่ีจะโต   เรายินดีท่ีจะลงทนุเวลาเป็นสปัดาห์หรือหลายๆ เดือนกบัขบวนการ 

การเปล่ียนแปลงนีไ้หม 

(1.) ให้สายตาของเราจดจ่อที่พระเยซู 

ลําดบัแรกของการนําวิธีของพระเจ้าไปปฏิบตัิคือ “ให้สายตาเราจดจอ่ท่ีพระเยซู”  อา่นฮีบรู12:1-2 ถ้าเรา

พึง่พาสตปัิญญาของเราเอง  เราอาจพาให้ตวัเองอยูใ่นสถานการณ์ท่ีผิดพลาดมากย่ิงขึน้          

พระเจ้าจะทรงชว่ยเราถ้าเราขอความชว่ยเหลือจากพระองค์ แตเ่รายงัคงต้องทําตามขัน้ตอนสูก่าร

เปล่ียนแปลงในชีวิตของเรา  การเพียงอธิษฐานวา่ “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ต้องการความชว่ยเหลือจาก

พระองค์ โปรดแก้ปัญหาในชีวิตของข้าพระองค์ด้วย” แคนี่ย้งัไมพ่อ 

ให้ทลูถามพระองค์วา่ “อะไรคือขัน้ตอนของการเปล่ียนแปลงท่ีข้าพระองค์ต้องทํา” อย่าคาดหวงัวา่จะได้

ยินเสียงดงัก้องลงมาจากฟ้าหรือมีทตูสวรรค์มาปรากฎตวั แล้วแก้ไขชีวิตเรา  แตใ่ห้ค้นหาในพระคมัภีร์ซึง่

เป็นพระวจนะของพระเจ้าดวู่าข้อใดเก่ียวข้องโดยตรงกบัปัญหาของเรา 
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(2.) ก้าวไปด้วยความเช่ือ 

เม่ือเรารู้วา่พระเจ้าต้องการให้เราทําสิ่งใดแล้ว  ยงัมีบางสิ่งท่ีเราจําเป็นต้องได้ด้วยนัน่คือฤทธ์ิอํานาจ

ของพระเจ้าเพ่ือจะชว่ยเรา  พระเจ้าทรงสญัญาวา่จะให้ความเช่ือแก่เรา  ความเช่ือเป็นฤทธ์ิอํานาจของ 

พระเจ้าท่ีให้กบัเราเพ่ือเราจะสามารถทําสิ่งท่ีพระองค์ต้องการให้เราทํา 

เราต้องใช้ฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าเพ่ือทําตามทกุขัน้ตอนท่ีนําไปสูก่ารเจริญเตบิโตซึง่เป็นสิ่งจําเป็นใน

ชีวิตเรา   พระเจ้าจะไมทํ่าขัน้ตอนเหล่านัน้แทนเรา   เราเองต้องเป็นผู้ ก้าวไป เชน่เดียวกบัท่ีเราไมอ่าจเดนิ

แทนเดก็เล็กๆได้  เดก็น้อยอาจจะล้มลงหลายตอ่หลายครัง้ในขณะท่ีเขากําลงัหดัเดนิ  ในทํานองเดียวกนั

พระเจ้าทรงต้องการให้เราเรียนรู้ท่ีจะเดนิในเส้นทางซึง่พระองค์ทรงกําหนดให้เรา 

เน่ืองจากการเจริญเติบโตนีเ้ป็นขบวนการ  พระเจ้าทรงมองหาความสม่ําเสมอ  เราจําต้องพฒันาความ

พากเพียร  น่ีไมใ่ชก่ารก้าวสําเร็จเพียงหนึง่ก้าวหลงัจากนัน้ก็ลืมมนัไปเลย 

ในบางกรณีอาจต้องใช้เวลานานเพ่ือจะมีชยัชนะอยา่งถาวรเหนือปัญหาท่ีผิดพลาดซํา้แล้วซํา้อีก   

แม้วา่เราต้องการจะเปล่ียน   เราอาจพบวา่ตวัเราเองยงัคงล้มลงในเร่ืองเดมิ แผนภมูิตอ่ไปนีแ้สดงให้เห็นถึง

ขัน้ตอนซึง่บางคนอาจต้องเดินผา่นเพ่ือจะมีชยัชนะท่ีแท้จริงเหนือความผิดพลาดบางเร่ืองในชีวิตของเขา 

1
2

3
4

5

เรามองไมเ่หน็

ปญหา 

เราทําผิดพลาด 

และแม้หลงัจากที�

เราทําพลาดเราก็

ยงัไมเ่หน็ปัญหา

เราเหน็ปัญหา

หลงัจากที�เราทํา

ผิดพลาดไปแล้ว

เราเหน็ปัญหา

ขณะที�มนักําลงั

เกิดขึ �นแตเ่รายงั

ทําพลาด

เราเห็น�ญหา
ก่อนที�เราจะ
ทําผิดพลาด
แตเ่รายัง
ทําพลาด

เราเหน็ปัญหา

ก่อนที�เราจะ

ทําผิดพลาด

เราก็หลีกเลี�ยง

หรือแก้ไข

ปัญหานั �น

การเจริญเตบิโตพานความผิดพลาดของเรา
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(3.) พัฒนาแผนการกลับสู่สภาพด ี

ความผิดพลาดบางอยา่งในชีวิตของเราอาจต้องการการเปล่ียนแปลงในเร่ืองใหญ่ๆ สําหรับคนซึง่มีภมูิ

หลงัเคยติดสิ่งเสพติดจะต้องทําบางอยา่งเป็นพิเศษเพ่ือจะมีการเตบิโตอย่างแท้จริง  การกลบัสูส่ภาพดีท่ี

แท้จริง   ให้ทําแผนการฟืน้คืนสูส่ภาพดีดงัเดมิ  โดยระบขุัน้ตอนท่ีเราจําเป็นต้องทําและให้ความสนใจกบั

ขัน้ตอนเหลา่นีท้กุๆ วนั  เราต้องจดจอ่ท่ีเปา้หมายของเรา “อะไรคือสิ่งดีท่ีสดุท่ีพระเจ้าเตรียมไว้สําหรับเรา” 

อยา่ยอมรับแคส่ิ่งท่ีต่ํากวา่สิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีมาจากพระเจ้า

สามารถเรียกแผนการฟืน้กลบัสูส่ภาพดีนีว้า่ แผนการเปล่ียนแปลงชีวิตใหม ่พระเจ้าต้องการ

เปล่ียนแปลงชีวิตทัง้หมดของเราจากภายในสูภ่ายนอก    พระองค์ต้องการเปล่ียนแปลงจิตใจของเรา  

พระองค์ต้องการให้ความนกึคดิของเราได้รับการเปล่ียนแปลงใหม ่ พระองค์ต้องการให้เราอทุิศตนในการ

ตดิตามพระองค์  พระองค์ต้องการให้เรามีประสบการณ์กบัสนัตสิขุจากการมีความสมัพนัธ์ท่ีถกูต้องกบั

พระองค์ แผนการสําหรับการฟืน้คืนสูส่ภาพดีนีห้มายความวา่เราเข้าใจและมีประสบการณ์อย่างจริงจงักบั

ชีวิตท่ีมีชยัชนะทกุวนัด้วยความชว่ยเหลือท่ีมาจากพระเจ้า  

โรม 12:2 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

อย่าประพฤตติามอย่างคนในยุคนีแ้ต่จงรับการเปล่ียนแปลงจิตใจ  แล้วอุปนิสัย

ของเราจึงจะเปล่ียนใหม่ เพ่ือเราจะได้ทราบนํา้พระทัยของพระเจ้า  จะได้รู้ว่า

อะไรดี  อะไรเป็นท่ีชอบพระทัยและอะไรดียอดเย่ียม 

4. ความผิดพลาดเคล่ือนเราไปข้างหน้า

ความผิดพลาดเปล่ียนแปลงชีวิตของเรา  ในจดุนีเ้รากําลงัพดูถึงเร่ืองใหญ่ๆ การสวมถงุเท้าผิดคูไ่มไ่ด้

ทําลายชีวิตของเรา  แตค่วามผิดพลาดบางอย่างทําลายชีวิตของเราในลกัษณะท่ีมีนยัสําคญั  เราไม่

สามารถย้อนกลบัไปในอดีตและลบความผิดพลาดนัน้หรือลบผลกระทบท่ีเกิดกบัชีวิตของเราหรือกบัชีวิต

ของคนอ่ืนซึง่ได้รับผลจากความผิดพลาดของเราได้เลย 

ความผิดพลาดทกุอยา่งเป็นเร่ืองท่ีเกิดและอยูใ่นอดีต  เราไมส่ามารถเปล่ียนอดีตได้แตเ่ราสามารถ

เปล่ียนวิธีท่ีเราจะสนองตอบสิ่งนัน้ในอนาคตได้  เราสามารถลกุขึน้จากความผิดพลาดได้  ให้มองวา่เราอยูท่ี่

จดุใดและตดัสินใจเลือกวิธีของพระเจ้าในการกลบัไปยงัจดุท่ีพระองค์ทรงต้องการให้เราอยู ่



การเตบิโตผ่านความผิดพลาด 45 

เร่ืองท่ีกษัตริย์ดาวิดทําบาปตอ่นางบทัเชบาแสดงให้เห็นชดัเจนวา่ความผิดพลาดมีผลกระทบตอ่ชีวิต

ของพระองค์อยา่งไร  กษัตริย์ดาวิดไมส่ามารถย้อนกลบัไปในอดีตและทําให้อรีุอาห์(สามีของนางบทัเชบา) 

กลบัมามีชีวิตอีกได้  แตก่ษัตริย์ดาวิดสารภาพความบาปและหาทางทําสิ่งท่ีถกูต้องเพ่ือตอบสนองตอ่สิ่งท่ี

พระเจ้าต้องการให้พระองค์ทํา  กษัตริย์ดาวิดดําเนินตอ่ไปในเส้นทางแหง่บาปนัน้ 

ความผิดพลาดของอาดมัและเอวาในสวนเอเดนได้เปล่ียนแปลงฐานะแหง่ชีวิตของทัง้สองคน  ท่ีจริง

แล้วความผิดพลาดของเขาส่งผลกระทบตอ่คนทัง้โลก  เขาทัง้สองจบชีวิตอยูน่อกสวนนัน้  วิถีทางของ 

พระเจ้าท่ีนําเขาออกจากความผิดพลาดไมไ่ด้รวมถึงโอกาสท่ีจะกลบัไปยงัสวนเอเดน

บางครัง้ผลท่ีเกิดจากความผิดพลาดของเราสามารถก่อเกิดการเปล่ียนแปลงในชีวิตของเราอยา่งถาวร  

เราไมส่ามารถนําให้สิ่งตา่งๆ กลบัสูส่ภาพเดมิอยา่งท่ีเคยเป็นได้แตพ่ระเจ้าทรงมีหนทางสําหรับเราท่ีจะ

กลบัมามีความสมัพนัธ์ท่ีถกูต้องกบัพระองค์ได้เสมอ  ขอให้ก้าวตอ่ไปในชีวิตและทําในสิ่งท่ีพระองค์ต้องการ

ให้เราทํา 

ข.  ใช้ชีวติที่มีพลานามัยที่ดี 

วิธีเจริญเตบิโตผา่นความผิดพลาดเป็นมากกว่าการเรียนรู้บทเรียนจากความผิดพลาดของเราเพ่ือเราจะ

ไมต่ดิอยูก่บัจดุท่ีเราผิดพลาดนัน้  น่ีเป็นมากกว่าการซ่อมแซมชีวิตท่ีพงัทลายของเรา 

ความผิดพลาดเคลื�อนเราไปข้างหน้า

การสนองตอบ
การทดลองและสิ�งเร้า
ด้วยวิธีการของเราเองแทน
ที�จะใช้วิธีของพระเจ้า

การทดลองหรือสิ�งเร้าซึ�ง
ทําให้ความผิดพลาดเริ�ม
ต้นขึ �น

ความผิดพลาด

นํ�าพระทยัเลิศของพระเจ้าสํ
าหรบัเรา

จดุที�ความผิดพลาด
สามารถนําเราไปจนกวา่
เราหนัมาหาพระเจ้าเพื�อ
ขอความชว่ยเหลือ

การกลบัใจและหนั 

กลบัมาหาพระเจ้า

แผนการกลบัสู่
สภาพดีซึ�งเรานํา
ไปปฏิบตัิเพื�อ
กลบัส่จูดุที�พระเจ้า
ต้องการให้เราอยู่
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เม่ือเราพดูว่า “ใช้ขีวิตท่ีมีพลานามยัท่ีดี”  เราไมไ่ด้พดูถึงแคก่ารมีสขุภาพร่างกายท่ีดี  ทานอาหารท่ีดี 

และการออกกําลงักายสม่ําเสมอ   เรากําลงัพดูถึงมมุมองของพระเจ้าเร่ืองพลานามยัท่ีดี  นัน่คือด้าน

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ ความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนในลกัษณะท่ีดีและอ่ืนๆ 

พระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตท่ีครบบริบรูณ์   พระองค์มีแผนการสําหรับชีวิตของเราเสมอ เป็นแผนการท่ี

เตม็ด้วยความหวงั เตม็ด้วยศกัยภาพท่ีย่ิงใหญ่ เจริญเตบิโตผา่นความผิดพลาด  มีความหมายวา่เจริญก้าว

ข้ามความผิดพลาด  เจริญขึน้สูชี่วิตใหมซ่ึง่พระเจ้าทรงมีให้เรา น่ีคือสิ่งท่ีพระเยซูทรงตรัสเก่ียวกบัขบวนการ

เตบิโตนี ้

พระธรรมมัทธิว 5:48 ถอดความ 

 “กล่าวอีกนัยหน่ึง จงเจริญเตบิโต  เราเป็นประชากรแห่งอาณาจักรสวรรค์  

จงมีชีวิตอย่างนัน้ จงมีชีวิตท่ีแสดงให้เหน็ถงึเอกลักษณะเหมือนอย่างพระบิดา

ของเรา จงมีชีวิตด้วยใจกว้างขวางและเป่ียมด้วยความกรุณาต่อผู้อ่ืน เหมือน

อย่างท่ีพระเจ้าทรงมีต่อเรา” 

การจะมีชีวิตท่ีประสบความสําเร็จไมใ่ชก่ารมีชีวิตท่ีเป็นอิสระบนลําแข้งของเราเองนัน่เป็นความสําเร็จ

ซึง่ขึน้อยูก่บัความพยายามของตวัเอง  ความสําเร็จท่ีแท้จริงเก่ียวกบัการค้นพบว่าการมีชีวิตใน

ความสมัพนัธ์กบัพระเยซูนัน้เป็นอยา่งไร  ค้นพบและมีชิวิตตามท่ีพระเจ้าต้องการ   จงเป็นทกุสิ่งท่ีพระองค์

ทรงสร้างให้เราเป็น 

1. เราต้องค้นหาแผนการของพระเจ้าสาํหรับชีวติเรา

ไมว่า่ความผิดพลาดในอดีตของเราจะเป็นเร่ืองใหญ่เพียงใดก็ตาม พระเจ้าทรงมีแผนการสําหรับ

อนาคตของเรา เป็นแผนการท่ีดี   เราต้องให้ความสําคญักบัการค้นหาแผนการของพระเจ้าสําหรับชีวิตของ

เราก่อนสิ่งอ่ืน และมีชีวิตท่ีสําแดงออกตามนัน้วนัตอ่วนั 

เยเรมีย์ 29:11 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม

“พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานท่ีเรามีไว้สาํหรับเจ้า เป็นแผนงานเพ่ือ 

สวัสดภิาพ ไม่ใช่เพ่ือทุกขภาพ เพ่ือให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า” 

เอเฟซัส 2:10  ฉบับอมตธรรมเพ่ือชีวิต 

“เพราะว่าเราทัง้หลายเป็นผลงานของพระเจ้าซึ่งทรงสร้างในพระเยซูคริสต์เพ่ือ 

ให้ทาํการดีท่ีพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราทาํ” 
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น่ีไมใ่ชเ่ป็นเพียงการค้นพบว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีอาชีพอะไร  แตย่งัเก่ียวข้องกบัสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ใน

ชีวิตประจําวนัด้วย  เป็นการเรียนรู้ท่ีจะมองเห็นพระเจ้าในการดําเนินชีวิตประจําวนัและเร่ิมเข้าใจวา่อะไร

เป็นท่ีพอพระทยัพระองค์ พระเจ้าทรงชอบท่ีเราสนทนากบัพระองค์  แสดงความขอบพระคณุพระองค์    

การค้นพบแผนการของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเรามีความหมายถึง การวางความใฝ่ฝันและแผนการ

ทัง้หมดลงท่ีพระบาทของพระองค์และพดูว่า “พระเจ้าข้าพเจ้าพร้อมท่ีจะทําทกุสิ่งท่ีพระองค์ต้องการในชีวิต

ข้าพเจ้า” อนาคตท่ีดีเลิศท่ีสดุของเราคือการทําตามแผนการของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเรา 

2.  พฒันาวนัิยของการมีชีวติเพื่อพระเยซู 

เราต้องถวายตวัว่าจะทํามากกวา่การหลดุออกจากวิกฤตซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของเรา เราต้อง

ถวายตวัท่ีจะดําเนินชีวิตใหม่ตามท่ีพระเจ้าทรงเตรียมไว้เพ่ือเรา 

ชีวิตใหมซึง่พระเยซูทรงเรียกให้เราเดนินัน้เรียกร้องการมีวินยั  วินยัประจําวนั และสําหรับบางคนน่ีเป็น

การท้าทายท่ีมากกวา่การหลดุออกจากปัญหาซึง่เกิดจากความผิดพลาดของเราเอง 

พระเยซูทรงตรัสเร่ืองนีช้ดัเจนเม่ือพระองค์ทรงกลา่วว่าการเป็นสาวกของพระองค์มีความหมายว่าอะไร   

หมายความวา่การตดิตามพระองค์ คําว่า”สาวก”เป็นคําท่ีมาจากคําวา่ “วินยั” พระเจ้าทรงมองท่ีเราเม่ือเรา

ตดัสินใจ  ถ้าเราต้องการท่ีจะเป็นสาวกของพระองค์และติดตามพระองค์เราต้องถวายตวัอยา่งหมดสิน้  น่ี

เป็นเร่ืองท่ีจริงจงั  ไมใ่ชเ่ร่ืองเล็กน้อย 

การติดตามพระเยซูต้องเป็นสิ่งท่ีสําคญัลําดบัแรกในชีวิตของเรา 

ลูกา 14:25-27 ฉบับอมตธรรมเพ่ือชีวิต 

“ฝูงชนกลุ่มใหญ่ร่วมเดนิทางไปกับพระเยซู พระองค์ทรงหันมาตรัสกับพวกเขาว่า  

“ถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ได้รักเรามากกว่าบิดามารดา บุตร ภรรยา และพ่ีน้องชาย

หญิงของตน หรือแม้แต่ชีวิตของเขาเอง ผู้นัน้ก็เป็นสาวกของเราไม่ได้ และผู้ใดท่ี

ไม่ได้แบกกางเขนของตนและตามเรามาก็เป็นสาวกของเราไม่ได้” 

ภมูิหลงัชีวิตครอบครัวเราอาจเป็นหนึง่ในบรรดาด้านตา่งๆ ซึง่จะต้องประเมินอยา่งรอบคอบ “ชีวิตท่ี

ปกติ” มกัได้รับผลกระทบจากวิธีการเลีย้งดใูนครอบครัว  คนจํานวนมากได้รับการเลีย้งดใูนครอบครัวท่ีไม่

ปกติ  เขาไมมี่ความคิดท่ีถกูต้องวา่ “การมีชีวิตท่ีปกติและมีพลานามยัดี” ในสายพระเนตรพระเจ้ามีลกัษณะ

เชน่ใด 
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อาจมีทา่ทีและพฤตกิรรมหลายอย่างซึง่เป็นสว่นหนึง่ของภมูิหลงัชีวิตครอบครัวเราซึง่จําเป็นต้องปฏิเสธ

เม่ือเราเดนิไปข้างหน้ากบัพระเยซู  การอ้าแขนรับชีวิตใหมซ่ึง่พระเยซูทรงมีเพ่ือเราอาจเป็นวิถีชีวิตท่ีตา่งจาก

ท่ีเราถกูเลีย้งดมูาอยา่งสิน้เชิง 

การติดตามพระเยซูหมายความวา่เราจะต้องเปล่ียนแปลงทา่ทีและพฤติกรรมของเรา สิ่งนีไ้มไ่ด้เกิดขึน้

จากการอธิษฐานเพียงอยา่งเดียว  เราจะต้องใช้ความเพียรพยายามนําคําสอนของพระเจ้ามาปฎิบตัิในชีวิต

ทกุวนัๆ  และพระองค์พร้อมท่ีจะประทานฤทธ์ิอํานาจให้เราทําให้สําเร็จ 

พระธรรมเอเฟซสั 4:1-3 และเอเฟซสั 4:17-32  อธิบายอยา่งละเอียดว่าขบวนการประจําวนันีมี้ลกัษณะ

อยา่งไร  เราจําต้อง “ถอดทิง้” หรือ กําจดัวิถีชีวิตเก่า แหง่ความบาป น่ีเป็นสว่นหนึง่ของวินยัแหง่ชีวิตใหมก่บั

พระเยซู 

ฮีบรู12:1  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

“เหตุฉะนัน้ เม่ือเรามีพยานพร่ังพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนีแ้ล้ว ก็ขอให้เราละทิง้ทุก

อย่างท่ีถ่วงอยู่ และบาปท่ีเกาะแน่น ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม 

ตามท่ีได้ทรงกาํหนดไว้สาํหรับเรา” 

เราไมเ่พียงต้องรับผิดชอบท่ีจะกําจดัอปุสรรคเหลา่นีใ้นชีวิตของเรา  เรายงัต้องรับผิดชอบในการ “สวม” 

หรือเพิ่มคณุสมบตัแิละพฤติกรรมในทางบวกเข้ามาในชีวิตของเรา  สิ่งเหลา่นีเ้ป็นเคร่ืองหมายของการเป็น

สาวกท่ีดีของพระเยซู ข้อพระธรรมในเอเฟซสับทท่ีส่ีได้ให้รายละเอียดคณุสมบตัซิึง่จะต้องเกิดในชีวิตเราไว้ 

บอ่ยครัง้คริสเตียนประทบัใจอยา่งมากกบัของประทานและตะลนัต์ของบางคน  พระคมัภีร์กลา่วอย่าง

ชดัเจนวา่     พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานของประทานเหลา่นีแ้ก่คนของพระองค์  ฉะนัน้ถ้าเรากําลงัจะรู้สึก

ประทบัใจในของประทานของบางคนก็จงประทบัใจในพระเจ้าผู้ซึง่ประทานสิ่งนัน้แก่เขาทัง้หลาย 

สิ่งท่ีเราควรประทบัใจคือ คนเหลา่นีจ้ะถวายของขวญัอะไรกลบัคืนแดพ่ระเจ้า  นัน่ก็คือลกัษณะนิสยั

ของเรา  ขณะท่ีเราขวนขวายท่ีจะมีชีวิตตามการท้าทายของการเป็นสาวกของพระเยซูในแตล่ะวนั   น่ีไมใ่ช่

เป็นแคข้่อควรทํา หรือ ข้อห้ามทํา  แตเ่ป็นการพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซู  ให้จดจ่อท่ีการ

พฒันานิสยัอนัเป็นคณุธรรมและเราจะมีประสบการณ์กบัชีวิตท่ีบริบรูณ์ซึง่พระเจ้าทรงประทานให้เรา 

3.  พฒันาขอบเขตของชีวติที่มีพลานามัยด ี

การมีชีวิตท่ีมีพลานามยัดี หมายถึง การมีขอบเขตท่ีมีพลานามยัดีในชีวิตของเรา  ปัจจบุนัมีหนงัสือ

หลายเลม่พดูถึงหวัเร่ืองนี ้ เลม่ท่ีดีท่ีสดุเลม่หนึง่คือ Boundaries:  When to Say YES, When to Say NO To 

Take Control of Your Life, by Dr. Henry Cloud and Dr. John Townsend ผู้ เขียนทัง้สองอธิบายเร่ืองขอบเขตว่า
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เป็นมากกวา่กฎเกณฑ์ตา่งๆ  ข้อเหลา่นัน้เป็นแนวทางซึง่เราตดัสินใจท่ีจะทําตามเพ่ือปกปอ้งตวัเองจาก

ความเสียหายท่ีเกิดจากภายนอกและรักษาตวัเราเองให้อยูใ่นท่ีปลอดภยั 

ขอบเขตไมใ่ชค่กุท่ีขโมยเสรีภาพของเรา  แตต่รงกนัข้ามขอบเขตจะปกปอ้งเราเพ่ือเราจะมีเสรีภาพท่ีจะ

ดําเนินชีวิตซึง่พระเจ้าต้องการ  บางคนพดูวา่ “ฉนัต้องการมีเสรีภาพ  เสรีภาพหมายถึงไมมี่ข้อจํากดั”  แสดง

ให้เห็นวา่คนนัน้มีความเข้าใจเร่ืองเสรีภาพท่ีแท้จริงน้อยนิดทีเดียว 

การพฒันาขอบเขตจะต้องมีวินยัและดําเนินชีวิตภายใต้วินยันัน้ในชีวิตประจําวนั ขอบเขตเหลา่นีจ้ะ

ชว่ยให้เราจดจอ่ในเร่ืองสําคญัจริงๆ ในชีวิต  ขอบเขตเหล่านีเ้ก่ียวข้องกบัชีวิตทกุด้านของเรา ครอบครัว 

เพ่ือน คูค่รอง ลกูๆ งานท่ีทําและตวัเราเอง 

โจเซ มาร์ตเินส สําเร็จหลกัสตูรขององค์กรทีนชาล์เล้นจ์สากล  เขาทิง้ชีวิตท่ีติดยาไว้เบือ้งหลงั ขณะท่ี

เขาอธิษฐานทลูถามพระเจ้าวา่เขาควรทําอยา่งไรดีกบัชีวิต เขาตอบวา่พระเจ้าสัง่เขาไมใ่ห้กลบัไปยงัละแวก

บ้านเดมิของเขา  โจเซเลา่ตอ่ไปวา่พระเจ้าอนญุาตให้เขากลบัไปยงัถ่ินเดมิได้อีกหลงัจากผา่นไปสิบปีแล้ว 

บางคนอาจกล่าววา่ โจเซมีปัญหาอะไรหรือ  ดเูหมือนวา่เขาคอ่นข้างอ่อนแอ!  ความจริงแล้วโจเซเลา่

เร่ืองนีห้ลงัจากเหตกุารณ์ผา่นไปย่ีสิบปีแล้ว  ขณะนีเ้ขาเป็นศษิยาภิบาลและเป็นมิชชนันารีและเป็นสามีและ

เป็นคณุพ่อของครอบครัวท่ีรักพระเจ้า  ขอบเขตชว่ยให้เราเจริญเตบิโตกลายเป็นทกุอยา่งท่ีพระเจ้าต้องการ

ให้เราเป็น 

ความผิดพลาดหลายอยา่งในอดีตสามารถปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดขึน้ในอนาคตได้ ถ้าเราพฒันาขอบเขตบน

พืน้ฐานความจริงของพระเจ้าและใช้ชีวิตภายใต้ขอบเขตนัน้ในแตล่ะวนั 

ค. ทาํตามขัน้ตอนเพื่อป้องกันไม่ให้เกดิความผิดพลาดซํา้อีก 

การเจริญเติบโตท่ีแท้จริงหมายถึงการจดัการกบัปัญหาและความผิดพลาดในชีวิตของเรา   

การเจริญเติบโตหมายถึงการอ้าแขนออกรับและมีชีวิตท่ีมีพลานามยัดีซึง่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สําหรับเรา  

คริสเตียนใหมบ่างคนพดูวา่ “เด๋ียวนีเ้รามีพระเยซูในชีวิต  เราจะปรนนิบตัพิระองค์ตลอดชีวิตท่ีเหลือของเรา 

เราจะไมมี่วนักลบัไปสูชี่วิตแบบเดมิและทําความผิดพลาดในอดีตซํา้อีกเลย” 

ฟังคําพดูข้างต้นแล้วรู้สกึวา่เป็นคนฝ่ายวิญญาณ   แตเ่ห็นชดัวา่นัน่ไมใ่ชเ่คร่ืองหมายของการเตบิโต

เป็นผู้ใหญ่   คนท่ีพดูว่าเขาจะไมมี่วนัล้มอีกแสดงให้เห็นว่าเขาไมไ่ด้ดําเนินชีวิตอยูใ่นความเป็นจริง  คนท่ียดึ

ความจริงไว้แนน่จะพดูวา่ “ถ้าพระเจ้าไมท่รงชว่ยเรา  เราก็คงจะล้มอยูเ่ร่ือยๆ      ถ้าเราดําเนินชีวิตตอ่ไป

ด้วยกําลงัของเราเอง  เราแน่ใจวา่ชีวิตคงจะเละเทะเป็นแน”่ 
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ถ้าเราต้องการมีชยัชนะในอนาคต  เราต้องตระหนกัถึงความออ่นแอของตวัเองและตระหนกัด้วยวา่เรา

มีชีวิตอยูใ่นโลกท่ีมีสงคราม  สงครามฝ่ายวิญญาณ  ซาตานออกมาเพ่ือจะทําลายเรา  มนัไมไ่ด้ตอ่สู้อยา่ง

ยตุธิรรม  มนัเป็นผู้มสุา  มนัจะพยายามลอ่ลวงเราและทําให้เราหนัจากสิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีพระเจ้าทรงเตรียมไว้

สําหรับเรา 

แตน่อกเหนือจากการโจมตีฝ่ายวิญญาณซึง่มาจากซาตานแล้ว     เราตา่งก็ยงัเผชิญปัญหาเป็นสว่น

หนึง่ตามปกตขิองชีวิต  ปัญหาแตล่ะปัญหาเปิดโอกาสท่ีจะล้มลงอีก   หรือไมเ่ราก็สามารถนําความจริงของ

พระเจ้ามาประยกุต์ใช้กบัปัญหาแตล่ะอยา่งได้และเจริญเตบิโตตอ่ไป   ชีวิตเป็นมากย่ิงกวา่การมีปัญหาแต่

วิธีหนึง่ท่ีมีประโยขน์มากท่ีสดุในการเตรียมตวัเพ่ืออนาคตท่ีประสบความสําเร็จคือ จงซ่ือสตัย์หากเรา

ต้องการรับความชว่ยเหลือจากพระเจ้าเพ่ือเผชิญกบัสิ่งท่ีรออยูข้่างหน้า 

1. สร้างแผนการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดซํา้ 

ชายหนุม่คนหนึง่กลา่ววา่ “ตราบใดท่ีผมรักพระเยซู ผมก็จะไมมี่ปัญหา” การรักพระเยซูเป็นสิ่งท่ีสําคญั    

แตเ่ราสว่นใหญ่ต้องเพิ่มแผนการปอ้งกนัตวัเราจากความผิดพลาดในอนาคตด้วย  จดุประสงค์ทัง้หมดของ

การวางแผนปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความผิดพลาดซํา้เพ่ือชว่ยยกระดบัการต่ืนตวัตอ่อนัตรายท่ีอยู่ข้างหน้า 

การทาํผดิซ้าํ 

การพลาดกลบัไปสูชีวิตที่ทาํผดิอยางเดมิ 

หลายปีก่อน คศ 2001 รูดี ้กิวเลียนิ ซึง่เป็นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์คได้ใช้เวลาและเงินทองจํานวนมากฝึกฝน

คนงานในนครนัน้สําหรับความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดวิกฤตกิารณ์ในอนาคต  บางคนตําหนิวา่เร่ืองนีเ้ป็นการ

สิน้เปลืองเวลาและเงินทอง   จนกระทัง่วนัท่ี 11กนัยายน 2001 เม่ือผู้ ก่อการร้ายโจมตีนครนิวยอร์ค  มีการ

ดําเนินการตามแผนฉกุเฉินนัน้ ผลการปฏิบตัิก็คือคนจํานวนมากได้รับการชว่ยให้รอดชีวิต  

เราจําเป็นต้องใช้ความจริงของพระเจ้าเพ่ือระบวุา่อะไรคือปัญหาซึง่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต  

เราจําเป็นต้องศกึษาและเตรียมตวัสําหรับหนทางปอ้งกนัไมใ่ห้ปัญหาเหลา่นัน้ทว่มท้นเรา  เราจําเป็นต้อง

วางแผนวิธีตอบสนองเม่ือการทดลองเหล่านีม้าถึง 

น่ีไมใ่ชเ่พียงแตค่ดิเทา่นัน้  เราจําเป็นต้องเขียนแผนการปอ้งกนัเราจากการทําความผิดพลาดซํา้  เรา

จะต้องทบทวนแผนนีเ้ป็นประจํา   อาจต้องทบทวนทกุวนั 
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ชายหนุม่คนหนึง่พลาดล้มลงเร่ืองความบาปทางเพศ  เขาคดิและระบเุหตผุล 30 อยา่งท่ีเขาไมต้่องการ

กลบัสูกิ่จกรรมท่ีเป็นความบาปนัน้อีก  และน่ีเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปอ้งกนัไมใ่ห้กลบัไปทําความ

ผิดพลาดซํา้  ทนัทีท่ีเขาต่ืนขึน้ทกุเช้าเขาจะอา่นเหตผุลเหลา่นัน้  ดงัๆ ให้ตวัเองได้ยิน 

น่ีไมใ่ชห่นทางท่ีจะทําให้หลดุพ้นจากปัญหาของชายหนุม่คนนี ้ น่ีเป็นเพียงสว่นหนึง่ของแผนการ

ปอ้งกนัไมใ่ห้เขาทําความผิดพลาดซํา้เทา่นัน้ 

อีกกิจกรรมหนึง่ซึง่สามารถช่วยปอ้งกนัไมใ่ห้ทําความผิดพลาดซํา้คือการใคร่ครวญถึงผลท่ีเกิดจาก

ความผิดพลาดอยา่งถ่ีถ้วน  ถ้ากษัตริย์ดาวิดได้ใช้เวลาพิจารณาถึงผลจากความบาปในคืนท่ีพระองค์ทรง

เห็นนางบทัเชบา  พระองค์คงตระหนกัว่าความพงึพอใจเพียงไมก่ี่นาทีนัน้ไมคุ่้มคา่กบัโศกนาฏกรรมใหญ่

หลวงท่ีเกิดขึน้ตามมาเม่ือพระองค์เลือกทําบาป 

แผนการปอ้งกนัไมไ่ห้เราทําความผิดพลาดซํา้จะต้องรวมถึงบรรดาอาการหรือสญัญาณวา่ความ

ยากลําบากกําลงัมาเยือนถ้าเราไมเ่ปล่ียน  บางคนมองคนด่ืมเหล้าและพดูวา่ “เขาพลาดทําผิดอีกแล้ว

เพราะวนันีเ้ขาเร่ิมด่ืมอีก” แตก่ารทําผิดพลาดซํา้ไมไ่ด้เร่ิมเกิดในวนันี ้ มีหลายขัน้ตอนกวา่จะไปถึงจดุท่ีเขา

เร่ิมด่ืม  มีการค้นคว้าหนึง่ให้ความเห็นวา่มี 37 ขัน้ตอนซึง่นําไปถึงจดุท่ีทําความผิดพลาดซํา้   ให้อา่นหน้า 

54 - 66 ในหนงัสือ Counseling for Relapse Prevention by Terence T. Gorski & Merlene Miller  

(Herald House—Independence Press). 

ในแผนการปอ้งกนัไมไ่ด้เกิดความผิดพลาดซํา้จําเป็นต้องระบดุ้านท่ีเป็นจดุอ่อนในชีวิตของเราและระบุ

ขัน้ตอนท่ีเจาะจงลงไปข้างๆ เพ่ือปอ้งกนัไมไ่ห้เราทําความผิดพลาด  และรักษาให้เราเดินอยู่บนเส้นทางท่ี

นําไปสูส่ภาพดี  เส้นทางท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราเดนิ 

2.  ระบุส่ิงที่เป็นตัวเร้า 

ขัน้ตอนสําคญัอนัหนึง่ในการปอ้งกนัความผิดพลาดในอนาคตคือการระบสุิ่งท่ีเป็นตวัเร้าในอดีตท่ีนําเรา

ไปสูค่วามล้มเหลว  สิ่งนัน้จะเป็นอะไรก็ได้  อาจเป็นคนๆ หนึง่  การเพียงแคอ่ยูใ่กล้คนๆ นัน้ก็ทําให้เราตกอยู่

ในภาวะท่ีเส่ียง  อาจเป็นสถานท่ี   โดยเฉพาะสถานท่ีซึง่เป็นสว่นหนึง่ในวิถีชีวิตในอดีตซึง่ความบาปและ

ความผิดพลาดได้เกิดขึน้  สิ่งเร้าอาจจะเป็นกลิ่น ความคิด ภาพ เพลง ประสบการณ์ท่ีเครียด เช็คเงินเดือน 

ความรู้สกึโกรธหรือท้อแท้  ความคิดเก่ียวกบัอะไรก็สามารถเป็นตวัเร้าในชีวิตของเราได้ 

เราจะต้องระบสุิ่งท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเป็นสิ่งเร้าของเรา  ให้เขียนลงไปและเร่ิมแสวงหาวิถีทางของพระเจ้า

ในการสนองตอบตอ่สิ่งเร้านัน้  อาจต้องว่ิงหนีเหมือนท่ีโยเซฟได้ทําในพนัธสญัญาเดมิ  อาจเป็นการอยูแ่ละ
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เผชิญหน้ากบัสิ่งนัน้ด้วยความจริงของพระเจ้าเหมือนอยา่งท่ีพระเยซูทรงกระทําในพระธรรมมทัธิวบทท่ี 4 

เม่ือซาตานทดลองพระองค์ให้กระทําบาป 

สิ่งเร้าเหลา่นีจ้ะเร่ิมสญูเสียอํานาจเหนือเราเม่ือเราถวายตวัท่ีจะตดิตามวิถีทางของพระเจ้าตอ่สิ่งเร้า

เหลา่นัน้ 

3. พฒันาความสัมพันธ์แบบรายงานความรับผิดชอบต่อกัน 

ถ้าเราจะเร่ิมปอ้งกนัความผิดพลาดในอนาคตเราจะต้องมีความสมัพนัธ์กบับางคนในลกัษณะรายงาน

ความรับผิดชอบ  เราจําเป็นต้องมีคนหนึง่หรือหลายคนซึ่งเราอนญุาตให้เขากล้าพดูกล้าเตือนเราอยา่งสตัย์

ซ่ือในสิ่งท่ีเขาเห็นในชีวิตของเรา  เราจะต้องบอกเขาได้วา่เราจะรายงานชีวิตเรากบัเขาในด้านใดบ้าง 

เราจะต้องพบกบัคนนีอ้ยา่งสม่ําเสมอและเขาจะต้องถามคําถามท่ีเจาะจงมากและรอคอยคําตอบท่ี

ตรงไปตรงมาจากเราด้วย 

ความสมัพนัธ์เชน่นีจ้ะเกิดผลดีก็ตอ่เม่ือเราสญัญาท่ีจะซ่ือสตัย์ตอ่เขา  เพราะเราสามารถซอ่นความจริง

จากเขาได้อยา่งง่ายดาย  แตใ่ครเลา่ท่ีเจ็บปวดจากการกระทําเชน่นัน้ ตวัเราเองไมใ่ชห่รือ 

การมีความสมัพนัธ์แบบการรายงานความรับผิดชอบกบับคุคลท่ีไว้ใจได้เป็นสิ่งท่ีจําเป็นตอ่การ

เจริญเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง การกระทําเชน่นีไ้มไ่ด้ทําเพียงไมก่ี่สปัดาห์หลงัจากท่ีเราพลาดกระทําผิด

ความสมัพนัธ์แบบการรายงานความรับผิดชอบเป็นกญุแจสําคญัดอกหนึง่ในชีวิตของทกุคนท่ีต้องการ

เจริญเตบิโตตอ่ไปเร่ือยๆ 

ความผิดพลาดไมไ่ด้เป็นเพียงปัญหาของคริสเตียนใหม ่ ผู้ นําหลายคนซึง่ได้ปรนนิบตัิรับใช้พระเจ้าเป็น

เวลาหลายปีก็เป็นตวัอย่างท่ีนา่เศร้าวา่ความผิดพลาดสามารถสง่ผลกระทบตอ่คนทกุวยั  สิ่งท่ีคล้ายๆ กนั

ของผู้ นําเหลา่นีท่ี้ทําพลาดคือท่ีเขาไมมี่ความสมัพนัธ์แบบการรายงานความรับผิดชอบในชีวิตของเขา 

สรุป 
พระเจ้ามีอนาคตท่ีย่ิงใหญ่เตรียมไว้สําหรับเรา  และการเตบิโตผา่นความผิดพลาดเป็นสว่นหนึง่ของ

เร่ืองยากท่ีทกุคนเผชิญอยู ่   การเจริญเติบโตท่ีสมดลุเป็นกญุแจสําคญันําไปสูชี่วิตคริสเตียนท่ีประสบ

ความสําเร็จ 
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ถ้าผู้ใดก็ตามใช้เวลาทัง้หมดของเขาพฒันาร่างกายแตไ่มไ่ด้ทําอะไรเลยเพ่ือพฒันาด้านจิตใจหรือจิต

วิญญาณ   เขากําลงัมุง่หน้าไปหาความลําบาก     เราจะต้องสร้างสมดลุระหว่างโลกฝ่ายวิญญาณและโลก

ฝ่ายวตัถ ุ เราจะต้องคิดถึงทัง้สองฝ่ายเม่ือเราตอบสนองตอ่สถานการณ์ทกุสถานการณ์ในชีวิต 

ชีวิตของพระเยซูคริสต์เป็นแบบอยา่งท่ีสมบรูณ์ของชีวิตท่ีสมดลุ  การเจริญเติบโตท่ีสมดลุเป็นกญุแจ

นําไปสูชี่วิตคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ พระวิญญาณบริสทุธ์ิสามารถชว่ยให้เราเติบโตผ่านปัญหาและ

ความผิดพลาดทกุอยา่งเพ่ือเราจะเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ  เราไมส่ามารถทําสิ่งนีไ้ด้ถ้าไมไ่ด้รับ

ความชว่ยเหลือจากพระองค์ 
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บทที่ 4  

การทาํผิดพลาดซํา้ 

คริสหนักลบัไปเสพยาอีกครัง้ในวนัท่ีเขาสําเร็จโปรแกรมสําหรับรักษาผู้ปวยตดิยา ฉะนัน้ เขาเร่ิมทํา

ผิดพลาดซํา้เม่ือไร? 

โจ เป็นคณุพอ่ยงัหนุม่  เขากลบัไปทําผิดอีกหกปีหลงัจากท่ีจบโปรแกรมสําหรับรักษาผู้ ป่วยตดิยา  

ภายในไมก่ี่สปัดาห์หลงัจากท่ีเขากลบัไปเสพยาเขาก็เข้าศนูย์ขององค์กรทีนชาล์เล้นจ์สากลเพ่ือเข้าโครงการ

กลบัสูส่ภาพดี  โจกล่าววา่ตลอดหกปีท่ีเขาไมไ่ด้ใช้ยาเขารู้สกึไมส่บายใจ  แตเ่วลาท่ีเขาเสพยาเขากลบัรู้สกึ

เป็นปกติดี  ฉะนัน้ “การกลบัสูส่ภาพดีหลงัจากท่ียอมแพ้” เขาได้ตามท่ีเขาควรได้รับหรือ 

การทาํผดิซ้าํ 

การพลาดกลบัไปสูชีวิตที่ทาํผดิอยางเดมิ 

ไดแอน มาจากครอบครัวใหญ่  พ่ีน้องชายหญิงสว่นใหญ่ของเธอติดยา  ในท่ีสดุเธอเข้าสูโ่ปรแกรม 

ดีทอกซ์และเลิกยา ตอ่มาเธอเข้าสูโ่ปรแกรมสามสิบวนั หลงัจากเสร็จสิน้โปรมแกรมเธอตอ่ด้วยวินยั

ประจําวนัของการห่างจากยาเสพตดิ  รับประทานอาหารอยา่งเหมาะสม พกัผ่อนและดําเนินท่ีมีพลานามยั

ดี แตภ่ายใจเธอยงัคงมีความรู้สกึวา่งเปลา่ 

เม่ือเธอหารือกบัท่ีปรึกษาเก่ียวกบัความวา่งเปลา่นี ้เขากลา่ววา่ “โอ คณุเพียงแตต้่องเรียนรู้ท่ีจะมีชีวิต

อยูก่บัความรู้สกึว่างเปลา่นัน้”  ดีท่ีเพ่ือนคนหนึง่ของไดแอนบอกเธอวา่พระเยซูทรงสามารถเตมิเตม็ความ

วา่งเปลา่นัน้  ไดแอนตดัสินใจมอบชีวิตของเธอแดพ่ระเยซู ไมน่านนกัความวา่งเปลา่ก็ได้รับการเตมิเตม็ด้วย

ความช่ืนชมยินดีและสนัตสิขุท่ีแท้จริง ย่ีสิบปีตอ่มาไดแอนยงัคงมีชีวิตอยูโ่ดยปลอดยาเสพตดิและยงัคงมี

ความรักตอ่พระเยซูอย่างลกึซึง้ 

ฉะนัน้อะไรคือสิ่งท่ีทําให้เกิดความแตกตา่งระหวา่งสามคนนี ้     เหตใุดการพลาดทําผิดซํา้จงึสง่ผล

กระทบตอ่คนเราตา่งกนั  เราจะปอ้งไมใ่ห้เกิดการทําผิดพลาดซํา้ได้อยา่งไร  อะไรคือสญัญาณลว่งหน้าว่า

จะเกิดการทําผิดซํา้ เราควรทําอะไรเม่ือพลาดทําความผิดซํา้ 
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ในบทนีเ้ราจะพิจารณาคําถามบางประการข้างต้น   สิ่งสําคญัคือต้องจําไว้วา่พระเจ้าทรงย่ิงใหญ่กวา่

การติดสิ่งเสพติดใดๆ หรือทกุปัญหาท่ีครอบงําชีวิตเรา  พระองค์ทรงประทานทางหลดุพ้นจากทกุปัญหาท่ี

เราเผชิญ  ทา่มกลางปัญหาเหลา่นีพ้ระองค์ยงัคงประทานพระสญัญาวา่พระองค์จะไม่ทรงละเราหรือ

ทอดทิง้เราเลย 

เราเห็นภาพความห่วงใยของพระเยซูในเร่ืองนีช้ดัเจนเม่ือเราพิจารณาวา่พระองค์ตรัสอะไรกบัคนท่ี

พระองค์เพิ่งรักษาเขา   

ยอห์น 5:14  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ภายหลังพระเยซูได้ทรงพบคนนัน้ในพระวิหารและตรัสกับเขาว่า “น่ีแน่ะ เจ้าหาย

โรคแล้ว อย่าทาํบาปอีก มิฉะนัน้เหตุร้ายกว่านัน้จะเกิดกับเจ้า” 

ถ้าพระเยซูทรงชว่ยเราให้ชนะความผิดพลาดในอดีต  อย่าทําลายสิ่งเหลา่นัน้และหนักลบัไปสูวิ่ถีแหง่

บาปในอดีตของเรา  พระเยซทูรงกลา่วถึงประเดน็นีเ้ม่ือทรงกลา่วถึงคนหนึง่ซึง่ได้ขบัผีออกแตต่อ่มาคนนัน้

ไมไ่ด้อนญุาตให้พระเจ้าเข้ามาและเตมิเตม็ชีวิตของเขา   

มัทธิว12:43-45  ฉบับอมตธรรมเพ่ือชีวิต 

“เม่ือวิญญาณช่ัวออกจากผู้ใดแล้ว มันก็ไปท่ัวถิ่นแล้ง แสวงหาท่ีพักและไม่พบ มัน

จึงว่า “ข้าจะกลับไปยังบ้านท่ีข้าจากมา” พอมาถงึก็พบว่าบ้านนัน้ว่างอยู่ เก็บกวาด

สะอาด และจัดเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงไปพาผีอ่ืนๆ อีกเจ็ดตนซึ่งช่ัวร้ายยิ่งกว่า

มันเข้ามาอาศัยท่ีน่ันด้วย และในท่ีสุดสภาพของคนนัน้ก็เลวร้ายยิ่งกว่าตอนแรก

เสียอีก คนในยุคท่ีช่ัวร้ายนีก้เ็ป็นเช่นนัน้” 

เราจําเป็นต้องอ้าแขนรับความชว่ยเหลือทกุๆ อยา่งซึง่พระเยซูทรงประทานแก่เรา พระองค์ทรงพร้อมท่ี

จะชว่ยแม้เม่ือเราสะดดุล้มลง   

ก. สาเหตุเจด็ประการที่ทาํให้การกลับสู่สภาพดีกลับไปสู่การทาํ

ผิดพลาดซํา้อย่างรวดเร็ว 

1. ความคดิแบบเวทมนต์คาถา 

เป็นการง่ายมากท่ีจะเช่ือวา่ปัญหาทัง้หมดของเราได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าวนันีเ้ราไมรู้่เจ็บปวด  ความคิด

ท่ีวา่ทกุอยา่งจะเปล่ียนแปลงแบบร่ายเวทมนต์เป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตคนจํานวนมาก    ถ้าเขาผา่นวิกฤตซึง่

เกิดจากความผิดพลาดหรือการเสพตดิของเขาก่อขึน้ได้ เขาจะเห็นวา่น่ีเป็นเคร่ืองหมายวา่ทกุอยา่งหายดี
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แล้ว    “ฉนัสบายดี ฉันสามารถรับมือกบัเร่ืองนีไ้ด้ด้วยตนเอง ฉนัได้รับการปลดปล่อยแล้ว” แตเ่ขายงัไมไ่ด้

ทําตามขัน้ตอนในการจดัการกบัสาเหตตุา่งๆ ของความผิดพลาดในอดีตอยา่งจริงจงั 

2. การไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดมิ และ มีการเปล่ียนแปลงที่

แท้จริง 

ผู้ตดิยาซึง่เข้าสูโ่ปรแกรมการกลบัสูส่ภาพดีอาจทําลายวงจรการเสพยาในชีวิตของเขาจนเขาไมส่ามารถ

เข้าถึงยาได้อีกตอ่ไป  เขาเข้าขบวนการดีท็อกซ์และทําให้ร่างกายปลอดจากยา  

แตเ่พียงแคผ่า่นขัน้ตอนดีท็อกซ์ไมไ่ด้เป็นคําตอบทัง้หมดสําหรับผู้ ท่ีตดิยา  นัน่เป็นเพียงขัน้ตอนหนึง่ใน

บรรดาขัน้ตอนเร่ิมต้นของการกลบัสูส่ภาพดี    การเปล่ียนแปลงท่ีแท้จริงเป็นขัน้ตอนท่ีลกึกวา่การแคไ่มเ่สพ

ยาในวนันี ้

สําหรับบางคนท่ีติดยา     การเข้าสว่นในโปรแกรมการกลบัสูส่ภาพดีคือการละเว้นจากสภาพแวดล้อม

เดมิ  เขาไมใ่ช้ยาเพราะเหตผุลง่ายๆ คือไมมี่ทางเข้าถึงยา   แตท่นัทีท่ีออกจากโปรแกรมกลบัสูส่ภาพดี เขาก็

กลบัไปเสพยาภายในไมก่ี่ชัว่โมงหรือไมก่ี่วนัหรือไมก่ี่สปัดาห์หลงัจากนัน้   การเปล่ียนแปลงท่ีแท้จริงนัน้เป็น

มากกวา่การงดไมอ่ยูใ่นสภาพแวดล้อมเดมิ 

3. เพื่อนเก่า   
เส้นทางหนึง่ท่ีทําให้กระทําความผิดซํา้อยา่งรวดเร็วคือการตดิตอ่กบัเพ่ือนเก่าทนัทีท่ีเราสําเร็จออกจาก

โปรแกรมการกลบัสูส่ภาพดี  การกลบัสูส่ภาพดีท่ีแท้เก่ียวข้องกบัการตดัสินใจเลือกท่ีจะเข้มแข็ง และเร่ือง

หนึง่ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนีคื้อการท่ีเราเก่ียวข้องกบัเพ่ือนๆ ในอดีต การเลือกท่ีจะตดัใจจากเพ่ือนเก่าและแสวงหา

เพ่ือนใหมซ่ึง่พระเจ้าทรงเห็นด้วยนัน้ต้องมีการอทุิศตวัท่ีแท้จริง 

4. วธีิการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆ  

ปัญหาจะยงัคงเป็นสว่นหนึง่ในชีวิตของเรา  ทัง้ขณะท่ีเราอยูใ่นโปรแกรมกลบัสูส่ภาพดีและหลงัจากท่ี

เราออกไปแล้ว  สาเหตใุหญ่สาเหตหุนึง่ท่ีคนตดิกบัดกัของปัญหาและการใช้สิ่งเสพตดิคือยทุธวิธีซึง่เขาใช้ใน

การตอบสนองตอบตอ่ปัญหาเหลา่นัน้  ถ้าเรายงัคงใช้รูปแบบเดมิๆ ก็มีแนวโนม้ว่าเราจะจบลงด้วยการทํา

ความผิดซํา้อีก 

ถ้าความผิดพลาดในอดีตทําให้เราเกิดความเครียด  เราได้เรียนรู้ท่ีจะรับมือกบัความเครียดในวิธีใหม่

จริงๆ แล้วหรือยงั  วิธีซึง่พระเจ้าต้องการให้เราใช้  คริสเตียนหนุม่คนหนึง่สําเร็จการอบรมอยา่งดีจากองค์กร
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ทีนชาล์เล้นจ์สากล  ขณะท่ีเขากําลงัขบัรถกลบัจากการสมัภาษณ์ในอีกรัฐหนึง่  รถของเขาเกิดเสียและด้วย

ความเครียดมากในขณะนัน้ทําให้เขากลบัไปใช้วิธีการเดิมของตนในการรับมือกบัปัญหานัน้  เขากลบัไปด่ืม

เหล้า 

ขัน้ตอนท่ีสําคญัท่ีสดุอนัหนึง่เพ่ือกลบัสูส่ภาพดีคือการเรียนรู้วิธีใหมใ่นการตอบสนองตอ่ปัญหา  สิ่งนี ้

จําต้องได้รับความชว่ยหลือของพระเจ้า  

สุภาษิต 3:5-6  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง             

จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทาํให้วิถีของเจ้า

ราบร่ืน 

5. ไม่ได้พึ่งฤทธ์เดชของพระเจ้า   

ความผิดพลาดเกิดขึน้ซํา้อีกเน่ืองจากเราพยายามดําเนินชีวิตโดยพึง่กําลงัของเราเอง  ถ้าเราต้องการจะ

มีชีวิตท่ีกลบัสูส่ภาพดีดงัเดมิเราต้องตระหนกัถึงความอ่อนแอของเราและเรียนรู้ท่ีจะพึง่พิงในฤทธ์ิเดชของ

พระเจ้าทกุวนั ต้องอาศยัมากกวา่ความรู้ในสมองเราเทา่นัน้ 

6. มีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข   

ความผิดพลาดซํา้สามารถเกิดขึน้ได้ง่ายหากเรายงัมีปัญหาในอดีตซึง่ยงัไมไ่ด้รับการแก้ไข  เราอาจมี

ความสามารถในการซอ่นปัญหาเหลา่นัน้ขณะท่ีเราอยูใ่นโปรแกรมกลบัสูส่ภาพดี  แตถ้่าเราไมไ่ด้จดัการกบั

ปัญหาเหลา่นัน้นัน่ก็จะเป็นตวัเร่งให้เราจะทําความผิดพลาดซํา้เร็วย่ิงขึน้ในอนาคต 

7. แยกชีวติเราออกเป็นส่วนๆ ไม่เก่ียวข้องกัน  

ความลบัเป็นสว่นสําคญัส่วนหนึง่ของการพลาดกลบัไปทําผิดอีก  ถ้าเราไมย่อมมอบชีวิตทัง้หมดของ

เราแดพ่ระคริสต์เราก็อยูบ่นเส้นทางของการพลาดทําความผิดซํา้  เราสามารถเปิดใจอยา่งมากให้พระเจ้า

ชว่ยในบางด้านของชีวิตแตเ่รายงัคงสงวนบางด้านของชีวิตไว้เอง  เป็นการง่ายมากท่ีจะกําหนดชีวิตเป็น

ด้านๆ ในความคิดของเรา  ด้านนีเ้ปิดตอ่พระเจ้า แตด้่านนีเ้ป็นเร่ืองสว่นตวั 

เราได้พิจารณาเหตผุลเจ็ดประการซึง่ทําให้บางคนกลบัไปทําความผิดซํา้อยา่งรวดเร็ว และหนักลบัสูวิ่ถี

ชีวิตเดมิท่ีทําผิดพลาด  อยา่งไรก็ตามไมใ่ชว่า่การทําผิดพลาดซํา้เกิดขึน้ในหนึง่หรือสองวนั  บางคนอนญุาต

ให้สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เข้ามาในชีวิตของตนและสิ่งนัน้เร่ิมทําร้ายชีวิตตนเอง  เขาคอ่ยๆ เหินหา่งจากชีวิตซึง่เคย
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รักพระเยซูอาจกินเวลาหลายเดือนหรืออาจเป็นหลายปี  ให้เราพจิารณาความผิดพลาดซํา้และสิ่งท่ี

ก่อให้เกิดขึน้อยา่งชดัๆ 

ข. อะไรคือสาเหตุของการทาํผิดพลาดซํา้ 

ถ้าเราจะมีชยัชนะเหนือการทําผิดซํา้หรือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความผิดพลาดซํา้ได้  เราต้องเข้าใจวา่อะไร

คือสาเหตหุนึง่ท่ีทําให้ทําความผิดซํา้ในชีวิตของเรา การเกิดความผิดพลาดซํา้ไมไ่ด้มีเพียงสาเหตเุดียว 

ความผิดพลาดซํา้เกิดในชีวิตของเราได้หลายทาง 

1. เราไม่สามารถทาํผิดพลาดซํา้  ถ้าเรายังไม่เคยมีประสบการณ์

กลับสู่สภาพดี 

ชายหนุม่ซึง่หนักลบัไปเสพยาในวนัท่ีเขาออกจากการโปรแกรมได้ตัง้คําถามท่ีเป็นความจริงคือ   เขา

เคยมีประสบการณ์กลบัสูส่ภาพดีจริงๆ หรือ  “อาการเมาแห้ง” เป็นคําท่ีใช้ทัว่ไปในหมูผู่้ ท่ีตดิเหล้า คํานีมี้

ความหมายวา่คนนัน้ไมไ่ด้ด่ืมเหล้าในวนันี ้ แตใ่นใจลกึๆ เขายงัคิดเหมือนกบัคนตดิเหล้า  มมุมองของเขา

ยงัคงอยูใ่นความคิดของคนติดเหล้า 

เอ็ดดีเ้ป็นชายหนุม่อีกคนหนึ่งซึง่ไมเ่คยผา่นโปรแกรมบําบดัทางยาสําเร็จเลย  ตลอดสามปีท่ีผา่นมาเขา

เสพยามาตลอด  แตไ่มใ่ชท่กุวนั  เขาพดูวา่ “ผมจะหยดุเม่ือไหร่ก็หยดุได้ถ้าต้องการ” และเขา  ก็หยดุได้จริง -

บอ่ยครัง้เขาหยดุเป็นเดือน แตแ่ล้วมีบางสิ่งเกิดขึน้และเขาก็ “ล้มลง” และพบวา่ตวัเองเสพยาอีกครัง้ 

เอ็ดดีไ้มไ่ด้มองตวัเองวา่ตดิยา เพราะเขาเปรียบเทียบตวัเองกบัคนติดยาคนอ่ืนๆ ซึง่เสพยาทกุวนั  แต่

ในความเป็นจริงเอ็ดดีไ้มไ่ด้พลาดกระทําผิดซํา้ทกุๆ สามสิบวนัเน่ืองจากเขาไมเ่คยกลบัสูส่ภาพท่ีหายขาด

จริงๆ  เอ็ดดีเ้ช่ือพระเจ้าและไปคริสตจกัร  เอ็ดดีคื้อผู้ติดยาประเภทท่ีหลายคนเรียกวา่ “คนติดยาท่ียงัทํางาน

ได้” เขาเสพยาเสพติดจริง   แตต่วัเขาเองไมเ่ช่ือวา่เขาติดยา และเขายงัสามารถทํางานในสงัคมได้  เขา

ยงัคงหางานทําได้ เขามีงานใหมส่ามงานในสิบสองเดือนท่ีผา่นไป  

ครอบครัวของเอ็ดดีไ้มจํ่าเป็นต้องสนใจกบัการทําผิดพลาดซํา้ของเขา  แตเ่ขาจะต้องนําเอ็ดดีไ้ปสูท่ี่ซึง่

เขาจะได้รับความชว่ยเหลือให้รู้ตวัว่ากําลงัตดิยา   

ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมอีกคนหนึ่งออกจากโปรแกรมขององค์กรทีนชาล์เล้นจ์สากลหลงัจากเข้ามาได้สองวนั  

ผู้ ร่วมโปรแกรมคนอ่ืนๆ พดูว่า “เธอกลบัไปเสพอีกแล้ว”  เวลาเพียงสองวนัในองค์กรทีนชาล์เล้นจ์สากลนัน้

ยงัไมค่รบถ้วนสําหรับโปรแกรมการกลบัสูส่ภาพดีเลย     
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2. พลาดที่จะจัดการกับปัญหาในอดีต   

มีหลายคนซึง่ได้ผ่านการอบรมตามโปรแกรมให้กลบัสูส่ภาพดีดงัเดมิ แตเ่ม่ือเขากลบัสู่สงัคมและเผชิญ

กบัปัญหาเดมิหรือปัญหาใหม ่เขาพบวา่ตนเองตดิกบัดกัในความผิดพลาดอีกครัง้และบางคนในกลุม่นีก็้

หวนกลบัไปเสพยา 

หลายคนพลาดท่ีจะพฒันาทกัษะการแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ  ฉะนัน้เขาจงึพลาดล้มด้วย

เน่ืองจากใช้วิธีการเดมิในการรับมือกบัปัญหา และพบวา่ตวัเขาเองถกูดงึกลบัเข้าไปยงัรูปแบบเดมิของการ

ตอบสนองตอ่ปัญหา ไมน่านนกัหลงัจากท่ีเขาเยียวยาความเจ็บปวดด้วยทางออกแบบเดมิ   ยาเสพติดก็นํา

ความเจ็บปวดนัน้ไปและทําให้เขาโลง่ใจ แตน่ัน่เป็นคําตอบจอมปลอมเพราะในไมช้่าความปลอดโปร่งท่ียา

เสพตดิให้จะก่อปัญหาให้เกิดมากขึน้ 

สิ่งเหลา่นีห้มายความว่าเวลาของเขาท่ีใช้ไปกบัโปรแกรมการกลบัสูส่ภาพดีสญูไป  เปลา่ๆ ใชไ่หม  คน

เหลา่นีต้้องเดนิผา่นโปรแกรมทัง้หมดอีกครัง้ใชไ่หม  อาจจะไมใ่ช ่ สิ่งท่ีคนเหลา่นีจํ้าเป็นต้องทําคือ ได้รับ

ความชว่ยเหลือในการรับมือกบัปัญหาซึง่คอยทําให้เขาทําผิดพลาดอยูร่ํ่าไป  อาจจะมีบางด้านในชีวิตเป็น

พิเศษซึง่เขาจําเป็นต้องเตบิโตเพ่ือเขาจะประสบความสําเร็จท่ีพระเจ้าต้องการให้เขาเป็น  อยา่งไรก็ตาม 

สําหรับคนอ่ืนความผิดพลาดเหลา่นีเ้ป็นอาการหนึง่ท่ีบง่ว่าเขาเหลา่นัน้ยงัไมเ่คยมอบชีวิตให้พระเยซูและ

อนญุาตให้พระองค์เป็นผู้ นําในชีวิตของเขา จนกวา่เขาจะยอมมอบตนเองให้พระเยซู เขาจะมีแนวโน้มท่ี

ยงัคงอยู่บนเส้นทางท่ีทําความผิดพลาดมากย่ิงขึน้   

3. การเสพตดิอ่ืนๆ และปัญหาที่ควบคุมชีวติ 

บางคนมีการพฒันาท่ีดีขึน้จริงในการจดัการเฉพาะเร่ืองการเสพตดิในชีวิตของเขา อยา่งไรก็ตามเขาได้

ละเลยปัญหาสําคญัอยา่งอ่ืน  ถ้าปัญหาดงักลา่วไมไ่ด้รับการจดัการในไมช้่าปัญหาเหลา่นัน้จะสง่ผล

กระทบตอ่ชีวิตของผู้ ท่ีสําเร็จโปรแกรมการกลบัสูส่ภาพดีได้  ปัญหาเหล่านีส้ามารถเปิดทางนําให้คนนัน้

กลบัไปตกอยูใ่นพนัธนาการของการกลบัไปตดิยาอีกครัง้ 

ถ้าเชน่นัน้อะไรคืออนาคตของคนเหลา่นัน้ซึง่ถกูยาเสพติดครอบงําไว้  มีความหวงัท่ีเขาจะเป็นอิสระ

อยา่งแท้จริงไหม  พระสญัญาของพระเจ้ากลา่วเจาะจงอยา่งชดัเจน  พระองค์จะทรงประทานหนทาง

หลีกเล่ียงแก่เราเสมอเม่ือเราเผชิญการทดลอง  ฤทธ์ิเดชของพระองค์มีเพียงพอเสมอสําหรับการเผชิญ

ปัญหาทกุอย่างของชีวิต 
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เหตผุลง่่ายท่ีสดุท่ีคนเราพลาดกระทําความผิดซํา้คือเขาไมไ่ด้มีชีวิตในลกัษณะซึง่มีความสมัพนัธ์ท่ี

ถกูต้องกบัพระเยซู    เราทกุคนตา่งก็ไปไมถึ่งความสมบรูณ์ดีพร้อมทกุประการ แตถ้่าเราจริงใจในการจดจอ่

กบัพระเยซู  พระองค์จะชว่ยเรา 

เราสามารถปอ้งไมใ่ห้เกิดความผิดพลาดซํา้ได้ การกลบัสู่สภาพดีสามารถเป็นจริงและถาวรได้  ให้เรา

พิจารณาให้ดีเร่ืองการทําผิดพลาดซํา้และการกลบัสูส่ภาพดี 

ค. เข้าใจการทาํผิดพลาดซํา้ 

เอ็ดดีก้ลา่ววา่ “ผมไมท่ราบว่าเกิดอะไรขึน้ ผมไปเย่ียมเพ่ือนคนนีแ้ละก่อนท่ีผมจะกลบั  ปรากฎวา่เรา

กําลงัเสพยาด้วยกนั”  ฟังสิ่งท่ีเอ็ดดีพ้ดูดเูหมือนน่ีสิ่งท่ีลกึลบัท่ีเขาไมเ่ข้าใจวา่เกิดขึน้ได้อย่างไร   แตเ่ม่ือเรา

ได้ฟังเขาเลา่เรามัน่ใจได้เลยวา่เขาไมเ่ข้าใจเก่ียวกบัการทําผิดพลาดซํา้และการกลบัสู่สภาพดี   

1. อะไรคือเส้นทางสู่การเสพยา 

เส้นทางสูย่าเสพติดนัน้เตม็ไปด้วยมายาล่อลวง  คนท่ีอยู่บนเส้นทางการติดยาเสพตดิกําลงัมีชีวิตบน

ความเช่ือจอมปลอม  คนท่ีถกูยาเสพติดครอบงําเป็นคนท่ีไมไ่ด้จดัการกบัปัญหาของเขาในวิธีซึง่พระเจ้า

ต้องการให้ทํา 

คนทัง้หลายซึง่ถกูยาเสพตดิครอบงําได้เลือกแสวงหาช่องทางท่ีจะได้มาซึง่ความยินดีหรือความพงึพอใจ  

แตเ่ส้นทางนัน้จอมปลอม  ไมใ่ชเ่ส้นทางท่ีนําไปสู่ความยินดีท่ีแท้จริง แตเ่ป็นสิ่งท่ีมาทดแทนราคาถกูๆ   

Jeffrey VanVonderan ได้บรรยายเก่ียวกบัการเสพติดในลกัษณะนี ้“การพึง่พิงสารเคมี (การเสพติด) เป็น

สภาวะท่ีเกิดจากขบวนการของการหนัไปใช้ สารเคมี มากขึน้เร่ือยๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชีวิต 

(จากวารสาร Good News for the Chemically Dependent, Jeffrey VanVonderan, Thomas Nelson Publishers, 

หน้า 19) 

เราสามารถแทนท่ีคําท่ีขีดเส้นใต้ด้วยสิ่งอ่ืนและเราก็ได้ผลอยา่งเดียวกนัเชน่ การพนนั การสบูบหุร่ี 

ราคะตณัหา อํานาจ อาหาร เร่ืองเพศ การทํางาน ความสมัพนัธ์ตา่งๆ ฯลฯ 

ผู้ใดย่ิงแสวงหาสิ่งหนึง่สิ่งใดดงักลา่วเพ่ือตอบสนองความต้องการในชีวิตของเขามากเทา่ใดผู้นัน้ย่ิงติด

บว่งของสิ่งท่ีเสพมากเทา่นัน้  ไมมี่สิ่งใดท่ีกลา่วไปแล้วสามารถตอบสนองความต้องการของชีวิตเราได้จริงๆ 

มีแตพ่ระเยซูเทา่นัน้ท่ีสามารถทําได้จริง 



การเตบิโตผ่านความผิดพลาด  61 

ฉะนัน้วิธีเดียวท่ีทําให้ประโยคนีใ้ช้ได้ผลจริงในชีวิตของเราคือ การพึง่พิงพระเจ้าเป็นสภาวะท่ีเกิด

ขบวนการของการหนัไปหาพระเจ้ามากขึน้เร่ือยๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชีวิต   

พระเจ้าทรงเป็นทางเดียวท่ีทําให้สิ่งนีเ้ป็นจริง  พระองค์ทรงสร้างเราให้ต้องการพระองค์ พระองค์เพียงผู้

เดียวทรงเป็นผู้ ท่ีเตมิความต้องการตา่งๆ ในชีวิตของเราได้อย่างเหมาะเจาะสมบรูณ์ทกุประการ  เม่ือเรา

พยายามเตมิความต้องการลึกๆ นัน้ด้วยสิ่งอ่ืน สิ่งท่ีเกิดคือปัญหามากขึน้และไมเ่คยนําความพงึพอใจท่ี

ถาวรเลย  แตพ่ระเยซูจะทรงนํามาซึง่ความพงึพอใจท่ีแท้จริงเข้าสูชี่วิตของเรา   

2. อะไรคือการกลับสู่สภาพดี 

บทท่ี 3 ในวิชานีไ้ด้กล่าวถึงเร่ืองนีอ้ย่างละเอียด การกลบัสู่สภาพดีนัน้เป็นการมากกวา่การหยดุเสพยา 

การกลบัสูส่ภาพดีเก่ียวข้องกบัการดําเนินชีวิตในแบบท่ีพระเยซูทรงวางแผนไว้เพ่ือเรา พระองค์ทรงต้องการ

เปล่ียนแปลงชีวิตของเราอยา่งสมบรูณ์  แทนท่ีความตายฝ่ายวิญญาณด้วยชีวิตฝ่ายวิญญาณ  และ

พระองค์ต้องการเปล่ียนวิธีการดําเนินชีวิตของเราและให้ตดิตามพระองค์ด้วย   การกลบัสูส่ภาพดีคือการ

ถอดทา่ทีและรูปแบบพฤติกรรมเก่านัน้ทิง้ไปและยงัเก่ียวข้องกบั “การสวม” ทา่ทีใหมแ่ละรูปแบบพฤติกรรม

ใหมซ่ึง่เป็นเคร่ืองหมายของชีวิตคริสเตียน 

การกลบัสูส่ภาพดีดงัเดมิไมใ่ชเ่หตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียว  แตเ่ป็นขบวนการ  ในมทัธิว 16:24 พระเยซู

ทรงตรัสวา่ ถ้าเราต้องการเป็นสาวกของเรา ก็จงมาหาเราและตามเรามา น่ีไมใ่ชป่ระสบการณ์ท่ีนา่ต่ืนเต้น

ซึง่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว  เป็นการทรงเรียกให้ตดิตามพระองค์ตลอดชีวิตท่ีเหลืออยูข่องเรา  

สําหรับผู้ซึง่ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากสิ่งท่ีเขาเสพตดิด้วยฤทธ์ิเดชของพระเจ้า เขาผู้นัน้ต้อง

เผชิญความจริงด้วยวา่เขายงัคงเส่ียงตอ่การถกูทดลอง  เขาต้องขะมกัเขม้นให้พระเจ้าทรงเป็นท่ีหนึง่ในทกุ

ด้านของชีวิตของเขา  

3.  อะไรคือการทาํผิดพลาดซํา้  

ตามท่ีเราได้กลา่วไว้แล้วข้างต้นวา่ เราไมส่ามารถทําผิดพลาดซํา้นอกจากเราจะเคยมีประสบการณ์

กลบัสูส่ภาพดีมาก่อนจริงๆ 

น่ีเป็นคํานิยามของการทําผิดพลาดซํา้ของคนสองคนซึง่ทํางานในแวดวงการบําบดัผู้ ท่ีตดิเหล้า คํา

นิยามนีเ้หมาะท่ีจะใช้กบัการตดิสิ่งเสพติดทกุประเภท 
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“การทําผิดพลาดซํา้ไมไ่ด้เร่ิมจากการด่ืมแก้วแรกเทา่นัน้  ความผิดพลาดซํา้เร่ิมเม่ือ

คนนัน้กระตุ้นรูปแบบของการปฏิเสธ การโดดเด่ียว ความเครียดท่ีเพิ่มขึน้ และการ

ตดัสินใจท่ีไมดี่” แหลง่ท่ีมาหนงัสือ Counseling for Relapse Prevention by 
Terence T. Gorski & Merlene Miller  (Herald House—Independence 
Press). 

การทําผิดพลาดซํา้ไมใ่ชก่ารล้มแบบไมไ่ด้ตัง้ใจ  แตเ่ป็นขบวนการ เป็นการตดัสินใจท่ีตอ่เน่ืองกนัหลาย

ครัง้ซึง่ในท่ีสดุนําไปสูก้่าวสดุท้าย  หนักลบัไปใช้ยาหรือสิ่งเสพตดิ 

ไมว่า่จะเป็นอะไรก็ตามคนท่ีกําลงัจะกลบัสูส่ภาพดีมกัไม่ทนัสงัเกตเห็นก้าวแรก ๆ ของการเร่ิมกลบัไป

ทําความผิดพลาดซํา้  ถ้าเขาไมไ่ด้เรียนรู้ท่ีจะแยกแยะก้าวแรกของการเร่ิมกลบัไปทําผิดซํา้มีแนวโน้มอยา่ง

มากท่ีเขาจะจบลงด้วยการกลบัไปพึง่สิ่งเสพตดิ   

แตสํ่าหรับผู้ ท่ีเป็นคริสเตียนยงัมีอีกมิตหินึง่ของการพลาดกลบัไปทําผิดอีก  เขาสามารถมีชีวิตท่ีเป็น

อิสระจากยาเสพติดยา แตเ่ขาหนัหลงัให้กบัการปรนนิบตัิพระเยซู  การทําความผิดพลาดซํา้ของเขาไมใ่ช่

เร่ืองทางกายภาพท่ีกลบัไปเสพยาแตเ่ป็นเร่ืองฝ่ายวิญญาณ 

ความจริงท่ีนา่เศร้าคือผู้ ท่ีติดยาเสพตดิบางคนมีอิสรภาพหลดุพ้นการเสพตดิยาด้วยความชว่ยเหลือของ

พระเจ้า แตแ่ล้วเขาตดัสินใจวา่เขาต้องการดําเนินชีวิตตามทางของเขาเอง เขาไมไ่ด้ติดตามกบัพระเจ้า 

เพราะฉะนัน้แม้วา่เขาจะเป็นอิสระจากการยาเสพตดิ ทําหน้าท่ีในสงัคมได้ดี แตน่่าเศร้าท่ีเขากําลงัเดินบน

เส้นทางท่ีไปสูน่รก  นัน่ไมใ่ชเ่ป็นทางออกท่ีดีในระยะยาวเลย พระเยซูทรงมีถ้อยคําท่ีจริงจงัมากสําหรับผู้ ท่ี

เป็นเชน่นี ้

มัทธิว 16:26 ฉบับอมตธรรมเพ่ือชีวิต 

จะมีประโยชน์อะไรถ้าคนๆ หน่ึงได้โลกนีทั้ง้โลกแต่ต้องสูญเสียจิตวิญญาณ ของ

ตน   หรือใครจะเอาอะไรมาแลกกับจิตวิญญาณของตนได้ 

ขัน้ตอนต้นๆ ของการกลบัไปทําผิดพลาดอีกคือการปลกุเร้าให้เกิดรูปแบบของการปฏิเสธขึน้มาใหมซ่ึง่

เคยเป็นส่วนหนึง่ของวิถีชีวิตเดมิ ความรู้สกึถกูปฏิเสธนีทํ้าให้คนนัน้ยากท่ีจะเห็นวา่ก้าวตอ่ๆ มาเขากําลงั

เดนิไปบนเส้นทางของการทําความผิดซํา้ 

บางคนอาจถามวา่ “เขาทําอะไรจงึกลายเป็นคนท่ีทําผิดพลาดซํา้” ในความเป็นจริงเขาไมไ่ด้กระทําอะไร

เลย การพลาดท่ีจะดําเนินชีวิตประจําวนัเพ่ือพระเยซูทําให้คนนัน้มีแนวโน้มมากขึน้ท่ีจะทําผิดพลาดอีก 
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ง. ควรทาํอย่างไรถ้าทาํผิดพลาดซํา้ 

ถ้าเราพบว่าเรากําลงัตกอยูใ่นจดุท่ีทําผิดซํา้  เราจะต้องทําขัน้ตอนเหลา่นีท้นัที   

1. หยุดทนัที 

ย่ิงเรามีพฤตกิรรมทําผิดพลาดซํา้นานเทา่ไหร่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบัชีวิตของเราจะมากขึน้เทา่นัน้  

ให้เปรียบการทําผิดพลาดซํา้วา่เหมือนภาพของไฟท่ีกําลงัไหม้บ้าน  เราย่ิงดบัไฟได้เร็วเทา่ไหร่เราก็จะหยดุ

ความเสียหายได้มากย่ิงขึน้เทา่นัน้ 

การทําผิดซํา้มกัจะก่อให้เกิดความเสียหายเสมอ  คําหลอกลวงคําหนึง่ซึง่ไปด้วยกนักบัการทําผิดพลาด

ซํา้คือ “แคห่นเดียว” ไมเ่สียหายหรอก 

ชายหนุม่คนหนึง่เลา่วา่สําหรับเขาเป็นเร่ืองยากเพียงใดท่ีต้องตอ่สู้การทดลองท่ีจะกลบัไปสูก่ารทําผิด

ซํา้อีก  แตใ่นท่ีสดุเขาก็ยอมแพ้  ทนัทีท่ีเขาพลาดทําความผิดซํา้เขาพดูกบัตนเองวา่   “อืม อาจจะดีท่ีกลบัมา

ทําสิ่งนีส้กัสองอาทิตย์แล้วคอ่ยเลิก แล้วคอ่ยกลบัใจและกลบัมาเดินกบัพระเจ้าใหม”่ 

นัน่เป็นวิธีซึง่อนัตรายมากในการจดัการกบัการทําผิดพลาดซํา้  ย่ิงเราหยดุพฤตกิรรมนัน้ได้เร็วเทา่ไหร่

เราย่ิงสามารถกลบัสูส่ภาพดีดงัเดมิได้เร็วมากขึน้เท่านัน้  การรอสองสปัดาห์แล้วจงึเร่ิมกลบัสูส่ภาพดีเปรียบ

เหมือนให้บ้านของเราถกูไฟไหม้สกัสองสปัดาห์ก่อนแล้วคอ่ยเรียกรถดบัเพลิง  

โรม 6:16   ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

เราทัง้หลายไม่รู้หรือว่า ถ้าเรายอมตัวรับใช้ฟังคาํของผู้ใด เราก็เป็นทาสของผู้ท่ี

เราเช่ือฟังนัน้ คือเป็นทาสของบาปซึ่งนําไปสู่ความตาย หรือเป็นทาสของการเช่ือ

ฟังซึ่งนําไปสู่ความชอบธรรมก็ตาม 

ตราบใดท่ีเรามีสว่นในพฤตกิรรมเสพตดินัน้เราก็เป็นทาสของสิ่งนัน้ แตถ้่าเราเลือกท่ีจะกลายเป็น “ทาส

ของการเช่ือฟัง” คือเป็นสาวกคนหนึง่ของพระเยซู การทําเชน่นีนํ้าไปสู่ความชอบธรรม  

2. แสวงหาความช่วยเหลือ 
การทําผิดซํา้เป็นสญัญาณของปัญหาท่ีร้ายแรงในชีวิตของเรา อาการอยา่งหนึง่ของการทําผิดซํา้คือ

การลดความร้ายแรงของสถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่ เราอาจจําต้องเข้าสู่โปรแกรมบางอย่างเพ่ือหยดุการเสพติด

นัน้ 



64 คู่มือผู้เรียน 

เม่ือเราหยดุพฤติกรรมการเสพตดินัน้ได้แล้วเราจะต้องพิจารณาให้ดีวา่อะไรคือสญัญาณเร่ิมแรกของทํา

ผิดพลาดซํา้  บอ่ยครัง้คนซึง่ทําผิดพลาดซํา้ไมส่ามารถประเมินสญัญาณการเร่ิมกลบัไปทําผิดอีกได้ดีนกั  มี

กลุม่สนบัสนนุและกลุม่ให้คําปรึกษาซึง่สามารถชว่ยเหลือสําหรับขัน้ตอนนี ้

อาการของการทําผิดพลาดซํา้แตล่ะครัง้ในชีวิตเราจะต้องเป็นสญัญาณให้หยดุในอนาคต  เม่ือเราเห็น

อาการนัน้เราจะต้องบอกกบัตวัเองว่านัน่คืออะไร  นัน่เป็นสญัญาณวา่เรากําลงัอยู่บนเส้นท่ีนําไปสูก่ารทํา

ผิดซํา้เดมิอีก 

เม่ือเราระบอุาการท่ีนําไปสู่การทําผิดพลาดซํา้เหล่านีไ้ด้เราจะต้องบอกยทุธวิธีซึง่จะนําชีวิตด้านนัน้ของ

เราให้กลบัสูส่ภาพดี  ถ้าเราทราบวา่เรามีปัญหาในเร่ืองการถกูปฏิเสธ  ถ้าเป็นเช่นนัน้ในแตล่ะวนัให้เพิ่มเตมิ

การจดจ่อตอ่ความจริงของพระเจ้า  ให้ขอผู้ ท่ีเราจะรายงานนัน้วา่ให้บอกเราทกุครัง้ท่ีเขาเห็นวา่เรากําลงัจะ

กลบัไปสูรู่ปแบบของการถกูปฏิเสธ   

3. ให้บอกวิธีการกลับสู่สภาพดีของเรา  
การทําผิดพลาดซํา้เป็นการตรวจสอบท่ีบง่บอกความจริงว่าเราต้องได้รับความช่วยเหลือ   ไมใ่ชเ่พียงแค่

การขยบัตวัให้เข้าท่ีเข้าทางแล้วพดูวา่ “ข้าพเจ้าจะไมผ่ิดอีก! เช่ือข้าพเจ้าเถิด” ถ้อยคําเหลา่นีมี้คณุคา่เพียง

เล็กน้อยในการปกปอ้งไมใ่ห้เราทําพลาดอีกในอนาคต 

เราจะต้องพิจารณาให้ดีถึงปัญหาท่ีทําให้เราพลาดอีกในอนาคต  อะไรคือสิ่งเร้าท่ีสง่ผลตอ่เรา  เม่ือเรา

ระบสุิ่งเร้านีไ้ด้เราสามารถพฒันาวิธีการกลบัสูส่ภาพดีได้ละเอียดมากขึน้ ให้นําหลกัการของพระคมัภีร์มา

ประยกุต์ใช้กบัปัญหาด้านตา่งๆ ในชีวิตของเราอยา่งเฉพาะเจาะจง 

สําหรับผู้ ท่ีผ่านการอบรมจากองค์กรทีนชาล์เล้นจ์สากลมาแล้วแตไ่ปพลาดทําผิดอีก มกัไมต้่องใช้

เวลานานในการระบวุา่เขาได้ละเลยขัน้ตอนพืน้ฐานตา่งๆ  ของการกลบัสูภ่าพดีไปในรายการใดบ้าง  เชน่ 

การอ่านพระคมัภีร์และการอธิษฐานประจําวนั การไปร่วมนมสัการท่ีคริสตจกัร การมีส่วนร่วมในกลุม่

สนบัสนนุชว่ยเหลือให้กลบัสู่สภาพดี การพบกบัผู้ ท่ีต้องรายงานชีวิตอยา่งสม่ําเสมอ และอ่ืนๆ    

4. เร่ิมทาํงานหนักเพื่อกลับสู่สภาพดี 
งานการกลบัสูส่ภาพดีเป็นงานท่ีหนกั และพระเจ้าพร้อมท่ีจะให้ความชว่ยเหลือ  แตพ่ระองค์จะไมโ่บก

ไม้เท้ากายสิทธ์มาเหนือเราและทําให้ปัญหาทัง้หมดของเราหายไปในพริบตา  เราอยากได้การซ่อมแซมท่ีไว

ทนัใจแตเ่ราจําเป็นต้องมองหาทางออกท่ีแท้จริงเพ่ือนําไปสูก่ารเจริญเติบโต    
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กาลาเทีย 5:24-25 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม  

ผู้ท่ีอยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้เอาเนือ้หนังกับความอยากและตัณหาของเนือ้หนัง

ตรึงไว้ท่ีกางเขนแล้ว 

เราจะต้องตดัสินใจ  ถ้าพระเยซูทรงเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของเราแล้วเราจําต้องกระทําในสิ่งท่ี 

พระธรรมข้อนีไ้ด้กลา่วถึง  ตรึง  ทําให้ธรรมชาตบิาปพร้อมทัง้ตณัหาและความปรารถนาตาย 

อาจารย์เปาโลพดูไว้วา่น่ีเป็นการตอ่สู้   เป็นการตอ่สู้ประจําวนั  เราอาจจําเป็นต้องตรึงธรรมชาตเิก่านัน้

ท่ีกางเขนทกุวนั  เน่ืองจากธรรมชาตเิก่านัน้อาจคลานลงมาจากไม้กางเขนได้ เราต้องให้สายตาเราจดจอ่ท่ี

พระเยซูและกลา่ววา่ “พระเยซูข้าพเจ้าต้องการพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นผู้ นําในชีวิตของข้าพเจ้าแต่

เพียงผู้ เดียว” นัน่เป็นหนทางสูค่วามสําเร็จ หนทางสูเ่สรีภาพหนทางสูก่ารเจริญเตบิโตท่ีแท้จริง  เราต้องก้าว

ตามพระวิญญาณบริสทุธ์ิ น่ีเป็นหนทางไปสูก่ารเปล่ียนแปลงชีวิตอยา่งแท้จริง 

5. สร้างความสัมพนัธ์แบบการรายงานชีวติต่อกัน 

เราจําเป็นต้องได้รับความชว่ยเหลือจากคนอ่ืนซึง่เติบโตถึงจดุท่ีมีบคุคลิกภาพท่ีมัน่คง  เราจําเป็นต้องมี

ใครบางคนซึง่รับผิดชอบชีวิตเราซึง่เราต้องรายงานชีวิตให้เขา  และท่ีเขาจะถามคําถามท่ีเราอาจลําบากใจท่ี

จะตอบ  คนผู้ นีจํ้าเป็นต้องเป็นคนท่ีเราวางใจได้ ความลบัท่ีเราปิดบงัจะทําลายอนาคตของเราเหมือนอย่าง

ท่ีได้กระทํากบัเราในอดีต     ถ้าเราไมส่ามารถซ่ือสตัย์ตอ่คนนีไ้ด้แล้วเราก็พร้อมอยู่บนเส้นทางของการทํา

ความผิดพลาดอีกครัง้ 

6.  โตขึน้เร่ือยๆ 
ไมว่า่เราจะล้มลงก่ีครัง้ก็ตามให้ลกุขึน้ใหมเ่สมอ  ให้เข้ามาหาพระเจ้าและร้องขอความชว่ยเหลือจาก

พระองค์ การเจริญเติบโตเป็นเส้นทางท่ีนําไปสู่การเป็นผู้ ใหญ่และความสําเร็จ พระเจ้าจะทรงใช้ความ

ผิดพลาดของเราเพ่ือสอนบทเรียนซึง่เราจําเป็นต้องเรียนรู้เพ่ือเจริญเตบิโต   เราเตม็ใจยอมให้พระองค์สอน

บทเรียนของพระองค์แก่เราไหม 

สงครามเพ่ือการเจริญเติบโตนีคุ้้มคา่ท่ีจะตอ่สู้   พระเยซูทรงเสดจ็ไปท่ีไม้กางเขน  พระองค์ไมท่รงสนใจ

ตอ่ความอบัอายท่ีได้รับ  เพราะพระเนตรของพระองค์จดจอ่อยู่ท่ีรางวลัซึง่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สําหรับ

พระองค์  เราสามารถทําได้เชน่กนั  ให้สายตาของเราจดจอ่ท่ีพระเยซูและอย่ายอมให้สิ่งใดเป็นอปุสรรค

ไมใ่ห้เราได้รับประสบการณ์ทัง้หมดซึง่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สําหรับเรา 
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สรุป 

ฉะนัน้วนันีท้า่ทีของเราตอ่ความล้มเหลวคืออะไร? เราเตม็ใจท่ีจะเผชิญความล้มเหลวและเรียนรู้

บทเรียนท่ีพระเจ้าต้องการให้เราเรียนหรือไม ่ ในวิชานีเ้ราได้พิจารณาถึงความผิดพลาดประเภทตา่งๆ และ

ได้พิจารณาถึงวิธีซึง่เราสามารถตอบสนองตอ่ปัญหาเหลา่นัน้  ความผิดพลาดบางอยา่งเป็นความบาปและ

นําผลเสียท่ีร้ายแรงมาด้วย  เราจําต้องได้รับความชว่ยเหลือของพระเจ้า 

อยา่กลายเป็นคนท่ีหมกมุน่อยูก่บัการท่ีไมย่อมให้มีความผิดพลาดเลย  ในค่ําคืนหนึง่ซึง่มีพายท่ีุทะเล

กาลิลีเหลา่สาวกต่ืนตระหนกท่ีเห็นพระเยซูทรงเดนิบนนํา้ทะเล  ปฏิกิริยาของเปโตรตอบสนองด้วยการขอ

อนญุาตพระเยซูท่ีจะเดนิไปหาพระองค์  พระเยซูทรงเชิญชวนให้เขาเดนิไปหาพระองค์ ในครู่เดียวเปโตรก็

เดนิบนนํา้  มีประสบการณ์กบัการอศัจรรย์! แตเ่ม่ือเข้าไปใกล้พระเยซู เขาหนัเหความสนใจของตนไปท่ีคล่ืน

และเร่ิมจมลง เปโตรร้องของพระเยซูให้ทรงชว่ย 

เป็นการง่ายท่ีเราอาจตําหนิเปโตรท่ีพลาดในเร่ืองนี ้แตท่ัง้เปโตรและสาวกอ่ืนๆ อีกสิบเอ็ดคนก็เป็น

ตวัอยา่งให้เห็นถึงความผิดพลาดสองแบบ  เปโตรพลาดขณะเดนิบนนํา้ทะเล เขาพลาดในขณะท่ีพยายาม

ทําบางสิ่งบางอยา่ง แตส่าวกอีกสิบเอ็ดคนพลาดในเร่ืองท่ีไมพ่ยายามทํา  เขาไมเ่คยก้าวออกจากเรือ 

บางคนอาจหมกมุ่นกบัการทําความผิดพลาดมากจนไมเ่คยลองพยายามทําเลย การพยายามทําและ

พลาดล้มดีกวา่การไมล่องพยายามเลย  การท่ีเราหมกมุน่ในการตดิตามพระเยซูแม้เราพลาดล้มหลายครัง้ก็

ยงัดีกว่าไมเ่คยลองพยายามเลยแม้แตค่รัง้เดียว  พระเจ้าทรงประทานพระสญัญาอนักอปรด้วยความหวงั

สําหรับผู้ ท่ีผิดพลาด  

สุภาษิต 24:16  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

เพราะคนชอบธรรมล้มลงเจ็ดครัง้แล้วก็ลุกขึน้อีก แต่คนช่ัวร้ายจะถูกความลาํบาก

ยากเยน็ควํ่าลง 

จงลกุขึน้มาเสมอ จดจอ่สายตาของเราท่ีพระเยซู จงเรียนรู้บทเรียนซึง่พระองค์ทรงต้องการให้เราเรียน 

อยา่ยอมให้ความกลวัความผิดพลาดปล้นสิ่งตา่งๆ ท่ีพระเจ้าทรงเตรียมไว้สําหรับเรา 
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