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ควำมจริงที่หนีไม่พ้นและเจ็บปวดของกำรเป็นมนุษย์ 

อสย.53.4-6 ความจริง 4 ประการจากลักษณะของมนุษย์ 

1. พวกเรำล้วน______________ ซึ่งรวมไปถึงลูกหลำนของเรำด้วย  

o ไม่มีใครที่จะต้องรับผิดชอบหมดในเรื่องการที_่______________  

o อสย.53.6 เด็กนั้นมีลักษณะที่ดี และมีแนวโน้มท่ีเลว 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาด้วย  

o ในฐานะที่เราเป็นพ่อ แม่ ให้เรียนรู้ว่า พ่อ แม่ต้องท าอะไรบ้าง 

 ท าสุดความสามารถของเรา  ที่เหลือ_________________________ 

2. เรำไม่สำมำรถเปลี่ยน_____________รวมทั้งอดีตที่เรำ_____________  

3. ส่วนตัวเรำ เรำรับผิดชอบเฉพำะ___________________เท่ำน้ัน  

  ซึ่งรวมทั้งควำมผิดพลำดที่เรำ_________________ 

o ธรรมชาติของมนุษย์เราที่ชอบ_________ และพยายามหาแพะรับบาปที่เรา

ท าไปปฐก.3.12-12   

o พระเจ้าจะทรงให้ความหวังกับเราและยกบาปโทษของเรา  

เมื่อเรากล้าที่จะ______________กับความผิดนั้น  

4. เรำมีควำมหวังที่จะรับกำรรักษำ เพรำะควำมผิดทั้งหมดของเรำ 

    ตกลงบนพระคริสต์ รวมทั้งควำมล้มเหลวของเรำด้วย  

o พระคุณของพระเจ้าได้ทรงน า________ของการเยียวยามาให้ 

o การเยียวยาในครอบครัวที่ถูกท าร้าย หรือมีบาดแผลนั้น  

ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าง___________________________ 
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มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่าง_____________________ 

มันเริ่มต้นที่รู้ถึงความผิดนั้น และสารภาพความผิดนั้น ซึ่งเป็นเรื่องท่ียาก  

o 2คร.13.7   ถ้าเราผิดพลาด เราต้องยอมท่ีจะ_____________นั้น  

เพื่อการเยียวยาจากพระเจ้าจึงจะเกิดขึ้นได้ 

 

ข้อแนะน ำกำรกลับคืนและกำรสร้ำงใหม่ 

มีอยู่ 2 ด้านด้วยกัน คือแง่ลบและเชิงบวก 

1. เชิงลบ: สิ่งที่ไม่ได้ช่วย Negatively:Things that won’t help] 

1.1 มันไม่ช่วยเลยที่พ่อแม่จะคิดว่ำ “________________________”  

o กท.3.26  อ.เปาโลได้บอกเราว่า พระเจ้าทรงเป็น_____________ 

o กท.4.4-7 วิธีการที่พระเจ้าน าเรามาเป็นลูกของพระองค์ 

ก็โดยการที่ เรา_________________________ 

o แต่เมื่อเราเป็นลูกแล้ว เรามีพ่อที่สมบูรณ์แบบแล้วคือพระบิดา   

▪ เราก็ยังเลือกท่ีจะท าผิดอีก (กท.4.9)  

ซึ่งก็เช่นเดียวกับในครอบครัวฝ่ายกายภาพในโลกนี้ 

o ดังนั้น คุณพ่อ คุณแม่อย่ารู้สึกฟ้องผิด เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับลูกเรา  

เพราะส่วนหนึ่งก็เกิดจาก_________________________ 

 1.2 มันไม่ช่วยเลยที่จำกดึงข้อพระวจนะหรือหลักกำรอย่ำง__________ 

            จำกพระคัมภีร์  

o เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ เราต้องรู้จักประยุกต์ และต้องเข้าใจอย่างถ่อง

แท้ ไม่ใช่เพียงผิวเผิน 

o ตัวอย่าง สภษ.22.6  
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2. เชิงบวก: สิ่งที่จะช่วย Positively:Things that will help] 

• พระธรรมอิสยาห์ 58  

ประกำรที่ 1 ถ่อมใจ [Humble yourself] 

o อสย.58.7-8   

o พระเจ้าบอกให้พ่อแม่ต้อง______________ 

o แอกตัวส าคัญที่เป็นเหมือนก าแพงกั้นไม่ให้เกิดสันติสุขและความส าเร็จ 

ในครอบครัวคือ _____________ 

ประกำรที่ 2 ________________________ 

o อสย.58.9ก แล้วเมื่อเจ้าทูล พระยาหเ์วห์จะทรงตอบ เมื่อเจ้าร้องทูล 

พระองค์จะตรัสว่า เราอยู่น่ี 

ประกำรที่ 3  _________________________________ 

o อสย.58.9ข ถ้าเจ้าจะเอาแอกออกไปจากท่ามกลางเจ้ารวมทั้งการชี้

หน้า และค าพูดอธรรม 

o หยุดชี้นิ้วต่อกัน เปลี่ยนท่าที เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อกัน  

ประกำรที่ 4  ___________________________________ 

o อสย.58.10-11   ความสัมพันธ์ท่ีแตกหักนั้นจะกลับคืนดีดังเดิม  

ให้กลายเป็นสวนที่มีน้ าชุ่ม เหมือนน้ าพุที่น้ าของมันจะไม่ขาด 

ประกำรที่ 5  _____________________________________ 

o อสย.58.12   พระเจ้าจะทรงเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงมา 

 

ส่ิงจ าเป็น 3 ประการที่เราจะสามารถผ่านส่ิงที่ยากนี้ คือ  

1.ท่ำนต้องด ำเนินไปด้วย_______________________ 

2. ท่ำนต้อง__________________________________ 

3. ท่ำนต้องกระท ำด้วย_________________________ 
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ค ำถำมเพื่อกำรอภิปรำยในกลุ่มเซลล์ 

1. ส าหรับคนที่เป็นพ่อ แม่ มีอะไรบ้างท่ีเรารู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงลูก  

    และพระเจ้าทรงมีพระคุณช่วยเราอย่างไรบ้างในเรื่องนี้ 

2. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับค าพูดของนายแพทย์ John White ที่ว่า 

o ค าเตือนส าหรับพ่อแม่คือ สร้างลูกให้เติบโตอย่างถูกต้อง ค าเตือนส าหรับลูก

คือ ตอบสนองอย่างฉลาดต่อค าตักเตือนของพ่อแม่ ถ้าทั้งคู่เล่นบทบาทอย่าง

ถูกต้อง ทุกส่ิงก็จะออกมาดี มันต้องเป็นการท างานร่วมกันของพ่อแม่และลูก 

เพื่อให้เกิดผลที่มีความสุข ท่านไม่สามารถควบคุมมนุษย์คนใดได้เลย แม้ว่า

มนุษย์    คนนั้นจะเป็นลูกในไส้ของท่านก็ตาม 

o จากค าเตือนนี้ จะช่วยท่านในการเล้ียงลูก หรือดูแลสมาชิกในคริสตจักร

อย่างไรบ้าง? 

3.จากข้อแนะน าในการชนะความรู้สึกผิด มี 2 ประการคือ 

1. สิ่งที่ไม่ได้ช่วย  

1.1 มันไม่ช่วยเลยที่พ่อแม่จะคิดว่า “ความผิดทุกอย่างเป็นของฉัน”  

1.2 มันไม่ช่วยเลยที่จากดึงข้อพระวจนะหรือหลักการอย่างไม่ระวังจาก

พระคัมภีร์ 

o เมื่อพิจารณาประเด็นนี้แล้ว เราเคยมีประสบการณ์ส่ิงที่ไม่ช่วยนี้

หรือไม่ อย่างไร? จงแบ่งปัน 

2. สิ่งที่ช่วย ในการสลัดแอกความสัมพันธ์ท่ีไม่ดีออกไปมี  ประการด้วยกัน

คือ 1.) ถ่อมใจ 2.) อธิษฐาน 3.) ยกแอกออก 4.) เปิดตัวเองและยอม

เจ็บตัว 5.) ไว้วางใจพระเจ้าจะน าการเปลี่ยนแปลงมา 

o คนที่มีประสบการณ์การขัดแย้งในเรื่องความสัมพันธ์เช่นนี้ ให้

แบ่งปัน 

 


