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“การให้ค าปรึกษาตามแนวทางพระคัมภีร์ ปักแน่นอยู่ในความพอเพียงและสิทธิอ านาจของ  
พระวจนะ มีความส าคัญต่อสถานภาพของคริสตจักร นี่เป็นค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างน่า
ทึ่งแก่ศิษยาภิบาลในการให้ค าปรึกษา เปี่ยมด้วยสติปัญญาและพระปัญญาจากพระคัมภีร์
ส าหรับศิษยาภิบาลมือใหม่หรืออาวุโส ศิษยาภิบาลทุกท่านจ าเป็นต้องมีหนังสือเล่มนี้” 

อาร์ อัลเบิร์ท โมห์เล่อร์ จูเนียร์ ประธานและศาตราจารย์ของโจเซฟ อีเมอร์สัน บราวน์ 
ผู้สอนศาสนศาสตร์คริสเตียน แห่งวิทยาลัยพระคริสตธรรมเซ้าท์เทิร์นแบ๊บติสต์ 

 

“หนังสือเล่มนี้ซ่ือสัตย์ต่อพระเจ้า เต็มด้วยความคิดและความเป็นจริงเกี่ยวกับผู้คน เป็นงานเขียนที่
ชัดเจน เรียบง่าย และค าแนะน าก็ปฏิบัติตามได้ง่าย เราต่างก็ดิ้นรน คุณและคริสตจักรของคุณ
เรียนรู้ที่จะใส่ใจดูแลไดอ้ย่างไร? จงเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้ในหัวใจ” 

เดวิด โพว์ลิสัน กรรมการบริหาร มูลนิธิการให้ค าปรึกษาและการศึกษาคริสเตียน   
 

“เป็นหนังสือที่ศิษยาภิบาลจะรับฟังจากสมาชิกและพูดคุยกับพวกเขาอย่างไร เป็นหนังสือที่
บอกว่าเราควรรักอย่างไร เป็นแนวทางพระคัมภีร์ที่ชัดเจน เหมาะสม และให้ความสดใหม่ เป็น
หนังสือที่ผู้อาวุโสรุ่นใหม่ทุกคนควรอ่าน” 
 มาร์ค เดเวอร์ ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรฮิลแบ๊บติสต์ วอชิงตัน ดีซี ประธานของ 9Marks  
 

“หนังสือเล่มนี้แสดงให้ศิษยาภิบาลที่ธุระยุ่งเห็นว่า การให้ค าปรึกษาไม่เพียงแต่เป็นความจ าเป็น 
แต่เป็นไปได้ ถ้าคุณรับมือกับภารกิจนี้ไม่ไหว ปิแอร์และเรฮู จะน าคุณฝ่าความยุ่งยากนี้ไป 
ความรู้พระวจนะที่ลงลึกของพวกเขาผ่านการทดสอบที่ทรหดในพันธกิจการเล้ียงดู ผมตื่นเต้น
อยากให้คุณได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้” 
 ฮีท แลมเบิร์ท กรรมการบริหาร สมาคมผู้ให้ค าปรึกษาตามพระคัมภีร์ ผู้ประพันธ์: Finally Free, Fighting 

for Purity with the Power Grace  
 

“เป็นหนังสือที่ดีที่สุดในการเร่ิมต้นให้ค าปรึกษาของศิษยาภิบาล ผมอ่านและอ่านหลายเท่ียว 
พูดอย่างจริงใจ การได้อ่านเท่ากับได้อบรมอย่างน้อยสองหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมในหัวข้อการให้
ค าปรึกษาของศิษยาภิบาลที่วิทยาลัยพระคริสตธรรม อ่านและน าไปใช้ เตรียมพร้อมในการท า
พันธกิจแห่งพระวจนะของพระเจ้า”  

โรเบิร์ต ดับบลิว เคลล์เมน รองประธาน สถาบันพัฒนา: ประธาน แผนกให้ค าปรึกษาตามพระคัมภีร์ 
วิทยาลัยพระคัมภีร์ครอสโรดส์ ผู้ประพันธ์ Gospel-Centered Counseling  

  

“อัญมณีบนสิทธิอ านาจและความจ าเป็นในการเลี้ยงดูประชากรของพระเจ้า บทประพันธ์
ส าหรับการเร่ิมต้นที่มีเสน่ห์ เต็มด้วยมุมมองที่หาค่ามิได้ เป็นแนวทางและปัญญาเชิงลึกในการ
รักผู้อื่นอย่างไรเมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ ผมขอแนะน าให้อ่านหมดหัวใจ” 
 โรเบิร์ต เค ชุง ศิษยาภิบาลคริสตจักร แคร์ โซจอร์น คอมมิวนิต้ี หลุยส์วิลล์ เคนทัคกี้  



 
“เป็นการน าทั้งทฤษฎีและวิธีการที่ลงตัวในเล่มเดียวกัน หนังสือเล่มนี้เป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่
ส าหรับศิษยาภิบาลที่ไม่มีเวลาและต้องการให้ค าปรึกษาตามพระคัมภีร์ แต่ไม่รู้จะเร่ิมอย่างไร 
คนที่กระหายหาความจริงและความช่วยเหลือจะได้รับความพึงพอใจ ความกลัวผู้มาขอ
ค าปรึกษาและปัญหาของพวกเขาจะลดลง” 

รอด เมยส์ ผูช้่วยศาสตราจารย์ในการให้ค าปรึกษา วิทยาลัยพระคริสตธรรมรีฟอร์ม ศิษยาภิบาลบริหาร
คริสตจักรมิทเชลโรดเพรสบิเทเรียน กรีนวิลล์ เซ้าท์คาโรไลน่า 

 

“หนึ่งในงานรับใช้ที่ส าคัญที่สุดและอาจเป็นภาระที่หนักอึ้งคือ การให้ค าปรึกษา หนังสือเล่มนี้
ให้กรอบแนวทางแก่ศิษยาภิบาลที่จะเข้าถึงปัญหาและความทุกข์ของผู้คนที่พวกเขามีสิทธิพิเศษ
ที่จะไดช้่วยเหลือ” 

จัสติน เอส โฮลโคมบ์ Episcopal Priest: ศาสตราจารย์วิทยาลัยพระคริสตธรรม Christian Thought 
Gordon-Conwell   

 

“เล้ียงดูสมาชิกเป็นงานที่ยาก อดทนด้วยความรัก ต้องใช้ความรู้ด้านศาสนศาสตร์และพระทัยที่
พระเยซูทรงมีต่อความทุกข์ร้อนของประชาชน เป็นหนังสือเร่ิมต้นที่ดีที่สุด ชี้ศิษยาภิบาลไปที่
สติปัญญาที่พบได้ในพระคัมภีร์เท่านั้น และให้โครงร่างพื้นฐานและขั้นตอนในการท าพันธกิจ
ส่วนตัว” 

แซม อาร์ วิลเลี่ยมส์ ศาสตราจารย์ด้านการให้ค าปรึกษา วิทยาลัยพระคริสตธรรมเซ้าท์อีสเทิร์นแบ๊บติสต์  
 

“ปิแอร์และเรฮู ชี้ศิษยาภิบาลไปสู่ชีวิตที่เปลี่ยนไปโดยข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ทั้งเป็น
หนทางและเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงเมื่อรับค าปรึกษา เสียดายที่ผมไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้
ตอนเร่ิมรับใช้ คงจะช่วยผมได้มากในเร่ืองความกลัวการให้ค าปรึกษา และเตรียมผมให้พร้อม
ดูแลสมาชิก เป็นหนังสือเบื้องต้นเล่มแรกส าหรับศิษยาภิบาลฝึกหัดก่อนท าหน้าที่ศิษยาภิบาลให้
ค าปรึกษา” 

ฟิล เอ นิวตนั ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเซ้าท์วู้ดแบ๊บติสต์ เมมฟิส เทนเนสซี  
 

“อะไรก็ตามที่เราไม่เข้าใจอาจน่ากลัวเกินจริง หนังสือเล่มนี้ยอดเยี่ยมที่ท าให้เห็นภาพรวม
ขั้นตอนการให้ค าปรึกษา ชี้ให้เห็นหลุมพราง สัญชาตญาณ ฝึกคุณให้คุ้นเคยกับบทบาทไปทีละ
ขั้น เพื่อไม่ให้ความกลัวท าให้คุณเขวไปจากความห่วงใยในประชากรของพระองค์” 
 แบรด แฮมบริก ศิษยาภิบาลผู้ให้ค าปรึกษา คริสตจักรซัมมิท เดอร์แฮม นอร์ธคาโรไลน่า  
   



“หนังสือให้ค าปรึกษามีจุดเริ่มต้นคือพระวจนะ และมีเป้าหมายลึกลงไปถึงความเข้าใจในข่าว
ประเสริฐ หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยภาคปฏิบัติ ปัญญาเชิงลึกในพระวจนะที่สามารถน าไปใช้ได้
ทันที คุณจะพบว่าต้องกลับไปทบทวนซ้ าเมื่อให้ค าปรึกษา” 

ร็อบบี้ กัลละท ีศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเบรเนิร์ด แบ๊บติสต์ ชัททานูกา เทนเนสซี  
 

“ปิแอร์และเรฮู ได้ให้ตัวช่วยเบื้องต้นแก่ศิษยาภิบาลในทุกที่ที่ต้องการให้ค าปรึกษาตาม  
พระคัมภีร์ หนังสือเล่มนี้จะทะลายก าแพงความกังวลลง จนท าให้ศิษยาภิบาลรู้สึกว่าสามารถให้
ค าปรึกษาสมาชิกได้อย่างลงตัวกับข่าวประเสริฐ” 
 เดฟ เฟอร์แมน ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรรีดีเมอร์ ดูไบ 
 

“นี่เป็นตัวช่วยได้มากส าหรับศิษยาภิบาลที่ไม่มีเวลา แต่มีภาระใจอยากท าหน้าที่เลี้ยงดูสมาชิกที่
เจ็บปวดผ่านการให้ค าปรึกษา ก้าวไปทีละก้าวเพื่อพูดคุยปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้ให้ค าปรึกษาเผชิญ 
และเสนอค าแนะน าที่เหมาะสมต่อขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในบริบทการพัฒนาวัฒนธรรมการให้
ค าปรึกษาในคริสตจักร”  

ริชาร์ด พี เบลเชอร์ จูเนียร์ ศาสตราจารย์ด้านพระคัมภีร์เดิม และคณบดีประจ าสถาบันพระคริสตธรรม 
รีฟอร์ม ชาร์ลอท นอร์ธคาโรไลน่า  

 

“เร่ืองราวที่ซับซ้อนเช่นการเป็นศิษยาภิบาลที่ให้ค าปรึกษา จะได้รับการสนับสนุนอย่างดีในด้าน 
พระวจนะและค าแนะน าที่กลั่นกรองแล้ว หนังสือ “ศิษยาภิบาลและการให้ค าปรึกษา” ปิแอร์
และเรฮู ได้รวบรวมมุมมองที่ส าคัญที่สุดในด้านการดูแลจิตวิญญาณ ผมขอแนะน าหนังสือเล่มนี้
ให้แก่ศิษยาภิบาลที่เป็นเหมือนหนังสือที่เรียกน้ าย่อยไดอ้ย่างยอดเยี่ยม” 

สจ๊วต สก็อต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้ค าปรึกษาตามพระคัมภีร์ วิทยาลัยพระคริสตธรรมเซ้าเทิร์นแบ๊บติสต์ 
แคร์รี่ นอร์ธแคโรไลน่า ศาสตราจารย์ให้ค าปรึกษาวิทยาลัยพระคริสตธรรมเชพเปิร์ด  
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อ า รั ม ภ บ ท  
 

หนังสือชุดต่อเนื่องของ 9Marks ตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานสองประการ 
ประการแรก คริสตจักรท้องถิ่นมีความส าคัญต่อชีวิตคริสเตียนเกินกว่าที่คริสเตียน
ทุกวันนี้จะตระหนักได้ พวกเราที่ 9Marks เช่ือว่าคริสเตียนที่เข้มแข็งคือสมาชิกท่ี
เข้มแข็งของคริสตจักร 

ประการที่สอง คริสตจักรท้องถิ่นจะเติบโตขึ้นในชีวิตและเป็นก าลังส าคัญ
เมื่อพวกเขามีชีวิตอยู่ในวงล้อมของพระวจนะ เมื่อพระเจ้าตรัส คริสตจักรควรฟัง
และท าตาม เป็นเรื่องปกติ เมื่อคริสตจักรรับฟังและท าตาม และจะเป็นเหมือนผู้ที่
เราติดตาม สะท้อนให้เห็นถึงความรักและความบริสุทธิ์ของพระองค์ เป็นการ
ส าแดงถึงพระสิริ คริสตจักรจะเป็นเหมือนพระองค์เมื่อฟังพระองค์ เมื่อได้ท าเช่นนี้ 
ผู้อ่านจะสังเกตเห็นว่าทุกสิ่งที่ “9Marks” น ามาจากหนังสือของ มาร์ค เดเวอร์ 
Nine Marks of a Healthy Church ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 (Wheaton, IL: Crossway, 
2013), เริ่มต้นด้วยพระคัมภีร์: 
 

 การเทศนาแบบอรรถาธิบาย  

 ทฤษฎีตามพระคัมภรี ์

 เข้าใจข่าวประเสริฐตามพระคัมภีร ์

 เข้าใจการกลับใจตามพระคัมภีร ์

 เข้าใจในการประกาศตามพระคมัภีร ์

 เข้าใจการเป็นสมาชิกครสิตจักรตามพระคัมภีร ์

 เข้าใจวินัยของคริสตจักรตามพระคัมภีร์  

 เข้าใจการสร้างสาวกและเติบโตขึ้นตามพระคัมภรี์ 

 เข้าใจในการเป็นผู้น าครสิตจักร  



อารัมภบท 
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มีอีกมากมายที่กล่าวถึงคริสตจักรว่าควรท าอย่างไรเพื่อให้แข็งแรงและ
สุขภาพดี เช่น การอธิษฐาน แต่การปฏิบัติตามเก้าข้อนี้เป็นสิ่งที่เราเช่ือว่าหลาย
ครั้งทีถู่กมองข้ามไปในปัจจุบัน (ไม่เหมือนค าอธิษฐาน) ข้อมูลพื้นฐานท่ีเราต้องการ
สื่อถึงคริสตจักรคือ อย่ามองไปที่การกระท าเพื่อให้คริสตจักรก้าวหน้าไปในทาง
โลกได้มากที่สุด หรือในสไตล์แปลกใหม่ แต่ให้มองไปที่พระเจ้าเริ่มโดยฟังพระ
วจนะของพระองค์อีกครั้ง 
 ภาพรวมของทุก ๆ โครงการของหนังสือชุดต่อเนื่องของ 9Marks จึงเกิดขึ้น 
หนังสือเหล่านี้มุ่งมั่นเพื่อให้ตรวสสอบ 9Marks อย่างใกล้ชิด และจากมุมมองที่ต่างไป 
บางข้อมุ่งไปท่ีศิษยาภิบาล บางข้อมุ่งไปท่ีสมาชิก เราหวังใจว่าทั้งหมดจะรวมการ
ตรวจสอบตามพระคัมภีร์อย่างรอบคอบ สะท้อนตามหลักศาสนศาสตร์ พิจารณา
ตามสังคมรอบด้าน ร่วมมือในการน าไปใช้ และแม้แต่หนุนใจให้น าไปใช้เป็น
ส่วนตัว หนังสือคริสเตียนท่ีดีที่สุดต้องมีพร้อมทั้งศาสนศาสตร์และสามารถปฏิบัติ
ตามได้ 

เราอธิษฐานขอให้พระเจ้าใช้หนังสือเล่มนี้และเล่มอื่น ๆ ที่จะช่วยเรา
เตรียมตัวเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ คริสตจักรจะเปล่งประกายและงดงามในวันที่
พระองค์เสด็จกลับมา  
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ค ำน ำ 

 

ศิ ษ ย ำ ภิ บ ำ ล แ ล ะ  
เ ช้ ำ วั น พุ ธ  

 
 

มันเป็นบ่ายวันอังคาร คุณก าลังท าสงครามกับกองอีเมลที่โถมเข้ามา และ
เลขานุการของคุณก็กดปุ่มเรียก สมาชิกคริสตจักรคนหนึ่งต้องการพูดกับท่านค่ะ ดู
จะมีปัญหา ผมอธิษฐานสั้น ๆ สั้นพอ ๆ กับเสียงถอนหายใจ ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมา
และลุยพูดต่อไปอีกครึ่งช่ัวโมง คุณสับสน และแน่ใจว่าเธอที่โทรมาก็สับสน  
คุณวางหูลงพร้อมด้วยสมองหมุนติ้ว จะจัดการอย่างไรกับเรื่องเลวร้ายที่เพิ่งได้ยิน
ระหว่างสามีภรรยาคู่นี้ คุณต้องพบทั้งคู่เป็นสิ่งแรกในเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อจัดการให้
เรียบร้อย คุณจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับมือกับเช้าวันพุธ? 

 ศิษยาภิบาลและผู้น าฆราวาสเหมือนกัน คุ้นเคยกับโทรศัพท์ประเภทนี้ดี 
คุ้นมากด้วย ซึมเศร้า ดื้อยา ล่วงประเวณี บีบคั้นหัวใจ โกรธระอุภูเขาไฟ สื่อสาร
บกพร่องเรื้อรัง สู้กับความรู้สึกผิดที่เสพย์สื่อลามก กลัวแครอลี่พุ่งจนขึ้นสมอง 
มะเร็งย้อนกลับมา รักแอบจิต คิดฆ่าตัวตาย นี่เป็นแค่รายการสั้น ๆ ชีวิตในโลกที่
ล้มลงนี ้แปดเปื้อนไปด้วยความทุกข์ยาก ส าหรับบางคนก็จมดิ่งอยู่ในนั้น เป็นเรื่อง
ที่เกิดกับใครก็ได้ทั้งในและนอกคริสตจักร  
 นี่คือเหตุผลที่คุณมาเป็นศิษยาภิบาล พระเจ้าทรงเรียกให้คุณมาดูแลฝูง
แกะของพระองค์ และบ่อยครั้งเป็นแกะที่บาดเจ็บ สับสน หรือดื้อด้าน แต่ไม่เคย
ชัดเจนว่าจะดูแลพวกเขาอย่างไร โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและบั่นทอน
พวกเขา คุณอาจคิดหรือไม่คิดว่าตัวเองเป็นศิษยาภิบาลที่ให้ค าปรึกษา แต่สรุปลง
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มาที่คุณถูกเรียกมาให้รับภาระคนของคุณ ในปัญหาที่ยังหาทางออกไม่ได้ และเป็น
ภาระหนักที่คุ้มค่าท่ีสุด 
 เราน าเสนอหนังสือเล่มนี้เพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ เพราะในสายงานของเรา 
เรามักจะได้รับโทรศัพท์ในนาทีสุดท้ายจากบรรดาศิษยาภิบาลที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ หลังจากคิดมาอย่างดแีล้วผ่านสถานการณ์ที่ยากล าบากในคริสตจักร  
 

ในสิบห้านาที ผมต้องพบกับคู่สามีภรรยาที่ก าลังจะหย่าร้าง 
และผมคิดว่าจะท า... 
 
หนุ่มคนหนึ่งที่คริสตจักรเพิ่งมาบอกผมว่าสนใจในเพศเดียวกัน 
ผมต้องคอยจับตาดู แต่ไม่รู้ควรจะพูดอย่างไร... 
 
ผู้ปกครองที่คริสตจักรเพิ่งสังเกตเห็นว่าลูกสาวมีภาวะบกพร่อง 
ในการกิน ควรส่งตัวไปรักษาท่ีไหนด?ี 

 
ศิษยาภิบาลส่วนใหญ่ไม่มีเวลา และมีภาระรับผิดชอบมากมาย นอกจากนี้

ยังมีเรื่องร้อน ๆ มาเพิ่มให้กับศิษยาภิบาลอีก: 

 นักศึกษาพระคริสตธรรมส่วนใหญ่เรียนการให้ค าปรึกษาแค่หนึ่งหรือ
สองคอร์สก่อนจบปริญญา บ่อยครั้งพวกเขาประเมินเรื่องการให้ค าปรึกษาเมื่อจบ
ออกไปเป็นศิษยาภิบาลต่ าเกินไป  

 ศิษยาภิบาลส่วนใหญ่ท าหน้าที่เทศนาและสั่งสอน ไม่ใช่ให้ค าปรึกษา 
ที่ให้ค าปรึกษาก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของงาน ไม่ใช่เพราะตื่นเต้นอยากท า  

 คริสตจักรทั้งเล็กและใหญ่ต่างก็มีสมาชิกที่สร้างเรื่องเดือดร้อนในชีวิต 
คริสตจักรเล็ก ๆ โดยเฉพาะที่อยู่นอกเมือง มีแหล่งทรัพยากรที่ให้ความช่วยเหลือ
ได้ไม่มากนัก บางครั้งมีแคศ่ิษยาภิบาลและคริสตจักรเป็นเพียงแหล่งเดียวท่ีช่วยได้  



ศิษยำภิบำลและเช้ำวันพุธ 

15 

 สมาชิกคริสตจักรคาดหวังให้ศิษยาภิบาลช่วยในสิ่งที่พวกเขาดิ้นรน 
เพราะถือว่าสมาชิกเป็นผู้ถวายให้ศิษยาภิบาลมีเงินเดือน พวกเขาคาดหวังให้  
ศิษยาภิบาลให้เวลา ส่วนใหญ่เวลามากด้วย และอาจคิดเหมาเอาว่าศิษยาภิบาล 
มีค าตอบให้กับทุกปัญหาชีวิตพร้อมอยูแ่ล้วในพระคัมภีร์ 

 ลูกแกะตัวที่อ่อนแอมักดึงเวลาส่วนใหญ่ไปจากตารางงานของศิษยาภิบาล
ด้วยปัญหาส่วนตัว เรียกร้อง และบางครั้งก็แค่เป็นความเห็นแก่ตัว บ่อยครั้งมา
พร้อมกับการขาดจิตส านึกในพระคุณที่พระคริสต์ทรงมีให้ผ่านศิษยาภิบาลและ
คริสตจักร  

 สมาชิกคริสตจักรส่วนใหญ่ปล่อยให้ปัญหาเลวร้ายลงก่อนที่จะละ
ความหยิ่งและมาขอความช่วยเหลือ ความคิดเช่น “ฉันไม่อยากให้ศิษยาภิบาลคิด
ว่าฉันมันห่วย” หรือ “ฉันจัดการเองได้” ที่หลอกลวงพวกเขาไว้ ถ้าพวกเขามาขอ
ความช่วยเหลอืเร็วกว่านี้ ก็จะช่วยทุกคนทีเ่กี่ยวข้องไม่ต้องเสียหยาดเหง่ือและน้ าตา  
 

ศิษยาภิบาลควรท าอย่างไรในเรื่องเหล่านี้? เขาอาจรับการอบรมในการให้
ค าปรึกษามาน้อยนิด อาจเจอลูกแกะอ่อนแอที่เรียกร้องเวลามากเกินไป อาจมีตัว
ช่วยที่น้อยเกินกว่าจะน าคริสตจักรให้เดินหน้าไปได้อย่างเข้มแข็ง ฟังดูไม่ค่อยมี
ความหวังใช่ไหมครับ?  
  
ศิษยำภิบำลครับ เรำช่วยคุณได้ไหมครับ? 

เราต้องการช่วยพวกคุณ โดยปูพื้นกรอบการท างานเบื้องต้นเพื่อเข้าถึง
ปัญหาในคนของคุณได้ คุณอาจไม่มีเวลา คุณกลัวว่าจะท าให้ชีวิตบางคนยุ่งเหยิง
เกินแก้ไข ไม่อยากยุ่งกับเรื่องพวกนี้ สิ่งที่คุณต้องการคือค าเตือนว่าข่าวประเสริฐ
ของพระเยซูคริสต์มีฤทธิ์อ านาจในสถานการณ์เหล่านี้ และข้อปฏิบัติที่ ช่วยให้คุณ
จัดการได้ด้วยพระปัญญาและฤทธิ์อ านาจของพระองค์  
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 นี่คือสิ่งที่เราต้องการให้ครอบคลุมในหนังสือเล่มนี้ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย 
สามบท ครอบคลุมแนวคิดในการให้ค าปรึกษา ในบทที่ 1 เราก าหนดนิมิตและ
ความหมายของภาระหนักเพื่อคนของคุณ ประเด็นนั้นธรรมดามาก เลี้ยงดูผู้เลี้ยง 
ศิษยาภิบาลมีภาระในการสร้างสาวก และการสร้างสาวกบ่อยครั้งรวมถึงการให้
ค าปรึกษาผู้คนผ่านสถานการณ์ที่ยากล าบาก ข้อเท็จจริงนี้ไม่ควรท าให้คุณร าคาญ
ใจหรือเกินรับไหว และไม่จ าเป็นต้องเขย่าประสาทคุณด้วย แต่ควรมองเห็นความ
ห่วงใยในคนท่ีมีปัญหาว่าเป็นส่วนหนึ่งในสิทธิพิเศษท่ีคุณได้รักองค์พระเยซู เลี้ยงดู
แกะของพระองค์ ในบทที่ 2 เราจะสอนให้คุณรู้ว่าควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้
ค าปรึกษา–เริ่มอย่างไร ใครเป็นคนเริ่ม และจะจัดการอย่างไรให้ทุกสิ่งออกมา
ราบรื่นที่สุด บทที่ 3 เป็นการปูพื้นฐานในการให้ค าปรึกษา อธิบายถึงเทคนิคท่ีช่วย
ส ารวจปัญหาของผู้คน และค าพูดที่จะช่วยฉุดพวกเขาออกมา เราคุยกันถึงค าถาม
ที่ควรถาม เจาะเข้าไปส ารวจพื้นที่ในชีวิตคน ๆ นั้น และจะตอบสนองอย่างไรตามพระ
คัมภีร์ที่ช่วยได้  
 ส่วนที่สอง บทที่ 4-6 ตามติดเส้นทางในกระบวนการให้ค าปรึกษา จากพบ
กันครั้งแรก ไปจนถึงพูดคุยกันครั้งสุดท้าย เราจะให้เคล็ดลับในการตระหนักรู้ถึง
พลังของหัวใจ เข้าใจปัญหาตามศาสนศาสตร์ และน ากลยุทธ์ของการทรงไถ่มาใช้
เพื่อการเปลี่ยนแปลง เราต้องการให้บทต่าง ๆ เหล่านี้ช่วยคุณตอบค าถามถึง
ขั้นตอนในการดูแลบุคคลเหล่านีว้่าควรเป็นอย่างไร?  
 ส่วนที่สาม ตอนสุดท้าย บทที่ 7 และ 8 อธิบายถึงบริบทของการให้
ค าปรึกษา การให้ค าปรึกษาของศิษยาภิบาลเกิดขึ้นได้ทั้งภายในชุมชนคริสตจักร 
และแหล่งทรัพยากรจากภายนอกชุมชนคริสตจักร บทที่ 7 พูดถึงความเป็นจริงที่
คุณในฐานะศิษยาภิบาลไม่อาจแบกรับภาระได้ตามล าพัง คุณไม่อาจท าทุกสิ่งได้
โดยไม่บ้าไปก่อน เราจึงช่วยคุณคิด ว่าอะไรคือความหมายของการพัฒนา
วัฒนธรรมที่สมาชิกช่วยสมาชิกด้วยกันต่อสู้เพื่อความเช่ือ? บทที่ 8 มองออกไป
นอกชุมชนเพื่อดูว่ามีผู้ให้ค าปรึกษา แพทย์ หรือแหล่งทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอยู่
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หรือไม่ เป็นการดีหรือท่ีจะออกไปปรึกษาจากแหล่งภายนอกคริสตจักร? ถ้าคุณท า 
จะมั่นใจได้อย่างไรว่าแพทย์คนนี้จะช่วยได้ และไม่ท าให้สมาชิกของเราเจ็บปวดไป
กว่าเดิม? และถ้าคุณหาผู้ให้ค าปรึกษาที่มีความคิดเหมือนกันในชุมชนไม่ได้ มีแต่
คนท่ีท างานบนจุดยืนตามธรรมชาตินิยมล่ะ? มีแต่ค าถามเต็มไปหมด      
 เราจบหนังสือลงโดยมอบแหล่งทรัพยากรที่เป็นประโยชน์และน าไปใช้ได้ 
จากค านิยามธรรมดาของการให้ค าปรึกษาตามพระคัมภีร์ ไปสู่วิธีการจดบันทึก
ข้อมูล สิ่งเหล่านี้มีไว้ให้คุณน าไปใช้ และหวังว่ามันจะช่วยคุณให้คุ้มค่ากับภาระ
หนักที่ลงแรงไป  
 
ฤทธิ์อ ำนำจที่แท้จริงในกำรให้ค ำปรึกษำ– 
พระเยซูคริสต์ 

ด้วยความจริงใจ ไม่มีใครคาดหวังว่าหนังสือเล่มเล็กนี้จะเปลี่ยนแปลงโลก
ของคุณ เป้าหมายของเราไม่ใช่ท าให้คุณสามารถรับมือกับอะไรก็ตามที่เข้ามา แต่
เป้าหมายคือให้ความมั่นใจกับคุณว่าข่าวประเสริฐมีรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องน ามาใช้
เพื่อเข้าไปสู่ปัญหาในคนของคุณ ความมั่นใจของคุณไม่ใช่มาจากเทคนิคพิเศษที่
พัฒนามาเพื่อใช้ในการให้ค าปรึกษา หรือแม้จากตัวคุณเอง แต่มั่นใจในฤทธิ์อ านาจ
ของพระเจ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้คน 
 ความมั่นใจที่แท้จริงหยั่งรากอยู่ในฤทธิ์อ านาจการเปลี่ยนแปลงในข่าว
ประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เพราะทั้งหมดนี้ พระเยซูคือต้นแบบว่า มนุษย์จะดี
ที่สุดได้อย่างไร และพระองค์เสด็จมายังโลกท่ีล้มเหลวนี้เพ่ือเป็นตัวแทนของมนุษย์
ที่ล้มเหลวเช่นเรา บาปกีดกันเราออกจากพระเจ้า กีดกันทุกสิ่งออกจากพระองค์  
นี่คือเหตุผลที่ท าไมเรามีความทุกข์ และเหตุผลที่ท าไมเราท าบาป แต่พระเยซูทรง
น าเรากลับคืนดีจากสิ่งที่กีดกันเราไว้ ชดใช้บาปแทนเราด้วยพระชนม์ชีพของ
พระองค์ และบัดนี้พระเยซูทรงคืนพระชนม์แล้ว เปลี่ยนแปลงผู้คนให้มีชีวิตตาม
ความชอบธรรมของพระองค์และสร้างความสัมพันธ์ใหม่ให้เรากับพระเจ้า พระเจ้า
เองโดยทางพระบุตรผู้ทรงพระสง่าราศี ทรงเป็นผู้เปลี่ยนแปลงผู้คน 
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 และนี่คือความหมายเจาะจงของเรา: เราในฐานะมนุษย์ ถูกสร้างมาเพื่อให้
ส าแดงพระลักษณะของพระเจ้าด้วยวิธีคิด สิ่งที่ปรารถนา และการกระท าของเรา 
เมื่อความคิดกระด้างกระเดื่อง มีความโลภ ความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวในหัวใจ 
หัวใจนั้นก็ไม่อาจส าแดงพระลักษณะของพระผู้สร้างได้ นั่นคือความอดทน ความ
บริสุทธิ์ และใจกว้างขวางต่อผู้อื่น สรุปคือ ทุกสิ่งที่อยู่ภายในและภายนอกของ
มนุษย์ถูกออกแบบมาเพื่อถวายพระสิริแด่พระเจ้า   
 พระทัยของพระเยซูเท่านั้นที่สมบูรณ์แบบ และส าแดงพระลักษณะของ
พระเจ้า–เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และทรงเป็นมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกับเรา 
ดังนั้น พระองค์ทรงเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทน เป็นต้นแบบ เป็นพระผู้ช่วยของเรา 
(ฮีบรู 4:14-16)  ส าหรับการให้ค าปรึกษา เราจึงควรรักษาความคิดนี้ไว้: 
 

 พระเยซูคริสต์ทรงเป็นหนทางของการเปลี่ยนแปลง เช่ือว่าข่าว
ประเสริฐของพระองค์เปลี่ยนการตอบสนองในจิตใจของเราได้ สติปัญญาตาม
ทฤษฎีและค าแนะน าภาคปฏิบัติทั้งหมดในการให้ค าปรึกษา ควรมีศูนย์กลางอยูใ่น
ความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ทางความเชื่อ  

 พระเยซูคริสต์ทรงเป็น เป้าหมายแห่งการเปลี่ยนแปลง  ส าแดง 
พระลักษณะของพระองค์เพื่อเป็นต้นแบบในการต่อสู้เพื่อเติบโตขึ้น  สถานการณ์
อาจไม่เปลี่ยน และปัญหาไม่ได้หมดไปผ่านการให้ค าปรึกษา แต่พระเจ้าสัญญาจะ
ให้ฤทธ์ิอ านาจทีต่อบสนองในแบบท่ีสะท้อนการเชื่อฟังด้วยความวางใจในพระบุตร 
 

การให้ค าปรึกษาเป็นรูปแบบธรรมดาที่สุด ที่ใครคนหนึ่งเดินเคียงข้างไป
กับคนที่เดินหลงไป การฝึกฝนหรือโครงการอบรมต่าง ๆ อาจเป็นประโยชน์ในการ
ฝึกทักษะ แม้ว่าคุณไม่เคยผ่านสิ่งเหล่านี้  คุณให้ค าปรึกษาได้  ถ้าคุณน้อมรับ 
พระวจนะของพระเจ้าไว้ในหัวใจ และเห็นว่านี่คือสิ่งที่ผู้คนต้องการที่สุด เป็น
ความหวังอันยิ่งใหญ่ของพวกเขา 
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ภาระที่หนักหน่วงนี้คุ้มค่ากับเวลาของคุณ ศิษยาภิบาลครับ ความหวังของ
เราคือ เตรียมคุณให้พร้อมด้วยอุปกรณ์พื้นฐานเพื่อเริ่มต้น กรอบงานที่เราก าหนด
ขึ้นมาเพื่อใหน้ าความจริงของข่าวประเสริฐไปใช้อย่างกล้าหาญ แก้ไขปัญหาให้กับ
คนของคุณ พูดตามจริง คงจะง่ายกว่าถ้าจะกวาดพวกเขาออกไปด้วยค าพูดจากบน
ธรรมาสน์ หรือส่งพวกเขาไปอยู่ที่อื่น แต่เป็นภาระหนักที่คุ้มค่าส าหรับศิษยาภิบาลที่
ดูแลคนของพวกเขาด้วยความช านาญ 
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หนึ่ง 

 

ภ า ร ะ ห นั ก เ พื่ อ  
ค น ข อ ง คุ ณ  

 
 

คนเลี้ยงแกะอย่างน้อยจะมีกลิ่นตุ ๆ คนเลี้ยงที่ดีก็มีกลิ่นตุ ๆ ด้วย คนเลี้ยงที่ดี
ต้องท าตัวเป็นหนึ่งในฝูงแกะที่มีกลิ่นตุ ๆ กลิ่นดี ๆ ที่เคยมีก็จะถูกกลบหายไป 

การที่คนเลี้ยงมีกลิ่นตุ ๆ นัน่ไม่ใช่เพราะมีกลิ่นเหมือนแกะเท่านั้น พวกเขา
มีกลิ่นเหง่ือปะปนไปกับกลิ่นคาวเลือด เหมือนกรรมกรทั่วไปที่ใบหน้าแตกกร้าน 
หลังและไหล่งองุ้ม เหมือนทหารที่สายตาตึงเครียดและมีแผลเป็นเต็มตัว และ
เช่นเดียวกัน ทั้งคู่รู้สึกว่าท างานเกินก าลัง และไม่ได้รับการเติม พวกเขายอมรับ
ตามความเป็นจริงว่านี่คือหน้าที่ที่ต้องท า คุณจะไม่เคยพบผู้เลี้ยงดี ๆ คนไหนท่ีตก
บ่ายหน้าตายังแจ่มใสเหมือนเพิ่งอาบน้ ามา 

ท านองเดียวกัน คุณจะไม่พบศิษยาภิบาลดี ๆ คนไหนท่ีมีทัศนคติเย็นใจใน
ภาระที่แบก ไม่คร่ าครวญต่อภาระหนักที่ต้องดูแลแกะดื้อและแกะบาดเจ็บ 
ขณะเดียวกัน ก็ต้องหาอาหารและปกป้องตัวอื่น ๆ  ในฝูงไปด้วย แน่นอน ศิษยาภิบาล
ทุกคนเคยถึงจุดที่เงยหน้าขึ้นสวรรค์แล้วพูดว่า ท าไมปัญหาไม่จบไม่สิ้นไปจากคน
เหล่านี้เสียที? แต่เขาพบความเชื่อที่ท าให้ยอมรับว่าภาระนี้ยาก พระเจ้าทรงมีวิธีที่
จะปลดศิษยาภิบาลออกจากตัวตนของเขา เพื่อจะรับการเติมเต็มด้วยฤทธิ์อ านาจ
ของพระคริสต์ 
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พันธกิจสู่ภายนอก  ปัญหาสว่นตัว 
เรายังไม่เคยได้ยินใครอ้างชัดเจนว่างานรับใช้นั้นง่าย แต่เราได้เห็นศิษยาภิบาล 

พยายามท าให้มันเป็นเช่นนั้น เรายังได้เห็นหนุ่ม ๆ มากมายมุ่งเข้าสู่งานรับใช้เต็ม
ตัวเพื่อท าพันธกิจบนธรรมาสน์ ความหมายของค าว่า “พันธกิจบนธรรมาสน์” คือ
รับค่าจ้างเมื่อเทศนาสั่งสอน และอาจมีไปเยี่ยมเยียนที่นั่นที่นี่บ้าง พวกเขารู้ดีว่า
งานพันธกิจแบบส่วนตัวและให้ค าปรึกษาเป็นเรื่องส าคัญ พวกเขาจึงวางแผนขยาย
งบประมานของคริสตจักรผ่านความเช่ียวชาญในพันธกิจบนธรรมาสน์ และจ้าง
ผู้ช่วยศิษยาภิบาลให้มาท าเรื่องอื่น ๆ แทน  

เราไม่ได้อยากให้ฟังเหมือนพวกองุ่นเปรี้ยว เราเองก็เคยเป็นหนุ่มที่มีนิมิต 
น าผู้คนที่มีความสัตย์ซื่อเข้าสู่มิติอันพิศวงกว้างใหญ่ไพศาล ผ่านวาทกรรมเชิง
อรรถาธิบาย แทงทะลุเข้าสู่หัวใจผู้ฟัง ฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะส่องแสงเจิดจ้ามา
จากบนธรรมาสน์ ราวกับไฟลุกโชนท่ีพุ่งเข้าสู่สงัคมอันมืดมิด สามีจะจับมือภรรยา
ไว้ระหว่างฟังเทศน์ และตกบ่ายพวกเขาก็จะส านึกผิดผ่านม่านน้ าตาแห่งความ 
ขมขื่น พวกติดยาจะตัดสินใจในทันทีว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพย์ติดอีก  
คนที่ซึมเศร้าจะเป็นอิสระจากม่านหมอกที่ครอบคลุมทันทีที่ได้ยินเสียงของเรา 
การเทศนาของเราจะแข็งแกร่งและเข้มข้นมากพอ จนไม่จ าเป็นต้องมีพันธกิจแห่ง
การให้ค าปรึกษาอีกต่อไป อาจมีคนไม่ปกติดี ๆ ร้าย ๆ อยู่บ้าง แต่คริสตจักรจะ
แข็งแกร่ง เพราะพันธกิจแห่งการเทศนาที่ดีเลิศของเรา 

แต่มีสองสิ่ งที่กันไม่ให้ เราไล่ตามความฝันนี้ ไป : ประสบการณ์และ 
พระคัมภีร์ ประสบการณ์เป็นคุณครูที่เข้มงวด มันจะช้ีให้เห็นทันทีว่าเราเริ่มต้น
จากการเป็นนักเทศน์ที่ห่วยขนาดไหนแม้ตอนนี้จะห่วยน้อยลง  เราพบว่าการ
เทศนาที่พัฒนาการไปไม่ได้ท าให้ปัญหาในชีวิตผู้คนลดลง ลองเลือกนักเทศน์คน
โปรดมาเทศน์สักคน จะเห็นว่างบประมานของคริสตจักรเพิ่มขึ้น แต่ปัญหาในชีวิต
ผู้คนไม่ได้ลดลง ประสบการณ์จะไม่ปล่อยให้เกิดภาพลวงตาว่าการเทศนาคือทุกสิง่
ในงานรับใช้ของคริสเตียน 
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เพื่อให้เห็นชัดเจน เทศนาคือความส าคัญและเป็นศูนย์กลางพันธกิจแห่ง
พระวจนะในงานรับใช้ของคริสตจักร เป็นจุดมุ่งหมายเบื้องต้นของพระกายที่มา
รวมตัวกัน และเป็นพื้นฐานพันธกิจส่วนตัวที่เราท า ดังนั้น อย่าเข้าใจความตั้งใจ
ของเราผิดไป เราไม่ได้ถามถึงล าดับความส าคัญของการเทศนา เราเพียงช้ีให้เห็น
ว่างานรับใช้ในชีวิตคริสตจักรไม่ได้มีแค่พันธกิจแห่งพระวจนะเท่าน้ัน  

ประสบการณ์อย่างเดียวคงไม่พอสั่งสอนไปจนถึงจุดนี้ได้ จะเป็นการดีกว่า
ที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่ใช้ไม่ได้ในโลกที่เป็นจริงนี้ คือเรียนรู้ว่าอะไรคือองค์ประกอบ
ส าหรับการเลี้ยงดูผู้คนโดยดูไปท่ีพระคัมภีร์ 
 
พันธกิจสว่นตัวในพระวจนะ 

สายตาของเปโตรคงจะดูเหนื่อยล้าขณะที่ดวงอาทิตย์ยามเช้าท าให้
ชายหาดอุ่นขึ้น ท่านอาจจ้องไปที่พระพักตร์พระเยซูที่คืนพระชนม์อย่างใกล้ชิด
ขณะทานอาหารเช้ากันอย่างเงียบ ๆ สาวกคนอื่น ๆ อาจไม่กล้าถามว่าเป็น
พระองค์จริงหรือ พวกเขารอให้พระเยซูเป็นฝ่ายเริ่มก่อน 

“ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย ท่านรักเรามากกว่าพวกนี้หรือ?”    
เราต่างรู้เรื่องนี้ดี สามครั้งที่พระเยซูตรัสถามเปโตรว่ารักพระองค์จริงหรือ 

พอครั้งที่สาม เปโตรรู้สึกเสียใจที่พระเยซูดูจะไม่มั่นใจในค ายืนยันของท่าน แต่ใน
ทุกครั้ง พระเยซูทรงสั่งว่าเปโตรจะส าแดงความรักแท้ที่มีต่อพระองค์ได้อย่างไร : 
“จงเลี้ยงแกะของเราเถิด” (ยอห์น 21:15-19) รักพระเยซูเกี่ยวข้องกับการดูแล
ห่วงใยคนของพระองค์ และการดูแลคนที่เป็นของพระองค์จะเกี่ยวข้องกับความ
ตายด้วย ส าหรับเปโตร ความตายคือความจริง พระเยซู “ทรงช้ีให้เห็นว่าเปโตร 
จะถวายเกียรติพระองค์ด้วยการตายแบบใด” (ข้อ 19)  
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งานรับใช้คือการทนทุกข์ 
ขณะที่เราเห็นว่าการเรียกเปโตรให้มาเป็นอัครสาวกเป็นเรื่องที่พิเศษสุด

ส าหรับท่าน เรายังเข้าใจด้วยวา่เส้นทางในการติดตามพระเยซูในการน าคริสตจักร
ของพระองค์นั้นจะรวมภาระหนักในการเลี้ยงดูแกะและทนทุกข์จากเง้ือมมือของ
ผู้อื่น 

หลายปีจากนั้น เปโตรผู้เต็มด้วยประสบการณ์ได้ เช่ือมโยงให้เราเห็นได้
อย่างชัดเจน:  

 
“เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้อาวุโสในพวกท่าน ใน
ฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นท้ังผู้อาวุโส และเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมาน
ของพระคริสต์ และเป็นหุ้นส่วนท่ีจะรับศักดิ์ศรีที่ก าลังจะปรากฏ จง
เลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางพวกท่าน [โดยเอาใจใส่ดูแล] 
ไม่ใช่ด้วยความฝืนใจ แต่ด้วยความเต็มใจ [ตามพระประสงค์ของ
พระเจ้า] ไม่ใช่ด้วยใจโลภในทรัพย์สิ่งของ แต่ด้วยใจกระตือรือร้น 
และไม่เป็นเหมือนผู้ใช้อ านาจบาตรใหญ่ข่มขี่ผู้ที่อยู่ในความดูแล แต่
ให้เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้น และเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมา
ปรากฏ พวกท่านจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ ไม่มีวันร่วงโรย” 
(1เปโตร 5:1-4)  
 
สิทธิอ านาจในการเป็นอัครสาวกของเปโตรก็มาถึง บางส่วนเมื่อท่านเป็น

พยานในการทนทุกข์ของพระคริสต์ ท่านจับจ้องไปที่การทนทุกข์ของพระคริสต์
เพราะเป็นสิ่งที่เผยให้เห็นถึงพระสิริของพระองค์ นี่คือแนวคิดหลักในจดหมายฝาก
ของเปโตร (1เปโตร 1:6-7, 1; 2:21-25; 3:13-17, 18-22; 4:1, 7, 12-19) วันหน่ึง
ข้างหน้า เปโตรจะมีส่วนในพระสิร ิและศิษยาภิบาลท่านอ่ืน ๆ ด้วยที่เลี้ยงดูฝูงแกะ
ของพระเจ้า จนกว่าพระคริสต์จะเสด็จกลับมา 
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 แต่จะไปให้ถึง ผู้เลี้ยงจะต้องผ่านความทุกข์ยาก แล้วท าไมเปโตรถึงต้องสั่ง
ให้ผู้อ่านรับภาระนี้ด้วยความเต็มใจและด้วยความกระตือรือร้น โดยไม่อยู่ภายใต้
ข้อผูกมัดใด? ปกติเราจะไม่รับเอาภาระที่ไม่เกิดประโยชน์กับเรามาใส่ตัว (“ไม่ใช่
ด้วยใจโลภในทรัพย์สิ่งของ”) และไม่มีอะไรให้มั่นใจได้ว่าจะเป็นไปตามนั้น (“ไม่
เป็นเหมือนผู้ใช้อ านาจบาตรใหญ่ข่มขี่ผู้ที่อยู่ในความดูแล”) ปกติเราจะไม่เข้าไป
แตะการเป็นแบบอย่างท่ีสัตย์ซื่อของการทนทุกข์ แต่สิ่งที่พระเยซูตรัสกับเปโตรเช้า
วันนั้นที่ชายหาดน่าจะส่งเสียงสะท้อนอยู่ในความคิดของท่าน ขณะที่จรดปากกา
เขียนค าสั่งไปถึงศิษยาภิบาลที่ท างานร่วมกัน “ให้เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า” ฟัง
คล้าย ๆ กับ “จงเลี้ยงแกะของเราเถิด”  
 เปโตรได้เห็นพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์ มันท าให้ทุกความทุกข์ยากที่ต้อง
เผชิญในฐานะตัวแทนคนของพระเจ้านั้นคุ้มค่าที่สุด ท่านรู้ดีว่าพระเยซูทรงท า
หน้าที่แทนท่านที่บนสวรรค์ เป็นหัวหน้าผู้เลี้ยง เป็นผู้ที่รับผิดชอบสูงสุดในการ
เฝ้าดูแกะทุกตัว นี่เป็นภาระหนักท่ีคุ้มค่าที่สุด 
 
รับใช้เป็นเรื่องสว่นตัว 

ถึงจุดนี้ เราได้แสดงให้เห็นว่าพระวจนะบ่งช้ีว่าการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า
เกี่ยวข้องกับภาระหนักและการทนทุกข์ เรายังไม่ได้ช้ีให้เห็นว่าความทุกข์ยากต่าง 
ๆนั้นไม่ใช่เป็นการประกาศในท่ามกลางผู้คน แต่ในงานรับใช้ที่เป็นส่วนตัวด้วย 
เพื่อจะท าตามนั้นได้ ให้เราดูเปาโลผู้เป็นต้นแบบแรกของคนท่ีอดทนต่อความทุกข์
ยากในการประกาศในท่ามกลางผู้คน ขณะเดียวกันก็ท างานหนักรับใช้เป็นส่วนตัว
ด้วย  

เปาโลเป็นเหมือนดวงประทีปที่ประกาศข่าวประเสริฐออกไปสู่ผู้คน
ภายนอก และพระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาทนทุกข์ล าบากในภาระที่หนักอึ้งนี้ 
(กิจการ 9:15-16) ท่านประกาศข่าวประเสริฐอย่างเปิดเผยในธรรมศาลา และสิ่งนี้
น าความตายมาสู่ท่าน (9:20-25) เปาโลประกาศข่าวดีนี้อย่างเปิดเผยในไซปรัส 
(13:4) อันทิโอค (13:14) อิโคนิยูม (14:1) เมืองต่าง ๆ ในลิคาโอเนีย (14:6-7) 
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และพื้นที่อื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วน พันธกิจส่วนใหญ่ของท่านเป็นการประกาศข่าว
ประเสริฐออกไปในท่ามกลางฝูงชน   
 แต่ถ้าเราจะสรุปลงแค่ตรงนั้น เราคงมองข้ามพันธกิจส่วนที่ส าคัญของ
เปาโลไป จดหมายฝากของท่านที่ไปถึงคริสตจักรตา่ง ๆ แสดงให้เห็นถึงหัวใจของผู้
ที่ท างานหนักหลายต่อหลายช่ัวโมงในการดูแลคนของพระเจ้า ที่จริง ท่านพูดถึง
การทนทุกข์ของท่านและภาระหนักในท่ามกลางผู้คนว่าเป็นเหมือนสาส์นตราตั้งที่
พิสูจน์ถึงการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่อท่าน ซึ่งตรงข้ามกับคนในโลกที่สร้าง
ความประทับใจเพื่อพิสูจน์ตนเอง แต่ท่านต้องผ่านการถูกเฆี่ยนตี ถูกหินขว้าง และ
เรือแตก เพื่อท างานหนักเป็นส่วนตัวให้กับคนของพระเจ้า (2โครินธ์ 11:23-30) 
เปาโลพูดถึงงานรับใช้ของท่านว่าไหลล้นมาจาก “ความรัก” ที่มีต่อคนที่ท่านดูแล 
เป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าจนท่าน ซิลวานุส และทิโมธี “มีใจพร้อมที่จะเผื่อ
แผ่เจือจาน ไม่ใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้น แต่อุทิศตัวเราให้แก่
ท่านด้วย เพราะท่านทั้งหลายเป็นท่ีรักยิ่งของเรา” (1เธสะโลนิกา 2:8) ท่านต้องมี
ชีวิตที่ทนทุกข์ล าบาก ประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระใคร เพื่อจะพูดได้ว่า “เรา
วางตัวของเราก็เหมือนบิดาท าต่อบุตร คือเตือนสติ หนุนใจและก าชับให้ท่าน
ด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อพระเจ้า ผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในแผ่นดินและใน
พระสิริของพระองค์” (1เธสะโลนิกา 2:11-12) ท่านเป็นผู้ท างานหนักในท่ามกลาง
ผู้คนเพื่อสิ่งดีส าหรับพวกเขา 
 เปาโลไม่ได้ท าพันธกิจจากบนธรรมาสน์ ความห่วงใยที่ท่านมีต่อผู้คนไม่ได้
จบลงแค่มีส่วนรับใช้ในพันธกิจสู่ภายนอก ซึ่งเป็นการทดลองส าหรับศิษยาภิบาล
ทุกคน ท่านศิษยาภิบาลครับ ถ้าเรามองที่งานของเราในแง่ที่ต้องการมีอิทธิพลต่อ
คนภายนอก เราก็จะสูญเสียหัวใจของการรับใช้เป็นส่วนตัวไป บางครั้งเราเป็น
กังวลเรื่องคนออกจากคริสตจักรไปมากกว่าคิดว่าพวกเขาอาจเจ็บปวด แต่นี่ไม่ใช่
หัวใจของเปาโล และไม่ใช่หัวใจของผู้ที่ท่านติดตาม 
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 ที่เหลือในพระคัมภีร์ใหม่อธิบายเพิ่มเติมถึงงานรับใช้ในการเลี้ยงดูเป็น
ส่วนตัว สามสิ่งในค าสอนนั้นจะเป็นประโยชน์เมื่อเราน าภาระในการให้ค าปรึกษา
มาพิจารณา  การรับใช้เป็นส่วนตัวนั้นเกี่ยวข้องกับ (1) ยอมรับตนเองในความ
อ่อนแอและเป็นคนบาปเช่นเดียวกับผู้อื่น (2) พูดกับพระเจ้าแทนผู้คน และ (3) 
พูดกับผู้คนแทนพระเจ้า 
 ภาระหนักในการเป็นผู้เลี้ยงเกี่ยวข้องกับการเป็นหนึ่งเดียวกันในความ
อ่อนแอและเป็นคนบาปเช่นเดียวกับผู้คน “ถ่อมตัวลงมา” เรามักใช้ค า ๆ นี้ในเชิง
ลบเพราะหมายถึงคน ๆ นั้นคิดว่าตนเองเหนือกว่าคนอ่ืน แต่ยอมสละตนเองลงมา
อยู่ในระดับเดียวกัน แต่ค าว่า ถ่อมตัวลงมา เหมาะสมครบถ้วนส าหรับพระเยซู
คริสต์ที่ทรงลงมาใช้เวลากับคนบาป เพราะพระองค์อยู่ในสถานะที่สูงส่ง พระองค์
ประทับอย่างปตีิยินดีและพึงพอใจกับพระบิดา พระเจ้าผู้อยู่เหนือทุกสรรพสิ่ง ทรง
พระสง่าราศีและสูงส่ง ล้อมรอบด้วยทูตสวรรค์ที่คอยปรนนิบัติ พระองค์ไม่มีสิ่งใด
ทีต่้องผูกมัดกับผู้คนเบื้องล่าง มนุษย์ที่ช่ัวร้ายและทนทุกข์จากความบาป แต่พระเจ้า
ผู้ยิ่งใหญ่เหนือกัลปจักรวาล ผู้สมควรได้รับการปรนนิบัติแทนที่จะปรนนิบัติมนุษย์
ทุกคน ทรงเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น (ฟีลิปปี 2:4) โดยไม่พอใจอยู่กับพระสง่าราศี
ในสวรรค์ซึ่งควรคู่แก่พระองค์ (2:6) แต่ทรงถ่อมพระองค์ลงมารับสภาพมนุษย์และ
ทนทุกข์เหมือนเรา (2:7) โดยเฉพาะถึงความตาย (2:8) ความตายเป็นปัญหาที่เรา
แก้ไม่ได้ เราต้องการคนมาช่วย และผู้ที่มาช่วยบอกเราว่าให้ตามท าแบบของ
พระองค์: “จงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์” (2:5)  
 ตายต่อตนเองเพ่ือให้ผู้อื่นได้รับผลดีเกี่ยวข้องกับการเข้าไปมีส่วนในปัญหา
ของพวกเขา พระเยซูทรงวางพระองค์เองในสภาพที่เห็นใจและมีส่วนในความทุกข์
ยากของผู้ที่ทนทุกข์ “เพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจใน
ความอ่อนแอของเรา แต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่าง ถึงกระนั้น
พระองค์ก็ยังปราศจากบาป” (ฮีบรู 4:15) พระเยซูทรงเห็นใจเรา เพราะทรงเคยมี
ประสบการณ์ถูกทดลองใจ (ข้อ 15ข) ทรงเข้ามามีส่วนร่วมในอันตรายของโลกที่
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ถูกแช่งสาปนี้ และทรงปฏิบัติด้วยความนิ่มนวลต่อผู้ที่อ่อนแอและหลงผิดไป 
เพราะทรงเข้าพระทัยดีถึงความอ่อนแอของพวกเขา (5:2) พระเยซูผู้ทรงมีสิทธิ์ 
ทุกประการที่ด ารงอยู่นิจนิรันดร์โดยไม่ต้องผ่านความเจ็บปวดหรือความเศร้าโศก 
ได้เสด็จเข้ามามีส่วนรับเอาสภาพทั้งสองนี้ พระองค์ทรง “เป็นคนที่รับความ
เจ็บปวด และคุ้นเคยกับความทุกข์ยาก” (อิสยาห์ 53:3)  
 เช่นเดียวกับศิษยาภิบาลที่ปรนนิบัติฝูงแกะของพระเยซู พระองค์ทรง
ประทับอยู่ท่ามกลางโคลนตมแห่งความอ่อนแอของคนของพระองค์ คนที่หลงผิด
และทนทุกข์ และทรงเรียกเหล่าศิษยาภิบาลให้มาร่วมปรนนิบัติ กับพระองค์  
ศิษยาภิบาลที่ต้องการตามพระองค์ไป ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าฝ่าเข้าไปในแหล่ง
น้ าท่ีไม่คุ้นเคย  ผิวหน้าท่ีสกปรกขุ่นมัวท าให้ไม่รูว้่าน้ าลึกขนาดไหน และกลิ่นก็เปน็
สิ่งที่เตือนว่ามีบางอย่างไม่น่าดูอยู่ใต้ผิวน้ านั้น แต่พวกเขาก็ไว้ใจในผู้ที่เรียกพวก
เขาใหเ้ข้าไปช่วยกัน 
 ศิษยาภิบาลครับ คุณมีอิสระที่จะท าตามรูปแบบที่ให้ผลดีแก่คนของคุณ 
ศิษยาภิบาลทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเยซู และผู้รับใช้ก็ไม่อาจใหญ่ไปกว่าผู้เป็น
เจ้านาย (ยอห์น 13:16) คุณถูกเรียกให้มาแบกรับความเสี่ยงและภาระหนักใน
ปัญหาจากคนของคุณ เช่นเดียวกับพระเยซู คุณถูกเรียกให้มาช่วยผู้คนท่ีมองดูแลว้
ไม่มีสิทธิ์อะไรจะมาเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากคุณ ถ้าหัวหน้าผู้เลี้ยงสกปรก
มอมแมมและมีรอยขีดข่วน คนที่ตามพระองค์ไปรับภาระนี้ก็จะเจอด้วย สิ่งนี้ไม่
จ าเป็นต้องแปลว่าคุณได้กลายเป็นผู้ให้ค าปรึกษาของโบสถ์ไปแล้ว แต่หมายความ
ว่าคุณต้องเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นในการปรนนิบัติผู้คนในยามที่พวกเขามีปัญหา  
 ภาระหนักที่ศิษยาภิบาลแบกรับอยู่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนผู้คนเพื่อ
ทูลต่อพระเจ้า ศิษยาภิบาลควรกระหายที่จะอธิษฐานอย่างสม่ าเสมอ สิทธิประโยชน์
อย่างน้อยสองประการจากการอธิษฐานที่ไหลล้นมาจากความใกล้ชิดสนิทสนมกับ
ผู้คนท่ีมีปัญหาคือ 
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 ประการแรก ใส่ใจคนของคุณเป็นส่วนตัวจะท าให้คุณอธิษฐานอย่างร้อนรน 
ศิษยาภิบาลที่ไม่อยากแบกรับภาระหนักของผู้คน มักไม่อยากแบกรับภาระหนัก
จ าเพาะพระพักตร์พระเจ้า ศิษยาภิบาลที่เจ็บปวดไปกับผู้คน จะรู้สึกเจ็บปวดไป
ด้วยในค าอธิษฐานเพื่อพวกเขา เมื่อศิษยาภิบาลย้ายจากการรับใช้เป็นส่วนตัวไป
เป็นงานรับใช้ในท่ามกลางสังคมและผู้คน หรือไปรับหน้าที่บริหารจัดการแทน 
พวกเขา ก็จะพลาดไปจากความต้องการลึกซึ้งที่อยู่ท่ามกลางพวกเขา และส่งผล
ให้ค าอธิษฐานดูเย็นชา พระเยซูสอนเราให้อธิษฐานต่อพระบิดาและด้วยความ
ต้องการให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ (มัทธิว 6:7-13) การแบกรับปัญหาจาก
คนของคุณจะผลักดันคุณไปสู่การอธิษฐานท่ีต้องการความช่วยเหลืออย่างท่ีสุด  

เมื่อศิษยาภิบาลเห็นความทุกข์ใจในบ้านที่รับผลร้ายจากความโกรธ นั่ง
เป็นเพื่อนหญิงหม้ายที่ยังท้อใจแม้เหตุการณ์จะผ่านไปนานแล้ว หรือวัยรุ่นที่
ต้องการแสดงความร้ายกาจใส่ผู้อื่น คุยกับสามีที่บ้านก าลังจะแตก และในทันที
ต้องการสติปัญญาเพื่อมาแก้ไข การได้เห็นถึงผลร้ายของบาปและผู้คนรอบข้างที่
ต้องรับผล  จะผลักดันให้ศิษยาภิบาลต้องทูลขอด้วยใจที่เป็นทุกข์และร้อนรน 
ความเลวร้ายของโลกนี้บ่อยครั้งจะท าให้คนของพระเจ้าต้องอธิษฐาน และศิษยาภิบาล
ต้องไม่ปกป้องตัวเองจากการผลักดันนี้ 
 ประการที่สอง การใส่ใจคนของคุณเป็นส่วนตัวท าให้ต้องพึ่งพิงการ
อธิษฐานมากขึ้น ไม่มีอะไรสูญเปล่าในการพูดให้คนเครียดหลุดจากความท้อแท้ 
หรือเด็กสาวที่เป็นโรคคลั่งผอมให้หันกลับมาสู่ความเป็นจริง หนึ่งในวิธีดีที่สุดที่จะ
ยอมรับว่าเราไร้ความสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ คือให้ค าปรึกษาเหยื่อท่ีถูก
ท าทารุณกรรมหรือคนที่กระท าช่ัว พูดกับคนที่มีทัศนคติเย่อหยิ่ง หรือจิตใจที่ขุ่นมัว 
พูดกับคนที่เกลียดชังคุณและพระคัมภีร์ที่คุณถืออยู่ เดินเคียงข้างไปกับคนที่ตกอยู่
ในสถานการณ์ที่เหลือเช่ือจะเป็นสิ่งที่ย้ าเตือนศิษยาภิบาลอยู่เสมอถึงความจ าเป็น
ที่ต้องมีพระเจ้าแห่งความไม่จ ากัด 
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 ภาระหนักที่ศิษยาภิบาลแบกรับอยู่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยกับผู้คนแทนที่
พระเจ้า ภาระหนักของศิษยาภิบาล–รวมถึงพันธกิจส่วนตัว–และเกี่ยวข้องใกล้ชิด
กับการประกาศข่าวประเสริฐ ประกาศพระคริสต์ไปสู่ผู้คนเป็นงานที่หนักและ
ตรากตร า และอีกครั้งที่เปาโลเป็นต้นแบบศิษยาภิบาลให้เรา : พระองค์นี้แหละที่
เราประกาศอยู่โดยการเตือนสติและสั่งสอนทุกคนด้วยสรรพปัญญา เพื่อว่าเราจะ
ถวายทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์ เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงตรากตร าต่อสู้
ตามก าลังท่ีพระองค์ทรงท ากิจในตัวข้าพเจ้าอย่างมากมาย” (โคโลสี 1:28-29)  
 ในภาระหนักของศิษยาภิบาล พระคริสต์คือข่าวท่ีต้องสื่อสารออกไป และ
เป้าหมายของเราคือเป็นเหมือนพระองค์ เราต้องการให้คนที่เราดูแลเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นเหมือนพระคริสต์ จะเกิดขึ้นเมื่อความเช่ือท างานผ่านทางความรัก เป้าหมาย 
ศิษยาภิบาลรวมถึงภาระหนักที่แบกอยู่ จึงเป็นการส าแดงความเช่ือผ่านการ
ประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์ สิ่งนี้เป็นจริงในการประกาศพระวจนะทั้งสู่
สาธารณะและเป็นส่วนตัว ความเช่ือจะเป็นตัวก าหนดกรอบการท างานของหัวใจ
เพื่อให้คน ๆ นั้นเมื่อถูกบาปครอบง า ความคิดเริ่มช่ัวร้าย ผูกพันกับโลก จะถูก
เปลี่ยนไปเป็นความปรารถนาในความชอบธรรม คิดอย่างรอบคอบ และผูกพันกับ
สวรรค์เบื้องบน หนทางเดียวที่ความเชื่อจะปรากฎขึ้นมาในหัวใจคือผ่านหูที่รับฟัง
ข่าวประเสริฐ: “ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้น
ได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์” (โรม 10:17)  
 ภาระหนักของศิษยาภิบาลคือ ต้องพูดคุยกับผู้คนแทนพระเจ้าในพระ
คริสต์ เปาโลอุทิศตนในการสร้างผู้เช่ือให้เติบโตขึ้นในพระคริสต์  และถ้าผู้เช่ือไม่
สามารถอดทนได้ในความเช่ือ เปาโลกล่าวว่าการตรากตร าของท่านคงเปล่า
ประโยชน์ (ฟีลิปปี 2:16; ดูกาลาเทีย 4:11 ด้วย) การสร้างความเช่ือให้เกิดขึ้นจึง
เป็นศูนย์กลางเป้าหมายในท่ามกลางภาระหนักของศิษยาภิบาล 
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 ในการประกาศข่าวประเสริฐ ศิษยาภิบาลจ าเป็นต้องเข้าไปในมุมมืดของ
ชีวิตผู้คน – คนท่ีชอบผลักปัญหาออกไป ไม่สนใจจะแก้ไข อาจเป็นชีวิตคู่ที่เริ่มเห็น
รอยร้าว การใช้ชีวิตที่ส่งสัญญาณอันตรายในวัยรุ่น ความไม่ลงรอยกันของสมาชิก
บางคน เจ้าหน้าที่โบสถ์ที่อยู่ในข่ายน่าสงสัย แนวคิดที่เปลี่ยนไปมาของหนุ่มสาว 
ไม่ว่าปัญหาของผู้คนจะซับซ้อนแค่ไหน คุณถามตัวเองด้วยค าถามที่คุ้นเคยได้
ตลอดเวลา: ความเชื่อในพระคริสต์เป็นอย่างไรในปัญหาของคน ๆ นี้? 
 เราจ าเป็นต้องประกาศพระคริสต์ออกไปในมุมมืดเหล่านั้น และศิษยาภิบาล
ต้องไม่กลัวที่จะฝ่าเข้าไป เป็นความจริงว่า–ปัญหาต่าง ๆ ที่โถมเข้ามาในพันธกิจ
ส่วนตัวบางครั้งก็เกินความสามารถหรือประสบการณ์จะรับมือ แต่มีสองสิ่งที่ต้องจ า 
 สิ่งแรก เช่นเดียวกับเรื่องอื่น ๆ ในชีวิต ความช านาญในการเข้าไปในมุมมดื
ต้องได้รับการฝึกฝน ศิษยาภิบาลจะพัฒนาความสามารถได้ก็ต้องถ่อมใจลง
รับภาระในการดูแลผู้คนอย่างใกล้ชิด แน่นอนมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้มากมาย
ในระหว่างทาง–คิดว่าตัวเองเข้าใจมาก จนไม่พูดด้วยสิทธิอ านาจ เพราะกลัวท่าที
ตอบสนองของอีกฝ่าย แต่ความผิดพลาดเป็นเรื่องจ าเป็นเพื่อการพัฒนา กุญแจสู่
การลดทอนความเสียหายคือความถ่อมใจ รับใช้ผู้คนด้วยพระวจนะ และตระหนัก
ถึงความจ ากัดในมุมมองของตนเอง วิธีรับใช้ผู้คนจะอยู่ในบทต่อไป ประเด็นหลัก
ส าหรับบทนี้คือ ความกลัวความผิดพลาดที่ต้องไม่ท าให้คุณไม่กล้าเข้าไปในมุมมืด 
 เพื่อมั่นใจว่าคุณจะเติบโตในเส้นทางนี้ คุณจะสะสมรายละเอียดและ
ประสบการณ์ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ประเมินปัญหาและน าบุคคลนั้นให้ตระหนักถึง
รูปแบบความคิดและความปรารถนาของตนเอง ใช้พระวจนะเพื่อช่วยให้ผ่าน
สถานการณ์ไปได้ เช่นเดียวกับไม้เนื้อแข็ง คุณจะไม่เห็นการเติบโตระหว่างที่มัน
เกิดขึ้น แต่เมื่อมองย้อนกลับไป เป็นเดือนเป็นปี คุณไม่อาจปฏิเสธได้เลย 
 สิ่งที่สอง และส าคัญยิ่งกว่า ความมั่นใจในการฝ่าเข้าไปในมุมมืดที่คุณไม่
เคยมี แต่ในพระคริสต์ จ าพระวจนะที่พูดไปก่อนหน้าได้หรือไม่ เป้าหมายในพันธกิจ
คือพระคริสต์ จ าไว้ว่า : หนทางไปสู่พันธกิจคือพระคริสต์ด้วย “เพราะเหตุนี้ 
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ข้าพเจ้าจึงตรากตร าต่อสู้ตามก าลังที่พระองค์ทรงท ากิจในตั วข้าพเจ้าอย่าง
มากมาย” (โคโลสี 1:29) แหล่งก าลังของเปาโลคือพระคริสต์ และทรงประทานให้
ด้วยฤทธิ์อ านาจมากมาย นี่คือฐานแห่งความมั่นใจของเรา และเป็นเหตุผลเดียวท่ี
ท าให้เรากล้าบุกเข้าไปในน้ าคล าด ามืดแห่งปัญหาของมนุษย์  
 ที่สุดแล้ว ความมั่นใจของคุณไม่ได้อยู่บนความเช่ียวชาญ ไม่ว่าจะพัฒนาไป
มากแค่ไหน แต่ความมั่นใจอยู่ในฤทธิ์อ านาจของข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
ผ่านการประกาศพระวจนะของพระองค์ อะไรที่เกิดผลได้จากบนธรรมาสน์ก็เกิด
ผลได้ในห้องให้ค าปรึกษา ในแง่มุมหนึ่ง มันง่ายท่ีจะพึ่งพิงพระวิญญาณเมื่อเราเริ่ม
หัดเทศนา เพราะเราตระหนักดีถึงความอ่อนด้อยของเรา แต่เมื่อเราเชี่ยวชาญขึ้น
ทั้งอรรถาธิบายและน าแนวคิดไปประยุกตใ์ช้ เราก็จะลืมการพึ่งพิงพระเจ้าผ่านทาง
พระวจนะ แน่นอน สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นในการให้ค าปรึกษาด้วย แต่คุณอาจนึกไม่ออก
ในตอนนี้ แต่ความรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถพอให้ค าปรึกษาก็ไม่ควรน ามา
เป็นเหตุผลเพื่อจะหลีกเลี่ยง แต่ควรท าให้ต้องพึ่งพิงพระเจ้า และท าในสิ่งที่
พระองค์เท่านั้นท าได้ 
 ศิษยาภิบาลครับ ไม่มีความจ าเป็นที่ต้องเกรงกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้ ถ้าคุณ
พยายามหลีกเลี่ยงพันธกิจในหน้าที่ศิษยาภิบาล ไม่ต้องการฝ่าหนามแหลมคมใน
ชีวิตของผู้คนเข้าไป คุณก็ยังไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงที่ดีในแบบของพระเยซูคริสต์ ใบหน้า
ยับย่นที่เต็มไปด้วยคราบฝุ่นคราบเหง่ือของศิษยาภิบาล คือใบหน้าเดียวกับที่ 
อาบไปด้วยพระโลหิตของพระองค์ผู้เป็นที่รักของเรา 
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สอง 

 

เ ร า จ ะ เ ริ่ ม ต้ น ที่ ไ ห น ดี ?  
 
 
“ผมต้องการความช่วยเหลือ” เสียงยอมรับอย่างเหนียม ๆ และนั่นคือจุดเริ่มต้น

ของกระบวนการการให้ค าปรึกษาของศิษยาภิบาล ศิษยาภิบาลยืนอยู่ที่ประตู
ทางออกหลังนมัสการในเช้าวันอาทิตย์ สัญชาตญาณศิษยาภิบาลบอกว่าเสียงแบบ

นี้มีบางสิ่งเกิดขึ้น เขาหยุดการสนทนาและใช้สมองค านวนอย่างรวดเร็วว่าจะท า
อย่างไร “สงสัยว่าต้องมีเรื่องผิดปกติ จะช่วยอย่างไรดี? จะเริ่มต้นอย่างไร?” เขารู้ดี

ว่าทุก ๆ เสียงความเงียบแห่งการสารภาพผิด สามารถน าไปถึงปัญหาได้
หลากหลายและกว้างใหญ่เพียงใด จากธรรมดาไปสู่ซับซ้อน 

 
เป้าหมายเบื้องต้น 
ก่อนเริ่มอธิบายถึงขั้นตอนในการให้ค าปรึกษา ให้ตั้งเป้าความคิดสองสามอย่างไว้
บนซุ้มเหนือหัวเพื่อเป็นตัวช่วย และจ าสิ่งนี้ไว้ตลอดทุกขั้นตอน มันจะช่วยให้คุณ

ไม่เขวหรือไร้ทิศทาง เปรียบได้กับอาคาร มีภาพโครงร่างการก่อสร้างเพื่อให้เห็นว่า
มีอะไรบ้างที่ต้องท า มีเป้าหมายง่าย ๆ สามประการในการให้ค าปรึกษาของ 

ศิษยาภิบาล 
 
น าปัญหาขึ้นมา 
ประการแรกและน่าจะชัดเจนที่สุด เราต้องการทราบปัญหา  การให้ค าปรึกษาโดย
ธรรมชาติแล้วก็คือ สร้างความคุ้นเคยกับปัญหา เช่นเดียวกับพันธกิจอื่น ๆ ที่มี 

พระคริสต์เป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อนด้วยพระวจนะ แต่การให้ค าปรึกษาจะ
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เกิดขึ้นในรูปแบบการให้ค าตอบกับบางพื้นที่ของปัญหา พันธกิจของพระวจนะ

โดยทั่วไปแล้วเปรียบเหมือนปั๊มน้ ามัน และศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง–คือเติม
เช้ือเพลิงและดูแลรักษารถยนต์ให้คุณ เมื่อรถยนต์ของคุณเสียคุณก็ส่งไปที่ศูนย์

ซ่อม ดังนั้น คริสเตียนก็คือบรรดาคนที่นั่งฟังเทศนาอยู่ด้านล่าง อาทิตย์แล้ว
อาทิตย์เล่า  และจะไม่ไปท่ีห้องท างานของศิษยาภิบาลจนกว่าจะมีบางสิ่งผิดปกติ

เกิดขึ้นในชีวิต  
 ศิษยาภิบาลจะช่วยคนที่ก าลังดิ้นรนให้ตอบสนองต่อปัญหาอย่างมี

สติปัญญา ความโกรธต้องได้รับการควบคุม (เอเฟซัส 4:26) ความโศกเศร้าต้อง
ได้รับการปลอบโยน (2โครินธ์ 1) ความกลัวต้องมีที่พักพิง (สดุดี 56:3-4) คู่สมรสที่

เป็นหนี้ต้องตั้งเป้าลดค่าใช้จ่ายและหาทางพักหนี้ วัยรุ่นที่ชอบกรีดข้อมือตนเอง
ต้องแก้ให้พฤติกรรมนี้หยุดลง คนงานที่เสพติดยาแก้ปวดต้องเข้ารับการบ าบัด 

ศิษยาภิบาลต้องจัดการกับปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ผู้คนต้องได้รับค าแนะน าที่ดี
ส าหรับปัญหาชีวิตที่ก าลังเผชิญ 

 แต่กลยุทธ์รับมืออย่างเป็นรูปธรรมก็ยังไม่เพียงพอ การให้ค าปรึกษาใน
แบบคริสเตียนแท้ต้องมีมากกว่านั้น องค์พระเยซูคริสต์และพระราชกิจของ

พระองค์จะเป็นศูนย์กลางทั้งศาสนศาสตร์และรูปธรรม พระคริสต์และข่าว
ประเสริฐของพระองค์ต้องเป็นรากฐาน เป็นหนทาง และเป็นตอนจบของการให้

ค าปรึกษา ถ้าใช้เวลาด้วยกันจนจบคุณยังไม่อาจช่วยคน  ๆ นี้ให้เป็นเหมือน 
พระคริสต์ได้ สิ่งที่คุณท าก็ยังไม่ใช่การให้ค าปรึกษาของคริสเตียน ซึ่งจะน าไปสู่
เป้าหมายประการที่สอง 

  
เห็นความเกี่ยวข้องของข่าวประเสริฐ 
ประการที่สอง เราต้องการให้ผู้นั้นเห็นถึงความเกี่ยวข้องของข่าวประเสริฐ ผู้คนจะ

ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องเมื่อพวกเขาถูกท าให้ถูกต้องโดยพระคริสต์ คุณค่าที่ลึก
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ที่สุด ความปรารถนาที่ซ่อนเร้น และความเข้าใจในโลก เมื่อไม่สอดคล้องกับพระ

ประสงค์ของพระเจ้าจะส่งผลให้เกิดความไม่พอใจอย่างต่อเนื่อง และร่างกาย
ท างานผิดเพี้ยน มุมมองที่มีต่อปัญหาจะเป็นไปในทางโลก 

 แต่ข่าวประเสริฐนั้นเกี่ยวข้อง เพราะเป็นกรอบที่วางลงบนทุก ๆ ปัญหา
ของโลกด้วยมุมมองของนิรันดร์กาล พระวจนะของพระเจ้าเปิดเผยให้เห็นถึงหัวใจ

ในแบบที่ไม่มีสิ่งใดท าได้ ศัลยกรรมเผยให้เห็นถึงสุขภาพที่ไม่ปกติ (ฮีบรู 4:12-13) 
และให้สิ่งผิดปกติได้รับการแก้ไข (ฮีบรู 12:12-14) ความเช่ือคือหนทางที่ท าให้

ผู้คนได้รับความชอบธรรมของพระคริสต์ ท าให้คุณภาพและคุณลักษณะของหัวใจ
และชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลง (โรม 1:16-17; 6:22-23) แม้ว่าความเช่ือใน 

พระค าของพระคริสต์อาจจะยาก แต่ผู้คนก็พบว่าความไว้วางใจในพระคริสต์เป็น
มากกว่าชีวิตพวกเขาเอง (มาระโก 9:24)  

 เราจ าเป็นต้องวางใจในข่าวประเสริฐตลอดชีวิตของเรา ข่าวประเสริฐ
เกี่ยวข้องเสมอ และหนึ่งในเป้าหมายของคุณในฐานะผู้ให้ค าปรึกษาคือท าให้ความ

จริงนี้ชัดเจนมากเท่าที่จะท าได้ คุณท าสิ่งนี้โดยเปิดเผยให้เห็นค าโกหกเรื่องความ
ไว้ใจในตนเองที่เราชอบบอกตนเองว่า “ฉันแก้ไขเรื่องนี้ได้เอง” “บางทีข่าว

ประเสริฐอาจช่วยได้ที่คริสตจักร แต่ไม่อาจสร้างความแตกต่างแท้จริงได้ในท่ีที่ฉัน
ต้องการที่สุดในชีวิต” “ถ้าพระเยซูรักฉัน พระองค์ก็ต้องช่วยให้ปัญหานี้หมดไป” 

“นี่มันยากเกินไป ขอยอมแพ้ ขอไม่ยุ่งด้วย”  
 ศิษยาภิบาลต้องหย่อนระเบิดลงไปในความคิดแบบนี้ ต้องยืนยันว่าปัญหา
ในชีวิตคือโอกาสเพื่อให้คนที่มีปัญหาได้ยินเสียงเรียกของพระคริสต์ ไม่ว่าจะ

หาทางออกเอง หรือยอมแพ้อย่างหมดรูป สิ่งเหล่านี้ไม่อาจเอาชนะความไว้ใจใน
ความยิ่งใหญ่ของข่าวประเสริฐที่พระเจ้าปรารถนาให้มีในใจของทุกคนที่พระองค์

รักได้  
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ช่วยผู้คนใหเ้ติบโตขึ้นเหมือนพระคริสต์ 
ประการที่สามและส าคัญที่สุด เราต้องการช่วยผู้คนให้เติบโตเหมือนพระคริสต์

มากขึ้น (เอเฟซัส 4:22-24; 5:1) มนุษย์ถูกสร้างมาให้เป็นพระฉายของพระเจ้า  
ยิ่งเราเปลี่ยนไปให้เหมือนพระองค์มากเท่าไร เรายิ่งสะท้อนคุณลักษณะที่พระเจ้า

ต้องการให้มีในชีวิตผู้คน (โรม 8:29-30) ขณะที่ผู้คนอยู่ในกระบวนการการช าระ
ให้บริสุทธิ์ เขาจะปลดแอกตนเองจากการติดตามวิญญาณที่แห้งแล้งไปสวมใส่

เป้าหมายเพื่อให้เป็นเหมือนพระคริสต์แทน จ าไว้ว่า พระคริสต์ทรงเป็นทั้งหนทาง
และเป้าหมายในการให้ค าปรึกษา  

 เรารู้ดีว่าเป้าหมายที่สาม ฟังดูไม่น่าจะช่วยคนท่ีเจ็บปวด คนท่ีสิ้นหวัง หรือ
พยายามฟื้นตัวจากการสูญเสียได้ การท้าทายของคุณในฐานะศิษยาภิบาลคือ

แสดงให้เห็นว่าท าไมเป้าหมายนี้–ทั้งชีวิตที่เปลี่ยนไปเหมือนพระคริสต์–นั้นดีกว่า
ความปรารถนาในความสุข หรือได้รับการปลดเปลื้องจากความทุกข์ในทันที 

แน่นอน ขณะที่เราท างานหนักเพื่อให้คนที่ทุกข์ใจได้คลายลง และคนที่โศกเศร้า
ได้รับการบรรเทา เราไม่หยุดเพียงแค่นี้ เราต้องการให้พวกเขาได้เห็นสง่าราศีใน

การติดตามและเป็นเหมือนพระคริสต์ ทั้งผู้เช่ือและไม่เช่ือเหมือนกัน การให้
ค าปรึกษาของศิษยาภิบาลนั้นเรียบง่าย: เป็นเหมือนพระคริสต์คือมีชีวิตอย่างเต็ม
บริบูรณ์ (ยอห์น 10:10) 

 ด้วยความจริงใจ สิ่งนี้ส่งให้ประสิทธิผลในการให้ค าปรึกษาประเมินได้ยากขึ้น 
คุณมีวิธีวัดผลการเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระคริสต์ให้แม่นย าได้อย่างไร? 

แน่นอนมีตัวบ่งช้ีถึงความปรารถนาและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในแง่ที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบความคิดที่แตกต่างและความบริสุทธิ์ แต่มันไม่เหมือนกับการทาสีรั้ว คุณ

จะเห็นสีที่ทาคืบหน้าไป และรู้ว่าอีกไกลแค่ไหนงานจะจบลง ความมั่นใจส าคัญ
ที่ศิษยาภิบาลมีคือ ถ้าผู้นั้นเป็นของพระคริสต์ พระเจ้าสัญญาจะฟื้นฟูชีวิตพวกเขา 

นี่คือเหตุผลที่อัครทูตเปาโลเต็มใจท างานหนักต่อเนื่อง: “ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่า
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พระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่าน จะทรงท าให้ส าเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซู

คริสต์” (ฟีลิปปี 1:6) และเป็นเหตุผลเดียวส าหรับเราด้วย 
 
ค าเตือนเบื้องต้น 
เมื่อเห็นเป้าหมายแล้ว ให้มาดูว่าการให้ค าปรึกษาจะเริ่มต้นอย่างไร ไม่ใช่ทุก

สถานการณ์เริ่มต้นในแบบเดียวกัน การให้ค าปรึกษาต้องเริ่มต้นจากผู้มาขอความ
ช่วยเหลือ แต่ก็อาจเริ่มต้นจากผู้หวังดี เพื่อนที่ห่วงใย หรือศิษยาภิบาลเองที่เข้าไป

หาคนท่ีดูเหมือนต้องการความช่วยเหลือ 
 
ผู้ขอค าปรึกษาเป็นฝ่ายเริ่ม  
เมื่อผู้ขอค าปรึกษาเป็นฝ่ายเริ่ม การเริ่มจะเป็นธรรมชาติที่สุด เมื่อมีคนมาขอ

ค าปรึกษาจากศิษยาภิบาลโดยทั่วไป เพราะคน ๆ นั้นรู้ตัวว่าต้องการความ
ช่วยเหลือ คนที่ลังเลไม่มาติดต่อโดยตรง–อาจโทรศัพท์มาหาเช้าวันอังคาร ส่ง

อีเมลหรือข้อความที่ก ากวมเข้ามา แอบกระซิบที่หลังโบสถ์ ไม่ว่าจะปัญหาใด 
ค าพูดเหล่านี้สรุปรวมได้ว่า “ต้องการความช่วยเหลือ”  

 เมื่อเริ่มการสนทนา ศิษยาภิบาลจะสอบถามว่าท าไมเขาต้องการความ
ช่วยเหลือ เราจะกลับมาพูดเรื่องนี้ในบทต่อ ๆ ไป ส าหรับตอนนี้ ให้ศิษยาภิบาล

กล่าวชมผู้มาขอความช่วยเหลือก่อน แม้จะพบทีหลังว่าปัญหาที่เขาน าเสนอแทบ
ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาจริงเลย คุณอาจพูดชมที่เขายอมรับว่าตนเองต้องการความ

ช่วยเหลือ 
 ถ้าผู้มีปัญหามาขอค าปรึกษาด้วยตัวเอง เหมือนแกะที่ร้องให้ผู้เลี้ยงช่วย  

ผู้เลี้ยงต้องมีความกระตือรือร้นและยินดีช่วยเหลือแกะที่บาดเจ็บ (1เปโตร 5:2)  
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เพื่อนมาขอค าปรึกษาแทน 
ในสถานการณ์อื่น อาจเป็นเพื่อนหรือคนรักที่มาขอค าปรึกษา ผู้น ากลุ่ม

ย่อยอาจบอกคุณถึงปัญหาของสมาชิกบางคนในกลุ่ม เพื่อนร่วมห้องเล่าให้ฟังถึง
พฤติกรรมแปลก ๆ พ่อแม่มาปรึกษาปัญหาของลูกวัยรุ่น ในประสบการณ์ของเรา 

คนที่มักมาขอค าปรึกษาแทนคือภรรยาที่อยากช่วยสามี มาในแบบเป็นผู้ขอ
ค าปรึกษาแทนที่จะน าเจ้าของปัญหามาคุยกัน ซึ่งอาจได้ประโยชน์และไม่ได้

ประโยชน์อะไร  
พระคัมภีร์ใหม่มีนิมิตเชิงบวกให้กับสมาชิกคริสตจักรที่คอยดูแลชีวิต 

กันและกัน (กาลาเทีย 6:1-2; ฮีบรู 3:12-13; ยากอบ 5:19-20) รวมถึงช่วยศิษยาภิบาล 
ให้รับรู้ถึงความต้องการของสมาชิกเพื่อจะดูแลพวกเขาให้ดีที่สุด เป็นสิ่งถูกต้องที่

ภรรยามาขอพบศิษยาภิบาลถ้าเธอเป็นกังวลเกี่ยวกับสถานภาพฝ่ายจิตวิญญาณ
ของสามี  

แต่อาจมีข้อเสียถ้าศิษยาภิบาลไม่รอบคอบพอ ข้อแรก คู่สมรสที่เป็นกังวล
อาจมีมุมมองที่จ ากัดหรือไม่ถูกต้องต่อสถานการณ์ คู่สมรสอาจมีส่วนเพ่ิมปัญหาได้

ในพื้นที่ที่ตนเองมืดบอด ศิษยาภิบาลจึงต้องระวังคู่สมรสที่เป็นกังวลนี้และอาจ
ต้องการมุมมองตามแนวทางพระคัมภีร์ด้วย สุภาษิต 18:17 กล่าวว่า 
 

“ผู้แถลงคดีของตนก่อนดูเหมือนเป็นฝ่ายถูก 
จนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะมาสอบสวนเขา” 

 
ถ้อยค าแห่งปัญญานี้ ได้เตือนศิษยาภิบาลเมื่อพูดถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของปัญหา 

ก่อนอื่น ให้ตั้งใจฟังให้ดี ศิษยาภิบาลต้องเป็นฝ่ายส ารวจข้อมูลอย่างจริงจังโดย
สอบถามจากคู่สมรส ไม่ใช่ฟังจากข้อสรุปของอีกฝ่าย  
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ประการที่สอง เจ้าของปัญหาอาจไม่อยากเปิดใจมารับค าปรึกษาซึ่งต่าง

จากคนท่ีมาด้วยตนเอง ความจริงที่ไม่มาเองอาจเพราะยังไม่พร้อมหรืออยากได้รับ
ความช่วยเหลือจริงจัง ถ้าศิษยาภิบาลเข้าไปแทรกแซงโดยยึดตามค าพูดของบุคคล

ที่สามอาจท าให้สถานการณ์แย่ลง ค าแนะน าที่ดีที่สุดส าหรับเพื่อนผู้หวังดีคือหนุนใจ
ให้เจ้าของปัญหาเป็นฝ่ายติดต่อกับศิษยาภิบาลโดยตรง หรืออนุญาตให้ศิษยาภิบาล

เป็นฝ่ายติดต่อไป 
 เมื่อได้รับการรับรองว่าไม่เป็นการแทรกแซง คุณควรใช้ความอดทนค่อย ๆ

พูดกับคนที่มีปัญหา ช้ีไปที่พระคริสต์เพื่อเป็นหนทางแก้ไข และดีที่สุดอีกอย่างคือ 
บอกให้รู้ล่วงหน้าว่าได้ยินปัญหานี้มาจากใคร ในแทบทุกกรณี คุณควรพูดกับเพื่อน

ผู้หวังดีให้ชัดเจนว่าต้องบอกช่ือ เพื่อให้เจ้าของปัญหารู้ว่านี่เป็นการตัดสินใจจาก
เพื่อนที่ต้องการแสดงความรักและเป็นไปตามพระคัมภีร์ และเป็นการปกป้อง 

ทุกฝ่าย เข้าไปหาบางคนจากข้อมูลที่มีผู้กระซิบบอก ไม่ ได้ท าให้คริสตจักรเป็น
คริสตจักร หลีกเลี่ยงความอึดอัดโดยไม่พูดจาเยิ่นเย้ออ้อมค้อม ควรท าทุกสิ่งให้

ชัดเจนตั้งแต่ต้นโดยเร็ว 
 ให้ค าปรึกษาเมื่อมีคนมาบอก เหมือนเพื่อนแกะด้วยกันไปเตือนผู้เลี้ยงให้รู้

ถึงปัญหา และผู้เสี้ยงต้องส าแดงสติปัญญาในการเข้าหาแกะที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ  

 
ศิษยาภิบาลเป็นฝ่ายเริ่ม 
การให้ค าปรึกษาอีกแบบคือ ศิษยาภิบาลเป็นฝ่ายเริ่ม โดยติดต่อผู้ที่ตกอยู่ใน
ปัญหาชีวิต อาจล าบากใจที่ต้องเข้าหาบางคนเพื่อดูแลเขาในหน้าที่ศิษยาภิบาล 

(ทิตัส 2:15; ฮีบรู 13:17) แต่ไม่ควรน าสิทธิอ านาจที่มีเพื่อใช้ข่มขู่ โน้มน้าว โต้เถียง 
หรือบังคับผู้ใด เราเคยเห็นศิษยาภิบาลหลายคนมีความตั้งใจชัดเจน มุ่งท างานให้
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เกิดผลและเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ แต่มองข้ามความอ่อนไหว การเห็นอกเห็นใจ

จนไม่ได้รับการตอบสนองอย่างที่ควร 
ศิษยาภิบาลควรพบอีกฝ่ายด้วยความจริงใจ ไม่อ้อมค้อม แต่ด้วยความ

อดทนและความรัก (1เธสะโลนิกา 5:14) ต้องใช้ทั้งทักษะและความกล้า สองสิ่งนี้
จะได้มาโดยการลงมือท า ศิษยาภิบาลครับ อย่าเก้อเขินจนละเลยภาระในฐานะ 

ผู้เลี้ยงราวกับพระผู้เลี้ยงของคุณไม่ได้อยู่ด้วย เมื่อสวมความถ่อมใจและความ
อดทน คุณจะกระตุ้นหัวใจแกะของคุณให้แสวงหาพระคุณที่พวกเขาไม่เคย

ตระหนักว่าตนเองต้องการเพียงใด 
การให้ค าปรึกษาโดยศิษยาภิบาลเป็นฝ่ายเริ่ม ผู้ เลี้ยงที่ดีต้องส ารวจ 

แยกแยะผู้คนและสถานการณ์ให้รอบคอบ โดยเฉพาะผู้เลี้ยงเองต้องแสดงความ
อดทนและไม่ย่อท้อขณะให้ความช่วยเหลือ 
 
เริ่มต้นติดต่อ 
เมื่อได้พูดถึงความจ าเป็นที่ศิษยาภิบาลต้องใส่ใจอย่างจริงจังแล้ว ศิษยาภิบาลควร

เริ่มต้นการให้ค าปรึกษาอย่างไร? การติดต่อเริ่มต้นโดยมีสามสิ่งที่ต้องน ามาคิด : 
ดูภาพรวม เรียงล าดับ และติดตาม 

 
ดูภาพรวม 
เรามักขอฟังภาพรวมของปัญหาก่อนเสมอ ซึ่งท าได้อย่างเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ ดูภาพรวมอย่างเป็นทางการท าได้โดยส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับประวัติ
ส่วนตัวของผู้มีปัญหา เพื่อก าหนดกรอบของปัญหา และสรุปมุมมองที่พวกเขามี

ต่อสถานการณ์ เรามีแบบสอบถามนี้ในภาคผนวก ค สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้  
ภาพรวมของปัญหาแบบไม่เป็นทางการ คือให้ผู้มีปัญหาเขียนเล่าปัญหาให้ฟังสัก

สองสามย่อหน้า 
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ภาพรวมให้ประโยชน์หลายอย่าง ให้ศิษยาภิบาลมีเวลาเตรียมข้อมูลและ

หาตัวช่วยก่อนเริ่มให้ค าปรึกษา อาจคุยกับผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง หาหนังสือท่ีเป็น
ประโยชน์ให้ผู้มีปัญหาอ่าน หรือเตรียมคริสเตียนบางคนท่ีเคยผ่านปัญหานี้มา  

ภาพรวมท าให้คุณมีโอกาสอธิษฐานเผื่อผู้นั้นและปัญหาของเขาก่อนเริ่มให้
ค าปรึกษา ขอหนุนใจให้ศิษยาภิบาลพัฒนานิสัยในการอธิษฐานเผื่อทุกคนที่ต้อง

พบในวันนั้นในช่วงเฝ้าเดี่ยวตอนเช้า เป็นวิธีที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการใช้
สติปัญญาของตัวเองในการแก้ปัญหาแทนที่จะพึ่งพิงพระปัญญาที่พระเจ้ามอบให้ 

(ยากอบ 1:5-8)  
ประโยชน์อีกอย่างของภาพรวมคือช่วยให้ผู้มีปัญหาได้มีเวลาเรียบเรียง

และทบทวนความคิดก่อนพูดคุย บ่อยครั้งพวกเขาไม่รู้ว่าจะอธิบายปัญหาให้ฟัง
อย่างไร โดยเฉพาะต่อหน้าคุณ เขาต้องแยกแยะ และฝ่าเข้าไปในความซับซ้อน

ของปัญหาที่ตนเองทนทุกข์ ไม่มีใครที่จะสรุปชีวิตตนเองได้อย่างสั้นกระชับและ
เป็นระเบียบ บ่อยครั้งผู้คนจะพูดอ้อมค้อม วกวน หรือพ่นขยะพิษออกมาให้ศิษ

ยาภิบาลต้องเช็ดล้าง “ผมก าลังสู้กับ... ภรรยาผมเกลียด...  บางทีผมควรต้องคิด
เรื่อง...สักหน่อย พวกเขาชอบบอกผมว่า...” กว่าเรื่องที่เล่าจะจบลงนาฬิกาก็เดิน

ไปกว่ายี่สิบนาที ถ้าได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจะช่วยให้รับมือกับข้อมูลที่โถมเข้ามาได้ 
 
เรียงล าดับ 
ในฐานะศิษยาภิบาล เมื่อรู้เรื่องราวที่เจ็บปวดจนจบแล้ว ตอนนี้เป็นเรื่องของเวลา

และพลังงานของคุณ เราวางใจว่าพระเจ้าทรงวางภาระให้คุณเพื่อประโยชน์สุขแก่
คนของพระองค์ จะท าสิ่งนี้ให้ได้ผลที่สุด คุณต้องเรียงล าดับว่าส่วนไหนท่ีควรใส่ใจ

และใช้เวลามากที่สุด เมื่อรู้ภาพรวมของสถานการณ์ คุณพอจะให้น้ าหนักกับบาง
เรื่องได้ 
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เวลาที่ต้องใช้ ส าหรับปัญหาชีวิตคู่หรือปัญหาความประพฤติอาจใช้เวลา

น้อยกว่าปัญหาซับซ้อนที่ฝังรากลึกในระบบความคิด หรือรูปแบบพฤติกรรมที่
เป็นมานาน เราไม่ได้บอกว่าศิษยาภิบาลควรเรียงสถานการณ์เริ่มจากที่ใช้เวลา

น้อยที่สุด ที่จริงเรื่องที่ต้องการเวลามากมักเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจมากที่สุด 
แต่ศิษยาภิบาลควรตระหนักรู้ถึงกรอบเวลาที่ควรใช้  ประสบการณ์จะบอกคุณได้ 

ระดับการตรวจสอบที่ต้องการ ปัญหาบางอย่างต้องใช้เวลาเพื่อตรวจสอบ
ความคิดและความปรารถนาของผู้คน ไม่ว่าจะประวัติส่วนตัว หรือความสัมพันธ์

กับผู้อื่น ส าหรับคนที่ต้องตรวจสอบลงลึก ต้องให้ล าดับความส าคัญก่อนสถาน 
การณ์ที่ตรงไปตรงมาอาจให้ผู้น ากลุ่มย่อย หรือเพื่อนคริสเตียนด้วยกันที่เต็มใจให้

ช่วยติดตาม 
ระดับความเร่งด่วน ทุกสถานการณ์เป็นเรื่องเร่งด่วนเสมอส าหรับคนที่มี

ปัญหา แต่ส่วนหนึ่งในหน้าที่ของศิษยาภิบาลคือช่วยให้ผู้คนเห็นปัญหาของตนเอง
ในบริบทความต้องการของคนอื่น บางกรณีที่มาขอค าปรึกษาก็ไม่ได้เร่งด่วน

เท่ากับกรณีอื่น ๆ ศิษยาภิบาลที่ฉลาดต้องรู้กรอบเวลา ไม่ว่าเวลาของเจ้าหน้าที่
คริสตจักร และของผู้อาวุโสด้วยกัน รู้จักสมาชิกบางคนที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ทาง ในกรณีที่ไม่เร่งด่วน ศิษยาภิบาลต้องไม่รู้สึกผิดที่ให้เวลาแค่ครั้งเดียวหนุนใจ 
ผู้ขอค าปรึกษาให้ใช้เวลากับพระวจนะอย่างสม่ าเสมอเพื่อเติบโต หรือจนกว่าภาระ

การให้ค าปรึกษาจะลดลง เราจะกลับมาพูดเรื่องการน าพันธกิจอื่น ๆ ในคริตสจักร
มาใช้ในบทที่ 7  

รู้จักกับคนท่ีคุ้นเคยในการใช้พระวจนะ ตัวช่วยอีกอย่างคือความสัมพันธ์ที่

ผู้ต้องการความช่วยเหลือมี ถ้าคนที่คุ้นเคยกับการใช้พระวจนะมีน้อย การให้
ค าปรึกษาก็ต้องมาก่อน ศิษยาภิบาลควรกระตือรือร้นห่วงใยคนที่ต้องคล าหาทาง

เอง บางครั้งสถานการณ์ที่เผชิญอาจเกินการควบคุม และผู้มีปัญหาก็ไม่มีใคร 
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ที่เขาไว้ใจได้ ศิษยาภิบาลต้องคอยติดตามคนเหล่านี้ ไม่ใช่เพื่อให้ค าปรึกษา

โดยตรง แต่เช่ือมเขาเข้ากับชีวิตในพระกาย     
 
ติดตาม 
ประเด็นสุดท้ายท่ีต้องพิจารณาในครั้งแรกที่พบกันคือ คุณต้องติดตามคน ๆ นี้มาก
แค่ไหน ยอมรับว่าการติดตามคนเป็นสมการที่ศิษยาภิบาลยากที่จะค านวณ เขา

ต้องช่ังน้ าหนักความเร่งด่วนของสถานการณ์ ใจที่เปิดรับของผู้มีปัญหา และความ
ต้องการอื่น ๆ ของที่ประชุม สิ่งนี้จะยากเป็นพิเศษส าหรับเพื่อนที่มาปรึกษาแทน 

หรือศิษยาภิบาลที่ เป็นฝ่ายติดต่อไป และมีไม่กี่คนที่อยากให้มีการติดตาม 
แต่การติดตามคนที่ไม่ใส่ใจบ่อยครั้งเป็นเสียงเรียกส าหรับศิษยาภิบาล ทักษะคือ

ต้องแยกแยะให้ออกว่า ควรติดตามแค่ไหน และสถานการณ์ที่แตกต่างจะเป็นตัว
บอกถึงวิธีการติดตามที่แตกต่างกันไป นีเ่ป็นตัวอย่างที่ควรน ามาพิจารณา   

 พวกที่สนใจแต่แรก แต่ไม่ยอมตามไปต่อจนจบ บ่อยครั้งในความอลเวง
และความสิ้นหวังท่ามกลางปัญหา ผู้คนจะวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากศิษยาภิบาล 

หลังจากนั้นอาจรู้สึกอับอาย และคอยหลบเลี่ยงเมื่อถูกติดตาม คุณไม่ควรปล่อยให้
เขาหลงไปจากทาง จงหนักแน่น ไม่ท้อถอย อย่างน้อยให้ผ่านการพบกันครั้งแรก
ไปก่อนเพื่อมีโอกาสยับยั้งไว้ ปกติเมื่อผู้คนข้ามผ่านความลังเลและมาพบกันครั้ง

แรกได้ พวกเขาจะเห็นถึงคุณค่าที่ได้เข้ามาในกระบวนการเพื่อการช่วยเหลือน้ี 
 พวกที่ไม่สนใจหรือยุ่งเกินไป ถ้าเราสามารถฉีดยาความต้องการการ

ช่วยเหลือเข้าไปในหัวใจผู้คนได้ งานของเราคงจะง่ายขึ้น แต่เมื่อท าไม่ได้ เราต้อง
เตรียมพร้อมให้ความส าคัญกับคนที่มองหาความช่วยเหลือ ได้พบกับบางคนเป็น

ครั้งแรกไม่ใช่เรื่องยาก แต่การยอมให้ความร่วมมือเข้าสู่กระบวนการอาจเป็น
ปัญหา และในบางกรณีตารางงานที่แน่นขนัดท าให้ยิ่งยากที่คน ๆ นั้นจะยอมทุ่ม

เวลาให้ ในกรณีเช่นนี้จะดีกว่า ที่จะเข้าหาพวกเขาโดยเรียงจากล าดับความส าคัญ 
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ถ้าคุณเสนอให้เขาช่ัวโมงละ 1,500 เหรียญ เพื่อให้มาพบคุณ พวกเขาจะมีเวลา

และทุ่มความสนใจให้ และพระวจนะที่คุณน าเสนอจะมีค่า ให้ความสุขและเป็น
ประโยชน์ต่อพวกเขา  

 พวกที่เป็นปฏิปักษ์ แม้แต่ในคริสตจักร บางครั้งผู้คนก็เป็นศัตรูและต่อต้าน
ผู้น าด้วยเหตุผลต่าง ๆ  ถ้าความไม่ชอบใจนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวในตัวศิษยาภิบาล 

เราแนะน าให้ผู้น าคริสตจักรจัดให้เขาคนนั้นพบกับศิษยาภิบาลท่านอื่นหรือผู้น าพันธ
กิจคนอื่น ๆ และแน่นอน ส่วนหนึ่งของการดูแลระยะยาวคือน าสู่การคืนดี แต่

พยายามท าความเข้าใจว่าท าไมถึงเขาถึงเป็นปฏิปักษ์ เป็นเรื่องที่ส าคัญมากในการ
ดูแลจิตวิญญาณคน  การเป็นปฏิปักษ์เป็นทางตรงไปสู่หนึ่งในสาเหตุของปัญหา

เป็นอย่างน้อย ในกรณีที่คน ๆ หนึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้น าทั้งหมดของคริสตจักร เป็น
การสมควรที่ผู้ปกครองของคริสตจักรต้องไปขอค าปรึกษาจากศิษยาภิบาลท่านอื่น 

ๆจากคริสตจักรอื่นที่มีปัญหาในท านองเดียวกัน 
พวกกระตือรือร้นจนออกนอกหน้า คุณอาจเคยมีประสบการณ์ได้รับ

โทรศัพท์หลายสายในวันเดียวจากคน ๆ เดียว คนท่ีตามติดคุณอาจก าลังรู้สึกอะไร
บางอย่างที่ไม่เหมาะสมอย่างรุนแรง และคุณอาจรู้สึกผิดที่คิดเช่นนั้น อย่ารู้สึกผิด 

ส่วนหนึ่งในการรักผู้คนคือช่วยปรับความคาดหวังของเขา และเป็นการดีที่จะวาง
กฎเกณฑ์บางอย่างที่ไม่ท าให้ผู้คนพึ่งพิงคุณมากเกินไป พวกเขาต้องเรียนรู้ว่า  

พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยเสมอ และคุณเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ในท่ามกลางผู้รับใช้
คนอื่น ๆ ที่จะเดินไปกับเขาในเส้นทางที่ยาวไกล พวกเขาต้องเรียนรู้ว่าผู้รับใช้ 
พระเจ้าทุกคนต่างมีความจ ากัด 

 ด้วยสถานการณ์เหล่านี้ ศิษยาภิบาลต้องคอยหลีกเลี่ยงท่ีจะไม่ผลักดันบาง
คนเข้าสู่กระบวนการให้ค าปรึกษามากเกินไป บางครั้งเวลาของพระเจ้านั้นต่าง

จากเรา และเราสามารถมอบคน ๆ นั้นไว้กับพระองค์ตราบเท่าที่เราเฝ้าดูแลอย่าง
ใกล้ชิด อาจเป็นได้ที่พระเจ้าตั้งพระทัยให้คน ๆ นั้นโดนปัญหาโจมตีจนน่วมก่อน 
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หรือทรงมีพระประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหัวใจของเขาผ่านหนทางอื่นขณะที่ให้ 

พระวจนะแทงทะลุเข้าไปในชีวิต เราต้องถ่อมใจเปิดรับพระเจ้า ไม่ฝืนใช้วิธีการ
หรืออุปกรณ์บางอย่างที่เราคิดว่าเหมาะสม 

 ในอีกด้าน คนที่เห็นได้ชัดเจนว่าด าเนินชีวิตอยู่ในความบาปและก าลัง
ท าลายตนเองและคนรอบข้างควรต้องเข้ามาพบกับศิษยาภิบาล ถ้าผู้นั้นปฏิเสธ 

การปฏิเสธของเขาจะบอกได้ว่า เขาปฏิเสธไม่ยอมกลับใจจากความบาป และใน
ที่สุดจะน าไปถึงขั้นตอนการลงวินัยของคริสตจักร 

 
ช่วงต่อไป : วิธีการของเรา 

ตอนนี้เราพอมีข้อมูลบ้างแล้วว่าการให้ค าปรึกษาควรเริ่มต้นอย่างไร เรา

สามารถก าหนดวิธีการเข้าถึง นี่เป็นแง่มุมสุดท้ายของสิ่งที่เราเรียกว่าแนวทางการ
ให้ค าปรึกษา หลังจากน้ัน เราก็พร้อมจะเดินเข้าสู่ขั้นตอนการให้ค าปรึกษา 
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สาม 
 

วิ ธี ก า ร ข อ ง คุ ณ :  
คุ ณ มี วิ ธี  

ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า อ ย่ า ง ไ ร  
 
 
 
คุณคงไม่ไว้ใจผู้เขียนที่อ้างว่าจะสอนวิธีพัฒนาการเทศนาอย่างครบถ้วนในหนึ่งบท
สั้น ๆ เราก็ไม่ได้อ้างเช่นกันในการให้ค าปรึกษา แต่คุณจ าเป็นต้องมีกรอบเพื่อ
ก าหนดทิศทางการสนทนาระหว่างให้ค าปรึกษา  เราพยายามเคี่ยวให้งวดลงเหลือ
แค่องค์ประกอบที่ จ า เป็น เพื่ อ ให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่ าก าลังท าอะไร 
เราวางเป้าหมายหลักสามข้อในการให้ค าปรึกษาไปแลว้:  น าปัญหาขึน้มา แสดงให้
เห็นความเกี่ยวข้องของข่าวประเสริฐ และช่วยผู้คนให้เติบโตเป็นเหมือนพระคริสต ์
ถ้าคุณมีเป้าหมายนี้ชัดเจนในใจ คุณจะมีโอกาสพูดในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์มาก   

ศิษยาภิบาลรู้ดีว่าพวกเขาต้องท ามากกว่าพูดด้วยความเมตตา “หยุด
เถอะ” หรือส่งข้อพระค าสองสามข้อให้พร้อมกับบอกว่า “บอกด้วยว่านี่ช่วยคุณได้
หรือไม่” การให้ค าปรึกษาของศิษยาภิบาลเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลักสาม
ประการ:  ฟัง พิจารณา และพูด   ศิษยาภิบาลจะใช้ทั้งสามแง่มุมนี้อย่างมีทักษะ
เพื่อเปิดเผยข้อมูล ช่ังน้ าหนัก และมอบแนวคิดเชิงลึกของการทรงไถ่ให้กับปัญหา
ในชีวิตผู้คน  
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วิธีการ 
หากเป้าหมายการให้ค าปรึกษาเป็นเหมือนภาพโครงร่างการก่อสร้าง วิธีก็จะ
เหมือนการเริ่มต้นแผนงานส าหรับเฟสต่าง ๆ ของการก่อสร้าง คุณเริ่มจากฐาน
ราก เคลื่อนไปสู่โครงเพื่อก่อสร้าง และจบลงที่งานนั้นส าเร็จ  

การให้ค าปรึกษาของศิษยาภิบาลจะไปตามแนวที่วางไว้–ย้ายจากการฟัง
ไปสู่พิจารณา และพูดคุย  

 ฟังปัญหา–เพื่อท าความเข้าใจกับบริบทชีวิตของบุคคลผู้นั้นและ
ปัญหาของเขา (สุภาษิต 18:2, 13; ยากอบ 1:19) 

 พิจารณาการตอบสนองของหัวใจ–หัวใจของบุคคลนั้นตอบสนองต่อ
พระเจ้า ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสถานการณ์อย่างไร (สุภาษิต 
20:5)  

 พูดความจริงด้วยใจรัก–เพื่อจะสอน ปลอบโยน เตือน ให้ก าลังใจ 
ให้ค าแนะน า และว่ากล่าวเมื่อเห็นสมควร (2โครินธ์1 ; โคโลสี 
3:16; 1เธสะโลนิกา 5:14) 

 
สามสิ่งนี้–ฟัง พิจารณา พูดคุย–เป็นกุญแจไปสู่แนวทางปฏิบัติ ทั้งสามสิ่ง

จะถักทอไปด้วยกันตลอดขั้นตอนการให้ค าปรึกษา 
1.ฟังปัญหา คุณต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ผู้คนมักเล่าปัญหาของตนเอง

แบบไร้จุดหมาย น าข้อมูลมากองทับซ้อนกันอย่างไร้ระเบียบ คุณสามารถจัดแบ่ง
ออกเป็นกองเล็ก ๆ ได้ เพื่อช่วยให้ผู้นั้นจัดระเบียบสิ่งที่ตนเองพูด นี่คือวิธีการจัด
ระเบียบที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์:  

 เหตุการณ์ สิ่งแรก เกิดอะไรขึ้น? เหตุการณ์ใดท่ีดูมคีวามส าคัญ
มากที่สุดต่อผู้มาขอค าปรึกษา?  

 คนอ่ืน ๆ ใครคือคนท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเรื่องที่เขาเล่า? คนเหล่านั้น
ปฏิบัติต่อผู้นี้อย่างไร? และผู้นี้ปฏบิัติต่อคนเหล่านั้นอย่างไร? 
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 ตนเอง ผู้นี้ยืนอยู่ที่จุดไหนของปัญหา? มองว่าตนเองเป็นเหยื่อ 
เป็นผู้กระท า ต่ ากว่า เหนือกว่า ไม่ใส่ใจ แหลมคม สับสน สมอง
ว่าง รู้สึกผิด บริสุทธ์ิใจ? 

 พระเจ้า ผู้นี้น าพระเจ้า (หรือไม่น า) เข้ามาในปัญหาหรือไม่? มี
มุมมองที่ให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในสถานการณท์ี่ยุ่งยากนี้อย่างไร? 

 
2. พิจารณาการตอบสนองของหัวใจ หลังจากรับรู้เหตุการณ์เบื้องต้น คุณ

ต้องกลับมาดูว่าหัวใจของผู้นี้ตอบสนองอย่างไรในแต่ละพื้นที่ การตอบสนองจะ
เป็นไปตามความเช่ือของเขา หรือสิ่งอื่น ๆ–ความกลัว โกรธ ท้อ โลภ ปล่อยตัว 
หลบเลี่ยง ละเลย โศกเศร้า ผิดหวัง ไม่พอใจ สงสัย  
 

 เหตุการณ์–ผู้นี้ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์และ
การตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือไม่? การตอบสนองของเขา
เป็นไปตามความเชื่อหรือตามสิ่งอื่น?  

 คนอื่น ๆ–ผู้นี้รักผู้อื่นหรือไม่? ได้รับอิทธิพลจากคนอื่น ๆ ที่ไม่
เป็นไปตามแนวทางพระคัมภีร์หรือไม่?  

 ตนเอง–อัตลักษณ์ของผู้นี้เป็นอย่างไร–พฤติกรรมปรับไปตาม
ความเชื่อหรือคุณค่าของตนเอง? และอัตลักษณ์นี้สอดคล้องกับสิ่ง
ที่พระเจ้าตรัสถึงพระองค์เองในข่าวประเสริฐหรือไม่?  

 พระเจ้า–ผู้นี้วางใจพระเจ้าว่าทรงเป็นอย่างที่พระองค์ตรัสว่า
พระองค์เป็น และท าในสิ่งที่ตรัสว่าทรงท าหรือไม่? หรือเขามี
ความต้องการที่จะให้พระเจ้าท าในแบบอ่ืนท่ียังเก็บง าไว้หรือไม่?  

  
3. พูดความจริงด้วยความรัก การพูดอย่างถูกต้องตามความต้องการของ

หัวใจจะเกิดขึ้นเมื่อได้ฟังและน าไปพิจารณา ศิษยาภิบาลรู้ว่าควรสอน ปลอบโยน 
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ตักเตือน ให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน า และน าค าสั่งจากพระวจนะโดยยึดตามการ
ตอบสนองของหัวใจผู้นั้น เป้าหมายคือเรียกผู้คนมาถึงความเช่ือด้วยวิธีที่คน
เหล่านั้นตอบสนองในหัวใจ เนื่องจากความเช่ือเท่านั้นเป็นหนทางเดียวที่จะ
ตอบสนองได้อย่างถูกต้อง (ฮีบรู 11:6, 13-16; 12:1-2) และความเช่ือมาจากการ
ได้ยินพระวจนะของพระคริสต์ (โรม 10:17) นี่คือเหตุผลที่ท าไมการให้ค าปรึกษา
จึงต้องเป็นไปตามแนวทางพระคัมภีร์ นี่คือวิธีการเหมาะสมที่ใช้พูดกับความ
ต้องการของผู้นั้น: 

 

 เหตุการณ์  ศิษยาภิบาลให้ค าแนะน าตามแนวทางพระคัมภีร์ที่
เหมาะสมต่อสถานการณ์ คนที่โศกเศร้า ให้ปลอบโยนโดยช้ีไปที่
ความหวังใจในพระเจ้า (โรม 8:18-25) คนที่ถูกท าร้าย ต้อง
ปกป้องจากผู้ที่ท าร้ายด้วยกฎหมาย (13:1-4) และให้อภัย (ลูกา 
6:27-36) ส าหรับคนที่กระวนกระวาย ต้องช่วยให้เข้าใจว่าความ
กลัวเผยให้เห็นความจ าเป็นที่ต้องวางใจในพระเจ้าผู้ทรงรักเรา  
(ฟีลิปปี 4:4-13)  

 คนอ่ืน ๆ  ศิษยาภิบาลจะช่วยผู้คนให้มีวิสัยทัศน์ตามพระคัมภีร์ใน
แง่ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นอย่างมีเกียรติและถ่อมใจในพระคริสต์ 
ความเชื่อหมายถึงรักผู้อื่น แทนท่ีจะเกรงกลัวหรือใช้พวกเขา (โรม 
13:8-10) ช่วยผู้คนให้เห็นความหมายของการเช่ือในสิ่งดีที่สุดของ
ผู้อื่น ขณะเดียวกับที่เห็นความผิดพลาดและบาปของเขาตาม
ความเป็นจริง (12:17-21) ช่วยให้รู้วิธีวางประโยชน์ส่วนตัวลงเพื่อ
เห็นแก่ผู้อื่น (ฟีลิปปี 2:1-8)  

 ตนเอง  ศิษยาภิบาลจะเรียกให้ผู้นั้นออกจากอัตลักษณ์ของฝ่าย
ปฏิปักษ์มาสู่พระคริสต์เพื่อเป็นแหล่งแห่งอัตลักษณ์ อัตลักษณ์
เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ผู้คนพยายามมองหาชีวิต–เป็นนักธุรกิจที่
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ประสบความส าเร็จ เป็นผู้รับใช้ที่มีเกียรติ เป็นแม่ที่เก่งกาจ–การมอง
หาอัตลักษณ์จากสิ่งเหล่านี้จึงเป็นคู่แข่งโดยตรงกับความมั่นใจใน
พระคริสต์แต่เพียงผู้เดียว (ฟีลิปปี 3:3-16) 

 พระเจ้า  ส าคัญที่สุด ศิษยาภิบาลต้องช่วยผู้คนให้มีมุมมองที่
ถูกต้องต่อพระเจ้าจากทางพระวจนะ ช่วยให้รู้จักและวางใจใน
พระองค์ให้เป็นหนทางส าหรับชีวิตที่มีความหมาย และเปลี่ยนไป
อย่างยั่งยืนในจิตวิญญาณ (เยเรมีย์ 9:23-24; โคโลสี 1:9-10)  

 
ภาพสาธิต 1 แสดงขั้นตอนของการฟัง การพิจารณา และการพูด 
 ภาพสาธิต 1  
 

  
 

 
          

 
 
บทสรุป 
เราได้วางแนวทางการให้ค าปรึกษาในสามบทนี้ เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ของการให้
ค าปรึกษาขณะที่ศิษยาภิบาลต้องท างานหนักเพื่อน าไปให้ถึงเป้าหมายของการให้
ค าปรึกษา และขมวดลงด้วยค าอธิบายถึงวิธีการในการให้ค าปรึกษา สิ่งนี้จะช่วย
ให้คุณเข้าใจกระบวนการที่คุณก าลังเดินเข้าไป เริ่มต้นด้วยการพบกันครั้งแรก 
ความหวังคือถ้าเราสามารถพาคุณเดินผ่านโครงร่างของการสนทนาในการ 
ให้ค าปรึกษาทั้งหมด คุณก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อด้วยตนเอง  
   

การตอบสนอง 
ในหัวใจของผู้คน 

ต่อพระเจ้า 
ต่อตนเอง 
ต่อผู้อ่ืน 

ต่อสถานการณ์ 

ศิษยาภิบาล 
ฟัง 

พิจารณา 
พูด 

ไปสู ่
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ข้อปฏิบัติสองสามอย่างที่ควรพิจารณาส าหรับห้องท างานของคุณ 
 
 รับมือกับน ้าตา เตรียมกล่องทิชชูไว้ตรงที่นั่งให้ใกล้มือของผู้ขอ

ค าปรึกษา แม้คุณจะวางไว้แต่คนที่ก าลังฟูมฟายมักมองไม่เห็น 
คุณอาจช่วย โดยพูดว่า: “มีกล่องทิชชูวางอยู่ข้างคุณนะครับ”  

 วางนาฬิกาอย่างมีกลยุทธ์  แขวนนาฬิกาไว้บนผนังเหนือเก้าอี้นั่งของ 
ผู้ขอค าปรึกษา ให้อยู่ในระดับสายตาที่คุณมองเห็น พยายามไม่เหลือบ
มองนาฬิกาข้อมือหรือหน้าจอโทรศัพท์ระหว่างพูดคุย เพราะจะท าให้
ผู้ขอค าปรึกษารู้สึกถูกเร่งเวลา แต่ให้แอบมองนาฬิกาบ้างเพื่อควบคุม
ให้ไปตามขั้นตอน โดยไม่ท าให้อีกฝ่ายเป็นกังวลเรื่องเวลา 

 หยุดการขัดจังหวะ  อย่ารับสายหรือดูข้อมูลจากหน้าจอโทรศัพท์
ระหว่างให้ค าปรึกษา ปิดเสียงโทรศัพท์ ถ้ามีสายเข้าให้เอื้อมมือไปปิด
โดยไม่ละสายตาจากผู้ขอค าปรึกษา 

 มองเห็นกันได้ตลอดเวลา  ห้องท างานของคุณควรมีกระจกที่ประตู
ใหญ่พอให้คนภายนอกมองเข้ามาได้ เก้าอี้ของผู้ขอค าปรึกษาควรวาง
อยู่ตรงจุดที่คนภายนอกมองไม่เห็น แต่เก้าอี้ของคุณควรมองเห็นได้
ผ่านกระจกประตู และให้มีคน (เช่น เลขานุการ) นั่งอยู่ที่โต๊ะหน้าห้อง
ท างาน  

 วางเฉพาะหนังสือท่ีแนะน้าบนชั นหนังสือ เราควรอ่านหนังสือท่ีช่วยให้
สะท้อนความคิดสม่ าเสมอ และหนังสืออื่น ๆ แต่ให้วางเฉพาะหนังสือ
แนะน าบนหิ้งในห้องให้ค าปรึกษา เมื่อผู้คนมองไปรอบ ๆ ห้อง พวก
เขาจะเห็นรายช่ือหนังสือและคิด “เล่มนั้นดูน่าสนใจ ศิษยาภิบาลยัง
อ่านเลย” หนังสือแย่ ๆ ให้เก็บไว้ที่บ้าน ท าแบบนี้จะช่วยให้ไม่สับสน
ว่าควรอ่านหรือไม่ควรอ่านอะไร  



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 

ส่วนที่สอง 
 

ก ร ะ บ ว น ก า ร  
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สี ่
 

พ บ กั น ค รั้ ง แ ร ก  
 
 

 
ถ้าจะมีการแข่งขันเพื่อดูว่าใครกลัวการพบกันครั้งแรกมากกว่ากัน ศิษยาภิบาลคง
เป็นฝ่ายชนะ ที่กระวนกระวายพอ ๆ กันคือ ผู้รับค าขอปรึกษากับความคิดที่ต้อง

เปิดเผยเรื่องส่วนตัวที่ก าลังดิ้นรน ศิษยาภิบาลน่าจะเป็นกังวลมากกว่าเพราะต้อง
เป็นฝ่ายรับฟัง เป็นฝ่ายที่ต้องมีค าตอบที่น ามาซึ่งชีวิต–หรืออย่างน้อย ไม่ใช่แตะไป

ที่ความตาย  
 ในท่ามกลางความวิตกกังวล ศิษยาภิบาลอาจตอบสนองในแบบที่ไม่ได้

เรื่อง เช่นกลัวการให้ค าปรึกษามากจนเป้าหมายหลักกลายเป็นท าให้จบ ๆ ไป 
หรือมาพร้อมกับรายการค าถามที่เกี่ยวข้องแบบหลวม ๆ เพื่อให้เวลาหมดไป หรือ

ปัดความรู้สึกกดดันออกไปโดยคว้าหนังสือจากบนหิ้งมาแนะน า หรือน าพระวจนะ
บางตอนมาพูดคุย หรือท าทั้งสองอย่างแบบเก้ ๆ กัง ๆ 

 เราวางเป้าหมายหลักสามประการในการให้ค าปรึกษาไว้แล้ว (ในบทที่ 2) 
เพื่อพูดถึงปัญหา เพื่อแสดงถึงความเกี่ยวข้องของข่าวประเสริฐ และเพื่อช่วยให้

ผู้คนเติบโตเป็นเหมือนพระคริสต์ สิ่งนี้เป็นเหมือนแบบโครงร่างของอาคาร และ
เราได้ให้ข้อคิดในการเตรียมตัวส าหรับการพบกันครั้งแรก (บทที่ 2) เรายังได้ให้

วิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายหลักของการให้ค าปรึกษา (บทที่ 3) การเตรียมตัว
และวิธีการนี้เป็นเหมือนศิลาที่วางฐานรากเพื่อรองรับตัวอาคารทั้งหลัง 

 เมื่อได้จัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ ของเบื้องหลังขั้นตอนการให้ค าปรึกษาไปแล้ว 
ให้มาดูว่าสิ่งเหล่านี้จะปูทางไปสู่การพบกันครั้งแรกอย่างไร การพบกันครั้งแรกไม่



กระบวนการ 

58 

จ าเป็นต้องเป็นก้าวแรกไปสู่เส้นทางอีกหลายเดือนข้างหน้า ศิษยาภิบาลส่วนใหญ่

ไม่สามารถพบใครเป็นเวลานานหลายเดือนหรือเป็นปีได้ ด้วยตารางงานที่แน่น
ขนัด ไม่ว่าการเทศนา เวลาให้ครอบครัว ศิษยาภิบาลส่วนใหญ่จะมีแม่แบบระยะ

สั้นส าหรับดูแลสมาชิก เมื่อมีคนมาขอพบศิษยาภิบาล การนัดพบหนึ่งถึงห้าครั้ง
เป็นเรื่องปกติ หกถึงสิบครั้งแม้จะมากแต่ก็เป็นไปได้ มากกว่าสิบครั้งน่าจะไม่ปกติ 

แม้จะเป็นระยะสั้น ๆ แต่แม่แบบนี้ก็เกิดผลได้ โดยเฉพาะเมื่อมีชีวิตที่ผูกติดกับ
พันธกิจแห่งพระวจนะ ทั้งเป็นส่วนรวม (เทศนา สั่งสอน ร้องเพลงนมัสการ 

อธิษฐาน) และที่เป็นส่วนตัว (กลุ่มย่อย กลุ่มสามัคคีธรรม สร้างสาวกส่วนตัว)  
 การพบกันครั้งแรกเกี่ยวข้องกับการรับฟังเป็นส่วนใหญ่ เป็นจุดตั้งต้นแรก

บนเส้นทางสายนี้ ให้ตั้งใจฟังให้ดีเพราะจะได้ประโยชน์มาก และนี่คืออีกสี่
เป้าหมายเจาะจงในการพบกันครั้งแรก เป้าหมายเหล่านี้บ่อยครั้งที่คาบเกี่ยวกัน 

และไม่จ าเป็นต้องแยกกันท า 
 
สร้างความสัมพันธเ์พื่อเชื่อมโยง 
ประการแรก  สร้างความสัมพันธ์เพื่อเช่ือมโยง เมื่อมีคนก้าวเข้ามาในห้องท างาน 
ข้อแนะน าท่ีดีคือ ทักทายด้วยค าพูดที่เป็นมิตรและถามเรื่องทั่ว ๆ ไป สิ่งนี้อาจง่าย
ถ้ารู้จักกัน แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่รู้จัก อาจถามเรื่องงาน เรื่องสุดสัปดาห์ที่

ผ่านมา ข่าวสารบ้านเมือง หรือทีมฟุตบอลที่จะลงแข่งพรุ่งนี้ การพูดคุยกัน
เล็กๆน้อยๆอาจท าให้ผู้นั้นรู้สึกว่าปัญหาของเขาไม่ได้เป็นทุกสิ่งในชีวิต  

 แต่ศิษยาภิบาลต้องเป็นฝ่ายน าผู้นั้นเข้าสู่เรื่องที่เป็นปัญหา คุณอาจเป็น
ฝ่ายเปิดประเด็นโดยพูดว่า “มีอะไรให้ผมช่วยได้บ้างครับ?” หรือถ้าคุณท า

การบ้านมาดี “ผมได้อ่านท่ีคุณส่งมาให้แล้วและได้อธิษฐานเผื่อ ตอนนี้เป็นอย่างไร
บ้างครับ?” ไม่จ าเป็นต้องพูดอะไรที่ฟังดูยาก เปลี่ยนจากพูดคุยทั่วไปไปสู่การให้

ค าปรึกษาด้วยค าถามที่ธรรมดาและตรงไปตรงมา  
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 ขณะท าสิ่งนี้ จ าไว้ว่าคุณก าลังมองหาของส าคัญที่สุดสี่อย่างเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ในการให้ค าปรึกษา นั่นคือ: ความไว้ใจ ความเมตตา ความรัก และ
ความนับถือ นี่เป็นศิลาฐานรากในการพูดคุยเพื่อใหค้ าปรึกษา 

 ความไว้ใจ  ความไว้ใจสามารถเป็นน้ ายาทองค าของการให้ค าปรึกษาได้ 
หากปราศจากสิ่งนี้ เรื่องอื่น ๆ ก็คงเดินหน้าไปไม่ได้ คุณอาจคาดหวังว่าปกติแล้ว 

ศิษยาภิบาลจะได้รับความไว้ใจจากสมาชิกเพราะเป็นผู้รับใช้ แต่คุณจะพบว่าใน
การให้ค าปรึกษา เช่นเดียวกับความสัมพันธ์อ่ืน ๆ การได้รับความไว้ใจเป็นส่วนตัว

เป็นสิ่งที่ต้องท าเพื่อให้ได้มา คนส่วนใหญ่ที่มารับค าปรึกษามักมาด้วยความหวัง
เต็มเปี่ยมผสมกับความสงสัย พวกเขาจะเปิดเผยต่อศิษยาภิบาลเพราะได้เห็นงาน

ที่รับใช้อยู่ ในคริสตจักร  แต่ขณะเดียวกันก็สงสัยไปด้วยเพราะไม่แน่ใจว่า 
ศิษยาภิบาลจะเปิดใจรับเขาและเก่งพอจะช่วยได้จริงหรือ ส่วนใหญ่ความไว้ใจ

ได้มาจากการแสดงความถ่อมด้วยการตั้งใจฟังและพูดด้วยความเอาใจใส่ ไม่มีใคร
กล้าไว้ใจพวกอวดเบ่งรู้ไปทุกเรื่อง ในอีกมุม ส่วนใหญ่ของการไว้วางใจคือ  มอง

ออกถึงความมั่นใจ–ไม่ใช่มั่นใจในตนเอง แต่มั่นใจในพระเจ้าผู้ประทานสติปัญญาที่
จ าเป็นส าหรับการแกป้ัญหา และเป็นวิธีรับมือกับปัญหาของศิษยาภิบาลที่มีความ

เมตตาแต่หนักแน่น ผู้คนมักจะมองเห็นความมั่นใจแบบนี้–ไม่ใช่จากพวกอวดเบ่ง 
แต่เป็นคนท่ีถ่อมใจและมั่นใจในพระเจ้า  

 ความเมตตา เมื่อมีผู้มาพบพร้อมปัญหา พวกเขาจะอ่อนไหวและง่ายที่จะ
รู้สึกว่าตนเองก าลังถูกตัดสิน ส่วนใหญ่คนที่มาจะรู้ตัวว่าท าผิด แม้ไม่ได้อยากจะ
ยอมรับ แต่เรด้าร์ในการรับค าต าหนิของพวกเขาจะไวมาก ถ้ารู้สึกว่าถูกตัดสิน–

ด้วยค าพูด ด้วยบรรยากาศ ด้วยภาษากาย–คุณก็จะไปไม่ถึงไหน บางครั้งความ
อ่อนไหวของพวกเขาพุ่งปรี๊ด จึงยากที่พวกเขาจะอดคิดไม่ได้ว่าก าลังถูกคุณตัดสิน 

แต่ด้วยการแสดงความอดทน ศิษยาภิบาลอาจท าลายก าแพงป้องกันตัวของพวก
เขาลงได้ การมีท่าทีแห่งความเมตตาไม่ใช่เป็นแค่กลยุทธ์ในการสื่อสาร เพราะถ้า
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เป็นเช่นน้ัน อีกไม่นานความจริงก็จะเปิดเผย แต่ควรเป็นสิ่งท่ีออกมาจากใจเหมือน 

พระเจ้า–กว้างใหญ่ด้วยพระทัยเมตตา กระตือรือร้นเพื่อให้คนเขลา คนหลงหาย 
หรือพวกปฏิปักษไ์ด้รับการไถ่ 

 แน่นอน คุณเองก็จะมีส่วนในความเขลานั้นด้วย–บางครั้งคุณพูดอะไรที่ 
โง่เขลา ขณะที่ผู้ขอค าปรึกษาแบ่งปันให้คุณฟังอย่างจริงใจถึงความคิดและความ

ต้องการของพวกเขา เหตุผล และพฤติกรรมที่แสดงออก คุณจะสัมผัสได้เสมอ 
(และถูกต้องด้วย) ว่าพวกเขาโง่เง่าขนาดไหนในบาปนี้ ร่ายรายการได้ยาวเหยียด:  

ท าร้ายตนเอง คิดฆ่าตัวตาย สื่อสารท าลายล้าง เหล้าและยาเสพติด เย่อหยิ่งและ
เห็นแก่ตัว เกลียดชัง ริษยา หักหลัง ในช่วงเวลานั้น คุณต้องอธิษฐานขอพระทัย

ของพระบิดาที่ทรงแบกรับความอับอายของลูกท่ีออกนอกทาง แทนท่ีจะเป็นหัวใจ
ของพี่ชายที่ถากถางและซ้ าเติมน้องให้ต้องอับอาย (ลูกา 15:11-32) ไม่ได้พูดเกิน

เลยนะครับศิษยาภิบาล เพื่อพูดให้ฟังว่าพระเจ้าได้ท าสิ่งใดให้คุณในพระคริสต์คือ
น าคนโง่เง่าหลงผิดมา และประทานสติปัญญาที่ชอบธรรมของพระบุตรให้  อย่า

ลืมสิ่งนี้ครับ จงจ าพระเมตตาที่พระเจ้ามีให้คุณ และคุณจะพร้อมมีใจเมตตาให้กับ
คนบาปท่ีนั่งอยู่ตรงหน้าคุณ มีหลายคนบอกเราหลังจากพบกันครั้งแรกว่า “ผมมา

ที่น่ี คาดหวังจะได้ยินค าต าหนิ ไม่ใช่ความเมตตา”  
 ความรัก  ก็เหมือนกับความเมตตา และแหล่งแห่งความรักคือพระเจ้า 

“เรารัก ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน” (1ยอห์น 4:19) “ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้า
พระเจ้าทรงรักเราอย่างนั้น เราก็ควรจะรักกันและกันด้วย” (4:11) ส่วนหนึ่งใน
แผนการของพระเจ้าคือให้ส าแดงความรักนี้ออกไปสู่โลกที่อ่อนล้า เพื่อท าให้ความ

รัก ความห่วงใย การดูแลกันและกันของคริสเตียนเห็นเป็นรูปธรรม อัครสาวก
ยอห์นประกาศถึงความจริงว่า พระเจ้าผู้ที่มองไม่เห็นด้วยตา และเหมือนอยู่

ห่างไกลเกินสัมผัส ไม่ได้ห่างไกลเกินเรา เมื่อคุณส าแดงความรักเช่นนี้ จะกลายเป็น
สิ่งที่จับต้องได้ ยอห์นกล่าวว่า “ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า ถ้าเรารักกันและกัน  
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พระเจ้าก็สถิตอยู่ในเรา และความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา” (4:12) 

ศิษยาภิบาลได้รับสิทธิพิเศษ ที่จะท าให้พระเจ้าที่ผู้กระท าผิดจะมองไม่เห็น
สามารถมองเห็นได้เมื่อพวกเขาแสดงความรักในแบบพระคริสต์  

 รักใครบางคนแปลว่าแสดงความห่วงใยในทุกข์สุขของผู้นั้น แม้คุณไม่อาจ
ช่วยแก้ปัญหาที่เขามีได้ ความรักเช่นนี้มีความส าคัญกว่าการแก้ปัญหา ถ้าคุณเป็น

พวกชอบจัดการ จงระวัง เพราะไม่มีใครอยากเป็นโครงการให้คุณเข้าไปจัดการ 
เป็นการดีกว่าที่จะทุ่มเทให้กับทุกข์สุขของผู้นั้นมากกว่าพยายามหาทางแก้ปัญหา 

ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ต่างกันสิ้นเชิง 
 ความนับถือ  คุณจะพบตัวเองนั่งอยู่ตรงข้ามกับผู้ก่อเรื่องเสมอ พวกเขา

เองก็รู้ คุณก็รู้ และรู้ว่าคุณก็รู้ด้วย ถึงอย่างไรศิษยาภิบาลต้องให้ความนับถือแก่คน
ที่อยู่ในสถานะนี้ ต้องยอมรับว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อต้องรับมือกับคนที่ปลิ้นปล้อน 

เห็นแก่ตัว โง่เขลา อวดเบ่ง หรือแกล้งท าตัวเป็นเด็ก แม้ในกรณีเหล่านี้ ศิษยาภิ
บาลอาจต้องรักษาท่าทีที่แสดงความนับถือ ยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนเป็นพระฉาย

ของพระเจ้า (ปฐมกาล 1:26-28) และมีแนวโน้มเป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์ 
(โรม 8:29; 2เปโตร 3:9) ดังนั้น มนุษย์ทุกคนได้รับการปลูกฝังให้สะท้อนพระสิริ

ของพระเจ้า ไม่ว่าพระฉายนั้นจะบิดเบี้ยวหรือมอมแมมเพียงใด 
 แสดงความนับถือแปลว่าสามารถเข้าถึงได้ เราต่างก็เคยพบศิษยาภิบาลที่

ไม่ได้เป็นแบบนี้ นี่คือปัญหาใหญ่ การคิดว่าตัวเองชอบธรรมและตัดสินผู้อื่นจะ
ค่อย ๆ กัดกินหัวใจของผู้ที่สั่งสอนคนอื่น และไม่นานความเน่าเหม็นก็จะส่งกลิ่น
ออกมา กลิ่นท่ีคิดว่าตัวเองเหนือกว่าความถ่อมใจ เป็นกลิ่นเหม็นส าหรับพระครสิต์ 

เพราะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับแบบอย่างของพระองค์ (ฟีลิปปี 2:5-8) ทางเดียวที่จะ
เห็นประโยชน์ของผู้อื่นส าคัญกว่าของตนเองคือ แสดงความนับถือและแสดงความ

จริงใจต่อพวกเขา  
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ส ารวจความใส่ใจ 
พวกเราหลายคนคิดว่าตัวเองเป็นนักฟังที่ดี ที่จริงแล้วไม่ใช่เลย ศิษยาภิบาลหลาย

คนต้องต่อสู้เพื่ออดทนรับฟังผู้มาขอความช่วยเหลืออย่างตั้งใจ เราต้องหลีกเลี่ยง
การทดลองของศิษยาภิบาลที่จะเปลี่ยนจากช่ัวโมงแห่งการให้ค าปรึกษาไปเป็น

ช่ัวโมงแห่งการเทศนา ในการให้ค าปรึกษา ศิษยาภิบาลจะเป็นฝ่ายรับฟังก่อน และ
พูดทีหลัง เราต้องจ าค าเตือนของซาโลมอนใส่ใจไว้  

 
      คนโง่ไม่เพลิดเพลินในความเข้าใจ 

          แต่เพลิดเพลินในการแสดงความคิดเห็นของตนเท่าน้ัน (สุภาษิต 18:2) 
 

สิ่งส าคัญในเป้าหมายของการพบกันครั้งแรกคือ ท าความเข้าใจผู้นั้นและสิ่งที่เขา
เป็นกังวล จะรู้จักผู้คน–ว่าเขาตอบสนองอย่างไรต่อชีวิต ให้คุณค่ากับสิ่งใดมาก

ที่สุด ความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นอย่างไร ฯลฯ –คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้คุณท าเพื่อ
สะท้อนความห่วงใยที่พระองค์มีต่อพวกเขา นี่คือวิธีการที่น ามาใช้ได้ตามที่บอกไว้

ในบทที่ 3    
 เราเช่ือว่าวิธีที่ดีที่สุดคือเริ่มด้วยค าถามทั่วไป เพื่อให้ผู้นั้นเป็นฝ่ายน าการ
สนทนาเข้าสู่ปัญหาโดยไม่รู้สึกกดดัน ค าพูดที่เราแนะน า “มีอะไรให้ผมช่วยได้บ้าง

ไหมครับ?” ไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นจะตั้งหัวข้อการคุยตลอดทั้งช่ัวโมง แต่
หมายความว่าคุณก าลังให้เขาพูดถึงสิ่งที่เขาเป็นกังวลที่สุด 

 การฟังให้เป็น ต้องสร้างสมดุลที่ใช้ความละเอียดอ่อน ให้อิสระในการพูด 
และน าให้พูดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง เราต่างก็คล้อยตามไปได้ในแบบที่ต่างกัน 

พวกเราบางคนเป็นพวกตั้งใจฟังอย่างเดียว ไม่ถามค าถามที่ช่วยให้ผู้ขอค าปรึกษา
อยู่ในเส้นทาง ปล่อยให้เขาน าการสนทนาทั้ง ๆ ที่ก็ไม่รู้ว่าจะพากันไปไหน คนอื่น 

ๆอาจพยายามท าให้การพูดคุยเกิดผลมากเท่าที่ท าได้ โดยควบคุมอย่างเคร่งครัด
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ให้เป็นไปตามหัวข้อที่เตรียมไว้ ผู้มาปรึกษาจะรู้สึกว่าถูกจูงจมูก และไม่อยาก

เปิดเผยข้อมูลอย่างที่ต้องการ การฟังที่ทั้งให้ประโยชน์และน าการสนทนาให้ถูก
ทางเป็นทักษะที่ไม่ง่ายเลย 

 ให้คิดภาพล้อมรั้วการสนทนาไว้ แต่ไม่มีการควบคุม คุณต้องการให้ผู้ขอ
ค าปรึกษามีอิสระ เดินไปมาตามที่ต้องการได้ในขอบเขตที่เหมาะสม แต่ไม่ใช่ตีเส้น

แล้วบังคับให้เดินตาม อดทนฟัง อย่าพูดขัด แต่ในเวลาเดียวกันอย่านิ่งเฉย เพราะ
คุณมีเวลาราวหนึ่งช่ัวโมง ถ้าปล่อยให้เขาพูดตามที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ พวก

เขาอาจพูดสิ่งที่เกิดประโยชน์ แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่เกิดประโยชน์ กุญแจส าคัญคือ
ถามค าถามติดตามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มคือ ช้ีให้เห็นรั้วแต่ไม่ควบคมุ 

ค าถามติดตามที่ดีจะแสดงถึงความใส่ใจ และควบคุมการสนทนาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ และสามารถเข้าถึงก้นบ้ึงของปัญหานั้น 

 เพื่อถามค าถามติดตาม คุณต้องชัดเจนว่าข้อมูลประเภทไหนที่ต้องการ 
ถามค าถามที่น าไปสู่ปัญหาของหัวใจ ไม่ใช่รายละเอียดผิวเผิน น าวิธีการจากบทที่ 3 

มาใช้เป็นรั้วล้อม หลัก ๆ แล้ว คุณก าลังพยายามแยกแยะว่าหัวใจของคน ๆ นี้
ตอบสนองอย่างไรต่อพระเจ้า ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสถานการณ์ 

 ให้ถามค าถามเก็บรายละเอียดในชีวิตของผู้นั้นมากกว่าเรื่องผิวเผิน 
แน่นอนคุณต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของเขามากพอที่จะเข้าใจในบริบทที่

ใหญ่กว่าปัญหาของเขา แต่จะเป็นการเสี่ยงถ้าคุณไม่ออกไปให้พ้นจากขอบเขตนี้ 
เรามีแนวโน้มที่จะเก็บรายละเอียดข้อมูลจากชีวิตของบางคนมากกว่าจะถาม
ค าถามเพื่อติดตามให้ลึกลงไป ค าถามที่เจาะลึกจะเกี่ยวข้องกับปัญหาของหัวใจ 

เป็นค าถามที่ยากเพราะก้าวก่ายเข้าไปในพ้ืนท่ีส่วนตัว แต่เป็นสิ่งท่ีเผยให้เห็นตัวตน
จริงของคน ๆ นั้น (สุภาษิต 4:23; 20:5; มัทธิว 12:34; ลูกา 6:43-45) ติดตามเพือ่

เจาะเข้าไปในหัวใจจะท าให้คุณเข้าใจความคิด ความปรารถนา ความกระหาย 
และแรงจูงใจเบือ้งหลังพฤติกรรมของผู้นั้น ไม่ใช่ค าถามที่คุยแบบทั่วไป 
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 เราแนะน าให้คุณจดบันทึกเพื่อช่วยให้คุณจดจ่ออยู่ในการสนทนานั้น การ

จดบันทึกจะช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลที่ผู้พูดพ่นออกมาโดยไม่ใส่ใจที่จะเรียบ
เรียง ภาคผนวก ง อธิบายถึงวิธีจดบันทึก และจัดระเบียบข้อมูล บันทึกจะช่วยให้

คุณสามารถจดจ ารายละเอียดที่โถมเข้ามาได้อย่างถูกต้อง 
  
แสดงความหวัง 
หนึ่งในหน้าที่เบื้องต้นเมื่อพบกันครั้งแรกคือ แสดงให้ผู้ที่เหมือนก าลังสิ้นหวังได้
มองเห็นความหวัง ความหวังที่คุณแสดงไม่ใช่แค่บอกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเอง 

แน่นอนเราจะอธิษฐานถึงที่สุด แต่ให้รู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงใช้การทดสอบนี้เพื่อให้
สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าส าเร็จในชีวิตของผู้ที่วางใจในพระองค์  

 นีเ่ป็นเวลาเหมาะที่จะให้ผู้นั้นได้อ่านพระวจนะ ให้แน่ใจว่าคุณเปิดพระคัมภีร์
ไว้ระหว่างให้ค าปรึกษา ถ้าพระวจนะเป็นสิ่งส าคัญในขบวนการการเปลี่ยนแปลง 

คุณต้องแสดงให้เขาเห็น แต่วิธีน าพระวจนะมาใช้นั้นส าคัญพอ ๆ กับความจริงทีว่่า
คุณก าลังน ามาใช้  โดยพื้นฐานแล้ว คุณต้องการให้ผู้นั้นเห็นชีวิตตนเองจากมุมมอง

ของพระเจ้า ซึ่งแปลว่าคุณในฐานะศิษยาภิบาล จ าเป็นต้องมีความช านาญในการ
ใช้พระวจนะ การตีความพระวจนะอย่างคลุมเครือก็เหมือนคนตาบอดถือปืนขนาด
ใหญ่ มีอ านาจมากแต่ไม่อาจน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 การตีความพระคัมภีร์อย่างเชี่ยวชาญไม่อาจและไม่สามารถน ามาบรรจุใน
หนังสือเล่มเล็กนี้ได้ สิ่งที่เราต้องการเน้นที่สุดคือ ให้พระวจนะเป็นศูนย์กลางใน

การส าแดงพระสิริของพระเจ้าที่มีอยู่ในผู้นั้นและในงานของพระเยซูคริสต์ 
พระวจนะจะน าปัญหาทุกรูปแบบของมนุษย์ขึ้นมาตีแผ่ ความเกี่ยวข้อง สิทธิอ านาจ 

และความพอเพียง หมายความว่าสิ่งที่พระคัมภีร์เน้นเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในชีวิต
มนุษย์ ดังนั้น คนที่มาพร้อมกับความเครียดสูง เราต้องการให้เขารู้สึกผ่อนคลาย 

แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราใส่ใจที่สุด ความเครียดของผู้นั้นควรเป็นโอกาสดีที่จะปรับ
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มุมมองศูนย์กลางชีวิตให้มุ่งสู่ความหวังส าหรับนิรันดร์กาล ความหวังส าหรับนิ

รันดร์กาลจะปรับเปลี่ยนความรู้สึกของผู้นั้นท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตปัจจุบัน 
 ดังนั้น จงให้ความหวังโดยใช้สีสันอันหลากหลายที่มีในพระวจนะระบายลง

บนวิสัยทัศน์ในชีวิตผู้นั้นในพระสิริที่กว้างใหญ่ไพศาลของพระเจ้า หนึ่งในวิธีที่ท า
ได้คือจบการสนทนาครั้งแรกโดยสรุปปัญหาที่คุณได้ยินจากผู้ขอค าปรึกษา และ

เพิ่มพระวจนะจากพระคัมภีร์ที่ช้ีให้เห็นความเป็นไปได้ในสถานการณ์ของเขา 
ความหวังทั้งหมดตั้งอยู่บนพระราชกิจที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระท าให้แล้ว เพื่อ

กันความผิดพลาด พระวจนะข้อต่อไปนี้เป็นพื้นฐานท่ีดีที่พูดถึงชีวิตที่เปลี่ยนไปโดย
ความหวัง (โรม 15:13; เอเฟซัส 1:18-19; โคโลสี 1:21-23; 1ทิโมธี 4:10; ทิตัส 

3:5-7; 1เปโตร 1:3-5) แต่คุณสามารถเน้นความหวังในแง่มุมที่เจาะจงให้เหมาะ
กับแต่ละกรณี ตัวอย่างเช่น: 

 

 ในสถานการณ์ที่มีความทุกข์มาก ความหวังในความรอดของสรรพ

สิ่งทรงสร้าง (โรม 8:18-25) 

 ในสถานการณ์ที่โศกเศร้า ความหวังที่พระเจ้าจะท าให้ความ

โศกเศร้าที่มีอยู่ในปัจจุบันหมดไป (วิวรณ์ 21:1-5)  

 ในสถานการณ์ความขัดแย้ง ความหวังในสันติภาพของพระเจ้า

ระหว่างคู่กรณีที่เป็นศัตรูต่อกัน (เอเฟซัส 2:14-18) 

 ในสถานการณ์ขาดความไว้วางใจในพระเจ้า ความหวังที่พระเจ้าทรง

ยอมรับเรา แสดงถึงความเช่ือที่ซื่อสัตย์ (เพลงคร่ าครวญ 3:1-25)  
 

นี่เป็นเพียงสองสามตัวอย่าง ประเด็นคือคุณสามารถสอดแทรกความหวัง
เข้าไปในพระวจนะบางตอนที่ไม่มีค าว่า “ความหวัง” ได้ พระวจนะตอนใดก็ได้ที่

แสดงถึงพระลักษณะของพระเจ้าโดยทางข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ดังนั้น
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ความหวังเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่แทรกอยู่มีมากพอ ๆ กับมุมมองตามพระลักษณะของ

พระเจ้า การทรงไถ่ที่ตั้งพระทัยมอบให้แก่ผู้ที่ต่อต้านพระองค์ พระปรีชาสามารถที่
ทรงเปลี่ยนแปลงหัวใจใครก็ตามที่ตอบสนองในแบบที่ให้ชีวิต พระปัญญาในการ

จัดเตรียมรายละเอียดเล็ก ๆ น้อยในแต่ละวันอย่างพิถีพิถัน พระกรุณาต่อผู้
อ่อนแอและเจ็บปวด ความเที่ยงธรรมที่วันหนึ่งข้างหน้าจะท าสิ่งที่ผิดให้ถูกต้อง 

ความดุร้ายที่มีเพื่อปกป้องลูก ๆ ของพระองค์ เราไปต่อได้อีกมาก ประเด็นคือ
ความหวังที่แท้จริงคือหวังในพระเจ้า และคุณจะช่วยผู้ที่ดิ้นรนไดโ้ดยมอบมุมมองที่

เป็นรูปธรรมในพระลักษณะของพระเจ้าให้เป็นความหวังใจ และเหมาะสมต่อ
ความต้องการของแต่ละคน  

 
ต้ังความคาดหวัง 
เมื่อใกล้หมดเวลา คุณต้องแตะให้ถึงสิ่งที่เขาต้องน ากลับไปบ้านเพื่อตั้งความ

คาดหวังให้เหมาะสม ประการแรก มอบหมายงานให้ท า ส่วนหน่ึงของขั้นตอนการ
ให้ค าปรึกษาที่เกิดขึ้นนอกห้อง ต้องขอยืมภาษาที่เปโตรใช้ใน 1เปโตร 1:13-14 

การบ้านคือ สิ่งที่ช่วยเตรียมจิตใจให้พร้อมลงมือปฏิบัติ ตั้งความหวังบนพระคุณ
ของพระคริสต์ และดึงจิตวิญญาณออกจากความปรารถนาช่ัว เตรียมวิญญาณให้
พร้อมเติบโต ซึ่งเขาต้องออกแรงท าด้วยตนเอง 

 การบ้านเป็นส่วนส าคัญในการน าดวงวิญญาณมาถึ งพระคริสต์  
องค์ประกอบใหญ่ของการบ้านคือพระวจนะ โดยทั่วไป คุณอยากมอบพระวจนะ

ในตอนที่เกี่ยวข้องพร้อมกับค าถามที่ช่วยแต่ละคนให้น าไปใช้ในสถานการณ์ของ
ตนเองได้ พระวจนะที่คุณก าหนดให้ผู้มาขอค าปรึกษาไม่ควรมาจากการเลอืกอย่าง

ลวก ๆ และซ้ า ๆ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลา พระวจนะที่น าเสนอควรเป็นไปเพื่อ
การศึกษา และในแบบที่ช่วยให้บางคนเห็นว่าเกี่ยวข้องกับหัวใจตัวเองและน าสู่

พระคริสต์อย่างถูกต้องในสถานการณ์ที่เป็นปัญหา  
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 นี่เป็นตัวอย่างค าถามเพื่อให้แยกแยะได้ว่าตอนไหนท่ีช่วยได้: 

 

 คน ๆ นี้ต้องเห็นสิ่งใดที่ชัดเจนเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์? และ

เกี่ยวกับข่าวประเสริฐของพระองค์?  

 อะไรที่คน ๆ นี้จ าเป็นต้องเข้าใจให้ดีขึ้นเกี่ยวกับตัวของเขาเอง?  

 อะไรที่คน ๆ  นี้จ าเป็นต้องได้ยินเพื่อจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้? 

 มุมมองชีวิตของคน ๆ นี้จะถูกปรับไปโดยมุมมองเรื่องการทนทุกข์
ในพระคัมภีร์อย่างไร? 

 
ก าหนดพระวจนะพร้อมกับค าถามที่ช่วยน าคน ๆ นี้ลงสู่ข้อมูลเชิงลึก ค าถาม

เหล่านี้ไม่ควรซับซ้อนเกินไป แต่ควรเป็นค าถามพื้นฐานช่วยน าเขาไปสู่หลักการ
ของเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา ตัวอย่างเช่น: 

 
 ใช้เวลาสักครู่อ่านสดุดี 13 เป็นสถานการณ์ที่ผู้เขียนสดุดีบทนี้ก าลังตก

อยู่ในปัญหา แต่เขามีปัญหานี้ตั้งแต่ต้นจากมุมมองของพระเจ้า  
“พระองค์ซ่อนพระพักตร์” (ข้อ 1) คุณจะน าพระวจนะตอนนี้ให้

เกี่ยวข้องกับการตกงานของคุณได้อย่างไร? ผู้เขียนสดุดีทูลขอสิ่งใด
จากพระเจ้า (ข้อ 3)? ในสถานการณ์ของคุณ คุณคิดว่าพระเยซูจะทรง

ฟังค าทูลขอในแบบเดียวกันหรือไม่? ผู้เขียนสดุดีตกลงใจท าสิ่งใด 
หลังจากที่ได้ทูลขอไปแล้ว (ข้อ 5-6)? จะเป็นอย่างไรในกรณีของคุณ 
ถ้าคุณทั้งเกรงกลัว อับอายและถูกความโกรธที่ก าลังเกาะกุมอยู่ด้วย

ความสูญเสีย? 
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เพื่อจะท าสิ่งน้ีได้ดี คุณจ าเป็นต้องรู้พระคัมภีรแ์ละยิ่งถ้าคุณมปีระสบการณ์

ที่เคยได้รับทั้งค าปลอบโยนและความไม่สบายใจในหน้าพระคัมภีร์ ยิ่งท าให้คุณ
สั มผั ส ได้ ว่ า สิ่ ง ใด เหมาะสมส าหรั บผู้ ม าปรึ กษา  นอก เหนื อจากอ่ า น 

พระวจนะและอธิษฐาน ประโยชน์แบบอื่นในการบ้านที่มอบหมายอาจเป็น: 
 

 อ่านหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์พร้อมด้วยค าถามช่วยน า 

 ท าแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้อง เช่นเขียนจดหมายถึงบางคน 

 ท าแบบฝึกหัดเพื่อรับผิดชอบ เป็นโครงเพื่อก าหนดหน้าที่

รับผิดชอบของผู้นั้นท่ีเกี่ยวข้องกับพระเจ้าและผู้อื่น  

 ท าแบบฝึกหัดเรื่องความขัดแย้ง ที่ทั้งคู่มีพลังในการต่อสู้ในทาง

ปฏิบัติ พร้อมด้วยค าถามช่วยน า 

 จดบันทึก 

 เขียนค าอธิษฐานสรรเสริญ สารภาพ หรือขอบพระคุณ   
 

ความหวังของเราจากการท าการบ้านคือได้สอนคน ๆ นั้นให้วางใจในพระวจนะ 
ซึ่งไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้ การบ้านในรูปแบบอื่นควรเป็นไปเพื่อให้ภารกิจแห่ง 

พระวจนะเป็นศูนย์กลาง เพื่อการอธิษฐานและใคร่ครวญ  
 การบ้านประการที่สอง ขณะที่คุณสรุปลงในตอนท้าย ให้ใช้เวลาช่ัวครู่

ประเมินความสัมพันธ์ในการให้ค าปรึกษานี้ ในส่วนของเวลาที่ควรใช้ ศิษยาภิบาล
ต้องประเมินให้ดีเท่าทีจ่ะท าได้ว่าควรใช้เวลาเท่าไรกับกรณีนี้ และให้แจ้งอย่างคร่าว ๆ 

ว่าต้องพบกันอีกกี่ครั้ง ให้หลีกเลี่ยงค าสัญญาที่เกินจริง ถ้าไม่แน่ใจ คุณจะน าเรื่อง
นี้มาดูกันอีกครั้งในการพบกันครั้งหน้า และให้ชัดเจนว่าการพบกันแต่ละครั้งควร

ใช้เวลาเท่าไร เช่น ถ้าวางแผนจะพบกันสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละหนึ่งช่ัวโมงก็เป็น
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หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเกิดประโยชน์แก่ทั้งศิษยาภิบาลและผู้มาขอค าปรึกษา 

ถ้าห่างกว่านั้น–เช่นเดือนละครั้ง–คุณอาจเพิ่มเวลาเป็น 90 นาที หรือมากกว่า  
 ในกรณีที่ต้องติดต่อนอกเวลานัดพบ ศิษยาภิบาลต้องระวังในการก าหนด

ขอบเขตที่เหมาะสมเพื่อปกป้องครอบครัวและจิตวิญญาณของตนเอง แกะที่
อ่อนแอจะมีความสามารถพิเศษในการขุดหาช่องโหว่ในพื้นที่ของศิษยาภิบาล  

เราคงจะครอบครองเกาะเบอร์มิวด้าได้ถ้าทุกสายที่โทรมาให้ราคาหนึ่งเหรียญ 
และเริ่มต้นด้วยค าพูด “ฉันรู้ว่าคุณก าลังอยู่กับครอบครัว แต่ว่าฉัน...” เป็นการดี

ที่สุดที่จะก าหนดกรอบให้ชัดเจนว่าเวลาใดเหมาะและไม่เหมาะจะโทรมา โทรกลับ
ควรทิ้งช่วงนานแค่ไหน และที่โทรมามีเรื่องอะไรส าคัญ หนึ่งในศิษยาภิบาลมือใหม่

ของเราพลาดไปคือ บอกกับคู่สมรสที่มีปัญหาให้โทรมาได้ทุกเวลาที่ทะเลาะกัน 
ทายสิว่าเกิดอะไรขึ้น? เขาได้รับโทรศัพท์ทั้งคืน ชนิดถี่ยิบด้วย ดังนั้น เว้นแต่คุณ

ชอบฟังเสียงโทรศัพท์ข้างเตียงยามดึก คุณต้องพูดให้ชัดเจน     
 สิ่งสุดท้ายทีต่้องท าก่อนอธิษฐานปิดคือ จดลงในปฏิทินว่านัดพบครั้งต่อไป

คือเมื่อไร หลังจากพบกันครั้งแรกผ่านไป และทุกคนกลับเข้าสู่กิจวัตรวุ่นวาย
ประจ าวัน เราอาจเสียเวลาไปมาก ทั้งส่งอีเมล์ ส่งข้อความ หรือโทรศัพท์ตามหา

เพื่อนัดวันพบกันครั้งต่อไป สิ่งที่ง่ายที่สุดคือนัดและท าเป็นตารางล่วงหน้า ในขณะ
ที่ทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าในการพบกันครั้งแรง 

 จากนั้นอธิษฐานเผื่อพวกเขา อย่าอธิษฐานไปตามหน้าที่ แต่ให้อธิษฐาน
ด้วยความจริงใจ คุณต้องการสร้างแบบอย่างให้พวกเขามีความสัมพันธ์ที่เต็มตื้น
กับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ โดยเฉพาะอย่างเจาะจงในปัญหาของพวกเขา พยายาม

หลีกเลี่ยงค าพูดซ้ า ๆ ที่ท าให้พวกเขารู้สึกเบื่อหน่าย ขณะที่อธิษฐานส าหรับแต่ละ
ปัญหา ให้อธิษฐานในแบบที่ท าให้พวกเขาเห็นว่าข่าวประเสริฐนั้นเพียงพอจะ

ตอบสนองต่อปัญหาของพวกเขาได้ และพวกเขาสามารถเข้าไปใกล้พระบัลลังก์
แห่งพระคุณเพื่อรับความช่วยเหลือในเวลาทีต่้องการ 
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ห้า 
 

ภ า ร ะ ห นั ก เ พี่ อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  
 
ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาคนไหนก็จะบอกคุณได้ว่าฐานรากที่มีคุณภาพจะสร้างความ

มั่นใจได้ว่าการก่อสร้างขั้นตอนต่อไปจะประสบความส าเร็จ เช่นเดียวกับการให้
ค าปรึกษา บทเรียนก่อนหน้าครอบคลุมในส่วนของจุดเริ่มต้นของการสร้างอาคาร
เพื่อให้เข้าไปสู่ชีวิตของผู้มาขอค าปรึกษา คุณยังต้องไปต่อตามเส้นทางเพื่อให้

แผนการที่เตรียมไว้เดินหน้าได้ ในทุกขั้นตอน จ าไว้ว่าเราปูพื้นวิธีการไว้แล้วใน
เรื่องการฟัง พิจารณา และพูดในแบบที่ท าให้หัวใจตอบสนองต่อพระเจ้า ต่อผู้อื่น 

ต่อสถานการณ์ และต่อตนเอง 
 ส าหรับตอนนี้ เราจะสอนวิธีที่จะให้คุณเดินต่อไปตามขั้นตอนการให้

ค าปรึกษา ถ้าใช้เวลามากไปในจุดเริ่มต้น เราก็ใช้เวลาสร้างฐานรากที่มากเกิน
จ าเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร การตั้งโครงสร้างต้องใช้ทั้งความช านาญ

และเนื้องานในแบบที่แตกต่างไป  
 ขั้นตอนต่อไปจะครอบคลุมเวลาเกือบทั้งหมดในการพบกัน คุณอาจยัง

ใช้เวลาเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนจากการพบกันครั้งแรก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เรา
ไม่ได้บอกให้คุณเคลื่อนเข้าสู่งานส่วนที่ยากในสองสามครั้งแรกทันที แต่ค่อยๆ

พัฒนาไป บทนี้เราจะเปิดเผยสี่องค์ประกอบส าคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งของแต่ละครัง้
ที่พบกันสู่ระดับที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า: (1) ฟังข้อมูลล่าสุด (2) ถามถึงการบ้านที่

มอบให้ (3) ส ารวจสิ่งท่ีเป็นกังวล (4) เสนอความรอดเป็นทางออก   
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ฟังข้อมูลล่าสุด 
ประการแรก ฟังข้อมูลล่าสุด คุณต้องการรู้ถึงความรู้สึกที่ก าลังกดดันอยู่ใน

ความคิดผู้นั้นเมื่อเขาก้าวเข้ามาในห้องท างานคุณ บ่อยครั้งเขาอาจยังหงุดหงิดจาก
การพูดคุยกับคนอื่นก่อนหน้า กลัวที่จะบอกคุณถึงความล้มเหลวในสัปดาห์ที่ 

ผ่านมา หรือเป็นกังวลกับสถานการณ์บางอย่างจากที่ท างาน การถามว่าเป็น
อย่างไรบ้างจะช่วยให้เขากล้าเผยถึงสิ่งที่ก าลังกดดันอยู่ในใจ นี่อาจเป็นโอกาสทอง

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกว่าหัวใจเขาตอบสนองอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น 
และยังเป็นโอกาสยอดเยี่ยมที่จะแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใน

พระคัมภีร์ที่อาจดูไม่ส าคัญด้านจิตวิญญาณในตอนแรก พระคัมภีร์มีอ านาจเหนือ
ทุกข้อตัดสินที่มีอยู่ ในชีวิต และคุณท าให้ เห็นได้โดยแสดงความห่วงใยใน

ประสบการณ์ที่เขาเพิ่งเผชิญมา  
 คุณต้องการค าถามที่ง่ายและเป็นปลายเปิด แต่ต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ 

เพื่อควบคุมทิศทาง นี่เป็นค าแนะน าสองสามข้อซึ่งแตกต่างกันแต่ได้ในสิ่งเดียวกัน:  
 

 เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าสัปดาห์นี้มีอะไรใหม่บ้างในเรื่องที่เราคุยกัน  

 คุณเป็นอย่างไรบ้างในเรื่อง–ความท้อใจ หรือได้รับก าลังใจ? 

 คุณมีความคิดหรือเรยีนรูส้ิ่งใดใหมบ่้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา? 

 มีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ที่เกีย่วข้องกับสิ่งท่ีเราคุยกัน? 

 มีอะไรเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้หรือไม่ ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเรา
น ามาพูดคุยกัน?  

 

บางครั้งสิ่งที่เผยออกมาจากค าถามธรรมดา ๆ น้ี มีความส าคัญพอจะที่จะปรับทิศ
ทางการพูดคุย เพราะคุณจะสัมผัสได้ถึงบางเรื่องที่จ าเป็นต้องน ามาพูดคุยหรือใน

เวลาอื่น เขาอาจช่วยให้คุณรู้จักตัวตนของเขาได้ดีขึ้น ไม่ว่าแบบไหน การฟังข้อมูล



กระบวนการ 

72 

ใหม่ไม่เพียงแต่เป็นวิธีที่สุภาพเพื่อให้เข้าถึงส่วนส าคัญของการให้ค าปรึกษา แต่

เป็นสิ่งส าคัญเพื่อเข้าใจในประสบการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับผู้นั้น และท าให้คุณ
สามารถให้ค าปรึกษาได้โดยมองไปที่เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในชีวิตและจิตใจ

ของเขา  
 
ถามถึงการบ้านที่มอบให้ 
ถามถึงการบ้านที่มอบให้ก่อนหน้าควรท าทันทีต่อจากฟังข้อมูลล่าสุด คุณไม่ควร
ตรวจการบ้านเหมือนครูผู้ปกครอง แต่ส ารวจว่างานท่ีมอบให้ท าน้ันท าให้เขาเข้าใจ

จิตใจตนเองมากขึ้นและสามารถเห็นพระคริสต์ในท่ามกลางปัญหาได้  
 งานที่มอบให้ระหว่างการพบกันครั้งต่อไปควรเป็นพระวจนะในตอนที่

เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ เพื่อเรียนรู้ อธิษฐาน และใคร่ครวญ คุณควรใช้เวลา
ส ารวจงานที่ให้ไปและสิ่งที่เขาได้รับจากพระวจนะ วิธีที่ดีที่สุดคือวางกรอบลงไป

โดยถามค าถามที่จะเปิดเผยสามสิ่งนี้: 
 

1. เข้าใจความหมายของพระวจนะในตอนน้ีจริงหรือ?  
2. มองเห็นนัยของความหมายนั้นในชีวิตตนเองหรือไม่? 
3. เข้าใจนัยเหล่านั้นว่าเกี่ยวข้องกับพระเยซูครสิต์อย่างไร? 

 
โดยทั่วไป ทบทวนการบ้านเป็นวิธีที่ดีเพื่อสอนผู้นั้นอ่านพระคัมภีร์และน า

สติปัญญาที่ได้มาใช้ในชีวิตจริง 
 ถ้ามีการบ้านอื่น ๆ (จดบันทึก ตารางเก็บข้อมูล แบบฝึกหัด ฯลฯ) อย่าลืม

ตรวจการบ้านเหล่านั้นด้วยว่า เขาได้รับสิ่งใดบ้าง ถ้าไม่ถามเรื่องการบ้าน คุณก็
ก าลังแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่สิ่งส าคัญ ผู้มาปรึกษาจะคล้อยตามในทันที และ

สูญเสียแรงกระตุ้นให้อยากท าต่อ 
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 เมื่อพวกเขาไม่ท าการบ้าน อย่าบีบคอพวกเขานะครับ บางคนอาจมีเรื่องที่

ต้องท าจนหาเวลาไม่ได้ และการบ้านท่ีมอบให้อาจไม่สมจริงจนไม่สามารถท้าทาย
ให้ท าตามได้ เราไม่เคยเจอใครที่ถูกกดดันอย่างหนักจะอ่านหนังสือได้เป็นเล่ม ๆ 

หรือแม่ลูกอ่อนจะมีเวลาเหลือให้ใคร่ครวญพระวจนะและอธิษฐาน เมื่อรู้ว่าพวก
เขามีเรื่องท้าทายแบบใดในชีวิต คุณควรมอบการบ้านที่เหมาะสมให้ แน่นอนมีคน

บางประเภทที่ใช้การให้ค าปรึกษาไว้เพื่อบ่นและระบายเรื่องที่ตนเองไม่พอใจ แต่
ไม่ยอมท าสิ่งใดเพื่อแก้ไข ถ้าคนเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่าไม่สนใจจะท า

ตาม ก็ถึงเวลาที่ต้องพูดคุยกันเพื่อไม่ท าให้เสียเวลาของทั้งคุณและเขา  เพราะมัน
จะแน่นิ่งอยู่กับที่ไม่สามารถเดินหน้าไปตามขั้นตอนได้   

  
ส ารวจสิ่งทีเ่ป็นกังวล 
ถ้าใส่ใจท าการบ้านเป็นอย่างดี เวลาที่พูดคุยกันจะน าเข้าสู่พื้นที่ ๆ เป็นกังวลได้

อย่างเป็นธรรมชาติ ระหว่างการพบกันหลายครั้ง คุณจะเข้าใจปัญหาของผู้มาขอ
ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่องโดยดูว่าใจของเขาตอบสนองอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เพิ่ง

เกิดขึ้น ชีวิตของเขาจะค่อยๆเผยออกมา จับสังเกตให้ดี ชีวิตคู่ที่มีปัญหาจะค่อยๆ
เบาลง หญิงที่มีนิสัยบกพร่องในการกิน น้ าหนักจะค่อย ๆ ลดลง คนที่ซึมเศร้า
อยากกลับไปท างาน คนที่กรีดตนเองก็จะหยุด ประเด็นคือ ปัญหาไม่เคยหยุดนิ่ง

อยู่กับที่ คุณก าลังพยายามท าความเข้าใจว่าใจของผู้คนตอบสนองอย่างไรต่อสิ่งท่ี
ค่อย ๆ เผยออกมา  

 สถานการณ์ของผู้คนจะพัฒนาไปตามกาลเวลา ศิษยาภิบาลต้องตามใหท้นั 
ไม่ง่ายที่จะน าสถานการณ์ของคนๆหนึ่งแยกออกจากการตอบสนองของเขาต่อ

สถานการณ์นั้น คุณต้องตั้งใจฟังภาษาที่พวกเขาใช้ให้ดี–อาจมาพร้อมกับอารมณ์ที่
รุนแรง เผยให้เห็นถึงการรับรู้ที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง เห็นถึงความภักดีในเรื่องที่

ไม่ถูกต้อง ค าพูดจะมาพร้อมกับแรงกดดัน และจะเปิดเผยสิ่งที่ผู้นั้นเช่ือ สิ่งที่เขา
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ปรารถนาและชีวิตที่ทุ่มเทให้กับ “ฉันเกลียดสามีของฉัน” “ฉันไม่คิดว่าพระเจ้าจะ

สนใจฉัน” “ฉันไม่เอาด้วยแล้ว” “ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันเป็นอย่างไร” ค าพูดเหล่านี้
เปิดเผยทั้งความเชื่อและอารมณ์ อย่าขยาดที่จะเผชิญ ถ้าคุณหลบเลี่ยงจากเรื่องที่

เผยให้เห็นอารมณ์ที่รุนแรง คุณจะพลาดจากโอกาสใหญ่ที่จะก้าวเข้าไปในหัวใจผู้
นั้น อย่ารีบฝ่าเข้าไปในช่วงอารมณ์รุนแรง บ่อยครั้งเวลาเช่นน้ีจะน าคุณเข้าใกล้จุด

ที่จะพบความต้องการที่ลึกที่สุดและความเช่ือของผู้นั้น ช่วงเวลานี้จะน าคุณให้เข้า
ใกล้จุดส าคัญ–คน ๆ นี้นมัสการสิ่งใด? คุณค่าที่เขาให้และความเช่ือน าเขาไปสู่การ

นมัสการพระเยซู หรือเพื่อปรนนิบัติตนเอง?   
 ใจของคน ๆ นี้ตอบสนองต่อบุคคลประเภทใด? (ต่อพระเจ้า ต่อตัวเอง ต่อ

ผู้อื่น ต่อสถานการณ์) ตามวิธีที่เราวางไว้เพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่ผู้นั้นนมัสการ ผู้ที่เป็น
พระฉายของพระเจ้า ถูกสร้างมาเพื่อนมัสการ แรงผลักดันเพื่อนมัสการตาม

ธรรมชาติจะมุ่งตรงไปท่ีพระเจ้าหรือพระอื่นๆนับร้อยนับพัน การยอมรับจากสังคม 
ความพอใจในความส าเร็จของอาชีพ ความมั่นคงในความสัมพันธ์ ความสะดวก 

สบายในการใช้ชีวิต อยู่ในกระแสความสนใจของผู้คน คนแบบไหนที่พวกเขา
ติดตาม การใช้เวลาแต่ละวัน– สรุปคือ จิตใจของพวกเขาตอบสนองต่อชีวิต

อย่างไร–สิ่งที่พวกเขานมัสการ ศิษยาภิบาลควรค านึงว่าการให้ค าปรึกษาไม่ใช่ 
มุ่งแก้ปัญหาเป็นสิ่งแรก แต่เพื่อค้นหาว่าคน ๆ นั้นนมัสการสิ่งทรงสร้างหรือ

นมัสการพระผู้สร้างโดยข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์    
 สองสิ่งส าคัญที่ต้องระวังเมื่อส ารวจเข้าไปในสถานการณ์และวิธีตอบสนอง
จากใจของผู้มาขอค าปรึกษา ประการแรก อย่างรีบเร่งหรือตัดสินว่าสิ่งที่ใจของ 

ผู้นั้นนมัสการเป็นเรื่องอ่านง่าย คุณไม่ใช่เป็นพวกล่ารูปเคารพ เพราะมันง่ายที่จะ
คิดเช่นนั้น หนุ่มอายุสามสิบสี่ที่ติดวิดีโอเกมส์ก็ไม่ได้นมัสการอุปกรณ์ที่ใช้เล่นเกมส์ 

สาวน้อยที่มีความสัมพันธ์ทางเพศก็ไม่ได้นมัสการแฟนของเธอ เช่นเดียวกับเทพ
แห่งความอุดมสมบูรณ์ของคานาอันที่ดึงดูดชาวอิสราเอล สิ่งเหล่านี้เป็นเพียง
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หนทางเพื่อให้ได้บางสิ่งมา อิสราเอลไม่ได้แค่ลุม่หลงในท่อนไม้แกะสลัก แต่ลุ่มหลง

ในสิ่งที่คิดว่าเทพพวกนั้นจะให้ได้ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง ความก้าวหน้า 
ความมั่นคง ความยั่งยืน มีตัวตน–พูดอีกแบบ ชีวิตในแบบที่พวกเขาก าหนดว่า

อยากได้และอยากเป็น สิ่งที่พวกเขาอยากได้ทั้งหมดนั้นไม่มีพระผู้สร้างอยู่ด้วย 
ปัญหาแท้จริงของอิสราเอลคือปฏิเสธพระเจ้า และกลับไปติดตามชีวิตที่ไม่มี

พระองค์ 
 คนติดวีดีโอเกมก าลังใช้อุปกรณ์เล่นเกมเป็นวัตถุที่เข้าถึงโอกาสต่างๆ 

โอกาสท าสิ่งที่ดูยิ่งใหญ่ เป็นที่หลบซ่อนจากปัญหา หรือไปตามแรงกระตุ้นเพื่อค
วามเพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงรูปแบบใดเขาก็ก าลังติดตามสิ่งที่อยู่นอก

พระบัญญัติของพระเจ้า สาวน้อยที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับแฟนเพื่อให้เข้าถึง
โอกาสบางอย่าง: ได้ครอบครองบางคน ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน หนีจาก

ครอบครัวที่ขาดความรัก หรือแค่ต้องการความเพลิดเพลินทางเพศ นี่เป็นปัญหา
การนมัสการที่อยู่ลึกลงไปจากที่เราเห็นบนผิวหน้า 

 ประการที่สอง เมื่อมีผู้มาขอความช่วยเหลือ อย่าด่วนสรุปว่าพวกเขามีสติ
และแรงจูงใจที่ครบสมบูรณ์ ผู้คนอาจมีแรงกระตุ้น ความปรารถนา และแม้แต่

ความเช่ือในขณะที่ขาดสติ ไม่ใช่ทุกแง่มุมการตอบสนองของผู้คนเป็นผลที่เกิดขึ้น
ในทันที จงแยกแยะอย่างมีสติ ไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วยกับทฤษฎีจิตใต้ส านึกที่

แพร่หลายอยู่ในแวดวงจิตวิทยา เราเพียงแต่ชี้ให้เห็นว่าผู้คนมีระดับการตระหนักรู้
ที่ต่างกันในเรื่องของ: ความต้องการ ความเช่ือ หรือความตั้งใจ บ่อยครั้งที่การให้
ค าปรึกษาจะท าให้คน ๆ นั้นได้มองลึกเข้าไปในใจของตนเอง ช่วยให้ตระหนักว่า

ท าไมเขาจึงคิด รู้สึก หรือท าบางสิ่งแบบน้ัน  
 ท าไมเราถึงน าประการที่สองมาเตือน? เพราะจะช่วยไม่ให้คุณละเลยใน

การเตือนสติผู้คน บ่อยครั้งกล่าวตักเตือนตรง ๆ มักไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่ดี สามีขี้โมโห
อาจคิดว่าท่ีทะเลาะกันเมื่อคืนเพราะไม่ลงรอยกันเรื่องเงิน อย่าแค่มองว่าเงินคือรูป
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เคารพ คุณต้องช่วยให้เขาตระหนักถึงสิ่งที่เขาเชื่อเกี่ยวกับภรรยา (วัตถุนิยม หรือ

ไม่ให้ความเคารพสามี) เกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการ (เสรีภาพท าในสิ่งที่อยากท า) และวิธี
อื่น ๆ ที่แสดงความโกรธออกมา (พูดเหน็บแนม ไม่ให้ความอบอุ่นกับภรรยา)  

 สิ่งที่ชายคนนี้ต้องการคือค าสั่งที่ต้องใช้ความอดทน ส ารวจและส่องเข้าไป
ในใจของเขา ท าเช่นนี้ต้องใช้เวลา คุณคงไม่อยากบอกว่ารูปเคารพของเขาคืออะไร

และสั่งให้หันมานมัสการพระเจ้าแทน อย่าคิดเองว่าผู้คนมีสติครบถ้วนในสิ่งที่
กระตุ้นความรู้สึกและพฤติกรรมของเขา การตักเตือนเป็นสิ่งจ าเป็น แต่จะเกิดผล

ที่สุดเมื่อบางคนตระหนักได้ว่าเขาก าลังท าอะไร และท ำไมท าเช่นนั้น  
 ค าเตือนส าคัญในเรื่องที่หัวใจนมัสการนี้จะช่วยให้คุณรับมือกับผู้คนด้วยวิธี

ที่เหมาะสมในจุดที่พวกเขายืนอยู่ อัครทูตเปาโลกล่าวใน 1เธสะโลนิกา 5:14 ว่า
“พี่น้องทั้งหลำย ขอให้พวกท่ำนตักเตือนคนท่ีเกียจคร้ำน หนุนใจผู้ที่ขำดควำมกลำ้

หำญ ช่วยเหลือคนท่ีอ่อนก ำลัง และมีควำมอดทนต่อทุกคน” เปาโลหนุนใจให้เรา
แยกแยะการเข้าถึงผู้คนในปัญหาต่างๆ คนเกียจคร้านต้องได้รับการเตือน ผู้ขาด

ความกล้าต้องได้รับก าลังใจ คนอ่อนก าลังต้องได้รับความช่วยเหลือ คนขาดความ
เช่ือต้องได้รับความหวัง คนโง่ต้องได้รับการว่ากล่าว คนถูกท าร้ายต้องได้รับความ

ปลอดภัย คนโศกเศร้าต้องได้รับการปลอบโยน ยังไปต่อได้อีกมากมาย  
 หนึ่งในสิ่งทีไ่ม่เคยเปลี่ยนไปในการพูดคุยให้ค าปรึกษาคือ “ความอดทนต่อ

ทุกคน” การเติบโตฝ่ายวิญญาณต้องใช้เวลา และต้องใช้ความอดทนทั้งฝ่ายที่ 
มาขอค าปรีกษาและฝ่ายที่ให้ค าปรึกษา จดจ าภาพใหญ่และมุมมองระยะยาวไว้ว่า 
การให้ค าปรึกษาอาจจบลงที่พบกันไม่กี่ครั้ง แต่การเติบโตฝ่ายวิญญาณต้องด าเนิน

ไปช่ัวชีวิต (ฟีลิปปี 1:6; 2:12-13) เป้าหมายที่เป็นซุ้มอยู่เหนือหัวคือ เพื่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานเข้าไปในชีวิต ไม่ใช่แค่อุดรอยรั่วที่ก าแพงเขื่อน ขณะที่การ

ตระหนักรู้ในใจของผู้คนเติบโตขึ้น เช่นเดียวกับการเติบโตในพระคริสต์ด้วยเพื่อ
พวกเขาจะเป็นเหมือนพระคริสต์มากข้ึนในแต่ละวันท่ีผ่านไป 
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เสนอความรอดเป็นทางออก 
ท้ายที่สุด เสนอความรอดเป็นทางออก เมื่อถึงบางจุด ทุกการพูดคุยให้ค าปรึกษา 

ต้องปรับเปลี่ยนจากส ารวจสิ่งที่เป็นกังวล ไปสู่การจัดเตรียมค าแนะน าที่เจาะจง
บางอย่างให้กับปัญหา เมื่อคุณได้ข้อมูลล่าสุด ทบทวนการบ้านที่มอบให้ก่อนหน้า 

และส ารวจสิ่งที่เป็นกังวลอีกเล็กน้อย ถึงเวลาที่ต้องเคลื่อนเข้าสู่บทสนทนา
เกี่ยวกับวิธีท่ีดีที่สุดเพื่อรับมือกับปัญหา 

 งานส่วนมากของคุณในขั้นตอนสุดท้ายคือเปิดเผยว่าใจของผู้นั้นนมัสการ
สิ่งใด ขั้นตอนต่อไปนี้เราก าลังหนุนใจให้ผู้นั้นนมัสการพระเจ้าในท่ามกลาง

สถานการณ์ที่เจาะจง เขาตอบสนองต่อความยากล าบากในชีวิตอย่างไร? มีความ
เช่ือในพระเจ้าหรือไม่? หรือผูกความหวังไว้กับสิ่งอื่นใด? ไม่มีกลยุทธ์ ใดที ่

ศิษยาภิบาลน ามาใช้เพื่อจะโน้มน้าวผู้นั้นให้มานมัสการ มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นท่ีสั่ง
ให้เกิดการนมัสการขึ้นได้ในใจ แม้มีความลึกล้ าค่อนข้างมากในเรื่องนี้ แต่มีสอง

สามสิ่งที่ชัดเจนในพระวจนะ: 
 

 เช่ือมโยงกับพระเจ้าอย่างถูกต้องผ่านการนมัสการเกิดขึ้นได้ด้วย
ความเชื่อเท่านั้น (โรม 1:16-32) 

 ความเชื่อเกิดจากการได้ยินพระวจนะของพระคริสต์ (โรม 10:17) 

 มนุษย์เท่านั้นที่เป็นตัวแทนประกาศพระวจนะของพระคริสต์ 
(โรม 10:14-16) 

 

 ความเช่ือเป็นของขวัญจากพระเจ้า แต่พระเจ้าเลือกที่จะใช้ประชากรของ
พระองค์ประกาศพระวจนะเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเช่ือ คุณอาจคิดว่าการให้
ค าปรึกษาเกี่ยวข้องกับการท าตามค าสั่งที่ให้ประกาศพระวจนะเพื่อเป็นหนทาง

สร้างความเช่ือขึ้นในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้หัวใจผู้นั้นได้นมัสการอย่างถูกต้อง  
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นั่นคือเป้าหมายของคุณ: สนับสนุนให้ความเช่ือแตะต้องไปที่หัวใจ และยกชูพระ

คริสต์ขึ้นในการนมัสการ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร 
 สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าทันทีท่ีคุณสมัผสัได้ถึงปัญหา คุณแค่สั่งสอนผู้มาขอ

ค าปรึกษามากกว่าพูดคุยกับพวกเขา การให้ค าปรึกษาเป็นน้อยกว่าการเทศนา แต่
เป็นมากกว่าการสนทนา เรารู้ซึ้งถึงการทดลองเดียวกันกับคุณเมื่อให้ค าปรึกษา 

การบอกผู้คนว่ามีอะไรผิดปกติในชีวิตพวกเขา และพระวจนะของพระเจ้าบอก
อะไร แล้วรีบส่งพวกเขาออกประตูไป อย่าท าเช่นน้ัน อย่าเทศนาใส่พวกเขา แต่ให้ 

พูดคุยกับพวกเขา  
 เป็นการสนทนาเพื่อมุ่งเป้าไปที่ค าสั่ง ถึงอย่างไรคุณก็เป็นศิษยาภิบาล 

ศึกษาพระวจนะด้วยกัน คิดหาวิธีน ามาใช้ในสถานการณ์นั้น ๆ และวางแผนหนัก
แน่นเพื่อให้ยอมท าตาม สอนพวกเขาจากพระวจนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่

เขาเข้าใจผิดหรือตีความผิด คุณอาจไม่ตระหนักว่าค าบ่นต่อว่าค่อนข้างมากจากผู้
มาขอค าปรึกษามืออาชีพคือ ไม่ได้รับค าแนะน าที่เพียงพอว่าจะจัดการกับปัญหา

อย่างไร ศิษยาภิบาลไม่ควรท าผิดในสิ่งเดียวกัน พวกคุณควรเป็นช่องทางเพื่อเปิด
ให้พระปัญญาของพระเจ้าที่มีต่อความทุกข์ยากและคนบาปได้เข้าไป 

 ขึ้นอยู่กับบุคคลและสถานการณ์ ศิษยาภิบาลสามารถน ากลยุทธของการ
ไถ่มาเสนอให้เป็นทางออก ด้านล่างเป็นกลยุทธสองสามแบบเพื่อช่วยบางคนให้

เห็นว่าการตอบสนองด้วยความเช่ือเป็นอย่างไรในสถานการณ์ของผู้นั้น จ าไว้ว่า: 
ค าแนะน าด้านล่างไม่ได้เป็นขั้นตอนที่แยกกันชัดเจน แต่เป็นต้นแบบเพื่อให้คุณ
สามารถปรับแง่มุมต่าง ๆ ของผู้นั้นเพื่อไปให้ถึงปลายทางที่เป็นค าตอบ  

 
แนะน าพระเจ้าอีกครั้ง 
เพราะคนสมัยนี้แทบไม่อ่านหรือรู้จักพระคัมภีร์ จึงไม่น่าประหลาดใจที่คริสเตียน

หลายคนมีความเข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าผิดพลาด ทั้ง ๆ ที่การรู้จักพระเจ้า



 ภาระหนักเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

79 

ตามที่พระองค์เปิดเผยในพระวจนะที่เป็นแหล่งทรัพยากรยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อความ

มั่นใจในชีวิตมนุษย์ (เยเรมีย์ 9:23-24) การได้รู้จักพระลักษณะของพระเจ้าช่วยได้
ไม่ว่าปัญหาจะเป็นอย่างไร  

 รู้จักพระเจ้าแบบผิด ๆ จะส่งผลต่อการตอบสนองต่อชีวิต ถ้าบางคนเห็น
พระเจ้าดุและเข้มงวด พวกเขาก็จะตอบสนองด้วยความกลัวและยอมจ านน คริส

เตียนจึงกลายเป็นท าตามศีลธรรมและชีวิตปราศจากพระคุณ ถ้าผู้คนมองพระเจ้า
เหมือนจินนี่หรือซานตาคลอส พวกเขาก็คาดหวังให้พระองค์ท าให้พวกเขามี

ความสุข ไม่น่าประหลาดใจที่พวกเขาตอบสนองด้วยความโกรธและผิดหวังเมื่อ
เผชิญความทุกข์ และหงุดหงิดเมื่อคุณเริ่มพูดถึงพระเจ้าในพระลักษณะต่างๆเพื่อ

เป็นการถวายพระสิริแด่พระองค์ 
 เข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าผิดพลาดจะเกาะกุมความต้องการที่ลกึท่ีสุด

และแก่นความคาดหวังในชีวิตของผู้นั้นเสมอ เข้าใจพระลักษณะอย่างถูกต้องจะ
จัดการกับความต้องการและความคาดหวังของผู้นั้นอย่างถูกต้อง 

  
รื้อความคิดเรื่องจิตวิทยา   
บางครั้งผู้คนยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีมากจนงานในหน้าที่ศิษยาภิบาลส่วน
ใหญ่หมดไปกับการดึงพวกเขาออกจากการให้คุณค่าและความส าคัญต่อสิ่งที่ไม่

เป็นไปตามพระคัมภีร์ คนเหล่านี้อ้างว่าตนเองเป็นคริสเตียน แต่ส่วนใหญ่กลับมอง
ชีวิตตามกรอบมาตรฐานของโลก เห็นได้ชัดเช่นคิดเลยเถิดว่าตัวเองเป็นโรคจิตบาง

ประเภท เป็นไบโพลาร์ ซึมเศร้า บอบช้ าจากอดีต หรือแสดงเป็นนัยให้รู้โดยใช้
ภาษาจิตวิทยาที่ได้ยินจากสื่อต่าง ๆ   

 ก่อนอื่น ช่วยให้คนมองตนเองก่อนว่าเป็นลูกของพระเจ้า (แทนที่จะเป็น
ไบโพล่าร์ หรือจิตเภท) หรือยอมรับว่าความทุกข์เป็นเรื่องปกติของชีวิตคริสเตียน 

(แทนที่จะวิ่งหนี) ต้องใช้ความอดทน ปรับความคิดให้ถูกต้อง สิ่งที่เป็นจริงที่สุด
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ส าหรับคริสเตียนคือ เราเป็นสมบัติล้ าค่าของพระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ทางกายก็ตาม จนกว่าผู้คนจะเรียงล าดับได้ถูกต้องพวกเขาก็จะดิ้นรนตอบสนอง
ต่อปัญหาไปตามความเชื่อที่มี (ฟีลิปปี 4:3-16)  

 
รื้อความคิดที่ต้องท า    
ถ้าผู้คนติดอยู่ในกับดักการท า–คิดว่าพวกเขาต้อง “ท า” บางสิ่งเพื่อให้พระเจ้าโปรด

ปราน–ถ้าเช่นนั้นพวกเขาต้องเติบโตด้วยความเข้าใจในพระคุณที่ได้รับมาฟรี  ๆ  
(เอเฟซัส 2:4-10) และเรียนรู้ที่จะพักพิงอยู่ในความรักของพระเจ้า (โรม 8:31-38) 

ชีวิตที่ยึดติดกับความคิดว่าต้องท าเพื่อให้ได้บางสิ่งมาไม่อาจเปลี่ยนได้ช่ัวข้ามคืน 
สมาชิกบางคนจะมาหาคุณพร้อมเกราะความคิดและการด าเนินชีวิตบางอย่าง 

ท าให้คุณรู้สึกอยากปรับความคิดแนวลัทธินี้ออกจากสมองพวกเขา บางคนแอบอยู่
หลังพระบัญญัติบางข้อเพื่อป้องกันตนจากการมองลึกเข้าไปในข้อบกพร่องของ

ตนเอง ไม่ว่าจะกรณีใด คริสเตียนที่มาพร้อมเกราะที่อยู่นอกกรอบพระคัมภีร์ต้อง
ถูกท้าทายด้วยความจริงสองข้อ มนุษย์นั้นน่าอับอายเกินกว่าจะยอมรับรู้ 

แต่ขณะเดียวกันก็สามารถไปถึงความบริสุทธ์ิได้เกินกว่าจะกล้าคาดหวัง   
 
ความต่างระหว่างการคิดว่า ต้องท าและยอมรับ 
สิ่งที่เราบอกว่าเชื่อและสิ่งที่เราท า บ่อยครั้งก็ไปกันคนละทาง ผู้หญิงท่ีตอนเด็กถูก

พ่อทุบตีก็ยากที่จะไว้ใจผู้ชาย ไม่ต้องพูดถึงผู้มีอ านาจ แม้รู้ว่าพระวจนะพูดถึง
คุณลักษณะของผู้ชายที่มีความเช่ือ หรือผู้ใหญ่ที่วัยเด็กถูกทอดทิ้งโดยพ่อแม่ที่ 

ติดยา อาจพยายามปกป้องตนเองเพราะไม่มีใครช่วย ไม่ว่าจะเคยรู้ถึงฤทธ์ิอ านาจ
ในการสามัคคีธรรมกับพระคริสต์แล้วก็ตาม ผู้เช่ือทั้งสองแบบนี้จะดิ้นรนอยู่ใน

ความคิดว่าต้องท าเพื่อให้เป็นหลักการด าเนินชีวิต ในทั้งสองกรณี หลักการนั้น
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ธรรมดามาก แต่พวกเราส่วนใหญ่ก็ยังด าเนินไปด้วยความคิดว่าต้องท าที่หลบซ่อน

อยู่และน าชีวิตไปผิดทาง จึงยากที่จะค้นเจอ  
 ความคิดเรื่องการยอมรับ ในอีกแง่มุมคือสิ่งที่ เรารู้ว่าเป็นจริ งตาม 

พระคัมภีร์ เราอาจท าลายความคิดว่าต้องท าโดยสอนความคิดว่าให้ยอมรับความ
จริงเข้าไปแทน (สดุดี 73:1-28) ศิษยาภิบาลต้องถอนรากความรู้สึกผิด อับอาย 

และค าโกหกที่อยู่บนความคิดว่าต้องท าคือ วิงวอน สอนสั่งและโน้มน้าวผู้นั้นให้
เห็นคุณค่าที่น่าทึ่งของชีวิตตามมุมมองของพระเจ้า ขณะที่หญิงคนนั้นยอมรับว่า

เคยถูกพ่อท าร้าย และความรักของพระเจ้าที่มีให้ท าให้เธอต้องน ามาทบทวน ไม่ว่า
จะเป็นความรัก การเสียสละจากผู้มฤีทธิ์อ านาจที่เป็นไปได้ในอีกฟากฝั่งของสวรรค์ 

ส าหรับลูกชายที่พ่อแม่ติดยาจะเรียนรู้ขอบเขตของความรอดในความสัมพันธ์ 
ของมนุษย์ในพระคริสต์ และจะเรียนรู้ความไว้วางใจในผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม  

 
วางกรอบใหม ่
ภาพวาดที่สวยงามอาจด้อยค่าลงในกรอบที่น่าเกลียด คนดูแลงานศิลปะจึงต้อง

พิถีพิถันในการเลือกกรอบ เช่นเดียวกัน ความทุกข์หรือความหวาดกลัวอาจส่งผล
ต่อเรื่องราวที่เล่าให้คุณฟัง ยิ่งเป็นภาพรวมของสถานการณ์ก็แทบเป็นไปไม่ได้ ใน
ฐานะศิษยาภิบาล คุณอาจช่วยผู้คนให้วางกรอบลงบนข้อมูลดิบของชีวิตตนเอง

ด้วยกรอบที่ชัดเจนของพระคัมภีร์ ช่วยผู้ที่ดิ้นรนให้คิดว่าพระเจ้าทรงวางกรอบลง
บนสถานการณ์ของพวกเขา เพื่อจะเห็นภาพชีวิตตนเองได้ชัดเจนข้ึน 

 ชายซึมเศร้าที่คิดว่าปัญหาชีวิตแต่งงานของเขาสิ้นหวังอาจประหลาดใจที่รู้
ว่าในมุมมองของศิษยาภิบาล ท่านเคยเห็นคู่สมรสที่สิ้นหวังเหมือนชายคนนี้มาแลว้

หลายคู่ รู้ว่าหนทางสู่ความรอดนั้นเป็นไปได้ การตีความตามข้อเท็จจริงของ 
ศิษยาภิบาลจะช่วยวางกรอบใหม่ลงบนข้อมูลท่มีเพื่อให้เกิดความหวัง 
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 เพื่อเห็นแก่ผู้ทีม่าขอค าปรึกษา อย่ายอมรับตามจุดเริ่มหรือบทสรปุของเขา 

แต่ช่วยให้มองเห็นกรอบอื่น ๆ แง่มุมอื่น ๆ และความสว่างแบบอื่นที่อาจช่วยเขา
ให้เห็นความหวังในความรอดได้ ค าพูดที่ใช้วางกรอบจะช่วยเขาให้เข้าใจได้อย่าง

น่าท่ึง และนี่คือความส าคัญของการให้ก าลังใจ–มอบก าลังใจเข้าไปในสถานการณ์
นั้น เปาโลท าสิ่งนี้กับชาวเธสะโลนิกา วางกรอบลงบนชีวิตพวกเขาเพื่อให้เห็น

อนาคตสง่างามที่รอพวกเขาอยู่ (1เธสะโลนิกา 4:13-18)  
 
เผยแรงขับเคลื่อนทีห่ลบซ่อนอยู ่
ในทุกสถานการณ์ มีแรงขับเคลื่อนบางอย่างที่ไม่ใช่ค าพูดเป็นตัวก าหนดว่าเกิด
อะไรขึ้น ภรรยาอาจมีความคาดหวังในการใช้จ่ายเงินทองและคิดว่าสามีควรต้อง

ท าให้เธอพอใจ หรืออาจกลัวถูกสามีทิ้งเหมือนที่พ่อเคยทิ้งแม่ เธออาจรู้สึกว่า
ตนเองมีสิทธิเรียกร้องให้สามีซื้อบ้านหลังใหญ่ ซื้อรถราคาแพง ซื้อเสื้อผ้าและ

เครื่องแต่งตัวท่ีสวยงาม หรือเธออาจก าลังปล้ าสู้กับรูปเคารพท่ีครอบครองอยู่ในใจ 
เช่นอยากมีลูกที่ว่านอนสอนง่าย หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศที่มหัศจรรย์กับสามี 

ความคาดหวัง ความกลัว ความโกรธ ถือสิทธิ เฉยเมย และลุ่มหลงในรูปเคารพท่ี
ขับเคลื่อนอยู่ภายในจะเป็นตัวก าหนดและควบคุมสถานการณ์ เว้นแต่ศิษยาภิบาล
จะดึงออกมาให้เห็น เป็นสิ่งที่จัดการได้ยากในชีวิตและในสถานการณ์ของผู้นั้น 

ความรักโลกมีได้หลายรปูแบบ บางแบบก็เปิดเผยได้ บางแบบก็ปกปิดไว้แนบเนยีน 
แต่คน ๆ นั้นจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อถูกเตือนสติในสิ่งที่ตนเองไม่ทันตระหนัก 

จากนั้น ช้ีเขาไปที่พระเยซูคริสต์ให้เป็นเป้าหมายในการนมัสการที่แท้จริง  
(ดู 1ยอห์น 1:8-10; 2:15-17; 3:1-3) 
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แสดงผลที่จะเกิดตามมา 
ทุกการตัดสินใจในชีวิต–ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ – มีผลตามมาทั้งสิ้น น่ีคือหลักการ

หว่านและเก็บเกี่ยวของพระคัมภีร์ เมล็ดพันธ์แบบใดที่คุณหว่านลงไป ก็จะเป็น
ผลผลิตที่คุณได้กลับคืน (กาลาเทีย 6:7-10) ตอนท้ายของการให้ค าปรึกษา ศิษ

ยาภิบาลจะช่วยให้พวกเขามองเห็นผลการตัดสินใจจากตัวเลือกต่างๆที่ต้องเผชิญ 
และจะเป็นไปตามผลที่ตนเองตัดสินใจ ตามประสบการณ์ของศิษยาภิบาลและ

ค าปรึกษาจากคนอื่น ๆ ศิษยาภิบาลสามารถบอกถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากแต่ละการ
ตัดสินใจได้ ที่จริงศิษยาภิบาลจะพบว่าตนเองในบางสถานการณ์เหมือนกล่าวค า

พยากรณ์–ไม่ใช่ในแบบที่รับการถ่ายทอดโดยตรงจากพระเจ้า–แต่ในแง่ของการ
เตือนสติที่ชัดเจนถึงผลที่จะตามมา ค าเตือนเช่นนี้ต้องมาพร้อมกับความหวังใจใน

พระพรที่จะได้รับจากการเช่ือฟังพระเจ้า ที่จริงแล้ว ที่คุณท าคือท้าทายให้ผู้คน
พัฒนาวิสัยทัศน์ในการกระท า ทัศนคติ และความปรารถนา ที่จะน าพวกเขาไปไม่

ว่าจะดีหรือเลว 
  
เผชิญหน้าและเปลี่ยนแปลง 
บ่อยครั้งศิษยาภิบาลจะคุยกับพวกหัวแข็งหรือโง่เขลาได้ยาก การเผชิญหน้าจึงเป็น

ส่วนหนึ่งที่ปกติในชีวิตศิษยาภิบาล และเป็นส่วนที่ส าคัญเมื่อน าพระวจนะมาอ้าง 
(2ทิโมธี 4:1-5) ถ้าผู้เลี้ยงรักแกะของตน เขาจะเตือนและแนะน าเมื่อแกะเริ่มออก

นอกทาง ศิษยาภิบาลที่ไม่ยอมเผชิญหน้าเมื่อจ าเป็นก็ปราศจากความรัก มีแต่
ความกลัว แต่พระเจ้าจะสถิตกับคนที่ติดตามผู้หลงหาย แม้ผู้นั้นไม่รู้ตัวว่าก าลัง

หลงหายก็ตาม (ยากอบ 5:19-20)  
 การรู้วิธีเผชิญหน้าในสถานการณ์ที่เจาะจงไม่ได้ง่ายเสมอไป แต่ควรพูด

จากพระวจนะในสิ่งที่ก าลังเผชิญ ท าไมพระเจ้าถึงไม่พอพระทัย และมันแสดง
ออกมาในชีวิตของเขาอย่างไร การเผชิญหน้าควรถ่ายทอดไปพร้อมข่าวประเสริฐ
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และการอุทิศตนเป็นส่วนตัว บ่อยครั้งค าเตือนจะถูกมองข้ามและผู้นั้นจะกระโดด

ข้ามหน้าผาเข้าสู่บาปโดยไม่สนใจใคร การเผชิญหน้าไม่ใช่เป็นแค่ค าวิจารณ์ คุณ
ก าลังยกป้ายเตือน มีเพียงฤทธิ์อ านาจของพระเจ้าเท่านั้นที่ท าให้คนผู้นั้นหันมาใส่ใจ 

 
แนะน าเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
เมื่อมีผู้หลงทางอยู่ในหมอกควันแห่งความทุกข์ มองไม่เห็นทางข้างหน้า บางครั้ง

สิ่ งดีที่สุดที่ท าได้คือแนะน าเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว ขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องลี้ลับและอาจมีมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าขั้นตอนการให้

ค าปรึกษาจะดูคลุมเครือ เราถูกเรียกให้ท าบางสิ่งที่เจาะจงและแสดงออกโดยทาง
ความเช่ือ (1เปโตร 1:13-19)  ก าหนดเป้าหมายธรรมดาที่ท าได้ง่ายและให้เป็นไป

เพื่อแก้ไขปัญหาจะช่วยบางคนให้ออกจากหมอกควันนั้นได้ 
 การตั้งเป้าหมายเป็นงานในส่วนที่ศิษยาภิบาลต้องเตรียม เพราะบ่อยครั้ง

คนที่ตกอยู่ในปัญหามักคิดอะไรไม่ออก แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องจ าไว้ : เป้าหมายต้อง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับความรับผิดชอบของผู้นั้น ไม่ควรตั้งเป้าหมายที่ต้องพึ่งพิง

ข้อเท็จจริงอื่น ดังนั้น แทนท่ีจะตั้งเป้าหมายให้สามีที่ไม่เอาไหนพัฒนาชีวิตแต่งงาน
ให้ได้ในหนึ่งสัปดาห์ (ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับผู้เป็นภรรยาด้วย) คุณตั้งเป้าหมายให้เขา
สารภาพบาปกับเธอก่อนและขอให้เธออภัย หรือแทนที่จะตั้งเป้าหมายให้คนที่

เครียดมีความหวังขึ้นได้ในสองสัปดาห์ คุณควรตั้งเป้าหมายให้เขาท าในสิ่งที่เขา
เองควบคุมได้ก่อน เช่นอ่านและใคร่ครวญพระวจนะ ปรนนิบัติผู้อื่น หรือออก

ก าลังกาย 
 
สรุป 
เช่นเดียวกับบทแรก เราจะจบลงที่การให้ความหวัง ให้การบ้าน ตั้งความคาดหวัง
ในการพบกันครั้งต่อไป และอธิษฐานเผื่อผู้มาขอค าปรึกษา บางครั้งพูดสรุปสิ่งที่ได้
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จากการพบกันก็อาจช่วยได้ ก่อนอธิษฐานปิด คุณอาจถามว่า “บอกสักสิ่งสองสิ่งที่

ได้รับจากที่เราใช้เวลาด้วยกัน?” อย่าท้อ ถ้าสิ่งที่พวกเขาเห็นหรือได้ยินไม่ได้เป็น
อย่างที่คุณต้องการให้เขาเข้าใจ ช่วงสรุปจะเปิดโอกาสให้เตือนเขาถึงพระสง่าราศี

ของพระคริสต์ และมุมมองที่พระเจ้าทรงมีต่อสถานการณ์ ดังนั้นถ้าพวกเขาพลาด
จากสิ่งส าคัญขณะสรุปก่อนจบ ให้ใช้เวลาอดทนสักครู่เพื่อสอนและให้ก าลังใจ  

 เราจะจบบทนี้ลงด้วยบางสิ่ งที่อยากให้คุณพิจารณา สิ่ งแรกคือ 
ค าแนะน าเพื่อการให้ค าปรึกษาเป็นไปได้ด้วยดี ปัญหาเร่งด่วนต้องใส่ใจให้มาก

ก่อนจบข้ันตอนการให้ค าปรึกษา นัดพูดคุยปกติสัปดาห์ละครั้ง ถ้าผู้นั้นโทรมาขู่ว่า
จะฆ่าตัวตาย คุณต้องหยุดทุกอย่างและรับมือกับเรื่องนี้ทันที ปัญหาที่ไม่เร่งด่วน

อาจขยับออกไปก่อน สมาชิกคริสตจักรที่มีอาการป่วยเรื้อรัง คุณอาจต้องถามถึง
อาการป่วยอย่างน้อยเดือนละครั้ง ให้ก าลังใจและหนุนใจให้เขาอยู่ในมุมมองของ

พระเจ้า การติดตามนัดหมายให้ค าปรึกษาจะมาพร้อมกับประสบการณ์และท าให้
รู้จักผู้ขอค าปรึกษาดีขึ้น   

 ถ้าท าได้ ให้เวลาพวกเขาเพียงพอเพื่อศึกษา อธิษฐาน คุยกับเพื่อน ๆ และ
ท าสิ่งต่าง ๆ ระหว่างการพบกันครั้งต่อไป ให้พวกเขาแสดงให้เห็นว่าเขาจริงจังกับ

ที่พูดคุยกันและพร้อมจะเริ่มท าในสิ่งที่เรียนรู้มา นัดพบกันถี่เกินไปอาจไม่มีเวลา
พอให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 สองเรื่องที่ภารกิจให้ค าปรึกษาหนักเกินไปส าหรับศิษยาภิบาลคือเมื่อการ
ให้ค าปรึกษาใช้เวลามากเกินไป และต้องใช้ความพยายามเกินไป ในเรื่องของเวลา 
ศิษยาภิบาลต้องระวังไม่ให้ไปรบกวนเวลาที่ใช้ในการเตรียมเทศนา บางครั้งคุณ

อาจรู้สึกผิด หรือกังวลใจ ผู้คนต้องการคุณ และคุณไม่อยากท าให้พวกเขาผิดหวัง 
ขณะสิ่งที่เราพูดในบทแรกเป็นความจริง–คุณจ าเป็นต้องเลี้ยงดูฝูงแกะ– แต่ต้องไม่

ปล่อยให้ข้อเรียกร้องในงานประกาศพระวจนะส่วนตัวรบกวนงานประกาศพระ
วจนะที่ส าคัญต่อส่วนรวม ท าเช่นนี้ต้องใช้ปัญญา เนื่องจากจะมีบางอาทิตย์ที่
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วิกฤติ คุณต้องก้าวขึ้นไปบนธรรมาสน์โดยขาดการเตรียมตัวอย่างน้อยห้าถึงหก

ช่ัวโมง แต่ถ้าคุณยังก้าวขึ้นไปบนธรรมาสน์โดยเตรียมตัวไม่พร้อมจะสร้างความ
เสียหายให้กับคนของคุณได้ในระยะยาว อย่ากลัวที่จะปฏิเสธบางคนเพื่อจะ

ปรนนิบัติที่ประชุมได้อย่างเต็มที่  
 ในเรื่องความพยายาม เมื่อคุณได้พบผู้นั้นไประยะหนึ่ง ระวังอย่าเป็นฝ่ายที่

ท าแทบทุกอย่างในการให้ค าปรึกษา ลองน ากฎ 80/20 มาพิจารณา คนที่คุณช่วย
ต้องรับผิดชอบในส่วน 80 ของงานให้ค าปรึกษา ถ้าคุณน าพวกเขาด้วยค าถามที่ดี 

พระวจนะบางตอนและค าแนะน าที่เหมาะสม โดยทั่วไป ผู้เช่ือที่เติบโตช้าต้องการ
ความช่วยเหลือมากกว่าในระหว่างให้ค าปรึกษา เช่น สอน หรือให้ค าแนะน า และ

ควรช่วยพวกเขาด้วยใจยินดี แต่ตามที่เราพูดก่อนหน้าถึงคนที่ไม่ยอมท าการบ้าน 
คุณจะเจอคนท่ีมาขอค าปรึกษาเพราะแค่อยากมาบ่นเรื่องของตัวเองแต่ไม่ได้คิดจะ

แก้ไขอะไร พวกเขาจะตอบค าถามคุณด้วยค าว่า “ไม่รู้ส”ิ “ไม่อยากท า” หรือ “ไม่
สนใจ” อยู่ตลอดเวลา กรณีเช่นนี้ ถ้าจ าเป็นเพื่อให้งานเบาลง ควรพูดอย่าง

ตรงไปตรงมาว่าเขาต้องท าอะไร คุณจะเรียนรู้ข้อแตกต่างระหว่างคนที่ เจ็บปวด
จริงจนขยับท าอะไรไม่ได้ กับคนที่ไม่ได้คิดจะขยับท าอะไร 
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ค าถามที่ต้องจ าไว้ในใจ  
แต่ไม่จ าเป็นต้องถามในระหว่างให้ค าปรึกษา 
 

 คน ๆ นี้ได้รับความรอดหรือยัง? เข้าใจเรื่องข่าวประเสริฐหรือไม่?  
ถ้าไม่ จะช่วยเขาหรือเธอให้เข้าใจข่าวประเสริฐไดอ้ย่างไร? ถ้าคน ๆ นี้
ไม่ได้เป็นคริสเตียน จะปรับการให้ค าปรึกษาเป็นแบบไหนดี?  

 รูปแบบและลักษณะความเช่ือของคน ๆ นี้เป็นแบบใด? ความซื่อสัตย์
ในสถานการณ์ของเขาเป็นไปแบบไหน? 

 ฉันเห็นความทุกข์ในชีวิตคน ๆ นี้ที่ตรงไหน? เขามีมุมมองความทุกข์
ในแบบพระคัมภีร์หรือไม่? หรือเอนเอียงไปมุมมองของโลก? 

 ฉันเห็นความบาปในชีวิตของคน ๆ นี้ท่ีตรงไหน? ตัวเขาเองเห็นหรือไม่ 
หรือเขามืดบอดมองบาปนี้ไม่เห็น?  

 ผู้หญิงคนนี้ถูกผู้อื่นกระท าบาปต่อเธอที่ไหน? การคืนดีเป็นไปได้
หรือไม่? จะช่วยให้เธอเห็นหนทางไปสู่การคืนดีได้หรือไม่? 

 มีสัญญาณแห่งความหวังในสถานการณ์นี้หรือไม่? มีข้อพิสูจน์ใดถึง
พระคุณของพระเจ้าในชีวิตของผู้นี้หรือไม่?  
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  หก 
 

พ บ กั น ค รั้ ง สุ ด ท้ า ย  
 
 

การจบงานบ่อยครั้งก็เป็นส่วนยากท่ีสุดของงานก่อสร้าง ไม่ใช่เพราะเป็นภารกิจท่ี
ยากกว่า ท่ียากเพราะหลังจากลงแรงและใช้เวลามากในส่วนของพิมพ์เขียว วาง

ฐานราก และท าโครงบ้าน คนงานต้องมีแรงกระตุ้นเพื่อท าข้ันตอนเล็ก ๆ ที่จ าเป็น
ในตอนท้ายให้เสร็จเพื่อให้งานออกมาดี ใครก็ตามที่ต้องเก็บรายละเอียดตอนจบ

ของงานทาสีหลังจากงานก่อสร้าง จะรู้ดีว่าใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะเสร็จ งาน
จะจบลงได้ด้วยดีต้องใช้ทั้งความพยายามและความคิด แม้แต่ศิษยาภิบาลเอง ที่

ต้องลงแรงมากเพราะงานหลักของภาระหนักส่วนใหญ่คือ เบื้องหลัง ยืดตัวออกไป
อีกนิดจะช่วยคุณให้มั่นใจว่าสิ่งท่ีท าส าเร็จนั้นส าเร็จลงจริง 

 เมื่อเข้าสู่การนัดพบครั้งสุดท้าย เราจะวางองค์ประกอบสองประการเพื่อ
ช่วยให้ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาจบลง และโอนผู้นั้นให้ไปอยู่ภายใต้การดูแลปกติ

ของคริสตจักร: (1) น าแนวคิดหลักของการให้ค าปรึกษามาทบทวน และ (2) วาง
แผนการดูแลต่ออย่างสม่ าเสมอ แต่ก่อนจะลงลึกสู่สองขั้นตอนในการจบ ให้น าตัว

บ่งช้ีถึงขั้นตอนท่ีผ่านมามาทบทวน แล้วผู้ให้ค าปรึกษาจะรู้อย่างไรว่าเมื่อไรควรจะ
สรุป? 
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ควรจบลงเมื่อไร 
การตัดสินใจจบกระบวนการการให้ค าปรึกษาบางครั้งก็ชัดเจน แต่บ่อยครั้งไม่ใช่ 

คุณอาจพอรู้อย่างไม่สบายใจนักว่าไม่ใช่ทุกปัญหาจะแก้ไขได้ คุณจะสัมผัสได้ว่าผู้
นั้นจ าเป็นต้องเติบโตขึ้นอีก หรือยังต้องการค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง แต่แค่นี้ยัง

ไม่ใช่เหตุผลเพียงพอเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ได้รับจากการให้ค าปรึกษาจะยั่งยืน จะจบ
การให้ค าปรึกษาเมื่อไรเป็นการตัดสินใจที่ต้องใช้สติปัญญา ดีที่สุดคือ  ก าหนด

กรอบการตัดสินใจด้วยกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน เราจะเริ่มจากตัวช้ีวัดเชิงบวกว่าเมื่อไร
ควรจบลง ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ตัวช้ีวัดเชิงลบ  

 
สัญญาณเชิงบวก 
ผู้ขอค ำปรึกษำเข้ำใจปัญหำของตนเองดีและพร้อมจะรับมือ ตัวช้ีวัดที่ดีที่สุดว่า 
ควรจบลงเมื่อไร คือเมื่อมีสัญญาณบ่งช้ีว่า ผู้นั้นพร้อมจะตอบสนองต่อปัญหาด้วย

ความเชื่อและเห็นรูปแบบการลงมือปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง บางทีสิ่งท่ีได้จากการ
กระท าแบบนี้คือ อาการที่เบาบางลง แรงกดดันตอนแรกก็ไม่ได้เลวร้ายอะไร สามี

และภรรยาคืนดีกันและเริ่มสรา้งความไว้วางใจข้ึนใหม่ หนุ่มน้อยท่ีเสพติดสื่อลามก
เริ่มออกห่างจากบาปผิดทางเพศ แรงกดดันที่มีต่อปัญหาในตอนแรกก็ท าลายชีวิต

ไม่ได้ต่อไป พวกเขาจึงเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องมาพบคุณอีก และไม่ว่าคุณจะรักพวก
เขามากแค่ไหน ก็ไม่จ าเป็นต้องนัดพบพวกเขาอีก 

 ในระหว่ำงที่คุณดูแลผู้ขอค ำปรึกษำ กำรดูแลจำกผู้อื่นก็ช่วยได้เป็นอย่ำงดี 
ถ้าการให้ค าปรึกษาอยู่ในบริบทของคริสตจักรท้องถิ่น คุณอาจให้คู่สมรสหรือ

สมาชิกคนอื่นไปยืนเคียงข้างคอยช่วยให้เขาเดินหน้าไปได้ บ่อยครั้งตัวช่วยเหล่านี้
อาจเกิดผลได้มากกว่า เพราะพวกเขาอาจเข้าถึงปัญหาในหัวใจของผู้นั้น และนี่

ไม่ใช่เป็นการคุกคามคุณในฐานะศิษยาภิบาล แต่เป็นตัวบ่งช้ีให้เห็นถึงการเติบโต
ในทางที่ดีของคริสตจักร คุณน่าจะปลื้มใจท่ีคนอ่ืน ๆ  มีความเช่ียวชาญหรือมีข้อมลู
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เ ชิงลึกที่คุณอาจไม่มี  ถ้าคุณตระหนักได้ ในเรื่ องนี้  น่าจะเป็นการดีที่สุด 

ที่โอนย้ายผู้ขอค าปรึกษาให้ไปอยู่ในความดูแลของผู้อื่น คุณเพียงคอยดูแล
ภาพรวมในฐานะศิษยาภิบาลเท่านั้น 

  
สัญญาณเชิงลบ 
น่าเศร้าที่ไม่ใช่ทุกการให้ค าปรึกษาจะจบลงในเชิงบวก บางครั้งอาจมีสาเหตุอื่นที่

ท าให้ต้องโอนผู้นั้นไปให้ผู้ให้ค าปรึกษาท่านอื่น หรือด้วยวิธีบ าบัดแบบอ่ืน  
 เหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง คุณได้พยายามช่วยพวกเขามาสักพักแล้ว 

แต่เหมือนไม่มีอะไรคืบหน้า เห็นได้ชัดว่าพวกเขาดิ้นรนอยากเปลี่ยนแปลง 
แต่ปัญหาที่ก่อไว้ยังตามมารบกวนหรืออาจเลวร้ายกว่าเดิม สิ่งนี้อาจเป็นเพราะ 

คุณเองขาดข้อมูลเชิงลึก ขาดความช านาญ หรืออาจเกิดจากจิตใจที่แข็งกระด้าง 
ไม่ใส่ใจหรือสาเหตุอื่น ๆ ที่เกิดจากพวกเขาเอง ส่วนใหญ่เกิดได้มากน้อยจากทั้ง

สองฝั่ง แต่ประเด็นคือไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิม ก็ควรถึงเวลาที่ลองเปลี่ยนไป
ให้คนที่ท าได้มากกว่าคุณแทน เราจะกลับมาพูดเรื่องนี้อีกในบทสุดท้าย 

 พวกเขำไม่สนใจจะท ำในส่วนของตน คุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ผู้ขอ
ค าปรึกษาใช้เวลาที่พบกันเพื่อระบาย นินทา หรือบ่นต่อว่า แต่พอถึงส่วนยากที่
ต้องศึกษาพระวจนะ เจาะลึกเข้าไปในแรงจูงใจตนเอง เผชิญหน้ากับความบาป 

หรือเผชิญหน้ากับความกลัว พวกเขาก็ไม่อยากท า คนเหล่านี้ต้องการให้คุณช่วย
ปลดปัญหาออกไปเพื่อความสบายใจ แต่เราจะไม่ช่วยคนของเราให้มีแค่ส านึกว่า

ต้อง “ท าบางสิ่ง” เพื่อแก้ปัญหา เช่นมารับค าปรึกษา ในเมื่อพวกเขาปฏิเสธไม่
ยอม “ท าบางสิ่ง” นั้น อย่าปล่อยให้พวกเขาหลอกตนเองโดยคิดว่าได้พยายาม

แล้วแต่ไม่เป็นเช่นนั้น ถ้าพวกเขาไม่ท าการบ้านและไม่สนใจตอบค าถามของคุณ 
จะเป็นการดีส าหรับพวกเขาที่ต้องจบการให้ค าปรึกษาลง การปล่อยให้ผู้คนคิดว่า
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พวกเขาก าลังช่วยตนเองโดยมาตามนัด ในเมื่อที่จริงแล้วใจของพวกเขาไม่ยอมรับ

การสอน ก็เท่ากับปล่อยให้พวกเขาหลอกตัวเองต่อไป  
 พวกเขำไม่ไว้ใจคุณ อาจมีสถานการณ์ที่ความผิดพลาดเป็นของคุณชัดเจน 

คุณอาจท าให้ยุ่งยากโดยพูดอย่างขาดความเข้าใจ หรือตอบสนองด้วยท่าทีที ่
ไม่พอใจ อาจลืมนัดหรือยุ่งเกินไปจนหาเวลานัดให้ไม่ได้จนต้องยืดเวลาออกไป 

ปัญหาคือ พวกเขาสูญเสียความไว้ใจคุณแล้ว–ไม่ว่าจากความผิดพลาดของคุณเอง 
หรือความคาดหวังที่เกินจริงของพวกเขา ไม่ว่าจะอย่างไร พวกเขาจะไม่ท าตาม

ค าแนะน าถ้าไม่ไว้ใจคุณ ซึ่งแปลว่าถึงเวลาต้องจบลง และถ้าพวกเขาไม่ยอมไว้ใจ
ค าปรึกษาจากใครในคริสตจักร อาจเป็นเวลาที่พวกเขาควรคิดถึงเรื่องการลองย้ายไป

โบสถ์อ่ืน 
 ต้องกำรควำมช่วยเหลือเกินกว่ำที่คุณจะให้ได้ ปัญหาของพวกเขาอาจ

รุนแรงจนต้องใช้เวลามากเกินควรและอาจต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญ  แม้คุณอยากมีเวลา
ให้พวกเขามากขึ้น แต่คุณมีหน้าที่รับผิดชอบอ่ืนซึ่งท าให้เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากผู้มา

รับค าปรึกษาต้องการคุยกับคุณมากกว่าหนึ่งช่ัวโมงในแต่ละสัปดาห์ ตัวอย่างเช่น 
คนที่มีอาการบกพร่องทางการกินจนเกินขีดควบคุม และต้องการพูดกับคุณทุกวัน 

หรือคุณอยากมีความรู้เฉพาะทางส าหรับปัญหาบางอย่าง แต่คุณไม่มีข้อมูลเชิงลึก 
ขาดความเช่ียวชาญ หรือไม่มีเวลาพอท่ีจะเจาะเข้าไปในความซับซ้อนได้ 

 เป้าหมายส่วนหน่ึงในช่วงแรกคือ เพื่อบอกให้รู้ว่าจุดเริ่มต้นที่คุณต้องรับมอื
นั้นสูงเกินกว่าท่ีคุณจะตระหนักได้ แต่เรายังอยากให้คุณรับรู้ว่าปัญหาบางประเภท
อาจมีความซับซ้อนด้านจิตวิญญาณหรือด้านกายภาพแอบแฝงอยู่ คุณควรมองหา

ผู้ที่มีความเช่ียวชาญกว่า เป้าหมายไม่ใช่เพื่อส่งต่อ แต่เพื่อให้พวกเขาได้ความ
ช่วยเหลืออย่างท่ีจ าเป็น  

 อย่ารู้สึกว่าตนเองล้มเหลวถ้าคุณต้องโอนพวกเขาไปให้อยู่ในความดูแล
ของคนอื่นในคริสตจักร (ศิษยาภิบาลท่านอื่น หรือผู้เช่ืออื่นที่เป็นผู้ใหญ่) หรือคน
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อื่นภายนอกคริสตจักร (ผู้ให้ค าปรึกษามืออาชีพหรือแพทย์ของชุมชน) บางครั้งวิธี

ที่ดีที่สุดในการเลี้ยงดูสมาชิกบางคนคือไม่ท างานนั้นเอง แต่ช้ีพวกเขาไปในทางที่
เหมาะสม–ช้ีไปที่บางคนที่มีเวลาและให้ความใส่ใจได้อย่างที่พวกเขาต้องการ เรา

จะกลับมาพูดเรื่องการโอนต่อในบทสุดท้าย อีกครั้ง 
 ไม่ว่าคุณก าลังเผชิญสถานการณ์แบบไหน แต่ละกรณีจะเป็นตัวบ่งช้ีว่า 

คุณควรหยุดให้ค าปรึกษาหรือยัง ควรแนะน าให้นัดพบกันครั้งสุดท้าย ผู้รับ
ค าปรึกษาบางคนอาจรู้สึกดีใจด้วยซ้ าที่จบลง บางคนอาจตื่นตระหนก ในกรณีหลัง 

การนัดพบครั้งสุดท้ายอาจเป็นเหมือนคุณก าลังจะฆ่าพวกเขา พวกเขาต้องการรับ
ค าปรึกษานานเกินกว่าที่จ าเป็น อาจถึงขั้นโต้เถียงกับคุณว่ายังจ าเป็นต้องรับค า

ปรึกษาต่อเนื่อง ถ้าคุณใช้ปัญญา (ไม่ใช่หมดความอดทน) สรุปว่าทุกสิ่งต้องจบลง 
ขอให้มีความเมตตา รักษาบรรยากาศให้คงอยู่จนจบลง อย่าตกหลุมพรางหรือ

ปล่อยให้แรงกดดันจากคนที่เรียกร้องมากเกินควรมาควบคุมการให้ค าปรึกษาของ
คุณ รับฟังความกังวลของพวกเขาด้วยความสุภาพ อธิษฐานเผื่อ และเลือกท าใน

สิ่งที่ดีท่ีสุด 
 

ส าแดงความถ่อมสุภาพ 
และมีความกล้าในสถานการณ์ที่ล้มเหลว 
 
แม้การให้ค าปรึกษาเป็นไปได้ไม่ดี แต่เป็นโอกาสดีที่จะได้สั่งสมสิ่งที่เรียนรู้

จากเบื้องหลังความล้มเหลว ประการแรก ในฐานะศิษยาภิบาล  คุณต้อง 
ถ่อมใจ สุภาพ และยอมรับฟังค าวิจารณ์ในแบบของพระเจ้า คุณกดดันสามี

ให้เปลี่ยนแปลงมากเกินไปหรือเปล่าโดยมารู้ทีหลังว่าภรรยาเก็บง าความลับ
บางอย่างไว้? หรือว่าวิธีน าพระวจนะมาใช้ของคุณไม่เช่ียวชาญพอ? คุณ

อดทนต่อพวกเขาเพียงพอหรือไม่? คุณมีแนวโน้มโกรธง่ายหรือหงุดหงิดกับ
พวกเขาหรือเปล่า?  
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ในฐานะศิษยาภิบาล คุณต้องมีความกล้าพอที่จะพูดกับพวกเขาอย่าง

จริงจังว่า ท าไมการให้ค าปรึกษาจึงไม่เกิดผล ผู้ขอค าปรึกษาอาจถือดีเกินไป 
หรือคอยแต่จะโทษผู้อื่น และไม่อาจเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะส านึกผิดและ

ยอมรับปัญหาในของตน? คุณได้ให้ค าแนะน าในแบบของพระเจ้าที่พวกเขา
ปฏิเสธหรือเปล่า? หรือพวกเขายอมแพ้เพราะกลัว ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติต่อ

ผู้อื่น ปล่อยตัวไปตามวิถีของโลก? บางทีคุณอาจเป็นเพียงคนเดียวที่กล้าพูด
เรื่องยากแต่จ าเป็นเพื่อสร้างความแตกต่างให้ชีวิตพวกเขา–อาจเป็นคนเดียว

ที่ท าสิ่งนี้ด้วยใจเมตตา แสดงให้พวกเขาเห็นว่าแรงจูงใจท้ังหมดคือความรัก   
 
องค์ประกอบของขั้นตอนสุดท้าย 
สองส่วนในขั้นตอนสุดท้ายคือ หนึ่ง ทบทวนแนวคิดหลักว่าพระเจ้าทรงท าสิ่ง
ใดบ้างผ่านขั้นตอนทั้งหมดของการให้ค าปรึกษา สอง มอบผู้นั้นไว้ภายใต้การดูแล

ปกติในพันธกิจของคริสตจักร  
 สิ่งส าคัญที่ควรบอกผู้ขอค าปรึกษาคือ แจ้งให้รู้ว่าการพบกันครั้งหน้าจะ

เป็นการพบกันครั้งสุดท้าย เพราะถ้าคุณบอกในระหว่างให้ค าปรึกษา พวกเขาอาจ
รู้สึกตระหนก การบอกให้รู้ล่วงหน้าก่อน จะสื่อให้รู้ว่านี่คือการตัดสินใจที่รอบคอบ
แล้ว พิจารณามาอย่างดีในบริบทตามแผนท่ีวางเอาไว้  

 
ทบทวนแนวคดิหลักของการให้ค าปรึกษา 
เช่นเดียวกับย่อหน้าสุดท้ายของบทความดี ๆ การให้ค าปรึกษาครั้งสุดท้ายควร

สรุปให้เห็นแนวคิดหลักของการให้ค าปรึกษา บทสรุปควรมีทั้งสิ่งที่เป็นเชิงบวก
และสิ่งที่เป็นเชิงลบ–พูดอย่างเจาะจงคือ มีทั้งค าชมและค าตักเตือน 

 ค ำชม คุณควรกล่าวชมอย่างจริงใจ แม้แต่เฉลิมฉลองสิ่งที่พระเจ้าได้ท า
ในชีวิตผู้นั้น ย้ าถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในท่าทีตอบสนองที่พวกเขามีต่อปัญหา 



กระบวนการ 

94 

สิ่งนี้จะช่วยย้ าถึงการด าเนินชีวิตโดยความเช่ือในท่ามกลางสถานการณ์ที่ก าลัง

เปลี่ยนไป คุณก าลังสั่งสมสิ่งที่พระเจ้าได้ท าในจิตใจผู้คน สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการ
กล่าวชมผู้ขอค าปรึกษาทั้งท่าทีและการตอบสนองแบบใหม่ของพวกเขา และ

เปลี่ยนการตอบสนองนี้ขณะที่พระเจ้าทรงท างานในพวกเขา (ฟีลิปปี 2:12-13)  
 ท าเช่นนี้ได้ ถามค าถามที่ให้ก าลังใจเพื่อสะท้อนชีวิตของพวกเขา  

 

 พระเจ้าทรงสอนคุณในเรื่องใด? 

 คุณอยู่จุดไหนเมื่อเริ่มกระบวนการการให้ค าปรึกษา? 

 คุณเห็นว่าท่าทีที่มีต่อปัญหาเปลี่ยนไปอย่างไรในระหว่างขั้นตอน
การให้ค าปรึกษา? 

 ความหวังเข้ามาตอนไหน? 

 เมื่อไรที่คุณรู้สึกท้อถอยท่ีสุด?  

 คุณไว้ใจพระเจ้ามากกว่าท่ีเคยในตอนเริ่มต้นหรือเปล่า? 

 คุณเรียนรู้บทเรียนใดจากพระวจนะของพระเจ้า?  

 คุณเข้าใจอย่างไร ในตนเอง ในพระลักษณะของพระเจ้า ในการ
ทรงไถ่ หรือขบวนการการช าระให้บริสุทธิ์ของคุณเองที่ไม่เคย
เข้าใจมาก่อน?   

 
ค าถามที่ถามนี้ไม่ใช่เพื่อให้คุณรู้สึกดีในฐานะศิษยาภิบาลผู้ให้ค าแนะน า แต่เป็น
การอวดพระเมตตาคุณของพระเจ้าระหว่างที่ผู้ขอค าปรึกษาก าลังดิ้นรนอยู่ใน

ปัญหา คุณก าลังขอบคุณพระเจ้า ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลง 
(โคโลสี 3:15-17)  
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 ในการเอาตัวรอด ผู้คนแทบจะสูญเสียทุกมุมมองไป เพราะเอาความรู้สึก

ทั้งหมดไปจดจ่ออยู่ที่สถานการณ์ เวลาเกือบทั้งหมดจะมุ่งไปที่ข้อบกพร่องและ
ความล้มเหลวของตนเองมากกว่าการเช่ือฟัง แม้บ่อยครั้งอาจมีความเช่ือน้อยนิด

และริบหรี่ ในฐานะศิษยาภิบาลคุณต้องเร่งให้เปลวไฟลุกขึ้นผ่านค าชมที่เต็มด้วย
ค าขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอยู่ด้วยในชีวิต คุณก าลังเรียกผู้คนให้เงยหน้าขึ้นจากสิ่งที่

เปน็กังวล และมองไปที่ความกว้างใหญ่ไพศาลบนเส้นขอบฟ้าที่พระเจ้าทรงกระท าให้  
 แต่บางทีอาจไม่มีค าชมดี ๆ ให้พูดถึง อาจเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายด้วย

เหตุผลที่ไม่ดีนักตามที่กล่าวไปก่อนหน้า ในกรณีเหล่านี้ ใช้เวลาพูดถึงแผนการ
ระยะยาวของพระเจ้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงในคนที่เป็นของพระองค์อย่างแท้จริง 

แม้ฤดูกาลนี้ยังไม่เกิดผลไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรส าเร็จสักอย่าง บางทีอาจ
เป็นเวลาเหมาะที่จะมอบความรู้ใหม่ ๆ จากพระคัมภีร์ให้ หรือรดน้ าของเดิมให้สด

ช่ืนข้ึน เพราะการเก็บเกี่ยวก าลังจะมา คุณสามารถพูดถึงความใส่พระทัยท่ีพระเจา้
ทรงมีต่องานท่ีพระองค์เริ่มไว้เพื่อให้ส าเร็จลง (ฟีลิปปี 1:6)  

 ค ำตักเตือน ไม่บ่อยนักที่ทุกสิ่งจะได้รับการแก้ไขในตอนจบของการให้
ค าปรึกษา แม้แต่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก บ่อยครั้งอาจเป็นแค่ระดับทารกซึ่ง

จ าเป็นต้องใช้เวลาในการเติบโต ชีวิตไม่ได้เรียบง่าย บาปและความทุกข์จะส่งผล
ติดตามไปในระยะยาว (กาลาเทีย 6:7-8) ผู้คนจ าเป็นต้องเฝ้าระวังจิตวิญญาณ

ตนเอง ในฐานะศิษยาภิบาล หน้าที่ของคุณคือเตรียมพวกเขาให้พร้อม เราจึงมี
หน้าที่อีกอย่าง คือทบทวนแนวคิดหลักของการให้ค าปรึกษา: ตักเตือนผู้คนถึง
หลุมพรางท่ีจะเผชิญ  

 ในระหว่างให้ค าปรึกษา คุณได้ช่วยพวกเขาให้คิดถึงความรุนแรงต่าง  ๆ 
ของบาปและความทุกข์ที่ครอบง าชีวิตพวกเขาไว้ น าสิ่งนี้ขึ้นมาพูดคุยกันอีกครั้ง 

ทบทวนพระวจนะที่เกี่ยวข้องกับพระสัญญาและค าสั่ง เตือนพวกเขาถึงแผนที่จะ
ปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ชายหนุ่มที่ก าลังต่อสู้กับการเสพสื่อลามก ถามเขาว่าจะท า
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อย่างไรถ้าความไว้วางใจในความสัมพันธ์ต้องล้มเหลว หรือรู้สึกผิดและอับอายที่

ผิดพลาดซ้ า ๆ คุยกับเขาว่าถ้าต้องการแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้จริงควรท าอย่างไร 
หรือทบทวนเรื่องหญิงหม้ายที่ยังทุกข์ใจ ใช้เวลากับคุณมาหลายเดือนและค่อย ๆ

ก้าวผ่านความโศกเศร้านั้นไป เมฆมืดด าเริ่มจางลงกลับสู่ความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ 
ได้ และใช้เวลาในการใคร่ครวญพระวจนะ คุณต้องการช่วยให้เธอได้คิดว่าควรท า

อย่างไรถ้าอาการโศกเศร้านั้นกลับคืนมา เธอและลูก ๆ ที่โตแล้วจะช่วยกันก้าว
ผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างไร และควรท าอย่างไรถ้าเธอปรารถนาจะแต่งงานอีกครั้ง 

 ด้วยตัวอย่างเหล่านี้  คุณก าลังสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งด้วยหลักการของ 
พระคัมภีร์ และวิธีการต่าง ๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตที่อาจดึงพวกเขา

ให้กลับล้มลงไปในรูปแบบเดิมของการตอบสนอง ค าตักเตือนเหล่านี้ควรเต็มไป
ด้วยความหวัง และเตือนสติตามที่ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูกล่าว ในบทที่ 6 หลังจาก

ค าเตือนสติที่น่าตระหนกจากค าเตือนต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ ท่านกล่าวต่อไปว่า 
“แต่ท่ำนที่รักทั้งหลำย แม้พวกเรำจะพูดอย่ำงนั้นเรำก็เช่ือแน่ว่ำ ในกรณีของพวก

ท่ำนนั้นมีสิ่งที่ดีกว่ำ นั่นก็คือสิ่งที่เกี่ยวกับควำมรอด” (ข้อ 9) และท่านกล่าว 
ยกย่องข้อพิสูจน์แห่งพระคุณที่มีในชีวิตผู้เช่ือ ในฐานะศิษยาภิบาล คุณก าลัง

เลียนแบบท่าทีการตอบสนองของผู้เขียน: เตือนสติให้ตื่นขึ้นในบริบทของค าชม 
ที่ท าให้รู้สึกอุ่นใจ  
 
วางแผนดูแลอย่างสม่ าเสมอ 
เมื่อคุณได้ทบทวนแนวคิดหลักโดยชมเชยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และ

ตักเตือนให้ระวังว่าจะล้มลงหากตอบสนองแบบเดิม วางแผนให้ผู้นั้นรู้ว่าจะกลับสู่
การดูแลปกติในพระกายของพระคริสต์ในคริสตจักรได้อย่างไร ขณะจบการให้

ค าปรึกษา ศิษยาภิบาลก็ไม่ได้นั่งอยู่แถวหน้ารับมือกับปัญหานี้อีกต่อไป แต่
มอบหมายให้มีคนมาช่วยประคับประคองผ่านการดูแลด้วยพระคุณตามที่พระเจ้า
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เตรียมไว้ให้ลูก ๆ ของพระองค์ ตรงนี้เราควรคิดถึงพันธกิจแห่งพระวจนะทั้งใน

แบบส่วนรวม ส่วนตัว และเฉพาะตัว 
 พันธกิจแห่งพระวจนะแบบส่วนรวม อย่าปล่อยให้ผู้ขอค าปรึกษามองข้าม

ฤทธิ์อ านาจของพระวจนะที่ได้รับฟังและเรียนรู้มา สิ่งนี้หมายความว่าท าพันธกิจ
แห่งพระวจนะแบบส่วนรวมให้เป็นส่วนที่ชัดเจนในการดูแล อย่าคิดเอาเองว่า : 

เตือนผู้ขอค าปรึกษาให้เห็นถึงฤทธิ์อ านาจในการฟังและใคร่ครวญพระวจนะที่
ได้รับจากศิษยาภิบาลในคริสตจักรของตนเอง ถ้ามีคนที่ต้องการเติบโตในพระคุณ 

แต่ไม่จัดล าดับให้การเข้าร่วมประชุมกับผู้เช่ืออื่น ๆ การเติบโตก็จะหยุดแน่นิ่ง 
(ฮีบรู 10:23-25) ในฐานะศิษยาภิบาล คุณมีความมั่นใจได้ว่าการให้ค าปรึกษาจบ

ลงเมื่อรู้ว่าจิตวิญญาณของผู้นั้นจะได้รับการเอาใจใส่ผ่านการเข้าร่วมประชุมและ
รับฟังพระวจนะด้วยกันกับสมาชิกคริสตจักรในแต่ละสัปดาห์  

 พันธกิจแห่งพระวจนะแบบส่วนตัว คิดถึงการเข้าร่วมกลุ่มย่อย หรือกลุ่ม
สามัคคีธรรมอื่น ๆ ของคริสตจักร ใช้หนทางนี้ให้คุ้มค่า คุณอาจคิดถึงพันธกิจ

ส่วนตัวในแบบที่เป็นทางการหรือในแบบสบาย ๆ ไม่เป็นทางการ พันธกิจที่เป็น
ทางการอาจรวมถึงกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนที่รวมกลุ่มกันอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิด

ความไว้วางใจและให้ก าลังใจกัน บอกให้ผู้ขอค าปรึกษารู้ว่ากลุ่มในชุมชนนี้มี
บทบาทอย่างไรในการช่วยเลี้ยงดูพวกเขา 

 พันธกิจที่ไม่เป็นทางการอาจหมายถึงมิตรภาพที่เข้มแข็งในคริสตจักร ใน
นัดพบครั้งแรกศิษยาภิบาลควรสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ขอค าปรึกษา
ที่มีในคริสตจักร  ถามระหว่างให้ค าปรึกษาเป้าหมายคือเพื่อให้แน่ใจว่าผู้นั้นจะ

เติบโตในการเช่ือมต่อกับพระกายของพระคริสต์มากข้ึนเมื่อการให้ค าปรึกษาจบลง  
ศิษยาภิบาลจะมั่นใจได้ว่าคนอื่น ๆ ในคริสตจักรจะลงทุนในชีวิตของผู้นั้นต่อ 

ความรักความสัมพันธ์ในการทรงไถ่เป็นส่วนส าคัญยิ่งต่อการเติบโตในชีวิต 
คริสเตียน และเป็นตาข่ายป้องกันเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ  
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 เพื่อน ๆ หรือคนในกลุ่มย่อยอาจต้องการค าปรึกษาจากศิษยาภิบาลถึง

ปัญหาเจาะจงบางอย่างที่เกิดขึ้น แผนการที่ดีที่สุดคือ ให้พวกเขาบอกคุณว่าผู้ขอ
ค าปรึกษายังท าผิดพลาด หรือเกิดการต่อต้าน สิ่งนี้อาจต้องให้ศิษยาภิบาลเข้ามามี

ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง แต่ถ้าเป็นชีวิตประจ าวันที่ขึ้น  ๆ ลง ๆ การดูแลจาก 
พระกายจะได้ผลเกินกว่าที่เราคาดถึง 

 พันธกิจแห่งพระวจนะแบบเฉพำะตัว เมื่อการให้ค าปรึกษาใกล้จบลง  
ศิษยาภิบาลควรคิดว่าจะให้การบ้านแบบไหนกับผูข้อค าปรึกษา เป้าหมายเพื่อช่วย

ให้ผู้นั้นแสวงหาพระคริสต์อย่างต่อเนื่องผ่านการเฝ้าเดี่ยว เพื่อให้พระวจนะได้มี
โอกาสท างานในจิตใจผู้นั้น (อิสยาห์ 55:10-11)  

 คุณควรให้ทั้ งแบบจากพระวจนะและแหล่งทรัพยากรอื่น ในส่วน 
พระวจนะ บางทีผู้รับค าปรึกษาอาจได้ประโยชน์จากพระวจนะบางตอนที่ได้รับใน

ระหว่างสัปดาห์และแผนการอ่านล่วงหน้าของเดือนนั้น คุณเตรียมค าถามง่าย ๆ
ส าหรับพระวจนะแต่ละตอนที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาที่จะช่วยให้เขาได้อ่านและ

ใคร่ครวญพระวจนะตอนนั้นอย่างเหมาะสม ส าหรับแหล่งทรัพยากรอื่นอาจเป็น
หนังสือหรือบทความดี  ๆ ให้อ่านเพื่อต่อยอดความคิดจากหลักการของ 

พระคัมภีร์ที่น ามาใช้ในกรณีของเขา  
 จ าไว้ว่าในการแนะน าแผนพระวจนะ หนังสือหรือบทความไม่จ าเป็นต้อง

จ ากัดกรอบให้อยู่เฉพาะในแนวคิดหลักที่ได้จากการให้ค าปรึกษา คริสเตียนจะ
เติบโตขึ้นในความรู้เรื่องพระเจ้าจากพระวจนะของพระองค์ นี่คือแผนระยะยาวใน
การสร้างสาวก  

 ถ้าผู้ขอค าปรึกษาหมกมุ่นอยู่ในความคิดท าร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย หรือ
วิธีการอื่น ๆ ที่แสดงถึงความกดดันอย่างรุนแรงในความคิดของเหตุการณ์ในอดีต 

เตือนพวกเขาให้รีบหาความช่วยเหลือโดยด่วนถ้าความคิดนี้ย้อนกลับมา สั่งให้โทร
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หาคุณหรือคนที่คริสตจักรมอบหมายให้ดูแลเขาโดยตรง เพื่อให้ทางคริสตจักรได้

เข้ามาช่วยเหลือให้ผ่านช่วงเวลากดดันท่ีผู้นั้นเผชิญไปได้  
 เมื่อคุณได้วางแผนดูแลอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง อย่าลืมอธิษฐาน อย่า

ปล่อยให้ทุกสิ่งจบลงโดยไม่มีการเข้าเฝ้าต่อหน้าพระบัลลังก์ เตือนพวกเขาถึง
ความหวังที่มีในพระคริสต์ ใช้การอธิษฐานในตอนจบ  สรุปสิ่งที่ได้พบในการให้

ค าปรึกษาครั้งสุดท้ายและตลอดเวลาที่ผ่านมา การอธิษฐานปิดจะช่วยให้เขาเห็น
ว่าพระคุณของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าปัญหาของพวกเขา และพระองค์ทรงท างาน

อย่างเจาะจงในชีวิตพวกเขา 
 
สรุปรวมความคิด 
จงเปิดประตูไว้ที่ปลายทางเสมอ น่ีไม่ใช่เป็นค าสัญญาว่าจะให้ค าปรึกษาต่อ แต่
เป็นการบอกให้รู้ว่า อยากเห็นพวกเขาเติบโตต่อไป ไม่ว่าผ่านวิธีการใดที่พระเจ้า

เตรียมไว้ แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความคาดหวังส าหรับอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบาทของคุณหลังจบการให้ค าปรึกษา อย่าปิดกั้นตัวเองจากพวกเขา อาจพบกัน

และพูดคุยกันอย่างสบาย ๆ หลังเลิกโบสถ์ หรือโทรถามไถ่บ้างในขั้นตอนการดูแล
อย่างต่อเนื่อง การพูดคุยเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้อาจช่วยผู้คนให้เดินในเส้นทางต่อไปได้ 

 บ่อยครั้งที่เขาจะผูกพันกับคุณไปตลอดชีวิต พระเจ้าสามารถใช้ค าสนทนา
เหล่านี้เตือนคุณว่าพระองค์ยังทรงท างานอยู่ แม้คุณไม่ได้ท าแล้วก็ตาม 



 

  



 
 
 
 
 

ส่วนที่สาม 
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เจ็ด 
 

อ ย่ า แ บ ก ภ า ร ะ ต า ม ล า พั ง :  
มุ่ ง สู่ วั ฒ น ธ ร ร ม  

แ ห่ ง ก า ร ส ร้ า ง ส า ว ก  
 
 

ในที่สุดก็มาถึง ขั้นตอนการแบกภาระผ่านปัญหากับบางคนก็จบลง แต่ที่ยังไม่จบ
คือมุมที่กว้างกว่าของการดูแลเอาใจใส่ ถ้าการให้ค าปรึกษาของศิษยาภิบาลเป็นสิ่ง
เดียวในกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลง คุณก็ควรเลิกนิสัยหลับสบายดีทุกคืน 

ถ้าคุณแบกภาระหนักราวกับสภาพฝ่ายวิญญาณของสมาชิกทุกคนขึ้นอยู่ กับคุณ 
คนเดียว  ที่สุดแล้วคุณก็จะหลังค้อมลงเพราะไมอ่าจทนแบกรับภาระได้ตอ่ไป ด้วย

พระปัญญาของพระเจ้า พระองค์ไม่ได้มอบหมายภารกิจแห่งการสร้างสาวกให้ตก
บนบ่าของใครคนเดียว หรือแม้แต่เป็นทีม แต่เป็นท้ังคริสตจักร 

 ในสองบทสุดท้ายนี้ เรามาดูว่าคริสตจักรและแหล่งทรัพยากรในชุมชนของ
คุณสามารถช่วยผู้คนให้เผชิญปัญหาชีวิตได้อย่างไร ในบทนี้เราก าลังย้ายจาก

มุมมองของถนนมุ่งสู่มุมมองของเมือง จากห้องให้ค าปรึกษาของศิษยาภิบาลสู่
คริสตจักรในภาพรวม ในบทหน้าจะเห็นว่ามุมมองของเมืองยังครอบคลุมไปถึง

พื้นที่โดยรอบ คริสตจักรตั้งอยู่ในชุมชนที่มีทั้งผู้ให้ค าปรึกษา แพทย์ และแหล่ง
ทรัพยากรจากองค์กรสนับสนุนงานของคริสตจักร (Parachurch) บทนี้เราจึงเน้น

ไปท่ีความส าคัญของการไม่แบกภาระตามล าพัง แต่สร้างวัฒนธรรมการสร้างสาวก
ขึ้นในชุมชนคริสตจักร และในบทหน้าเราจะให้ค าแนะน าในการน าแหล่ง

ทรัพยากรจากภายนอกเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ ผู้เช่ียวชาญมืออาชีพ และ
แหล่งทรัพยากรจากองค์กรที่สนับสนุนงานของคริสตจักร  
  



บริบท 

104 

วัฒนธรรมแห่งการสร้างสาวก   
นิยามค าว่าวัฒนธรรมเป็นภารกิจที่พลิกไปมาได้ แต่ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ ใน

การปรับตัวเข้าหาวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย คุณก็จะมีความเข้าใจดีว่าวัฒนธรรมที่จรงิ
แล้วคืออะไร เวลาเด็กหนุ่มท่ีต้องย้ายจากเมืองหลวงไปสู่ชนบท เขาอาจต้องเผชิญ

ภาวะกดดันของความน่าเบื่อที่ไม่ค่อยเจอผู้คน ชุมชนเงียบสงบ ผืนนากว้างสุดลูก
หูลูกตา ความคาดหวังที่จะเห็นโลกเต็มไปด้วยผู้คน แสงสีเสียงขาดหายไป เขา

ก าลังก้าวออกไปจากวัฒนธรรมของตนเอง  
 วัฒนธรรมเป็นการแบ่งปันชุดความเช่ือ ให้คุณค่า และมีข้อปฏิบัติต่าง ๆ

ร่วมกัน เช่นเดียวกับวัฒนธรรมที่ทุกชุมชนมี ชุมชนคริสตจักรก็เช่นกัน เราต่างก็มี
ส่วนคาดหวังในภาพรวมใหญ่ และสมาชิกแต่ละคนในชุมชนต่างก็มีส่วนเกื้อกูลกัน 

ดังนั้น สมาชิกทุกคนในคริสตจักรต่างก็มีส่วนในการสร้างวัฒนธรรม ทุกสิ่งที่
สมาชิกพูดและท า สิ่งที่ ให้คุณค่า เงินที่ใช้จ่าย วิธีแสดงความรักหรือแก้ไข

ความเห็นที่ไม่ตรงกัน วิธีเลือกสถานศึกษาหรือที่ท างาน–ทั้งหมดนี้ปรับไปเป็น
วัฒนธรรมของคริสตจักรคุณ  

 แต่ในฐานะศิษยาภิบาล คุณเป็นผู้ปรับวัฒนธรรมคริสตจักรเป็นอันดับแรก 
เพราะคุณเป็นผู้เทศนามากที่สุด ความเช่ือและคุณค่าของคุณสร้างอิทธิพลได้
มากกว่าในการเป็นผู้น าร่องวัฒนธรรมคริสตจักร อะไรที่ส าคัญส าหรับคุณก็จะเป็น

ตัวก าหนดความส าคัญของคริสตจักร อิทธิพลนี้นับเป็นสิทธิพิเศษ (ฮีบรู 13:7)  
 ดังนั้น ในฐานะศิษยาภิบาล เราจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องถามตัวเองว่าสิ่งใด

ส าคัญที่สุดส าหรับเรา ท าไมเราถึงมาท างานรับใช้ตั้งแต่แรก? เรารู้ค าตอบที่สูงสุด
คือเพื่อถวายพระสิริแด่พระเจ้า แต่ด้วยวิธีไหน? วาทศิลป์ ในการเทศนา? สร้าง

อิทธิพลสู่ภายนอก? สร้างชุมชนคริสตจักรที่เข้มแข็งและขยายกว้างออกไป? อาจ
ด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ แต่อาจไม่มีคุณค่าพอ วิธีที่จะถวายเกียรติพระเจ้าคือการ
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สร้างสาวก ภารกิจนี้ควรเป็นส่วนท่ีลงลึกท่ีสุดในระบบคุณค่าของศิษยาภิบาล และ

คุณค่านี้ควรเปล่งประกายออกไปสู่ชุมชนของคริสตจักร  
 แล้วคุณคาดหวังสิ่งใดจากสมาชิก? การสร้างสาวกเป็นความคาดหวังปกติ

ในชุมชนคริสตจักรของคุณเป็นล าดับทีส่ าคัญถึงขั้นเป็นตายหรือไม่? พระวจนะท า
ให้เห็นชัดว่าการสร้างสาวกเป็นภาระของศิษยาภิบาลและของสมาชิกคริสตจักร 

คืนก่อนสิ้นพระชนม์ พระเยซูตรัสกับสาวกถึงคุณลักษณะแห่งพันธสัญญาใหม่ใน
ชุมชนที่พระองค์ทรงตั้งขึ้น “เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่าน คือให้รักซึ่งกันและ

กัน เรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น ถ้าท่านรัก
กันและกัน ดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา” (ยอห์น 13:34-35) 

พระคริสต์ทรงบัญชาให้สมาชิกทุกคนในชุมชนแห่งพันธสัญญาใหม่แบ่งปันความ
รักที่พระองค์ประทานให้แก่กันและกัน  

 เปาโลน าค าสั่งที่เป็นหลักส าคัญนี้มาใช้ในชีวิตคริสตจักร: ความรักท่ีเป็นทั้ง
ค าพูดและการกระท าที่สมาชิกแต่ละคนช่วยกันสร้างขึ้น “แต่ให้เรายึดถือความ

จริงด้วยความรัก เพื่อจะเจริญขึ้นในทุกด้านสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์ 
เนื่องจากพระองค์นี้เอง ร่างกายทั้งหมดจึงได้รับการเช่ือมและประสานเข้าด้วยกัน

โดยทุกๆ ข้อต่อที่ประทานมานั้น และเมื่อแต่ละส่วนท างานตามหน้าท่ีแล้ว ก็ท าให้
ร่างกายเจริญและเสริมสร้างตนเองขึ้นด้วยความรัก” (เอเฟซัส 4:15-16) 

เสริมสร้างขึ้นในพระคริสต์หมายความว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นสาวก  
 ดังนั้น ในการสร้างสาวก สมาชิกคริสตจักรจ าเป็นต้องแบกรับภาระซึ่งกัน
และกันในความรัก คริสเตียนทุกคนมีข้อผูกพันในการรักกันในแผนงานสร้างสาวก

ของพระเจ้า–รวมถึงแบกรับภาระและอุทิศตนให้กันและกัน (โรม 12:10) ให้
เกียรติและยอมรับกันและกัน (15:7) เตือนสติกัน (15:14) มีใจเมตตาและพร้อม

จะให้อภัย (เอเฟซัส 4:32) และให้ก าลังใจกัน (1เธสะโลนิกา 5:11) นี่คือการแบก
รับภาระหนัก ถึงจะยากแต่ก็สง่างาม 
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 แม้เป็นภาระที่ยากหรือบางทีเพราะความยาก ศิษยาภิบาลจึงไม่ควรเขิน

อายในการสร้างสาวกตามนิมิตของพระคัมภีร์ใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกทุกคน สิ่งนี้อาจท าลายความคาดหวังของพวกบริโภคนิยมที่มีต่อ

คริสตจักร “ฉันถวายเงินให้คริสตจักรตั้งมากมาย คริสตจักรต้องให้ในสิ่งที่ฉัน
ต้องการ–เฉพาะที่ฉันต้องการเท่านั้น ฉันต้องการค าเทศนาดี ๆ เพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้น 

และมีศิษยาภิบาลคอยช่วยเหลือในยามเผชิญปัญหา” 
 บางทีอาจเหมือนเหยียบย่ าเข้าไปในความคาดหวังของบางคนที่ยึดติดกับ

แนวคิดบางอย่างเรื่องความสัมพันธ์:  “เรื่องของฉันก็เป็นธุระของฉัน เรื่องของคุณ
ก็คือธุระของคุณ” แต่ถ้าคุณค้นในพระวจนะเกี่ยวกับหลักค าสอนเรื่องความเป็น

ส่วนตัว คุณอาจไม่พบข้อมูลที่น ามาใช้ได้มากนัก และอาจท าให้บางคนรู้สึกตกใจ 
ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมที่ต้านแนวคิดนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและความอดทน 

 การสร้างความเข้าใจว่าคุณไม่ได้ขอให้คนของคุณด าเนินชีวิตโดยปราศจาก
ก าหนดกฎเกณฑ์ ราวกับทุกคนในคริสตจักรสามารถเข้าไปก้าวก่ายในธุระของคน

อื่นได้ ด าเนินชีวิตอยู่ในโลกที่ล้มลงท าให้เราต่างมีบางเรื่องที่ไม่ต้องการเปิดเผย 
เรามีสิทธิ์ที่จะมอบเรื่องส่วนตัวให้กับคนที่เราไว้ใจได้เท่านั้น ประเด็นคือ ให้เรา

สร้างคนท่ีไว้ใจได้ขึ้นมา คนท่ีเต็มใจและพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเผชิญปัญหา  
 การต่อสู้เพื่อให้คริสตจักรเป็นสถานท่ีของพวกที่ไม่ยอมสละตัวตน หรือไม่

ต้องการมีส่วนรับรู้เรื่องของใครเป็นสิ่งที่ท าได้ไม่ง่ายนัก เราต้องการแรงผลักดัน
จากค าสอนที่ดีของพระวจนะ และสร้างความสัมพันธ์แบบคริสเตียนให้ล้อมอยู่ใน
ชีวิตของผู้เช่ือ พูดอีกแบบ คนของคุณต้องรู้ว่าการสร้างสาวกเป็นความคาดหวัง

ของคริสตจักร ดังนั้น คอยถามตนเองเสมอว่าคุณก าลังน าคริสตจักรในแบบของ 
พระคริสต์–ด้วยความรัก ปรนนิบัติรับใช้ ความหวัง และเสียสละ–เพื่อให้การสร้าง

สาวกเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ทุกคนควรคาดหวังหรือไม่?    
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ความคาดหวังส าคัญท่ีต้องคอยย  า  
เราอยากให้ค าแนะน าที่ช่วยตอบค าถามนี้ ค าแนะน าเบื้องต้นอาจไม่มีรูปแบบ

ตายตัว แต่เรามีเคล็ดลับบางประการให้ การสร้างวัฒนธรรมในการสร้างสาวก
เบื้องต้นไม่ใช่เรื่องของการสร้างโปรแกรม เปิดช้ันเรียน ตั้งกลุ่ม หรือด้วยวิธีอื่น ๆ 

ที่มีโครงสร้างชัดเจนภายในชีวิตคริสตจักร ที่แน่ ๆ โปรแกรมการเป็นพี่เลี้ยงอาจ
เช่ือมโยงคริสเตียนอาวุโสหรือผู้มีปัญญาเข้ากับผู้เช่ืออายุน้อยหรือผู้เชื่อใหม่ กลุ่ม

ย่อยอาจสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างผู้เช่ือด้วยกัน ช้ันเรียนพระคัมภีร์วัน
อาทิตย์อาจปรับเนื้อหาให้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตที่ผู้เช่ือต้องเผชิญ 

กลุ่มสนับสนุนอื่น ๆ อาจช่วยดูแลสมาชิกในบางช่วงเวลาของชีวิต (แต่งงานใหม่ 
พ่อแม่มือใหม่) หรือดิ้นรนอยู่ในความทุกข์ (หย่าร้าง ซึมเศร้า) สิ่งนี้เป็นโครงสร้างที่

ช่วยได้ แต่วัฒนธรรมในการสร้างสาวกอาจเป็นได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ 
 เราไม่ได้พูดว่าโครงสร้างที่เป็นจริงนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไร–คริสตจักรทั้ง

สองของเรามีโครงสร้างแทบทุกรูปแบบ แต่ถ้าเราเห็นว่ายังไม่อาจช่วยสร้างสาวก
ได้ เราก็พร้อมที่จะล้มเลิก การสร้างสาวกอย่างที่เราจัดตั้งไว้หมายถึงความรักท่ีมี

ต่อกันโดยค าพูด และด าเนินชีวิตตามพระวจนะไปด้วยกัน  
 วัฒนธรรมในการสร้างสาวกหมายถึง สมาชิกไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนหรอื
ขออนุญาตใครเพื่อจะได้รักกันและกัน เป็นเรื่องปกติในวัฒนธรรมของคริสตจักรที่

ต่างฝ่ายจะเริ่มรักกัน และช่วยเหลือกันในฝ่ายวิญญาณ วัฒนธรรมของคริสตจักรนี้
ไม่ใช่เป็นโปรแกรม แต่เป็นเหมือนเส้นเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในพระกายของ 

พระคริสต์ ในฐานะศิษยาภิบาล คุณไม่อาจท าให้สมาชิกติดตามกันไปในความรัก
แต่คุณสามารถตั้งความคาดหวังที่ช่วยสนับสนุนได้ นี่คือความคาดหวังสามแบบท่ี

คุณควรท าอย่างสม่ าเสมอต่อหน้าที่ประชุมของคริสตจักรเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
การสร้างสาวก  
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สมาชิกภาพ 
ความคาดหวังแรกอาจฟังดูแปลกส าหรับศิษยาภิบาลหลายคน แต่การเป็นสมาชิก

คริสตจักรกลับกลายเป็นหนึ่งในความคาดหวังส าคัญที่สุดในการสร้างสาวก 
สมาชิกคริสตจักรอาจไม่เหมือนสมาชิกในกลุ่มสังคมอื่น ๆ หรือสมาชิกโรงยิม หรือ

สโมสรนักอ่านนัก แต่ใกล้เคียงกับชีวิตสมรส การสมรสเป็นพันธสัญญาและการ
อุทิศตน สามีและภรรยาต่างอุทิศตนให้กันและกัน และสิ่งที่เกิดขึ้นจากการอุทิศ

ตนคือความสัมพันธ์ในความรักและสละตัวตนไปช่ัวชีวิต สมาชิกคริสตจักรก็
เช่นเดียวกัน เป็นกลุ่มผู้เชื่อที่พบปะกันสม่ าเสมอ เพราะการอุทิศตนที่พวกเขามีตอ่

พระเจ้าและต่อกันและกัน  
 เมื่อผู้เช่ือเข้าร่วมกับคริสตจักร เขาจะได้รับมากกว่าบัตรสมาชิก ได้รับการ

อุทิศตนจากผู้เชื่อคนอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีฝ่ายวิญญาณ และตัวเขาเองก็ต้องอุทิศ
ตนให้กับผู้อื่นด้วย คนที่เข้าร่วมในคริสตจักรของคุณไม่ควรคาดหวังความ

สะดวกสบายในฐานะคริสเตยีนวันอาทิตย์เท่านั้น เขาก าลังเซ็นโอนย้ายตนเองออก
จากความเป็นปัจเจกนิยม สมาชิกภาพแปลว่าอุทิศตนให้กับคริสตจักรทั้งหมด การ

อุทิศตนเช่นนี้เป็นพื้นฐานของการสร้างสาวก สมาชิกภาพที่มีความหมายสามารถ
สร้างความแตกต่างได้  
 เมื่อผู้คนเข้ามาร่วมในคริสตจักร ต้องท าให้เขาเห็นชัดเจนถึงการเช่ือมโยง

ระหว่างสมาชิกภาพและการสร้างสาวก อธิบายถึงความคาดหวังในการสร้างสาวก
ให้กับสมาชิกใหม่ ในช้ันเรียนสมาชิกภาพ บอกให้พวกเขารู้ว่าการสร้างสาวกเป็น

ส่วนหนึ่งของการเป็นสมาชิกคริสตจักร ถามพวกเขาเป็นส่วนตัว “คุณเต็มใจที่จะ
รับการสร้างให้เป็นสาวก และไปสร้างผู้อื่นต่อหรือไม่?” 

 คุณยังต้องบอกให้พวกเขารู้ชัดเจนถึงการเช่ือมโยงระหว่างสมาชิกภาพ
และการสร้างสาวก ค า ๆ นี้อาจก่อให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจ–และก็ใช่ตามนั้น  

แม้พระวจนะก็พูดเรื่องนี้ไว้ว่าไม่เป็นเรื่องที่น่ายินดี (ฮีบรู 12:11) เพื่อให้ความยินดี
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เป็นเป้าหมาย: “ภายหลังก็ก่อให้เกิดผลคือสันติสุขและความชอบธรรม” วินัยของ

คริสตจักรหมายถึงสมาชิกคริสตจักรรักกันโดยเผชิญหน้ากับรูปแบบต่าง ๆ ของ
บาปที่เข้ามาท าลายจิตวิญญาณและท าให้คริสตจักรเป็นมลทิน (มัทธิว 18:15-20; 

1โครินธ์ 5:1-5) เช่นเดียวกับรักแท้ สมาชิกต้องเกลียดสิ่งที่ ช่ัวและรักสิ่งที่ดีโดย
ปฏิบัติต่อกันด้วยความอดทนและเอาจริงเอาจังในการต่อสู้กับบาป (โรม 12:9-21) 

การลงวินัยคริสตจักรเป็นมากกว่าแสดงให้สมาชิกรู้ว่าเขาอาจถูกปลดออกจาก
สมาชิกภาพเพื่อปกป้องจิตวิญญาณของสมาชิกคนอ่ืน ๆ ไว้  

 การให้ค าปรึกษาอาจเป็นหนึ่งในการเฝ้าระวังนี้  สมาชิกที่ต้องการ
ค าปรึกษาควรเข้าใจก่อนว่า นี่คือพันธกิจแห่งการสร้างสาวก การให้ค าปรึกษาเป็น

ส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบที่กว้างกว่าที่มีต่อคริสตจักร การให้ค าปรึกษาคือท่ีที่
ปลอดภัยส าหรับผู้ที่ต้องการต่อสู้กับบาป แม้ระหว่างทางอาจล้มลุกคลุกคลานบ้าง 

แต่การให้ค าปรึกษาไม่ใช่ที่ปลอดภัยส าหรับคนที่ตั้งใจชัดเจนว่าจะไม่กลับใจจาก
บาปที่ท า เส้นแบ่งระหว่างคนที่ต่อสู้จริงจัง และคนที่ไม่ยอมส านึกผิดอาจเห็นได้  

ไม่ชัด (ขอบคุณพระเจ้าส าหรับสติปัญญาที่ได้รับจากผู้อาวุโสและฝ่ายศิษยาภิบาล
ของคริสตจักร) เพราะเราไม่ได้รู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งทันทีจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ความอดทน ความหวังที่จะได้รับความไว้วางใจอย่างเหมาะสมและชัดเจนเป็น
หนทางที่ดีที่สุดเพื่อทดสอบชีวิตบางคนบนเส้นทางที่ยาวไกล ประเด็นเรื่องวินัย

ของคริสตจักรเป็นไปเพื่อให้เกิดความไว้วางใจกันในคริสตจักร และไม่จ าเป็นต้อง
รับตรวจสอบก่อนเข้าประตูห้องให้ค าปรึกษา เป็นสิ่งดีส าหรับผู้มาขอค าปรึกษา
และส าหรับคริสตจักรในภาพรวมด้วย  

 ในการให้ค าปรึกษาของศิษยาภิบาล ผู้ขอค าปรึกษาต้องมีกรอบวินัยของ
คริสตจักรอยู่ในจิตส านึกเป็นตัวกั้นขวางบาปที่ยังไม่ยอมกลับใจ เป็นเรื่องน่าเศร้า

และหดหู่ที่สมาชิกบางคนต้องถูกตัดออกจากการเป็นสมาชิกคริสตจักร แต่ขอให้
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เข้าใจว่าการลงวินัยของคริสตจักรเป็นขั้นตอนส าคัญในความรับผิดชอบต่อจิต

วิญญาณของผู้นั้น 
 
เตรียมพร้อมไว ้
ประการที่สอง คนของคุณควรได้รับการฝึกฝนจากคุณเพื่อท าภารกิจในการสร้าง
สาวก คุณเตรียมคนของคุณให้พร้อมโดยเริ่มได้สองวิธี: สอน และเป็นต้นแบบ  

 ศิษยาภิบาลต้องสอนการสร้างสาวกให้แก่สมาชิก เพราะนี่คือการออก
แบบอย่างสวยงามที่พระคริสต์มีเพื่อเป็นประโยขน์ต่อคริสตจักร สมาชิกเท่านั้นที่

จะเห็นความงามนี้ด้วยตนเองจากหน้าพระวจนะ และได้รับแรงกระตุ้นให้เช่ือฟัง 
ศิษยาภิบาลอาจกระตุ้นสมาชิกให้ท าในสิ่งที่เป็นการสร้างสาวกโดยท าให้พวกเขา

รู้สึกผิด หรือไปแตะความภาคภูมิใจของพวกเขา แรงกระตุ้นเช่นนี้ไม่สมศักดิ์ศรีใน
ฐานะเจ้าสาวของพระคริสต์ เพราะการท าให้ผู้คนท าตามค าสั่งในพระคัมภีร์พวก

เขาต้องมีความเช่ือก่อน และจะมีความเชื่อได้พวกเขาต้องรับค าสั่งจากพระวจนะ
นั้นซ้ าแล้วซ้ าอีก 

 เราไม่ได้บอกว่าทุก ๆ การสอนในคริสตจักรเป็นเรื่องการสร้างสาวกเสมอ 
แต่อยากให้คุณคิดว่าเป็นเหมือนเส้นด้ายที่ถักทอไปตลอดเส้นทางการสอนของคุณ 
เช่นเดียวกับค าสั่งในพระคัมภีร์ใหม่ที่มีให้คริสตจักร จงสอนการสร้างสาวกให้เป็น

ประจ าจนเป็นความคาดหวังของสมาชิก คุณอาจท าสิ่งนี้ในระหว่างเทศนาวัน
อาทิตย์ ในแผนการสอนพระคัมภีร์ หรือในสัมมนาที่จัดขึ้นเฉพาะกิจเพื่อสร้าง

สาวก ศิษยาภิบาลครับ ขณะที่คุณสอน ท าแนวคิดนี้ให้เป็นสิ่งที่คริสตจักรของคุณ
สามารถลงมือท าได้ ตัวอย่างเช่น:  

 “เราต้องการให้สมาชิกมีความมั่นใจในข่าวประเสริฐพอที่จะ
ด าเนินชีวิตได้อย่างโปร่งใส เราต้องไม่รู้สึกล าบากใจที่จะถาม

ค าถามที่ยากหรือถามค าถามที่เหมือนคุกคามพวกเขา”  
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 หรือ “อธิษฐานเพื่อนิมิตส าหรับชีวิตที่เกิดผลจะถูกปรับให้เป็นไป

ตามค าสอนในพระวจนะที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรมากขึ้น และลด

สิ่งที่วัฒนธรรมพูดเกี่ยวกับความส าเร็จส่วนตัวให้น้อยลง”;  

 หรือ “อะไรที่คนในห้องประชุมได้ประโยชน์จากการสละเวลาและ

การเอาใจใส่ของคุณ?” 
สอนสมาชิกถึงล าดับความส าคัญในการสร้างสาวกของคริสเตียน เพื่อให้เขาเติบโต

จนสามารถตัดสินใจเองได้ว่าพระวจนะสอนอย่างไรในเรื่องนี้  
 ศิษยาภิบาลต้องเป็นต้นแบบในการสร้างสาวก ถ้าคุณคาดหวังให้สมาชิก

จัดล าดับความส าคัญในการสร้างสาวก คุณต้องตั้งต้นแบบให้พวกเขา แปลว่าคุณ
ควรสร้างวินัยเป็นส่วนตัวให้กับผู้ชายในคริสตจักรเพื่อด าเนินชีวิตเป็นสามี เป็นพ่อ 
และเป็นคนท างานที่ดีในแบบของพระเจ้า และผู้ชายเหล่านี้ควรรู้ว่าพวกเขาถูก

คาดหวังให้ท าในสิ่งเดียวกัน ภรรยาของศิษยาภิบาลและสตรีของพระเจ้าควรท า
ในแบบเดียวกันด้วย 

 นอกจากเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างสาวก บางทีจะดีกว่าถ้าศิษยาภิบาล
แสดงให้เห็นถึงต้นแบบของการสร้างสาวก ในการสอน คุณหาวิธีบอกที่ประชุมให้

หนุนใจกันเพื่อเป็นต้นแบบท่ีดีในการสร้างสาวก เช่นเดียวกับแมทที่ลงทุนในไรอัน
เพื่อนที่มหาวิทยาลัย ทุกเช้าวันอังคารเว้นอังคาร ไรอันจะมาที่บ้านของแมทเพื่อ

เรียนพระคัมภีร์ อธิษฐาน และดื่มกาแฟด้วยกัน ไรอันเป็นผู้เช่ือใหม่ ยังไม่ค่อย
เข้าใจวิถีชีวิตคริสเตียน แมทเองก็ไม่เคยสอนใคร เขารู้สึกไม่ค่อยแน่ใจที่ต้องมา

สอนพระคัมภีร์ให้ไรอัน  
 แต่โอกาสก็เผยให้เห็นถึงฤทธิ์อ านาจในการสร้างสาวก ขณะที่แมทก าลังจะ

เริ่มสอน ลูกสาวก็เข้ามางอแงก่อกวน แมทต้องขอตัวเอาลูกออกไปคุยที่ห้องข้าง ๆ 
พอกลับเข้ามา ไรอันพูดบางอย่างที่ท าให้เขาประหลาดใจ: “ผมไม่รู้หรอกว่าวันนี้เรา

จะเรียนเรื่องอะไรกัน แต่สิ่งที่เพิ่งเรียนรู้คือได้เห็นคุณสั่งสอนลูกก็มีคุณค่ามากแล้ว” 
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ไรอันโตมาในบ้านที่แตกหัก พ่อจะตะคอกใส่เขาตลอดเวลา การสอนด้วยความเมตตา

เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน ขณะที่ไรอันเฝ้าดูชีวิตคริสเตียนของแมท เขาก็ได้เห็น
ภาพจริงในค าสอนเรื่องการเลี้ยงดูบุตรจากพระคัมภีร์ เราต้องสอนเรื่องการสร้าง

สาวก และต้องเป็นต้นแบบเพื่อให้คนเห็นชีวิตคริสเตียนในภาคปฏิบัติด้วย 
 เมื่อผู้คนเห็นภาคปฏิบัติในการสร้างสาวก พวกเขาก็ได้รับการท้าทายให้

ด าเนินชีวิตตามนั้น หลังจากทุ่มเทให้ไรอันมาหลายปี แมทก็หนุนใจให้ไรอันลองไป
สร้างสาวกในผู้อื่น จากสิ่งที่ได้ลงทุนไป ไรอันควรน าไปลงทุนในผู้อื่นบ้าง พระเยซู

ทรงเริ่มจากสร้างสาวกสิบสองคน และสาวกท้ังสิบสองก็ออกไปสร้างสาวกเพ่ิมขึ้น 
และคนที่ได้รับการสร้างก็ออกไปสร้างสาวกรุ่นต่อไป พวกเขาได้ตั้งต้นแบบให้เราแล้ว  

 เมื่อคุณสอนเรื่องการสร้างสาวกและยกตัวอย่างให้เห็นในค าเทศนา คุณ
ต้องหลีกเลี่ยงไม่ยกย่องใครเป็นพิเศษ หรือเน้นแต่เรื่องเล่าที่ประสบความส าเร็จ 

คนของคุณ ควรรับรู้ว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการแบกภาระนี้เสมอ แต่ใน
ทั้งสิ้นนี้พระเจ้าจะได้รับเกียรติ  

 นอกเหนือจากการสอนและเป็นต้นแบบ ศิษยาภิบาลสามารถหนุนใจให้มี
การสร้างสาวกในรูปแบบอื่น ๆ ได้: แนะน าหรือมอบหนังสือดี ๆ เรื่องการสร้าง

สาวกให้อ่าน จัดเวลาให้สมาชิกพูดเป็นพยานถึงการสร้างสาวก และอธิษฐานเผื่อ
ความสัมพันธ์ในการสร้างสาวกอย่างสม่ าเสมอในคริสตจักร   

 
การเชื่อมโยง 
ความคาดหวังประการที่สามคือผู้คนจะเช่ือมโยงกัน การที่ผู้คนมาอยู่รวมกันกับ
ผู้อื่นเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้เกิดการสรา้งสาวก แต่ก่อนที่จะมีใครเริ่มท าตารางรายช่ือ 

ขออธิบายความหมาย หลักการคือ สร้างความสัมพันธ์ในการสร้างสาวกเป็นผลมา
จากความสัมพันธ์ที่สมาชิกมีต่อกัน สมาชิกคริสตจักรต่างก็อุทิศตนให้กับพระกาย 

ฝึกฝนความคิดให้พร้อมส าหรับวิธีการสร้างสาวก และยื่นมือออกไปแตะสมาชิก
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คนอื่นในคริสตจักร ถ้าสมาชิกอธิษฐานสม่ าเสมอ ดูแลกันและกัน พระเจ้าจะน า

พวกเขาเข้าสู่มิตรภาพท่ีมีต่อกัน  
 ศิษยาภิบาลต้องคอยเตือนสมาชิกถึงขั้นตอนนี้ในกระบวนการ–ยืดตัว

ออกไปเพื่อเช่ือมโยง แค่วางทฤษฎีพื้นฐานยังไม่พอ คุณต้องเรียกสมาชิกให้ขึ้นมา
ช่วยกันก่อให้เป็นรูปธรรมบนพื้นฐานนั้น สมาชิกบางคนเป็นผู้ริเริ่มโดยธรรมชาติ 

บางคนมีนิสัยนิ่งเงียบและสงวนท่าที ให้ก าลังใจแก่ท้ังสองฝ่ายเป็นสิ่งท่ีควรท า  
 ไม่ใช่ทุกการเช่ือมโยงที่สมาชิกเป็นฝ่ายริเริ่ม ใช้ความรู้ที่พวกเขามีต่อ

คริสตจักรเป็นส่วนตัว ศิษยาภิบาลควรเช่ือมโยงคนที่มีความต้องการกับผู้ที่
สามารถตอบสนองได้ให้เป็นประจ า ถ้ามีคนมีปัญหาด้านการเงิน มีใครในคริสต

จักรที่มีของประทานเรื่องบริหารการเงินบ้าง? ถ้ามีคู่สมรสโศกเศร้าที่สูญเสียบุตร 
มีคู่สมรสที่เคยผ่านประสบการณ์มืดมิดเช่นนี้มาบ้างหรือไม่? ถ้ามีผู้ชายบางคนเสพติด

สื่อลามก มีผู้ชายคนไหนบ้างที่ด าเนินชีวิตด้วยความบริสุทธ์ิทางเพศในคริสตจักร? 
ที่จริงแล้วคุณก าลังเช่ือมโยงผู้คนที่ต้องการสติปัญญาเข้ากับผู้คนที่รู้ว่าจะพบได้ที่

ไหนจากในพระวจนะ 
 ถ้าศิษยาภิบาลได้ลงทุนในวัฒนธรรมการสร้างสาวก การขอให้บางคนช่วย

สมาชิกที่ก าลังดิ้นรนก็ไม่ถือว่าเป็นการรบกวน ศิษยาภิบาลควรช่วยวางแผนปฏบิตัิ 
ก าหนดกรอบเวลา และข้อมูลเชิงลึกที่ศิษยาภิบาลต้องรู้ สิ่งนี้จะสร้างความมั่นใจ

มากขึ้นให้กับสมาชิกท่ีจะช่วยเหลือคริสเตียนอื่น ๆ ที่เหลือข้ึนอยู่กับตัวสมาชิกเอง  
 
แล้วสิ่งนี เกี่ยวข้องอย่างไรกับการให้ค าปรึกษา? 
คุณอาจอยากกลับไปอ่านช่ือหนังสือเล่มนี้อีกครั้ง “ศิษยาภิบาลและการให้
ค าปรึกษา” ที่เราพูดมาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในการสร้างสาวกอย่างไร?  

 ถ้าคุณขอให้สมาชิกคนหนึ่งของคริสตจักรไปสร้างสาวกในผู้เช่ืออีกคน 
เราทายว่าสิ่งที่ผู้นั้นคิดออกคือ อ่านพระคัมภีร์ด้วยกัน อธิษฐานด้วยกัน และ
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แบ่งปันอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับชีวิตของทั้งคู่ แต่ถ้าคุณขอให้สมาชิกคนเดียวกันนี้ไป

พูดกับคนที่ก าลังจะฆ่าตัวตาย พูดให้หญิงที่ล่วงประเวณีให้พ้นจากความอับอาย 
หรือเข้าไปช่วยเรียบเรียงความคิดให้กับคนที่หมกมุ่นอยู่ในอาการผิดปกติในการ

กิน ความมั่นใจของสมาชิกคนนั้นจะตกฮวบลงไปในทันที 
 เมื่อคริสเตียนบางคนได้ยินเกี่ยวกับความยุ่งยากในชีวิตคริสเตียน เขาอาจ

อยากหลีกเลี่ยง คริสเตียนส่วนใหญ่คิดว่าเรื่องยุ่งยากต้องให้มืออาชีพเท่านั้นมา
จัดการ–เช่นศิษยาภิบาล หรือผู้ให้ค าปรึกษา แน่นอนสมาชิกที่มีประสบการณ์

มากกว่าอาจต้องช่วยบางคนที่มีปัญหายุ่งยากบางอย่าง แต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความ
ว่าคริสเตียนช่วยไม่ได้  

 คริสเตียนทุกคนมีศักยภาพในการช่วยเหลือ แม้ในเรื่องที่ยุ่งยากในชีวิต  
คริสเตียนด้วยกัน ด้วยแสงแห่งพระวิญญาณ (เอเฟซัส 6:17) ความรักของ 

พระคริสต์ในหัวใจ (กาลาเทีย 5:6) และใจท่ีเต็มใจรับใช้ (มาระโก 10:43-45) ไม่มี
สิ่งใดจะหยุดยั้งไม่ให้พวกเขาท าความดีได้ พระเจ้าทรงใช้พระวจนะของพระองค์

เพื่อให้ปัญญาในการตอบสนองอย่างถูกต้องในทุกสถานการณ์ภายใต้ดวงอาทิตย์  
พระปัญญานั้นมีพร้อมให้กับทุกคนที่แสวงหา และคริสเตียนสามารถท าสิ่งเหล่านี้

ด้วยกันได้ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
 การแสวงหาพระปัญญาในการสร้างสาวก ที่จริงแล้วไม่แตกต่างไปจาก

แสวงหาพระปัญญาในการให้ค าปรึกษา คือเป็นไปตามรูปแบบที่เราวางไว้แล้ว 
แสวงหาพระปัญญาเกี่ยวข้องกับการฟังด้วยหูที่พร้อมจะแยกแยะ พิจารณาการ
ตอบสนองของหัวใจ และพูดความจริงแห่งพระวจนะด้วยความรัก การให้

ค าปรึกษาเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยที่ลงลึก มีโครงสร้างที่เป็นทางการกว่า และ
แก้ปัญหาอย่างเจาะจงด้วยความเชี่ยวชาญกว่า 

 ที่จริง ศิษยาภิบาล ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการให้ค าปรึกษา  
ให้เริ่มโดยสร้างวัฒนธรรมการสร้างสาวกขึ้นในคริสตจักร ถ้าคุณก าลังสร้างผู้คนท่ี
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อุทิศตนให้กันและกันเพื่อการดีฝ่ายวิญญาณ พวกเขาจะสนใจในการให้ค าปรึกษา

มากกว่าในฐานะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยได้ไปจนจบ เมื่อคนของคุณเริ่มสนใจ
การสร้างสาวกมากข้ึน คุณสามารถฝึกฝนพวกเขาให้เช่ียวชาญในการให้ค าปรึกษา

โดยพระวจนะ และสามารถน าไปใช้ในบางกรณีที่ชีวิตเต็มไปด้วยปัญหา  
 ถ้าคุณไม่ต้องการให้ค าปรึกษาด้วยตนเองไปตลอดสิบปีข้างหน้า ให้เริ่ม

อธิษฐานเกี่ยวกับการสร้างพันธกิจให้ค าปรึกษาขึ้นในคริสตจักร หาวิธีฝึกฝน
สมาชิกให้เผชิญกับเรื่องยาก หาข้อมูลการสร้างพันธกิจให้ค าปรึกษาโดยฆราวาส 

ขอค าปรึกษาจากศิษยาภิบาลท่านอื่นที่มีประสบการณ์ท าสิ่งน้ีในคริสตจักรมาก่อน  
 ลงทุนฝึกฝนสมาชิกคริสตจักรจะขับไล่ความกลัวและสร้างความมั่นใจได้ 

การสอนร่วมกันทั้งส่วนรวมและส่วนตัวผ่านกลุ่มย่อยยังสามารถปลูกฝังแนวคิด
พื้นฐานของการให้ค าปรึกษาได้ คุณอาจคิดว่า “ผมแทบไม่มีเวลาให้ค าปรึกษา: 

ผมจะมีเวลาทั้งเขียนและสอนได้อย่างไร?” ส าหรับเราทุกคน ทั้งผู้ที่ผลิตหลักสูตร
เอง (เช่นหลักสูตร Equipped to Counsel ของจอห์น เฮนเดอร์สัน หลักสูตรเพือ่

ฝึกฝนการให้ค าปรึกษา) และหลักสูตรที่เป็นทางการ (เช่นหลักสูตรที่ ใช้ในกลุ่ม
ย่อยของ CCEF รวมถึงงานของ ทิโมธี เอส เลน และพอล เดวิด ทริปป์ How 

People Change และของทริปป์ Instruments in the Redeemer’s Hands) ได้
ผลิตสู่ตลาดในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่ใช้ได้ง่ายและเข้าใจ

ได้ง่าย ถ้าคุณมีคริสเตียนผู้ใหญ่สักสองสามคนในคริสตจักร ส่งพวกเขาเข้าอบรม
หลักสูตรการให้ค าปรึกษาตามแนวทางพระคัมภีร์ ด้วยเป้าหมายเพื่อให้พวกเขา
น าไปสอนผู้อื่นต่อ 

 แต่อย่าเพียงแค่ฝึกสมาชิกของคุณขึ้นมาให้ค าปรึกษา หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุด
เพื่อช่วยสมาชิกให้เข้าใจถึงวิธีรับมือกับปัญหาที่ยุ่งยาก คือเป็นต้นแบบการให้

ค าปรึกษาต่อหน้าพวกเขา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณก าลังให้ค าปรึกษาจอห์น ถามผู้น า
กลุ่มย่อยของเขา หรือเพื่อนท่ีไว้ใจได้ (โดยได้รับอนุญาตจากจอห์นก่อน) ให้เข้ามา
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มีส่วนในระหว่างให้ค าปรึกษา การท าเช่นนี้คุณก าลังฝึกให้คนของคุณสร้างสาวก

ในขณะที่ช่วยเหลือจอห์น พวกเขาจะได้ยินค าถามของคุณ สังเกตเห็นทักษะใน
การรับฟังและวิธีรับมือกับปัญหา และได้เห็นการเปิดเผยเรื่องราวนี้จากจอห์นเอง  

หลังช่ัวโมงให้ค าปรึกษา คุณอาจปรึกษากับเพื่อน ๆ ว่าจะช่วยจอห์นให้ผ่านแต่ละ
วันในสัปดาห์ได้อย่างไร  

 ศิษยาภิบาลครับ อย่าให้ค าปรึกษาตามล าพัง ขอคนในครอบครัว เพื่อน ๆ 
หรือพ่ีน้องในคริสตจักรให้มาอยู่ด้วยในระหว่างการให้ค าปรึกษา นี่เป็นวิธีง่าย ๆ ที่

จะฝึกฝนผู้อื่น พยายามเชิญผู้อื่นให้เข้ามาในห้องให้ค าปรึกษา ถ้าผู้นั้นรู้สึกอึดอัดที่
จะแบ่งปันเรื่องของเขากับผู้อื่น นี่เป็นโอกาสในการสร้างสาวก สอนเขาถึงความ

ถ่อมลงเพื่อขอความช่วยหลือจากผู้อื่น และเพื่อช่วยให้เขาตรวจสอบจิตใจของ
ตนเอง (ฮีบรู 3:12-13) ให้เขาช่วยคิดว่ามีใครรู้เรื่องนี้บ้างพอที่จะเข้ามาอยู่ในห้อง

ให้ค าปรึกษาได้ ถ้าไม่มีใคร มองหาคนท่ีเป็นหลักได้–ผู้น าคริสตจักรคนอ่ืน ๆ หรือ 
คริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่ในคริสตจักร–ที่ไว้ใจได้? สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ขอ

ค าปรึกษา รวมถึงช่วยฝึกฝนผู้อื่นในการให้ค าปรึกษาด้วย 
 เราควรสังเกตว่า ถ้าผู้ขอค าปรึกษายังรีรอ ศิษยาภิบาลก็ไม่ควรบังคับให้มี

ใครเข้ามาร่วมด้วย เขาอาจยังไม่พร้อม ซึ่งก็ไม่เป็นไร 
 
อย่าแบกภาระตามล าพัง 
ศิษยาภิบาลครับ ถ้าคุณเหมือนติดอยู่ในสนามรบ แบกปัญหาต่าง ๆ ของสมาชิกไว้ 

ปัญหาในการให้ค าปรึกษา และไม่รู้จะเอาตัวให้หลุดออกมาได้อย่างไร วัฒนธรรม
การสร้างสาวกสามารถช่วยได้ในระยะยาว  

 ขณะที่คุณสร้างวัฒนธรรมในการให้ค าปรึกษา จ าไว้ว่าวัฒนธรรม
คริสตจักรไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ช่ัวข้ามคืน คุณต้องมีมุมมองระยะยาว การ

เปลี่ยนแปลงจะค่อย ๆ เกิดขึ้น และไม่ได้เกิดกับทุกคน มีคนจ านวนไม่มากใน
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คริสตจักรที่จะเข้าใจและต้องการให้มีมากขึ้น คนอื่น ๆ ไม่ค่อยเห็นด้วย อย่าดีใจ

เกินไปที่มีคนเข้าใจ และอย่าท้อใจเมื่อมีคนไม่เข้าใจ วางเป้าหมายให้ง่ายไว้ ปูทาง
ให้เกิดความคาดหวังในการสร้างสาวกตามที่อธิบายด้านบน และเคลื่อนเข้าสู่

ขั้นตอนต่อไปเพื่อฝึกฝนผู้คนให้พร้อมส าหรับพันธกิจให้ค าปรึกษา คุณควรมุ่งไปสู่
ขั้นตอนอย่างท่ีควรเป็น และขั้นตอนต่อไปจะเกิดขึ้นตามมา  

 ถ้าคุณรู้สึกว่าภาระในการให้ค าปรึกษาใหญ่เกินกว่าจะรับไหว นั่นเป็น
ความรู้สึกที่ถูกต้อง แต่อย่าเพิ่งท้อ พึ่งพาผู้อื่น โดยเฉพาะพึ่งพาสิ่งที่พระเจ้าตั้ง

พระทัยจะมอบให้ประชากรแห่งยุคพระคัมภีร์ใหม่ของพระองค์–ทั้งคริสตจักรพูด
ความจริงต่อกันด้วยใจรัก อย่าแบกภาระตามล าพัง ยื่นมือออกไปหาผู้เช่ือที่เป็น

ผู้ใหญ่ น่ันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี  
 ในตอนจบ เราจะสามารถแบกรับได้ในพระก าลังที่พระเจ้าประทานให้ 

ท าไมครับ? เพื่อให้ทุกสิ่งเป็นที่ถวายพระสิริแด่พระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์  
พระสิริเป็นสิ่งท่ีเราต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มา  

 
“เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ จงรักกันและกันให้มาก เพราะความรักให้อภัยบาป

มากมายได้ พวกท่านจงต้อนรับเลี้ยงดูกันและกันโดยไม่บ่นตามที่แต่ละคน
ได้รับของประทาน ก็ให้ใช้ของประทานนั้นปรนนิบัติกันและกัน ดังเช่น

ผู้รับมอบฉันทะที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้า ถ้าใครจะ
พูด ก็ให้พูดดังเช่นพูดพระวจนะของพระเจ้า ถ้าใครจะปรนนิบัติ ก็จง
ปรนนิบัติดังเช่นท าด้วยก าลังซึ่งพระเจ้าประทาน เพื่อพระเจ้าจะได้รับ

พระเกียรติในทุกสิ่ง ทางพระเยซูคริสต์ขอพระสิริและอานุภาพจงมีแด่
พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน” (1เปโตร 4:8-11)    
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แปด 
 

แ บ ก ภ า ร ะ อ ย่ า ง ช า ญ ฉ ล า ด :  
ก า ร ใ ช้ แ ห ล่ ง ท รั พ ย า ก ร ภ า ย น อ ก  

 

 
 

ในบทก่อนหน้า เรามองจากภาพกระบวนการการให้ค าปรึกษาแบบส่วนตัวไปสู่
บริบทท่ีกว้างขึ้นของคริสตจักรในภาพรวม เราพูดถึงวิธีพัฒนาวัฒนธรรมการสร้าง

สาวกในชุมชนคริสตจักร และจะฝึกผู้คนให้ช่วยแบกภาระเคียงข้างไปกับคุณได้
อย่างไร ในบทนี้ เราจะดึงคุณออกมาสู่ภาพที่กว้างยิ่งขึ้นสู่การส ารวจว่ าจะน า

แหล่งทรัพยากรจากภายนอกคริสตจักรมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร จาก
แหล่งทรัพยากรที่มีมากมาย หลายแหล่งมีประโยชน์มาก แต่อีกหลายแหล่งมี

ประโยชน์น้อย แม้แต่แหล่งที่มีประโยชน์มากยังต้องน ามาพิจารณาให้รอบคอบ
ด้วยสติปัญญา  

 เราได้อธิบายให้เห็นอย่างดีที่สุดว่าการให้ค าปรึกษาเป็นส่วนส าคัญของ 
ศิษยาภิบาลในการแบกภาระสมาชิกของคุณ เมื่อพระเยซูเรียกคุณให้มาเลี้ยงดู

ประชากรของพระองค์ พระองค์เรียกคุณให้เดินไปกับพวกเขาผ่านความซับซ้อน
และบางครั้งก็ผ่านปัญหาที่น่ารังเกียจของชีวิต เราต่างรู้ดี ศิษยาภิบาลเองก็มี
ขีดจ ากัดทั้งเวลาและประสบการณ์ในความยุ่งยากของปัญหา เรามีข้อแนะน าบาง

ประการให้คุณ ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีว่าเมื่อไรถึงเวลาที่ต้องขอความช่วยเหลือจาก
ภายนอก  

 เมื่อคุณท ำเองตำมล ำพังและก ำลังโหนฟำงเส้นสุดท้ำย คุณก าลังท าหน้าท่ี
ศิษยาภิบาลให้กับคริสตจักรที่ไม่เอาไหน สมาชิกของคุณไม่สนใจเรื่องสร้างสาวก 
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ดังนั้นเมื่อมีปัญหา คุณก็เหมือนแบกรับตามล าพัง นอกจากค าอธิษฐานของภรรยา

แล้ว ก็ไม่เหลือใครที่จะยื่นมือมาช่วยคุณ   
 คุณได้ท ำดีที่สุดแล้วแต่ไม่เกิดผล คุณได้ช่วยบางคนมาหลายเดือนด้วย

ปัญหาที่ฝังรากลึก แม้มีพัฒนาการบ้าง แต่ก็ยังแตะไปไม่ถึงปัญหาส่วนใหญ่ คุณได้
สละเวลาไปมากมายและยังอีกมากที่ต้องทุ่มเทให้กับคน ๆ นี้ แต่คุณก็ชนเพดาน  

ไม่อาจหาตัวช่วยเข้ามา รูปแบบปัญหายังคงเหมือนเดิม แทบไม่เปลี่ยนแปลง 
 เมื่อรู้สึกว่ำคุณต้องใช้กำรแพทย์เข้ำมำช่วย ขณะที่คุณให้ผู้รับค าปรึกษาไป

ขอค าแนะน าทางการแพทย์ตอนเริ่มต้น บางครั้งคนเหล่านั้นมีพฤติกรรมที่แปลก
ประหลาด มีรูปแบบความคิดที่น่าร าคาญ หรือตอบสนองด้วยอารมณ์ที่รุนแรงจน

เกินควบคุม สิ่งนี้อาจบ่งช้ีได้ว่าผู้นั้นจ าเป็นต้องพบแพทย์เพื่อรักษาอาการทางกาย 
 คุณต้องเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยป้องกันกำรถูกคุกคำมหรืออำจเป็นอันตรำยถึง

ตำย เมื่อมีคนขู่จะฆ่าตัวตาย ฆ่าผู้อื่น หรือท าร้ายคนในครอบครัว ท าร้ายผู้สูงวัย
หรือใครก็ตาม คุณต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ในทันที ถ้ามีข้อสงสัยหรือได้ยินโดยตรงจาก

ปากผู้ขอค าปรึกษาว่าเขาได้กระท าการที่ร้ายแรงบางอย่างมา คุณต้องรายงาน
เรื่องนี้ด้วย คุณควรเรียนรู้ข้อกฎหมายเบื้องต้นและรู้จักหน่วยงานที่ให้ความ

คุ้มครองและให้การช่วยเหลือเด็ก ผู้ขอค าปรึกษาควรรับรู้ว่าคุณจ าเป็นต้อง
เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้เมื่อเริ่มต้นกระบวนการให้ค าปรึกษา การรายงานเจ้าหน้าที่

ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นศิษยาภิบาลที่ไว้ใจไม่ได้ และคุณสามารถบอกข้อเท็จจริงสอง
ประการนี้ให้พวกเขาได้รู้: ประการแรก กฎหมายไม่ได้อนุญาตให้คุณช้ีผิดถูกด้วย
สิทธิอ านาจของคุณ ประการที่สอง คุณยังต้องท าหน้าที่ดูแลด้านจิตวิญญาณของ

เขาต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น      
 พันธกิจของศิษยาภิบาลจะน าสถานการณ์ทุกรูปแบบเข้ามาหาคุณ คุณจะ

พร้อมถ้าคิดได้ว่าเมื่อไรและด้วยเหตุผลใดที่คุณต้องมองหาความช่วยเหลือจากใน
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ชุมชนของคุณเอง ในบทนี้ เราจะเสนอข้อบ่งช้ีบางประการที่น าไปใช้ได้กับชุมชน

ในพื้นที่คริสตจักรของคุณ 
 คุณจะพบแหล่งทรัพยากรการให้ค าปรึกษาในชุมชนของคุณโดยแบ่งได้

เป็นสามประเภท:  (1) คริสตจักร หรือองค์กรสนับสนุนคริสตจักรด้านการให้
ค าปรึกษา (2) ผู้ให้ค าปรึกษามืออาชีพ (3) ความช่วยเหลือด้านการแพทย์หรือ

จิตแพทย์ แต่ละประเภทสามารถพบได้ทั่วไป หรืออยู่ในรูปแบบของสถานฟื้นฟู
สุขภาพกายและใจ การดูแลอย่างสม่ าเสมอ นัดพบแพทย์หรือผู้ให้ค าปรึกษาเป็น

ประจ าและอย่างต่อเนื่อง เข้ารับการบ าบัดอย่างเข้มงวดในสถานฟื้นฟูซึ่งอาจอยู่
ไกลบ้านภายใต้ค าสั่งของแพทย์หรือผู้ให้ค าปรึกษา  

 
ส่งต่อไปท่ีแหล่งช่วยเหลือจากภายนอก 
เมื่อพูดถึงการส่งต่อ เราต้องระมัดระวังว่าเราก าลังหมายถึงสิ่งใด ค าว่า “ส่งต่อ” 

ไม่ได้หมายความว่าเราย้ายบางคนออกจากการดูแลของเราส่งไปให้ผู้อื่น คุณ
เป็นศิษยาภิบาลของคน ๆ นี้ และถูกเรียกให้มาดูแลจิตวิญญาณของเขา คุณยัง

ต้องดูแลจิตวิญญาณของสมาชิกโดยช่วยให้พวกเขาแยกแยะสิ่งที่ได้รับค าแนะน า
มาจากแหล่งภายนอก ในฐานะผู้เลี้ยง เป้าหมายเบื้องต้นของคุณคือ ให้พระเยซู
คริสต์เป็นศูนย์กลางในการเปลี่ยนจิตใจอย่างแท้จริง  

 เพื่อให้เห็นชัดเจน เราไม่ได้บอกว่าศิษยาภิบาลต้องคอยตรวจสอบแหล่ง
ทรัพยากรภายนอกโดยตรง พวกเขาท างานนอกเหนืออ านาจของคุณในแง่ขั้นตอน

และการปฏิบัติ แต่คุณก าลังช่วยคนของคุณให้เรียบเรียงความคิดจากค าปรึกษาที่
ได้รับมา และเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาพิจารณาจากมุมมองของพระคัมภีร์ สิ่งนี้จะ

ช่วยพวกเขาแยกแยะได้ว่าควรไปต่อหรือไม่ 
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การให้ค าปรึกษาของคริสตจักรหรือองค์กรสนับสนุนงานของคริสตจักร 
ที่แห่งแรกที่คุณจะค้นหาการให้ค าปรึกษาตามแนวทางพระคัมภีร์ที่ไว้ใจได้คือ 

คริสตจักรที่สั่งสอนเรื่องข่าวประเสริฐและตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์ในพื้นที่
ของคุณ คุณจะพบว่าการให้ค าปรึกษาของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของ

คริสตจักร หรือพวกเขาท าการบ้านอย่างดีจนรู้ว่ามีผู้ให้ค าปรึกษาที่ไว้ใจได้อยู่ท่ีใด
ในพื้นที่บ้าง  ดังนั้นให้เริ่มมองหาคริสตจักรในพื้นที่ที่มีความคิดเหมือนคุณ ถาม

พวกเขาว่าใช้ใครในการให้ค าปรึกษา เริ่มต้นท ารายช่ือผู้ให้ค าปรึกษาตามที่ได้รับ
ค าแนะน าเพื่อไว้ใช้ในกรณีที่จ าเป็นต้องส่งต่อ   

 ถ้าไม่มีคริสตจักรอื่นในพื้นท่ีที่ไว้ใจได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ คุณจ าเป็นต้อง
จัดท าเอง ไม่ง่ายนักท่ีคุณจะพบผู้ให้ค าปรึกษาท่ีลงตัวกับทฤษฏีและปรัชญาในการ

ดูแลเหมือนคุณ แต่นี่คือเกณฑ์บางอย่างที่พอช่วยได้ 
 ประการแรกและส าคัญที่สุด คุณต้องมองหาคริสเตียนที่รู้จักพระวจนะ

และรู้วิธีน าฤทธ์ิอ านาจจากพระวจนะมาใช้ในปัญหาชีวิต คือเขาน าพระวจนะมาใช้
เสมอและให้เป็นแหล่งสิทธิอ านาจในการให้ค าปรึกษาหรือไม่? คุณอาจเคยมี

ประสบการณ์พูดคุยกับสมาชิกท่ีรับค าแนะน าจากผู้ให้ค าปรกึษาที่แก้ปัญหาโดยให้
ค าแนะน าและวิธีปฏิบัติที่แตะไปที่พระวจนะนิดหน่อย แต่ถ้าผู้ให้ค าปรึกษารู้จัก
และพึ่งพาพระคัมภีร์ คุณจะรู้ได้โดยวิธีที่เขาให้ค าแนะน าสมาชิกของคุณ  

 ประการที่สอง คุณต้องการคนที่มีความรัก เมตตา และไว้ใจได้ ส าเนียงก็
ส าคัญ ใช่ครับ แม้บางครั้งอาจต้องหนักแน่นและตักเตือนด้วยท่าทีแห่งความรัก 

แต่เวลาที่ดีที่สุดคือหลังจากผู้ให้ค าปรึกษาได้รับความไว้วางใจจากผู้ขอค าปรึกษา
แล้ว ขั้นตอนเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจคือมีเมตตา รับมือกับผู้ที่มีปัญหาด้วยความ

อดทนและด้วยใจที่กรุณาของพระเยซูคริสต์ ภาพรวมคือผู้ให้ค าปรึกษาต้องเป็น
คนที่เข้าถึงได้ง่าย และจัดการกับปัญหาด้วยความเมตตา อย่ามอบคนของคุณ
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ให้กับคนท่ีพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับค าสอนในพระคัมภีร์ (1เปโตร 3:8) แม้ว่าเขา

จะมีความรู้พระคัมภีร์ดี 
 ประการที่สาม คุณต้องการบางคนที่หนักแน่นอดทนน าผู้นั้นฝ่าความ

ซับซ้อนของปัญหาไปได้ ความอดทนต้องเป็นคุณสมบัติเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อให้ค าปรึกษา เพราะการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปอย่างช้า ๆ ปัญหาทั่วไปจะดีขึ้น

ตามล าดับ แต่ไม่ใช่ก้าวกระโดด ตั้งความคาดหวังท่ีเหมาะสมและความเต็มใจท่ีจะ
ท างานภายใต้เวลาของพระเจ้าเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของผู้ให้ค าปรึกษา และอาจ

ต้องช่วยเหลือผู้ที่ดิ้นรนนานเป็นเดือนหรือแม้แต่เป็นปี 
 ท้ายท่ีสุด คุณต้องการบางคนที่มีความสามารถในการรับมือและจัดการกับ

ปัญหา ไม่มีผู้ให้ค าปรึกษายังดีกว่าส่งสมาชิกของคุณไปให้คนที่ไม่เหมาะสม ผู้ให้
ค าปรึกษาท่ีไม่เช่ียวชาญอาจท าให้ปัญหาแย่ลงโดยตั้งความคาดหวังที่เกินจริง หรือ

ปล่อยให้ผู้นั้นหมกมุ่นอยู่กับความคิดของตนเอง คนที่ถือแค่พระคัมภีร์ยังไม่พอ 
ต้องมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วย–สามารถแยกแยะรายละเอียด

เล็ก ๆ น้อย ๆ ในการตอบสนองของมนุษย์ได้ และมีความเข้าใจว่าความจริงใน
พระคัมภีร์สามารถเปลี่ยนแปลงผู้คนอย่างไร คุณไม่จ าเป็นต้องมีผู้ให้ค าปรึกษาที่

เชี่ยวชาญปัญหาเฉพาะทาง ตราบใดที่มีอุปกรณ์เพื่อจะรับมือกับความซับซ้อนของ
ชีวิตมนุษย์  

 แม้คุณพบบางคนท่ีมีคุณสมบัติเหลา่นี้ ขอให้จ าว่าสิ่งที่ผู้ให้ค าปรึกษาท าคือ
ช่วยผู้คนให้ผ่านปัญหาบางอย่างไปได้ แต่คุณยังต้องคอยติดต่อกับสมาชิกของคุณ
เพื่อให้แน่ใจว่าค าปรึกษาที่ได้รับสอดคล้องกับพระสัญญาแห่งพระคุณ และความ

คาดหวังที่จะเห็นชีวิตด าเนินไปในทางของพระเจ้า นี่เป็นสองสามวิธีที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการใหค้ าปรึกษา:  
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 หาเวลาไปเยี่ยมในระหว่างให้ค าปรึกษา หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะ
เรียนรู้วิธีจัดการกับปัญหาขณะที่คุณยังไม่พร้อมจะเผชิญคือ เฝ้าดู
ผู้ให้ค าปรึกษาท่านอื่นจัดการกับปัญหาของสมาชิกคุณ  

 ขอให้สมาชิกของคุณส่งอีเมลสรุปการให้ค าปรึกษาสั้น ๆ ในแต่ละ
ครั้งถึงคุณ สิ่งนี้จะท าให้คุณมีโอกาสติดตามพัฒนาการของผู้นั้น 
และรับรู้ทฤษฎีและวิธีการของผู้ให้ค าปรึกษา 

 ให้สมาชิกขออนุญาตผู้ให้ค าปรึกษาพูดคุยกับคุณ เพื่อคุณจะได้
ตรวจสอบและประเมินข้อมูลล่าสุดที่ได้รบัจากผู้ให้ค าปรึกษา ผู้ให้
ค าปรึกษาที่มีใจช่วยเหลือจะท างานเคียงข้างไปกับศิษยาภิบาล 
คอยบอกให้รู้ว่าคริสตจักรสามารถใช้ความรักช่วยเหลือผู้ที่ดิ้นรน
ได้อย่างไร ถ้าผู้ให้ค าปรึกษาไม่ยอมหรือไม่มีเวลาเพื่อพูดคุยกับ 
ศิษยาภิบาล ควรเอาช่ือเขาออกจากรายช่ือท่ีรวบรวมไว้ 

 
ให้ค าปรึกษาแบบมืออาชีพ 
ข้อก าหนดของเราในการเลือกคริสตจักรที่ดีหรือองค์กรที่สนับสนุนพันธกิจให้

ค าปรึกษาของคริสตจักรก็เหมือนการให้ค าปรึกษาแบบมืออาชีพ ผู้ให้ค าปรึกษา 
คริสเตียนมืออาชีพควรให้ค าปรึกษาแบบคริสเตียน ค าว่า “คริสเตียน” ไม่ใช่แค่

ป้ายช่ือ แต่ควรเป็นคุณลักษณะของการให้ค าปรึกษาและการเสนอวิธีให้ความ
ช่วยเหลือ 

 เราขอเตือนคุณอย่างจริงจังให้ต่อต้านผู้ให้ค าปรึกษาคริสเตียนมืออาชีพท่ี
อ่อนด้อยความรู้พระวจนะในปัญหาของมนุษย์ มากกว่าต่อต้านจิตแพทย์ที่ไม่ได้
อ้างว่าตัวว่าเป็นคริสเตียน อย่างน้อยเส้นแบ่งในกรณีหลังก็ชัดเจนกว่า กรณีแรกดู

คลุมเครือ ถ้าผู้ให้ค าปรึกษามืออาชีพคริสเตียนให้ค าแนะน าที่ส่วนใหญ่ยึดแนวทาง
บ าบัดนอกพระวจนะ การแยกแยะระหว่างสิ่งที่มาจากพระวจนะ และสิ่งที่มาจาก

ตัวเลือกอื่นภายนอกก็จะกลายเป็นเรื่องยาก 



บริบท 

124 

 ตัวอย่างเช่น ผู้ให้ค าปรึกษาคริสเตียนมืออาชีพ และผู้ให้ค าปรึกษา

ภายนอกท่ีแนะน าสมาชิกของคุณให้กลับไปท่ีห้องนอนและชกหมอนเวลาที่ภรรยา
ท าให้โกรธ ฟังดูเข้าท่า เพราะยังไงก็ยังดีกว่าชกภรรยา และหมอนก็หาซื้อใหม่ได้ 

ถ้าผู้ให้ค าปรึกษาคริสเตียนมืออาชีพให้ค าแนะน าแบบนี้ สมาชิกของคุณอาจคิดว่า
นี่เป็นค าแนะน าที่ยึดตามพระคัมภีร์ เพราะถึงอย่างไรการชกหมอนอย่างดุเดือดก็

ไม่ได้เป็นการขาดความรักต่อผู้อื่นและไม่ถวายเกียรติพระเจ้า ผู้ให้ค าปรึกษา  
คริสเตียนมืออาชีพที่ให้ค าแนะน าเรื่องชกหมอนอาจน าพระวจนะบางตอนมาอ้าง

เพื่อให้ดูน่าเช่ือถือ อาจน าเรื่องพระพิโรธอันชอบธรรมของพระเยซูเมื่อพระองค์
คว่ าโต๊ะพวกแลกเงินในพระวิหาร แต่ไม่ได้แตะต้องคนแลกเงิน สมาชิกของคุณ

อาจมองเรื่องนี้ว่าใกล้เคียงกับเรื่องในพระคัมภีร์ แต่ปัญหาของค าแนะน านี้คือ
ตั้งอยู่บนความเข้าใจผิดของผู้คนว่าแรงผลักดันเชิงลบควรแสดงออกตราบใดที่ไป

ระบายในที่ที่ไม่ท าให้ใครเดือดร้อน เหตุผลนี้เป็นความพยายามที่น่าเศร้าเพื่ออ้าง
ความชอบธรรมที่ไม่ตรงตามพระคัมภีร์ให้กับมนุษย์ อัครทูตเปาโลคงจะยิ้มเยาะใส่

ค าแนะน านี้ ท่านอาจพูดว่านี่เป็นแค่การหมกมุ่นอยู่ใน “ก าปั้นแห่งความโกรธ” 
ซึ่งเป็น “การงานของเนื้อหนัง” (กาลาเทีย 5:19-20)  

 นักจิตวิทยาที่ไม่มีค าเตือนสติแบบคริสเตียนก็จะน ามุมมองเชิงมนุษย์วิทยา
นอกพระคัมภีร์มาใช้ การน าค าปรึกษาจากแหล่งภายนอกเหล่านี้อาจมีแนวคิดเชิง

ปฏิบัติที่ท าได้และมีข้อจ ากัดที่ชัดเจน นักจิตวิทยาอาจแนะน าให้ควบคุมความคิด
ที่หมกมุ่นอยู่กับบางสิ่งในรูปแบบการตอบสนองของอารมณ์ที่ปั่นป่วน หรือให้
ค าแนะน าที่ปรับแก้ไปตามปัญหา ซึ่งอาจช่วยได้จริง แต่ทั้งหมดนี้จะอยู่ได้ไม่นาน

ถ้าอยู่นอกกรอบพระปัญญาแห่งการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง
อาจช่วยคนของคุณได้ในบางปัญหา แต่ต้องให้ค าปรึกษาอยู่ในโลกทัศน์ท่ีกว้างกว่า

ของพระคัมภีร์ 
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 ตัวอย่างเช่น นักจิตวิทยาที่ เ ช่ียวชาญด้านบ าบัดสภาวะทางจิตจาก

เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรงจะมีประสบการณ์ค่อนข้างมากในการ
รับมือกับทหารที่กลับจากสนามรบ สามารถจับสัญญาณเตือนจากพฤติกรรมของ

พวกเขาได้ แต่ไม่สามารถอธิบายจุดเริ่มต้นตามศาสนศาสตร์ของความกลัวได้  
ความเป็นจริงของภัยอันตรายต่าง ๆ ในโลกท่ีล้มลง หรือความหวังส าหรับโลกท่ีถกู

สร้างใหม่ สิ่งเดียวกันนี้เป็นจริงกับจิตแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านความผิดปกติในการ
นอน กลุ่มอาการทูเร็ตต์ (Tourette’s Syndrome–เกี่ยวข้องกับความผิดปกติ

ของระบบประสาท ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการอย่างกล้ามเนื้อกระตุกซ้ า ๆ กะพริบตา
และท าเสียงออกมาโดยไม่รู้ตัวหรือไม่สามารถควบคุมได้–ผู้แปล) เป็นหมัน ถูก

ทารุณกรรมในวัยเด็ก และอื่นๆ  
 ศิษยาภิบาลครับ งานของคุณไม่จ าเป็นต้องรู้มากเท่ากับนักบ าบัดที่เฝ้า

สังเกตอาการผิดปกติจากสถานการณ์บางอย่าง แต่เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้คน
ตอบสนองอย่างไรโดยความเช่ือในพระเจ้าไม่ว่าเผชิญสถานการณใ์ด  สติปัญญาที่

ตอบสนองด้วยความเช่ือมาจากแหล่งแห่งพระวจนะเท่านั้น ดังนั้นถ้าสมาชิกของ
คุณไปพบผู้ให้ค าปรึกษาภายนอก ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด อย่าให้พวกเขาคิดว่าได้รับ

ค าแนะน าแทนท่ีพระวจนะจากศิษยาภิบาลไปแล้ว   
 
ความชว่ยเหลือด้านการแพทย์หรือจิตวิทยา 
พระเจ้าทรงสร้างเราให้ประกอบด้วยกายและวิญญาณ และทั้งสององค์ประกอบ

ในธรรมชาติของเรานั้นล้ าลึกและมหัศจรรย์ พระเจ้าทรงประกาศว่าการออกแบบ
ของพระองค์นั้นดี แต่ความบาปท าลายทั้งกายและวิญญาณ การล้มลงของเราไม่

เพียงแต่ท าให้จิตวิญญาณโน้มลงไปสู่บาป แต่ยังท าลายร่างกายด้วย เช้ือโรค
ท าลายทุกส่วนของร่างกาย จากกล้ามเนื้อ ระบบการท างานของหัวใจไปสู่ต่อมไร้
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ท่อและระบบประสาท เราเป็นผู้อารักขาร่างกายของเราพอ ๆ กับจิตวิญญาณ 

ดังนั้นศิษยาภิบาลควรสนับสนุนสมาชิกใหห้มั่นตรวจสุขภาพอยู่สม่ าเสมอ 
 การดูแลสมาชิก บางครั้งคุณจ าเป็นต้องใส่ใจด้านการแพทย์ด้วย ใน

ระหว่างให้ค าปรึกษา บุคคลนั้นอาจแสดงข้อพิสูจน์บางประการให้เห็นถึงความ
ซับซ้อนทางจิตวิทยาและจ าเป็นต้องพบแพทย์ ตัวอย่างเช่นพฤติกรรมที่แปลก

ประหลาดและคาดเดาไม่ได้ อารมณ์ที่รุนแรงเหวี่ยงไปมา หรืออาการประสาท
หลอน   

 ศิษยาภิบาลอาจสนับสนุนให้เกิดความเกียจคร้านด้านฝ่ายจิตวิญญาณโดย
ผลักดันให้ไปพบแพทย์หรือเปล่า? เว้นแต่ผู้นั้นถูกชักจูงให้คิดว่าการแพทย์เท่านั้น

ที่แก้ปัญหาได้ การแพทย์อย่างเดียวไม่อาจแก้ปัญหาด้านจิตวิญญาณได้ ยารักษา
โรคเป็นเพียงหนึ่งในอุปกรณ์ในภาพรวมเพื่อการดูแลทั้งสององค์ประกอบ และ

เครื่องมือนี้ไม่ควรน ามาใช้บ่อนท าลายไม่ให้พระเจ้ามีส่วนโดยทางพระวจนะ  
 ศิษยาภิบาลควรตระหนักว่าสมาชิกที่ไปพบแพทย์หรือจิตแพทย์มักรู้สึก

อายที่ท าเช่นนั้น ความอายอาจเป็นอุปสรรคท าให้พวกเขาไม่ติดตามพระเจ้าผู้รัก
และเข้าใจในความอ่อนแอของพวกเขา คุณอาจช่วยได้โดยให้ความมั่นใจว่าพวก

เขายังวางใจในพระเจ้าและท าความเข้าใจกับแก่นปัญหาของวิญญาณที่เกิดขึ้นได้ 
ขณะรับการรักษาทางแพทย์  เตือนพวกเขาว่ามีการเช่ือมโยงที่ล้ าลึกระหว่างกาย

และวิญญาณ และร่างกายของพวกเขา (ไม่ใช่แค่วิญญาณ) ที่ถูกท าลายโดยบาป 
พบแพทย์เพื่อรักษาอาการผิดปกติทางกายเป็นเรื่องปกติของชีวิตในโลกที่ล้มลง 
ยาที่ใช้รักษาเช่นเดียวกับสิ่งทรงสร้างอื่น ๆ อาจเป็นที่หลบภัยของปัญหาที่อยู่ลึก

ลงไป และไม่จ าเป็นต้องให้เป็นเช่นนั้น พบแพทย์เพื่อรับการรักษาไม่ได้เป็นเรื่อง
ผิดพลาดทางความเช่ือ  

 ศิษยาภิบาลจะช่วยสมาชิกค้นหาการรักษาจากแพทย์หรือจิตแพทย์ได้
อย่างไร? ค าตอบอยู่ที่การหาแพทย์คนนั้นให้พบ และนี่คือสิ่งที่คุณต้องการ 
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 แพทย์ท่ีเก่ง ความเก่งเกี่ยวข้องอย่างน้อยกับสองสิ่ง: ควบคุมความรู้สึกไดด้ี 

และมีความรู้ครอบคลุมในการใช้ยา กรณีแรก แพทย์บางคนใช้เวลามากเท่าที่
จ าเป็นและพยายามท าความรู้จักกับผู้ป่วย แต่บางคนไม่ใช่ วิธีที่ดีที่สุดที่จะรู้ว่า

ผู้ป่วยได้รับการใส่ใจมากแค่ไหน คือแพทย์ใช้เวลานานแค่ไหนในนัดแต่ละครั้ง 
ด้วยแรงกดดันเรื่องเวลา จ านวนคิวที่รอ และความใส่ใจ แพทย์บางคนนัดผู้ป่วย

เจ็ดถึงแปดคนในหนึ่งช่ัวโมง ท าให้มีเวลาราวเจ็ดถึงเก้านาทีให้แต่ละคน การใช้
เวลาอย่างรวดเร็วท าให้ขาดโอกาสตรวจอย่างละเอียดและใส่ใจอย่างจริงจัง คุณ

ต้องการการรักษาที่จัดล าดับอย่างถูกต้อง เข้าใจปัญหาในแง่มุมทางกายก่อนจะ
เขียนใบสั่งยา 

 ตระหนักรู้ถึงความจ ากัดในการรักษาของแพทย์ จิตแพทย์ที่ดีจะรู้ว่าจุดที่
พวกเขาต้องมุ่งเน้นคือการใช้ยารักษา ไม่ใช่เจาะเข้าไปในขอบเขตฝ่ายวิญญาณ 

ศีลธรรม หรือค าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์อาจช่วยได้ทาง
กายภาพ แต่สติปัญญาเพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตและให้ค าปรึกษาด้านจิตวิญญาณอยู่

นอกขอบเขตของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์  
 ที่แน่ ๆ แพทย์ที่มีความเช่ือเด่นชัด และมีความเก่งด้านกายภาพสามารถ

ช่วยได้มากสนับสนุนการดูแลฝ่ายวิญญาณให้คริสตจักร ถ้าคุณพบแพทย์เช่นนี้ ให้
รู้เถิดว่าเป็นของขวัญล้ าค่าที่ประทานให้กับคุณและคริสตจักรของคุณ 

 แพทย์ที่เต็มใจพูดคุยกับศิษยำภิบำล แม้ได้รับอนุญาต แพทย์บางคนอาจ
ไม่สะดวกใจน าเรื่องผู้ป่วยมาพูดคุยกับศิษยาภิบาล คุณต้องการแพทย์ที่ยินดี
สื่อสารกับผู้ใหญ่ของคริสตจักรที่ท าหน้าที่ดูแลสมาชิก สิ่งนี้จะช้ีว่าเขาเห็นถึง

ความส าคัญของแหล่งแห่งปัญญาและการสนับสนุนท่ียาไม่อาจช่วยได้  
 แพทย์ที่คิดรำคำไม่แพง การเบิกจ่ายค่าประกันสุขภาพอาจยุ่งยากและ

ซับซ้อน ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับแพทย์ว่าอยู่ในโครงการหรือนอกโครงการ ที่ยุ่งยากขึ้น
ไปอีกคือคลีนิคเอกชนจะไม่ส่งบิลไปเก็บค่ารักษาจากบริษัทประกันเพราะมี
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ขั้นตอนที่ยุ่งยาก กฎเกณฑ์ที่เข้มงวด มีเรื่องโต้แย้งและไม่เข้าใจกัน ท าให้คุณภาพ

การรักษาต้องมีปัญหาตามไปด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้  คลีนิคจะให้ผู้ป่วยกรอก
แบบฟอร์มและด าเนินการเบิกจ่ายด้วยตนเอง แปลว่าผู้ป่วยต้องออกเงินไปก่อน 

และรอจนกว่าจะเบิกจากบริษัทประกันได้ เมื่อรู้ความจริงเช่นนี้ จะท าให้คุณมี
สติปัญญาในการเลือกสรรให้สมาชิก   

 
บทสรุป 
ในฐานะศิษยาภิบาล คุณมีสิทธิอ านาจเหนือชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของสมาชิก

คริสตจักร (เอเสเคียล 34; ฮีบรู  13:7; 1เปโตร 5:1-4) แต่ผู้ที่ เคยท าหน้าที่ 
ศิษยาภิบาลก็เป็นเพียงหนึ่งในอีกหลาย ๆ เสียง ขณะที่คุณท ารายช่ือแหล่ง

ช่วยเหลือจากภายนอก ขอให้ท าอย่างรอบคอบ เพราะจะช่วยให้ไม่ต้องไปตาม
แก้ไขทีหลัง ช่วยสมาชิกให้เลือกอย่างชาญฉลาดจากข้อมูลที่มีอยู่ และเตรียมพวก

เขาให้ฟังค าแนะน าให้ดี และแยกแยะให้เป็น 
 ถ้าผู้ให้ค าปรึกษาหรือแพทย์ให้ค าแนะน าที่สวนทางกับการให้ค าปรึกษา

ของศิษยาภิบาล จะท าให้เข้าไปแก้ไขได้ยาก ผู้ที่ดิ้นรนจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ
จากความขัดแย้งนี้ ในสถานการณ์ที่ค าแนะน ามีความขัดแย้งและท าให้เกิดความ
เจ็บปวด ดีที่สุดคือแนะน าให้สมาชิกมองหาผู้ให้ค าปรึกษาหรือแพทย์คนใหม่ แต่

ควรท าด้วยความอ่อนสุภาพต่อทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง 
 บทสรุปคือ คุณไม่อาจส่งต่อความรับผดิชอบฝ่ายวิญญาณของสมาชิกไปให้

ผู้อื่นดูแลได้ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ การส่งต่อไม่ใช่แค่การส่งไป แต่ความ
ช่วยเหลือตามมุมมองของพระคัมภีร์ที่คุณรับผิดชอบยังคงอยู่ กระบวนการนี้อาจ

ไม่ชัดเจน แต่มีหลักการวางให้แล้ว คุณจะมีโอกาสดีในการรักษาและแยกแยะใน
กรอบพระวจนะท่ีจ าเป็นในการเลือกตัวช่วยจากภายนอกอย่างชาญฉลาด  
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บทส่งท้าย 
 

แ บ ก ภ า ร ะ ด้ ว ย ค ว า ม รั ก  
 
 

 
ศิษยาภิบาลที่ดีต้องท างานหนัก ต้องท าทั้งหาเวลาศึกษาเป็นส่วนตัวและท าหน้าท่ี

อยู่บนธรรมาสน์ เพราะพวกเขาเช่ือว่าพระวจนะของพระเจ้าน ามาซึ่งชีวิตให้แก่
สมาชิกของตน และจะท าในสิ่ง เดียวกันไม่ว่าอยู่ ไหนก็ตาม–ในส านักงาน 

ห้องนั่งเล่น หรือในพื้นที่ชุมชน–เพราะพวกเขารู้ดีว่าพระวจนะนั้นเต็มไปด้วยฤทธิ์
อ านาจ  

 พระวจนะของพระเจ้าน ามาซึ่งความหวังแก่ผู้ที่ดิ้นรนอยู่ในอยู่ในปัญหา 
แต่บ่อยครั้งผู้คนต้องการตัวช่วยเพื่อให้เห็นการเช่ือมโยงนี้ ศิษยาภิบาลและ 

พระคัมภีร์สามารถเป็นโลกทั้งใบให้คนที่ดิ้นรนไปได้ถูกทาง นี่ไม่ใช่เป็นค าพูดที่ 
ใสซื่อหรืออวดอ้าง ศิษยาภิบาลสามารถช่วยผู้คนให้รู้จักวิธีตอบสนองด้วยความ

เช่ือในพระเยซูคริสต์ในทุกความยากล าบากที่เผชิญ และช่วยพวกเขาให้เปิดใจรับ
พระคุณของพระเจ้าในยามที่ต้องการ 

 การให้ค าปรึกษาเป็นเครื่องมือ–เป็นหนึ่งในหลายๆพันธกิจแห่งพระวจนะ
ในท่ามกลางพันธกิจอื่น ๆ–ช่วยผู้คนด าเนินชีวิตด้วยความเช่ืออย่างเต็มก าลังใน

ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ศิษยาภิบาลครับ คุณถูกเรียกให้มาใช้เวลาและ
โอกาสเดินเคียงข้างไปกับผู้คนที่เจ็บปวด นี่ไม่ใช่เป็นสิ่งรบกวนงานในพันธกิจของ
คุณ แต่เป็นสิ่งจ าเป็น และเป็นสิ่งดีในการแบกรับภาระแทนคริสตจักร  

 ขณะให้ค าปรึกษา เราอยากให้คุณมั่นใจว่าพระวจนะมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ
เพื่อช่วยดูแลจิตวิญญาณของสมาชิก ไม่ว่าปัญหานั้นจะซับซ้อนแค่ไหน คุณไม่อาจ
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แก้ปัญหาในทุกแง่มุมให้กับทุกคน แต่คุณจะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าการด าเนินไป

ในความเชื่อกับพระคริสต์ท าได้อย่างไร  
 หน้าที่ของเราคือเตือนคุณให้ตระหนักถึงภาระอันยิ่งใหญ่และมีเกียรติใน

การดูแลฝูงแกะของพระเจ้า เป็นภาระที่หนักหน่วงแต่คุ้มค่าที่สุด เป็นภาระที่ 
พระคริสต์เรียกคุณให้มาท า โดยท าตามต้นแบบของพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงที่ดี 

ผู้เลี้ยงท่ีดีจะรักแกะของเขา และยอมสละชีวิตให้แกะได้ แล้วคุณล่ะ ศิษยาภิบาล? 
คุณพร้อมจะท าในแบบเดียวกันหรือไม่? 
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ร า ย ก า ร ต ร ว จ ส อ บ อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว  
ต า ม ขั้ น ต อ น ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า  

 

 
 

รายการตรวจสอบนี้มีเพื่อให้คุณเตรียมตัวในกรณีให้ค าปรึกษาแบบเป็นส่วนตัว  
จ าไว้ว่า คุณก าลังจัดการกับปัญหาปัจจุบัน เช่ือมโยงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของ

ข่าวประเสริฐ และช่วยผู้คนให้เติบโตเป็นเหมือนพระคริสต์ คุณท าสิ่งนี้ได้โดยท า
ตามวิธีการเพื่อส ารวจจิตใจ ซึ่งจะเห็นผลได้ในระหว่างกระบวนการการให้

ค าปรึกษา  ทั้งสองวิธีมีโครงสร้างดังนี้ 
 
วิธีการ 
 

  
 

 
          

 
 
  

การตอบสนอง 
ในหัวใจของผู้คน 

ต่อพระเจ้า 
ต่อตนเอง 
ต่อผู้อ่ืน 

ต่อสถานการณ์ 

ศิษยาภิบาล 
ฟัง 

พิจารณา 
พูด 

ไปสู ่
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กระบวนการ 
กระบวนการการให้ค าปรึกษาเป็นเพียงกรอบง่าย ๆ เพื่อเข้าไปส ารวจหัวใจโดยใช้

วิธีการจากด้านบน  
ก่อนการให้ค าปรึกษาครั้งแรก 
 ส่งและรับคืนแบบฟอร์มประวัติภูมิหลังส่วนตัวของผู้ขอค าปรึกษา หรือ

สอบถามอย่างเป็นกันเองถึงเรื่องสรุปสั้น ๆ ของปัญหา 

 น าแหล่งทรัพยากรมาใช้–หนังสือ หรือผู้คน–เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการ
ให้ค าปรึกษาครั้งแรก 

 เตรียมค าถาม และประเด็นเพื่อพูดคุยไปตามรายการด้านล่างในการพบ
กันครั้งรแก  

การพบกันครั้งแรก 
 สร้างความสัมพันธ์เพื่อเช่ือมโยงกัน 

 ส ารวจสิ่งที่เป็นกังวล (ใช้วิธีการด้านบน) 

 ส าแดงความหวัง 

 ตั้งความคาดหมาย 

 มอบการบ้านให ้
ระหว่างให้ค าปรึกษา 
 สอบถามข้อมูลล่าสุด 

 ถามถึงการบ้าน 

 ส ารวจสิ่งที่เป็นกังวลอย่างต่อเนื่อง 

 เสนอทางออกโดยทางความรอด 
การพบกนัครั้งสุดท้าย 
 ทบทวนแนวคิดหลักของการให้ค าปรึกษา 

 วางแผนการดูแลต่อตามขั้นตอนปกติ 
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ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า  
แ บ บ ค ริ ส เ ตี ย น คื อ อ ะ ไ ร ?   

 
 

 
หากคุณค้นหาในโลกออนไลน์หรือเรียกหาบริการผู้ให้ค าปรึกษา คุณคงสังเกตเห็น

รายช่ือและรูปแบบหลากหลายที่เสนอตัวเข้ามาจนน่าเวียนหัว ตัวอย่างเช่น–
บ าบัดโดยเน้นที่อารมณ์ บ าบัดกระบวนการความคิด บ าบัดตรรกะในพฤติกรรม 

ทุกวันน้ีมีผู้ให้ค าปรึกษานับร่วมโหลเพื่อให้คริสเตียนเรียกใช้ได้  
 บทนี้จะใช้เวลาสั้น ๆ เราต้องการก าหนดนิยามการให้ค าปรึกษาเพื่อช่วย

ให้แยกแยะทิศทางการให้ค าปรึกษาของคริสตจักรอย่างที่ควร หรือแยกแยะ
ปรัชญาการให้ค าปรึกษาของมืออาชีพในชุมชนของคุณ 
 ในมุมมองของเรา การให้ค าปรึกษาที่เป็นคริสเตียน หรือตามแนวทาง 

พระคัมภีร์แบบพื้นฐานที่สุดคือ พันธกิจแห่งพระวจนะ คริสเตียนช่วยเหลือกัน
เพื่อให้เข้าใจว่าหัวใจของพวกเขาตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างไรในท่ามกลาง

สถานการณ์ที่เจาะจงของชีวิต และความเช่ือในพระเยซูคริสต์เปลี่ยนแปลงการ
ตอบสนองได้อย่างไร 

 เพื่อให้เข้าใจ เราอาจพูดว่าผู้ให้ค าปรึกษาคริสเตียนเข้าถึงปัญหาโดยทาง
ความคิด ความเช่ือ ความปรารถนา ความรู้สึก การตัดสินใจ และการกระท าตาม

พระประสงค์ที่พระเจ้าเปิดเผยว่ามนุษย์ควรท าอย่างไร เมื่อผู้คนมีความสัมพันธ์
อย่างถูกต้องต่อพระคริสต์โดยความเช่ือในข่าวประเสริฐ หัวใจพวกเขาจะค่อย ๆ
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เปลี่ยนไปเพื่อท าสิ่งอื่น ๆ ให้ถูกต้อง–ต่อผู้อื่น ต่อตนเอง และต่อสถานการณ์ 

ถูกต้องต่อพระเจ้าจะน าความสัมพันธ์ที่ถูกต้องต่อทุกสิ่งกลับคืนมา  
 การให้ค าปรึกษาต้องใช้ความช านาญและสติปัญญาเพื่อวิเคราะห์ความ

ซับซ้อนในปัญหาของชีวิต แต่การให้ค าปรึกษาของคริสเตียนใช้มุมมองอย่างไม่
เกรงใจใครของพระคัมภีร์น า เพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงมี

ต่อผู้คน เป็นความเข้าใจชัดเจนว่าพระคริสต์เป็นหนทางและเป็นเป้าหมายเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง ขณะที่รับรู้ปัญหาของมนุษย์ว่าซับซ้อน มีแรงผลักดันในการ

แสดงออก และเป็นไปตามการจัดประเภทของพระคัมภีร์ เช่น ความเย่อหยิ่ง 
ตัณหา ความโกรธ ความกลัว เกลียดชัง แค้นเคือง โง่เขลา ละเลย สับสน และ 

ทนทุกข์ โครงร่างของการให้ค าปรึกษาเป็นไปตามโครงร่างในหนังสือโบราณแห่ง
พระปัญญาของพระเจ้า หนังสือท่ีไม่อาจกักเก็บไว้ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับความลกึ

ที่สุดของประสบการณ์มนุษย์ 
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แ บ บ ฟ อ ร์ ม ป ร ะ วั ติ ภู มิ ห ลั ง  
( ชื่ อ ค ริ ส ต จั ก ร ข อ ง คุ ณ )  

 
 

 
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  http://crossway.org/PCappendix เป็นแบบฟอร์มที่ได้พัฒนา

บางส่วนมาจากคู่มือข้อมูลส่วนตัวในหนังสือ Competent to Counsel: Introduction to 
Nouthetic Counseling (Grand Rapids: Zondervan, 1970) ของ เจย์  อ าดั มส์  รวมถึ ง

เอกสารที่ใช้ฝึกอบรมของสจ๊วต สก็อต ด้วย)  
 

ข้อมูลที่ได้นี้จะท าให้เราเห็นภาพรวมเรื่องราวของคุณ เพื่อจะท าความเข้าใจว่าจะดูแลคุณให้ดี

ที่สุดอย่างไร กรุณาคิดทบทวนให้ดีและกรอกแบบฟอร์มด้วยความจริง เราจะเก็บรักษาข้อมูลนี้
ไว้ด้วยความรักและอย่างระมัดระวังเป็นที่สุด 

 

ข้อมูลทั่วไป 
เราต้องการข้อมูลพื้นฐานเพื่อติดต่อกับคุณ และเพื่อตระหนักรูว้่าสิ่งใดที่ส าคัญและยึดชีวิตคุณไว้  
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ชื่อ ____________________________________ วัน เดือน ปีเกิด__________________ 

ที่อยู่ _________________________________________________________________  

จังหวัด ______________________________ รหัสไปรษณีย์ ______________________  
อายุ _________ เพศ _________ ได้รับค าแนะน าจาก ___________________________ 

สถานภาพ     โสด      หมั้น        สมรส  
    แยกกันอยู่   หย่าร้าง   เป็นหม้าย 

โทรศัพท์บ้าน ____________________ โทรศัพท์ที่ท างาน ________________________  
ชื่อนายจ้าง ____________________________________________________________  

ต าแหน่ง ______________________________________________________________  
ท างานกับนายจ้างคนปัจจุบันมาเป็นเวลา ______________________________________  

การศึกษา (ระดับการศีกษา) _______________________________________________  

สิบค าเพื่ออธิบายถึงบุคลิกภาพส่วนตัวของคุณ ___________________________________ 
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 

ชีวิตแต่งงาน และครอบครัว  
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ส่วนตัวในแต่ละวันในฐานะครอบครัว เราจ าเป็นต้องมี

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเข้าใจว่าจะช่วยเหลือคุณให้ดีที่สุดได้อย่างไร ถ้ามีสิ่งใดที่คุณคิดว่าเราควรรู้ที่
ไม่ได้เขียนไว้ในแบบฟอร์มนี้ กรุณาเขียนเพิ่มเติมได้  

 
ถ้าเป็นโสด กรุณาอธิบายทัศนคติของคุณในการที่เป็นโสด  __________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________   

ถ้าแต่งงานแล้ว กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้: 

คู่สมรส _______________________________________________________________  
วัน/เดือน/ปีเกิด ___________________________ อายุ _________________________   
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อาชีพ ____________________________ ท างานมาเป็นเวลา _____________________  

โทรศัพท์บ้าน _______________________ โทรศัพท์ที่ท างาน _____________________  

วัน/เดือน/ปี ที่แต่งงาน ______________ ระยะเวลาที่คบกันก่อนแต่งงาน _____________  
ข้อมูลสั้นๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่พบกัน และเร่ิมคบหาดูใจกัน  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
ฝ่ายใดผ่ายหนึ่งเคยผ่านการแต่งงานมากอ่นหรือไม่? ______________________________  

กับใคร? _____________________________________________________________  
คุณเคยแยกกันอยู่หรือไม่? ________________________________________________  

คุณเคยฟ้องร้องเพื่อหย่าจากกันหรอืไม่? ______________________________________  

ลูก: 
ชื่อ            อาย ุ  เพศ   การศึกษา      ยังมีชีวิต         ลูกบุญธรรม? 

______________________ ____  ____  ________    _______         __________ 
______________________ ____  ____  ________    _______         __________ 

______________________ ____  ____  ________    _______         __________  
 

ช่วงเวลาที่เติบโตมา 
ขณะที่เราไม่คิดว่าประสบการณ์ในวัยเด็กจะเป็นตัวก าหนดว่าเราตอบสนองอย่างไรเมื่อเป็น
ผู้ใหญ่ เราตระหนักดีว่าประสบการณ์ในอดีตอาจมีผลต่อมุมมองในปัจจุบัน เราจึงขอให้คุณพูด

ถึงลักษณะของครอบครัวที่คุณโตมา อีกครั้ง ถ้ามีสิ่งใดที่คุณคิดว่าเราควรรู้ที่ไม่ได้เอ่ยไว้ใน
แบบฟอร์มนี้ กรุณาเขียนเพิ่มเติมได้  

อธิบายถึงความสัมพันธ์ของคุณกับบิดา 
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
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อธิบายถึงความสัมพันธ์ของคุณกับมารดา 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 
คุณเคยอาศัยอยู่กับผู้อื่นนอกเหนือจากบิดามารดาหรือไม่? ถ้าเคย กรุณาอธิบายความสัมพันธ์นี้  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 
อธิบายถึงความสัมพันธ์กับพี่น้องร่วมสายโลหิต (ขอจ านวน และเรียงล าดับตามวันเกิด)  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 

 
สุขภาพ 
เราเป็นสิ่งทรงสร้างที่มีชีวิตทั้งกายและวิญญาณ และร่างกายเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญใน

ประสบการณ์ของเรา แม้เราที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา ไม่ใช่เป็นแพทย์โดยอาชีพ แต่จะช่วยได้ถ้าเรา
มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ 
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อธิบายถึงสุขภาพโดยทั่วไปของคุณ 

_____________________________________________________________________  

 
คุณมีอาการเรื้อรังบางอย่าง หรือเจ็บป่วยด้วยโรคบางชนิด บาดเจ็บ หรือไร้สมรรถภาพหรือไม่?  

_____________________________________________________________________  
 

ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ 
ชื่อแพทย์ผู้รักษา และที่อยู่: 

_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  

รับการตรวจทางการแพทย์ครั้งสุดท้ายเมื่อ _____________________________________  

รายงานผล ____________________________________________________________  
คุณเคยไปพบกับจิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยาหรือไม่? _______________________________  

ถ้าเคย กรุณาอธิบาย  
_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  
ชื่อและที่อยู่ของจิตแพทย์ /นักจิตวิทยา: 

_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  

 
นัดพบครั้งสุดท้ายเมื่อ ____________________________________________________  

รายงานผล ____________________________________________________________  

คุณยินยอมเซ็นมอบข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ให้กับผู้ให้ค าปรึกษาของคุณสามารถมีข้อมูลด้านสังคม 
จิตวิทยา หรือรายงานทางการแพทย์อื่น ๆ หรือไม่?  

_____________________________________________________________________  
การรักษาปัจจุบัน     ปริมาณยาที่ใช ้

__________________________________________________  _________________ 
__________________________________________________  _________________ 
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คุณเคยใช้ยาประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ใช้รักษาหรือไม่? _________ ถ้าเคย กรุณาอธิบาย  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  

 
การใช้สารอื่นๆ เคย/ไม่เคย  บ่อยแค่ไหน และปริมาณแค่ไหน?  

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ________  __________________________________  
คาเฟอีน  ________  __________________________________ 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ________  __________________________________  
 

อื่นๆ 
คุณเคยถูกจับกุมหรือไม่? _________ ถ้าเคย กรุณาอธิบาย 
_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  
คุณเคยมีปัญหาด้านการสื่อสารในการงานที่ท าหรือไม่? ____________  

ถ้ามี กรุณาอธิบาย 

_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  

คุณเคยมีอาการอารมณ์แปรปรวนหรือไม่? ____________ 
ถ้ามี กรุณาอธิบาย 

_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  

 
ส าหรับสุภาพสตรีเท่าน้ัน  

กรุณาอธิบายอาการก่อนและระหว่างมีประจ าเดือนที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น  ตึงเครียด 

หรืออยากร้องไห้  
_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  
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ถ้าแต่งงานแล้ว สามีให้การสนับสนุนการมารับค าปรึกษาหรือไม่? และเต็มใจมีส่วนร่วมหรือไม่?  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  
คุณรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ที่บ้านหรือไม่? 

_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  

 
ส าหรับเด็กเท่าน้ัน 

คุณเปิดเผยเร่ืองปัญหาของคุณกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง มากแค่ไหน?  
_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

คุณรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ที่บ้านหรือไม่? 
_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  
 

ชีวิตฝ่ายวิญญาณ 
เมื่อเรามองว่าชีวิตมนุษย์ทุกชีวิตมีธรรมชาติฝ่ายวิญญาณ การนับถือศาสนาของเราจะบอกได้

มากมายเกี่ยวกับสภาพและการดูแลจิตวิญญาณของเรา ที่เราถามค าถามนี้เพื่อให้เข้าใจดีขึ้นว่า
คุณมีประสบการณ์ชีวิตที่ติดตามพระเจ้าอย่างไร  

 
ชื่อคริสตจักรที่คุณเข้าร่วม _________________________________________________  

คุณเป็นสมาชิกหรือไม่? __________  

คุณเริ่มไปคริสตจักรตั้งแต่เมื่อไร? ____________________________________________  
คุณเข้าร่วมกับคริสตจักรปัจจุบันเม่ือไร? _______________________________________  

นอกจากเข้าร่วมกับคริสตจักร คุณมีบทบาท หรือหน้าที่รับผิดชอบใดที่คริสตจักร?  
_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  
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คุณเคยเข้าร่วมในศาสนาหรือนิกายอื่นใดในอดีต? กรุณาเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเจาะจงใน

การนับถือศาสนานั้น  

_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  

 
ถ้อยค าใดอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคุณกับพระเยซูคริสต์ได้ดีที่สุด? 

ถ้าไม่สะดวกจะเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง ให้เขียนขึ้นได้ 
 ฉันติดตามพระเยซูในฐานะเป็นทั้งองค์พระผู้เป็นและพระผู้ช่วยให้รอดของฉัน  
 ฉันสนใจในเรื่องพระเยซูคริสต์และยังเรียนรู้ว่าติดตามพระองค์ไปหมายถึงอะไร 
 ฉันเคยติดตามพระเยซูคริสต์ แต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้ว 
 ฉันไม่สนใจติดตามพระเยซูคริสต์ทั้งในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้ช่วยให้รอด  

 

ถ้าคุณอธิษฐาน ลองเล่าให้ฟังถึงชีวิตแห่งการอธิษฐานของคุณ  
_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  
คุณอ่านพระคัมภีร์บ่อยแค่ไหน? 

           ไม่เคยเลย          บางครั้ง           บ่อยครั้ง          ทุกวัน 
 

พระเจ้าทรงมีส่วนใดเกี่ยวข้องกับปัญหาที่คุณก าลังเผชิญอยู่หรือไม่? 
อธิบาย  

_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  
รายการตรวจสอบปัญหา 

เราตระหนักดีว่าคุณไม่อาจพูดถึงปัญหาได้เต็มที่ในแบบฟอร์มเช่นนี้ นี่คือแค่เริ่มแรก เพื่อให้

สามารถเข้าไปส ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือได้ ถ้าปัญหาของคุณไม่มีอยู่ใน
รายการนี้ คุณสามารถเขียนอธิบายได้   
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  ดื่มแอลกอฮอลมากเกินไป  ซึมเศร้า    แรงกระตุ้น/เฉื่อยชา  

   ความโกรธ/ก้าวร้าว   ความปรารถนารุนแรง  ลุ่มหลง,   แรงกดดัน    

  กระสับกระส่าย  ใช้ยา                    เจ็บปวด โรคเร้ือรัง  
  ความใส่ใจ/ความตั้งใจ  ปัญหาการกิน            ปัญหาเล้ียงดูบุตร 

  ความขมขื่น                      อ่อนล้า/เหน็ดเหนื่อย      ปัญหาความสัมพันธ์  
  เปลี่ยนวิถีชีวิต                     ความกลัว                 ชอบเพศเดียวกัน 

   ปัญหาในวัยเด็ก                   ปัญหาการเงิน           บกพร่องทางเพศ 
  การสื่อสาร                     รู้สึกผิด                   ความต้องการทางเพศ 

       สูง / ท าผิดศีลธรรม  
  ความขัดแย้งในความสัมพันธ์    รู้สึกไม่มั่นคง                นอนไม่หลับ 

  สับสน                       โดดเด่ียว           มีความคิดรบกวน 

       การตัดสินใจ  เจ้าอารมณ์          อื่นๆ___________  
 

เล่าถึงภาพรวมของปัญหาด้วยค าพูดของคุณเอง  
อธิบายวา่ปัญหาใดที่น าคุณมาที่นี่   

_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  

คุณท าอะไรไปแล้วบ้างกับปัญหานี้? 
_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  
คุณคาดหวังสิ่งใดในการมาขอค าปรึกษานี้? 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  
มีเร่ืองอื่นอีกหรือไม่ที่เราควรทราบ? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________  
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ภาคผนวก ง 
 

วิ ธี จ ด บั น ทึ ก อ ย่ า ง ง่ า ย  
แ ล ะ ก า ร จั ด ร ะ เ บี ย บ ข้ อ มู ล  

 
 
 

ในหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บางทีคุณจ าเป็นต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ให้

ค าปรึกษาโดยไม่ทันตั้งตัวหรือโอกาสรวบรวมข้อมูลใด ๆ แน่นอนการจดบันทึก
เป็นขั้นตอนที่ต้องท า การจดบันทึกระหว่างให้ค าปรึกษาเป็นสิ่งส าคัญด้วยเหตุผล

หลายประการ ช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นในท่ามกลางผู้คนที่ก าลังให้ความ
ช่วยเหลือมีรายละเอียดส าคัญอยู่ในมือ และช่วยให้สะท้อนคิดเพื่ออธิษฐานเผื่อคน

ที่คุณช่วยเหลือ การบันทึกถ้อยค าส าคัญเพราะใช้วิเคราะห์และช่วยให้แยกแยะ
ประเด็นส าคัญออกจากท่ีไม่ส าคัญได้ 

 จ าไว้ว่า อะไรก็ตามที่เขียนขึ้นระหว่างสถานการณ์ให้ค าปรึกษาสามารถ
น าไปใช้เป็นเอกสารส าคัญในศาลยุติธรรมได้ ดังนั้น จงให้ข้อมูลที่เป็นจริงมากท่ีสุด
และอย่าใช้การคาดเดา ตัวอย่างเช่นการบันทึกว่า “รายงานความคิดที่ต้องการ 
ฆ่าตัวตายในอดีต แต่มั่นใจว่าในปัจจุบันไม่มีความปรารถนาท าร้ายตนเองอีกแล้ว” 
ยังดีกว่าเขียนว่า “บุคคลนี้เคยคิดฆ่าตัวตายในอดีต และมีความเป็นไปได้ที่คิด 
จะฆ่าตัวตายอยู่”   
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การจัดเตรียม 
การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระเบียบช่วยได้มากเมื่อคุณน าสิ่งที่พูดคุยนั้นกลับมา
ทบทวนเพื่ออธิษฐานและสะท้อนคิด เมื่อคุณเตรียมระบบข้อมูลของคุณ การจด
บันทึกเป็นสิ่งที่ “มองไม่เห็น” ในแง่ขั้นตอนที่คุณแยกแยะสิ่งที่จดเอาไว้และ
ย้อนกลับไปค้นหาความคิดเดิมแต่แรก เวลาที่ใช้จะสั้นลงและภาระก็เบาลง นี่เป็น
ตวัช่วยสองสามข้อท่ีอยากแนะน า:  

 แต่ละกรณีให้ค าปรึกษา แยกเอกสารเป็นซองหรือแฟ้มให้เป็นระเบียบ 
เก็บไว้ในท่ี ๆ ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว 

 การจดบันทึกควรเป็นไปตามความถนัดของแต่ละคน แต่ต้องเป็นระเบียบ 
เราได้วางต้นแบบการจดบันทึกไว้ในหน้าต่อไป จ าไว้ว่านี่เป็นเพียง
ค าแนะน า ผู้ให้ค าปรึกษาแต่ละคนควรมีรูปแบบเป็นของตนเอง  

 คุณต้องเตรียมท าตารางที่มีช่องด้านบนและด้านซ้ายของกระดาษก่อนให้
ค าปรึกษา ด้านบนมีไว้ก ากับการบันทึกข้อมูล และด้านซ้ายส าหรับความคิดที่
คุณต้องการส ารวจให้ลึกลงไป หรือค าแนะน าจากพระคัมภีร์ที่ต้องการ
แบ่งปัน 

 บ่อยครั้งการให้ค าปรึกษาอาจดึงคุณออกนอกทางโดยไม่รู้ตัว เพื่อจะไม่ยึดกับ
แผนเดิมมากเกินไปและสร้างตัวช่วยที่ดีเมื่อการสนทนาเริ่มออกนอกเส้นทาง 

 
ด้านบนของตาราง 
ข้อมูลส าคัญ เช่น ช่ือ ครั้งท่ีมารับค าปรึกษา และวันเวลา   
 
ด้านซ้ายของตาราง 
ใส่หัวข้อที่จัดเตรียมไว้ใช้ส ารวจหรือค าถามไว้ จ าไว้ว่า ไม่ว่าหัวข้อใด เราสามารถ
ส ารวจลึกลงไปว่าผู้รับค าปรึกษาตอบสนองอย่างไร–ต่อพระเจ้าต่อตนเอง ต่อผู้อื่น 
หรือต่อสถานการณ์นั้น ๆ 
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จอห์น & ซูซ่ี เอเวอรี่แมน                     ครั้งที่ 1                                 5/18/2016 
ข้อมูลล่าสุด 
1.ขัดแย้งในความสัมพันธ์ 
อธิบายว่ าคุณตอบสนองต่อผู้ อื่ น
อย่างไร  
คุณต้องการอะไรจากผู้อื่น? 
ความขัดแย้งนี้มีมานานแค่ไหน? 
คุณมีความขัดแย้งในท านองเดียวกัน
กับผู้อื่นอีกหรือไม่? 
 

(จ) เป็นสปัดาหท์ี่หนกัหนา 
   “เครียดจากทีท่ างาน และแย่ย่ิงกว่าเมื่ออยู่บ้าน” 
 
(ซ) 3 ปแีห่งความขดัแย้งตั้งแต่ท างานทีใ่หม่  
(จ) “ซูซี่ไม่เขา้ใจผมแล้ว และไม่พยายามด้วย” 
        ไม่มีความขดัแย้งจริงจงักบัคนอ่ืนๆ 
 

(จ) กลวัที่สุดคือตกงาน ออกไปเดินเตะฝุ่น 
“เธอไม่รู้หรอกว่ามนัเป็นยงัไง แรงกดดนัที่ต้องเอาชีวติ

ให้รอดบนโลกใบนี้”  
 
               (กลวัความล้มเหลว) 
(ซ) จอหน์พูดแบบน้ีตลอดเวลา อารมณเ์สียเวลาถาม
ถึงงาน 
       “เขารบัการวพิากษว์ิจารณไ์ม่ได้เลย”  
 
(จ) “ซูซี่เป็นคนทีช่อบวพิากษว์ิจารณ”์  
    - ว่าผมเป็นใคร 
    - เรื่องเงิน 
    - เรื่องน้ าหนกัตวั  

 
     (ซ ตอบสนองในแบบเข้ามาควบคุม จ )  
      (ซ) “ขอบอกว่าฉนัท าได้ดีกว่า”  
             - ไม่ได้สนใจผมเลย 
   -หมกมุ่นอยู่กบัตวัเองและปัญหาของตวัเอง  

2.ความกลัวในท่ีท างาน (จอห์น) 
อธิบายความกระวนกระวายใจในที่
ท างานของคุณ 
อะไรคือสิ่งที่คุณกลัวที่สุดในชีวิต? 
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่บ้าน
ของคุณอย่างไร? 
 
3.ความขมข่ืนใจ (ซูซี่) 
มันเริ่มต้นข้ึนเมื่อไร? 
อะไรคือสาเหตุ? 
ควรท าอะไรถึงจะหาย? 
 
ใคร่ครวญพระวจนะ 
สดุดี 27 ข้อ 1-3 ประสบการณ์ 
ความกลัว 
ข้อ 4-8 มองหาที่ลี้ภัย 
ข้อ 9-10 ปลอดภัยในความสัมพันธ์
กับพระเจ้า 
ข้อ 11-14 ความเชื่อ 
ตอบสนอง: ความอดทน ความม่ันใจ 
ความวางใจ 
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คุณอาจใส่เค้าโครงย่อ ๆ ของการส ารวจ/ค าสั่งในพระคัมภีร์ เปิดพระคัมภีร์และ
ถามค าถามเพื่อดูว่าเขาสังเกตเห็นสิ่งใดจากพระวจนะในตอนนั้น คุณอาจเขียนลง
ไปและมอบให้เป็นการบ้าน 
 
แกนหลัก 
ส่วนของแกนหลักคือ การจดบันทึกระหว่างให้ค าปรึกษา ไม่จ าเป็นต้องจดเป็น
แนวนอน อาจจดตามที่คุณถนัด ด้านล่างคือ ตัวช่วยให้ยังคงเป็นระเบียบขณะที่
ต้องจดอย่างรวดเร็ว: 
 

(จ) และ (ซ) เพื่อแยกแยะระหว่างผู้ขอค าปรึกษาที่มาเป็นคู่ ให้เขียนชื่อพวกเขาเป็น 
 ตัวย่อ และวงรอบชื่อไว้ตามหลังข้อมูลที่ได้รับจากแต่ละคน  
 
 “  ”  ใช้เครื่องหมาย เปิด/ปิด ส าหรับค าพูดที่ส าคัญอื่น ๆ สามารถเขียนสรุป

ย่อๆ จากสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาพูด   
 
(   )  วงเล็บใช้ส าหรับความคิดเห็นส่วนตัวของคุณระหว่างให้ค าปรึกษา คุณ

มักสังเกตเห็นบางสิ่งน่าสนใจที่ควรจดไว้เพื่อไม่ให้ลืม วงเล็บจะท าให้คุณ
แน่ใจว่านี้เป็นความคิดเห็นของคุณ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผู้ขอค าปรึกษาพูด 

 

ขั้นตอนการจัดการกับข้อมูล 
หลังจบการให้ค าปรึกษาคุณอาจกลับมาทบทวนสิ่งที่จดไว้ สิ่งแรกที่ต้องท าคือ 
ทูลขอพระปัญญาจากพระเจ้า และค้นหาพระวจนะที่ควรน ามาใช้ คุณต้องการ
ข้อมูลเชิงลึกของทั้งผู้ที่มีความทุกข์ และความบาปที่คุณสังเกตเห็น–ในภาพรวม 
ถามว่าอะไรคืออุปสรรคขัดขวางพวกเขาจากการตอบสนองต่อผู้อื่น ต่อตนเอง 
และต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยหัวใจที่มีความรักและความเช่ือในพระเจ้าผู้ทรง 
พระชนม์  
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 ขณะท าสิ่งน้ี น าข้อมูลที่คุณจดไว้มาทบทวน มองหาแนวความคิดหลักจาก
ข้อมูลที่คุณบันทึก วิธีที่จะท าสิ่งน้ีคือ ใช้วงกลม–และ–ใส่ตัวเลข   

1. วงกลมล้อมถ้อยค าหรือข้อเท็จจริงท่ีดูส าคัญที่สุด 
2. ดูแนวความคิดว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ถึงจุดนี้คุณอาจไม่

ต้องตั้งช่ือให้กับแนวความคิด แต่ให้ใส่ตัวเลขก ากับไว้ข้างหน้าแต่ละ
แนวความคิดแทน  

3. น าตัวเลขเดียวกันไปใส่ก ากับไว้กับข้อมูลเดียวกันที่วงไว้ 
4. เขียนรายชื่อแนวความคิดต่าง ๆ ลงท้ายกระดาษทันทีที่ท าเสร็จ 
5. อธิษฐานขอหลักการจากพระวจนะส าหรับแนวความคิดที่ได้จากการ

ให้ค าปรึกษา เช่ือมโยงข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากพระวจนะให้เข้ากับข่าว
ประเสริฐของพระเยซูคริสต์เสมอ ขณะเดียวกันให้คิดถึงความเป็นไป
ได้ที่จะน าพระวจนะมาใช้ในขอบเขตที่กว้างกว่าเท่าที่ท าได้  

6. น าแนวความคิดที่ได้นี้ไปใส่ไว้ในช่องด้านซ้ายของตารางจดบันทึกที่
เตรียมไว้ส าหรับการพบกันครั้งต่อไป  
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ค ำ ข อ บ คุ ณ พิ เ ศ ษ  
 
 

 
ใจที่เต็มด้วยการขอบพระคุณควรเป็นเหมือนลมหายใจของเรา พระเจ้าทรงเป็น

แหล่งแห่งสิ่งดีงามทุกอย่าง และเราซาบซึ้งในพระคุณที่ทรงมีต่อเรา พระคุณนี้
ส าแดงออกอย่างสูงสุดในพระบุคคลและพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 

และประทานพระองค์เองเพื่อเรา แม้แต่ชีวิตทั้งสิ้นขออุทิศมอบให้พระองค์เพื่อเป็น
การส านึกในพระคุณ แม้ไม่อาจเทียบได้กับของประทานล้ าค่าทีท่รงมอบให้เรา  

 เราขอบคุณส าหรับบริษัท 9Marks ที่เปิดพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมนี้ให้เราได้แบ่ง
เบาภาระในการช่วยเหลือพี่น้องศิษยาภิบาล เพื่อเลี้ยงดูสมาชิกของพวกเขาได้เป็น

อย่างดี ขอขอบคุณเพื่อนรักของเรา ไรอัน โจนาธาน มาร์ค และ บ๊อบบี้ และ
เช่นกัน ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ Crossway ด้วยเหตุผลเดียวกัน  

 เราได้รับทั้งพระพรและโอกาสในการรับใช้คริสตจักรที่น่ามหัศจรรย์ คลิฟ
ตอนแบ๊บติสต์ และแคบปิตอลฮิลแบ๊บติสต์ เราแต่ละคนแบกรับภาระเคียงข้างไป
ด้วยกันกับทีมที่พิเศษสุด ที่บุรุษและสตรีของพระเจ้าต่างก็มีสิทธิพิเศษได้ท าสิ่งที่

ยิ่งใหญ่ในชีวิต และขอขอบคุณวิทยาลัยพระคริสตธรรมเซ้าเทิร์นแบ๊บติสต์ และ
การทุ่มเทที่มีให้กับคริสตจักรท้องถิ่น  

 และในทุกท่านท่ีสมควรได้รับค าขอบคุณ คุณซาร่าห์ทั้งสองของเราสมควร
ได้รับส่วนใหญ่ที่สุด มิสซิสปิแอร์ และมิสซิสเรฮู ถ้าไม่มีคุณ ชีวิตพวกเราคงจะ

ล าบากสาหัส แต่เมื่อมีพวกคุณ ทุกอย่างก็ลงตัวอย่างสวยงาม      
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ด ร ร ช นี พ ร ะ ว จ น ะ  
 

ปฐมกาล 
1:26-28  61 
สดุดี 
13  67 
13:1  67 
13:3  67 
13:5-6  67 
27  146 
27:1-3  146 
27:4-8  146  
27:9-10  146 
27:11-14  146 
56:3-4  36 
73:1-28  81 
สุภาษิต 
4:23  63 
18:2  49, 62 
18:13  49 
18:17  40 
20:5  49, 63 
อิสยาห ์
53:3  30 
55:10-11  98 
เยเรมีย์ 
9:23-24  52, 79  
เพลงคร ่าครวญ  
3:1-25  65 

เอเสเคียล 
34  128 
มัทธิว 
6:7-13  31 
12:34  63 
18:15-20  109 
มาระโก 
9:24  37 
10:43-45  114 
ลูกา 
6:27-36  51 
6:43-45  63 
15:11-32  60 
ยอห์น 
10:10  38 
13:16  30 
13:34-35  105 
21:15-19  25 
21:19  25 
กิจการ 
9:15-16  27 
9:20-25  27 
13:4  27 
13:14  27 
14:1  27 
14:6-7  27 
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โรม 
1:16-17  37 
1:16-32  77 
6:22-23  37 
8:18-25  51, 65 
8:29  61 
8:29-30  38 
8:31-38  80 
10:14-16  77 
10:17  32, 51, 77 
12:9-21  109 
12:10  105 
12:17-21  51 
13:14  51 
13:8-10  51 
15:7  105 
15:13  65 
15:14  105 
1โครินธ์ 
5:1-5  109 
2โครินธ์ 
1  36, 49 
11:23-30  28 
กาลาเทีย 
4:11  32 
5:6  114 
5:19-20  124 
6:1-2  40 
6:7-8  95 
6:7-10  83 

เอเฟซัส 
1:18-19  65 
2:4-10  80 
2:14-18  65 
4:15-16  105 
4:22-24  38 
4:26  36 
4:32  106 
5:1  37 
6:17  114 
ฟีลิปป ี   
1:6  39, 76, 95 
2:1-8  51 
2:4  29 
2:5  29 
2:5-8  61 
2:6  29 
2:7  29 
2:8               29 
2:12-13  76, 94 
2:16  32 
3:3-16                   52 
4:3-16                   80 
4:4-13                   51 
โคโลส ี      
1:9-10                   52 
1:21-23                 65 
1:28-29                 32 
1:29                     34 
3:15-17                 94 
3:16                     49 



ดรรชนีพระวจนะ 

152 

1เธสะโลนิกา 
2:8  28 
2:11-12  28 
4:13-18  82 
5:11  105 
5:14  42, 49, 76 
1ทิโมธ ี
4:10  65 
2ทิโมธ ี
4:1-5  83 
ทิตัส 
2:15  41 
3:5-7  65 
ฮีบร ู   
3:12-13  40, 116 
4:12-13  37 
4:14-16  18 
4:15  29 
4:15ข  29 
5:2  30 
6  96 
6:9  96 
10:23-25  97 
11:6  51 
11:13-16  51 
12:1-2  51 
12:11  108 
12:12-14  37 
13:7  104, 128 
13:17  41 
 

ยากอบ 
1:5-8  43 
1:19  49 
5:19-20  40, 83 
1เปโตร 
1:3-5  65 
1:13-19  84 
1:6-7  26 
1:11  26 
1:13-14  66 
2:21-25  26 
3:8  122 
3:13-17  26 
3:18-22  26 
4:1  26 
4:7  26 
4:8-11  117 
4:12-19  26 
5:1-4  26, 128 
5:2  39 
2เปโตร 
3:9  61 
1ยอห์น 
1:8-10  82 
2:15-17  82 
3:1-3  82 
4:11  60 
4:12  61 
4:19  60 
วิวรณ์ 
21:1-5  65 
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