ผูค้ นคิดอย่างไรกับการเล่าเรือ่ งเจาะใจ
วิธีการของการเล่าเรื่องเจาะใจนั้นมีประสิทธิภาพมากเพราะมันช่วยให้เรารูส้ ึกไปกับ
เรื่องราว เนื้ อหามีชีวิตชีวา และขุมทรัพย์ที่คุณได้พบก็สดใหม่มีพลัง ผมมีความสุขเสมอที่
ได้ใช้วิธีการนี้ ในหลาย ๆ ที่ และการตอบกลับก็ดีมากทุกครั้งไป
Babu Ganta - Communication Officer, Bible Society in the Gulf

โลกเป็ นที่อยู่ของฉันมา 30 ปี โดยมีเป้าหมายในการทํางานคือ “ทวีคูณ” ความพึงพอใจ
ในการทวีคูณนั้นมาอย่างไม่ได้คาดฝันจากชายชราชาวจีนอายุ 79 ปี ซึ่งอพยพเข้ามาใน
แคนาดา เขากล่าวว่า
ผมน่ าจะรูจ้ กั วิธีเล่าเรื่องเจาะใจมาตั้งแต่ 40 ปี ที่แล้ว ผมไม่ได้เติบโตในบ้านคริสเตียน ไม่
รูจ้ กั วิธีต้งั คําถามดี ๆ จากพระคัมภีรแ์ ละตามด้วยการสนทนา ตอนนี้ พระคัมภีรเ์ ป็ น
หนังสือใหม่เอี่ยมของผม
การรับใช้ของคริสเตียนที่ไร้พลังในการ “รักษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้อง”
เท่ากับเป็ นการสร้างตัวที่ลอกแบบขึ้ นมาเท่านั้น การเล่าเรื่องเจาะใจเป็ นวิธีสาํ คัญที่จะช่วย
ให้เราบรรลุผลตามพระมหาบัญชา
Jim Thurber... Seminary Lecturer / Missions Trainer,
Global

ผมได้รบั การอบรมการเล่าเรื่องเจาะใจสองสามปี ก่อน และมันคือคําตอบจากที่ผม
อธิษฐาน ผมรับใช้พระเยซูคริสต์ เป็ นมิชชันนารี 35 ปี สองสามทวีป กับกลุ่ม
คน 3 ศาสนาอื่น ผมพยายามที่จะเป็ นพยานแบบที่เป็ นธรรมชาติมากที่สุด แบบที่
พระเจ้าทรงสร้างผมมา
การอบรมนี้ เปลี่ยนชีวิตของผมและทําให้การประกาศและการสร้างสาวกกลายเป็ น
เรื่องธรรมชาติสาํ หรับผม และยังสนุ กด้วย ตอนนี้ ผมเป็ นอิสระและชื่นใจที่ได้ทาํ งาน
กับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ และได้เห็นพระคําของพระองค์เจาะลึกลงไปในชีวิตของ

ผูค้ น ตอนนี้ ผมมีความสุขกับการรับใช้และเห็นผลจากงานรับใช้อย่างที่ไม่เคยเห็นมา
ก่อน “
Bryan Thompson church planter/
missionary/storyteller/podcaster with story4all, UK

การศึกษาพระคัมภีรแ์ บบปากเปล่า ควรจะเป็ นวิชาบังคับในโรงเรียนพระคัมภีรท์ ุกแห่ง
รวมถึงสถาบันคริสเตียนทุกแห่ง การเล่าเรื่องเจาะใจเป็ นเครื่องมือพลังที่จะช่วยให้คริส
เตียนทุกคนมีประสิทธิภาพในการสื่อสารเรื่องพระกิตติคุณมากขึ้ น
Regina Manley - Oral Communications Specialist,
Mission Aviation Fellowship, Global

การเล่าเรื่องเจาะใจ เป็ นวิธีเยี่ยมยอดที่จะเข้าถึงใจคนที่ไม่รจู ้ กั พระเจ้า ตั้งแต่เราเริ่มการ
อบรมครั้งแรกแล้ว คู่มือนี้ ช่วยให้เรามีวิธีการที่เพิ่มพูนสาวก และช่วยจุดไฟร้อนรนในตัว
เราที่จะเก็บรักษาพระคําของพระเจ้า เราได้เรียนเรื่องราวจากพระคัมภีร์ และจดจําพระคํา
ไว้ในกระเป๋าใจของเรา อ่านคู่มือนี้ เพื่อจะพบการเล่าเรื่องเจาะใจ และได้ฝึกที่จะเป็ นผูเ้ ล่า
เรื่อง การเดินทางฝ่ ายวิญญาณกับพระเจ้าของคุณนั้นจะไม่เหมือนเดิม
Rev. Apollos Djibo - Director Fufulde Ministries Training
Centre, Niger

ความโดดเด่นของการเล่าเรื่องเจาะใจก็คือ ใช้การเล่าโดยใช้คาํ ของผูเ้ ล่า โดยเล่าอย่างระวัง
ที่จะไม่ตดั ต่อพระวจนะของพระเจ้า อีกอย่างหนึ่ งก็คือ เรื่องราวมีโจทย์คาํ ถามเพื่อเปิ ด
โอกาสที่องค์พระวิญญาณจะเปิ ดเผยขุมทรัพย์ที่อยู่ในเรื่อง และวิธีการปรับใช้ วิธีนี้ช่วย
หนุ นใจให้ผเู ้ รียน และช่วยให้เขาตระหนักว่า พวกเขาก็สามารถแบ่งปั นพระคําของพระเจ้า
ให้แก่คนอื่นอย่างถูกต้อง ในแบบที่จะถวายพระสิริของพระเจ้า
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โรงเรียนพระคัมภีรป์ ากเปล่าเป็ นความคิดที่ช่วยเปลี่ยนแปลง กําลังขยายขอบเขตไปยัง
คริสตจักรที่ตอ้ งการทัว่ โลก
Mike Holman - MAF Learning Technologies, Global

“ผมทํางานเป็ นนักหนังสือพิมพ์ ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสมีส่วนใน ทีม TGSP และ
ทีมเล่าเรื่องเจาะใจเพื่ออบรมผูน้ ําในคาร์นาตากานับร้อย การเรียนรูพ้ ระวจนะของพระเจ้า
ผ่านการเล่าเรื่องเจาะใจ ช่วยให้ผม และครอบครัวได้เข้าใจพระวจนะตามที่เป็ น และทําให้
เราได้เก็บพระวจนะนั้นไว้ในใจ และแบ่งปั นเรื่องให้ผอู ้ ื่นได้ไม่ว่าจะไปที่ไหน ในฐานะคน
สาธารณะอย่างผม”
M. Krishna, M.A. - Senior Journalist, Pal Voice Publisher,
V J Pur, Karnataka, India

“ผมทํางานในหมู่คนไทยมากว่า 30 ปี เมื่อพบการเล่าเรื่องเจาะใจ ผมจึงตระหนักว่า นี่
เป็ นวิธีการที่สะท้อนสังคมปากเปล่าซึ่งเป็ นธรรมชาติของประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ “
“ความต้องการจําเป็ นในประเทศนี้ คือการสร้างคริสตจักร ซึ่งหมายความว่า จําเป็ นต้องมี
วิธีการที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อสื่อความความจริงจากพระคัมภีรอ์ ย่างถูกต้องและเหมาะกับ
วัฒนธรรม หลังจากที่ได้สอนการเล่าเรื่องเจาะใจในประเทศแถบเอเชียและทุก ๆ ภาคของ
ประเทศไทย ผมก็เห็นว่า วิธีการเหมาะสมกับผูเ้ รียนแบบปากเปล่าในชนบท และก็ยงั
เหมาะกับคนรูห้ นังสือในเมืองด้วย”
Larry Dinkins, ThM., PhD. - Bible Teacher, OMF Thailand

“ เรามีเด็กกําพร้า 60 คน ทุกวันการควบคุมดูแลเด็กเป็ นเรื่องยากมาก เพราะว่าพวกเขา
มาจากต่างวัฒนธรรมและต่างถิ่น วิธีการเล่าเรื่องเจาะใจช่วยให้เราสอนพระคําของพระเจ้า
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กับพวกเขา และตอนนี้ เด็กๆเรียนได้ดีและกําลังเติบโตฝ่ ายวิญญาณ สามารถแบ่งปั นเรื่อง
ของพระเจ้าให้เพื่อนๆ ในโรงเรียนได้
Rev. Vijay Raj - Executive Director Happy Home, Karnataka, India

ในฐานะเป็ นมิชชันนี อฟั ริกนั ทํางานสร้างคริสตจักร และสอนในโรงเรียนพระคัมภีร์ ขอ
แนะนําคู่มือนี้ สําหรับทุกคนที่รบั ใช้ เพราะเป็ นเครื่องมือที่ให้รายละเอียดสําหรับคนที่อยาก
เรียนและอยากสอนพระคัมภีรป์ ากเปล่าให้ใครที่ไหนก็ได้
สําหรับผมแล้วการเล่าเรื่อง
เจาะใจต้องเริ่มจากบ้าน ทุกคืนก่อนนอน เราเรียนรูแ้ ละพูดคุยเรื่องในพระคัมภีรด์ ว้ ยกัน
โดยใช้เทคนิ คจากคู่มือนี้ ครอบครัวของเรารับการเปลี่ยนแปลงตลอดไป!
Rev. Jacob Ochieng Okoth - Showers of Blessings Church/
Ministries, Founder, Kenya

โดโรธี มิลเลอร์และการเล่าเรื่องเจาะใจ เป็ นขบวนการบุกเบิกเล่าเรื่องจากพระคัมภีรอ์ ย่าง
จริงจัง ผมได้ฝึกที่จะเป็ นผูอ้ บรมกับทีมเล่าเรื่องเจาะใจ และก็ได้เห็นกับตาว่า พระคัมภีรม์ ี
ชีวิตชีวาขึ้ นมาเมื่อเราได้เล่าเรื่องให้กบั ทั้งคนที่อ่านหนังสือได้ และคนที่เรียนด้วยปากเปล่า
Charles Cibene - CEO, MegaVoice, Global

จากวิธีการเล่าเรื่องเจาะใจ ฉันได้พบสิ่งที่การรับใช้ในเอธิโอเปี ยและที่อื่น ๆ ยังขาดอยู่
การยํ้าเน้นความถูกต้องของพระคัมภีร์ กระตุน้ ให้เราใช้วิธีการนี้ เพื่อแบ่งปั นพระคําที่มี
การตอบโต้ในเอธิโอเปี ย ผูเ้ ล่าเรื่องได้นําคนมาหาพระคริสต์ และที่สาํ คัญกว่านั้นคือ วิธีการ
เล่าเรื่องเจาะใจ ได้เปลี่ยนชีวิตของผูเ้ ล่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําพวกเขาสู่ความจริง
ในขณะที่พวกเขาขุดค้นพระคําของพระเจ้า
Julie Kay Field - Paraclete Mission Group Associate, Global
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ผมทํางานกับชนเผ่าในเทือกเขาหิมาลายา พวกเขาไม่มีบนั ทึกเป็ นตัวหนังสือเลย
วัฒนธรรมของเขาคือการเล่าปากเปล่าเท่านั้น ดังนั้น วิธีดีที่สุดในการสื่อสารคือเล่าเรื่อง
การเล่าเรื่องเจาะใจเป็ นแบบแผนที่เหมาะสมในการนําเสนอข่าวประเสริฐให้กบั ชาวเขา
เหล่านี้
Rev. Tinuyangba Imchen - Senior Pastor / Bible Teacher,
Arunachal Pradesh, India

การเล่าเรื่องเจาะใจช่วยให้เราเข้าใจพระคําของพระเจ้าตรงไปตรงมา เข้าใจง่ายและจํา
เรื่องทั้งหมด เก็บไว้ในกระเป๋าใจของเรา ยังช่วยให้เราได้สอนพระวจนะแก่ผเู ้ ชื่ออาวุโสที่
อ่านไม่ออก เพื่อให้พวกเขาไปเป็ นพยานกับเพื่อนบ้าน การเล่าเรื่องเจาะใจช่วยให้เราได้
สร้างคริสตจักรมากขึ้ นกว่าแต่ก่อน
Rev. Devasahayam – Senior Pastor/Church Planter, F L Church,
Andra Pradesh, India

ผมรูส้ ึกทึ่งกับการรักษาความถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์ ไม่ว่าจะเป็ นในช่วงการเล่าแบบ
เรียบง่าย การเล่าทบทวน และการตั้งข้อสังเกตกับการปรับใช้ ในกระบวนการสนทนา
ตอบโต้นี้ เมื่อใครก็ตามพูดสิ่งที่นอกเรื่องออกมา ผูเ้ ล่าก็จะพูดเพียงว่า “เราพบสิ่งนั้นใน
เรื่องหรือเปล่า?” แล้วทั้งกลุ่มก็จะกลับมาที่พระคําและหาทางออกได้โดยไม่ยากนัก
Pastor Miles DeBenedictis - Cross Connection, USA

ในฐานะที่เป็ นนักวิชาการพระคัมภีร์ และนักศาสนศาสตร์ ผมเห็นว่า การเล่าเรื่องเจาะใจ
เป็ นวิธีการอธิบายพระคัมภีรด์ ีที่สุด ตลอดเวลาการรับใช้ในประเทศของผม 24 ปี ผมเพิ่ง
ตระหนักว่า ตนเองไม่เคยสร้างสาวกจากคนที่อ่านเขียนหนังสือไม่ออกเลย ทักษะในการ

5

เล่าเรื่องเจาะใจช่วยให้ผมเริ่มต้นงานอันยิ่งใหญ่นี้ ผมแนะนําทุกหน้าสําหรับทุกคน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนๆนักศาสนาศาสตร์ของผม
Rev. Luvao - Jerusalem New Life Pentecostal Church International,
D.R. Congo

ผมได้เห็นการเติบโตของโครงการเรื่องของพระเจ้าในอินเดียมาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ เรา
เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้ นในชีวิตผูค้ น ผ่านพลังแห่งความเรียบง่าย และความสามารถ
ในการเล่าเรื่องพระคัมภีรซ์ ้าํ ผมตระหนักว่า หากเราจะนําพระคริสต์ส่คู นในประเทศของ
เราในรุ่นเรานี้ เราจําเป็ นต้องสอน อบรม และสร้างสาวกในวิธีที่พวกเขาเข้าใจได้ ขอ
แนะนําว่า ผูร้ บั ใช้ที่สร้างคริสตจักรควรได้รบั การอบรมวิธีการนี้ และใช้เรื่องราวในพระ
คัมภีรเ์ พื่อสร้างประเทศเราเป็ นสาวกถวายพระคริสต์
Rev. Dr. Sam Abraham - Director Himachal Bible College,
Berachah Ministries, India
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การเล่าเรือ่ งเจาะใจ
Simply The Story

การศึกษาพระคัมภีรด์ ว้ ยการสังเกต วิธีการปากเปล่า
Inductive Bible Study “Oral Style”

คู่มือเล่าเรื่องเจาะใจ
สืบคืนพระวจนะผ่านการสนทนา ฟั ง และตอบโต้
STS Handbook
Exploring Scripture Through Discussion
Listening and Responding

โดโรธี เอ. มิลเลอร์
โครงการ “เรื่องของพระเจ้า”

Dorothy A. Miller
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The God’s Story Project
คู่มือเล่าเรื่องเจาะใจ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5
สงวนลิขสิทธ์ 2006 , 2012 โดย โครงการ”เรื่องของพระเจ้า”
จัดพิมพ์โดยโครงงาน “เรื่องของพระเจ้า” ตูป้ .ณ. 187 เฮเมท คาลิฟอร์เนี ย 92546
(951) 658-1619
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ฟั งเรื่องราวที่เล่าในภาษาต่าง ๆ
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบส่วนใดส่วนหนึ่ งของหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งห้ามจัดเก็บ
ถ่ายทอด ไม่ว่าด้วยรูปแบบหรือวิธีการใด ๆ ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิ กส์ การ
ถ่ายภาพ การบันทึก หรือวิธีการอื่นใด-ยกเว้นอ้างถึงสั้น ๆ ในบทวิจารณ์งานเขียน โดย
ไม่ได้รบั อนุ ญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
หากคุณต้องการแปลคู่มือเล่มนี้ เป็ นภาษาของคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบ เรายินดีที่จะให้
อนุ ญาตแปลและทุกอย่างจะได้ทาํ ตามแบบแผนของ TGSP
โดโรธี เอ. มิลเลอร์
ผูอ้ านวยการบริหาร โครงการ”เรือ่ งของพระเจ้า”
คุณควรดูขอ้ พระคัมภีรท์ ี่คู่มือนี้ อ้างถึง หากพระคัมภีรท์ ี่แปลออกมาเป็ นภาษาของคุณต่าง
ฉบับมีความแตกต่างกัน และเปลี่ยนความหมายของพระคัมภีรไ์ ป ให้ศึกษาเรื่องและ
แสวงหาพระเจ้าเพื่อจะตัดสินใจได้ว่า จะเล่าเรื่องอย่างไร

ISBN 978-0-9855206-0-1

8

Contents
สารบัญ
คํานํา:อัฟริกา
คํานํา:สหรัฐอเมริกา
บทที่ 1 ความจําเป็ นที่ตอ้ งใช้กลวิธีเล่าปากเปล่า
บทที่ 2 คําถามและเรื่องราว แบบอย่างจากพระคัมภีร์
บทที่ 3 เล่าเรื่องเจาะใจ .. บทสรุปในหนึ่ งหน้า
บทที่ 4 วิธีเตรียมเล่าเรื่องเจาะใจ
ทักษะที่ 1 วิธีเลือก เรียนรู ้ และเล่าเรื่องให้ดี
ทักษะที่ 2 วิธีคน้ ขุมทรัพย์จากเรื่อง
วิธีคน้ พบขุมทรัพย์ที่เรียกว่า “ข้อสังเกต”
วิธีคน้ พบขุมทรัพย์ที่เรียกว่า “การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ”
ทักษะที่ 3 วิธีต้งั คําถาม
วิธีสร้างบทนําสําหรับเรื่อง
บทที่ 5 ฝึ กทักษะการเตรียมตัวและการนําเสนอเรื่อง
การเตรียม ค้นพบขุมทรัพย์ฝ่ายวิญญาณ
การนําเสนอตอนที่หนึ่ ง เล่าเรื่องสามครั้ง
การนําเสนอตอนที่สอง สนทนาเรื่องฝ่ ายวิญญาณที่สงั เกตเห็น
บทที่ 6 วิธีการนําสนทนาแลกเปลี่ยน
บทที่ 7 การปรับใช้อย่างถูกต้อง ค้นพบช้าง
บทที่ 8 โรงเรียนพระคัมภีรป์ ากเปล่า
บทที่ 9 เลิกใช้ปากกา.. ปรับเปลี่ยนกระบวนความคิด
บทที่ 10 ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ต่าง ๆ ในระบบการเล่าเรื่องเจาะใจ
บทที่ 11 สถานที่ วิธีเรียน และการเผยแผ่การเล่าเรื่องเจาะใจ
ภาคผนวก ก. แบบฟอร์มทบทวนสําหรับผูฝ้ ึ ก
ภาคผนวก ข. เดินทางผ่านเรื่องตัวอย่าง
ภาคผนวกค. รายงานผลจากผูใ้ ช้ การเป็ นที่ปรึกษา และการเติบโตอย่างทวีคูณ
ภาคผนวก ง. การค้นพบของผูน้ ํา
เรื่องของพระเจ้า :จากการเนรมิตสร้างสู่นิรดั ร์กาล
ที่ติดต่อ

9

10
11
13
18
23
24

49

67
75
80
86
100
104
108
113
135
139
142
143

คานาจากอัฟริกา
ผมพบโดโรธี มิลเลอร์สองสามปี ก่อนในการประชุมสําคัญที่อ่าว เธอแนะนําวิธีการเล่าเรื่องของพระเจ้าให้กบั ภรรยาและผม
โดยบอกว่าเป็ นวิธีที่ดีในการเข้าถึงคนอื่น ๆ แม้จะเป็ นสถานที่ตอ้ งห้าม เราได้ฝึกเล่าเรื่องมารียแ์ ละมารธาด้วยกัน ผม
ประหลาดใจมากที่มีขุมทรัพย์มากมายในเรื่องนี้
ต่อมา ผมสนใจในความคิดนี้ จึงแนะนําให้กบั เพื่อนผูร้ บั ใช้ในไนจีเรีย ซึ่งทํางานในคัลวารีมินิสตรี (CAPRO) ซึ่งก็ได้มีการตอบ
รับมาอย่างมากมาย CAPRO เป็ นการรับใช้พนเมื
ื้ องที่มุ่งสร้างคริสตจักรในหมู่คนที่ยงั ไม่รูจ้ กั พระเจ้าในอัฟริกา 30 ประเทศ
เรามีงานสร้างคริสตจักรท่ามกลาง 65 UPGs and MUPGs
เราจะพบว่า จากรุ่นสู่รุ่น พระเจ้าได้เปิ ดเผยพระองค์เองด้วยวิธีต่าง ๆ การเปิ ดเผยนั้นถูกซ่อนอยู่ในเรื่องราวในพระคัมภีร์
การปรากฎพระองค์ในพระคริสต์และองค์พระวิญญาณเป็ นตัวอย่างที่ชดั เจนถึงความรักที่ทรงมีต่อมนุ ษยชาติ และจะทรงช่วย
ให้มนุ ษย์คน้ หาขุมทรัพย์จนเจอ
การเล่าเรื่องเจาะใจ เป็ นวิธีการอันมีระบบในการสืบค้นพระคัมภีร์ ทั้งคนที่อ่านไม่ออกและคนที่อ่านได้มีโอกาสที่จะขุดค้น
พระคําและรูจ้ กั สังเกตไปตามทางอย่างละเอียด
วัฒนธรรมอัฟริกนั ในการเล่าเรื่องต่อกันมา เป็ นหนทางยอดเยี่ยมที่จะตอกยํ้าค่านิ ยม และส่งต่อคําสอนที่ทาํ ให้ชีวิตเปลี่ยน
ผลที่ได้คือ เป็ นการสร้างพื้ นฐานที่คนคุน้ เคย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ และสนุ กกับประเพณีการ
เล่าปากเปล่า
เหนื อไปจากที่กล่าวมานี้ การเล่าเรื่องเจาะใจยังช่วยให้ผฟู ้ ั งได้เดินเข้าไปถึงข้อสรุปที่เป็ นอิสระ ทําให้เขาเป็ นเจ้าของการ
ตัดสินใจตรงจุดที่เขาค้นพบขุมทรัพย์เป็ นการส่วนตัว สิ่งที่ช่วยให้ความอิสระนี้ เกิดขึ้ นมากที่สุดก็คือ วิธีการที่ผเู ้ ล่าใช้ และ
โจทย์คาํ ถาม มันช่วยเพิ่มศักยภาพการสื่อสารความจริงในพระคัมภีรใ์ ห้ถูกต้องมาก ไม่ว่าจะเป็ นการสื่อในวัฒนธรรมใด
การให้มีขอ้ สังเกตฝ่ ายวิญญาณ และการปรับใช้นี้ ช่วยกระตุน้ ให้ผฟู ้ ั งตามหา ทําให้เขาเข้าใจและจดจําความจริงที่ฝังลึกอยู่
ในเรื่องราวซึ่งเป็ นเนื้ อหาส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์ ยิ่งไปกว่านั้น การเล่าเรื่องเจาะใจยังให้คาํ เตือนหลายอย่างเมื่อผูเ้ ล่าใช้
ท่าทางในการเล่า มีการเน้นว่าต้องสืบค้นที่มา เนื้ อหา และนัยของเรื่องที่เขาได้ยิน
นอกเหนื อไปจากคําชมจากผูท้ ี่ได้รบั ประโยชน์จากการอบรมเล่าเรื่องเจาะใจทัว่ โลก คู่มือยังได้ให้เคล็ดลับผ่านคําถามที่ช่วย
ในการสืบค้นเรื่องราวในพระคัมภีรเ์ ป็ นส่วนตัว
ขอแนะนําให้ท่านทุกคนที่ได้รบั การทรงเรียกให้สร้างสาวกในทุกประเทศ ได้เข้าอบรมการเล่าเรื่องเจาะใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คนที่อยู่ในชุมชนเรียนรูด้ ว้ ยปากเปล่าและคนที่ตอ้ งการรื้ อฟื้ นความสัมพันธ์กบั พระเจ้าเป็ นส่วนตัว
Amos Aderonmu - International Director, Calvary Ministries (CAPRO)
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คานา :สหรัฐอเมริกา
เรารูจ้ กั และเป็ นเพื่อนกับโดโรธีและทอม มิลเลอร์มากว่า 40 ปี การเกิดขึ้ นและการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาพยนต์เรื่อง
แรกคือ “เรื่องของพระเจ้า “รวมทั้งการอบรม “เล่าเรื่องเจาะใจ” นั้น เป็ นสิ่งที่โดดเด่นมากสําหรับผม
เราได้ชื่นชมที่การรับใช้นี้ ได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่คริสเตียนจะเปิ ดเผยองค์พระเยซูคริสต์ต่อคนหลงหาย ได้สร้างสาวก และ
ได้รบั การสร้างด้วยพระคําของพระเจ้าโดยตรง
เราได้รบั การหนุ นใจมากเมื่อเห็นวิธีการนี้ ได้ใช้อย่างแพร่หลายในหมู่บา้ นและประเทศทัว่ โลก นํามาซึ่งแรงบันดาลใจใหม่
และความรูส้ ึกตื่นเต้นในพระคําของพระเจ้า แบบอย่างการเล่านั้นดึงดูดใจทุกคน ทุกแห่ง
วิธีการเล่าเรื่องเจาะใจที่เน้นการสังเกตช่วยสร้างความเข้าใจอันลํ้าลึกและคําสอนจากผูฟ้ ั งเองทําให้พวกเขาได้รบั
ประสบการณ์สมั ผัสพระคัมภีรม์ ากกว่า ลึกซึ้ งกว่าการเรียนพระคัมภีรท์ วั ่ ๆ ไป สิ่งที่ยอดที่สุดของเทคนิ คการเล่าเรื่องเจาะ
ใจคือการเข้าถึงผูค้ น
ความจริงแล้ว การที่คนจํานวนมากหลากหลายภูมิหลังได้มาพบข่าวสารแท้จริงของข่าวประเสริฐ ไม่ว่าจะเป็ นคนวัยใด ชาติ
ใด ศาสนาใด ระดับการศึกษาแบบใด เขาเหล่านี้ ทําให้เราเห็นว่า การเล่าเรื่องเจาะใจนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตนและมี
ประสิทธิภาพอย่างสูง
วิธีการนี้ จับใจเรามาก เพราะมันเข้าถึงคนส่วนใหญ่รอบนอกที่มองเข้ามา พวกเขาไม่มีฐานะ ไม่มีทกั ษะ ไร้อิทธิพลใด ๆ
ความสามารถของการเล่าเรื่องเจาะใจที่จะเข้าถึงและสัมผัสวิญญาณจิตของใคร ๆ ไม่ว่าจะเป็ นคนมีการศึกษา หรือคนไม่อ่าน
หนังสือ มีฐานะหรือยากจน คนที่มีอภิสิทธิ์ หรือคนด้อยโอกาส จากที่เราได้เห็นมาตลอดปี ที่เรารับใช้พระเจ้ารอบโลก
เราเห็นว่าการเล่าเรื่องเจาะใจเป็ นเครื่องมือที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดสําหรับการขยายอาณาจักรของพระเจ้า
Don and Sondra Tipton – Founders & Directors, Friend Ships Unlimited

ความจริงอันล้าลึกของพระเจ้า
ถูกเก็บไว้ในเรื่องที่เรียบง่ายในพระคัมภีร ์
พระคําของพระเจ้าเตือนเราว่า ความคิดของเราอาจจะถูกหันเหไปจาก “ความเรียบง่ายที่มีอยู่ในพระคริสต์” 2 โครินธ์
11:3 (ความสัตย์ซื่อและความบริสุทธิ์ ของพระคริสต์)
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ประกาศคุณูปการ

พระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผยพระองค์เองและพระประสงค์ไว้ในพระคัมภีร์ เราขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระองค์
พระเจ้าทรงวางให้เรารับใช้พระองค์และนําพระคําออกไป เราขอบคุณสําหรับสิทธิพิเศษยิ่งนี้ และขอถวายพระสิริแด่พระองค์
จากการรับใช้ที่เกิดผลทุกแห่ง
พระเจ้าทรงส่งโครงการเรื่องของพระเจ้าไปยังผูร้ บั ใช้อาสานับพัน เราได้สร้างเรื่องของพระเจ้าออกมาเป็ นนับร้อยภาษา เรา
ขอบคุณพระเจ้าสําหรับผูอ้ าํ นวยเพลง ผูแ้ ปล ผูบ้ รรยาย ผูบ้ นั ทึกเสียง ผูถ้ วายเงินและทุกคนที่ใช้เรื่องของพระเจ้า ซึ่งมาจาก
กลุ่มมิชชันนารี ผูร้ บั ใช้พนเมื
ื้ องและผูเ้ ชื่อที่รกั พระเยซูคริสต์!
สําหรับผูท้ ี่ทาํ งานในสํานักงานและผูจ้ ดั งานในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งรับใช้อย่างจริงจัง และไม่มีใครสังเกตเห็นนอกจากพระ
เจ้า เราสรรเสริญพระองค์ เราขอรวมทุกคนที่งาน ความคิด และเรื่องของเขาอยู่ในหนังสือเล่มนี้ สําหรับกลุ่มผูอ้ าํ นวยการ
และผูอ้ บรมเล่าเรื่องเจาะใจ เราขอบคุณพระเจ้าด้วยความยําเกรง เราสรรเสริญพระเจ้าสําหรับกองทัพที่ยิ่งใหญ่ นับล้านคน
ที่เล่าเรื่องของพระเจ้าอย่างกล้าหาญออกไปทัว่ โลก
ในปี 1994 คุณนอร์ม แมคแกรี่ได้วาดภาพจากพระคัมภีร์ 10 ภาพ เขาได้เขียนภาพพระเยซูในฐานะที่ทรงเป็ น “เราเป็ น
ซึ่งเราเป็ น โดยหวังใจว่ามารดาของเขาจะวางในพระเยซู ว่าทรงเป็ นพระเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอดของเธอ คุณนอร์ม
เสียชีวิตเมื่อปี 2012 ไปอยู่กบั พระเจ้าและมารดาของเขาแล้ว งานวาดของเขากลายเป็ น “เรื่องของพระเจ้า “ ซึ่งกระตุน้ ให้
เกิดการเล่าเรื่องเจาะใจขึ้ นมา เรารักคุณนอร์มและหัวใจรับใช้ของเขา และเราสรรเสริญพระเจ้าที่ชายคนหนึ่ งซึ่งรักพระเยซู
และปรารถนาจะเห็นมารดารับความรอดได้ทาํ ให้เกิดวิธีการประกาศอีกวิธีหนึ่ ง
ทอมและโดโรธี มิลเลอร์
โครงการ “เรื่องของพระเจ้า”
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บทที่ 1
ความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้กลวิธีเล่าปากเปล่า
ในฐานะที่เป็ นครูท้งั ในกลุ่มคริสเตียนและกลุ่มคนทัว่ ไปในโลกตะวันตก ฉันมีความปรารถนาที่จะนําเสนอพระคัมภีรใ์ น
แบบที่เข้าใจได้ง่าย และทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง และได้มาเห็นว่า การนําเสนอเรื่องแบบการเรียงลําดับเหตุการณ์ และ
การแลกเปลี่ยนความเห็นจากเรื่องนั้น ทําให้เกิดความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลงชีวิตตามที่หวังไว้จริง ๆโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เมื่อมีการใช้คาํ ถามนํา แต่ยงั เปิ ดโอกาสให้ผฟู ้ ั งได้คน้ พบสิ่งต่างๆ ในเรื่องด้วยตัวเอง ผูฟ้ ั งก็จะเข้าใจและ
สามารถนําพระคัมภีรท์ ี่เรียนรูน้ ้ัน มาปรับใช้ในชีวิตได้ พระเจ้าทรงเปิ ดประตูให้ฉนั ได้เขียนบทสําหรับ
ภาพยนต์ ‚เรื่องของพระเจ้า จากการเนรมิตสร้างสู่นิรนั ดร์‛ โดยภาพยนต์เรื่องนี้ ได้นําเสนอพระคัมภีรโ์ ดยลําดับ
เหตุการณ์ ให้ผชู ้ มทั้งโลก เราได้เห็นผลกระทบของภาพยนต์เล่าเรื่องที่ยาว 80 นาทีเรื่องนี้ ชัดเจน เมื่อมันออกไปสู่
สายตาของผูช้ มหลายร้อยภาษา ภาพยนต์เรื่องนั้นรวมไปถึงเสียงพากษ์ทาํ ให้เราตระหนักถึงความสําคัญยิ่งของเรื่อง
เล่า ในการประกาศ และการฝึ กฝนผูต้ ิดตามพระเยซูคริสต์
ต่อมา เราได้ติดต่อกับผูน้ ํามิชชัน่ ที่ได้เริ่มเน้นความสําคัญของการเน้นอยู่กบั เรื่องเล่า พวกเขากําลังตระหนักว่า
จําเป็ นที่จะต้องขยายวิธีการในการนําเสนอพระวจนะกับผูค้ นที่ไม่อาจจะเรียนรูผ้ ่านการอ่าน จากความเข้าใจที่เราได้
จากผูน้ ําท่านอื่น ๆ เหล่านี้ ช่วยสนับสนุ นให้เราผสมผสานการสอนพระวจนะผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดโดย
แต่ละครั้งจะมุ่งเน้นอยู่ในเรื่อง ๆ เดียวเท่านั้น การบูรณาการดังกล่าว กลายเป็ นวิธีการของ “เล่าเรื่องเจาะใจ”
การเล่าเรื่องเจาะใจใช้การเล่าเรื่องอยู่ในเรื่อง ๆ เดียว และค่อยก้าวลึกลงไปในพระคํา ใช้คาํ ถามที่มีเป้าหมายเพื่อใช้
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิด แล้วคนที่มีส่วนร่วมก็จะค้นพบความจริงด้วยตนเอง เราจึงได้รบั รูม้ ากกว่าความเข้าใจและการ
ปรับใช้ นัน่ คือ เราเห็น ความจําจากผูฟ้ ั ง!
คนที่ ขี่ เกวียนเข้าไปในเมือง ครัง้ ต่อไปย่อมรูห้ นทางกลับ
และเหนื อไปจากผลลัพท์ดี ๆ เหล่านั้น เราเห็นว่า พวกเขามีความสามารถและความกล้าหาญที่จะแบ่งปั นกับคนอื่น
“การเล่าเรื่องเจาะใจ จะสนับสนุ นให้คนที่นําเสนอข้อมูลพระคัมภีร์ ได้ใช้ประโยชน์จากเรื่องในแบบที่พระเจ้าประทานให้แก่
เขา เมื่อเรากล่าวถึงคําว่า “เรื่อง” เรารวมถึงเนื้ อความหลาย ๆ ตอนในพระคัมภีร์ รวมไปถึงเนื้ อความที่ดูครั้งแรกแล้ว
เหมือนไม่ได้เป็ นเรื่องราว คู่มือจะนําเสนอข้อมูลที่จะช่วยให้ได้เล่าเรื่องให้น่าสนใจอย่างถูกต้อง และบอกวิธีสอนความจริง
โดยใช้การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด
คู่มือเล่มนี้ และสื่ออื่น ๆ รวมถึงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ จะช่วยให้คุณให้ได้พฒ
ั นาทักษะดังกล่าว

ใครที่ตอ้ งเรียนรูพ้ ระวจนะด้วยวิธีนี้?
ในการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารของการเล่าเรือ่ งเจาะใจในสหรัฐอเมริกา ผูเ้ ข้าอบรมท่านหนึ่งอธิบายถึงเหตุผลทีเ่ ข้า
มาร่วมการอบรม
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ปี แรกที่ผมรับใช้ในฐานะศิษยาภิบาล ผมตระหนักว่า มีปัญหาใหญ่ ผมเรียนพระคัมภีรจ์ บจากมหาวิทยาลัยชาเลสตันใต้
และยังจบเกียรตินิยมปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศาสนศาสตร์กอร์ดอนคอนเวล ผมพร้อมที่จะสอนและฝึ กอบรมคนอื่น ๆ
และตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายของพระมหาบัญชาในงานที่ผมรับผิดชอบ ดูจากธรรมาสน์แล้ว ทุกอย่างเป็ นไปด้วยดี คนที่มา
โบสถ์ต่างให้ความมัน่ ใจกับผมเสมอทุกครั้งที่เลิกโบสถ์ “อาจารย์เทศน์ดีนะ”
สองสามเดือนต่อมา ก็มีผเู ้ ชื่อใหม่รวมตัวกันเพื่อเรียนพระคําสําหรับผูเ้ ชื่อใหม่โดยเฉพาะ พวกเขาเชื่อในพระเจ้าแล้ว แต่ก็
ต้องเรียนมากขึ้ นเพื่อจะได้เติบโต เราจึงให้เขาอ่านบทเรียนสําเร็จซึ่งจัดพิมพ์โดยคณะของเรา ผมบอกเขาว่า “กลับบ้าน แล้ว
อ่านตามที่บอกนะครับ แล้วเราจะได้มาคุยกันในครั้งต่อไป”
สัปดาห์แล้ว สัปดาห์เล่า ผมจะถามเขาเสมอว่า “คุณเรียนรูอ้ ะไรจากสิ่งที่อ่านมาครับ? มีใครจะถามอะไรไหม? คุณเห็น
อะไรน่ าสนใจบ้าง” และเกือบทุกครั้ง คําตอบที่ได้คือ ความเงียบ!
กลายเป็ นว่า พวกเขาไม่ได้อ่านบทเรียน ในที่สุดวันหนึ่ ง ผมจึงขอให้คนหนึ่ งเริ่มต้นชั้นเรียนด้วยการอ่านบทเรียนนั้นดัง ๆ
หลังจากที่รอกันไปมาครู่ใหญ่ คนหนึ่ งก็อาสาอ่านดังๆ เขาอ่านช้า ดูลาํ บากมาก และสะกดผิดหลายคําทีเดียว ตอนนั้นเอง
ที่ผมเริ่มเข้าใจ ... ที่พวกเขาไม่ได้อ่านบทเรียนเพราะว่า พวกเขาอ่านหนังสือไม่ค่อยออกนัน่ เอง
เมื่อผมมองปั ญหานี้ อย่างจริงจัง พบว่า สถิติ ตอกยํ้าความจริงที่ผมเจอ หนึ่ งในสามของผูใ้ หญ่ที่อาศัยรอบๆ คริสตจักรนั้น
ไม่ได้เรียนถึงชั้นมัธยมเสียด้วยซํ้า ศิษยาภิบาลวัยหนุ่ มอย่างผมจึงเจอเข้ากับคําถามแสนยาก เราจะประกาศและสร้าง
สาวกจากคนที่ไม่อ่านหนังสืออย่างไรกัน?
น่ าเสียดายจริง ที่ผมไม่ได้ถูกเตรียมมาเพื่อตอบคําถามนี้ ถึงแม้จะใช้เวลา 7 ปี ในการเตรียมตัวเพื่อรับใช้จากมหาวิทยาลัย
สองแห่ง ผมเองไม่เคยได้ยินเรื่องของผูเ้ รียนแบบปากเปล่าเลย ผมไม่คิดเลยว่าปั ญหาการอ่านหนังสือไม่ออกจะกลายเป็ น
ความท้าทายในการรับใช้ของผม ทั้ง ๆ ที่เป็ นศิษยาภิบาลของเขา ผมก็ไม่มีเครื่องมือที่จะใช้เพื่อช่วยเขาเหล่านั้น ดังนั้นผม
จึงเข้ามาฝึ กอบรม”
ศิษยาภิบาลท่านนี้ และคนอื่น ๆ ที่เข้ามาฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเล่าเรื่องเจาะใจ จะมีสามสิ่งที่เหมือน ๆ กันคือ พวก
เขาเห็นคุณค่าของพระคํา ต้องการที่จะเข้าใจ จดจําและนําพระวจนะนั้นไปปรับใช้ในชีวิต และพวกเขาต้องการที่จะ
ปลูกฝังเลี้ ยงดูความรูส้ ึกเหล่านั้นให้เข้าไปในชีวิตของผูอ้ ื่นด้วย
จาเป็ นแค่ไหนทีต่ อ้ งใช้การสื่อสารแบบปากเปล่า?
การนําเสนอเรื่องราวในพระคัมภีรท์ ้งั หมดนั้น มีความสําคัญมากขึ้ นเมื่อเราตระหนักว่า คนที่เรียนรูจ้ ากการสื่อสารด้วยปาก
เปล่าหมายถึงใคร และวิธีการที่พวกเขารวบรวมข้อมูล ความรูเ้ ป็ นอย่างไร
คนที่อ่านหนังสือไม่ออกก็จะเป็ นคนที่เรียนจากฟั งผูอ้ ื่นเล่า จากที่เราสืบมา หลายประเทศเพิ่มอัตราการอ่านหนังสือออก
โดยการวัดการอ่านหนังสือออกจากการที่ประชาชนสามารถเซ็นชื่อของตัวเองได้
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จากการทดสอบและวิจยั อย่างเช่นการศึกษาเรื่องความสามารถในการอ่านออกเขียนได้แห่งชาติ แสดงให้เห็นว่า คนใน
สหรัฐอเมริกาจํานวน 43% ไม่สามารถอ่าน หรืออ่านได้ดีในระดับที่จะเข้าใจความหมายของย่อหน้าหนึ่ งๆ ได้ ยิ่งไปกว่า
นั้น อีก 44% ของประชากรในสหรัฐอเมริกาพอใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วยการฟั งและสนทนา ประเทศอื่น ๆที่
พัฒนาแล้ว ก็มีสถิติอนั น่ าแปลกใจแบบนี้ เช่นกัน จึงหมายความว่า ในประเทศที่กาํ ลังพัฒนามีประชากร 87 % ที่ไม่
สามารถเรียนด้วยการอ่าน หรือพูดอีกอย่างคือ พวกเขาพอใจที่จะเรียนรูจ้ ากการฟั งมากกว่า
ในประเทศที่กาํ ลังพัฒนาซึ่งโอกาสการไปโรงเรียนมีน้อย อัตราการอ่านออกเขียนได้จึงตํา่ ลงไปอีก ดังนั้นสัดส่วนของคนที่
อ่านไม่ออกหรือพอใจที่จะเรียนรูจ้ ากการฟั งในประเทศเหล่านั้นจึงสูงขึ้ นอีก
คนที่เรียนรูจ้ ากการฟั งไม่อาจจะจดบันทึกสิ่งที่ตวั เองฟั ง ดังนั้นพวกเขาจึงจําข้อมูลได้โดยถักทอสิ่งที่ได้ยินให้เป็ นเรื่องราว
ข้อมูลที่ส่งต่อให้กบั ผูเ้ รียนรูจ้ ากการฟั งซึ่งเป็ นแนวคิด ข้อคิด หรือเป็ นรูปแบบหัวข้อหนึ่ งสองสามนั้น ไม่มีเรื่องราว กรอบที่
จะช่วยให้พวกเขาจําจึงหายไป
ลองมาดูว่า พระเจ้าทรงเน้นเรื่องราวอย่างไรจากวิธีการที่พระองค์ออกแบบพระคัมภีรม์ า
พระคัมภีรน์ ้ัน เป็ นการอธิบาย 10%
เป็ นบทกวี
15%
และเป็ นเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาอีก 75%
คุณเคยพยายามเล่าเหตุการณ์หนึ่ งกับคน ๆ หนึ่ ง แต่เขากลับคอยสอดแทรกเรื่องของคุณตลอดเวลาทั้งถามทั้งวิจารณ์บา้ ง
ไหม? พอคุณเล่าเรื่องจบ เรื่องนั้นก็หมดอิทธิพลเพราะการที่เขาคอยสอดขึ้ นมาเรื่อย ๆ เรื่องราวในพระคัมภีรก์ ็เช่นกัน จะมี
อิทธิพลต่อผูฟ้ ั งได้มากที่สุดเมื่อมีการเล่าเต็มเรื่องตามที่เขียนไว้ ในเมื่อพระเจ้าประทานเนื้ อหาในพระคัมภีร์ 75% เป็ น
เรื่องเล่า บางทีเราก็น่าจะยอมให้พระเจ้าทรงเล่าเรื่องของพระองค์ท้งั เรื่อง จริงไหม?
อันตรายของการใช้วิธีการทีม่ กั ใช้กนั ในปั จจุบนั
ลองคิดถึงของขวัญที่คุณห่ออย่างสวยงามส่งให้เพื่อน แต่แล้วกลับถูกส่งขึ้ นมาโดยไม่มีการเปิ ดซิ ! คุณจะเหมาเอาว่า เพื่อไม่
ต้องการสิ่งที่อยู่ในกล่องใช่ไหม? หรือว่า ผูร้ บั ไม่รูว้ ิธีการเปิ ดห่อของขวัญนั้น?
เมื่อเราห่อความจริงของพระคัมภีรใ์ นรูปแบบของหัวข้อ แนวคิด หรือการวิเคราะห์ ผูท้ ี่เรียนผ่านการสื่อปากเปล่าไม่อาจเปิ ด
มันได้
ถึงเวลาแล้ว ในเมื่อเราต้องการสื่อความจริงในพระคัมภีรอ์ อกไป เราจึงควรจะพิจารณาถึงการสูญเสีย “เรื่องราว” คนเป็ น
จํานวนมากที่ตอ้ งได้ยินข่าวประเสริฐ และต้องรับการฝึ กการเป็ นสาวกนั้น เป็ นผูเ้ รียนผ่านการสื่อปากเปล่า เมื่อเราสื่อสาร
กับพวกเขาโดยไม่ใช้เรื่อง แต่กลับไปสร้างโครงสร้าง จัดข้อมูลเสียใหม่ นอกจากที่พวกเขาไม่อาจจะจําข้อมูลได้แล้ว พวกเขา
ส่วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจความจริงที่เรานําเสนอด้วย
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ทาไมจึงใช้ การเล่าเรือ่ งเจาะใจ?
ความแตกต่างของวิธีการสอนแบบหัวข้อที่ใช้กนั ทัว่ ไป กับวิธีการเล่าเรื่องเจาะใจด้วยการสื่อด้วยปากเปล่าและหาข้อสรุปจาก
สิ่งที่สงั เกตเห็น สะท้อนอยู่ในคําถาม... ใครหรืออะไรทีจ่ ะสอน? ให้เรามองบทบาทของครู นักเรียน พระวจนะและองค์พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ดว้ ยมุมมองของพระคัมภีร์
ในการสอนแบบหัวข้อ ผูน้ ําเสนอตัดสินใจล่วงหน้าว่า จะสอนอะไร ข้อพระคําและเนื้ อหานั้น คนสอนเป็ นผูเ้ ลือกและถูกส่ง
ต่อให้กบั ผูฟ้ ั ง เพื่อเป็ นการขยายความและสนับสนุ นความคิดเห็นของครู วิธีนี้ไม่ผิด แต่มนั ไม่ใช่วิธีเดียวที่จะสอน
การสอนโดยใช้หวั ข้อนั้นทําลายเรื่องราว.... ทําให้ขอ้ มูลจํายากขึ้ น เนื้ อเรื่องจากพระคัมภีรน์ ้ันพูดตรงเข้าไปในจิตวิญญาณ
จิตใจและร่างกายของเรา พอผูส้ อนแยกเรื่องราวออกจากกัน และนําเสนอข้อมูล แยกประเภท ข้อมูลก็จะเข้าไปในความคิด
ของเรา ไม่ได้เข้าไปในจิตใจและจิตวิญญาณของเรา
เมื่อสอนโดยใช้หวั ข้อ ผูน้ ําเสนอจะเลือกข้อความจากพระคัมภีรห์ ลาย ๆ ตอนเพื่อสนับสนุ นหัวข้อที่ตอ้ งการพูด คนฟั งก็ฟังไป
จดตามไป แต่วิธีการนี้ ไม่มีเรื่องให้ติดตาม สําหรับคนที่จดตามไปไม่ได้ ก็ไม่รจู ้ ะใช้อะไรช่วยเก็บข้อมูล สําหรับพวกเขา
แล้ว มันเป็ นเหมือนร่างมนุ ษย์ที่ไม่มีกระดูก!
เมื่อผูเ้ รียนผ่านการสื่อปากเปล่าที่นัง่ อยู่ในที่ประชุม ไม่มีทางจดจําสิ่งที่จะสอนได้ พวกเขาจึงไม่อาจเล่าเรื่องต่อให้คนอื่น
เมื่อไม่มีเรื่องให้ติดตาม ก็ไม่มีอะไรเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน
แล้วผูเ้ รียนที่อ่านออกเขียนได้ล่ะ? หากไม่ได้กลับไปดูโน้ตที่จดไว้ พวกเขาส่วนใหญ่ก็ไม่อาจที่จะเล่าข้อมูลที่ได้ยินต่อไปได้
และความจริงก็คือ ไม่มีใครเอาโน้ตที่จดไว้ติดตัวไปทุกแห่งหรอก ถึงอย่างนั้น ผูเ้ รียนทั้งสองแบบ ไม่ว่าจะเป็ นพวกฟั งหรือ
อ่านต่างก็สามารถจะเล่าคําพยานดี ๆ และเรื่องราวตัวอย่างที่เราใช้ในคําเทศนาได้อย่างแน่ นอน
เช่นกัน คนที่ฟังส่วนใหญ่ไม่มีทางที่จะค้นพบข้อมูลของหัวข้อด้วยตัวเอง ดังนั้น พวกเขาจึงเอาแต่พึ่งพาผูส้ อนตลอดไป
ข้อมูลถูกส่งต่อให้คนฟั งเป็ นชิ้ นเล็กชิ้ นน้อย เหมือนกับแม่นกให้อาหารลูกโดยการหย่อนเข้าไปในปากลูกน้อยที่รอคอยอยู่
แต่ละสัปดาห์ คนฟั งก็ตอ้ งรอคอยอาหารมื้ อต่อไป การสอนแบบหัวข้อจึงสร้างนกน้อยในรังอายุ 50 ปี !
อันตรายของการใช้วิธีการสอนแบบหัวข้อมากเกินไปนั้นก็คือ ครูจะสอนเรื่องที่ตนคิดว่าจําเป็ นต่อผูฟ้ ั ง แนวโน้มก็คือ การ
เลือกข้อพระคําจากที่ต่าง ๆ ในพระคัมภีรซ์ ึ่งเป็ นข้อที่ครูรอู ้ ยู่แล้ว วิธีการใช้หวั ข้อไม่ได้กดดันให้ครูสืบค้นพระคําที่ไม่คุน้ เพื่อ
ข้อมูลและความเข้าใจเพิ่มเติม
ผูเ้ ชื่อส่วนใหญ่เคยไปการประชุมคริสเตียนมาแล้ว การนําเสนอแบบหัวข้ออาจอยู่ในเรื่องการประกาศ การเข้าถึงกลุ่มคน
เฉพาะกลุ่ม เรื่องครอบครัว การเงิน สิ่งที่ตอ้ งละเว้น การอธิษฐาน พระลักษณะของพระเจ้า การหายโรค ความซื่อตรงใน
การทําธุรกิจ หรือคําพยากรณ์ ทั้งหมดนี้ เป็ นหัวข้อที่สาํ คัญ ที่น่าสนใจคือ เราเห็นว่า หัวข้อเหล่านี้ สามารถนําเสนอผ่าน
เรื่องเล่ากับการสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นได้
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ในการเล่าปากเปล่า คือการเล่าเรื่องให้ผฟู ้ ั งสังเกต ครูใช้ท้งั เรื่อง และปล่อยให้เนื้ อหาของเรื่องเป็ นผูน้ ําให้เกิดความเข้าใจ
และบทเรียนที่จะสอน
เมื่อครูตดั สินใจล่วงหน้าว่า จะใช้หวั ข้ออะไรจากพระคัมภีร์ หรือเรื่องในพระคัมภีร์ ข้อมูลจากพระวจนะที่เลือกมาอาจถูก
มองข้ามไปง่าย ๆ แต่เมื่อมีการค้นเรื่องราว และได้มีการยํ้าผ่านคําถามและการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกัน ก็จะมีการ
ค้นพบหัวข้อเพิ่มขึ้ น พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนําสาระไปยังแต่ละคนตามที่พระองค์ทรงคิดเอาไว้
โดยทัว่ ไปแล้ว การสอนเป็ นหัวข้อ โดยใช้ขอ้ พระคัมภีรม์ ากมายมาเรียงกันเพื่อสนับสนุ นหัวข้อนั้น มันอาจกลายเป็ นการ
สื่อข้อมูลจากพระคัมภีรใ์ นรูปแบบของกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ แต่เมื่อใช้เรื่องราว จิตวิญญาณของเนื้ อเรื่องทั้งหมดจึงมีโอกาสที่
จะพูดกับผูฟ้ ั งโดยตรง
บางครั้ง ครูคิดว่า เขาใช้วิธีการเล่าเรื่องเจาะใจแล้ว ในเมื่อความจริง พวกเขาพลาดเนื้ อหาจําเป็ นซึ่งจะทําให้เรื่องเจาะใจได้
สัมผัสชีวิตของคนมากมาย พวกเขาทําผิดพลาดไป ครูเล่าเรื่อง แล้วกลับยํ้าหัวข้อที่เนื้ อหาของเรื่องไม่ได้กล่าวถึงสักนิ ด
เรื่องราวถูกทําให้เหมาะกับครูแทนที่จะทําให้ครูเหมาะกับเรื่องราว ในการเล่าเรื่องเจาะใจแท้ ๆ นั้น ไม่ว่าคุณจะสอนอะไร
ผูฟ้ ั งต้องเห็นสิ่งนั้นในเรื่องที่เล่า
เมื่อครูใช้เรื่องราวมาเป็ นเวทีเพื่อสอนสิ่งที่ตนเองรูแ้ ละเชื่อ เขาจึงพลาดโอกาสที่จะเรียนรูข้ อ้ มูลที่พระวิญญาณจะทรงสอน
การค้นพบทรัพย์สมบัตใหม่ในเรื่องนั้น เป็ นประสบการณ์ตื่นเต้นสําหรับครู ความท้าทายสําหรับครูที่เล่าเรื่องจึงกลายเป็ น
การที่เขาจะพยายามส่งต่อขุมทรัพย์ที่เขาค้นพบผ่านคําถามเพื่อว่าผูฟ้ ั งจะได้ประสบการณ์ตื่นเต้นจากการค้นพบขุมทรัพย์น้ัน
เช่นกัน
การตัดสินใจที่สาํ คัญ หากเรามีเป้าหมายที่จะสื่อความจริงของพระคัมภีรใ์ นประเทศที่กาํ ลังพัฒนา และพยายามทําทุกอย่าง
เพื่อเข้าถึงคนที่กาํ ลังหลงทางในหน้าต่าง 10/40 รวมไปถึงคนที่ยงั ไม่ได้ยินพระกิตติคุณในโลกนี้ เราต้องเปลี่ยนวิธีการ
นําเสนอข้อมูลของเรา เราจะตอบรับไหม? (ดูหนังสือ การสร้างผูเ้ รียนผ่านสื่อปากเปล่าให้เป็ นสาวก ที่
www.oralbible.com)
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บทที่ 2
คาถามและเรื่องราว แบบอย่างจากพระคัมภีร ์
ต้ นแบบจากพระเยซู:เล่ าเรื่อง ถาม
พระเยซูทรงสอนอย่างไร พระเยซูถูกถามมากกว่า 200 ครั้งแต่พระองค์ทรงตอบตรง ๆ เพียงไม่กี่ครั้ง ส่วนใหญ่พระองค์จะ
ทรงถามกลับไปบ้าง เล่าเรื่องบ้าง หรือเล่าคําอุปมา เอ...พระเยซูทรงเล่าเรื่องแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยหรือเปล่า? ไม่เลย
ปกติแล้ว หลังจากเล่าเรื่อง พระองค์จะทรงถามและเชื้ อเชิญให้เกิดการสนทนาขึ้ น
ที่พระเยซูทรงใช้เรื่องเล่านั้น เป็ นเพราะพระองค์ไม่ได้จบจากโรงเรียนพระคัมภีร์ หรือเป็ นเพราะพระองค์ทรงเป็ นช่างไม้อย่าง
นั้นหรือเปล่า? ..ไม่ซิ ไม่ใช่ บางทีอาจเป็ นเพราะผูค้ นในสมัยนั้นส่วนใหญ่ไม่อ่านหนังสือ จะมีคนอ่านหนังสือออกก็เพียง
ร้อยละสิบเอ็ดเท่านั้น ดังนั้น พระเยซูทรงใช้เรื่องเล่าเพื่อคนที่ไม่มีการศึกษาจะได้เข้าใจใช่ไหม? อาจเป็ นไปได้นะ... แต่..
พระเยซูทรงสนทนากับพวกฟาริสีอย่างไรล่ะ พระองค์ทรงใช้เรื่องกับพวกเขาหรือเปล่า? ก็ใช่นะ..พระองค์ทรงเล่าเรื่อง และ
พวกเขาก็เข้าใจความหมายที่ทรงต้องการสื่อ และมีบางคนที่เชื่อด้วย
เราจะต้องถามตัวเราเองว่า พระเยซูทรงใช้วิธีการอธิบาย และใช้คาํ ศัพท์หรู ๆ ในสมัยของพระองค์ได้ไหม.. ได้ซิ ได้อย่าง
แน่ นอน แต่พระเยซูทรงเลือกที่จะใช้คาํ ที่คนธรรมดาเข้าใจได้ พระองค์ไม่ได้ใช้คาํ ศัพท์ยากๆ สําหรับคนที่มีการศึกษาสูง
พระเยซูมิได้เสด็จมาเพื่อสอนประวัติศาสตร์ แต่พระองค์ได้นําข่าวสารฝ่ ายวิญญาณเพื่อว่า ทุกคนที่ “ฟั ง” จะเข้าใจข่าวสาร
นั้นได้ ในการเล่าเรื่องเจาะใจ ผูท้ ี่เข้าร่วมฟั งก็จะต้องเรียนวิธีหาขุมทรัพย์หรือข้อมูลฝ่ ายวิญญาณที่อยู่ในเรื่องหนึ่ งๆ และจะ
ได้รูว้ ิธีสร้างและถามคําถามในเชิงสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อจะนําผูฟ้ ั งไปพบขุมทรัพย์เหล่านั้น
ใครก็ตามที่ติดตามวิธีการของการเล่าเรื่องเจาะใจ จากคู่มือเล่มนี้ หรือได้เรียนจากการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ สามารถที่จะเป็ น
ผูเ้ ล่าเรื่องที่เล่าแล้วเกิดผลดี ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพระคําของพระองค์ขณะที่พระคํานั้น ได้เผยแผ่ออกไปผ่านผูเ้ ล่าเรื่อง
เหล่านี้
เมื่อมีขอ้ มูลเพิ่มเติม ได้ฝึกฝน เรียนรูจ้ ากความผิดพลาด ผูเ้ ล่าเรื่องสามารถไต่ขนไปเป็
ึ้
นผูส้ อนฝึ กหัด และต่อไปก็ไต่ขนเป็
ึ้ น
ผูอ้ บรมการเล่าเรื่องเจาะใจที่ผ่านการรับรอง
หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณได้เห็นภาพการพัฒนาดังกล่าว และเราก็ชื่นใจที่มีผนู ้ ําเพิ่มขึ้ นอย่างทวีคูณเช่นนี้
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ขุมทรัพย์ในพระคัมภีรค์ ืออะไร? : หนทาง
ครั้งหนึ่ งมีชายจากหมู่บา้ นคนหนึ่ งได้เข้าไปทํางานในเมือง หลายปี ผ่านไป เขาทํางานมีรายได้มากมาย ในที่สุดก็กลับมายัง
บ้านเกิด ซึ่งทุกคนต้อนรับเขาในฐานะเป็ นเพื่อนผูย้ ิ่งใหญ่
เศรษฐีคนใหม่ตอ้ งการใช้เงินส่วนหนึ่ ง เพื่อซื้ อของขวัญให้กบั เพื่อนแท้ของเขาหลายคน ดังนั้นเขาจึงวางแผน...แล้วก็ ออกไป
จากหมู่บา้ นวันเดียวแล้วกลับมา จากนั้นเขาเชิญทุกคนมารวมตัวกัน กล่าวว่า ‚ผมเป็ นเพื่อนของพวกคุณนะ‛ แล้วขอให้ทุก
คนไปพบเขาด้านหลังภูเขาซึ่งอยู่ไม่ห่างจากหมู่บา้ นนัก
เมื่อทุกคนมารวมตัวกันพร้อมหน้า เขากล่าวว่า ‚ผมกําลังทําทางเดินไปยังแม่น้ํา ถ้าพวกคุณเดินตามทางนั้นไปก็จะพบ
ขุมทรัพย์ต่าง ๆ เอาเลย เดิน ไปตามที่ผมบอก พวกคุณจะได้พบของขวัญที่ผมเตรียมไว้ให้‛
ดังนั้นทุกคนก็เริ่มเดินเลาะไปตามทางดังกล่าว บางคนพยายามหาทางลัด พูดกันว่า “อืมม. ทางนี้ น่ าสนใจมาก เราลองมา
ตรวจดูซิว่าเป็ นอย่างไร” แล้วพวกเขาจึงก้มลงโกยทรายจากทางนั้นและนํากลับบ้านไปเพื่อตรวจสอบว่ามันเป็ นอย่างไร
บางคนวิ่งตามทางที่มุ่งตรงไปยังแม่น้ํา เมื่อวิ่งไปจนสุดทางก็บ่นว่า ‚เรารูท้ างดีอยู่แล้ว ไม่มีอะไรใหม่เลย ไม่เห็นขุมทรัพย์สกั
อย่าง‛
คนอื่น ๆ ที่เหลือยังคงเดินไปตามทางที่พวกเขาคุน้ เคย ขณะที่เดินไปนั้นก็คุยกันไป ‚ดูตน้ ไม้เก่าๆ ที่ลม้ ลงอยู่นี่ซิ เพื่อนของ
เราอุตส่าห์ลากมันออกไปทําให้เราเดินไปตามทางง่ายขึ้ น‛ บางคนสังเกตเห็นว่า พุ่มไม้หนามถูกตัดไปเพื่อให้คนเดินทางได้
อย่างปลอดภัย
ดังนั้นแทนที่พวกเขาจะรีบวิ่งไปให้ถึงปลายทางเพื่อหาของขวัญ พวกเขากลับเดินช้าลงเรื่อย ๆ พวกเขาอยากเดินชมผลงานที่
เพื่อนผูม้ งั ่ คัง่ ได้อุตส่าห์ลงมือลงแรงทําเพื่อเขา พวกเขาเริ่มตระหนักว่า ถนนที่เขากําลังเดินอยู่นัน่ แหละ คือของขวัญจาก
เพื่อนของพวกเขา
ทันใดนั้นเอง คนหนึ่ งหยุดเดิน ! แล้วเรียกให้คนอื่นดู ‚ดูนัน่ ซิ ข้างทางนะ ใต้พุ่มไม้นัน่ มีถุงข้าวสาร!‛
แล้วอีกคนตะโกนขึ้ นมาว่า ‚ดูทางโน้น ใต้พุ่มไม้นัน่ โอ้โฮ มีหม้อ กะทะใหม่ ๆ ทั้งนั้นเลย!‛
ยิ่งเดินไป พวกเขาก็ยิ่งพบขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ขา้ งทาง พวกเขารูแ้ ล้วว่า เพื่อนผูม้ งั ่ คัง่ ได้วางสิ่งของเหล่านี้ ไว้ไห้ ชายผูม้ งั ่ คัง่ คนนี้
รูว้ ่า เพื่อนแท้จะวางใจและรูส้ ึกชื่นชมกับถนนที่เขาปรับปรุงให้ ดังนั้นเขาเหล่านี้ จะเป็ นคนที่พบของขวัญที่เขาซ่อนไว้
แต่คนที่รีบวิ่งผ่านทางซึ่งเพื่อนได้เตรียมไว้ให้ ก็จะไม่พบของขวัญเหล่านั้น พวกเขาไม่ได้เดินให้ชา้ ลงพอที่จะได้ชื่นชมทั้งทาง
และผูท้ ี่ลงมือหักร้างถางพง (ส่วนคนที่มวั แต่ศึกษาดินทราย ก็มุ่งมัน่ หาว่าในดินทรายมีอะไร จึงยังไม่มีเวลาเดินไปตาม
ถนน)
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เรื่องราวในพระคัมภีรเ์ ปรียบเสมือนทางที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เรา คนที่ เดินช้าๆ ผ่านไปตามเรื่องราวต่างๆ ในพระคัมภีร ์
ก็จะได้พบขุมทรัพย์ท่ ีซ่อนไว้ เป็ นของขวัญแห่งความจริงจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ‚เล่าเรื่องเจาะใจ‛ ก็คือวิธีการแบบนี้ เอง

ตามติดวิธีการของท่ านนาธัน
ใน 2 ซามูเอล 12:1-14 พระเจ้าทรงวางแบบอย่างในการสื่อสารความจริงฝ่ ายวิญญาณ กษัตริยด์ าวิดซึ่งเป็ นบุรุษที่ซื่อสัตย์
และพระเจ้าทรงเลือกท่านให้เป็ นกษัตริย์ ต่อมา กษัตริยด์ าวิดได้กระทําบาปใหญ่มาก คือทั้งล่วงประเวณี และสัง่
ผูบ้ งั คับบัญชากองทหารให้สงั หารสามีของหญิงที่พระองค์เป็ นชูด้ ว้ ย ต่อมากษัตริยด์ าวิดก็พยายามที่จะปกปิ ดความบาปของ
พระองค์ นาธันซึ่งเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ ได้เข้าเฝ้ าและทูลเล่าเรื่องๆ หนึ่ ง
ยังมีชายอยู่สองคน คนหนึ่ งรํา่ รวย อีกคนยากจน คนที่ราํ ่ รวยนั้นครอบครองฝูงวัว ฝูงแกะจํานวนมากมาย วันหนึ่ งมีเพื่อนมา
ที่บา้ นชายผูม้ งั ่ คัง่ เขาจึงไปขโมยลูกแกะแสนรักที่ชายยากจนเลี้ ยงไว้เป็ นเพื่อน เขาฆ่ามันและทําอาหารเลี้ ยงแขกของเขา
เมื่อดาวิดได้ยินเรื่องที่นาธันเล่าก็ทรงกริ้ วจัด ในพระคัมภีรด์ าวิดตรัสกับนาธันว่า ‚เพราะพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ ชายที่ทาํ
ชัว่ เช่นนี้ สมควรตาย และเขาจะต้องคืนลูกแกะให้สี่ตวั เพราะเขาทําสิ่งนี้ และเพราะเขาไม่มีน้ําใจเลยแม้แต่น้อย ‚
นาธันจึงทูลดาวิดว่า ‚พระองค์ก็คือชายผูน้ ้ันแหละ‛
ก่อนที่ดาวิดจะฟั งเรื่องของนาธัน กษัตริยผ์ ดู ้ าํ เนิ นตามพระทัยของพระเจ้าทรงรูห้ รือไม่ว่า การล่วงประเวณี การทรยศและการ
ฆาตกรรมเป็ นความผิด?... แน่ นอน กษัตริยด์ าวิดทรงรูไ้ หมว่า พระองค์ทรงทําบาป?....ใช่ แล้วพระองค์ได้ยอมรับว่าทรง
ทําบาปไหม?... พระองค์ไม่ยอมเผชิญกับบาปนั้น
โดยปกติแล้ว คุณคิดว่าผูเ้ ผยพระวจนะของพระเจ้าจะเทศนาต่อต้านการล่วงประเวณีและฆาตกรรมอย่างไร? ท่านนาธันผูน้ ี้
ได้ใช้การเทศนาอย่างไร? ... ใช่ แทนที่เขาจะเผชิญหน้ากับองค์กษัตริยโ์ ดยตรง เขากลับเล่าเรื่อง
สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้ นสิ กษัตริยด์ าวิดทรงตอบนาธันอย่างไร? ... ใช่ พระองค์ทรงตัดสินว่าชายที่มงั ่ คัง่ ทําผิด และเขาควรชดเชย
ให้กบั ชายยากจนอย่างไรหรือ? อะไรที่เป็ นสิ่งที่ชดเชยได้อย่างเหมาะสมที่สุด? ใช่แล้ว ดาวิดตรัสว่า ชายมัง่ คัง่ ต้องคืนแกะ
ให้ 4 ตัว แทนหนึ่ งตัวที่เขาขโมยมา และยิ่งกว่านั้น เขาสมควรที่จะต้องตาย!
กษัตริยด์ าวิดรูส้ ึกร่วมไปกับเรื่องที่ทรงได้ยิน ทรงเห็นความบาปของชายมัง่ คัง่ และได้ทรงสังเกตเห็นความจริงฝ่ ายวิญญาณ
ด้วย
หลังจากที่กษัตริยด์ าวิดได้กล่าวออกมาว่า อะไรถูกต้อง นาธันก็ได้นําพระองค์เข้าสู่เรื่องราว และปรับเรื่องนั้นให้ตรงกับ
เหตุการณ์จริงในชีวิตของพระองค์ ““พระองค์นั่นแหละคือชายผูน้ ั้น” แล้วนาธันก็ได้เพิ่มรายละเอียดของบาปที่องค์กษัตริย์
ได้ทรงทําลงไป
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และแล้ว... พระองค์ตรัสกับนาธันว่า “เราได้ทาบาปต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า” ในเวลาต่อมาเราได้เห็นว่าโทษถึงตายที่ กษัตริยไ์ ด้
กล่าวว่าชายมัง่ คัง่ ควรได้รบั กลับย้อนเข้ามาสูค่ รอบครัวของพระองค์เอง
เรื่ องราวในพระคัมภีรเ์ รื่องนี้ ได้ช้ ีให้เราเห็นถึงข้อเด่นของการเล่าเรื่ องเจาะใจ นั่นคือ เมื่ อคนได้ยินเรื่ องจากพระคัมภีรแ์ ล้ว ก็
เกิดความรูส้ ึกร่วมกันกับเรื่อง ดังนั้นพวกเขาจึงมีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นพร้อมที่ จะสนทนาแลกเปลี่ ยนความคิด เมื่ อมองเข้าไป
ในเรื่ อง เขาก็ได้พบข้อมูลฝ่ ายวิญญาณซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลในเรื่ อง เขาจึงสามารถนามาคุยต่อได้ เราเรียกการค้นพบนี้ ว่า
“‚ข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณ‛
หลังจากที่ผฟู ้ ั งได้คุยกันในช่วงเวลาสนทนา และแบ่งปั นสิ่งที่เขาเห็นจากบุคคลในเรื่อง ผูเ้ ล่าจึงชวนให้ผฟู ้ ั งนําตัวเองเข้าไป
ในเรื่อง เมื่อพวกเขาเอาตัวเองเข้าไปในเรื่องและพิจารณาดูว่า คนในปั จจุบนั พบเจอความท้าทายและโอกาสอย่างบุคคลใน
เรื่องอย่างไร ผูเ้ ล่าจะมีโจทย์คาํ ถามที่ช่วยหนุ นใจให้ผฟู ้ ั งคิดถึงสิ่งที่เขาสังเกตและหาหนทางที่จะปรับสิ่งที่เห็นนั้นเข้าในชีวิต
ปั จจุบนั ของตน
ที่ น่ าสนใจคือ เราได้พบว่า ระหว่างที่มีการสนทนาถึงข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณนั้น หลายครัง้ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ได้ตรัสกับ
พวกเขาแล้วเป็ นส่วนตัว ในการเล่าเรื่องเจาะใจ เราเรียกสิ่ งนี้ ว่า “การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ”
อะไรและใครทาให้เหล่านี้ เกิดขึ้ น?
ไม่ว่าใครคนหนึ่ งจะรูจ้ กั พระเจ้าเป็ นส่วนตัวมานานเท่าไร ไม่ว่าเขาจะมีการศึกษาพระคัมภีรม์ าอย่างไร มีทางเดียวที่จะเข้าใจ
พระคัมภีรไ์ ด้... ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเป็ นเรื่องฝ่ ายวิญญาณ และพระคํานั้นได้บนั ทึกข่าวสารฝ่ ายวิญญาณให้
มนุ ษย์ ดังนั้นจะเข้าใจความจริงฝ่ ายวิญญาณที่บนั ทึกในพระคัมภีรไ์ ด้ก็ตอ้ งได้รบั การสอนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น
ผูเ้ ชื่อในพระเยซูคริสต์จาํ นวนมากมายเกินไปที่ปล่อยให้คนอื่นสอนพระคําของพระเจ้าให้ คนที่ไปโบสถ์มกั รอให้ศิษยาภิบาล
บอกความจริงฝ่ ายวิญญาณแก่เขา บางคนก็เข้าไปเรียนในโรงเรียนพระคัมภีรเ์ พื่อว่าจะเรียนรูม้ ากขึ้ น ศิษยาภิบาลก็ไป
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยพระคัมภีรเ์ พื่อเล่าเรียน และเพื่อจะได้แรงบันดาลใจจากหนังสืออรรถาธิบายพระคัมภีร์ พากันไป
ฟั งการประชุมใหญ่เพื่อว่าจะได้ขอ้ มูลใหม่ ๆ พวกเขาต่างศึกษา อ่านจากผูเ้ ขียนหลายคนเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ
จริง ๆ แล้ว ที่กล่าวมานั้นมีคุณค่าใหญ่ แต่เรามักมองข้ามวิธีการชั้นยอดที่จะช่วยให้เข้าใจพระคัมภีรไ์ ด้ ซึ่งเป็ นของขวัญจาก
พระเจ้าให้เรา แล้วมันมาจากไหนล่ะ? ลองดูจากเรื่องนี้
หลังจากที่ได้เรียนรูจ้ ากพระเยซูนานถึง 3 ปี เหล่าสาวกได้ยินข่าวน่ าตกใจว่า พระเยซูกาํ ลังจะจากพวกเขาไป พระองค์ตรัส
กับเขาว่า “อย่าให้ใจของเจ้าวิตกไป อย่ากลัว”
จากที่พระเยซูตรัสนั้น เราพอจะเห็นความรูส้ ึกของเหล่าสาวกใช่ไหม? ... ใช่แล้ว พวกเขากลัว พระอาจารย์แสนดีที่คอยสอน
พวกเขานั้นจะไม่อยู่ดว้ ยอีกต่อไป แล้วตอนนี้ ใครจะปลอบใจพวกเขา? ใครจะสอน? แต่ตอนท้าย ๆ นั้น พระเยซูตรัสกับเขา
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ให้มนั ่ ใจว่า พวกเขาจะไม่อยู่โดดเดี่ยวอย่างแน่ นอน พระองค์สญ
ั ญาว่า จะมีองค์พระครูที่อยู่กบั เขา พระครูองค์นี้จะอยู่กบั เขา
แต่ละคน ทั้งคืน ทั้งวัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์
แต่องค์พระผูช้ ่วยคือพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทัง้ หลายทุกสิ่ ง และจะ
ให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว...ยอห์น 14:26
เมื่ อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนาท่านทัง้ หลายไปสูค่ วามจริงทัง้ มวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัส
โดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทัง้ หลายรูถ้ ึงสิ่ งเหล่านั้นที่ จะเกิดขึ้น
ยอห์น 16:13
แหล่งที่จะช่วยให้เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าคือ องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ของประทานที่พระเยซูมอบให้เรา
และพระเจ้าก็ได้ทรงอธิบายว่า พระวิญญาณจะทรงสอนความจริงฝ่ ายวิญญาณแก่เราอย่างไรด้วย
ดังที่ มีคาเขียนไว้ในพระคัมภีรว์ า่ สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน ละสิ่ งที่ มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่ งที่ พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สาหรับ
คนที่ รักพระองค์
พระเจ้าได้ทรงสาแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณ เพราะว่า พระวิญญาณทรงหยัง่ รูท้ กุ สิ่ ง แม้เป็ นความลา้ ลึกของพระ
เจ้า
อันความคิดของมนุษย์นั้น ไม่มีผใู้ ดหยัง่ รูไ้ ด้ เว้นแต่จิตวิญญารของมนุษย์ผนู้ ั้นเองฉันใด พระดาริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยัง่ รู้
ได้ เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้น
เราทัง้ หลายไม่ได้รบั วิญญาณของโลก แต่ได้รบั พระวิญญาณซึ่ งมาจากพระเจ้า เพื่ อเราทัง้ หลายจะได้รถู้ ึงสิ่ งต่าง ๆ ที่ พระเจ้า
ได้โปรดประทานแก่เรา เรากล่าวถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้ ด้วยถ้อยคาซึ่ งมิใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้ แต่ดว้ ยถ้อยคาซึ่ งพระ
วิญญาณได้ทรงสัง่ สอน คือเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ ายวิญญาณให้คนที่ มีพระวิญญาณฟั ง
แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็ นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่า เป็ นสิ่ งโง่เขลา และเขาไม่
สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ตอ้ งสังเกตด้วยวิญญาณ แต่มนุษย์ฝ่ายวิญญาณวิจยั สิ่ งสารพัดได้ แต่ไม่
มีผใู้ ดจะวิจยั ใจคนนั้นได้ เพราะว่า ใครเล่ารูจ้ กั พระทัยของพระเจ้า เพื่ อจะแนะนาสัง่ สอนพระองค์ได้ แต่เราก็มีพระทัยของ
พระคริสต์
1 โครินธ์ 2:9-16
นานเกินไปที่หอ้ งเรียนขององค์พระวิญญาณนั้นว่างเปล่า ให้เราเข้ามาเรียนกับพระองค์กนั เถอะ ยกมือขึ้ น ตั้งคําถาม และ
ขณะที่เราศึกษาแต่ละเรื่อง เราทูลขอให้มีสติปัญญาและความเข้าใจในเนื้ อหาได้ และเชื่อว่า พระเจ้าจะประทานคําตอบแก่
เรา

22

บทที่ 3
การเล่าเรื่องเจาะใจ บทสรุปในหนึ่งหน้า
การเตรียม ทักษะในการเล่าเรื่องเจาะใจประกอบด้วยการเรียนรูเ้ รื่องในพระคัมภีร์ และการค้นพบขุมทรัพย์ฝ่ายวิญญาณที่มี
อยู่ รวมไปถึงการตั้งโจทย์คาํ ถามปากเปล่าเพื่อช่วยทําให้การสนทนาแลกเปลี่ยนเรื่องราวนั้นง่ายขึ้ น
การนําเสนอ มีสองขั้นตอน แรกเริ่มคือ เล่าเรื่อง จากนั้นก็คน้ พบขุมทรัพย์
ขั้นตอนที่หนึ่ ง เล่าเรื่องสามครั้งเพื่อให้คนฟั งคุน้ เคยกับเนื้ อหาของเรื่อง ทักษะที่ตอ้ งการคือ ความสามารถในการเล่าเรื่อง
ให้ดี หนุ นใจให้มีอาสาเล่าเรื่อง และการทบทวนเนื้ อเรื่องให้น่าสนใจ
1. เล่า ผูเ้ ล่า เล่าเรื่อง (เล่าครั้งแรก เพื่อให้ผฟู ้ ั งมองเห็นภาพ และมีความรูส้ ึกต่อเรื่อง
2. อาสาเล่าเรื่อง ผูเ้ ล่าขอให้อาสาคนหนึ่ งเล่าเรื่องอีกครั้ง หรือขอให้จบั คู่เล่าเรื่อง (ผูฟ้ ั งจะคอยฟั งว่า คู่ของตนเล่าเรื่องได้
ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งตรงนี้ จะช่วยให้เข้าไปสู่ความทรงจําของผูฟ้ ั ง)
3. นําเล่าจนจบ ผูเ้ ล่า เล่าเรื่องเป็ นครั้งที่สาม ครั้งนี้ จะทําให้ผฟู ้ ั งเข้ามามีส่วนในเรื่องโดยกลเม็ดต่าง ๆ เพื่อช่วยทบทวน
เรื่อง โดยให้เรื่องจบสมบูรณ์ถูกต้องโดยความช่วยเหลือของผูฟ้ ั ง
ตอนที่สอง คนเล่าเรื่องนําคนฟั งเข้าสู่ขุมทรัพย์ของเรื่อง แต่ตอนนี้ ผูเ้ ล่าไม่ขอให้ผฟู ้ ั งเล่าเรื่องทบทวน ก่อนที่จะค้นหา
ขุมทรัพย์ในตอนใหม่ ผูเ้ ล่าจะทบทวนตอนสั้น ๆ ที่จะค้นหาสืบเสาะกัน
1.ข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณ ครั้งแรก ผูเ้ ล่าจะหนุ นใจให้ผฟู ้ ั งค้นพบข้อมูลฝ่ ายวิญญาณด้วยคําถาม (เขาจะชวนผูฟ้ ั งเข้าไปดู
การกระทํา กิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลในเรื่อง จากนั้น เพื่อตอบสนอง ผูฟ้ ั งจะแบ่งปั นสิ่งที่เขาได้เรียนรูถ้ ึงคนในเรื่อง และ
วิธีการของพระเจ้ากับคนและเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างนี้ เราเรียกว่า “ข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณ )
2.การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ เมื่อมีขอ้ สังเกตฝ่ ายวิญญาณแล้ว ก็จะต้องหาวิธีปรับใช้ในชีวิตประจําวัน (ผูเ้ ล่าใช้คาํ ถามเพื่อ
นําผูฟ้ ั งไปค้นพบ และแบ่งปั น เราเรียกสิ่งนี้ ว่า การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ
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บทที่ 4
วิธีเตรียมเล่าเรื่องเจาะใจ
จะใช้วิธีการแบบเล่าเรื่องเจาะใจ ต้องมีทกั ษะสามอย่างนี้
1.รูว้ ิธีเลือก เรียนรู ้ และเล่าเรื่องให้ดี
2.รูว้ ิธีหาขุมทรัพย์ฝ่ายวิญญาณในเรื่อง
3.รูว้ ิธีการสร้างโครงคําถามและตั้งคําถามอย่างชาญฉลาด

ทักษะที่ 1วิธีเลือก เรียนรู ้ และเล่าเรือ่ งให้ดี
ขณะที่คุณเดินไปตามวิธีการของการเล่าเรื่องเจาะใจนั้น แนวทางที่ตอ้ งตามติดเหนื ออื่นใดคือ การวางใจในพระคําของพระ
เจ้า ต้องเชื่อว่าการเล่าเรื่องจากพระคัมภีรจ์ ะส่งผลดีที่สุดก็ต่อเมื่อ เล่าในแบบที่พระเจ้าทรงบันทึกไว้อย่างตรงไปตรงมา
เมื่อคุณเล่าเรื่อง จะต้องไม่เพิ่มเติมข้อมูลใด ไม่ลดทอนเรื่องราวนั้น ไม่เทศนาหรืออธิบายเนื้ อเรื่อง
เลือกเรือ่ งจากพระคัมภีร ์
ในบางโอกาส คุณอาจถูกกําหนดมาว่าจะต้องเล่าเรื่องอะไร แต่หากต้องเลือกเรื่องด้วยตัวเอง ให้ทาํ ตามแนวทางนี้
1.เมื่อคุณมีโอกาสไม่มากเพื่อเล่าเรื่องให้คนเฉพาะกลุ่ม
ให้เลือกเรื่องที่มีเนื้ อหาเหมาะกับกลุ่มอายุของผูฟ้ ั ง เรื่องที่ใช้เวลาพอดีที่มีอยู่ อธิษฐานขอการทรงนําจากพระวิญญาณที่จะ
ทรงนําไปยังเรื่องที่ มีความจริงที่ ‚ผูฟ้ ั ง‛ ควรได้รบั ฟั ง
2.เมื่อพระเจ้าประทานพระคัมภีรใ์ ห้ พระองค์ทรงบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้มากมายที่คุณเลือกได้ ด้วยพระ
ปั ญญาของพระองค์ ทรงเลือกสรรเรื่องราวที่เหมาะกับมนุ ษย์ พระองค์ทรงเป็ นผูส้ ร้างเขามา จึงทรงรูถ้ ึงความต้องการของ
พวกเขา ยิ่งกว่านั้น ในฐานะที่พระองค์ทรงปั ญญาสูงสุด พระองค์ทรงรูล้ ึกถึงวัฒนธรรมของกลุ่มต่าง ๆ และระบบความเชื่อที่
มนุ ษย์คิดค้นขึ้ นมา
พระคัมภีรจ์ ึงอยู่เหนื อวัฒนธรรม นัน่ คือ เนื้ อหาในพระคัมภีรน์ ้ันสูงกว่าวัฒนธรรม ที่เราพูดเช่นนี้ เพื่อให้ทุกคนที่เล่าเรื่อง
ได้ทราบว่า พระเจ้าทรงเตรียมขุมทรัพย์ฝ่ายวิญญาณไว้ในทุกเรื่องเพื่อทุกคน
จึงไม่ตอ้ งกังวลว่าจะเลือกเรื่อง”ผิด” เพราะขณะที่คุณเล่าเรื่องที่เลือกมานั้น พระวิญญาณจะทรงช่วยเปิ ดเผยสิ่งที่พระองค์
ประสงค์จะตรัสแก่แต่ละคนด้วยพระองค์เอง
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3.ในโปรแกรม ‚เล่าเรื่องเจาะใจ‛ จะไม่มีการแยกว่าเรื่องนี้ สําหรับการประกาศ อีกเรื่องสําหรับการสร้างสาวก เพราะเรา
พบว่า พระวิญญาณทรงเคลื่อนไหวผ่านเรื่องเล่าทุกเรื่องเพื่อนําคนทั้งหลายมาเชื่อวางใจในพระเจ้า
4.หากคุณมีโอกาสเล่าเรื่องหลายครั้งกับกลุ่มผูฟ้ ั งเดิม มีเวลามากพอ ก็ควรจะเริ่มตั้งแต่ปฐมกาล เรื่องราวในพระคัมภีรน์ ้ัน
มักเกิดขึ้ นต่อเนื่ องกันมา ดังนั้นจึงเป็ นการดีที่จะเล่าเรื่องต่อกัน เรียงตามเวลาที่เกิดขึ้ น

5.เมื่อเล่าเรื่องหรือบันทึกเสียง หากรูส้ ึกว่าพระเจ้าทรงนํา ก็อาจข้ามบางเรื่องไปได้ แต่เมื่อทําเช่นนั้น ก็อาจต้องมีคาํ นําเรื่อง
ตอนต่อไปที่ดีเพื่อช่วยให้เรื่องราวต่อเนื่ องกันไปอย่างราบรื่น แม้ว่าจะไม่ได้ตดั เรื่องใดออกไป ก็ควรทบทวนเรื่องเดิมที่เกิด
ขึ้ นมาก่อนสักเล็กน้อยเพื่อเป็ นการเตือนความจําให้กบั ผูฟ้ ั ง คุณขอให้คนที่เคยมาฟั งช่วยเล่าเรื่องที่ผ่านมาก็ได้

6.หากเรื่องนั้นมีเนื้ อหายาว เช่นมีถึง 15 ข้อ คุณอาจจะแยกมันออกเป็ นสองเรื่อง เพื่อช่วยให้ผฟู ้ ั งได้เรียนรูแ้ ละสนทนาทั้ง
สองตอนได้ดี การแบ่งออกเป็ นสองเรื่องควรหาในจุดที่มนั สามารถหยุดได้ ไม่ใช่แบ่งครึ่ง
ตัวอย่างเช่น เรื่องของนาอามาน ใน 2 พงศ์กษัตริย์ 5:1-27 เป็ นเรื่องที่เหมาะกับการเล่าเรื่องเจาะใจมาก หากคุณมีเวลา
ถึง 3 ชัว่ โมงเพื่อสนทนา ในความเป็ นจริง เราสามารถแบ่งออกเป็ นสี่เรื่อง โดยแบ่งที่ขอ้ 1-5, 6-14,15-19 และ 20-27
บางเรื่องนั้น มีรายชื่อมากมาย เช่นชื่อเมือง ชื่อคน หากเรื่องนั้นยาวพอ เราก็เริ่มต้นที่รายการแรกเป็ นเรื่องตอนที่หนึ่ ง
จากนั้น เวลาเล่าเรื่องตอนที่สองก็ให้กล่าวถึงรายการชื่อเหล่านั้นเช่น “ประชาชนที่มาจากเมืองต่าง ๆ 14 เมืองพากันมา
ชุมนุ มกัน” แล้วจึงเล่าเรื่องตอนที่สองทันทีหลังจากที่จบรายการชื่อเหล่านั้น
การนําเสนอข้อมูลแบบนี้ เท่ากับว่า คุณได้เล่าเรื่องราวจากพระคัมภีรอ์ ย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง สําหรับคนเล่าที่เพิ่งเริ่มฝึ ก
เล่ารวมทั้งผูฟ้ ั งนั้น การแบ่งเรื่องออกเป็ นตอน ๆ ทําให้จาํ เรื่องได้ง่ายขึ้ น เมื่อมีความสามารถในการเล่าเพิ่มขึ้ น ก็สามารถ
กลับไป รวมเรื่องเหล่านั้นเป็ นเรื่องเดียวได้
เอาล่ะ เมื่อทราบวิธีการคัดสรรเรื่องออกมาแล้ว ให้เรามาดูว่า จะเล่าเรื่องนั้นอย่างไร
1.อธิษฐานขอพระเจ้าให้เราจําและเข้าใจเรื่องราว สามารถเล่าต่อได้อย่างถูกต้อง ด้วยความกระตือรือร้น
2.อ่านเรือ่ งนั้นรวดเดียวจบครั้งหนึ่งก่อน โดยอ่านออกเสียง (หรือฟั งคนอื่นอ่านหรือเล่า) ขณะที่อ่านอยู่น้ัน อาจ
ต้องการเปลี่ยนคํา ดังนั้นคุณต้องคิดถึงคําที่ผฟู ้ ั งจะใช้เพื่อแสดงออกถึงความรูส้ ึกหรือ ความเห็นของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้ว่า น่ าเกรงขาม อาจจะเปลี่ยนเป็ น น่ ากลัว หรือ สยองขวัญ คุณต้องเล่าเรื่องโดยใช้ภาษาพูด และ
ต้องระวังมากที่จะให้เรื่องราวนั้นตรงตามพระคัมภีร์
หากคุณเป็ นคนที่อ่านและพูดได้สองภาษา เท่ากับคุณมีทางเข้าถึงเรื่องที่ไม่เหมือนใคร ให้อ่านเรื่องเป็ นภาษาหนึ่ ง และ
จากนั้นทบทวนเล่าเรื่องเป็ นภาษาที่คุณต้องการใช้เล่ากับผูฟ้ ั ง
ตัวอย่างเช่น คุณต้องการเล่าเรื่องเป็ นภาษาอังกฤษ แต่คุณอ่านภาษาฮินดูได้ ก็ให้อ่านภาษาฮินดูแต่เล่าออกมาเป็ นอังกฤษ
จากวิธีนี้ แม้คุณไม่ได้ตอ้ งการคํานั้นตรงๆ ก็จริง แต่ช่วยให้จาํ และเล่าเรื่องได้ดี และจะทําให้คุณเลือกคําภาษาพูดที่
เหมาะเจาะเป็ นธรรมชาติ
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3. ปิ ดพระคัมภีร ์ ปิ ดตา และเล่าเรือ่ งออกเสียงจากความทรงจา พยายามจําเรื่องราวให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ลอง
คิดภาพในเรื่องที่เกิดขึ้ น ขณะที่ซอ้ มเล่าเรื่องนั้น หากลืมไปบางตอน สะดุดบ้างก็ไม่ตอ้ งกังวล อย่าหยุด ให้เล่าต่อไป คุณ
จะเติมเรื่องที่ขาดหายไปในตอนหลังหากคุณเกิดระลึกขึ้ นมาได้ นี่เป็ นการเล่าเรือ่ งไม่ใช่การจา
ตัวอย่างเช่น ‚พระเยซูทรงพา เปโตร ยากอบ และยอห์น .....‛ แต่ตอนที่เล่านั้นคุณเกิดลืมชื่อทั้งสามคน ก็อาจพูดเพียงว่า
‚พระเยซูทรงนําสาวกสามคนไป....‛ เมื่อเล่าเรื่องต่อไป ก็ระลึกได้ว่าทั้งสามชื่ออะไร แทนที่จะพูดว่า ‚พวกเขา‛ ก็ให้พดู ชื่อ
ของทั้งสามไปเลยคือ ‚เปโตร ยากอบ และยอห์น ทําให้เรื่องราวยังคงข้อมูลจริงอยู่ ( ตอนนี้ เท่ากับคุณกําลังรวบรวมเรื่อง
ขึ้ นมาอีกครั้ง ดังนั้น เมื่อได้มีโอกาสอ่านและทบทวนเรื่องอีกครั้ง คุณ ก็อาจจะจําและบอกชื่อของทั้งสามได้ต้งั แต่ตน้
เรื่อง)
4.อ่านออกเสียงอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่อ่าน ให้สงั เกตข้อมูลที่คุณอาจเพิ่มเข้าไป หรือลดทอนเมื่อคราวที่ซอ้ มเล่าครั้งก่อน บางที
อาจแปลกใจที่เราเองจําเรื่องได้เกือบครบถ้วน
หากเรื่องนั้นยาวมากกว่า 12 ถึง 15 ข้อ ให้แบ่งออกเป็ นสองส่วน เรื่องราวส่วนใหญ่มกั มีตอนของมันเป็ นส่วน ๆ โดย
ธรรมชาติอยู่แล้ว ดังนั้นก็ลองจําเรื่องเป็ นสองตอน เหมือนเป็ นฉากสองฉากในความคิด อย่าลืมว่าคุณไม่ได้จาํ คํา แต่จาํ
เรื่องเหตุการณ์เป็ นภาพรวมในความคิด
5.ครั้งนี้ ปิ ดประคัมภีร ์ ปิ ดตา และเล่าเรือ่ งออกเสียงอีกครั้ง การอ่านเรื่องออกเสียงทําให้เราไม่สนใจกับเสียงอื่น ๆ ที่
คอยรบกวน และยังช่วยให้จาํ เรื่องได้ดีขนอี
ึ้ ก การปิ ดตาขณะซ้อมเล่าเรื่อง ทําให้คุณเห็นภาพเหตุการณ์ของเรื่อง
มองภาพของบุคคลและสภาพรอบข้างในความคิด ครั้งนี้ ขณะที่คุณเล่าเรื่องซํ้า จะพบว่า คุณจําเรื่องราวได้มากกว่าครั้งแรกที่
เล่า เอาล่ะ เมื่อทําเสร็จก็เปิ ดพระคัมภีร์ และอ่านออกเสียงอีกครั้งเพื่อจะตรวจสอบว่า ได้เพิ่มหรือลดข้อมูลไปหรือเปล่า
แม้ตอนสั้น ๆ ก็ตอ้ งทําให้ถูกต้อง ทุกส่วนของเรื่องที่พระเจ้าประทานมาตามแบบของพระองค์น้ันสําคัญยิ่ง
6.เลือกว่าจะใช้คานาเรือ่ ง และคาลงท้ายเรือ่ งอย่างไร เมื่อได้วางแนวทางของเรื่องแล้ว ก็ตอ้ งมาคิดว่าจะเริ่มและจบเรื่อง
อย่างไรเรื่องที่เลือกมานั้นอาจจําง่าย เท่ากับเป็ นทางตรงทางเดียวจากต้นจนจบ
7.เครือ่ งหมายในใจ ในเรื่องราวของเรา บางครั้งมีบางตอนที่จาํ ยาก ทําให้ลืมชื่อ หรือ บางส่วนของเรื่อง จึงต้องมีการจํา
เครื่องหมายไว้ในใจ หลังจากที่ซอ้ มเล่าเรื่องอีกสองสามครั้ง ก็จะพบว่า ส่วนใดที่จาํ ยาก หากชื่อ หรือบางส่วนของเรื่องขาด
หายไปซํ้า ๆ แสดงว่า เราต้องการเครื่องหมายในใจตรงนั้น
ก. ถ้าเป็ นคํา หรือชื่อ หรือรายละเอียดที่ยากจะจํา ให้ลองวาดภาพตลก ๆ ในใจเอาไว้ (คุณเจอรี่ ลูกสั ที่ใคร ๆ รูจ้ กั
ว่า คุณหมอช่างจํา ได้นําวิธีนี้มาเผยแพร่ )
ตัวอย่างเช่น เมื่อเล่าเรื่องโยนาห์ อาจจะจําชื่อพ่อของโยนาห์ไม่ได้ ชื่อยากเหลือเกิน อามิททัย เราก็อาจจะพยายามจําชื่อเขา
โดยคิดถึงคุณอา ที่เป็ นมิตรกับคนไทย เป็ นต้น กลายเป็ นอามิตรไทย การคิดอะไรตลก ๆ อย่างนี้ จะช่วยให้จาํ ชื่อยาก ๆ ได้
ง่ายขึ้ น
ยิ่งภาพที่คุณคิดไว้ตลก ไร้สาระเท่าไร คุณจะจําคํานั้นได้ง่ายขึ้ นเพียงนั้น ไม่ว่าคุณจะพูดภาษาอะไรก็ตาม ให้หาคําคล้องจอง
หรือภาพตลกที่ดูแล้วขบขัน มาช่วยให้เราจําเหตุการณ์หรือชื่อคน
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ข. บางครั้ง คนที่สอนไม่เน้นการจําชื่อเฉพาะ แต่เราสนับสนุ นให้คุณพูดชื่อของบุคคลในเรื่อง แม้ว่าจะเป็ นส่วนที่
จํายากที่สุดของเรื่องก็ตาม พระเจ้าทรงรูว้ ่า คนมากมายจําชื่อไม่เก่ง แต่ในเมื่อพระองค์ทรงเลือกที่จะใส่ชื่อ หรือชื่อสถานที่
ไว้ตรงนั้น เราก็ควรจะรวมข้อมูลนั้นเข้าไปในเรื่องด้วย
8. เล่าเรือ่ งและตรวจสอบตัวเองจนกระทั ่งสามารถเล่าได้อย่างถูกต้อง ให้ย้าํ ทําขั้นตอนที่กล่าวมาจนกระทัง่ คุณรูเ้ รื่อง
นั้นเป็ นอย่างดี เล่าเรื่องออกเสียงดัง ตาปิ ด จนกว่าคุณจะเล่าเรื่องได้อย่างถูกต้อง
ขอให้ระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่เพิ่มเติมข้อมูลใด ๆ เข้าไปแม้ว่าจะมีเรือ่ งนั้นซ้้าในพระธรรมอีกเล่ม ไม่ให้เอาสองตอนมา
ผสมกัน พระเจ้าทรงตัดสินพระทัยจะเล่าเรื่องสองครั้งสองตอนให้ต่างกันออกไป พระองค์ทรงให้ท้งั สองเรื่องอยู่กนั คนละที่
เราก็ควรทําเช่นกัน
การเน้นศึกษาเรื่องเดียว จากแหล่งเดียว ทําให้เราขุดค้นได้ลึกซึ้ งขึ้ น ทําให้เราได้พบความจริงอันน่ าประหลาดใจในแต่ละ
ตอน และเมื่อมีการนําเรื่องสองเรื่องมาสอบดูในเวลาต่อมา เราจะเห็นว่าทั้งสองตอนนั้น ช่างตรงกันเหมาะเจาะยิ่งนัก

ก้าวเข้าไปสู่สิ่งทีไ่ ม่คนุ ้ เคย
ขณะทีเ่ ราได้ฝึกทักษะใหม่ ๆ แต่เราทุกคนมีแนวโน้มที่จะนําบางส่วนของสิ่งใหม่เข้ามาผสมผสานกับสิ่งที่เราเคยชินอยู่
แล้ว
ตัวอย่างเช่น อาสาสมัครสองสามคนตกลงใจว่าจะฟั งแนวคิดใหม่ที่กาํ ลังเขียนลงไปในคู่มือ ‚เล่าเรื่องเจาะใจ‛ ความตั้งใจแรก
ของฉันก็คือ ดูว่าแต่ละตอนมีความชัดเจนหรือไม่ แต่พระเจ้าก็ทรงใช้เหตุการณ์นี้สอนบทเรียนที่ทรงคุณค่าให้อย่างไม่คาดคิด
มาก่อน
การที่จะเข้าใจส่วนต่าง ๆ ของวิธีการ ผูเ้ รียนจะต้องรูเ้ รื่องนั้นก่อน ดังนั้นฉันจึงขอให้สองคนที่ค่อนข้างขี้ อายให้เรียนรูจ้ กั เรื่อง
คนหนึ่ งเป็ นผูห้ ญิงที่ได้เข้ามาเรียนและช่วยจัดการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการแบบปิ ดทองหลังพระ 4 ครั้ง ส่วนอีกคนเป็ นชายชรา
อายุ 80 ปี แต่ต้งั ใจทํางานราวกับชายหนุ่ มอายุ 20! ทั้งสองคนเลี่ยงการเล่าเรื่องมานานมาก ผูเ้ ขียนจึงอธิบายว่า ‚เพียง
คุณทั้งสองทําตามคําแนะนํา คุณก็จะจําเรื่องที่มีสิบข้อนี้ ได้ในสิบนาที ‛ แล้วเน้นยํ้าให้รูถ้ ึงขั้นตอนของการเล่าเรื่องเจาะใจ
‚อ่านเรื่องครั้งแรกทั้งหมดโดยออกเสียง ขณะที่อ่านให้ออกเสียงอย่างเป็ นธรรมชาติเหมือนกับกําลังพูดอยู่ อย่างเช่น
แทนที่จะพูดว่า ‚ดูเถิด‛ ให้พดู ว่า ‚ดูนี่ซิ‛ ให้วาดภาพในใจว่า มีอะไรเกิดขึ้ นบ้าง หลังจากที่อ่านครั้งแรกแล้วก็ปิดตา แล้วพูด
ออกมาถึงสิ่งที่ตนเองจําได้ให้มากที่สุดเป้าหมายของคุณคือ เล่าเหตุการณ์เรือ่ งอย่างตรงไปตรงมา ได้ ไม่ใช่จาํ ทุกคําใน
เรื่องมาเล่า จากนั้นกลับไปอ่านดัง ๆ อีกครั้ง ตอนนี้ จะเริ่มมองเห็นแล้วว่า คุณผ่านตอนไหนไปบ้าง ปิ ดตาอีก เล่าเรื่องออก
เสียง ทําอย่างนี้ 4 ครั้ง ‚
ทั้งสองร่วมมือ นี่ เป็ นหัวใจของผูร้ บั ใช้ ทบทวนคําแนะนําอีกครั้ง ‚อ่านเสียงดังออกเสียงเป็ นธรรมชาติเหมือนกําลังพูดอยู่
ปิ ดพระคัมภีร์ เล่าเรื่อง‛ เมื่อเขาเริ่มต้นอ่าน
แต่....ทั้งสองกลับอ่านเงียบ ๆ! ไม่มีใครออกเสียงสักนิ ด ฉันจึงแทรกถามว่า ‚คุณต้องอ่านเรื่องนี้ อย่างไร?‛
ทั้งสองตอบพร้อม ๆ กัน ‚ออกเสียงดัง‛
‚แต่ฉนั ไม่ได้ยินเสียงเลย ‚ ฉันตอบ
ชายชราตอบว่า ‚เออ.... ผมกําลังอ่านให้ตวั เองเท่านั้น‛
‚อ้าว คุณก็รูอ้ ยู่แล้วว่า ต้องอ่านเสียงดัง ทั้ง ๆ ที่คุณร่วมมือดีมาก ทําไมไม่อ่านตามคําแนะนําล่ะ?‛ ฉันถาม
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‚อืม... ไม่รเู ้ หมือนกันครับ‛ ชายชรารูส้ ึกงง ‚สงสัยว่าผมไม่เคยทําอย่างนั้นมาก่อน‛
แล้วฉันก็หนั มายังผูห้ ญิง ‚คุณทราบไหมว่าคุณต้องอ่านออกเสียงดัง?‛ ‚ทราบค่ะ‛
‚ถ้าอย่างนั้น ทําไมไม่อ่านออกเสียงดังล่ะ?‛ เธอจึงอธิบายเสียงเจื่อน ๆ ว่า ‚ทําอย่างนั้น ฉันรูส้ ึกโง่เง่า ยังไงก็ไม่ร‛ู ้
เราทุกคนหัวเราะออกมาพร้อมๆ กัน เรื่องนั้นเป็ นเรื่องของศักเคียสพอดี เขาอยากเห็นพระเยซูเสียจนกระทัง่ ทําอะไรก็ได้ที่ดู
ตลกในสายตาของคนอื่นเพียงเพื่อให้เห็นพระองค์ และที่น่าสนใจคือ ความจริงอีกอย่างในเรื่องของศักเคียสคือว่า เขาตาม
ติดคําแนะนํา แนวทางที่ถูกต้องทุกอย่าง
ในที่สุดหลังจากเกลี้ ยกล่อมกันสักพัก ทุกคนก็พน้ จากกับดักของความรูส้ ึกที่ว่า ‚ฉันไม่เคยทําอย่างนี้ มาก่อน‛ รวมทั้ง
ความรูส้ ึกกลัวว่า‛เดี๋ยวใครจะดูว่าฉันโง่‛ ทั้งสองอ่านเรื่องออกเสียงดัง ปิ ดตา เล่าเรื่องซํ้าอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้
หลังจากทําไปได้สี่ครั้ง ผูเ้ ขียนจึงถามเขาว่า ‚ทีนี้เล่าเรื่องให้ฟังได้ไม๊?‛ น่ าแปลกมาก หลังจากเรียนรูเ้ รื่องราวเพียงสิบนาที
ทั้งสองก็เล่าเรื่องได้ถูกต้องเกือบทั้งหมด
‚เป็ นไง?‛ ผูเ้ ขียนหันไปล้อเลียนชายชรา‛ คุณลุงจําสิบข้อภายในสิบนาทีได้หรือเปล่าล่ะ?‛ เขาเพียงแต่หวั เราะ
ส่วนผูห้ ญิงอีกคนพูดออกมาว่า ‚ฉันไม่เคยเรียนเรื่องในพระคัมภีรม์ าก่อน ทั้ง ๆ ที่อยากทํา เคยพยายามแล้วนะ แต่ก็ทาํ
ไม่ได้ ‚
‚แล้วคุณทําตามคําแนะนําหรือเปล่าล่ะ ?‛ “เปล่าค่ะ” เธอยิ้ ม “แต่ตอนนี้ ฉันทําตามคําแนะนําแล้วน่ ะ”
นี่ เป็ นตัวอย่าง เพื่อหนุ นใจให้คุณพยายามทําตามขั้นตอนต่าง ๆ ของวิธีการเล่าเรื่องเจาะใจ การที่คุณอ่านแสดงว่า คุณเป็ น
คนอ่านออกเขียนได้ แต่การเรียนรู ้ การสื่อสารในแบบของการเล่าเรื่องเจาะใจนี้ เป็ นการใช้ภาษาพูด ดังนั้น เท่ากับคุณ
กําลังก้าวมาเข้ามาอีกโลกหนึ่ งที่ใช้การเล่าปากเปล่าเป็ นสําคัญ
ขอให้ใช้ข้นั ตอนการเล่าเรื่องอย่างที่วางไว้โดยความเชื่อ เหตุการณ์ที่เล่ามานั้นเป็ นเรื่องปกติ การใช้เพียงบางส่วนของ
ขั้นตอนจะไม่ช่วยให้ได้รบั ผลที่คาดไว้ หลังจากที่คุณทําตามขั้นตอนของการเล่าเรื่องเจาะใจ พระเจ้าอาจทรงให้คุณเห็นถึง
วิธีการใหม่ ๆ ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการเรียนเรื่องราว และการนําเสนอเรื่องในพระคัมภีร์
การเพิม่ ความลึกซึ้ ง และดึงความสนใจของผูฟ้ ั ง
1.คิดถึงบริบทของเรื่อง อ่านและฟั งข้อพระคําที่นําไปสู่เรื่องรา)สภาพแวดล้อม (วนั้น การที่เราจะรูว้ ่า มีอะไร
เกิดขึ้ นก่อนเรื่องนั้น จะทําให้คุณได้เข้าใจเรื่องมากขึ้ น เมื่อเตรียมเรื่องเสร็จ คุณ)ทั้งที่เกิดขึ้ นจริง และทั้งฝ่ ายวิญญาณ(
จําเป็ นต้องตัดสินใจว่า เรื่องของคุณต้องมีคาํ นํา หรือ เรื่องนําเพื่อช่วยให้คนฟั งเข้าใจเรื่องมากขึ้ นหรือไม่ เราจะมาดูวิธี
เตรียมคํานํา
2.หลีกเลี่ยงคําสรรพนาม! ผูฟ้ ั งจะเข้าใจเรื่องดีขนึ้ เมื่อคุณใช้ชื่อของบุคคลในเรื่อง และชื่อสถานที่ ชื่อสิ่งของแทนที่
จะเรียกว่า “มัน” “เขา” “เธอ” หรือ “พวกเขา” ดังนั้นให้หลีกสรรพนามให้มากที่สุด และดูดว้ ยว่า เป็ นภาษาที่รบั ได้
หรือไม่
3.ให้คิดถึง เวลาของเรื่อง เวลาของเรื่อง และการมีชีวิตตามเรื่อง เป็ นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เข้าใจเรื่องราว ทําให้เล่า
เรื่องได้ดี
ก. เราอ่านเรื่องจากพระคัมภีรเ์ ร็วกว่าเวลาที่เรื่องเกิดขึ้ นจริง ถ้าจะเข้าใจเรื่องทั้งหมด ควรอ่านจนจบตอน
ให้ชา้ ลง จําเรื่อง หนทางที่ชายมัง่ คัง่ สร้างได้ไหม คนที่ไปช้า ๆ จึงจะพบขุมค
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ข. พยายามสร้างภาพในความคิดขณะที่อ่านเรื่องเหล่านั้น ปล่อยให้ขอ้ มูลในเรื่อง ช่วยให้คุณเข้าไปอยู่ใน
เรื่อง ดูให้ดีว่า เรื่องได้เปิ ดเผยสิ่งที่บุคคลในเรื่องกําลังรูส้ ึก หรือคิดอย่างไร
ค. แม้ว่าเรื่องนั้นเกิดมาหลายพันปี แล้ว แต่คนที่อยู่ในเรื่องเขาก็เจอเหตุการณ์น้ันเป็ นครั้งแรก แม้ว่าเราจะ
รูส้ ึกคุน้ กับเรื่อง แต่ไม่มีใครในเรื่องรูอ้ นาคตของตัวเองมาก่อน ดังนั้นให้เดินตามเรื่องเหมือนกับเราเป็ นคนในเรื่อง
พบประสบการณ์ใด ๆ ให้รูส้ ึกเหมือนว่า เราพบกับมันครั้งแรกอย่างพวกเขา
4 นําเรือ่ งมาดาเนินชีวิต สังเกตคําพูด การกระทําและ ปฏิกิริยาของแต่ละคนในเรื่อง ทั้งคําพูดและการกระทําของ
ใครคนหนึ่ งนั้น บอกอะไรเราได้มากมาย หากเราตั้งใจฟั งเขาด้วยการสังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์ นักเล่าจะเข้าใจเรื่องราวและ
เล่าเรื่องได้อย่างถูกต้องตามอารมณ์ความรูส้ ึกจริงได้มากทีเดียว
เตือนตัวเองเสมอว่า บุคคลทั้งหลายในพระคัมภีร์ ต่างก็เป็ นปุถุชนอย่างเรา ๆ แม้เขาจะเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะของพระเจ้า แม้
พวกเขาจะเชื่อฟั งพระเจ้าในยามลําบาก ในแต่ละสถานการณ์ แต่ละคนต้องตัดสินใจเชื่อและวางใจพระเจ้า
5.ให้พดู ถึงคาทีบ่ ุคคลในเรือ่ งกล่าวออกมา หากอารมณ์ของผูพ้ ดู เขียนไว้ในเรื่อง หรืออารมณ์น้ันชัดเจนมาก
คุณควรใช้คาํ แสดงออกถึงอารมณ์ในขณะที่คุณพูดยํ้าคําเหล่านั้น อาจเป็ นความโกรธ เสียใจ กลัว ผิดหวัง เล่าอย่างมี
ชีวิตชีวาให้มากที่สุด แต่หากไม่มีการเขียนอารมณ์ของบุคคลในเรื่องไว้ คุณก็อาจพูดคําของเขาอย่างที่คุณคิดว่า เขาจะพูด
แต่คุณต้องแน่ ใจว่า สิ่งที่คุณคิดนั้น มันมีชดั เจนอยู่ในเรื่องราว การแสดงอารมณ์ขณะที่คุ ..ณกําลังเล่าว่า บุคคลนั้นพูดอะไร
จะช่วยให้เรื่องเล่านั้นมีชีวิตชีวามากขึ้ น
หากเราไม่แน่ ใจ อารมณ์ของผูพ้ ดู เป็ นอย่างไร อย่าพูดด้วยอารมณ์ที่คุณคิดเองว่าเป็ นอย่างนั้น เพราะเท่ากับเป็ น
การแต่งแต้มให้กบั เรื่อง เปรียบได้กบั การไปเพิ่มเติมพระคัมภีร์ ซึ่งพระเจ้าทรงห้ามไม่ให้เราแต่งเติม
“ทุกสิ่ งที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้นั้น จงระวังที่จะกระทาตาม ท่านอย่าเพิ่ มอะไรเข้าหรือตัดอะไรออกไป” เฉลยธรรมบัญญัติ
12.32
“พระวจนะทุกคาของพระเจ้านั้นพิสจู น์เห็นจริงแล้ว พระองค์ทรงเป็ นโล่แก่บรรดาผูล้ ้ ีภยั อยูใ่ นพระองค์ อย่าเพิ่ มอะไรเข้ากับ
พระวจนะของพระองค์ เกรงว่า พระองค์จะทรงขนาบเจ้า และเขาจะเห็นว่าเจ้าเป็ นคนมุสา” สุภาษิต 30.5-6
6.แสดงออกมา ขณะที่ฝึกเล่าเรื่อง เสียงของคุณจะต้องสะท้อนอารมณ์ความรูส้ ึกที่มีในเรื่องนั้น
ก. เวลาเริ่มต้นเล่าเรื่อง บางคนพยายามให้มนั ดูตื่นเต้น เข้ากับบทบาทมาก ทําเสียงตื่นเต้นตั้งแต่ตน้ แล้วก็
ยังคงเสียงเช่นนั้นตลอดทั้งเรื่อง การทําเช่นนั้นนานเกินไปทําให้ผฟู ้ ั งเหนื่ อย ทําให้ไม่สนใจต่อไป ในชีวิตจริง เราไม่
อาจเล่าเรื่องได้ตรงไปตรงมาหากมีความตื่นเต้นไปตลอดทั้งเรื่อง
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ก้ าวเข้ าไปสู่ส่ ิงที่ไม่ ค้ นุ เคย
ขณะที่เราได้ ฝึกทักษะใหม่ ๆ แต่เราทุกคนมีแนวโน้มที่จะนําบางส่วนของสิ่งใหม่เข้ามาผสมผสานกับสิ่งที่เราเคยชินอยู่
แล้ว
ตัวอย่างเช่น อาสาสมัครสองสามคนตกลงใจว่าจะฟั งแนวคิดใหม่ที่กาํ ลังเขียนลงไปในคู่มือ ‚เล่าเรื่องเจาะใจ‛ ความตั้งใจแรก
ของผูเ้ ขียนก็คือ ดูว่าแต่ละตอนมีความชัดเจนหรือไม่ แต่พระเจ้าก็ทรงใช้เหตุการณ์นี้สอนบทเรียนที่ทรงคุณค่าให้อย่างไม่
คาดคิดมาก่อน
การที่จะเข้าใจส่วนต่าง ๆ ของวิธีการ ผูเ้ รียนจะต้องรูเ้ รื่องนั้นก่อน ดังนั้นจึงขอให้สองคนที่ค่อนข้างขี้ อายให้เรียนรูจ้ กั เรื่อง คน
หนึ่ งเป็ นผูห้ ญิงที่ได้เข้ามาเรียนและช่วยจัดการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ 4 ครั้ง ส่วนอีกคนเป็ นชายชราอายุ 80 ปี แต่ต้งั ใจ
ทํางานราวกับชายหนุ่ มอายุ 20! ทั้งสองคนเลี่ยงการเล่าเรื่องมานานมาก
ฉันจึงอธิบายว่า ‚เพียงคุณทั้งสองทําตามคําแนะนํา คุณก็จะจําเรื่องที่มีสิบข้อนี้ ได้ในสิบนาที ‛ แล้วเน้นยํ้าให้รูถ้ ึงขั้นตอนของ
การเล่าเรื่องเจาะใจ ‚อ่านเรื่องครั้งแรกทั้งหมดโดยออกเสียง ขณะที่อ่านให้ออกเสียงอย่างเป็ นธรรมชาติเหมือนกับกําลัง
พูดอยู่ อย่างเช่นแทนที่จะพูดว่า ‚ดูเถิด‛ ให้พดู ว่า ‚ดูนี่ซิ‛ ให้วาดภาพในใจว่า มีอะไรเกิดขึ้ นบ้าง หลังจากที่อ่านครั้งแรกแล้ว
ก็ปิดตา แล้วพูดออกมาถึงสิ่งที่ตนเองจําได้ให้มากที่สุด
เป้าหมายของคุณคือ เล่าเหตุการณ์เรือ่ งอย่างตรงไปตรงมา ได้ ไม่ใช่จาํ ทุกคําในเรื่องมาเล่า จากนั้นกลับไปอ่านดัง ๆ อีก
ครั้ง ตอนนี้ จะเริ่มมองเห็นแล้วว่า คุณผ่านตอนไหนไปบ้าง ปิ ดตาอีก เล่าเรื่องออกเสียง ทําอย่างนี้ 4 ครั้ง ‚
ทั้งสองร่วมมือ นี่ เป็ นหัวใจของผูร้ บั ใช้ ทบทวนคําแนะนําอีกครั้ง ‚อ่านเสียงดังออกเสียงเป็ นธรรมชาติเหมือนกําลังพูดอยู่
ปิ ดพระคัมภีร์ เล่าเรื่อง‛ เมื่อเขาเริ่มต้นอ่าน
แต่....ทั้งสองกลับอ่านเงียบ ๆ! ไม่มีใครออกเสียงสักนิ ด ฉันจึงแทรกถามว่า ‚คุณต้องอ่านเรื่องนี้ อย่างไร?‛
ทั้งสองตอบพร้อม ๆ กัน ‚ออกเสียงดัง‛
‚แต่ฉนั ไม่ได้ยินเสียงเลย ‚ ฉันตอบ
ชายชราตอบว่า ‚เออ.... ผมกําลังอ่านให้ตวั เองเท่านั้น‛
‚อ้าว คุณก็รูอ้ ยู่แล้วว่า ต้องอ่านเสียงดัง ทั้ง ๆ ที่คุณร่วมมือดีมาก ทําไมไม่อ่านตามคําแนะนําล่ะ?‛ ฉันถาม
‚อืม... ไม่รเู ้ หมือนกันครับ‛ ชายชรารูส้ ึกงง ‚สงสัยว่าผมไม่เคยทําอย่างนั้นมาก่อน‛
แล้วฉันก็หนั มายังผูห้ ญิง ‚คุณทราบไหมว่าคุณต้องอ่านออกเสียงดัง?‛ ‚ทราบค่ะ‛
‚ถ้าอย่างนั้น ทําไมไม่อ่านออกเสียงดังล่ะ?‛ เธอจึงอธิบายเสียงเจื่อน ๆ ว่า ‚ทําอย่างนั้น ฉันรูส้ ึกโง่เง่า ยังไงก็ไม่ร‛ู ้
เราทุกคนหัวเราะออกมาพร้อม ๆ กัน เรื่องนั้นเป็ นเรื่องของศักเคียสพอดี เขาอยากเห็นพระเยซูเสียจนกระทัง่ ทําอะไรก็ได้ที่ดู
ตลกในสายตาของคนอื่นเพียงเพื่อให้เห็นพระองค์ และที่น่าสนใจคือ ความจริงอีกอย่างในเรื่องของศักเคียสคือว่า เขาตาม
ติดคําแนะนํา แนวทางที่ถูกต้องทุกอย่าง
ในที่สุดหลังจากเกลี้ ยกล่อมกันสักพัก ทุกคนก็พน้ จากกับดักของความรูส้ ึกที่ว่า ‚ฉันไม่เคยทําอย่างนี้ มาก่อน‛ รวมทั้ง
ความรูส้ ึกกลัวว่า‛เดี๋ยวใครจะดูว่าฉันโง่‛ ทั้งสองอ่านเรื่องออกเสียงดัง ปิ ดตา เล่าเรื่องซํ้าอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้
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หลังจากทําไปได้สี่ครั้ง ผูเ้ ขียนจึงถามเขาว่า ‚ทีนี้เล่าเรื่องให้ฟังได้ไม๊?‛ น่ าแปลกมาก หลังจากเรียนรูเ้ รื่องราวเพียงสิบนาที
ทั้งสองก็เล่าเรื่องได้ถูกต้องเกือบทั้งหมด
‚เป็ นไง?‛ ผูเ้ ขียนหันไปล้อเลียนชายชรา‛ คุณลุงจําสิบข้อภายในสิบนาทีได้หรือเปล่าล่ะ?‛ เขาเพียงแต่หวั เราะ
ส่วนผูห้ ญิงอีกคนพูดออกมาว่า ‚ฉันไม่เคยเรียนเรื่องในพระคัมภีรม์ าก่อน ทั้ง ๆ ที่อยากทํา เคยพยายามแล้วนะ แต่ก็ทาํ
ไม่ได้ ‚
‚แล้วคุณทําตามคําแนะนําหรือเปล่าล่ะ ?‛ “เปล่าค่ะ”เธอยิ้ ม “แต่ตอนนี้ ฉันทําตามคําแนะนําแล้วน่ ะ”
นี่ เป็ นตัวอย่าง เพื่อหนุ นใจให้คุณพยายามทําตามขั้นตอนต่าง ๆ ของวิธีการเล่าเรื่องเจาะใจ การที่คุณอ่านแสดงว่า คุณเป็ น
คนอ่านออกเขียนได้ แต่การเรียนรู ้ การสื่อสารในแบบของการเล่าเรื่องเจาะใจนี้ เป็ นการใช้ภาษาพูด ดังนั้น เท่ากับคุณ
กําลังก้าวมาเข้ามาอีกโลกหนึ่ งที่ใช้การเล่าปากเปล่าเป็ นสําคัญ
ขอให้ใช้ข้นั ตอนการเล่าเรื่องอย่างที่วางไว้โดยความเชื่อ เหตุการณ์ที่เล่ามานั้นเป็ นเรื่องปกติ การใช้เพียงบางส่วนของ
ขั้นตอนจะไม่ช่วยให้ได้รบั ผลที่คาดไว้ หลังจากที่คุณทําตามขั้นตอนของการเล่าเรื่องเจาะใจ พระเจ้าอาจทรงให้คุณเห็นถึง
วิธีการใหม่ ๆ ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการเรียนเรื่องราว และการนําเสนอเรื่องในพระคัมภีร์
การเพิม่ ความลึกซึ้ ง และดึงความสนใจของผูฟ้ ั ง
คิดถึงบริบทของเรื่อง อ่านและฟั ง)สภาพแวดล้อม ( พระคําที่นําไปสู่เรื่องราวนั้น การที่เราจะรูว้ ่า มีอะไรเกิดขึ้ นก่อนเรื่อง
นั้น จะทําให้คุณได้เข้าใจเรื่องมากขึ้ น เมื่อเตรียมเรื่องเสร็จ คุณจําเป็ นต้องตัดสินใจ)ทั้งที่เกิดขึ้ นจริง และทั้งฝ่ ายวิญญาณ(
ว่า เรื่องของคุณต้องมีคาํ นํา หรือ เรื่องนําเพื่อช่วยให้คนฟั งเข้าใจเรื่องมากขึ้ นหรือไม่ เราจะมาดูวิธีเตรียมคํานํา
หลีกเลี่ยงคําสรรพนาม! ผูฟ้ ั งจะเข้าใจเรื่องดีขนึ้ เมื่อคุณใช้ชื่อของบุคคลในเรื่อง และชื่อสถานที่ ชื่อสิ่งของแทนที่จะเรียกว่า
มัน” “เขา” “เธอ” หรือ “พวกเขา” ดังนั้นให้หลีกสรรพนามให้มากที่สุด และดูดว้ ยว”ว่า เป็ นภาษาที่รบั ได้หรือไม่
ให้คิดถึง “เวลาของเรื่อง ”เวลาของเรื่องและการมีชีวิตตามเรื่องเป็ นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เข้าใจเรื่องและสามารถเล่าได้ดี
ก. เราอ่านเรื่องจากพระคัมภีรเ์ ร็วกว่าเวลาที่เรื่องเกิดขึ้ นจริง ถ้าจะเข้าใจเรื่องทั้งหมด ควรอ่านจนจบตอนให้ชา้ ลง
ข. พยายามสร้างภาพในความคิดขณะที่อ่านเรื่องเหล่านั้น ปล่อยให้ขอ้ มูลในเรื่อง ช่วยให้คุณเข้าไปอยู่ในเรื่อง ดูให้
ดีว่า เรื่องได้เปิ ดเผยสิ่งที่บุคคลในเรื่องกําลังรูส้ ึก หรือคิดอย่างไร
ค. แม้ว่าเรื่องนั้นเกิดมาหลายพันปี แล้ว แต่คนที่อยู่ในเรื่องเขาก็เจอเหตุการณ์น้ันเป็ นครั้งแรก แม้ว่าเราจะรูส้ ึกคุน้ กับ
เรื่อง แต่ไม่มีใครในเรื่องรูอ้ นาคตของตัวเองมาก่อน ดังนั้นให้เดินตามเรื่องเหมือนกับเราเป็ นคนในเรื่อง พบประสบการณ์ใด
ๆ ให้รูส้ ึกเหมือนว่า เราพบกับมันครั้งแรกอย่างพวกเขา
4. นําเรือ่ งมาดาเนินชีวิต สังเกตคําพูด การกระทําและ ปฏิกิริยาของแต่ละคนในเรื่อง ทั้งคําพูดและการกระทําของใครคน
หนึ่ งนั้น บอกอะไรเราได้มากมาย หากเราตั้งใจฟั งเขาด้วยการสังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์ นักเล่าจะเข้าใจเรื่องราวและเล่า
เรื่องได้อย่างถูกต้องตามอารมณ์ความรูส้ ึกจริงได้มากทีเดียว
เตือนตัวเองเสมอว่า บุคคลทั้งหลายในพระคัมภีร์ ต่างก็เป็ นปุถุชนอย่างเรา ๆ แม้เขาจะเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะของพระเจ้า แม้
พวกเขาจะเชื่อฟั งพระเจ้าในยามลําบาก ในแต่ละสถานการณ์ แต่ละคนต้องตัดสินใจเชื่อและวางใจพระเจ้า
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5.ให้พดู ถึงคาทีบ่ ุคคลในเรือ่ งกล่าวออกมา หากอารมณ์ของผูพ้ ดู เขียนไว้ในเรื่อง หรืออารมณ์น้ันชัดเจนมาก คุณควรใช้
คําแสดงออกถึงอารมณ์ในขณะที่คุณพูดยํ้าคําเหล่านั้น อาจเป็ นความโกรธ เสียใจ กลัว ผิดหวัง เล่าอย่างมีชีวิตชีวาให้มาก
ที่สุด แต่หากไม่มีการเขียนอารมณ์ของบุคคลในเรื่องไว้ คุณก็อาจพูดคําของเขาอย่างที่คุณคิดว่า เขาจะพูด แต่คุณต้อง ..
แน่ ใจว่า สิ่งที่คุณคิดนั้น มันมีชดั เจนอยู่ในเรื่องราว การแสดงอารมณ์ขณะที่คุณกําลังเล่าว่า บุคคลนั้นพูดอะไร จะช่วยให้
เรื่องเล่านั้นมีชีวิตชีวามากขึ้ น
หากเราไม่แน่ ใจ อารมณ์ของผูพ้ ดู เป็ นอย่างไร อย่าพูดด้วยอารมณ์ที่คุณคิดเองว่าเป็ นอย่างนั้น เพราะเท่ากับเป็ นการแต่ง
แต้มให้กบั เรื่อง เปรียบได้กบั การไปเพิ่มเติมพระคัมภีร์ ซึ่งพระเจ้าทรงห้ามไม่ให้เราแต่งเติม
“ทุกสิ่ งที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้นั้น จงระวังที่จะกระทาตาม ท่านอย่าเพิ่ มอะไรเข้าหรือตัดอะไรออกไป” เฉลยธรรมบัญญัติ
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พระวจนะทุกคาของพระเจ้านั้นพิสจู น์เห็นจริงแล้ว พระองค์ทรงเป็ นโล่แก่บรรดาผูล้ ้ ีภยั อยูใ่ นพระองค์ อย่าเพิ่ มอะไรเข้ากับ
พระวจนะของพระองค์ เกรงว่า พระองค์จะทรงขนาบเจ้า และเขาจะเห็นว่าเจ้าเป็ นคนมุสา สุภาษิต 30.5-6
6.แสดงออกมา ขณะที่ฝึกเล่าเรื่อง เสียงของคุณจะต้องสะท้อนอารมณ์ความรูส้ ึกที่มีในเรื่องนั้น
ก. เวลาเริ่มต้นเล่าเรื่อง บางคนพยายามให้มนั ดูตื่นเต้น เข้ากับบทบาทมาก ทําเสียงตื่นเต้นตั้งแต่ตน้ แล้วก็ยงั คงใช้
เสียงเช่นนั้นตลอดทั้งเรื่อง การทําเช่นนั้นนานเกินไปทําให้ผฟู ้ ั งเหนื่ อย ทําให้ไม่สนใจต่อไป ในชีวิตจริง เราไม่อาจ
เล่าเรื่องได้ตรงไปตรงมาหากมีความตื่นเต้นไปตลอดทั้งเรื่อง
ข. ความจริงแล้ว บางส่วนของเรื่องอาจเป็ นความโศกเศร้า ความกลัว นํ้าใจ ความผิดหวัง หรืออารมณ์อื่น ๆ ไม่
สามารถแสดงออกด้วยเสียงตื่นเต้น ดังนั้นต้องปรับสร้างให้มีหลายอารมณ์ คุณต้องช่วยหนุ นอารมณ์ของเรื่องด้วย
การปรับความดังเบาของเสียงให้เหมาะกับแต่ละตอน พูดอย่างอ่อนโยนและต้องให้คนฟั งได้ยิน เน้นบางตอนโดย
พูดช้าลง หรือพูดเร็วขึ้ นเพื่อบอกการเคลื่อนไหว ให้เสียงแสดงออกถึงอารมณ์ของเรื่อง ลีลาของเรื่องนั้นปรากฏ
ในเสียงทุม้ เสียงสูง และการแสดงอารมณ์ดว้ ยเสียงเล่า
ค. ในทุก ๆ ภาษา เมื่อมีการสนทนากัน มีเสียงที่บางครั้งไม่เป็ นคํา ซึ่งมักเกิดขึ้ นในระหว่างที่พดู แต่ละภาษามี
แตกต่างกันไป อาจเป็ นการถอนหายใจที่บ่งบอกความเหนื่ อยล้า หรือการหายใจที่แสดงออกถึงความสิ้ นหวัง ส่วน
ใหญ่แล้ว การกระดกลิ้ นก็บ่งบอกอารมณ์ได้ การหายใจสั้น ๆ ถี่ ๆ อาจแสดงถึงความประหลาดใจ หรือความกลัว
การหัวเราะ หรือ การส่งเสียงออกมาเล็กน้อยอาจบอกถึงความรูส้ ึกได้เช่นกัน เสียงเหล่านี้ ไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้
แต่มนั มีอยู่จริง เราเรียนรูจ้ กั เสียงเหล่านั้นจากคนที่อยู่รอบข้าง ตลอดเวลาที่เราเติบโตขึ้ นมา
ให้เพิ่มความสามารถในการเล่าเรื่องจากพระคัมภีรอ์ ย่างเป็ นธรรมชาติ อย่างน่ าสนใจ ดังนั้นคุณควรคอยฟั งเสียง
ที่คนรอบข้างคุณทําออกมา และเก็บเป็ นคลังเสียงเอาไว้ เพื่อนํามาใช้ในการเล่าเรื่องจากพระคัมภีร์
ง. แม้กระทัง่ การหยุดนิ่ ง หรือการรีรอระหว่างการพูด ทําให้เกิดความสมจริง น่ าสนใจมากขึ้ น เช่น เรื่องของคนโรค
เรื้ อน คนหนึ่ งเล่าว่า ‚ พระเยซูทรงยื่นพระหัตถ์ออกมาแตะต้องคนเป็ นโรคเรื้ อน‛ การพูดตรง ๆ ไม่มีการรีรอในที
จึงไม่น่าสนใจ
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เพราะการที่พระเยซูจะยื่นพระหัตถ์ออกไปแตะต้องคนที่เป็ นโรคเรื้ อนนั้น เป็ นเรื่องประหลาดมากในสังคม เป็ นการ
แสดงถึงนํ้าพระทัยสงสารอย่างยิ่ง ดังนั้นคนเล่าเรื่องควรเล่าตอนนี้ ให้ชา้ ลง แสดงอาการรีรอในคําพูดสักหน่ อย
ช่วงเวลาที่งดงามเกิดขึ้ นระหว่างพระเยซูกบั คนโรคเรื้ อนที่ฝงู ชนเห็น และได้ยิน ควรเล่าให้ชา้ ลง ทําเสียงประหลาดใจ
แกมทึ่งว่า ‚พระเยซู...... พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ออกไป .... และ....ทรงแตะต้อง....คนโรคเรื้ อน‛
จ. พยายามหาช่วงเวลาในเรื่องที่มีโอกาสแสดงออกถึงอารมณ์ เมื่อมีการรักษาโรค หรือมีอะไรที่ผิดแปลกออกไปจาก
ธรรมดา หรือเมื่อบุคคลในเรื่องกล่าวคําที่รุนแรง พยายามคิดว่าจะใช้การรีรอ หรือการหยุดนิ ดหนึ่ งในขณะที่เล่า
การทําเช่นนั้นจะช่วยเป็ นการปล่อยเวลาในเหตุการณ์ที่น่าสนใจขณะนั้นคลายตัว เปิ ดเผยให้กบั ผูฟ้ ั งรับรสชาติ
ความรูส้ ึกดีขนึ้
ฉ. เรื่องราวส่วนใหญ่ มีบทบรรยายที่ต่อเนื่ องกับคําพูดของคนในเรื่อง เราควรเล่าตอนเหล่านั้นด้วยเสียงที่เป็ นปกติ
ตอนแบบนี้ ก็น่าสนใจได้เช่นกัน
ช. บางครั้ง คําบรรยายในเรื่องอาจสร้างสีสนั บทบรรยายแสดงถึงการเปลี่ยนสถานที่ หรือดึงความสนใจมาสู่ตอนที่
น่ าทึ่งในเรื่อง คําที่ถูกเล่าออกมาด้วยความรูส้ ึกสนใจอย่างลึกซึ้ งราวกับกําลังบอกความลับ ทําได้โดยการกระซิบ แต่
เป็ นการกระซิบดัง ๆ การพูดในท่าทีนี้ช่วยชี้ นําให้คนฟั งไปสู่คาํ ที่จะตามมา น่ าสนใจ คุณอาจพูดคําธรรมดา
อย่างเช่น‛ ขณะนั้น‛ หรือ ‚ในเวลาเดียวกัน ‚หรือ ‚หลังจากที่พวกเขามาถึง‛ แต่พดู แสดงความประหลาดใจนิ ด ๆ
ได้ คุณสามารถรีรอและใช้โทนเสียง ภาษากายเพื่อแนะความรูส้ ึกบางอย่างที่เกิดขึ้ น

7. ใช้ทา่ ทางประกอบเรือ่ ง ท่าทางประกอบที่เหมาะเจาะกับเรื่องช่วยให้เห็นความกลัว ความโลภ ความก้าวร้าว การหนี
ความประหลาดใจ ความกล้าหาญ สติปัญญา ความสิ้ นหวัง และอารมณ์อื่น ๆ เราอาจบ่งบอกอารมณ์ได้ดว้ ยท่าทางเพียง
เล็กน้อย จากที่ ๆ ยืนอยู่ การมอง การทําท่าทางจะช่วยบอกตําแหน่ งของผูค้ น หรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเรื่อง
ขณะที่กาํ ลังพูดคําของใครบางคนในเรื่องให้เปลี่ยนที่ทางของตัวเองนิ ดหน่ อย และมองไปอีกทางซึ่งเขาอาจยืนอยู่ ทําอะไร
บางอย่าง มองไปที่ใดที่หนึ่ ง คนที่รบั การรักษาอาจแสดงความประหลาดใจ และค่อย ๆ เคลื่อนส่วนของอวัยวะที่หายโรค
อาจจะกระโดดตัวลอยด้วยความดีใจ คําพูดที่ชา้ รีรอนิ ดๆ จะสร้างสีสนั อารมณ์ให้เรื่องราวได้มาก
คาเตือน หากคุณเล่าเรื่องไป แล้วมีคนมาบอกว่า คุณเป็ นนักเล่าเรื่อง เป็ นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมมาก ขอให้กลับไปทบทวนอีก
ครั้ง อย่าลืมว่า การเล่าเรื่องจากพระคัมภีรน์ ี้ เรื่องที่เล่าสําคัญกว่าคนเล่า เพราะการเคลื่อนไหวมาก ๆ ของคุณอาจทําให้พระ
คําของพระเจ้าเป็ นรอง คนฟั งมัวสนใจมองมากกว่าสนใจฟั ง ดีที่สุดคือ การเคลื่อนไหวน้อย ๆ เพื่อช่วยขยายความ
ความสําเร็จของคุณเกิดขึ้ นเมื่อคนกล่าวว่า ‚เรื่องราวนั้น บอกอะไรบางอย่างกับฉัน‛ หรือ ‚ผมกับคนในเรื่องเหมือนกันเลย‛.
8. ยืนหรือนั ่งเล่าเรือ่ งดี? ในบางประเทศ การนัง่ เล่าเรื่องพร้อมไปกับผูฟ้ ั งจะดูดีกว่าการยืน แต่อย่างไรก็ดี การยืนเล่าจะ
ช่วยให้คุณใช้ท่าทาง กับเรื่องได้ดี เมื่อมีโอกาสที่จะเล่าเรื่องกับคนกลุ่มใหญ่ โดยยืนเล่า คุณก็ควรฝึ กการใช้ท่าทางเสียก่อน
หากเล่าเรื่องในยามที่ตอ้ งนัง่ ก็ยงั จะใช้ท่าทางที่ฝึกมาได้บา้ งด้วย และถ้าจําเป็ นต้องนัง่ ก็ให้นัง่ แต่การยืนนั้น ดีที่สุดเพราะว่า
สามารถทําท่าทางประกอบได้หลากหลายกว่า
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เราต้องการให้ผฟู ้ ั งเข้าใจและจําเรื่องราวที่เล่าไป ท่าทางการแสดงออกทางอารมณ์ นอกจากจะช่วยให้คนสนใจมากขึ้ น
แต่ยงั ช่วยทําให้คนเข้าใจและจําเนื้ อหาของเรื่องได้มากขึ้ นด้วย เวลาเล่าเรื่อง หากการนัง่ เป็ นทางเลือกดีที่สุดก็ให้นัง่
เพราะอย่างไรก็ทาํ ท่าทางประกอบที่ฝึกมาแล้วได้เช่นกัน
9. การเริม่ ต้นเรือ่ ง เมื่อเริ่มเล่าเรื่องให้พดู ว่า ‚เรื่องราวเป็ นอย่างนี้ ....‛ หรือ ‚ต่อไปนี้ เป็ นเรื่องจากพระคัมภีร.์ ...‛ ขณะนั้น
ก็ให้ถือพระคัมภีรเ์ ปิ ดไว้เหมือนกับว่า คุณกําลังอ่านพระคัมภีร์ เพื่อชี้ ให้ผฟู ้ ั งเห็นว่า สิ่งที่คุณเล่านั้น มาจากพระคัมภีร์
หากเรื่องของคุณมีบทนํา ให้ปิดพระคัมภีร์ เพราะว่า บทนําเป็ นคําของคุณเอง ไม่ใช่เนื้ อหาของเรื่อง
บางเรื่องคุณอาจต้องใช้มือทั้งสองข้างเพื่อช่วยทําท่าทาง ดังนั้นค่อย ๆ วางพระคัมภีรไ์ ว้ขา้ งๆ อย่างสุภาพ ยังคงเปิ ดไว้ขณะที่
วางลงเพื่อให้รูว้ ่า คุณยังคงเล่าเรื่องที่มาจากพระคัมภีร์ ขณะที่เล่าใกล้จบเรื่อง ให้ค่อย ๆ หยิบพระคัมภีรท์ ี่เปิ ดอยู่กลับมาถือ
อีกครั้ง
หากคุณอยู่ในท้องที่หรือประเทศที่ต่อต้านคริสเตียน คุณอาจไม่ทาํ อย่างนั้น และไม่บอกว่าเรื่องมาจากพระคัมภีร์ ขอให้เล่า
เรื่องและปล่อยให้เรื่องราว เนื้ อหา และการสนทนาหลังเรื่องสัมผัสจิตวิญญาณของพวกเขาเอง
10. ขอให้มองผูฟ้ ั ง คนนั้นคนนี้ บ้าง ในการเล่าเรื่องเจาะใจ เราสอนให้ผเู ้ ล่ามองผูฟ้ ั งขณะที่เล่าเรื่อง น่ าสนใจคือ ครั้งหนึ่ ง
ในการอบรม คนฝึ กเล่าใหม่คนหนึ่ ง มองฉันตลอดเวลาที่เล่าเรื่อง ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนเขาจึงถึงวัฒนธรรมของเขา ปรากฏ
ว่า ในหมู่บา้ นของเขาเป็ นธรรมเนี ยมที่จะแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้กบั คนสําคัญที่สุดในกลุ่มก่อน.
ปั ญหาทางวัฒนธรรมหรือ? เราต้องการให้การเล่าเรื่องเจาะใจ ได้มีโอกาสทีจะให้ทุกคนได้มีส่วนในเรื่องเล่า ในการตอบ
คําถาม คืนนั้นเราจึงคุยกันเรื่องปั ญหาทางวัฒนธรรมกับผูส้ อนการเล่าเรื่องเจาะใจซึ่งเป็ นคนในท้องถิ่น เราสรุปว่า แม้เรา
จะต้องเคารพผูใ้ หญ่ และผูน้ ํา แต่เราก็ไม่ควรมองข้ามคนอื่น ๆ
เราจึงคิดว่า เราน่ าจะเริ่มต้นเรื่องด้วยการแสดงความนับถือผูใ้ หญ่ แต่เราจะต้องพูดกับทุกคน ไม่ว่าเขาจะมีตาํ แหน่ ง ฐานะ
อย่างไร ตลอดการนําเสนอเรื่อง ผูเ้ ล่าจะต้องพูดกับคนที่มีตาํ แหน่ งสูง แต่ก็ยงั ต้องพูดกับคนอื่น ๆ ในกลุ่ม ผูเ้ ล่าจะต้องให้
เขาเข้าใจว่า เราต่างเป็ นเพื่อนกันและกัน
เจ้าแห่งโลกนี้ ได้ช่วยสร้างวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อยกย่องคนแข็งแรง และทําให้คนอ่อนแอตกตํา่ ลง จริง ๆ แล้ว หลักในพระ
คัมภีรค์ ือทุกคนต่างมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า พระเยซูทรงมักถูกคนวิจารณ์ที่พระองค์ทรงใช้เวลากับคนตํา่ ต้อยเป็ น
ประจํา
ในการอบรมการเล่าเรื่องเจาะใจ เราได้แสดงว่า เราต้องการรวมคนที่สงั คมพยายามกีดกัน และมองว่าไร้ค่า อย่างเช่น
ผูห้ ญิง เด็ก คนไม่ฉลาด คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ กลุ่มชาติพนั ธุต์ ่าง ๆ
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เมื่อวัฒนธรรมไม่ เข้ ากับพระคัมภีร์ เราก็ต้องเลือก
จะให้ วัฒนธรรมเป็ นผู้นาการกระทาและความเชื่อ หรือจะยอมให้ พระคาของพระเจ้ านาการกระทาและความเชื่อไปสู่
ระดับที่สูงขึน้ ผู้เชื่อแต่ ละคนต้ องตัดสินใจ
11 ตอนจบเรื่อง เมื่อจะจบเรื่อง บอกผูฟ้ ั งว่า “เรื่องก็จบเช่นนี้ ” และปิ ดประคัมภีร์
ให้เล่าเรื่องที่คุณเลือกมาบ่อย ๆ เล่าให้ใครที่ยอมฟั ง จนกระทัง่ คุณเล่าเรื่องนั้นได้อย่างลื่นไหล หากไม่มีคนฟั ง ก็เล่าให้
หมาแมว หรือต้นไม้ก็ได้ จําไว้ว่า คุณไม่ได้ตอ้ งจําทุกคํา แต่คุณกําลังเล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมา
กล้ า เชื่อ ไม่ มีการเขียน!
ลองคิดถึงตอนที่พระเยซูทรงยืนอยู่บนภูเขา แล้วพระองค์ทรงเปิ ดโน้ตย่อออกมา คุณจะรูส้ ึกอย่างไร? เมื่อมีคนขอให้คุณเป็ น
พยานตอนที่พบคู่ชีวิตของคุณ หรือตอนที่มีความสุขที่สุดในชีวิต คุณจําเป็ นต้องเล่าด้วยการอ่านจากโน้ตย่อหรีอเปล่า?
ข้อมูลบางอย่างที่ออกมาจากเรานั้น เราพบเจอมันมาก่อน เราจํามันได้ เราเป็ นเจ้าของข้อความเหล่านั้น แม้เมื่อเวลาที่เรา
พูดเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ น เราก็เล่าออกจากความทรงจํา เราเป็ นเจ้าของข้อมูลเพราะมันเป็ นเรื่องราวที่เราสามารถเล่าได้
ซํ้า ๆ
การเล่าเรื่องเจาะใจขอให้คุณเพิ่มทักษะใหม่เข้ามา ในอดีตหากคุณเคยเป็ นวิทยากรหรือครู คุณก็คงใช้โน้ตย่อเพื่อทําให้จาํ สิ่ง
ที่กาํ ลังนําเสนอได้ เมื่อเนื้ อหาที่สอนนั้นต้องอยู่ภายใต้หวั ข้อที่กาํ หนด เราจําต้องมีโน้ตเอาไว้ แต่สาํ หรับเรื่องเล่า ไม่
จําเป็ นต้องมีโน้ต
หากคุณได้ลิ้มเค้กรสช๊อคโกแลตที่แสนอร่อย คุณคงต้องขอตําราส่วนผสมที่แน่ นอน เมื่อกลับบ้านไปทําบ้าง คุณจะเปลี่ยน
จากช๊อกโกแลตเป็ นวานิ ลลา แล้วเปลี่ยนเอาแป้งข้าวจ้าวมาแทนแป้งสาลีได้หรือ คงไม่ได้นะ เพราะความอร่อยลงตัวของเค้ก
ขึ้ นอยู่กบั ส่วนผสม
ดังนั้นจึงขอแนะนําว่า ควรใช้หลักการของ ‚การเล่าเรื่องเจาะใจ‛ และเชื่อว่าแต่ละขั้นตอนก็มีเป้าหมายของมันเอง
คุณต้องเตรียมเรื่องในใจให้เรียบร้อย ไม่ตอ้ งใช้โน้ต ดูเหมือนว่าอย่างนี้ อาจเป็ นไปไม่ได้ เพราะทุกคนที่อ่านมักจะพึ่งโน้ตย่อ
เพื่อเตือนความทรงจํา แบบฝึ กหัดที่เราทํานี้ ขอให้คุณทําสิ่งที่แปลกออกไป ให้เรียนรู ้ และเตรียมบทเรียน โดยไม่เขียนอะไร
เลย! นี่ เป็ นสิ่งที่ตอ้ งทําในการเล่าเรื่องเจาะใจ เราหมายความอย่างนั้นจริง ๆ ไม่มีการเขียนโน้ต
เชิญคุณเข้ามาร่วมปฏิบตั ิการกับ ‚การเล่าเรื่องเจาะใจ‛ ซึ่งคุณจะได้ประสบการณ์กบั การเรียนเรื่องสิบข้อ ภายในสิบนาที ผู ้
ฝึ กของเราจะช่วยให้คุณแต่ละคนเรียนรูว้ ่า จะค้นพบขุมทรัพย์ฝ่ายวิญญาณอย่างไร จะเตรียมคําถามอย่างไร ทั้งหมดนี้ ต้อง
ทําโดยไม่มีการบันทึกใด ๆ
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ทักษะที่ สอง วิธีค้นหาขุมทรัพย์ ในเรื่อง
ทักษะอย่างทีส่ องทีต่ อ้ งพัฒนาคือ วิธีการค้นพบขุมทรัพย์ในเรือ่ งทีค่ ุณเลือกไว้
อะไรคือขุมทรัพย์ในเรื่องจากพระคัมภีร?์ เราเรียกความจริงฝ่ ายวิญญาณที่พระเจ้าทรงถักทอไว้ในแต่ละเรื่องว่า ‚ขุมทรัพย์‛
ขุมทรัพย์ดงั กล่าวประกอบด้วยการสังเกตและการปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ
การตัง้ ข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณนี้ คือราชกิจที่พระเจ้าทรงทํากับชีวิตของบุคคลในเรื่อง
การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ คือความจริงฝ่ ายวิญญาณที่เราจะนํามาใช้คิดและปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน
ช่วยให้คนทีแ่ สวงหาได้พบ: จําเรื่องของฟิ ลิป และขุนนางได้หรือไม่? ในกิจการ เราอ่านถึงขุนนางชาวเอธิโอเปี ยกําลังนัง่ บน
รถม้า และอ่านหนังสืออิสยาห์ พระเจ้าทรงส่งฟิ ลิปเพื่ออธิบายพระคํานั้น การได้ยินเรื่องก็ดีอยู่ แต่การช่วยให้ผฟู ้ ั งได้เข้าใจ
เนื้ อหาของเรื่องนั้นสําคัญมาก
การค้ นพบขุมทรัพย์ เรียกว่ า “ข้ อสังเกตฝ่ ายวิญญาณ”
คุณไม่ได้แต่เพียงค้นเรื่องราวในฐานะที่เป็ นประวัติศาสตร์ แต่ยงั พยายามที่จะค้นว่ามีอะไรเกิดขึ้ นฝ่ ายวิญญาณด้วย
ในแต่ละเรื่อง เราจะเห็นว่า พระเจ้าทรงมีแผนการสําหรับคนในเรื่องนั้น ๆ จากสิ่งที่พวกเขาเรียนรูห้ รือไม่เรียนก็ตาม
พระเจ้าทรงต้องการให้เราเรียนอะไร นี่ เป็ นวิธีหนึ่ ง ที่ช่วยให้จาํ และเข้าใจเรื่องพระคัมภีรไ์ ด้
ขณะที่เราพบผ่านบทสนทนา การกระทําของคนในเรื่อง ให้สงั เกตด้วยว่า พระเจ้าทรงทําการอย่างไรในนั้น การเอาตัวเรา
เข้าไปในเรือ่ ง ช่วยให้คุณได้พบขุมทรัพย์ฝ่ายวิญญาณจากเรื่อง
การที่จะพบขุมทรัพย์ฝ่ายวิญญาณ ก็ตอ้ งผ่านเข้าไปในเรื่อง และมองดูว่า พระคัมภีรก์ ล่าวถึงบุคคลหรือกลุ่มคนในเรื่อง
อย่างไร พระเจ้าทรงทําราชกิจของพระองค์เพื่อสอนบางอย่างแก่พวกเขา
อีกอย่างที่สาํ คัญคือ ควรอ่านข้อมูลที่มาก่อนเรื่องนั้น มีอะไรที่จะทําให้คุณเข้าใจบุคคลในเรื่องมากขึ้ น เขารูอ้ ะไร
เขามีประสบการณ์อย่างไร
ทบทวนการค้นข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณ ... ที่ปรึกษาผูป้ ราชญ์เปรื่อง
ชาวบ้านบางคนได้ทะเลาะทุ่มเถียงกันเรื่องบ่อนํ้าและสิทธิการใช้น้ํามานาน ดังนั้นจึงพากันไปหาที่ปรึกษา เป็ นที่รูก้ นั ดีว่า
เขามักถามคําถามมากมาย เพราะว่า เขาต้องการเข้าใจปั ญหาเพื่อจะช่วยแนะนําอะไรดี ๆ ได้
คําถามแรกของเขาคือ “ไหน...เล่าสถานการณ์มาซิ เป็ นอย่างไร? เอาแค่สองสามคําก็พอ อะไรเป็ นปั ญหา?”
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หลังจากที่ชาวบ้านเล่าปั ญหาให้เขาฟั งอย่างสั้น ๆ เขาจึงถามว่า “มีอะไรเกิดขึ้ นก่อนที่จะมีปัญหาไหม ? ถ้าบอกได้ก็จะช่วย
ให้ขา้ เข้าใจเรื่องนี้ ดีขน”
ึ้ หลังจากนั้นชาวบ้านก็เล่าสาเหตุของการทะเลาะวิวาท เขาจึงกล่าวว่า “ตอนนี้ เล่าเรื่องทั้งหมดนะ
เล่าช้า ๆ ล่ะ” ผูค้ นจึงช่วยกันเล่าเรื่อง
ขณะที่กาํ ลังเล่าเรื่องอยู่น้ัน เขาก็บอกให้หยุด และถามว่า “ไหน บอกมาซิว่า ตอนที่พวกเจ้าทะเลาะกัน มีใครพูดอะไร หรือ
ทําอะไรไหม... เผื่อว่าข้าจะเข้าใจปั ญหาดีขน”
ึ้
หลังจากที่ชาวบ้านตอบคําถามไป เขาก็ยงั ถามต่อไปอีกว่า “ตอนนั้น มีใครตัดสินใจ หรือคิดว่าจะทําอะไรกันบ้างหรือ
เปล่า?” เมื่อไรที่กล่าวถึงการเลือกนั้นเอง ... เขาก็ถามด้วยว่า “แล้วเจ้าเห็นผลไหมว่า จากการตัดสินใจของเจ้า ส่งผล
กระทบกับใครบ้าง?”
จากนั้นเขาก็คุยกับชาวบ้านในลักษณะนี้ ไปอีก กล่าวว่า “เล่าต่อนะ บอกอีกหน่ อย ... หยุดตรงนี้ “ เขามักจะถามคําถาม
เดิม ๆ ถึงสิ่งที่ชาวบ้านพูดหรือทํา การตัดสินใจของพวกเขา และผลระยะยาวที่มาจากการเลือกของพวกเขา
ในที่สุด ก็เล่าเรื่องจบ เป็ นเพราะที่ปรึกษาคนนี้ ตั้งใจฟั งคําตอบของชาวบ้าน ทําให้เขาเข้าใจเหตุของการทุ่มเถียงกันและ
สามารถให้คาํ แนะนําที่ดีได้
ในการเล่าเรื่องเจาะใจ เราต้องการรูข้ อ้ มูลอันมีค่าซึ่งบันทึกอยู่ในเรื่องราวในพระคัมภีรท์ ุกเรื่อง การที่จะหาขุมทรัพย์นี้ให้
พบ เราต้องตั้งคําถาม เหมือน ๆ กันกับที่ปรึกษาได้ถาม แต่เราต้องไปลึกซึ้ งกว่าสิ่งที่เกิดขึ้ นในเรื่องอันเป็ นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้ นในประวัติศาสตร์ เราต้องการบทเรียนฝ่ ายวิญญาณ
อย่างแรกที่ที่ปรึกษาบอกชาวบ้านคือ “อธิบายเหตุการณ์มาสั้น ๆ” เรื่องราวในพระคัมภีรจ์ ะมีปัญหาหรือความตึงเครียด
เกิดขึ้ น เราเรียกว่า “สถานการณ์ หรือเหตุการณ์” ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเรื่องไปช้า ๆ และตั้งคําถาม เราต้องมองหาสิ่งที่
เกิดขึ้ นในเรื่อง
คนในเรื่องหิวหรืออยู่ในอันตรายหรือเปล่า?
คนในเรื่องตกใจหรือสับสน หรือมีความขัดแย้งกันใช่ไหม?
เรารูว้ ่า เหตุการณ์น้ันทําให้คนในเรื่องเป็ นจริงมากขึ้ น เราก็เริ่มมีความรูส้ ึกตามไปกับเรื่อง คิดว่า ถ้าต้องเจอเหตุการณ์อย่าง
นั้น มันจะเป็ นอย่างไรนะ
ก่อนที่ชาวบ้านจะเล่าเรื่อง ที่ปรึกษาได้ขอให้พวกเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้ นก่อนปั ญหา เช่นเดียวกัน เราจะดูว่า มีอะไรเกิดขึ้ นก่อน
เรื่องนั้น ๆ อย่างนี้ เราเรียกว่า บริบท

แต่ให้สงั เกตว่า แม้บริบทของเหตุการณ์จะช่วยได้บา้ ง แต่เราจะไปไกลว่า ที่ปรึกษาชาวบ้านทํา เราจะมองหาบริบทฝ่ าย
วิญญาณ หนทางที่พระเจ้าทรงทําราชกิจของพระองค์ในชีวิตของบุคคลต่าง ๆ เราอาจจะพยายามเข้าไปในสถานการณ์น้ัน
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พวกเขาต้องต่อสูน้ านเท่าไร เขารับใช้พระเจ้ามานานเท่าไร การค้นบริบทฝ่ ายวิญญาณจะช่วยให้เราเข้าใจเนื้ อหาฝ่ าย
วิญญาณของเรื่องที่เรากําลังสืบค้นอยู่
ที่ปรึกษาได้ต้งั คําถาม และบอกให้ชาวบ้านเล่าช้า ๆ และเขาจะคอยถามว่า พวกเขาพูดอะไร ทําอะไร ในการเล่าเรื่ องเจาะ
ใจ เราจะเริ่มที่ตน้ เรื่องและค่อย ๆ ฟั ง สังเกตดูเหตุการณ์ คิดภาพในใจออกมาขณะที่เราอ่าน เราถามตัวเองว่า เราเรียน
อะไรฝ่ ายวิญญาณจากการกระทาและคาพูดของบุคคลในเรื่องบ้าง
เราจะพิจารณาดูทุกคนที่ถูกกล่าวถึงในตอนนั้น ๆ รวมทั้งพระเยซู และองค์พระบิดา เราถามว่า “เราเรียนอะไรฝ่ ายวิญญาณ
จาก สิ่งที่คนนั้นพูด และทําอย่างไรบ้าง?” คําตอบที่ได้คือ ข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณ
การล่าขุมทรัพย์ไปอย่างระวัง ช้า ๆ แบบนี้ ทําให้เรารูว้ ่า คนที่อยู่ในเรื่องเขาพูด และทําอะไรในชีวิตจริง เราเรียนรุม้ ากมาย
เมื่อเราสังเกตดูผลที่ได้ และผลกระทบจากการเลือก
นอกเหนื อไปจากคําถามของที่ปรึกษาผูป้ ราชญ์เปรื่อง เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ เราตามหาพระเจ้า แม้พระนามของพระองค์
ไม่ได้ถูกเขียนเอาไว้ในเรื่อง เรามักจะมองหาว่า พระเจ้าทรงทําการในเรื่องนั้น ในชีวิตของบุคคลต่าง ๆ อย่างไร และเราจะ
เรียนรูถ้ ึงพระองค์อย่างไร

บุคคลในเรื่ องนัน้ เป็ นคนจริ ง ๆ
ให้คิดถึงคนที่ได้ผ่านประสบการณ์จริงแบบในพระคัมภีร์ คนที่มีเลือดเนื้ ออย่างเรา พวกเขามีความรูส้ ึก มีอารมณ์แบบเรา
เขาจะรูส้ ึกอย่างไรในเวลานั้นนะ? บางทีความรูส้ ึกของเขากับเราอาจไม่เหมือนกัน ดังนั้น ถ้าจะรูจ้ กั เรื่องให้มากขึ้ น ก็ให้
มองแต่ละคน เป็ นคน ๆ ไป เป็ นตอน ๆ ไป
ดูตอนแรกของเรื่อง สังเกต และฟั ง ถามตัวเองว่า ฉันจะเรียนรูจ้ กั ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณของเขาจากที่ เห็นเขาทา ได้ยินเขาพูด
อย่างไร ... พวกเขากลัวหรือกล้า เสียใจหรือมีความสุข เห็นอารมณ์แบบอื่ น ๆไหม? เห็นไหมว่า อะไรเป็ นต้นเหตุที่ทาให้
เขารูส้ ึกอย่างนั้น?
ให้มองดูการเลือกในแต่ละตอน บางทีเขาอาจจะเลือกอีกแบบก็เป็ นได้ ให้คิดว่าบุคคลในทุกเรื่องในพระคัมภีร์ รวมถึงพระ
บิดาและพระเยซูอาจจะเลือกอีกอย่างก็ได้
เมื่อเราเห็นว่า เป็ นไปได้ที่บุคคลในเรื่องอาจตัดสินใจแบบอื่น คุณกําลังพบกับความจริง การเลือกของแต่ละบุคคลเกิดขึ้ นใน
ใจก่อน จากนั้นเขาก็ลงมือกระทําตามที่เลือกนั้น ในแต่ละเรื่อง เราจะพบเฉพาะทางที่เขาเลือกแล้วจริง ๆ
เริ่มคิดซิว่า ....ยังมีทางเลือกอื่นอีกไหมที่อาจจะดีกว่า หรือ อาจจะไม่เข้าท่า...?
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บางครั้งการเลือกของบุคคลในเรื่อง เป็ นการเลือกที่ใช้ไม่ได้ ผลลัพท์ที่ได้ก็คือ เป็ นไปในทางลบและเจ็บปวด บางครั้งเป็ น
การเลือกที่ดี ได้ผลดีเกิดขึ้ น บางทีมีเรื่องน่ าประหลาดใจเกิดขึ้ น บางทีดูเหมือนเป็ นผลร้าย แต่กลับกลายเป็ นดี เรา
จําเป็ นต้องรูส้ ึกสงสัยว่า มีใครอีกในเรื่องที่ได้รบั ผลจากการตัดสินใจนั้น และเขาได้รบั ผลอย่างไร
ถามตัวเองว่า เราเห็นพระเจ้าในเรื่องอย่างไร และเราเรียนรูจ้ ากการที่ พระองค์ตรัสและทรงกระทาอย่างไร
ดังนั้น นี่ เป็ นสิ่งที่เราพบเป็ นข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณ เราอ่านแต่ละตอนและถามคําถามแบบเดียวกัน เรามองที่คาํ การ
กระทํา การตัดสินใจต่าง ๆ หรือการตัดสินใจที่เป็ นไปไปได้ และสังเกตผลและผลกระทบต่อผูอ้ ื่น และต้องถามเสมอว่า เรา
เห็นราชกิจของพระเจ้า หรือสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวติ ของคนเราอย่างไร
ขณะที่เรากําลังสํารวจทุก ๆเรื่อง พยายามหาขุมทรัพย์ฝ่ายวิญญาณ ยังมีคาํ ถามที่อาจถามได้อีก
 บุคคลในเรื่องทําและพูดอะไร
 มันแสดงให้เห็นมิติฝ่ายวิญญาณในชีวิตเขาอย่างไร
 จากเรื่องจะรูไ้ หมว่า เขาเป็ นผูเ้ ชื่อ ผูแ้ สวงหา คนสงสัย หรือคนปฏิเสธพระเจ้า
 สิ่งที่เห็นคือความเชื่อ หรือความสงสัย
 พระเจ้าได้ทรงใช้เหตุการณ์ในเรื่องเพื่อเตือน สอน หรือหนุ นใจอย่างไร
สําหรับคนที่ชอบข้อมูลรายละเอียด คุณอาจใช้คาํ ถามที่แนะไว้ต่อไปนี้ เพื่อให้คุณคิดต่อยอดหาหนทางอื่น ๆ เพื่อพบ
ขุมทรัพย์ฝ่ายวิญญาณได้
ถามตัวเองว่า
 มีอะไรในเรื่องที่ทาให้แปลกใจ การกระทาของพระเจ้า หรือบุคคล หรือผลจากพฤติกรรมของคนในเรื่อง ...ถ้า
คุณฟั งเรื่องตามแบบที่พระเจ้าทรงนําเสนอไว้ในพระคัมภีร์ ดูซิว่า คุณจะหาเหตุผลให้กบั ตอนที่คุณรูส้ ึก
ประหลาดใจได้หรือไม่
 มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อน ที่จะช่วยให้เข้าใจว่า เหตุใดบุคคลในเรื่ องจึงกระทาเช่นนั้น
 เห็นพระลักษณะของพระเจ้าเปิ ดเผยออกมาไหม อย่างเช่น ความอดทนนาน ความโกรธ ความรู้ ความยุติธรรม
ความเมตา พระคุณ ความกรุณา ความห่วงใยคนที่ อ่อนแอ ความรักที่ เท่าเทียมให้ทกุ คน
 พระเจ้าทรงแสดงพระลักษณะของพระองค์แก่ใคร และมันสอนอะไรเรา
 เราจะรูจ้ ากเรื่องไหมว่า คน ๆ นั้นเป็ นผูเ้ ชื่ อหรือไม่ใช่
 คนในเรื่องกาลังแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงใจ หรือเป็ นคนขี้สงสัย หรือใจแข็ง ไม่รบั พระเจ้า
 มีคนที่เผชิญกับปั ญหาอยูห่ รือเปล่า ถ้ามี ปั ญหานั้นใหญ่เพียงใด
 คนที่พบปั ญหานั้นจัดการกับปั ญหาอย่างไร
 หากคนนั้นมาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า เขาขอพระองค์อย่างไร
 เขามาหาพระเจ้าด้วยความถ่อมใจหรือโอหัง
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พระเจ้าทรงตอบท่าทีของเขาอย่างไร เราเห็นจากอะไร
มีผนู้ าในเรื่องที่ติดตามพระเจ้าไหม หากมี ผลของการเชื่ อฟั งเป็ นอย่างไร
มีผนู้ าในเรื่องที่ไม่เชื่อฟั งพระเจ้าหรือไม่ ผลเป็ นอย่างไร
บุคคลในเรื่องมีการเปลี่ยนความเชื่อ หรือทัศนคติหรือไม่
บุคคลในเรื่องแสดงให้เราเห็นว่า เขามีสิ่งต่อไปนี้ หรือไม่... ความเชื่ อ รัก ..กรุณา โกรธ กลัว มีควมหวัง มีอคติ
ขี้สงสัย โลภ สับสน ไม่รเู้ รื่องเลย มีปัญญา มีความนับถือผูอ้ ื่ น ไม่นับถือใคร เชื่ อโชคลาง ... หรืออะไร ๆ ที่
มากไปกว่านี้
พระเจ้าทรงตอบความเชื่อ ความรูส้ ึก การกระทา คาพูดของคนอย่างไร และการตอบของพระองค์นั้นสอนอะไร
เรา
มีคนในเรื่องที่เปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่
อะไรทาให้เขาเปลี่ยน
เกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาเปลี่ยน เรื่องนี้ สอนอะไรแก่เรา
มีเรื่องอัศจรรย์เหนื อธรรมชาติเกิดขึ้นในเรื่ องหรือเปล่า ถ้ามี มันส่งผลอะไรให้บคุ คลในเรื่ อง

วิธีหาขุมทรัพย์ เรียกว่ า การปรับใช้ ฝ่ายวิญญาณ
หลังจากที่เราอ่านเรื่องอย่างละเอียด เราอยากรูว้ ่า เรื่องนี้ มีความหมายอย่างไรต่อเรา เราจึงต้องมาดู การปรับใช้ฝ่าย
วิญญาณ เราทําได้โดยเอาตัวเองเข้าไปในเรื่องที่เรากําลังตั้งข้อสังเกต เรามองเรื่องผ่านบุคคลเหล่านั้น ต่อมาเราดูจากใน
มานอก... เป็ นตอน ๆ เราเข้าไปดูขอ้ สังเกตแต่ละข้อที่เราค้นพบ
กุญแจสู่ความสําเร็จในการเล่าเรื่องเจาะใจ ... การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณนั้น ต้องสร้างขึ้ นจากข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณที่คุณ
ค้นพบในเรื่อง
ถามตัวเองว่า
1.
2.
3.
4.

จากที่เห็นเหตุการณ์ในเรื่อง... มันเกิดขึ้ นในปั จจุบนั บ้างหรือไม่?
หากเกิดขึ้ น มันมีอะไรที่คล้ายคลึงกัน?
มันเคยเกิดขึ้ นกับตัวเองหรือคนรูจ้ กั บ้างหรือไม่?
มันเกิดขึ้ นในเวลานี้ หรือไม่ หากใช่ มันเกิดขึ้ นอย่างไร และเรื่องนี้ จะช่วยเราได้อย่างไร?
พยายามใช้คาํ ถามเดียวกันที่ช่วยให้คุณค้นพบ ข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณ เพื่อค้นพบการปรับใช้เป็ นการส่วนตัว
อาจจะถามว่า
 นัน่ ซิ มันเคยเกิดกับตัวเองมาก่อน แล้วเราพูดอะไร ทําอะไรล่ะ
 เรามีทางเลือกอื่นไหม เราตัดสินใจอย่างไร
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 ฉันควรทําอะไร ผลของการเลือกเป็ นอย่างไร
 มีใครบ้างที่ได้รบั ผลจากการเลือกของเรา และรับผลนั้นอย่างไร
 หากต้องเดินผ่านประสบการณ์เช่นนั้นในเวลานี้ ตัวเองจะโต้ตอบอย่างไร มีอะไรที่เรียนจากเรื่องที่ช่วยให้รู ้
ว่า ควรทําอย่างไร
ที่สุด ในเรื่อง ถามตัวเองว่า
 ได้เห็นพระเจ้าทรงทําการในสถานการณ์ของตัวเอง หรือในชีวิตของคนอื่นที่อยู่ในสภาพเช่นเรื่องนี้ อย่างไร
 ได้เรียนรูอ้ ะไร หรือมีอะไรที่ตอ้ งเรียนเกี่ยวกับพระเจ้าและพระลักษณะของพระองค์บา้ ง
เมื่อคุณอ่านเรื่องเป็ นครั้งแรก เรื่องราวนั้นอาจจะดูสบั สน คุณอาจคิดว่า ทําไมพระเจ้าจึงทรงตอบคนในเรื่องเช่นนั้น หรือ
“เรื่องนี้ ดีนะ แต่ไม่เห็นอะไรฝ่ ายวิญญาณเลย และก็ไม่เห็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตด้วย”
คอยดูสิ่งนี้ ทุกเรื่องในพระคัมภีรจ์ ะมีบางสิ่งสําหรับเราอยู่แล้ว ดูซิว่า จากพระคัมภีรส์ องตอนข้างล่างนี้ มีอะไรที่บอกถึง
ประโยชน์ของข้อมูลที่พระเจ้าทรงบรรจุไว้ในพระคัมภีร์ ความเข้าใจตรงนี้ จะช่วยให้คุณพยายามที่จะค้นหาว่า เหตุใดพระเจ้า
จึงทรงกระทําการอย่างหนึ่ งอย่างใดในเหตุการณ์ต่างๆ และเพื่อที่จะรูว้ ่า มีขอ้ สังเกตฝ่ ายวิญญาณ และการปรับใช้อยู่ในทุกๆ
ตอนของพระคัมภีร์
พระคัมภีรท์ กุ ตอนได้รบั การดลใจจากพระเจ้า และ* เป็ นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว
การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่ อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่ จะกระทาการดีทกุ อย่าง
2 ทิโมธี 3:16-17

เหตุการณ์เหล่านี้ ได้บงั เกิดแก่เขาเพื่อเป็ นตัวอย่าง และได้บนั ทึกไว้เพื่ อเตือนสติเราทัง้ หลาย ซึ่ งกาลังประสบวาระสุดท้าย
แห่งบรรดายุคเก่า เหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมัน่ คงดีแล้ว ก็จงระวังให้ดี กลัวว่าจะล้มลง ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับ
ท่าน นอกเหนื อจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทงั้ หลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูก
ทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อท่านถูกทดลองนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่ จะ หลีกเลี่ ยงได้ดว้ ย เพื่ อ
ท่านจะมีกาลังทนได้
1 โครินธ์ 10:11-13
ข้อความดังกล่าวบอกไว้ว่า ทุกคําในพระคัมภีร์ รวมไปถึงเรื่องราวต่าง ๆ นั้น ถูกเขียนขึ้ นมาถึงเรา เพื่อเรา พระเจ้าไม่ได้
ทรงเขียนขึ้ นมาเป็ นเรื่องเฉย ๆ แต่เป็ นเรื่องที่มีความหมาย เราจึงควรอ่านเรื่องราวในพระคัมภีรเ์ พื่อค้นว่า ข้อมูล
เหล่านั้นมีความหมายอย่างไรกับเรา
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ในฐานะที่เป็ นคนเล่าเรื่อง และเป็ นคนตั้งคําถาม เรามีข้นั ตอนที่ช่วยให้คนฟั งค้นพบความจริงด้วยตัวเอง
คุณไม่อาจนาคนฟั งไปสู่ขุมทรัพย์ได้
จนกว่าคุณค้นพบขุมทรัพย์น้นั ด้วยตัวเองเสียก่อน!

ถ้าคนเล่าเรื่องไม่ได้รบั ผลกระทบใดๆ ฝ่ ายวิญญาณจากเรื่องราวในขณะที่เตรียมเรื่องอยู่น้ัน ก็ควรกลับไปแสวงหาพระเจ้า ดู
ว่า มีความจริงอะไรที่คุณอาจจะก้าวข้ามไป หากคุณเดินตามแนวทางเพื่อค้นขุมทรัพย์จริง ๆ และยังค้นความจริงฝ่ าย
วิญญาณไม่พบ เท่ากับคุณไม่พร้อมที่จะเล่าให้คนอื่น ๆ ฟั ง
เมื่อคุณอ่านเรื่องจนจบ และพบบทเรียนหรือขุมทรัพย์หลายอย่าง ก็เริ่มต้นตั้งคําถามที่จะช่วยนําให้ผฟู ้ ั งค้นพบขุมทรัพย์น้ัน
ด้วยตัวเอง

ความสาคัญของคาถาม
คุณจะรูส้ ึกตื่นเต้นมาก หากคุณเดินออกไปและพบขุมทรัพย์ ! คุณจะเอามันกลับไปเล่าให้เพื่อน ๆ ฟั ง และถ้าแบ่งให้เขา
เพื่อน ๆ ก็จะพอใจมาก แต่ความสุขที่ได้รบั ขุมทรัพย์น้ัน ไม่เท่ากับคนที่ไปพบมัน การค้นพบคือความตื่นเต้น!
ให้ใช้คาํ ถามง่าย ๆ ระหว่างที่เริ่มต้นสอนโดยวิธีใช้คาํ ถาม นี่ เป็ นแนวคิดที่จะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในการเล่าเรื่อง
เจาะใจ!
หลายคนไม่ทราบว่า มีความจริงฝ่ ายวิญญาณมากมายในพระคัมภีร์ บางคนรูว้ ่า มีขุมทรัพย์ฝ่ายวิญญาณในเรื่องราวต่าง ๆ ที่
บันทึกไว้ แต่พวกเขาไม่สามารถค้นหาขุมทรัพย์จนพบ เมื่อคนได้มีโอกาสค้นพบข้อมูลที่เรียบง่าย และมีคนยอมรับสิ่งที่เขา
พบ ทําให้มีกาํ ลังใจที่จะค้นหาคําตอบมากขึ้ น
ผูเ้ ชื่อหลายคนไม่คุน้ กับการฟั งคําและความหมายของเรื่องราวในพระคัมภีรอ์ ย่างตั้งอกตั้งใจ ดังนั้นคําถามที่มีเป้าหมายทุก
แบบจึงมีประโยชน์ที่จะช่วยให้เขาพบข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณด้วยตัวเอง
ในการเล่าเรื่องเจาะใจ ขณะที่เราเริ่มต้นกับผูเ้ รียนกลุ่มใหม่ เราก็มกั นําเขาไปสู่ทรัพย์ดว้ ยวิธีง่าย ๆ แทบจะยื่นให้เลย ครูที่มี
ความชํานาญก็สามารถนําผูฟ้ ั งให้เกิดความรูส้ ึกว่า เขาเป็ นผูค้ น้ พบขุมทรัพย์น้ันด้วยตัวเอง เมื่อใครสักคนสามารค้นพบ
ขุมทรัพย์ได้ เขาก็มีกาํ ลังใจที่จะค้นหาต่อไป
คนที่ผ่านโรงเรียนพระคัมภีรม์ า อาจรูว้ ิธีจดั แบ่งเรื่องราวเป็ นตอน ๆ รูจ้ กั วิเคราะห์เรื่อง แต่อาจยังไม่ได้ มีทกั ษะในการฟั ง
เรื่องราวทั้งหมดเป็ นองค์รวม อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า การเล่าเรื่องเจาะใจเป็ นวิธีที่จะทําให้เรื่องราวเป็ นเรื่องเดียวกัน และ
คนฟั งก็จะฟั งเรื่องราวนั้นเป็ นเหมือนสิ่งที่บรรจุความจริงโดยไม่ตอ้ งไปพึ่งพาพระคัมภีรข์ อ้ อื่น ๆ
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พาตกหลุม บางครั้ง เราได้พบคนที่อาจจะไม่ได้มีหรือมีการศึกษาพระคัมภีรม์ าก่อน พวกเขาคิดว่า เขารูพ้ ระคัมภีรห์ มดแล้ว
เพื่อที่จะช่วยเขา คุณใช้คาํ ถามมาช่วยให้คนที่เข้าใจผิดเหล่านี้ ได้กา้ วลงหลุมอย่างเต็มใจ หลุมในที่นี้ หมายถึงความคิดผิดๆ
สันนิ ษฐานผิดๆ ซึ่งไม่ตรงกับเรื่องเลย ดังนั้น คุณใช้คาํ ถามที่จะช่วยให้คนที่ไม่ต้งั ใจฟั ง ตอบผิด ๆ แล้วคุณก็อาจจะตอบเพียง
ว่า “ อืม ... น่ าสนใจนะ” แล้วก็ดาํ เนิ นเรื่องของคุณต่อไป
เมื่อมีการอภิปรายตอบโต้ และคําตอบที่ถูกก็โดดเด่นขึ้ นมา พวกเขาก็จะเริ่มเข้าใจว่า เขาคิดผิดไปแล้ว คุณไม่ได้แก้ไขเขา
ตรง ๆ แต่ความผิดพลาดของเขาจะทําให้เขาเห็นว่า เขาไม่ได้รูม้ ากอย่างที่คิด ประสบการณ์แบบนี้ ทําให้พวกเขาสนใจมาก
ขึ้ น ตั้งใจฟั ง เรียนรูม้ ากขึ้ นกว่าเดิม
บางครั้งคนฟั งพบว่า เรื่องเดียวกันที่เคยได้ยินมาก่อนนั้น มีขอ้ มูลที่ผิดพลาด และพบว่า เขาจับเรื่องราวได้น้อยมาก พวก
เขาจะเริ่มตระหนักว่า จะต้องฟั งให้ดีมากขึ้ นว่าเรื่องราวจริง ๆ เป็ นอย่างไร

พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระอาจารย์ผยู ้ ิ่งใหญ่
ในฐานะเป็ นผูเ้ ชื่อ เมื่อเราพบคนที่ยงั ไม่ได้รบั ความรอด เราจะอ้างพระธรรมยอห์น 3:16 แล้วจากนั้นก็ไม่พดู หรืออธิบาย
อะไรเลยหรือเปล่า? เราพยายามไม่คุยสนทนาพระธรรมตอนนั้นเพราะเราคิดว่า พระวิญญาณจะทรงเป็ นผูส้ อนตามหน้าที่
ของพระองค์อย่างนั้นหรือ? ไม่ใช่เลย... ถ้าเป็ นไปได้เราก็จะคุยพระธรรมข้อนั้น
พระคัมภีรไ์ ด้บอกเราว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนําเราไปถึงความจริงทั้งปวง แต่ขณะที่เราเดินทางไปรอบโลกเพื่อ
แบ่งปั นวิธีการเล่าเรื่องเจาะใจ เราเสียใจที่พบว่า ผูเ้ ชื่อส่วนใหญ่กลับไม่รูว้ ่า มีขุมทรัพย์อยู่ในเรื่องราวจากพระคัมภีร์ นี่ ยงั
ไม่ตอ้ งพูดถึงว่า พระเจ้าจะทรงช่วยให้เขาเรียนรูค้ วามจริง
พระวิญญาณทรงรอที่จะสอน ทรงยืนอยู่หน้าห้องเรียนที่ว่างเปล่า!
ในการเล่าเรื่องเจาะใจ เมื่อเราเตรียมเรื่องราว เราทูลขอให้พระเจ้าเปิ ดตาให้เราเห็นขุมทรัพย์ในเรื่อง และเมื่อเราพึ่งพา
พระองค์ในการตั้งคําถามเพื่อนําให้คนอื่นได้พบขุมทรัพย์อย่างที่เราพบ ขณะที่เราถาม เราอธิษฐานขอพระองค์ทรงนําการ
สนทนา และขณะที่คนฟั งเริ่มค้นพบขุมทรัพย์ เราก็ตระหนักชัดว่า พระองค์ตรัสกับทุกหัวใจในห้องเรียน รวมทั้งตรัสกับใจ
ของเราด้วย
บางครั้ง อาจมีคาํ ถามจากผูฟ้ ั ง ที่ทาํ ให้ตอ้ งใช้เรื่องอื่น หรือพระธรรมตอนอื่น ๆ เพื่อช่วยตอบให้กระจ่าง หากคุณรูว้ ่า จะ
ตอบอย่างไร เป็ นพระธรรมตอนไหน คุณก็ควรถามพระเจ้าว่า คุณควรจะตอบเขาแค่ไหน หรือเพียงตอบสั้น ๆ หรือพระเจ้า
อาจทรงนําให้พดู ว่า “คําถามนี้ ดีมาก แต่ให้เรารออีกนิ ดเพราะมันเป็ นอีกเรื่องหนึ่ ง และคราวต่อไป ผมจะเตรียมเรื่องจาก
พระคัมภีรท์ ี่สามารถตอบคําถามของคุณได้”
ให้ตื่นตัวต่อความต้องการของคนฟั งเสมอ พระวิญญาณบริสุทธิ์ หรือความหิวฝ่ ายวิญญาณของคน ๆ หนึ่ ง อาจทําให้เกิด
คําถามที่ไม่คาดคิดมาก่อน ให้อธิษฐานเพื่อจะรูว้ ่า คําถามที่นอกเรื่องนั้น จะเป็ นการทรงนําของพระเจ้าเพื่อให้ท้งั ชั้นได้
ค้นพบความจริงอะไรบางอย่างหรือไม่ อย่าปล่อยโอกาสนั้นไป ให้ตอบคําถามทันที!
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ผูเ้ ล่าที่ใช้วิธีการสนทนาแบบเล่าเรื่องเจาะใจ จะค่อย ๆ เพิ่มทักษะในการตั้งคําถามดี ๆ เมื่อผูฟ้ ั งเริ่มต้นค้นพบขุมทรัพย์
ของเขาเองแล้ว ผูน้ ําที่ฉลาดย่อมถอยออกมา ไม่ให้เงื่อนงําที่โจ่งแจ้งเกินไป ค่อย ๆ นําให้ผตู ้ อบนั้นพบขุมทรัพย์มากขึ้ น
ทีละน้อยด้วยตัวเอง การเห็นพระเจ้าทรงนําพวกเขาให้คน้ พบนั้น เป็ นเวลาที่น่าตื่นเต้นจริง ๆ
แสดงความรัก
เมื่อเราใช้วิธีการสนทนาแลกเปลี่ยน เราต้องใช้กุญแจสู่ความสําเร็จที่อยู่ใน
1 โครินธ์ 13.1 แม้เราจะพูดภาษาแปลก ๆ ได้ เป็ นภาษามนุ ษย์ก็ดี เป็ นภาษาทูตสวรรค์ก็ดี แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็
เป็ นเหมือนฆ้องหรือฉาบที่กาํ ลังส่งเสียง
รูว้ ่า คนส่วนใหญ่กลัว เมื่อพวกเขาต้องยืนพูดต่อหน้าคนเป็ นกลุ่ม ดังนั้น คุณจะต้องหนุ นใจพวกเขาเสมอ
บางครั้ง คุณอบรมผูน้ ําหรือศิษยาภิบาล พวกเขาไม่มีปัญหาเรื่องการพูดต่อหน้าคนหมู่มาก แต่ .. พวกเขาไม่เคยถูกแก้ไขต่อ
หน้าผูอ้ ื่น... นัน่ คือปั ญหา!
ดังนั้นขณะที่ใช้การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด ก็ขอให้ไวต่อการตอบของคนที่ขกลั
ี้ ว กับคนที่เป็ นผูน้ ําซึ่งไม่ชินกับการถูก
แก้ไขต่อหน้าสาธารณชน ขณะที่ผฟู ้ ั งเล่าเรื่องทบทวน หรือตอบคําถาม หรือเสนอข้อสังเกตของตนเอง จําไว้ว่า พวกเขาจะ
ตอบคําถามไม่ถูกต้องขนาดไหน ก็ขอให้เราสุภาพและให้กาํ ลังใจขณะที่แก้ไขพวกเขาเสมอ
การแก้ไขอย่างสุภาพด้วยรอยยิ้ มนั้น จะได้รบั การยอมรับง่ายกว่าการทําหน้าดุดนั ในฐานะเป็ นผูเ้ ล่า คุณเป็ นคนที่สร้าง
บรรยากาศของกลุ่ม คุณเลือกได้ว่าจะให้เขาเกิดความรูส้ ึกว่าต้องค้นหา ต้องค้นให้พบ โดยกระตุน้ ให้เขาเสนอความเห็น
และความคิดของเขา หรือคุณจะสร้างความเครียด ทําให้เกิดความท้อถอยได้ โดยทําให้เขารูส้ ึกว่า การสนทนาเป็ นเหมือน
การสอบ และพวกเขาจะต้องตอบให้ ”ถูกต้อง”เท่านั้น
อีกอย่างหนึ่ ง ในขณะที่คุณต้องพยายามจําเรื่อง และตั้งคําถาม ให้คิดถึงทุกคนที่คุณนําเข้าอยู่ ตอบเขา และจําไว้เสมอว่า
ทักษะไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุด แต่เป็ นความรักที่แสดงออกมาพร้อมกับการใช้ทกั ษะนั้น

ทักษะทีส่ าม วิธีต้งั คาถาม
เป้าหมายหลัก และผลลัพธ์ของการเล่าเรือ่ งจากพระคัมภีรพ์ ร้อมกับการสนทนาก็คือ
 การเรียนรูจ้ กั พระลักษณะของพระเจ้า
 เรียนรูส้ ่ ิงที่พระองค์ทรงประสงค์จากมนุ ษย์
 เห็ นตัวเองและยอมรับความจริงเกี่ยวกับตัวเอง
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หลังจากการเล่าเรื่องเจาะใจในเคนยา ผูน้ ําในการสร้างคริสตจักรแห่งหนึ่ งตั้งข้อสังเกตที่ดีมาก เขาเป็ นคนที่ได้รบั การอบรม
ทางศาสนศาตร์มาอย่างดี เขาทิ้ งงานธุรกิจในเมืองเพื่อมารับใช้ จากการทํางานสี่ปี เขาเห็นผลน้อยมากในการทํางานกับ
ชาวบ้าน
เขาใช้เวลาเดินทางบนหลังอูฐถึงสองวัน อีกหนึ่ งวัน โบกรถบรรทุกที่ผ่านมา และอีกหนึ่ งวันบนรถโดยสารเพื่อมาร่วมการ
อบรม เขาชอบสิ่งที่ได้เรียนมาก รูส้ ึกว่าตัวเองได้รบั ประโยชน์สงู สุด ! กล่าวว่า ‚ ผมสอนสิ่งที่คนอื่นสอนผมมา ผมไม่เคยรู ้
มาก่อนว่า จะเรียนจากพระคัมภีรโ์ ดยตรงได้อย่างไร ตอนนี้ เห็นแล้วว่า ไม่มีทางที่ ผมจะพาคนไปยังที่ ๆ ผมไม่เคยไปมา
ก่อน”
นี่เป็ นเหตุผลทีเ่ ราต้องใช้คาถาม
ประการแรก ผูเ้ ล่าจะเรียนรูข้ อ้ มูลใหม่จากพระคําของพระเจ้า จากนั้นก็นําคนอื่นสู่ความจริงอันทรงคุณค่า
การนําด้วย “เศษขนมปั ง” เป็ นทักษะที่เราฝึ กฝนกัน คนที่เริ่มทําตามหลักสูตร เล่าเรื่องเจาะใจมักพยายามถามคําถามยอด
ๆ คําถามเดียวเพื่อเพื่อนําสู่ความจริง อย่างนี้ มักไม่ค่อยได้ผล จะเอาก้อนขนมปั งเป็ นเหยื่อล่อนกให้เข้ากรงด้วยการโยนไว้
หน้ากรงเลยไม่ได้ผลเหมือนกับการค่อย ๆ ให้นกตามรอยเศษขนมปั งมาถึงหน้ากรง ในทํานองเดียวกัน เมื่อเราต้องการ
ใช้โจทย์คาํ ถามนําคนไปสู่ความจริงฝ่ ายวิญญาณ ก็ควรป้อนคําถามนําง่าย ๆ เล็ก ๆ เป็ นชุดเรียงกันเพื่อช่วยให้เขาได้คน้ พบ
ความจริง
ขอให้สงั เกตดี ๆ
ตอนนี้ เราจะฝึ กเล่าเรื่องของอับรามและซาราย ในเรื่องนี้ และเรื่องอื่น ๆ ถัดไป เราจะพบข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณ การปรับใช้
และคําถามที่เตรียมไว้ให้คุณแล้ว แต่ในการเล่าเรื่องเจาะใจ เราบอกว่า คุณจะต้องไม่เขียนคําถามของคุณ เพราะว่า มัน
กวนการตอบโต้กนั ระหว่างสองฝ่ าย เราได้เตรียมคําถามในคู่มือนี้ เพื่อคนที่อ่านออก กับคนที่ไม่สามารถเข้าอบรม การเล่า
เรื่องเจาะใจ พวกเขาจะได้เดินตามขั้นตอนของเราได้อย่างถูกต้อง มันเป็ นเพียงตัวอย่างคําถาม ไม่นานคุณจะสร้างทักษะนี้
ขึ้ นมาได้ คิดออกมาเป็ นคําถามเลย
การตัง้ คาถามทีช่ ่วยให้คน้ พบขุมทรัพย์
จะตั้งโจทย์คาํ ถามที่ช่วยให้คนฟั งค้นพบขุมทรัพย์ที่คุณได้พบ ต้องกลับไปที่ตน้ เรื่องนั้น ๆ เดินผ่านเรื่องในความคิด คิดถึง
ข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณที่เคยพบ นึ กถึงที่ปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญถามแล้ว ถามอีกในแต่ละตอน นี่ เป็ นวิธีช่วยให้คุณพบข้อสังเกต
ฝ่ ายวิญญาณ
เช่นกัน คุณอาจต้องตั้งคําถามเป็ นชุดเพื่อช่วยให้พวกเขาค้นพบอย่างที่คุณเคยทําผ่านมาก่อน คุณใช้คาํ ถามเดิมนั้นได้
เสมอ
ตัวอย่างเช่น หากเล่าเรื่องของปฐมกาล 12.10-20 ตอนที่เตรียมเรื่อง คุณอาจจะสังเกตเห็นอะไรหลายอย่าง ตั้งแต่ขอ้ แรก
ๆทีเดียว
10 เกิ ดกันดารอาหารทีแ่ คว้นคานาอัน อับรามจึ งไปอาศัยอยู่ทีป่ ระเทศอี ยิปต์ ด้วยว่าในคานาอันอดอยาก
อาหารนัก 11 เมื ่อใกล้จะเข้าอี ยิปต์ อับรามก็พดู กับนางซารายภรรยาว่า "ฉันรู้ว่าเจ้าเป็ นหญิ งรูปงาม 12
เมื ่อคนอี ยิปต์เห็นเจ้า เขาจะว่า 'หญิ งคนนีเ้ ป็ นภรรยาของเขา' แล้วก็จะฆ่าฉันเสีย แต่จะไว้ชีวิตเจ้า 13 ขอให้
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บอกว่าเจ้าเป็ นน้องสาวของฉัน* เพือ่ ฉันจะได้รบั การต้อนรับอย่างดีเพราะเจ้า และเขาจะไว้ชีวิตฉันเพราะ
เจ้า"
คุณอาจสังเกตตั้งแต่ตน้ เรื่องว่า อับรามน่ าจะวางใจพระเจ้า แต่กลับแสดงว่าตนเองกลัวเพียงไร เขาหนี จากคานาอันไป
อียิปต์เพราะเกิดกันดารอาหาร เขาขอให้ซารายโกหกเพื่อปกป้องตัวเขา (บางท่านอาจสังเกตว่า ต่อมายาโคบและครอบครัว
ได้รบั การทรงนําจากพระเจ้าไปอียิปต์ แต่คาํ ว่า พระเจ้าทรงนาไปนั้น ทําให้เราเห็นความแตกต่างของเหตุการณ์ท้งั สอง)
หลังจากที่คน้ พบ มีขอ้ สังเกตหลายอย่าง คุณก็ตอ้ งกลับไปสร้างการปรับไปใช้ในชีวิตจากข้อสังเกตเหล่านั้น คุณอาจเห็นว่า
พระเจ้าประทานสัญญากับทุกคนโดยมีเงื่อนไขคือ เขาต้องเชื่อฟั งพระวจนะของพระเจ้า คุณอาจเห็นว่า เราอาจตัดสินใจผิด
เมื่อเครียด และไปขอความช่วยเหลือจากโลกแทนที่จะมาหาพระเจ้า
และเราจะเห็นว่า ในช่วงเวลาที่เราเป็ นอย่างนั้น เราทําบาปมากขึ้ นไปอีก อาจเป็ นการสมคบคิด การโกหก หรือโดยการเอา
คนที่เขาวางใจในตัวเราเข้ามาพัวพันกับบาปของเราด้วย!

เปลี่ยนข้อสังเกตไปเป็ นคาถาม
วางคําถามไว้ในเรื่อง ขณะที่คุณตั้งคําถามเพื่อนําให้ผฟู ้ ั งไปพบขุมทรัพย์ที่คุณพบมาก่อนหน้านี้ ให้วางคําถามในเรื่อง
ต่อไปนี้ เป็ นคําถามจากข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณ ที่จะช่วยให้เราค้นพบความจริงมากมาย โดยตั้งขึ้ นมาจากข้อสังเกตฝ่ าย
วิญญาณ
1. จากเรื่องที่เราพูดถึงคราวที่แล้ว พระเจ้าตรัสสัง่ ให้อับรามไปที่ ไหน และพระองค์ตรัสสัญญาว่า จะทรงทาอะไรให้อับราม ?
2. เราเห็นว่า อับรามออกจากแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาเพราะเกิดกันดารอาหาร เขาไปขอความช่วยเหลือจากอียิปต์ คิด
ดูซิ มีอะไรที่อับรามน่ าจะทาได้ดีกว่านี้ เมื่อเกิดการขาดแคลนขึ้น?
3. จากเนื้ อเรื่อง อารมณ์แบบไหนที่ควบคุมอับรามอยู่? คุณมองเห็นอะไรตอนที่อบั รามสัง่ ให้ซารายบอกคนในอียิปต์? คุณ
คิดอย่างไร?
4.เมื่อเราคุยกันถึงเรื่องก่อนหน้านี้ จําได้ไหมว่า พระเจ้าได้ให้คาํ สัญญาที่จะช่วยให้เขากล้าหาญและไม่กลัวบ้างหรือเปล่า ?
ถ้ามี คําสัญญานั้นคืออะไร? สําหรับคุณแล้ว อับรามได้วางใจอะไร?
5.มีคนใกล้ชิดอับราฮัมได้รบั ผลจากความบาปของเขาไหม ? คุณเห็นอะไร?
หลังจากทีผ่ ฟ
ู ้ ั งได้ต้งั ข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณ ระหว่างการสนทนาแลกเปลี่ยน ให้ดูตวั อย่างคาถามซึ่งอาจจะช่วยให้
ค้นพบวิธีการปรับใช้
1.พระเจ้าทรงสัง่ ให้อบั รามอยู่ในที่แห่งหนึ่ งเพื่อจะได้รบั พร เราเองเคยได้คาํ สัง่ จากพระเจ้าว่า ควรจะอยู่ที่ไหนเพื่อได้รบั พร
บ้างหรือไม่? อาจจะไม่มีแบบนั้น แต่เราจะพบหลักการดําเนิ นชีวิตให้ได้รบั พรอย่างไร? ตัวอย่างคืออะไร?
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2.ทุกวันนี้ ผูต้ ิดตามพระเจ้าอาจพบปั ญหาอันตรายต่อชีวิต ลองบอกตัวอย่างของปั ญหานั้นซิ เราเคยเจอปั ญหาที่เป็ น
อันตรายต่อชีวิตบ้างไหม มีอะไรที่เราเห็นจากการเลือกของอับรามซึ่งจะช่วยให้เราตัดสินใจเกี่ยวกับปั ญหาชีวิตได้ดีกว่าที่
เป็ นอยู่?
3.อับรามยอมให้อารมณ์พาไป และขาดความเชื่อ วันนี้ เกิดแบบนี้ กับเราไหม ? มันเป็ นอย่างไร? เมื่อใครคนหนึ่ งขาดความ
เชื่อ แทนที่จะไปหาพระเจ้า เขาหันไปหาใคร? มีอะไรในเรื่องที่ช่วยเราให้คิดอย่างระมัดระวังมากขึ้ นเมื่อเราตกใจกลัว?
4. เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างดูไม่ดี อับรามก็ออกจากสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงนําเขาไป ทุกวันนี้ มีอะไรที่เกิดขึ้ นในชีวิตและทําให้
เราอยากออกไปจากที่ ๆ พระเจ้าทรงเรียกเราไปไหม? เรื่องแบบนี้ เกิดกับคุณหรือคนที่คุณรูจ้ กั บ้างหรือเปล่า?
5.เมื่อมีความยากลําบากเกิดขึ้ น การกระทําของอับรามช่วยให้เราคิดได้ไหมว่า เราควรหรือไม่ควรทําอะไร ? เช่นอะไร
ยกตัวอย่าง
6.มีเวลาที่เราปล่อยให้อารมณ์ควบคุมการตัดสินใจของเราบ้างไหม? เมื่อความยุ่งยากเกิดขึ้ น อารมณ์แบบไหนที่เรายอมกับ
มัน? คุณหรือคนที่คุณรูจ้ กั เคยปล่อยให้อารมณ์มาช่วยตัดสินใจหรือเปล่า? คุณเล่าเรื่องนั้นได้ไหม?
7.จากเรื่องในพระคัมภีรท์ ี่เราสนทนากัน คุณลองนึ กถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่คนยุคปั จจุบนั เชื่อ วางใจได้ซิ ... บอก
ตัวอย่าง
8.จําได้ไหมว่า การขาดความเชื่อของอับรามส่งผลให้คนเป็ นจํานวนมาก? วันนี้ การขาดความเชื่อของเราจะส่งผลให้คนอื่น
ได้ไหม? มันเป็ นอย่างไร? มันเกิดขึ้ นกับคุณหรือคนที่คุณรูจ้ กั บ้างไหม?
นี่ เป็ นเพียงคําถามนําสู่ขอ้ สังเกต และการปรับใช้ที่คุณเอามาถามในช่วงแรกของเรื่องราวในปฐมกาล ลองสังเกตตรงนี้ แม้ว่า
คําถามของคุณจะช่วยเตรียมผูฟ้ ั งไปสู่ขุมทรัพย์ที่คุณค้นพบ คุณจะต้องตอบสนองต่อคําถาม ข้อสังเกต และคําตอบของผูฟ้ ั ง
เสมอ พวกเขาอาจพบขุมทรัพย์อื่น ๆ เพิ่มเติม ให้ถามคําถามที่เตรียมมา แต่หากพวกเขาเห็นขุมทรัพย์แตกต่างออกไปซึ่ง
อยู่ในเรื่อง ก็ยอมให้การสนทนาพาไปถึงจุดนั้น เก็บคําถามของคุณไว้ก่อน เพราะความชื่นใจจะเกิดขึ้ นเมื่อคุณได้เห็นพระ
วิญญาณตรัสกับผูฟ้ ั งโดยตรง
วิธีการสร้างบทนาให้เรือ่ งราว
หลังจากที่ได้ตามล่าหาขุมทรัพย์ฝ่ายวิญญาณ คุณพร้อมที่จะเลือกว่า เรื่องของคุณต้องการบทนําหรือไม่ เราเตรียมบทนํา
หลังจากที่เราได้พบข้อสังเกตและการปรับใช้แล้ว พอเราเรียนเรื่องจบแล้ว เราก็รูว้ ่า เราจะเอาอะไรมาใส่ในบทนําบ้าง
บทนําจะช่วยบอกเหตุการณ์ และเบื้ องหลังของเรื่องที่ผฟู ้ ั งรอฟั งอยู่ มันช่วยเตรียมให้พวกเขารับและเข้าใจเรื่องเป็ นภาพรวม
ที่ถูกต้อง
มีอะไรในบทนาเรื่อง?
1. ถ้าจําเป็ นต้องมีบทนําเรื่อง ต้องใช้คาํ น้อย สองสามประโยค มันเป็ นลักษณะรายงานมากกว่าเล่าเรื่อง ดังนั้น
จะต้องให้บทนําเรื่องสั้นพอที่จะรักษาความสนใจของผูฟ้ ั งเอาไว้ อีกอย่าง บทนําเรื่องจะจํายากกว่าเรื่องราว ลองวิธี
เหล่านี้ ดู
ก. ใช้บทนําเรื่องเพื่อปูเรื่องถ้าจําเป็ นที่จะต่องบอกช่วงเวลา หรือสถานที่ บทนําเรื่องจะต้องช่วยให้เกิดความเข้าใจใน
เนื้ อเรื่อง
47

ข. บางครั้งในเรื่องมีคาํ ยาก ทําให้ผฟู ้ ั งสับสน คุณให้คาํ อธิบาย หรือความหมายของคํานั้นในบทนําเรื่อง อย่างเช่น
ธรรมศาลา บุตรมนุ ษย์ เป็ นต้น
ค. ระหว่างการตั้งคําถาม อาจจะช่วยให้ผฟู ้ ั งค้นพบขุมทรัพย์ ซึ่งบางทีตอ้ งมีความรูพ้ นฐานจากพั
ื้
นธสัญญาเดิมบ้าง
อย่างเช่น จากยอห์น 1 “ ดูเถิด ลูกแกะของพระเจ้าผูน้ ําบาปของโลกนี้ ไป” ดังนั้น ในบทนําเรื่อง อาจจะต้องเล่าว่า
ก่อนนั้น พระเจ้าได้ทรงให้คนของพระองค์นําลูกแกะมาเป็ นเครื่องบูชาไถ่บาปเมื่อพวกเขาทําบาป เป็ นต้น
2.ข้อมูลสําคัญที่คุณคิดว่า ผูฟ้ ั งควรรูเ้ พื่อจะเข้าใจเรื่องได้ หรือเพื่อจะตอบคําถามได้ คุณก็ใส่เข้าไปในบทนําเรื่อง
3.จําไว้ว่า บางครั้งก็ไม่จาํ เป็ นต้องมีบทนําเรื่อง
4.ในการเล่าเรื่องเจาะใจ เราจะใช้ขอ้ มูลที่พบในพระคัมภีรเ์ ท่านั้น จึงไม่ตอ้ งการข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนื อไปจากนี้ หรือ
คําอธิบายศัพท์ฮิบรู กรีก สิ่งที่กล่าวมา มีประโยชน์ให้บางคนเท่านั้น เราต้องการหนุ นใจและช่วยให้ผเู ้ ชื่อได้แบ่งปั นพระคํา
ผ่านเรื่องราว เราจึงต้องทําเป็ นตัวอย่างให้รูว้ ่า จะค้นขุดความจริงจากพระคําได้อย่างไร สอนให้พวกเขาเชื่อในเรื่องราวที่
เกิดขึ้ น
5.บทนําเรื่องเป็ นข้อมูลจากพระคัมภีรท์ ี่คุณเตรียมมา หลังจากที่คุณจบการเล่าบทนํา ทําให้ชดั เจนว่า คุณได้ปขู อ้ มูลที่
สําคัญไว้แล้ว และกําลังจะเข้าเนื้ อเรื่อง โดยกล่าวว่า “เอาล่ะ ทีนี้เป็ นเรื่องเล่าแล้วล่ะนะ” หรือ “ต่อไปนี้ เป็ นเรื่องจากพระ
คัมภีร”์ (ไม่จาํ เป็ นต้องพูดว่า ..เรื่องนี้ เกี่ยวกับ... เพราะให้เรื่องมันเล่าตัวของมันเอง)
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บทที่ 5
ฝึ กทักษะการเตรียมตัวและการนาเสนอเรือ่ ง
อย่างแรก เรียนเรื่องตัวอย่างต่อไปนี้
คุณอาจต้องกลับไปยังทักษะที่ 1 และใช้ขอ้ มูลมาช่วยในการเรียนเรื่องราวในลูกา 10:38-42
38 เมื่ อพระองค์กับเหล่าสาวกกาลังเดินทางไป พระองค์จึงทรงเข้าไปในหมู่บา้ นแห่งหนึ่ ง มีผหู้ ญิงคนหนึ่ ง ชื่ อมารธาต้อนรับ
พระองค์ไว้ในเรือนของเธอ 39 มารธามีนอ้ งสาวชื่อมารีย ์ * และมารียก์ ็นั่งใกล้พระบาทพระเยซูฟังถ้อยคาของพระองค์ดว้ ย
40 แต่มารธายุง่ ในการปรนนิ บตั ิมาก จึงมาทูลพระองค์วา่ "พระองค์เจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือ ซึ่ งน้องสาวของข้า
พระองค์ปล่อยให้ขา้ พระองค์ทาการปรนนิ บตั ิแต่คนเดียว ขอพระองค์สงั่ เขาให้มาช่วยข้าพระองค์" 41 แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ตรัสตอบเธอว่า "มารธา มารธาเอ๋ย เธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่ งนัก 42 สิ่ งซึ่ งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียว มารีย ์
ได้เลือกเอาส่วนดีนั้น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้"
การเตรียมตัว ค้นหาขุมทรัพย์ฝ่ายวิญญาณ
ตามหาขุมทรัพย์ 1 พบการเฝ้ าสังเกตฝ่ ายวิญญาณ
ระหว่างที่กาํ ลังใช้เวลาเรียนรูจ้ กั เรื่อง คุณอาจมองเห็นขุมทรัพย์ที่มีค่า และเมื่อกลับไป ค่อย ๆ ดูเรื่องราวทีละตอน ให้ใช้
คาถามแบบผูใ้ ห้คาปรึกษาทีช่ าญฉลาด คุณจะยิ่งพบขุมทรัพย์มากขึ้ น
ใช้คาถามแบบผูใ้ ห้คาปรึกษาชาญฉลาด
สถานการณ์ในเรื่องเป็ นไปอย่างไร?
มีเรื่ องราวที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์น้ ี ท่ ีจะช่วยให้ฉนั เข้าใจเรื่ องดีข้ นึ หรือไม่ ? ให้พิจารณาดูไม่ว่าจะเป็ นเรื่องฝ่ ายวิญญาณ หรือ
เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้ น
มีอะไรที่จะเรียนรูจ้ ากสิ่งที่คนในพระคัมภีรพ์ ดู หรือทา เพื่ อช่วยฝ่ ายวิญญาณได้บา้ ง?
มีการตัดสินใจหรือเปล่า ถ้ามี มีทางเลือกอื่น ๆ ไหม?
มีผลที่ ตามมาจากการตัดสินใจด้งกล่าวไหม และใครบ้างที่ ได้รบั ผลกระทบ?
นอกจากที่ผใู ้ ห้คาํ ปรึกษาจะถามแล้ว เรายังถามได้อีกว่า เราเห็นพระเจ้าทรงทาการให้เหตุการณ์น้ ี และในชีวติ ของผูค้ น
อย่างไรบ้าง
คําถามข้างบนจะช่วยให้คุณได้พบข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณอย่างเช่น
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1.เมื่อมารธาพบว่า เธอไม่อาจทําหน้าที่บริการได้ดว้ ยตัวเองคนเดียว เธอก็ตดั สินใจอย่างที่ไม่ควรเลย แม้ว่าเธอเป็ นคนเชิญ
แขกมา แต่ก็ไปตําหนิ คนอื่น เธอต่อว่าพระเยซูที่ไม่สนพระทัย เธอทําตัวเป็ นเจ้านายของพระองค์ และยังไม่ได้ขอให้พระองค์
ทรงช่วย
2. มารธาเรียกพระองค์ว่า ‚... แต่แล้วเธอก็ทาํ ตัวประหนึ่ งว่าเป็ นนายเสียเอง
3.แต่พระเยซูก็ไม่ได้โต้ตอบมารยาทที่เลวร้ายของมารธา
4.พระองค์ทรงสอน แก้ไขเธออย่างอ่อนโยน
5.มารธาคิดว่าสิ่งที่เธอทํานั้น จําเป็ นมาก แต่พระเยซูกลับตรัสว่าสิ่งที่มารียเ์ ลือกต่างหากคือสิ่งที่จาํ เป็ น
6.มารธามีโอกาสเลือกได้
7.มารียเ์ ลือกฟั งพระเยซู เป็ นการเลือกที่ผิดความคาดหมายของประเพณี และคนรอบข้าง
8.พระเยซูไม่ทรงเอาสิ่งที่มารียเ์ ลือกไปเสียจากเธอ

ล่าขุมทรัพย์ 2 พบการปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ
คราวนี้ เมื่อได้ขอ้ สังเกตที่เขียนเป็ นรายการไว้ ให้กลับไปที่เรื่อง และค้นหาขุมทรัพย์ที่จะนํามาปรับใช้ในชีวิต
ประการแรก เมื่อได้ยอ้ นกลับไปดูขอ้ สังเกตฝ่ ายวิญญาณที่คน้ พบ แล้วก็มาถามคําถามที่จะไขไปสู่คาํ ตอบ อย่างเช่น
เหตุการณ์แบบนี้ เกิดขึ้นในปั จจุบนั หรือเปล่า?
มันเกิดขึ้นได้อย่างไร แบบไหน?
มันเกิดขึ้นกับตัวฉันหรือคนที่ฉันรูจ้ กั หรือไม่.
มีอะไรในเรื่องที่จะช่วยหากเหตุการณ์น้ ี เกิดขึ้นกับฉัน?

ต่อไปนี้ เป็ นคําตอบสําหรับคําถามดังกล่าว

1.อย่าเลือกที่จะทํางานมากเสียจนไม่มีเวลาที่จะเรียนรูช้ ีวิต จากพระคําของพระเจ้า
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2.น่ าเสียใจเมื่อเกิดปั ญหาขึ้ นในชีวิต แล้วเราบอกพระเจ้าว่า ‚พระองค์ไม่สนพระทัยหรือ?‛ คําพูดเช่นนี้ ทําให้พระเจ้าทรง
เสียพระทัย
3.ไม่ฉลาดเลย เมื่อเมื่อเราเลือกทําในสิ่งที่มากเกินไป แล้วไปโทษพระเจ้าว่า พระองค์ไม่สนพระทัย
4.เราควร บอกพระเจ้าไหมว่า พระองค์ควรแก้ปัญหาให้เราอย่างไร?
5. เราทํางานมากเกินกว่าที่เราจะทําสําเร็จ หรือทํางานเพื่อพระเจ้าทั้ง ๆ ที่พระองค์ไม่ได้ทรงนําหรือเปล่า?
6.หลายครั้งที่เราสงสัยว่าพระเจ้าทรงรักเราหรือไม่ เมื่อสถานการณ์ไม่เป็ นไปอย่างที่เราคิด
7.พระเยซูทรงอดทนนานในขณะที่ทรงแก้ไขมารธา หลายครั้ง แม้ว่าเราจะทําตัวไม่สมควรต่อพระเจ้า พระองค์ยงั ทรง
อ่อนโยนต่อเรา บอกให้เรารูว้ ่า เราพลาดไปอย่างไร
8. เราเห็นชัดว่า พระเยซูทรงมีความห่วงใย มีความเป็ นเพื่อนให้กบั มารธาจากการที่พระองค์ทรงเรียกชื่อของเธอ พระเจ้า
ทรงรูจ้ กั ชื่อของเรา และตรัสกับเราโดยตรงเป็ นส่วนตัว
9. การใช้เวลาในครัว หรือ ทํางานอื่น ๆ แม้การรับใช้ ไม่ได้ผิดอะไร แต่หากงานของเราดึงเราไม่ให้ฟังเสียงของพระเจ้าผ่าน
พระคําของพระองค์ เท่ากับเราไม่ได้เลือกสิ่งดี
10.คําพูดตอนสุดท้ายของพระเยซูถึงพฤติกรรมของมารธาก็ คือ พระองค์ทรงเห็นว่า มารียไ์ ด้เลือกสิ่งที่จาํ เป็ น การที่มารธา
ต้องการให้มารียเ์ ลิกสนทนากับพระเยซูและเข้าไปช่วยเธอในครัว มารธากําลังเห็นว่า เธอทําสิ่งที่สาํ คัญที่สุดอยู่
บางครั้งเราเห็นว่า สิ่งที่เราทํานั้นสําคัญที่สุด ในขณะที่พระเจ้าไม่ได้ทรงคิดอย่างนั้น
11. บางครั้งเราจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ โดยไม่หยุดสักนิ ดเพื่อถามพระเจ้าว่า พระองค์ทรงต้องการให้เราทําอะไร เราตัดสิน
ว่า อะไรสําคัญ จําเป็ นที่สุด และเราถึงกับดึงคนออกจากสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้พวกเขาทํา
12.พระเยซูตรัสด้วยว่า สิ่งที่มารียท์ าํ นั้นดีซึ่งใครเอาไปจากเธอไม่ได้
คําตัดสินสุดท้ายจากมุมมองของพระเจ้า คือว่า สิ่งที่เราเลือกทําเพื่อพระองค์อาจไม่ใช่การเลือกที่ดีก็ได้ หากได้เลือกสิ่งดี จะ
ไม่มีใครเอาไป
13.หลายครั้งเราต้องเลือกสิ่งที่ขดั แย้งกับวัฒนธรรมหรือครอบครัวของเรา ขัดแย้งกับสิ่งที่คนอื่นคาดหวังจากเรา ที่เป็ น
อย่างนี้ เพราะเราเลือกเอาฝ่ ายวิญญาณมาก่อน
ตอนนี้ คุณได้พบขุมทรัพย์ฝ่ายวิญญาณด้วยตัวเอง เป็ นเวลาที่ตอ้ งกลับไปต้นเรื่อง พยายามสร้างคําถามที่จะช่วยให้คนฟั งพบ
ฝ่ ายวิญญาณเป็ นส่วนตัวเช่นกัน
สิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือ ดูการนําเสนอการเล่าเรื่องเจาะใจเพื่อที่จะใช้คาํ ถามที่คุณได้คิดขึ้ นมา
ดังนั้น ให้เรากลับไปทบทวนสิ่งที่คุณทําจริง ๆ เมื่อคุณเล่าเรื่องให้ผอู ้ ื่นฟั ง
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การนาเสนอ ช่วงแรก การเล่าเรือ่ งสามครั้ง
การให้ผฟู ้ ั ง ฟั งเรื่องสามเที่ยว ช่วยให้เขารูเ้ รื่องดีพอที่จะตอบคําถามได้อย่างถูกต้อง
1.คุณเล่าเรื่อง
2.ขอให้มีคนอาสาเล่าเรื่องอีกครั้ง
3.นําเล่าเรื่องทบทวนทั้งเรื่อง (นี่ คือการเล่าเรื่องอีกครั้ง โดยให้ผฟู ้ ั งช่วยเล่าเรื่องตามไปด้วย)

ครั้งทีห่ นึ่ง คุณเล่าเรือ่ ง
เล่าเรื่องให้ถูกต้อง ให้น่าสนใจมากเท่าที่จะทําได้
ใช้ภาษาท่าทางเพื่ออธิบายเรื่องราวพร้อม ๆ กันไป

ครั้งทีส่ อง มีคนอาสาเล่าเรือ่ งทบทวน
จุดประสงค์หลักของการขออาสาสมัครเล่าเรื่องก็คือ เพื่อหนุ นใจให้คนในกลุ่มได้พดู ออกเสียงขึ้ นมา เวลาตอนนี้ เป็ นการที่
ทําให้คนในกลุ่มได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่อง เมื่ออาสาสมัครได้รบั ความสนใจ มีคนรูส้ ึกดีและนับถือในสิ่งที่เขาทํา คนนั้นก็จะ
พูดได้มากขึ้ น ตอบคําถามมากขึ้ น แต่ท้งั กลุ่มจะเริ่มสังเกตเห็นการมีน้ําใจต่อกัน ความมีน้ําใจนัน่ เองจะทําให้พวกเขาสนิ ท
กันมากขึ้ น และรูส้ ึกสบายใจที่จะพูดออกมา
ดังนั้น ขบวนการเล่าเรื่องเจาะใจในช่วงนี้ จึงไม่ใช่ช่วงที่เราต้องการให้คนเรียนรูจ้ กั เรื่อง ความสามารถในการเล่าเรื่องอย่าง
ถูกต้องจะตามมาทีหลัง
แต่หากว่า คุณไม่มีเวลาเหลืออยู่มากนัก ก็ให้ขา้ มตอนอาสาเล่าเรื่องนี้ ไป และไปทําส่วนที่สามเลย
มีสองวิธีในการชักชวนให้คนอาสาเล่าเรือ่ ง
ทางเลือกที่หนึ่ ง กล่าวว่า “ให้หนั ไปหาคนที่ขา้ ง ๆ แล้วคนหนึ่ งเล่าเรื่องทบทวนให้อีกคนฟั ง” อย่างที่กล่าวมาแล้ว การที่
เราให้มีอาสาเล่าเรื่องนั้น ช่วยหนุ นใจให้คนกล้าพูดออกมาดัง ๆ คนส่วนใหญ่รีรอที่จะพูดท่ามกลางคนหลาย ๆ คน วิธีนี้จึง
เป็ นการผลักดันให้มีการอาสาเล่าเรื่องอย่างอ่อนโยนที่สุดแล้ว ... คนส่วนใหญ่จะนัง่ ข้างคนที่เขารูจ้ กั ดังนั้น เกือบทุกคนจึง
กล้าที่จะหันไปหาคนข้าง ๆ และเล่าเรื่องทบทวนให้เพื่อนคนนั้นฟั ง
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แม้ในชุมชนคริสเตียน การสอนมักมาในแนวอธิบายความ ดังนั้น การที่จะช่วยให้คนได้ขยายวิธีการเรียนรู ้ เราจําเป็ นที่
จะต้องสร้างบรรยากาศที่ช่วยให้เขาได้พดู และออกความเห็น เมื่อคุณเล่าเรื่องเป็ นครั้งแรกให้กบั กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง วิธีการให้
เล่าเรื่องกับคนข้างตัวเป็ นวิธีดีที่สุดเพื่อสร้างอาสาเล่าเรื่องทบทวน
เคล็ดลับอย่างหนึ่ งคือ หากคิดว่า ตัวเองอาจลืมเล่าบางตอน การใช้วิธีการแรกจะช่วยให้คุณมีเวลาตรวจสอบความถูกต้องใน
การเล่าเรื่อง คุณดูในพระคัมภีรไ์ ด้ในขณะที่พวกเขากําลังเล่าเรื่องให้กนั และกันอยู่ พวกเขาไม่ได้สงั เกตด้วยซํ้าว่า คุณกําลัง
ทําอะไร!
ทางเลือกที่สอง ใช้ทางเลือกนี้ หลังจากที่ใช้ทางเลือกแรก
คนส่วนใหญ่จะกล้ามากขึ้ น หลังจากที่ได้ใช้ทางเลือกแรกไปแล้ว และได้มีโอกาสเล่าเรื่องเจาะใจให้กนั และกัน
ให้ถามว่า มีใครจะอาสาเล่าเรื่องให้คนทั้งกลุ่มบ้าง หากว่า คนฟั งยังเขิน และไม่ตอบคุณทันที ก็ให้บอกว่า ขอให้เล่าเท่าที่ คุณ
จําได้ ยิ้ มและหนุ นใจคนในกลุ่ม ก้าวไปข้างหลังหรือไปข้าง ๆ เพื่อเชื้ อเชิญให้อาสามาแทนที่คุณ
หากเรื่องนั้นยาว หรือไม่มีการตอบสนองแม้คุณจะชวนหลายครั้ง และคุณหยุดบ้างเพื่อให้พวกเขากล้าและออกมาข้างหน้า
ยังมีทางที่จะช่วยให้คนอาสากล้าที่จะเล่าเรื่อง บอกว่า “ผมมีความคิดแล้ว เอาอย่างนี้ ให้คุณช่วยกันเล่าเรื่องอีกครั้งได้ไหม?
คนหนึ่ งเริ่มต้น และคนอื่นช่วยเพื่อน และคนอื่น ๆ ยังช่วยได้อีกจนกระทัง่ เล่าเรื่องจนจบ และคุณเพียงเล่าสิ่งที่คุณจําได้”
เปิ ดโอกาสให้สองสามคนช่วยกันเล่าเรื่องเป็ นการสร้างความกล้าหาญให้กบั เขา (ที่เล่าเรื่องผ่านมากว่า 25 ประเทศ เรา
พบว่า จะมีอาสาเล่าเรื่องเสมอ แต่หากเกิดเหตุการณ์หาอาสาไม่ได้ ฉันจะติตวั เองด้วยการกล่าวว่า “คุณรูไ้ หม? ฉันคงจะต้อง
เล่าเรื่องนี้ อีกครั้งเพื่อว่าคุณจะรูส้ ึกสบายใจกับเรื่องมากขึ้ น” จากนั้นฉันจะนําเล่าเรื่องจนจบ)
เมื่อคุณได้อาสา ก็อย่าลืมตบมือและกล่าวคําชมเชยคนที่พยายามทําสิ่งที่เราขอ ยิ้ มและกล่าวกับเขาว่า “ คุณแค่เล่าเรื่อง ไม่
ต้องเล่าบทนาเรื่อง ไม่ตอ้ งกังวลหากลืมบางตอนของเรื่อง เพราะคุณเพิ่ งได้ยินเพียงครัง้ เดียวเท่านั้น ให้เริ่ มต้นตรงนี้ ที่ ว่า....
“ แล้วคุณก็ช่วยเริ่มต้นบรรทัดแรกของเรื่อง
เมื่อมีอาสามาเล่าเรื่อง ให้ยืนห่างจากเขาประมาณ 10 ฟุต หากคุณยืนใกล้เขามากไป เขาจะหันมามองคุณเวลาเล่าเรื่องเพื่อ
ดูว่า คุณจะว่าอย่างไร และหากอยู่ไกลเกินไป เขาจะรูส้ ึกโดดเดี่ยว ถูกทิ้ ง แม้ว่าคุณยืนอยู่ขนาดนั้นขณะที่เขากําลังเล่าเรื่อง
ให้มนั ่ ใจว่า ใบหน้าของคุณและภาษากายของคุณกําลังบอกว่า คุณสนใจและเห็นด้วย
ให้สนใจกับผูอ้ าสาเล่าเรื่อง อย่าใช้ช่วงนี้ พูดกับใครเลย ตอนนี้ อาสาเล่าเรื่องกําลังวางใจคุณ ให้ฟังและตั้งใจกับเขาสมกับที่
เขาวางใจคุณ
หลังจากนั้น หากเขาเล่าเรื่องได้ดี ก็จงให้เขารูว้ ่าคุณรูส้ ึกดีเพียงไรด้วยคําพูดและการแสดงออกของคุณ ทําให้เขารูว้ ่า คุณ
ฟั งเขาอย่างตั้งใจ และหาข้อเด่นเฉพาะที่จะชมเขาได้ อย่างเช่น ท่าทางดี คําพูดมีอารมณ์เข้ากับเรื่องเป็ นต้น
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บางครั้ง คนที่มาเล่าเรื่องทบทวนอาจจะจําเรื่องไม่ได้ และเล่าไม่ได้ความเลย เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ อย่าขอให้คนฟั งแก้ไข
เพราะหากคุณหรือคนในกลุ่มแก้ไขเรือง อาจจะทําให้เขารูส้ ึกอึดอัดได้
ความพยายามที่จะแก้ไขการเล่าเรื่องผิดหลาย ๆ ครั้งอาจทําให้สบั สนได้ หากอาสาเล่าเรื่องไม่สามารถเล่าเรื่องทบทวนได้ดี
ก็ให้พดู อ้างไปถึงสิ่งที่เขาทําได้ดีอย่างเช่น “ผมพอใจที่คุณกล้า” “ตอนที่คุณเล่าเกี่ยวกับคนโรคเรื้ อนนั้น คุณทําได้ดี”
“ฉันชอบวิธีที่คุณทําให้เรื่องราวมีอารมณ์มากขึ้ น” หรือเรื่องอื่น ๆ ที่จะช่วยหนุ นใจเขา
แต่หากอาสาเล่าเรื่องของคุณเพิ่มข้อมูลเข้าไป แต่งเรื่องเองเข้าไปอีก เราจําเป็ นต้องแก้ไขเขา คนฟั งจะรูว้ ่า อาสากําลังแต่ง
เติมเรื่องเข้ามา และเขากําลังดูว่า คุณจะแก้ไขปั ญหานี้ อย่างไร หากคุณคิดว่า ไม่ตอ้ งไปสนใจ ข้าม ๆ ไปก็ได้ เท่ากับคุณ
ไม่ได้บอกเขาว่า การแต่งเติมนั้นรับไม่ได้ ต่อมาคุณจะเสียใจที่ไม่ได้จดั การแต่ตน้

ผลของการปล่อยความผิดพลาดให้เกิดขึ้ น
การเล่าเรื่องเจาะใจไม่สนับสนุ นให้เราแต่งเติม เสริมเรื่องราวเข้าไปในเรื่องของพระคัมภีร์ ไม่ควรที่ใครจะคิดว่า เขาจะทํา
อะไรกับเรื่องก็ได้
ความจริงแล้ว คุณบอกหลักการนี้ ได้อย่างอ่อนโยน บอกว่า “คุณกระตือรือร้นมากครับ ยังแถมข้อมูลที่ผมคิดว่า ไม่มีใน
เรื่องให้ดว้ ย แต่การที่เราจะเล่าเฉพาะสิ่งที่มีอยู่ในพระคําอย่างแท้จริงนั้น เป็ นความท้าทายสําหรับเราทุกคน”
ที่สาํ คัญสุดคือ ไม่ว่าคนเล่าเรื่องทบทวนจะเล่าดีมาก หรือไม่ได้ความเลยก็ตาม พยายามหาสิ่งที่เราจะชมเขาให้ได้
การมีอาสาเล่าเรื่องทบทวน ไม่ใช่เวลาที่คนเรียนเรื่องราวจนกระทัง่ สามารถเล่าอย่างไม่มีผิดพลาด เราไม่แนะนําให้เรียนรู ้
เรื่องจากการเล่าโดยอาสา เพราะว่า พวกเขาได้ยินเรื่องนี้ เพียงครั้งเดียว คนอาสาคนแรกย่อมพลาดไปบ้าง และเมื่อมีหลาย
คนอาสาเล่า ก็จะเจอกับความผิดพลาดมากขึ้ นไปอีก กลับกลายเป็ นว่า คนฟั งจําสิ่งที่ผิดไป!
หากเราพยายามที่จะแก้ไขความผิดพลาดในช่วงนี้ ต่อหน้าคนในกลุ่ม คนฟั งก็จะไม่มีความมัน่ ใจที่จะอาสาเล่า ดังนั้นจึง
กลายเป็ นว่า ต้องมีคนกล้าจริง ๆ ไม่แคร์กบั การแก้ไข ส่วนคนอื่น ๆ จะกลัว และไม่สนองตอบเพราะการแก้ไขต่อหน้าแบบ
นั้นทําให้เขารูส้ ึกอาย
ถึงแม้ว่าผูเ้ ล่าจะทบทวนเรื่องได้อย่างถูกต้อง เราก็ยงั ไม่แนะนําให้สอนเรื่องโดยให้เขาเล่าแล้วเล่าอีก ถึงแม้ว่าวิธีน้ันจะเป็ น
วิธีที่ดี แต่มนั ไม่ใช่วิธีตื่นเต้นที่สุด การทําซํ้าอาจจะทําให้เบื่อเร็ว
เป้าหมายของการเล่าเรื่องเจาะใจในช่วงนี้ มิใช่เป็ นการสอนเรื่อง แต่เราต้องการให้เขาเรียนรูจ้ กั เรื่องมากพอที่จะเข้าใจ
สนทนาได้ และปรับสิ่งที่เขาพบในเรื่องมาใช้ในชีวิตของตนเอง
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หลังจากที่เราก้าวผ่านขั้นตอนของการเล่าเรื่องเจาะใจ การนําเสนอเรื่อง และได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดไปแล้ว จากนั้น
ก็เป็ นเวลาที่เหมาะเจาะสําหรับให้คนได้รูเ้ รื่องอย่างถูกต้อง เราเรียกช่วงเวลานี้ ว่า การเสริมพลังอย่างสร้างสรรค์ โดยเราจะ
มีรายละเอียดต่อไป
ขบวนการเล่าเรื่องเจาะใจ จะช่วยจัดการกับสิ่งที่ทา้ ทายการเรียนรูเ้ รื่องในสองขั้นตอนต่อไปในช่วงการนําเสนอ
การเล่าเรื่องทบทวนต่อไปจนจบนั้น จะช่วยทําให้เรื่องราวเป็ นที่จดจําของคนฟั ง เหนื อไปจากนั้น เมื่อคนเล่าถามหา
ข้อสังเกตในเรื่อง เท่ากับเขากําลังตั้งคําถามในส่วนของเรื่องที่ตอ้ งการจะตรวจดู วิธีนี้ ช่วยให้ผฟู ้ ั งได้ฟังเรื่องเป็ นส่วน ๆ
ตามลําดับเวลา เท่ากับเป็ นการเสริมความจําความเข้าใจในเนื้ อหาของเรื่อง
หลายครั้งที่เราไปยังสถานที่ใหม่ ๆ เพื่อทําการอบรมเชิงปฏิบตั ิการนี้ ผูน้ ําท้องถิ่นมักแอบบอกเราว่า “ไม่อยากให้คุณ
ผิดหวังนะ เพราะว่าพวกเขาไม่ค่อยจะตอบคําถามนักหรอก” เราจะขอบคุณเขาและกล่าวว่า “เดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้ น
ครับ”
และในทุก ๆ กรณี ทุกที่ มักทําให้ผนู ้ ําของพวกเขาเองแปลกใจ เพราะว่า คนฟั งจะช่วยกันตอบคําถาม และเข้าไปมีส่วนใน
การสนทนาแลกเปลี่ยนอย่างมีความหมาย ความตั้งใจที่จะตอบเกิดขึ้ นมาจากการที่เรามีเงื่อนไขว่า ทําช้า ๆ และสร้างแรง
บันดาลใจไปในขบวนการเล่าเรื่องนั้นเอง
บางคนใช้เวลานานกว่าเพื่อน ๆ ต้องรวบรวมความกล้าที่จะตอบคําถามดัง ๆ เขาอาจถูกสอนมาไม่ให้พดู เสียงดังในกลุ่ม
คริสเตียน บางคนอาจกลัวตอบผิดต่อหน้าคนอื่น อีกหลายคนไม่เชื่อว่าตัวเองมีความคิดที่จะแบ่งปั นฝ่ ายวิญญาณได้
ความจริงแล้ว เราเห็นว่า คนส่วนใหญ่ไม่คิดให้ลึก ไม่พิจารณา ไม่แลกเปลี่ยนความเห็น เราอยากให้สภาพเช่นนี้ หมดไป
ตัวอย่าง หลังจากวันแรกของการเรียนเล่าเรื่องเจาะใจจบลง ชายคนหนึ่ งอายุ 70 ปี กล่าวว่า “ผมควรได้เรียนเรื่องนี้ เมื่อ
40 ปี ที่แล้ว คนจีนอย่างพวกเรามักไม่แลกเปลี่ยนความคิด เราถูกสัง่ ให้ทาํ สัง่ ให้เชื่อ การเล่าเรื่องแบบนี้ ดีมาก เพราะเป็ น
แรกที่เราได้คน้ พบตัวเอง”
ส่วนชาวบ้านชาวเนปาลที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนคนหนึ่ ง ใช้เวลาสักพักกว่าจะตอบคําถามออกเสียงดังในการอบรม พวกเขาเริ่ม
อุ่นเครื่องขณะขณะที่ผอู ้ บรมยอมรับความเห็นของเขา ในที่สุด ทุกคนก็เข้ามามีส่วนในการแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างมี
ชีวิตชีวา คนหนึ่ งกล่าวว่า “ไม่ยกั รูว้ ่า พระเจ้าตรัสกับคนที่อ่านหนังสือไม่ออกด้วย”
ผูอ้ บรมชาวไทยท่านหนึ่ งรายงานหลังการอบรมในหมู่บา้ นแห่งหนึ่ งว่า “ตอนแรกนะ ผูห้ ญิงไม่ตอบสักคํา ใช้เวลาสองสาม
วันกว่าพวกเธอจะรูว้ ่า ได้รบั อนุ ญาตให้พดู ได้ และสิ่งที่พวกเธอให้ความเห็นนั้น ก็มีคุณค่ามากนัก หลังจากนั้น พวกเธอ
ตอบคําถามไม่หยุดเลย”

55

ครั้งทีส่ าม เล่านาจนจบเรือ่ ง
ตอนแรกคุณเล่าเรื่อง ต่อมามีอาสาเล่าเรื่องอีกครั้ง ในที่สุด คุณจะเล่าเรื่องโดยขอให้ทุกคนช่วยเล่าไปกับคุณด้วย
วิธีการเช่นนี้ เป็ นการใช้ท่าทางรีรอบ่อย ๆ ทําเหมือนกับว่า คุณต้องการความช่วยเหลือ เพื่อให้คนบอกรายละเอียด
บางอย่างของเรา ต้องไม่ทาํ ให้เป็ นเหมือนการทดสอบว่า คนฟั งจําเรื่องได้หรือไม่ แต่ในฐานะเป็ นคนเล่าเรื่อง คุณมองด้วย
ความคาดหวังว่า จะมีคนช่วยต่อคําสักคํา หรือสักประโยค จําไว้ว่า นี่ เป็ นครั้งที่สองที่คนฟั งจะฟั งเรื่องอย่างถูกต้อง มัน
ไม่ใช่เป็ นการทบทวนบางส่วน จึงจําเป็ นที่คุณจะต้องช่วยทุกคนให้ทบทวนเรื่องอย่างถูกต้องที่สุด
เริ่มเรื่องเหมือนกับคุณจะเล่าเรื่องนั้น ยกเว้นว่า ทุกวลีหรือประโยค หรือความคิดใหม่ คุณเริ่มพูด และก็รีรอสักนิ ด ชวนให้
ผูฟ้ ั งเติมข้อมูลที่พวกเขายังจําได้
ตัวอย่างเช่น คุณอาจพูดว่า “พระเยซูกบั สาวกเข้าไปในเมืองหนึ่ ง เอ..พระองค์ทรงไปคนเดียว หรือว่า....?” คุณทําท่ารีรอ
และเชื้ อเชิญ ทําท่าทางบ่งบอกว่าคุณต้องการความช่วยเหลือและคาดหวังว่าจะมีคนมาเติมข้อมูลส่วนที่ขาดไปให้ หลังจากมี
ใครสักคนบอกว่า “สาวกไปกับพระองค์” คุณตอบว่า “ใช่ ใช่แล้ว” หรือ “ดีมาก” จากนั้นก็นําเล่าเรื่องต่อไปอีก
คนส่วนใหญ่จาํ ชื่อคน หรือจํานวนได้ยาก ดังนั้นไม่ควรทําให้คนบอกชื่อคนในเรื่อง
คุณต้องตัดสินใจว่า ตอนไหนที่ควรให้เขาพูดชื่อคน เรื่องของมารธานั้น ๆ นี้ ชื่อพระเยซู มารีย์ และมารธาถูกเอ่ยถึงบ่อย
ๆ ลองคิดดี ๆ ให้ถามคําถามง่าย ๆ เพื่อช่วยให้คนตอบกล้าขึ้ น แล้วพวกเขาจะตอบคําถามของคุณอย่างเป็ นอิสระขึ้ น
ถาม ‚มารธาเชิญใครมาทําอะไร?‛ หลังจากที่เขาบอกว่า ‚มารธาเชิญพระเยซูมาที่บา้ น‛ คุณพูด ‚ใช่แล้ว‛
บางครั้ง ผูเ้ ล่าจะหยุดเงียบในบางตอนและขอให้ผฟู ้ ั งเข้ามาช่วยเล่า โดยพูดทํานองนี้ ‚มารธามีญาติคนหนึ่ งที่อยู่ในเรื่องนี้
ด้วย คนนั้นคือใคร และเรารูอ้ ะไรเกี่ยวกับคนนั้นบ้าง?‛ เมื่อเขาตอบว่า ‚มารียเ์ ป็ นน้องสาวของมารธา และมารียจ์ ะนัง่ ตรง
พระบาทพระเยซู ฟั งคําสอนของพระองค์‛ คุณตอบว่า ‚ตอบถูกต้องแล้ว”
กล่าวต่อไปว่า “ มารธาเจอปั ญหาใช่ไหม เธอเจออะไรที่คิดว่าเป็ นปั ญหา?‛
ดังนั้น เราจะได้รบั ความช่วยเหลือจากผูฟ้ ั ง โดยที่คุณเล่าไป หยุดรอไป เหมือนว่า คุณจําตอนต่อไปไม่ได้ ใช้สไตล์การเล่า
เหมือนเติมคําในช่องว่าง หรือ ช่วยเล่าตอนต่อไปทั้งนี้ เพื่อให้ท้งั กลุ่มช่วยคุณทบทวนเรื่องที่ได้ยินมาแล้ว
หากคนฟั งไม่ตอบสนองการรีรอของคุณ ก็ให้พดู คําตอบช้า ๆ เพื่อให้เขาได้จดจําข้อมูล และต่อเติมส่วนที่ขาดหายไป
การให้คาํ สําคัญที่เป็ นกุญแจไขคําตอบ คุณอาจช่วยให้คนฟั งระลึกถึงตอนต่อไปของเรื่อง จําเป็ นที่คาํ ถามจะต้องมีคาํ สําคัญ
ดังกล่าวเพื่อให้เป็ นเงื่อนงํา หรือเบาะแสช่วยให้คนฟั งตอบโดยนําคําตอบมาจากตอนใหม่น้ันโดยไม่ขา้ มผ่านข้อมูลใด ๆ
หากไม่มีคาสาคัญ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกําลังทบทวนเรื่อง ‚และมารธาพูดว่าอะไรนะ?‛ คนหนึ่ งอาจตอบว่า ‚มารธาให้
พระองค์ไปบอกมารียใ์ ห้มาช่วยฉัน ‛ จริง ๆ แล้วมารธาพูดอย่างนั้น คนฟั งตอบถูก แต่ก่อนหน้านั้น เธอพูดด้วยว่า ‚พระเยซู
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เจ้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือว่า มารียป์ ล่อยให้ฉนั ทํางานอยู่คนเดียว‛ ดังนั้นการที่ทบทวนคําถามแบบไม่เจาะจงทําให้คน
ฟั งข้ามข้อมูลบางตอนไป
เมื่อมีคาสาคัญ เพื่อช่วยให้ได้คาํ ตอบที่ถูกต้อง อาจใช้คาํ ถามที่ช่วยให้คนฟั งระลึกถึงเนื้ อหาของเรื่อง ตัวอย่างเช่น ‚มารธา
ถามอะไรกับพระเยซูนะ?‛ การใช้คาํ ว่า ‚ถาม‛ นั้นเป็ นการช่วยให้คนฟั งนึ กออกว่า มารธาถามอะไร
เพื่อช่วยให้คนฟั งพบคําตอบ ซึ่งจะช่วยให้เขาได้มีส่วนในการพูดอย่างอิสระมากขึ้ น การตอบโต้ ควรเป็ นในทางบวก แม้ว่า
คําตอบนั้นอาจไม่ถูกต้องที่สุด
ลองใช้คาํ ถามอย่างเช่น ‚อืม... มารธาถามอะไรพระเยซู เธอเรียกพระองค์วา่ อะไร?‛ พวกเขาอาจตอบว่า ‚อาจารย์ ‛ หรือ‛
พระองค์เจ้า ‛ คุณก็บอกว่า ‚ถูกต้อง‛ แต่หากเป็ น อาจารย์ คุณอาจตอบว่า มารธาเรียกพระเยซูว่า พระองค์เจ้า คําตอบ
นั้น แม้ไม่ได้ถูกแต่เขาก็มีความคิดถูกต้อง คุณต้องหนุ นใจให้มีการตอบโต้จากผูฟ้ ั ง แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งได้คาํ ตอบตามที่
เรื่องบันทึกไว้ คุณสามารถชวนให้เกิดการตอบสนองได้ และยังทําให้เรื่องตรงตามจริงด้วย
ขณะที่เล่าเรื่องไปจากต้นจนจบ ก็ควรถามอย่างเช่น ใครเชิญพระเยซูมาที่บา้ น? ในเรื่อง มารียท์ าํ อะไร? มารธาทําอะไร?
แล้วปั ญหาก็ค่อย ๆ เกิดขึ้ น ปั ญหานั้นคืออะไร? เมื่อมารธาพูดกับพระเยซู เธอเรียกพระองค์ว่าอะไร? มารธาคิดแก้ปัญหา
อย่างไร ? พระเยซูทรงบอกเธอว่าเธอทําอะไรมากไป ? แล้วพระเยซูตรัสว่า “มารีย์ ออกไปจากห้องนี้ เลย!‛ ใช่ไหม?....
เปล่า.... ถูก คุณตอบถูก พระเยซูไม่ได้ตรัสเช่นนั้น เอ... ถ้าอย่างนั้น พระเยซูตรัสถึงมารียก์ บั การกระทําของเธออย่างไร?
ให้สงั เกตว่า เราแนะให้พดู สิ่งที่ผิด... จากเรื่องราวอย่างเห็นได้ชดั ถ้าคุณพูดผิดแบบไม่ต้งั ใจ ผูฟ้ ั งจะพยายามช่วยคุณแก้ไข
เรื่องใหถูกต้อง วิธี ทําให้คนฟั งประหลายใจและทําให้เขายังอยู่กบั เราตลอด แต่ให้ใช้วิธีนี้นาน ๆ ครั้ง อาจจะเป็ นแค่ 1 ครั้ง
ตอนที่เล่าเรื่องจนจบ
ระหว่างการเล่าครั้งที่สามนี้ เรื่องราวก็ฝังแน่ นเข้าไปในความคิดของคนฟั ง ตามด้วยคําถามง่าย ๆ ซึ่งใช้เป็ นการทบทวน
เนื้ อหาของเรื่อง ช่วยทําให้คนฟั งตอบถามออกมาดัง ๆ การตอบคําถามง่าย ๆ ดังกล่าว เท่ากับช่วยให้เรื่องราวแน่ นขึ้ น เขามี
ความมัน่ ใจ ซึ่งจําเป็ นต่อขั้นตอนต่อไปในการเล่าเรื่องเจาะใจที่ค่อนข้างท้าทายกว่าเดิม ผูฟ้ ั งจะต้องพยายามหาทรัพย์ฝ่าย
วิญญาณจากการสนทนา และบอกถึงสิ่งที่เขาพบออกมาดัง ๆ
พร้อมแล้วหรือยัง? เราลองมาฝึ กทักษะการนาเสนอเรือ่ งกัน
การนาเสนอ ตอนสอง:
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อสังเกตทีเ่ ห็น
ข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณ เราเห็นขุมทรัพย์ฝ่ายวิญญาณมากมาย เมื่อเรามองหาข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณ และการปรับใช้ฝ่าย
วิญญาณ ซึ่งเหล่านี้ คุณอาจจะบอกให้กบั ผูฟ้ ั งในขณะที่คุณเล่าเรื่องไปก็ได้ อาจเป็ นส่วนสั้น ๆ หรือ ทั้งหมด ขณะที่พระ
วิญญาณทรงเปิ ดเผยความลํ้าลึกและความมัง่ คัง่ ของพระวจนะของพระเจ้าให้กบั เรา เราก็จะพบขุมทรัพย์มากขึ้ น
ตัวอย่างของคําถามต่อไปนี้ จะช่วยนําไปสู่ขุมทรัพย์ที่พบแล้ว และขุมทรัพย์ที่เราไปพบเมื่อทําการอบรมตามที่ต่าง ๆ ทัว่ โลก
ให้สงั เกตต่อไปว่า เราเดินผ่านเรื่องไปตามลําดับเวลา สนทนาสิ่งที่มองเห็นให้เหมาะกับเรื่องที่กาํ ลังเล่า
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คาที่เป็ นตัวเอียงในแต่ละข้อสังเกต เป็ นคาที่ผเู้ ล่าถามคนในกลุ่ม คาที่ไม่ใช่ตวั เอียงเป็ นคาตอนที่ผฟู้ ั งในกลุ่ม
อาจจะตอบออกเสียง หรืออาจเป็ นคาพูดที่ผเู้ ล่ายา้ ความเห็นของคนในกลุ่ม
เครื่องหมาย Sd แปลว่า ให้รอคาตอบ
1.จากเรือ่ งนี้ พระเยซูทรงชมมารียแ์ ละตาหนิมารธา ถูกต้องไหม Sd
ตอนนี้ผมชักสับสนแล้วซิ การมีน้ าใจรับแขกเป็นสิง่ ทีด่ ไี ม่ใช่หรือ Sd
การเตรียมอาหารให้แขกเป็นสิง่ ดีไหม? Sd
ถ้าอย่างนัน้ สิง่ ทีส่ งสัยคือ พระเยซูทรงพอใจกับมารีย์ และพระองค์ไม่ได้ทรงชมมารธา
2. ถ้าเราตัดสินว่า เรือ่ งนี้สอนว่า การเรียนพระคัมภีรส์ าคัญกว่าการทาอาหาร แล้วใครจะทาอาหารให้เราล่ะ? Sd หากเรา
บอกให้ภรรยาไปทาอาหารให้แขก ทาให้ภรรยาไม่ได้เรียนพระคัมภีร์ แล้วเราไปบอกเธอว่า จากเรือ่ งนี้ แสดงว่า เธอทา สิง่ ทีม่ ี
ค่าน้อยกว่า? Sd
ถ้าอย่างนัน้ เหตุใดพระเยซูจงึ ทรงพอใจมารีย์ แทนทีจ่ ะพอใจมารธา เรารูว้ า่ พระเยซูตรัสความจริงเสมอ แต่ตอนนี้ พระองค์
กาลังทรงชีใ้ ห้เราเห็นความจริงอะไร เราจะดูเรือ่ งนี้อกี สักครัง้ ? Sd
3.จาได้ไหม เราเห็นว่า มารธาเป็นคนทีเ่ ชิญพระเยซูมาทีบ่ า้ น? มีอะไรในเรือ่ งทีบ่ ่งบอกว่า มารธามองเห็นพระเยซูเป็นแขก
พิเศษ? Sd
เวลานี้คนฟงั อาจตอบว่า มารธาเป็นผูเ้ ชิญพระเยซู /เธอเรียกพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า” / มารียฟ์ งั พระเยซูสอน /อาจว่า
ตอนมารธาพบพระเยซู พระองค์ทรงมีสาวก แสดงว่าทรงเป็นพระอาจารย์ ล้วนเป็นคาตอบทีถ่ ูกต้อง
4.ในเรือ่ ง มารียก์ น็ งใกล้
ั ่ พระบาทพระเยซูฟงั ถ้อยคาของพระองค์ดว้ ย การนังใกล้
่ พระบาทมีความหมายอย่างไร? Sd
การนังใกล้
่ พระบาทนัน้ เป็นท่าทางของลูกศิษย์ อาจารย์ทต่ี ่างอุทศิ ตนให้กนั แสดงให้เห็นถึงการทุ่มเทให้ ความรูส้ กึ ว่า เป็น
พวกเดียวกัน
5.มารธาเรียกพระเยซูอย่างไร? พระองค์เจ้าข้านัน้ หมายความว่าอย่างไร? ตอนนี้ อยากจะยกมือขึน้ เพื่อบอกว่าพระองค์
เป็นผูส้ ูงส่ง เพื่อจะให้รวู้ า่ เวลามารธาพูดว่า พระองค์เจ้าข้า ไม่ได้หมายถึงว่า เธอรูว้ า่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า Sd
พระองค์ทรงมีฐานะเป็นอะไรในสายตาของมารธา? Sd
มารธารูว้ า่ พระเยซู ทรงเป็นคนสาคัญ คนทีเ่ หนือกว่าเธอ เธอเรียกพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า” ในขณะทีไ่ ม่ฟงั พระองค์เมือ่
ตัวเองอยู่ในครัว คุณคิดว่า การกระทาของเธอเป็นอย่างไร? Sd
การกระทาและคาพูดของมารธาไม่สอดคล้องกันอย่างไร คุณเห็นมันตรงไหนในเรือ่ ง? Sd
6. ในเรือ่ งบอกว่า มารธามีภาระในครัวมากและยังปรนนิบตั อิ ยู่คนเดียวด้วย บอกได้ไหมว่า เธอทาอาหารมาก ขนาดไหน และ
การทาอาหารครัง้ นี้ ยุ่งยากอย่างไร? Sd
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มารธาทาอาหารง่าย ๆ หรือทาอาหารชุดใหญ่? Sd
ใครเป็นต้นคิดเชิญพระเยซูมาทีบ่ า้ น? Sd
มีอกี คาถาม หาก มารธารูอ้ ยู่วา่ พระเยซูมสี งิ ่ ทีม่ คี ่าจะคุย สอน พวกเธอ
น่าแปลกไหมทีเ่ ธอเลือกจะทาอาหารแบบทีใ่ ช้เวลามาก? คุณคิดว่าการตัดสินใจของเธอเป็นอย่างไร? Sd
เห็นมารธาบ่นกับพระเยซูวา่ งานหนัก แต่เธอเป็นคนคิดทีจ่ ะใช้เวลาทาอาหาร เธอมีเหตุผลหรือไม่? Sd
7. สิง่ ทีม่ ารธาต้องการจากพระเยซูจริง ๆ คืออะไร? Sd มารธาพูดอะไร? กับใครกันแน่? Sd คาว่า พระองค์ไม่สนพระทัย
หรือ? คานี้ทาให้เรามองเห็นว่ามารธารูส้ กึ วางใจพระเยซูหรือไม่อย่างไร? Sd
8. คุณคิดว่ามารธาแก้ปญั หาของตัวเองอย่างไร?...”ขอให้พระองค์ทรงสังให้
่ มารียม์ าช่วย!” Sd มารธาปฏิบตั ติ ่อพระเยซู
อย่างไร? เธอทาเหมือนว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายหรือเปล่า? Sd ถูกแล้ว เธอทาเหมือนกับว่า เธอเป็นนาย และพระองค์
ทรงเป็นคนรับใช้ของเธอ! มารธากาลังทาให้เราเห็นว่าเธอคิดถึงผูอ้ นื ่ อย่างไร? Sd
9.ขณะทีเ่ ราฟงั มารธาพูด ฟงั คาตอบจากพระเยซู เราเห็นไหมว่า เหตุใดพระเยซูจงึ ทรงตาหนิมารธา และชมเชย มารีย์
พระองค์ตรัสว่า มีสงิ ่ เดียวทีเ่ ป็นอย่างไร? Sd
10. จริง ๆ แล้ว มารธาตาหนิใครสองคนทีท่ าให้เธอต้องมีงานหนักเกินกาลัง? Sd ใช่แล้ว เธอตาหนิมารียแ์ ละ พระเยซู แล้ว
มารธาตาหนิทงั ้ สองอย่างไร? Sd มารธาถามว่า “พระองค์ไม่สนพระทัยทีน่ ้องสาวให้เธอปรนนิบตั คิ นเดียว?” มารธา
ชีใ้ ห้เห็นว่ามารีย์ ทิ้งเธอให้ทาคนเดียว แต่จาได้ไหมว่า ใครเป็นคนเชิญพระเยซู? Sd ใครตัดสินใจทาอาหารมื้อใหญ่? Sd
ในเรือ่ งนี้ ไม่มกี ารพูดถึงคนทีร่ บั ผิดชอบต่อภาระอันหนักหน่วงของตัวมารธา ใครกันนะ ? Sd ใช่แล้ว มารธาไม่คดิ ว่าเธอ
เองเป็นคนต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นนั ้
11. สังเกตไหมว่า นอกจากทีม่ ารธาตัดสินใจทาสิง่ ทีท่ าให้เธอไม่ได้คุยกับพระเยซูแล้ว วิธแี ก้ปญั หาทีเ่ ธอสร้างขึน้ มาก็จะส่งผล
กับคนอืน่ ด้วย ? Sd ใช่แล้ว มารียจ์ ะต้องหยุดคุยกับพระเยซู อธิ บายซิ ว่า เหตุใดการตัดสิ นใจของมารธาจึงไม่
ฉลาดเลย Sd
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12. มารธาแสดงกริยานับถือพระเยซูหรือไม่อย่างไร? Sd คาพูดของมารธาแสดงอาการไม่เคารพพระองค์ เธอกล่าว
ว่าพระองค์ไม่สนใจปัญหาของเธอ และยังทา ราวกับว่า พระองค์ทรงเป็ นคนรับใช้ของเธอด้ วย
13. พระเยซูทรงแสดงอารมณ์อย่างไร ตอนทีพ่ ระองค์ตอบ มารธา? Sd จริ ง ๆ แล้ว พระเยซูตอบการทีม่ ารธา
แสดงอาการอย่างนัน้ ก็ได้ พระองค์ทรงตอบเธอแบบไหนได้บ้าง? Sd
พระองค์อาจจะไม่พอพระทัยกับมารยาททีไ่ ม่มีความเคารพ หรือพระองค์อาจจะเดิ นออกไปจากห้อง แต่พระองค์
ไม่ทรงตอบเธออย่างนัน้ ลองอธิบายถึงเวลาทีพ่ ระองค์ตรัสกับมารธาซิ Sd พระองค์ทรงอธิบายอย่างนุ่มนวลว่า สิง่ ทีม่ า
รียเ์ ลือกนัน้ ดีกว่า
14. แล้วมารธาแสดงอาการไม่เคารพอย่างอืน่ อีกไหม อย่างไร? Sd พระเยซูทรงเป็นอาจารย์ทใ่ี คร ๆ ก็นบั ถือ มารธาไม่ใช่
แค่ต่อว่าพระองค์ แต่ต่อว่าพระองค์ ต่อหน้าเหล่าสาวกของพระองค์ดว้ ย การทาเช่นนัน้ แสดงว่าเธอไม่เคารพพระองค์เลย
พระเยซูทรงตอบเธออย่างไร ด้วยความถ่อมพระทัย หรือการยกพระองค์ขน้ึ ? อย่างไร? Sd
15. พระเยซูทรงเรียกมารธาอย่างไร บอกได้ไหมว่า พระองค์ทรงรูจ้ กั เธออย่างดีหรือไม่? Sd ใช่แล้ว พระองค์ทรงสน
พระทัยด้วยการทีท่ รงเรียกชือ่ เธอ ถึงสองครัง้ !
16. จากเรือ่ ง เรามีขอ้ มูลไหมว่า ความกังวลของมารธาเป็นเพียงประเดีย๋ วประด๋าวหรือว่าเป็นนิสยั แท้จริงของเธอ? Sd
พระเยซูตรัสว่า เธอกังวลหลายเรื่อง แสดงว่านี่อาจเป็นนิสยั ของเธอ
17. มีอะไรในเรือ่ งทีท่ าให้เห็นว่า มารธาจะเลือกไม่ทาครัว แล้วมานั ่งฟงั พระองค์สอนก็ได้ Sd คุณตอบถูกแล้ว พระเยซูทรง
แสดงให้เห็นว่า มารธาเลือกได้ตอนทีต่ รัสว่า “มารียไ์ ด้เลือกเอาส่วนดี” จากประโยคนี้ เราเห็นได้วา่ มารธาเป็นคนตัดสินใจใช่
ไหม? จากคาของพระเยซู คุณมีความเห็นว่า พระเยซูตรัสอย่างไรถึงสิง่ ทีม่ ารธาเลือก? Sd
18. พระเยซูตรัสว่า "มารธา มารธาเอ๋ย เธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิง่ นัก สิง่ ซึ่งต้องการนัน้ มีแต่สงิ่ เดียว มา รีย์
ได้เลือกเอาส่วนดีนนั ้ " ตรงจุดนี้ พระเยซูกาลังบอกว่า การตัดสินใจของ มารธาเมือ่ เปรียบเทียบกับมารีย์ เป็นอย่างไร? สิง่
ทีม่ ารียเ์ ลือก เป็นสิง่ ทีด่ ี จาเป็น Sd
19. ดูเหมือนว่า มารธาคิดว่า สิง่ ทีเ่ ธอเลือกทานัน้ เป็นสิง่ จาเป็น ใช่ไหม? Sd พระเยซูทรงคิดว่า สิง่ ทีม่ ารธาทา จาเป็นไหม?
Sd การกินจาเป็นหรือไม่ ? Sd ช่วยทาให้เข้าใจหน่อยว่า มีอะไรทีพ่ ระเยซูอาจจะตรัสเกีย่ วกับสิง่ จาเป็นและไม่จาเป็น
ในเรือ่ งนี้ Sd
20. ในบ้านเมืองทีก่ ารต้อนรับแขกเป็นสิง่ สาคัญยิง่ นัน้ คนทัวไปจะคาดว่
่
า มารียต์ อ้ งทาอะไร? Sd มารียต์ ดั สินใจอะไรทัง้
ๆ ทีม่ นั เป็นเรือ่ งยาก? Sd มารียต์ ดั สินใจขัดกับอะไร? Sd ใช่แล้ว ขัดกับทัง้ ความคาดหวังของครอบครัวและประเพณี
ของสังคม
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21. เราเห็นว่า มารธาทาสิง่ ทีร่ อู้ ยู่วา่ มันเกินกาลัง ไม่อาจทาเสร็จ ลองคิดสักนิด เธอทาอะไรได้ทจี ่ ะช่วยให้สามารถ จัดการกับ
งานชิน้ นี้ได้? Sd
(มารธามีทางเลือกได้อกี มากมาย หนุนใจให้คนคิดว่า มารธาน่าจะทาอะไรแทน เมื่อเธอเห็นว่า เธอไม่สามารถทางานนัน้
เสร็จเองได้)
22. มีอะไรทีจ่ ะช่วยมารธาได้? Sd แล้วใครทีเ่ ธอจะไปขอให้ชว่ ย ได้? Sd หลายครัง้ ทีเ่ ราฟงั เรื่องราวและหา
ความหมาย มีหลายคนตอบว่า เธอน่าจะไปหา พระเยซู ทูลถามพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า ดิฉนั ไม่สามารถทาครัวเสร็จคน
เดียวได้ จะทาอย่างไรดี?”
23. ทีม่ ารธาไม่ไปหาพระเยซูเพือ่ ขอความช่วยเหลือ เป็นเพราะเธอขีอ้ าย ใช่หรือไม่? Sd คุณเห็นว่าท่าทีของเธอเป็น
อย่างไร? Sd ให้เปรียบเทียบท่าทีของมารธากับพระเยซู
24.เปรียบเทียบการเลือกของมารียแ์ ละมารธา เหมือนกันหรือแตกต่างกัน ? Sd
มีคนไหนให้พระเยซู และคนไหนรับจากพระองค์? Sd
การกระทาอันใดทีพ่ ระเยซูให้คุณค่ามากกว่า ? Sd
สิง่ นี้บอกอะไรกับเรา? Sd
เราหวังว่า ผูฟ้ ั งจะค้นพบว่า มารธาได้ทาํ อะไรเพื่อพรเยซู ในขณะที่มารียเ์ ข้ามารับจากพระองค์ พระเยซูทรงบอกว่า งานที่
มารธากําลังทําเวลานี้ ไม่ได้เป็ นสิ่งจําเป็ น และตรงนี้ เราอาจนําไปคุยสนทนาหัวข้อเรื่องการพยายามทาดี กับพระคุณของ
พระเจ้า. !...

คาถามของคุณบอกสไตล์การสอน
ก่อนที่จะตั้งคําถามเพื่อช่วยให้คนพบข้อสังเกตจากเรื่องอย่างที่คุณพบ เราจําเป็ นต้องมองดูวิธีการใช้คาํ ถามที่ครูแต่ละคนใช้
ผูฟ้ ั งจะมองผูเ้ ล่าแบบไหน ขึ้ นอยู่กบั วิธีต้งั คําถาม... การใช้เสียง การออกอารมณ์ ภาษาท่าทาง และประโยคคําถาม เหล่านี้
บอกบุคลิกภาพของแต่ละคนได้ อย่างเช่น ครูที่ดุ อาจารย์ใจดี หรือเพื่อนร่วมแกงค์ไต่เขา
สไตล์ครูดุน้ัน ไม่เข้ากันกับการเล่าเรื่องเจาะใจ เพราะความเข้มงวดทําให้ผฟู ้ ั งรูส้ ึกว่า “มันคงไม่มีคาํ ตอบที่ถูกต้อง และขืน
ฉันตอบผิด ๆ ไป ฉันก็จะต้องอายต่อหน้าคนมากมาย” ดังนั้นคนจึงไม่ตอบสนองง่าย ๆ ในการเล่าเรื่องเจาะใจ เรา
สนับสนุ นให้คนใช้ความสามารถในการให้เหตุผลที่พระเจ้าประทานให้ และหนุ นใจให้คนค้นพบความลํ้าลึกฝ่ ายวิญญาณใน
พระคําของพระเจ้า เราไม่ตอ้ งการเป็ นครูดุๆ
ส่วนอาจารย์ใจดีก็มกั จะยิ้ มและใจกว้าง แต่คาํ ถามจากอาจารย์ทาํ ให้เห็นคําตอบชัดเจนอยู่แล้ว ผูฟ้ ั งคิดว่าผูส้ อนกําลังสื่อว่า
“ผมยืนอยู่บนยอดความรูส้ งู สุด คุณฉลาดพอที่จะปี นขึ้ นมาจนถึงยอดเขา เพื่อแสดงว่าคุณนะ ได้รบั ข้อมูลที่ผมมีไหม?”
61

ผูเ้ รียนจะมีส่วนในการสนทนา แต่หากดูดี ๆ จะเห็นว่า คนที่เข้ามีส่วนร่วมในการตอบคือคนที่คิดเร็ว สามารถให้คาํ ตอบที่
ถูกต้องเสมอ
พวกเขาชอบวิธีการของผูเ้ ล่า เพราะมันเป็ นความสุขที่จะได้อยู่กบั กลุ่มคนที่รูม้ ากกว่าคนอื่น
น่ าเสียดายที่คนกลุ่มนี้ ไม่ได้คิดถึงคนอีกพวกหนึ่ งซึ่งไม่ได้เข้ามีส่วนในการสนทนา พวกเขารูส้ ึกตัวเองไม่เก่ง ไม่มนั ่ ใจใน
ตัวเอง และไม่เชื่อว่าตัวเองจะไต่เขาขึ้ นไปได้
ส่วนคนเล่าที่มีสไตล์เป็ นเพื่อนที่ร่วมไต่เขานั้น จะช่วยให้ทุกคนรูส้ ึกว่า พวกเขากําลังไต่เขาไปด้วยกัน และก็พบเจอข้อมูล
ด้วยกัน
ตอนพักเที่ยงของการอบรมครั้งหนึ่ ง ผูเ้ ข้าร่วมอบรมทําให้เห็นว่า ผูเ้ ล่าที่มีสไตล์แบบเป็ นเพื่อนไต่เขาด้วยกันนั้น สําคัญมาก
เธอกล่าวว่า “ฉันชอบเรื่องมารธากับมารียม์ าก มันทําให้ฉนั ต้องเอามาคิด รูไ้ หมว่าฉันชอบอะไรมากที่สุด?” “อะไรล่ะที่
คุณชอบ?”
“ก็ชอบตอนที่เราไม่รคู ้ าํ ตอบ และคุณปล่อยให้เราหาคําตอบให้คุณนะซิคะ”
“โอ!‛ ฉันร้อง “ดีจริง.. ฉันทําตัวอย่างสิ่งที่เราสอนกันในเล่าเรื่องเจาะใจสําเร็จ ความจริงนะคะ เล่าเรื่องนี้ หลายครั้งมาทัว่
โลก ดังนั้นเมื่อตั้งคําถาม ส่วนใหญ่ตวั เองก็จะรูค้ าํ ตอบแล้ว แต่ก็อยากให้คุณมีโอกาสค้นหาบ้าง จึงไม่ตอบให้”
เธอพยักหน้า “ทราบแล้วค่ะ แต่ดิฉนั กําลังพูดถึงที่ ๆ คุณไม่รูค้ าํ ตอบ แต่คุณให้พวกเราหาให้ ชอบที่คุณไม่กลัวที่จะให้เรารู ้
ว่า คุณไม่ได้รูไ้ ปหมด
อืมม... ฉันคิด ได้ทาํ หน้าที่ของตัวเองแล้ว ไม่จาํ เป็ นที่จะต้องบอกใคร ๆ ว่า เรารูท้ ุกอย่างที่กาํ ลังค้นหา รูท้ ุกอย่างที่กลุ่ม
กําลังพบ ทั้งเธอและเพื่อน ๆ ในกลุ่มต่างเข้าร่วมการเล่าเรื่องเจาะใจเต็มร้อย พวกเข้ารูส้ ึกว่า ได้รบั อนุ ญาต ได้มีเสรีที่จะคิด
และค้นหา เราได้ไต่เขาไปด้วยกันจริง ๆ
ไม่ว่าจะนําเรื่องที่คุน้ เคยเท่าไรมากเล่าก็ตาม ผูเ้ ข้าอบรมยังต้องค้นหา มีขอ้ สังเกต และปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ โดยเขาค้นพบ
สิ่งใหม่ ๆ ที่ฉนั เองไม่เคยคิดมาก่อนเสมอ การค้นพบใหม่ดงั กล่าว ไม่ได้เกิดจากการตอบคําถามของฉัน แต่มนั เกิดขึ้ น
ในช่วงการสนทนาแลกเปลี่ยน และพระวิญญาณประทานความเข้าใจให้เกิดขึ้ นในความคิดของคนที่คอยฟั งเสียงพระองค์
การคุยกันนั้นจุดประกายให้แต่ละคนอยากค้นพบและยังเป็ นเวทีให้คนได้แบ่งปั นสิ่งที่พวกเขาเพิ่งจะเข้าใจด้วย
วิธีการเป็ นเพือ่ นร่วมไต่เขา
วิธีการใช้คาํ ในการตั้งคําถามสามารถทําให้คนอยากเข้ามามีส่วนร่วม หรือทําให้เขาท้อใจไปเลยก็ได้ ถ้าผูเ้ ล่าถามว่า “อับ
ราฮัมเอาอูฐไปกี่ตวั ?” อย่างนี้ เท่ากับต้องการคําตอบที่ชดั เจนถูกต้อง ผูฟ้ ั งก็จะคิดว่า ฉันต้องตอบให้ถูก ... คําถามแบบนี้
มักจะทําให้การสนทนาไปต่อยาก
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แทนที่จะเป็ นอย่างนั้น คุณอาจใช้เสียงที่ทาํ ให้รูส้ ึกว่า แปลกใจ และคุณถามว่า “เอ ... อับราฮัมมีอฐู กี่ตวั นะ?” ท่าทาง
การแสดงออกทางใบหน้า และเสียง แสดงว่า คุณพยายามคิดถึงจํานวนนั้นเองจริง ๆ อย่างนี้ ทําให้คนรูส้ ึกอยากอาสาตอบ
หากมีคนหนึ่ งกล่าวว่า “12‛ คุณอาจตอบว่า “ลองดูซิ เป็ น 12 หรือมากกว่านั้น?” อาจมีใครอีกคนว่า “14” คุณตอบว่า
“อา.. เห็นด้วย ผมคิดว่า เป็ น 14 ขอบคุณครับ เป็ นคําตอบดี”
คุณทําท่าเหมือนกับว่า คุณต้องการความช่วยเหลือ คนก็จะอยากตอบกลับมา ไม่ว่าจะเป็ นช่วงการเล่าเรื่องรวดเดียวจบหรือ
ช่วงสังเกต หรือช่วงปรับใช้ก็ตาม คนรูส้ ึกอยากช่วยคุณ และรูส้ ึกสบายใจมากพอที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและบอกความคิด
แทนที่จะพยายามตอบให้ถูกต้องที่สุด
คุณสร้างบรรยากาศด้วยวิธีการถามของคุณเอง เมื่อครูหรือศิษยาภิบาลสอน พวกเขามักถูกมองว่า เป็ นคนรูค้ าํ ตอบทุกอย่าง
คนส่วนใหญ่ ไม่เคยเจอกับวิธีการเรียนด้วยการสนทนาแลกเปลี่ยนอย่างที่เราใช้กนั ผูเ้ ล่าสามารถทําให้เกิดการเข้ามามีส่วน
ร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใหม่ ๆ ที่ไม่คุน้ กับการตอบแบบต้องใช้ความคิดรวบยอดเช่นนี้ ด้วยการไม่ทาํ ตัวเป็ นเหมือน
คุณครูที่ตอ้ งการคําตอบถูกต้องที่สุด
ตอนที่ คนเริ่มค้นพบข้อมูลต่าง ๆ มากขึ้ น ผูเ้ ล่าตอบกลับด้วยความประหลาดใจและความชื่นชมยินดี อาจพูดว่า “โอ..ฉัน
ชอบตรงนั้น “ “คิดว่า คุณคงมีความคิดอะไรตรงนั้นใช่ไหม?” หรือ “เออ.. ฟั งดูดีมากนะ”
บางครั้งคนแบ่งความคิดซึ่งไม่ตรงกับเรื่องราวเลย ในฐานะที่เป็ นเพื่อนไต่เขาด้วยกัน ผูเ้ ล่าสามารถช่วยเบนคําพูดของเขาไป
โดยถามขอความกระจ่าง การเบนความสนใจแบบนี้ ไม่ทาํ ให้เขารูส้ ึกตะขิดตะขวงใจ
ตัวอย่างเช่น คนบางคนอาจพูดอะไรออกมาที่คิดว่าแน่ แต่คุณรูว้ ่า มันไม่ได้อยู่ในเรื่องนั้นเลย คุณพูดได้ว่า “ช่วยฉันด้วยซิ
มันอยู่ที่ไหนในเรื่องของเราล่ะ?” หรือเมื่อคุณรูว้ ่า คําพูดนั้นไม่ช่วยทําให้เรื่องดีขนึ้ คุณก็ตอบกลับโดยไม่ให้เขาเสียหน้า ไม่
ต้องแก้ไขเขาต่อหน้าคนอื่น คนนั้นก็จะยังมีความรูส้ ึกดี ๆ และยังพยายามค้นหาต่อไปได้
หากมีการแบ่งปั นความคิดที่ไม่ถูกต้อง หรือ มีขอ้ สงสัย การขอให้คนในกลุ่มออกความเห็นก็เป็ นทางออกที่สุภาพเช่นกัน
“ฮืมม.. น่ าสนใจ แล้วคุณคนอื่นคิดอย่างไรล่ะ เราเห็นสิ่งนั้นในเรื่องหรือเปล่า?” เรายอมให้การสนทนาอยู่กบั คนในกลุ่ม
เท่ากับเราไม่ทาํ ตัวเป็ นเหมือนคุณครูหรืออาจารย์ และพระคําของพระเจ้าจะเป็ นคําตอบสุดท้าย
จําไว้ว่า ยิ่งคุณทําท่าเหมือนไม่รอู ้ ะไร ผูฟ้ ั งก็จะพยายามช่วยคุณมากขึ้ น คุณพยายามทําบุคลิกเช่นนี้ เพื่อช่วยถามคําถามและ
นําการสนทนาต่อไป หากคุณทําตัวรูไ้ ปเสียทุกเรื่อง พวกเขาก็จะรีรอ ไม่ยอมตอบคุณ ดังนั้นต้องพยายามไม่ให้กลุ่มของ
เรามีบรรยากาศแบบห้องเรียน เพราะในบรรยากาศแบบนั้น คนกลัวว่าจะตอบผิด
เริ่มต้นถามด้วยการใช้คาํ เงื่อนไขอย่างเช่น “ผมสงสัยว่า ....” “เป็ นไปได้ไหมที่....?.” “มันเหมือนอย่างนี้ ใช่ไหม?” “คุณ
เห็นอะไรล่ะ...?” “อันนี้ น่ าจะมีความหมายว่าอะไร?”
ลักษณะการตั้งคําถามแบบใช้ประโยคค้นหา แสดงความไม่แน่ ใจ
จะช่วยให้เกิดบรรยากาศเป็ นเพื่อนค้นคว้าด้วยกัน
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ทักษะที่ทา้ ทายมากที่สุดในขบวนการเล่าเรื่องเจาะใจ และต้องใช้เวลาฝึ กฝนมากก็คือ ทักษะในการตั้งคําถาม นัน่ เอง ไม่ใช่
ว่าคุณทําท่าไม่รเู ้ รื่องอะไรในขณะที่คุณรูด้ ี แต่เป็ นการตั้งคําถามในแง่ที่ว่าคุณเป็ นคนที่กาํ ลังค้นหาเช่นกัน การใช้คาํ ถาม
เช่นนี้ จะช่วยให้คนฟั งได้แบ่งคําตอบให้คุณ
การนาเสนอตอนทีส่ อง
การสนทนาถึงการปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ
การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ
ก่อนหน้านี้ เมื่อเราดูเรื่องมารธากับมารีย์ เราพบการปรับใช้ฝ่ายวิญญาณที่น่าสนใจมาก เราค้นพบสิ่งที่สาํ คัญจากพระคํา
ของพระเจ้า และเรายังคิดถึงว่าพระเจ้าจะให้เราปรับใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไร
ส่วนต่อไปของขบวนการเล่าเรือ่ งเจาะใจคือ การถามที่ช่วยนําให้คนฟั งเริ่มสนทนา และค้นพบการปรับใช้ฝ่ายวิญญาณที่
คุณได้พบมาก่อน ทักษะนี้ ทั้งท้าทายและเป็ นรางวัลของเราด้วย คุณจะต้องไม่ยอมที่จะยื่นขุมทรัพย์ให้กบั ผูฟ้ ั งไปเลย แต่
จําเป็ นที่จะต้องสร้างทักษะในการสร้างคําถาม เพื่อช่วยให้คนฟั งพบขุมทรัพย์ดว้ ยตัวเอง
ต่อไปนี้ เป็ นคําถามตัวอย่างที่จะช่วยให้คนฟั งพบการปรับใช้จากเรื่องมารธาและมารีย์ ก็เหมือนเคย เมื่อเราพบการปรับใช้
ฝ่ ายวิญญาณ เรื่องราวจะถูกตรวจสอบตั้งแต่ตน้ จนจบ ให้สงั เกตว่า แต่ละครั้ง ก่อนที่จะถาม ก็มีการพูดทบทวนข้อสังเกตไป
ก่อน จากนั้นจึงถาม ซึ่งทําให้การปรับใช้ของผูฟ้ ั งนั้น ย้ายจากเรื่องธรรมดาทัว่ ไป กลายเป็ นการปรับใช้ที่เจาะจงและเป็ น
ส่วนตัวขึ้ น
1.ในเรื่ อง มารี ย์ออกจากครัวมานัง่ ใกล้ พระบาทพระเยซู และเรี ยนสิง่ ที่พระองค์ทรงสอน การทาเช่นนี ้ มี ความหมายอย่างไรกับเราในปั จจุบนั ? เรา
มานัง่ ใกล้ พระบาทของพระเยซูและเรี ยนด้ วยได้ ไหม ? Sd
เราหวังให้ คนฟั งคิดว่า..... วันนี ้ การเรี ยนรู้พระคาของพระเจ้ า หรื อการนมัสการก็เหมือนกับการฟั งจากพระเยซู สาหรับเรา การใส่ใจในสิง่ ที่กาลัง
เรี ยนจริง ๆ ก็เหมือนกับการนัง่ ใกล้ พระบาทของพระเยซูนนั ้
2. เราเห็นว่า มารธาทางานหนักเกินกาลัง เราทุกคนวันนี ้ มีปัญหาแบบเดียวกันได้ ไหม เราคิดอย่างไร ? Sd เราจะตอบรับ ทางานทุกอย่างที่

ผ่านเข้ ามาไหม? Sd 
3. ทุกวันนี ้ คนที่ทางานรับใช้ คนทางานในที่ทางาน หรื อที่บ้าน ได้ ทาจนเกินกาลังบ้ างหรื อเปล่า ? เหตุการณ์ แบบนี ้เกิดขึ ้นได้ อย่างไร?
ปฏิกริยาอย่างไร เมื่องานที่เราทานันมากเกิ
้
นกาลัง เอาเวลาที่เราควรเรี ยนรู้จกั พระเจ้ าไปหมด? Sd

Sd เรามี

4. คนเรามีการเลือกในชีวติ ไหม ?Sd คนเราเลือกสิง่ ที่ดดู ีเพราะว่า เป็ นการเลือกเพื่อทางานดี ๆ แม้ กระทัง่ งานรับใช้ ได้ ไหม ?
บางทีคนเราอาจจะเลือกทาบางสิง่ ให้ พระเจ้ า ทัง้ ๆ ที่พระเจ้ าไม่ได้ ทรงเรี ยกให้ เขาทา ทาไมจึงเป็ นไปได้ อย่างนันล่
้ ะ ? ทาไมคนจึงถึงเลือกทางาน
เพื่อพระเจ้ าทัง้ ๆ ที่พระองค์ไม่ได้ ขอหรื อประสงค์ให้ เขาทา? เคยเป็ นแบบนี ้ไหม เคยเห็นแบบนี ้ไหม? เล่าให้ เราฟั ง
เป็ นไปได้ อย่างไรที่เราอยากทางานเพื่อพระเจ้ า แต่มนั กลับทาให้ เราห่างเหินจากพระองค์ .  Sd เราแก้ ไขได้ อย่างไรเมื่อเราเห็นว่า การรับใช้ มา
เอาเวลาที่ควรมีให้ พระเจ้ าของเราไปหมด
5.มารธาตาหนิมารี ย์วา่ ไม่ช่วยรับแขก วันนี ้ เมื่อคนเรารับผิดชอบมากเกิน ใครเป็ นคนที่มกั ถูกตาหนิ? คนเรามักจะมาช่วยรับผิดชอบงานที่มาก
เกินไป หรื อเขาจะตาหนิผ้ อู ื่น? คุณสังเกตเห็นอะไร ? Sd
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6. เราเห็นว่า มารธากล้ าต่อว่าพระเยซู บอกว่าพระองค์ไม่ทรงสนพระทัยปั ญหาของเธอ วันนัน้ คนเราตาหนิคนอื่นเพราะการตัดสินใจของตนเอง
หรื อเปล่า? คนเราตาหนิพระเจ้ าเพราะการตัดสินใจของตนเอง แล้ วเหตุการณ์ไม่เป็ นไปอย่างที่คดิ พวกเขาเห็นว่า พระเจ้ าไม่ทรงสนพระทัย อย่าง
นันหรื
้ อเปล่า? Sd
7. เราเห็นจากในเรื่ อง มารธารู้วา่ พระเยซูทรงเป็ นครู และทรงมีสาวก เธอเรี ยกพระองค์วา่ “พระองค์เจ้ าข้ า” ซึ่งเท่ากับเธอมองว่า พระองค์ทรงเป็ น
ผู้นาชีวติ เป็ นคนที่อยู่เหนือเธอ เสร็จแล้ วเธอมาบอกให้ พระองค์แก้ ปัญหาให้ แล้ ววันนี ้ล่ะ คนเรามีปัญหา (ที่อาจจะสร้ างขึ ้นมาเอง) แล้ ว
อธิษฐานต่อพระเจ้ าแห่งจักรวาล และบอกให้ พระองค์แก้ ปัญหาให้ เราทาอย่างนันหรื
้ อเปล่า ? Sd
คนเราทาอย่างไร? Sd จะเรี ยกพระเจ้ าว่า พระองค์เจ้ าข้ า แล้ วมาบอกให้ พระองค์ทรงแก้ ปัญหาที่เราทาขึ ้นมาเอง? คุณคิดอย่างไร ?  Sd
8.การต่อว่า เป็ นเรื่ องน่าสนใจ พระเจ้ าทรงรู้สกึ อย่างไร เมื่อคนเราทาอะไรไม่ถกู แล้ วมาหาพระองค์ ทูลว่า พระองค์ไม่ทรงสนพระทัยเลยหรื อที่คน
อื่นไม่ช่วยข้ าพระองค์? Sd
9. เราเห็นว่า มารี ย์เลือกสิง่ ที่ดี แต่พี่สาวคือมารธากลับต่อว่าการเลือกของน้ อง ในวันนี ้ล่ะ... มีบ้างไหมที่คนเลือกสิง่ ดี และแล้ วพวกเขาก็ถกู คน
ตาหนิตเิ ตียน? Sd
มันเกิดขึ ้นอย่างไรบ้ าง ที่ไหน? บางทีอาจเป็ นที่บ้าน ที่ทางาน โรงเรี ยน ในการรับใช้ บางทีก็อยู่ในกลุม่ ผู้รับใช้ ด้วยกันเองเสียอีกใช่ไหม? Sd
10. เรารู้สกึ อย่างไร ที่เลือกสิง่ ดี แต่กลับถูกคนทาให้ อาย? Sdเราได้ เห็นว่า พระเยซูทรงจัดการกับความไม่ร้ ูจกั เคารพผู้อื่นนี ้อย่างไร นี่ ... เรา
ได้ เรี ยนรู้อะไรจากพระองค์? Sd
11. เป็ นไปได้ ไหมที่เราจะทางานใช้ แรงเหมือนมารธา แล้ วในเวลาเดียวกันก็เรี ยนจากพระเจ้ านมัสการพระองค์ในเวลาเดียวกัน ? พยายาม
อธิบายว่า มันเป็ นเหมือนกับอะไร Sd
12. ในอีกทาง คุณคิดไหมว่า คนหนึ่งอาจจะอยู่ในฐานะคล้ าย ๆ มารี ย์ เรี ยนรู้ศกึ ษาพระคัมภีร์ และในเวลาเดียวกัน ใจของเขากลับคิดถึง
โครงงานอื่น? Sdคุณหรื อคนที่คณ
ุ รู้จกั มีประสบการณ์แบบนี ้ไหม? Sd
13. ครัง้ หนึ่งฉันอ่านพระคัมภีร์ไป อธิษฐานไป แต่ใจกลับล่องลอยไปที่อื่น คิดเรื่ องอื่น เรื่ องงาน ... อย่างนี ้เกิดขึ ้นกับคนอื่น ๆ บ้ างไหม? (หยุด)
จากเรื่ องของมารธาและมารี ย์ คุณจะอธิบายเรื่ องใจลอยอย่างไร ? Sd
14. พระเยซูตรัสกับมารธาว่า มารี ย์ได้ เลือกสิง่ ที่ใครเอาไปจากเธอไม่ได้ วันนี ้ มีคนที่เลือกความสัมพันธ์ของเขากับพระเยซูก่อนเรื่ องอื่นจนคนอื่น
ติเตียนเขาไหม? สิง่ ที่วา่ นี ้อาจจะเป็ นการเชื่อในพระองค์ การแสวงหาที่จะลึกซึ ้งกับพระองค์มากขึ ้น หรื อการเลือกรับใช้ พระองค์ ... Sd การเลือก
แบบไหนที่จะทาให้ เกิดความขัดแย้ งขึ ้น? Sd
15. พระเยซูตรัสถึงการเลือกของมารี ย์... พระองค์ไม่ได้ ควบคุมการตัดสินใจของเธอ เรื่ องนี ้มีความหมายอะไรกับเราบ้ าง? ถ้ ามี มีแบบไหน?
Sd

16. ลองคิดถึงศาสนาอื่นที่เข้ ามาในความคิด (หยุดเพื่อให้ คนอื่นได้ คดิ ) ในศาสนานัน้ ผู้ตดิ ตามเขาทางานเพื่อพระของเขา เพื่อทาให้ พอใจ หรื อ
ว่าพวกเขาได้ รับจากพระเจ้ าโดยไม่ต้องเสียอะไร ไม่ต้องทาอะไร
ให้ เปรี ยบเทียบศาสนาที่เน้ นความสาคัญของการทาดีกบั สิง่ ที่พระเยซูทรงเห็นว่าดี Sd
17. จากที่เราเห็น เมื่อมารธารู้วา่ เธอมีงานมากเกินกว่าที่จะทาได้ เธอหันไปโทษพระเยซูกบั มารี ย์ ไม่โทษตัวเอง เมื่อมารธาเห็นว่า เธอไม่อาจ
ทางานนันให้
้ สาเร็จ เราเห็นว่า เธอมองข้ ามการที่จะถามพระเยซูวา่ เธอควรทาอะไร เมื่อคิดเช่นนี ้ ลองคิดว่า ในวันนี ้เราควรจัดการกับเวลาของเรา
อย่างไร เมื่อเจอปั ญหางานมากเกิน ... เรื่ องนี ้สอนอะไรเราถึงการเลือกให้ ถกู ต้ อง ? Sd
18.พระเยซูทรงชมมารี ย์ที่เธอเลือกฟั งพระองค์ แม้ วา่ มันตรงกันข้ ามกับความคิดเห็นของคนอื่น และขัดกับวัฒนธรรม สิง่ นี ้สอนอะไรให้ เรา ? Sd
ในการแสวงหาพระเจ้ า ในการใช้ เวลากับพระองค์ เราเคยเลือกที่ทาให้ ขดั กับวัฒนธรรมหรื อการต้ องการของคนอื่นหรื อเปล่า ? อย่างไร ? Sd
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คุณเพิ่งทําการนําเสนอเรื่องของมารธากับมารียโ์ ดยใช้วิธีการเล่าเรื่องเจาะใจ คุณอาจจบเรื่องแตกต่างกันออกไป และอาจจบ
ด้วยการอธิษฐาน หรือใช้การเสริมสร้างทางบวก หรือถามคําถามอย่างเช่น
 คุณเรียนอะไรจากเรื่องนี้ ?
 พระเจ้าทรงชี้ ให้เห็นอะไร?
 คุณเรียนรูจ้ กั พระเจ้าในแง่ไหน?
 มีอะไรที่คุณค้นพบและจะช่วยคุณในสัปดาห์ต่อไป?
ยังมีแบบฝึ กขุดค้นเรื่องเชิงลึกในภาคผนวกข. วิธีการเตรียมคําถาม เดินทางผ่านเรื่องตัวอย่าง
การเสริมสร้างทางบวก
คุณค่าที่ได้เพิ่มเติมจากการสืบค้นเรื่องราวก็คือ ผูฟ้ ั งจะรูเ้ รื่องเป็ นอย่างดี หลังจากที่สืบค้นเรื่องและปรับใช้ ผูเ้ ล่าอาจตัดสินใจ
ที่จะช่วยเสริมการเรียนทางบวก ทําให้เรื่องราวฝังแน่ นในชีวิตของผูฟ้ ั ง
ตัวอย่างเช่น ในการฝึ กปฏิบตั ิการ 5 วัน ผูเ้ ข้าร่วมจะได้เรื่องทั้งหมด 21 เรื่อง หลังจากนั้น พวกเขาก็ตอ้ งพยายามที่จะจําทุก
เรื่องที่ได้เรียนไปแล้ว ก็ตอ้ งมีการทบทวน ฝึ กฝน เพื่อเก็บไว้ในความทรงจํา
บางทีเราอาจจะขอให้คนฝึ กเล่าเรื่องด้วยการเล่าให้กนั และกัน หรืออาจขอให้บางคนแต่งกลอน แต่งเพลงเพื่อเล่าเรื่อง อะไร
ก็ตามที่ออกมาเป็ นการเล่าปากเปล่า และช่วยให้คนจําเรื่องราวอย่างถูกต้องก็ดีท้งั นั้น
การเสริมสร้างทางบวก จะเป็ นประโยชน์แก่คนที่อ่านไม่ออก หรือไม่มีพระคัมภีรใ์ นภาษาของเขา ไม่มีเรื่องบันทึกเสียงใน
ภาษาที่เขาเข้าใจได้ เขาเหล่านี้ ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดเท่าที่จะมากได้
พอเจอปั ญหาแบบนี้ ทําให้เราต้องพยายามหาทางแก้แบบคุณภาพ หากพวกเขาต้องการเรื่องที่บนั ทึกเสียงในภาษาของพวก
เขาหรือ? โอกาสที่ยอดเยี่ยมสุดคือ การจัดแบ่งเวลาในการอบรมเพื่อไปบันทึกเสียงเพื่อเอากลับบ้านไป
2-3 ปี ในการเล่าเรื่องเจาะใจ เราคิดถึงคํา“กระเป๋าใจ” เรากล่าวว่า“เมื่อคุณเรียนรูเ้ รื่องแล้ว เรื่องก็อยู่ในกระเป๋าใจของคุณ”
ต่อมาเราเจอปั ญหาในหมู่คนที่อ่านไม่ออก พวกเขาเรียนเป็ นร้อย ๆ เรื่อง เขารูเ้ รื่อง แต่เพราะเขาไม่อาจเขียนรายการเรื่อง
ได้ จึงจําไม่ได้ว่า เรื่องไหนบ้างที่ตวั เองรู ้
ทําให้เราพัฒนาหนังสือ กระเป๋าใจ เป็ นการ์ดขนาดเล็กที่มีภาพของเรื่องที่จะช่วยให้เขาจําเรื่องนั้น ๆ ได้ มันไม่ได้เป็ น
ไอคอนที่จะเอามาจํา แต่เป็ นลายเส้นที่บอกถึงเอกลักษณ์ของเรื่องนั้น เราจะเคลือบมันไว้และสวมแหวนกุญแจเข้าไปเป็ น
พวงเลย พวกเขาก็จะมีการ์ดกระเป๋าใจเป็ นส่วนตัว ... แบบนี้ คนที่อ่านออกแต่ตอ้ งเรียนเรื่องเยอะก็ชอบด้วย
เราขอบคุณพระเจ้าที่ประทานพระคุณโดยให้เรามีคาํ ตอบที่มีคุณภาพ
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บทที่ 6
วิธีการนาสนทนาแลกเปลี่ยน
เมื่อเรากําลังอยู่ในช่วงสนทนา พระเจ้าสามารถใช้ประสบการณ์ในอดีตและความรูใ้ นพระคัมภีรม์ าช่วยให้เราตั้งโจทย์
คําถามขึ้ นมา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรูว้ ่า ควรคุยกันเรื่องอะไร และพระองค์จะทรงนําขณะที่คุณกําลังสอน
ทักษะหนึ่ งที่สาํ คัญมากคือ การฟั งและการตอบกลับ คุณจะต้องตั้งใจฟั งพระคําของพระเจ้าขณะที่เตรียมเรื่อง และใน
ฐานะที่เป็ นคนเล่าเรื่อง ก็จะต้องตอบกลับสิ่งที่พระเจ้าทรงสําแดงให้เห็นในเรื่อง เช่นกัน ระหว่างการสนทนา คุณฟั ง และ
ตอบ คุณต้องฟั งคนอื่นให้ดี และตอบเขากลับอย่างดีดว้ ย
คุณตาทีร่ กั
ในช่วงเวลาหนึ่ งของวัน คนในหมู่บา้ นหนึ่ งกําลังรวมตัวกันรอบ ๆ ผูอ้ าวุโสเพื่อคุยกัน บางคนเลือกที่จะนัง่ กับผูอ้ าวุโสที่มกั
ให้ขอ้ มูลดี ๆ บางคนก็นัง่ กับผูอ้ าวุโสที่มกั ฟั งคนอื่นพูด แต่มีชายชราคนหนึ่ งที่ใคร ๆ ก็อยากคุยดัวย จริง ๆ แล้ว ชาวบ้าน
เรียกเขาคนนี้ ว่า คุณตาที่รกั
แม้คุณตาที่ใครๆรักจะให้ขอ้ มูลแห่งปั ญญา เขายังเป็ นคนที่ฟังคนอื่น นอกเหนื อไปจากนี้ เขามักให้ความเข้าใจมากขึ่น
เขารูว้ ่า จะแบ่งปั ญญาให้กบั คนอย่างไร เขาให้โอกาสชาวบ้านคิดและค้นพบ แม้เขาจะมีความรูม้ ากกว่าใครๆ เขาก็ยงั
สนับสนุ นให้ทุกคนที่มาคุยด้วยนั้นได้แบ่งปั นความคิดของพวกเขาเสมอ บ่อยครั้งที่เขาไม่พดู อะไรแม้ว่า เขาจะรูค้ าํ ตอบ ทํา
ให้คนที่มาหาเขา คิดเป็ นและแก้ปัญหาได้ดี
คุณตาที่รกั สนับสนุ นให้ลูกชาย ภรรยา และลูกสาวออกความคิดเห็น เขาไม่กลัวที่จะให้คนอื่นพูด เพราะเขารูว้ ่า เขามี
ความรูม้ ากกว่า เขารูว้ ่า ยิ่งทําให้คนอื่นกล้า และมัน่ ใจเท่าไร พวกเขาจะยิ่งนับถือผูน้ ําอย่างเขามากขึ้ นเท่านั้นคนที่ติดตามก็
เลียนแบบวิธีการนําของเขา จึงคอยสนับสนุ นให้คนอื่นได้คน้ หาสติปัญญา ลูกๆ ของคุณตาเติบโตมาเป็ นคนที่ฉลาดและ
มัน่ ใจ เขาเดินตามทางของพ่อ
มีเรื่องในพระคัมภีรเ์ ล่าถึงวันที่พระองค์ทรงสอนประชาชน 5000 คน แต่คนเหล่านี้ หิว พระเยซูทรงถามสาวก ทรงเปิ ด
โอกาสให้ท้งั ฟิ ลิปและคนอื่นได้คิดว่า พวกเขาจะแก้ปัญหากันอย่างไร แต่ไม่มีใครขอให้พระองค์ทาํ การอัศจรรย์เลย ดังนั้น
พระเยซูจึงทรงให้คาํ ตอบด้วยการทําการอัศจรรย์ เอาอาหารของเด็กชายคนเดียวมาเลี้ ยงคนทุกคน !
ครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระเยซูทรงให้สาวกและคนอื่น ๆ มีโอกาสคิดและตอบคําถามโดยใช้มุมมองแบบพระองค์ สามปี ที่
พระองค์ทรงอบรมพวกเขา หนุ นใจให้ฟังพระดํารัส คิด และเชื่อวางใจ ให้เขาปรับเอาสติปัญญาที่ได้รบั นั้นไปใช้ พระเยซูทรง
เตรียมให้พวกเขารับใช้ และนําผูอ้ ื่น
วันนี้ เมื่อเราสนทนาแลกเปลี่ยนกันในแบบของการเล่าเรื่องเจาะใจ หลายคนที่เข้ามามีส่วนร่วมนั้น เป็ นผูน้ ําในครอบครัว
หรือการรับใช้อยู่แล้ว ดังนั้นเขาจึงมีความรูม้ ากกว่าคนที่เขาสอนและนําอยู่ เราขอตบมือให้กบั ทุกคนที่ไม่รีบตอบ แต่ให้คน
อื่นได้มีโอกาสคิดและตอบ
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ที่ได้เห็นผูน้ ําที่มีปัญญา มีความมัน่ ใจเหล่านี้ ปล่อยให้คนอื่นได้ตอบทําให้เรามีความสุขมาก พวกเขาเห็นว่า การให้คนอื่น
คิด ตอบกลับ บอกความคิดของพวกเขานั้นมีคุณค่ายิ่ง ผูน้ ําเหล่านี้ ก็เหมือนกับทั้งคุณตาที่รกั และพระเยซู คือเขารูว้ ิธีที่จะ
สร้างความมัน่ ใจให้คนอื่น เขารูว้ ่า คนเหล่านี้ จําเป็ นต้องได้สติปัญญาจากเขา และก็ได้แบ่งปั นในเวลาที่เหมาะสม
ความท้าทายในการฟั งและตอบกลับ
ตอนแรกที่คุณพยายามสร้างทักษะในการเล่าเรื่องเจาะใจนั้น มีหลายอย่างที่ตอ้ งจํา คนที่มาใหม่ๆ มักสนใจในการนําเสนอ
ในการเล่า การเรียบเรียงเป็ นลําดับขั้นตอน การตั้งคําถาม น่ าสนใจที่พวกเขาจะมุ่งมัน่ ในขบวนการสอนจนกระทัง่ สิ่งสําคัญ
ที่สุดถูกมองข้ามไป นัน่ คือ คนฟั ง! หน้าที่ของคุณคือการสนทนาเรื่องราวในพระคัมภีรก์ บั คนอื่น หากไม่ฟังคนพูดและ
ถามให้ดี และไม่ยอมตอบกลับสิ่งที่เขาเสนอเข้ามา ก็จะไม่มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด
วิธีการดีที่สุดในการเข้าไปกระตุน้ สร้างสรรค์ความคิดก็คือ ใช้การสนทนา หลังจากที่ได้ใช้เวลาค้นพบขุมทรัพย์อนั มีค่า
มากมายในเรื่อง ก็เป็ นการดีที่จะพูดถึงเรื่อง..กับคนอื่น ๆ ดังนั้น แทนที่จะมามัวคิดแต่ว่าจะนําเสนอเรื่องอย่างไร วาง
แผนการพูด ตั้งคําถาม ฟั งพวกเขาอย่างไร ขอให้คุยเรื่องราวนั้นกับเขา สนทนากันในหัวข้อนั้น
ระหว่างที่คุย อาจใช้คาํ ถามเพื่อช่วยเริ่มต้นการสนทนาตอนที่คุณเล่าเรื่องไป หวังว่า คําถามของคุณจะช่วยให้คนได้พบ
ขุมทรัพย์ที่คุณพบในตอนที่เตรียมเรื่อง เราทุกคนพูดกับคนอื่น ๆ ทุกวันโดยไม่มีสิ่งที่จดบันทึก เราคุยกันเรื่องอะไร ๆ ที่
เราสนใจ ทําตัวผ่อนคลาย และค่อย ๆ คุยกันไปถึงเรื่องราวนั้น จริงแล้ว การฟั งและตอบกลับเป็ นศูนย์กลางของการเล่า
เรื่องเจาะใจ “คานิยามของการเล่าเรือ่ งเจาะใจคือ การฟั ง และตอบกลับ” นัน่ เอง
การฟั งและตอบกลับจากการกระทาเรื่องหนึ่ งที่เราค้นคือ สดุดี 23 คนส่วนใหญ่จะคุน้ เคยกับพระคําตอนนี้ เมื่ออ่านไปช้า
ๆ และถามไปด้วย จะช่วยให้เราได้ยินสิ่งที่พระเจ้าประทานไว้ให้เราอย่างน่ าประหลาด
ครั้งหนึ่ ง ราเมชซึ่งเป็ นผูอ้ าํ นวยการแผนกโลกชาวพุทธของเรา เล่าให้ฟังว่า เขาสอนสดุดี 23 แบบการเล่าเรื่องเจาะใจ ( คิด
ดูซิ เขาเป็ นชาวเนปาลที่เราเคยอบรมการเล่าเรื่องเจาะใจ!) ฉันรูส้ ึกขําที่เขาใช้สดุดี 23 สอนด้วยวิธีนี้ ก็เลยขอให้เขาสอน
พวกเรา และเป็ นวันที่จะไม่ลืมไปชัว่ ชีวิต
ดูจากรายงานนี้ จะเห็นว่า ฉันช้าในการฟั งเรื่องและฟั งผูเ้ ล่า แล้วลองดูวิธีที่คุณราเมชคอยโปรยเศษขนมปั งจนทําให้ฉนั เข้ามา
ใกล้ขุมทรัพย์ เขาถอยไปและปล่อยให้ฉนั ค้นพบเอง เขาจะฟั งและให้เงื่อนงําบางอย่างที่ทาํ ให้ฉนั ก้าวเข้าไปค้นพบ
เขาใช้คาํ ถามทั้งเรื่อง แต่ขอ้ มูลที่ช่วยพันผูกเรื่องนั้นยังคงอยู่ทุกวันนี้ ฉันจะข้ามคําถามไปบ้าง แต่จะเน้นคําถามที่ช่วย
เชื่อมโยงเรื่องเข้าด้วยกัน
เขาถามว่า “อย่างแรก เจ้าแกะนั้นมันกล่าวถึงผูเ้ ลี้ ยงว่าอย่างไร?”
ฉันตอบอย่างที่เคยเรียนรูม้ า “ผูเ้ ลี้ ยงของฉัน... หมายความว่า เรารูจ้ กั พระเยซูเป็ นส่วนตัวได้”
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แต่ราเมชไม่ยอมให้ฉนั ก้าวข้ามไปเร็วขนาดนั้น ในการเล่าเรื่องเจาะใจเราจะต้องฟั งอย่างตั้งใจว่า เรื่องเล่าอย่างไร เราจึงจะ
มาหาทางปรับใช้ให้เข้ากับตัวเรา
ราเมชบังคับให้ฉนั ช้าลง และฟั งว่า เรื่องเป็ นอย่างไร ให้มองพระคําตอนนี้ อย่างละเอียด เขาพยายามให้ฉนั ฟั งจริง ๆ
ตกลง ฉันยอมฟั ง คิดว่าจะตรวจสอบวิธีการของเขา จริง ๆ แล้ว สงสัยว่า เป็ นไปได้อย่างไร ที่นักเรียนของฉันจะมาสอนพระ
คําที่ฉนั ทั้งรูด้ ี ทั้งสอนมาหลายครั้ง แถมยังเขียนอีกด้วย
“นี่ เป็ นแกะพูดใช่ไหม?” เขาถาม ฉันพยักหน้า
“อ้าว เจ้าแกะพูดถึงผูเ้ ลี้ ยงได้อย่างไร มันอ้างถึงเขาอย่างไร?” “คุณกําลังหมายความว่า เจ้าแกะมันเรียกผูเ้ ลี้ ยงว่า พระองค์
อย่างนั้นหรือ?”
“ใช่แล้ว “ราเมชตอบ “คุณไม่เห็นหรือว่า มันมองผูเ้ ลี้ ยงมาจากไหน?”
“หา... อะไรนะ?” ฉันไม่เข้าใจ
“เจ้าแกะตัวที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ ลี้ ยงมันอยู่ตรงไหน? เห็นหรือเปล่า?“ ราเมชรุกเข้ามา เพราะเขาอยากให้ฉนั เห็นสิ่งที่ฉนั ไม่เคย
พบมาก่อน (ในการเล่าเรื่องเจาะใจเรามักไม่รุกให้คนเห็นสิ่งที่เราเห็นในเรื่อง แต่ตรงจุดนี้ ราเมชเคยเรียนกับฉัน
ต้องการแบ่งความเข้าใจของเขาอย่างยิ่ง ในการฟั งและตอบกลับตอนนี้ ราเมชรูว้ ่า การที่เขารุกเร้าให้ฉนั ช้าลงและคิดดี ๆ
เป็ นเรื่องที่รบั ได้ เพราะเรารูจ้ กั กันดี)
“อืมม เดาเอาว่า หากแกะมีคนนํา เท่ากับผูเ้ ลี้ ยงจะอยู่ขา้ งหน้าแกะใช่ไหม”
“ใช่แล้ว นัน่ แหละ!‛ ราเมชร้อง “ และลองมาดูตอนที่มนั เข้าไปในหุบเขาเงามัจจุราชซิ มันพูดถึงผูเ้ ลี้ ยงอย่างไร?”
“พระองค์ ? “ ฉันตอบ
“ดูให้ดีอีกที” ราเมชกระตุน้ “เรื่องบอกว่า ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใด ๆ เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์ แกะมัน
เรียกผูเ้ ลี้ ยงอย่างไร มันกล่าวถึงผูเ้ ลี้ ยงแบบไหน?”
“โอ รอเดี๋ยว” ฉันร้อง “เข้าใจแล้ว มีการเปลี่ยนแปลง ตอนนี้ เจ้าแกะกําลังพูดกับผูเ้ ลี้ ยงนี่ นา ไม่ได้พดู ถึงผูเ้ ลี้ ยงแล้ว แต่
เป็ นการพูดต่อหน้า ว้าว! นี่ มนั ยอดจริง ๆ “
“ใช่ และดูต่อไป ผูเ้ ลี้ ยงอยู่ตรงไหน มีการเปลี่ยนแปลงนะ ดูซิ”
“ดูอะไรล่ะ?” ฉันถาม
“ดูว่ามีอะไรเปลี่ยน จ้องเลย ก่อนหน้านั้น ผูเ้ ลี้ ยงอยู่หน้าฝูงแกะ ตอนนี้ เขาอยู่ที่ไหน?”
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“ตกลง ตอนนี้ เห็นแล้ว” ฉันตอบ “ตอนแรกผูเ้ ลี้ ยงอยู่ขา้ งหน้า ต่อมา เขามาอยู่กบั แกะเลย”
“ถูกต้อง ตอนแรกเขานําแกะไป และตอนนี้ อยู่ขา้ ง ๆ” ราเมชยิ้ มกว้าง “แต่นัน่ ยังไม่หมด อ่านต่อไป เรื่องพูดถึง
“พระองค์”อีก แกะมันกล่าวว่า .. พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ดว้ ยนํ้ามัน .. หากพระองค์ทรงเจิมแกะ พระองค์อยู่ที่
ไหนตอนนี้ ?”
“เออ ฉันเห็นแล้วล่ะ ตอนนี้ พระองค์อยู่เหนื อแกะ”
“อ่านต่อไป” ราเมชหนุ นใจฉัน “เรื่องบอกว่า .. แน่ ที่เดียวที่ความดีและความรักมัน่ คงจะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืน
ชีวิตของข้าพเจ้า... แกะมันรูส้ ึกว่า พระองค์ทรงอยู่ตรงไหนล่ะทีนี้?”
“อืมม... เห็นแล้วล่ะ นี่ มนั ยอดจริง ๆ” ฉันเห็นด้วย
ตอนนี้ หน้าตาของราเมชเป็ นประกาย “พระผูเ้ ลี้ ยงทรงอยู่ขา้ งหน้า ข้างๆ ทรงอยู่เหนื อและทรงตามติดเจ้าแกะ พระองค์ทรง
อยู่รอบมันทัว่ ตัวเลย”
จากตรงนั้น เรามาถึงตอนจบของเรา เราจึงไปหาการปรับใช้ จะไม่ทาํ อย่างนั้นได้อย่างไร เราจึงคุยกันว่า มีอะไรบ้างที่เราจะ
ไปปรับใช้จากสิ่งที่เราเห็นในเรื่อง นี่ เป็ นการค้นพบใหม่ พระเยซูทรงเป็ นผูเ้ ลี้ ยงของเรา ทรงอยู่ขา้ งหน้า ข้างๆ เหนื อเรา
และอยู่ขา้ งหลังเรา พระองค์ทรงครอบครองการสนทนาของเรา รูอ้ ย่างนี้ ...ทําให้ใจเป็ นสุขเหลือเกิน
ความคิดตอนท้าย บางครั้งเมื่อกลับเข้ามาที่สาํ นักงาน เพื่อนร่วมงานก็จะมาคุยถึงความผิดพลาดของเรา และเห็นว่า พระ
เจ้าทรงเมตตา และช่วยให้เราผ่านมันไปได้ครั้งแล้วครั้งเล่า ฉันมีความเห็นว่า “ พระเจ้าทรงอยู่ขา้ งเรา ขณะที่เราท้าทาย
พวกเขา พระเจ้าทรงเป็ นผูส้ นับสนุ นอย่างเข้มแข็ง พระองค์ตรัสว่า .. ทําไปและอย่ากังวล เราจะปกป้องเจ้า และเราจะคอยดู
ไม่ให้ใครแอบเข้ามาลอบกัดเจ้า..”
แล้วสดุดีบทนี้ จึงกลับมาหาฉัน “โอ... สดุดีบทที่ 23 นี่ นา! พระเจ้าทรงปกป้องข้างหลังเรา..มันเป็ นการบอกเช่นเดียวกันว่า
แน่ ทีเดียวที่ความดีและความรักมัน่ คงจะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า”
อืมม... ครูฟังนักเรียน ทั้งสองได้ยินจากตอนที่ต่างก็คุน้ ดี
การแลกเปลี่ยนอย่างนี้ ที่ผเู ้ ชื่อท้องถิ่นมีโอกาสสอนคนที่มาจากตะวันตก มาจากยุโรปกลายเป็ นเรื่องธรรมดาไปแล้ว
มิชชันนารีในประเทศอย่างอินเดีย โตโก โมแซมบิค ไนเจอร์ และฟิ ลิปปิ นส์ ต่างเข้ามาฝึ กอบรมการเล่าเรื่องเจาะใจกับครูที่
เป็ นคนท้องที่
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ที่สุด การเล่าเรื่องเจาะใจมาจบอยู่ที่คน คนที่ฟังคนอื่น คนที่ฟังพระคําของพระเจ้า การฟั งและการตอบกลับนั้นมีให้กบั ทุก
คน ผลที่ได้แสดงว่า คนที่ได้ยินเสียงของพระเจ้าไม่ใช่คนที่นําสูงสุดและแบ่งความรูใ้ ห้คนอื่นเท่านั้น แต่คนที่เป็ นครูทอ้ งถิ่นที่
ได้อบรมเหล่ามิชชันนารีไปแล้วสาม สี่รุ่นต่อ ๆ กันไป
รายละเอียดทีน่ าไปสู่ความสาเร็จ
เราเชื่อว่า รายงานที่กล่าวมาจะช่วยบันดาลใจให้คุณได้เรียนรูก้ ารเล่าเรื่องเจาะใจและเพิ่มพูนทักษะใหม่เสมอ ให้เราเริ่มต้น
ส่วนที่ช่วยผูเ้ รียนที่อ่านได้ แม้คุณคิดว่า จะไม่สามารถจําคําถามได้เลย ต้องเขียนลงไปอยู่ดี แต่มนั สําคัญยิ่งที่จะไม่เขียน
คําถามที่คุณต้องการถามเกี่ยวข้องกับเรื่อง การระลึกถึงคําถามทําได้โดยการคิดไปตามเนื้ อเรื่อง ให้เนื้ อเรื่องได้ช่วยเตือน
ให้คุณนึ กถึงคําถามที่เตรียมไว้ได้ เรื่องราวกลายเป็ นวิธีช่วยจํา เนื้ อเรื่องกลายเป็ นโน้ตของคุณ!
คิดทบทวนบทนาของคุณ
ตอนนี้ คุณค้นพบขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่มากมาย และคุณอาจเอาเข้าไปเพิ่มลดในบทนําของคุณได้ หากคุณเห็นว่า ข้อมูลในบท
นํามีอยู่ในเรื่องแล้ว ก็ควรเอาตอนนั้นออกไปจากบทนํา
ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะวางแผนนําเรื่องจากปฐมกาล 12:1-9 โดยพูดว่า “เรื่องนี้ เป็ นเรื่องของชายคนหนึ่ งที่พระเจ้าทรง
เรียกให้ออกจากครอบครัว และประเทศของเขาเพื่อสร้างชาติใหม่” แต่เมื่อคุณใช้เวลาคิด ขณะที่คน้ ขุมทรัพย์ของเรื่องอยู่
คุณตระหนักว่า ข้อมูลดังกล่าวมีอยู่ในเรื่องของอับรามแล้ว ดังนั้นจึงเอาข้อมูลตรงนั้นออกไป
แต่หากคุณเกิดมีความเข้าใจเรื่องราว และเห็นว่า ข้อมูลบางอย่างนั้นควรเสริมเข้าไป ก็ให้เสริมเข้าไปตอนที่เป็ นบทนําได้
อย่างเช่น หนึ่ งในขุมทรัพย์ที่เราพบในเรื่องของมารธาและมารีย์ เป็ นเรื่องของการที่มารธาได้เลือกที่จะทําอาหารมากมาย
เลี้ ยงแขก อีกประการที่ทาํ ให้เราตกใจคือ วิธีการที่มารธาพูดกับพระเยซู ทั้งวิจารณ์และสัง่ ให้พระเยซูทาํ โน่ นนี่ ต่อหน้า
สาวกของพระองค์ เรื่องนี้ เริ่มต้นที่พระเยซูกบั สาวกเข้าไปในเมืองหนึ่ ง แต่ในเรื่องเรารูว้ ่า พระเยซูรบั เชิญจากมารธา ไม่ได้
มีเขียนไว้ว่า มีสาวกอยู่ที่นัน่ ด้วย
เพื่อทําให้คนฟั งเข้าใจ ควรเริ่มต้นเรื่องประมาณนี้ “ เมื่อพระเยซูทรงอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงเลือกบางคนให้ติดตาม
พระองค์ไป เขาเหล่านี้ คือสาวกซึ่งจะไปไหนมาไหนกับพระองค์เสมอ ยกเว้นเวลาที่พระคัมภีรบ์ อกว่า พระองค์เสด็จไปผู ้
เดียวหรือบางครั้งพระองค์นําไปเพียงสองสามคน” ข้อมูลนี้ จะทําให้เราเข้าใจว่า พระเยซูไปที่บา้ นมารธาพร้อมกับสาวกของ
พระองค์ดว้ ย
ในฐานะที่เป็ นคนเล่าเรื่อง ต้องระลึกเสมอว่า จะมีคนหนึ่ งหรือมากกว่านั้นไม่มีความรูใ้ นพระคัมภีรเ์ ลย นอกจากที่คุณเล่า
ตอนนําเรื่อง ดังนั้นถ้าจะให้การสนทนาแลกเปลี่ยนประสบความสําเร็จเป็ นอย่างดี ก็จาํ เป็ นที่ตอ้ งให้ขอ้ มูลกับผูฟ้ ั งในบทนํา
เรื่อง หรือในเรื่องอย่างชัดเจน
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หากคุณสอนเรื่องบางเรื่องกับทุกคนแล้ว ก็ต้งั คําถามซึ่งมีเนื้ อหาอยู่ในเรื่องที่ได้ฟังกันมาก่อนหน้านี้ ด้วยกัน ให้ระลึกเสมอ
ว่า เรื่องส่วนใหญ่มีขอ้ มูลมากมายพออยู่แล้ว คุณไม่จาํ เป็ นต้องไปหาเนื้ อหาจากที่อื่นมาเล่าเพิ่มเติม
บางโอกาส มีการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในบทนํา อย่างเช่น กฎของพระเจ้าเกี่ยวกับคนโรคเรื้ อน วันสะบาโต การกินอยู่ หรือ
ความรูส้ ึกของชาวยิวที่มีต่อคนชาวสะมาเรีย เหล่านี้ จะช่วยให้คนได้เข้าใจเรื่องลึกซึ้ งขึ้ น
เช่นกัน หลังจากที่สนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นหลังการเล่าเรื่อง คุณอาจแนะนําสัญลักษณ์บางอย่างที่อยู่ในเรื่องได้ ช่ วย
ให้ผฟู้ ั งได้คน้ พบความหมายของสัญลักษณ์ดว้ ยการเล่าอีกเรื่อง นําเขาไปสู่เรื่องใหม่ หรือข้อใหม่ในพระคัมภีร์ โดยเล่าแบบ
เจาะใจ ให้ทาํ แบบนี้ ถ้าคุณเห็นว่า ผูฟ้ ั งจะเข้าใจลึกซึ้ งมากขึ้ นได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําให้คุณทํา
เช่นนั้นหรือไม่
การเพิ่มข้อมูลเข้าไปในเรื่องต้องชัดเจน ง่ายต่อการที่จะนําไปปรับใช้ในชีวิต เริ่มต้นด้วยการพูดว่า “มีอีกเรื่องที่เกิดขึ้ น
หลังจากเรื่องนี้ นานทีเดียว... “ แล้วคุณก็นําเขาไปสู่พระคําตอนที่มีสญ
ั ลักษณ์หรือรูปแบบเฉพาะ ส่วนใหญ่เรื่องที่สองจะอยู่
ในพันธสัญญาใหม่
ตัวอย่างเช่น หากคุณเล่าเรื่องโมเสสกับงูทองเหลืองในหนังสือกันดารวิถี 21:4-9 และคนในกลุ่มได้คน้ พบขุมทรัพย์ ได้ปรับ
ใช้ในชีวิตแล้ว คุณอาจกล่าวว่า “คงนานมาก ถ้าเราจะต้องสนทนาเรื่องในพระคัมภีรท์ ุกเรื่องด้วยกัน มีบางเรื่องที่เกิดขึ้ นใน
ยุคหลัง ๆ ที่อยากจะเล่าสู่กนั ฟั ง เรื่องของโมเสสกับงูทองเหลืออาจจะช่วยให้เราได้คน้ พบอะไรได้มากขึ้ น (หากมีเวลา คุณ
อาจจะนําเรื่องด้วยการเล่าจากยอห์น 3:1-16 แต่หากเวลาน้อย ก็ในนาเรือ่ งโดยรวมข้อ 1-13 เข้าไปและเล่าเรื่องสั้นๆ
ที่พระเยซูทรงเล่าให้กบั ชายผูเ้ คร่งศาสนา ในข้อ 14-16 จําไว้ว่าจะต้องเล่าในสไตล์ของการเล่าเรื่องเจาะใจ !
โมเสสยกงูข้ นึ ในถิ่นทุรกันดารอย่างไร บุตรมนุษย์ก็ตอ้ งถูกยกขึ้นอย่างนั้น เพื่ อทุกคนที่ เชื่ อในพระองค์จะมีชีวติ นิ รนั ดร์
เพราะว่า พระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่ อทุกคนที่ เชื่ อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มี
ชีวติ นิ รนั ดร์
ฟั งคาตอบกลับจากผูฟ้ ั งเรือ่ ง คําตอบที่ผฟู ้ ั งตอบมา จะทําให้คุณได้รูว้ ่า เขาต้องการอะไร และเขามีคาํ ถามอะไรเฉพาะตัว
บ้าง ถ้าเข้าใจก็จะช่วยให้คุณได้ต้งั คําถามที่เหมาะสม อย่างนี้ เรียกว่า “การสอนจากชัว่ ขณะนั้น “
คําถามส่วนใหญ่ควรจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คนทําหรือพระเจ้าทรงทํา คําถามเหล่านี้ จะช่วยให้ผฟู ้ ั งค้นพบความจริงฝ่ ายวิญญาณ
เพียงแค่ทบทวนการกระทํา คําพูดของบุคคลในเรื่อง ให้ระวังคําถามว่า “ทําไม?” เพราะมันอาจทําให้ผฟู ้ ั งเดาเรื่อง
คาดคะเนเรื่องโดยไม่มีการสนับสนุ นจากพระคําตอนนั้น ควรใช้คาํ ถามว่า “อะไร?” เป็ นหลัก น่ าสนใจว่า คําตอบนั้นจะ
นําไปสู่คาํ ตอบที่ไม่ได้ถามออกมาว่า “ทําไม?”
ตั้งคําถามที่ช่วยให้เกิดการสังเกต หลังจากที่ได้พดู ถึง ตอนสั้น ๆ ของต้นเรื่อง อาจพูดว่า “เรื่องตอนแรกนี้ บอกเราถึงความ
เชื่อของบุคคลในเรื่องอย่างไร? (คุณอาจเลือกคนใดคนหนึ่ งขึ้ นมา) ..จากเนื้ อเรื่อง คน ๆ นั้นให้คุณค่ากับอะไรบ้าง?”
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พูดว่า “””มีอะไรในตอนนี้ ที่บอกถึงพระลักษณะของพระเจ้าบ้าง?” หรือ “เราเห็นความซื่อตรงของพระเจ้าตรงนี้ ไหม?”
เมื่อเราค้นคว้าต่อไปในส่วนต่าง ๆ ของเรื่อง ให้ดูว่า บุคคลในเรื่องได้แสดงอาการไม่นับถือ กลัว สับสน โลภ หรือนํ้าใจ ความ
กล้าหาญ ความไว้วางใจ หรือแสดงปั ญญาจากการกระทําหรือคําพูดของเขาอย่างไร คําถามจะต้องได้คาํ ตอบจากเนื้ อเรื่องที่
เล่าไป
หากมีคาํ ถามที่ตอ้ งได้คาํ ตอบ ใช่ ไม่ใช่ เราอาจจะถามต่อไปหากคําตอบว่า ใช่... “ช่วยหน่ อยซิ คุณเห็นคําตอบจากตอนนี้
อย่างไร (หรือที่ไหน)?
ช่วยให้ผูฟ้ ั งนาความจริงจากเรือ่ งไปปรับใช้ ขณะที่สนทนาไปเพื่อหาการปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ ขอให้ต้งั ใจฟั ง และหา
โอกาสที่จะถามว่า ตัวเขา หรือคนที่เขารูจ้ กั นั้นเคยมีความรูส้ ึกหรือมีปฏิกริยาอย่างคนในเรื่องบ้างไหม (เช่น กลัว สงสัย เชื่อ
หวังใจ สับสน) เมื่อเขาตอบว่า มี... หรือได้คาํ ตอบจากท่าทางว่า ใช่ ก็เป็ นเวลาดีที่จะถามต่อไปว่า “ใครต้องการแบ่งปั น
ประสบการณ์น้ันบ้าง?”
แบ่งปั นการปรับใช้ส่วนตัว เมื่อคุณทําการสนทนาเรื่องการปรับใช้เสร็จ หากพระเจ้าทรงนํา คุณก็อาจแบ่งปั นได้ว่า เรื่อง
ตอนนั้น สัมผัสชีวิตคุณอย่างไร หรือคุณอาจจะถามว่ามีส่วนใดในเรื่องที่สมั ผัสชีวิตของพวกเขาบ้าง
ส่วนประกอบสาคัญของคาถามทีด่ ี คําตอบจะต้อง
 มีบรรจุอยู่ในเรื่อง
 พิสจู น์ได้ดว้ ยเรื่องนั้น

ข้อมูลนอกเรือ่ ง หากว่า เราจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลข้างนอกเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจ เราก็สามารถเติมข้อมูลนั้นเข้าไปในบท
นําเรื่องเป็ นข้อพระคํา หรือข้อพระคําที่เติมเข้ามานั้น อาจส่งให้กบั ผูฟ้ ั งไปพร้อมกับเนื้ อเรื่องก็ได้
แต่ทาํ แบบนี้ นานๆ ครั้ง เพราะข้อพระคําที่เติมเข้ามา ทําให้คนฟั งต้องพึ่งการค้นคว้าของคนเล่า แทนที่จะฟั งเรื่อง ผูเ้ ล่าจะตั้ง
คําถามเกี่ยวกับพระคัมภีรจ์ ากสิ่งที่ผฟู ้ ั งได้รบั มาจากการฟั งครั้งก่อนก็ได้
คําตอบที่ดี เมื่อคนตอบคําถามได้ดี ก็ให้หนุ นใจ อย่างเช่น “ตอบได้ดีมาก” “ผมไม่เคยคิดอย่างนั้นมาก่อน” “เออ เป็ น
คําตอบที่เข้าท่ามาก”
คาตอบทีไ่ ม่ค่อยดีนัก หากคุณคิดว่า ผูฟ้ ั งตอบไม่ค่อยดี คุณอาจพูดว่า “ ไหน ให้เรากลับไปดูซิว่า มันเข้ากับเรื่องหรือเปล่า
“ หากข้อสรุปที่ได้น้ันผิดไป คุณอาจจะต้องรับผิดเอง กล่าวว่า “ขอโทษนะ ผมเล่าตอนนั้นยังไม่ชดั เจน “ หรือ “คําถาม
ของผมยังไม่ชดั เจนพอ”
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หากคําตอบ หรือคําถามของผูฟ้ ั งออกนอกเรื่อง คุณพูดได้ว่า “เราจะคุยกันเรื่องนั้นเวลาอื่นแล้วกัน” หรือ “บางทีเราอาจจะ
พบคําตอบในเรื่องต่อไป” คําถามบางอย่างไม่ได้พาไปทางดี และทําให้ท้งั กลุ่มออกนอกทาง หากคุณใช้เวลาไปตอบคําถาม
แบบนั้น
หากกลุ่มค่อนข้างใหญ่ และเวลามีนอ้ ย
การถาม และตอบกลับเป็ นวิธีมาตรฐานของการเล่าเรื่องเจาะใจ หากมีเวลาไม่พอสําหรับคําตอบ หรือกลุ่มใหญ่เกินไป จน
ไม่อาจได้คาํ ตอบ ก็ยงั มีทางเลือก ครูอาจจะถามคําถามแบบโน้มน้าวใจ คือคนฟั งต้องคิดตอบคําถาม แต่ไม่ตอ้ งพูดออกมา
ดัง ๆ คุณต้องมัน่ ใจว่า ได้ให้เวลาพอกับความคิด อย่างน้อยสองสามวินาที เพื่อให้คนฟั งคิดคําตอบได้
รักษาความถูกต้อง คุณค่าของการทบทวน
ข้อดีของการสนทนาแลกเปลี่ยนในแบบของการเล่าเรื่องเจาะใจคือ เครื่องมือในการทบทวน
การทบทวนในการเล่าเรื่องเจาะใจจะเกิดผล ให้คุณค่ามากที่สุด เมื่อเรานําเสนอเรื่องเป็ นลําดับเหตุการณ์อย่างถูกต้อง
แทนที่ครูจะให้บทนําเรื่อง ครูอาจถามคนที่เคยฟั งเรื่องมาก่อน ให้กล่าวทบทวนย่อ ๆ ทั้งเนื้ อเรื่องและสิ่งที่คน้ พบ
อาจมีคนใหม่เข้ามาร่วมในการสอน หรืออาจจะมีใครขาดหายไป การทบทวนเรื่องก่อนหน้าจะช่วยคนที่พลาดเรื่องราวนั้น
ไป การที่ให้ผเู ้ รียนได้ทบทวนเรื่อง ทําให้เขาได้ใช้ความจําของเขา
ยิ่งกว่านั้น ทุกคนควรได้แบ่งปั นขุมทรัพย์ที่เขาคนพบครั้งก่อน รวมถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู ้ การทบทวนทําให้คนได้ประทับ
ข้อมูลนั้นในความคิด นี่ เป็ นเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้ยินคําพยานว่าเขาได้ใช้เรื่องนี้ อย่างไรในสัปดาห์ก่อน
เช่นกัน เมื่อสมาชิกในห้องเรียนได้รบั โอกาสที่จะแบ่งปั นสิ่งที่เรียนมาในการพบปะกันครั้งก่อน ครูก็จะต้องทําให้มนั ่ ใจว่า
เรื่องก่อนหน้านั้น ทุกคนเข้าใจ และค้นพบขุมทรัพย์ที่ถูกต้อง หากคนที่ฟังยังคงงงสิ่งที่ตวั เองเรียน ไม่สามารถเล่าเรื่องได้
เท่ากับว่า ครูจะต้องทบทวนให้ทุกคนอีกครั้ง
ไม่มีเหตุผลที่จะเล่าเรื่องใหม่ จนกว่าทุกคนจะเข้าใจเรื่องก่อนหน้าเป็ นอย่างดี
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บทที่ 7
การปรับใช้อย่างถูกต้อง ค้นพบช้าง
เมื่อคนเล่าเรื่องเพิ่มพูนทักษะการสืบเสาะของเขา เขาก็จะเริ่มเห็นรายละเอียดในพระคัมภีรท์ ี่ครั้งแรก ๆ นั้นเขามองไม่เห็น
แม้รายละเอียดนั้นเป็ นเรื่องเล็ก ๆ แต่เมื่อพบมันเขาจะรูส้ ึกตื่นเต้นมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อพบส่วนเล็ก ๆ ที่น่าสนใจ ผู ้
เล่าจะต้องระวังที่จะยังคงมองเห็นภาพรวมของเรื่องนั้นอยู่ เขาจะต้องจําเสมอว่า พระคัมภีรน์ ้ันเป็ นมากกว่าหนังสือบันทึก
ประวัติศาสตร์ เขาจะต้องไม่พลาดข่าวสารฝ่ ายวิญญาณที่เรื่องราวนั้นบ่งบอก
ตัวอย่างเช่น หลายคนเล่าเรื่องดาวิดกับโกลิอทั พวกเขาก็เทศนา และนําการสนทนาเรื่องดาวิดเป็ นเยาวชนชายตัวเล็กที่มี
ความสามารถมาก และกล้าหาญ มัน่ ใจพอที่จะเผชิญหน้ากับยักษ์จนเอาชนะเขาได้ และก็นําเรื่องไปปรับใช้ในชีวิตว่า “ เรา
ควรเป็ นเหมือนดาวิด และกล้าหาญในสถานการณ์ที่ยากเย็น”
เป็ นเรื่องราวที่น่าสนใจ แต่.. เรื่องราวมีเพียงแค่นี้หรือ?
แม้ว่าเรื่องจะมีขอ้ มูลแบบนั้น แต่คาํ สอนฝ่ ายวิญญาณกลับถูกมองข้ามไป ในเรื่อง ดาวิดรูว้ ่า พระเจ้าของเขาสามารถจัดการ
เจ้ายักษ์ใหญ่ และต่อต้านกองทัพที่เชื่อพระปลอม ยิ่งกว่านั้น กองทัพอิสราเอลและกษัตริยซ์ าอูลควรจะวางใจว่าพระเจ้าจะ
ทรงเอาชนะยักษ์น้ันรวมไปถึงพระปลอมที่พวกศัตรูเชื่ออยู่ อิสราเอลกลับไม่ไว้วางใจพระเจ้า ในสงครามจริง ประเทศที่
นมัสการพระปลอมนั้นจะพ่ายแพ้เมื่อมีคน ๆหนึ่ งที่ดูไม่สาํ คัญเดินไปด้วยความเชื่อ
ทุก ๆ เรื่องจะพบความจริงข้อเล็ก ๆ ที่มีค่า แต่คุณจะต้องฟั งเรื่องทั้งหมด เพื่อว่าคุณจะได้เข้าใจความจริงที่สาํ คัญสุดซึ่งมีอยู่
ในเรื่องนั้น
หลักการค้นพบช้างจะช่วยเราในฐานะเป็ นผูเ้ ล่าเรื่องได้รกั ษาความถูกต้องของเรื่องราวในขณะที่พยายามค้นหาขุมทรัพย์ฝ่าย
วิญญาณ
อย่างแรกคือ พลาดช้างไป
คุณอาจเคยได้ยินเรื่องคล้าย ๆ กันอย่างนี้ มาก่อน มีคนนําชายตาบอดห้าคนไปใกล้ ๆ ช้าง แล้วบอกว่า ‚คุณกําลังยืนข้าง ๆ
ช้างนะ ช่วยอธิบายลักษณะของช้างให้หน่ อยซิ‛ ทันใดนั้นเอง ชายสี่คนก็แตะต้องตัวช้าง และต่างก็อธิบายถึงส่วนที่พวกเขาได้
สัมผัส
คนแรกจับที่หางช้างจึงอธิบายว่า ‚ช้างเป็ นเหมือนกิ่งไม้เลยล่ะ‛
คนที่สองจับที่หชู า้ ง เขาจึงบอกว่า ‚เจ้าช้างนี่ น่ าจะเหมือนใบไม้ยกั ษ์เลยล่ะ‛
ส่วนคนที่สามจับที่งวงช้าง เลยบอกว่า ‚ช้างเป็ นเหมือนงูตวั ยาวครับ‛
คนที่สี่พยายามโอบท้องช้าง แต่ก็ทาํ ไม่ได้ท้งั หมดแล้วกล่าวว่า ‚ช้างเป็ นเหมือนหินก้อนใหญ่ แต่ไม่แข็งเท่าหิน แถมยัง
เคลื่อนไปมาได้‛
คนที่หา้ นั้นเยาะเพื่อน ๆ ‚เชอะ ฉันไม่จาํ เป็ นต้องแตะตัวช้างหรอก จะอธิบายให้ฟัง ฉันเคยได้ยินเสียงแตรช้างนี้ ดังมากหลาย
ครั้งแล้ว‛ ทุกคนรูว้ ่า เจ้าช้างนี่ ก็คือเครื่องดนตรีอนั ใหญ่มากชนิ ดหนึ่ ง‛
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แม้แต่ละคนจะอธิบายส่วนของช้างได้ แต่ไม่มีใครสักคนที่เข้าใจว่า เจ้าช้างตัวจริงหน้าตารูปร่างเป็ นอย่างไร พวกเขาต่าง
พลาดลักษณะรวมของช้างตัวจริงไป
เช่นเดียวกันเมื่อเรามองหาขุมทรัพย์ในเรื่องราวพระคัมภีร์ เราต้องนึ กถึงเรื่องหลักต้องจําไว้ว่า มีความครบถ้วนของเรื่องทุก
เรื่อง เราเรียกความครบถ้วนนี้ ว่า ‚ช้างตัวจริง‛ เมื่อเรื่องยาว จะประกอบด้วยหลายตอนคล้าย ๆ กับละครที่มีหลายฉาก
รวมกัน ในเรื่องที่ยาวนั้น แต่ละฉากอาจบรรจุ ‛ช้างตัวจริง‛ในส่วนของมันไว้
บางครั้ง เมื่อเราอ่านเรื่องที่คุน้ เคย เราอาจจะมีความคิด เดิมว่าเรื่องราวเป็ นอย่างไร เราจึงพลาดที่จะฟั งเรื่องให้ถ่องแท้
เหมือนกับคนตาบอดคนนั้นที่ไม่ใช้เวลาสักนิ ด จับดูตวั ช้างว่าเป็ นอย่างไร เพราะเขาแน่ ใจว่าช้างเป็ นเครื่องดนตรีอย่างหนึ่ ง
เราเองก็อาจคิดว่าตัวเราเองรูเ้ รื่องตอนนั้นแล้ว ทําให้เราพลาด ไม่อาจจับเอาความจริงหลักของเรื่องได้
เราจึงทําผิดไปอย่างคนตาบอดด้วยการยึดถือบางส่วนของเรื่องและหยุดอยู่ตรงนั้น การที่เราไม่ได้ยืนดูไกล ๆ เพื่อมอง
ภาพรวมของเรื่องราว ดูว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างไร ทําให้เรามองไม่เห็นภาพของเรื่องอย่างครบถ้วน
จริง ๆ แล้วเราจําเป็ นต้องฟั งอย่างพินิจพิจารณา ด้วยการอธิษฐานเพื่อให้แน่ ใจว่า เราได้จบั เรื่องราวทั้งเรื่องอย่างครบถ้วน
ความจริงที่เราค้นพบนั้นมีคุณค่าในตัวของมันก็จริง แต่ส่วนเล็ก ๆ นั้น อาจอธิบายทั้งเรื่องได้ไม่หมด
ตัวอย่างของการ ค้นพบช้างในเรื่องจากพระคัมภีร์
อ่านมาระโก 1: 40-45 แล้วใช้เวลามองหาช้าง
คนโรคเรื้อนคนหนึ่ งมาหาพระองค์40 คุกเข่าลงทูลวิงวอนพระองค์วา่ "เพียงแต่พระองค์จะโปรด ก็จะทรงบันดาลให้ขา้
พระองค์หายโรคได้"
41 พระเยซูทรงสงสารเขาจึงทรงยื่นพระหัตถ์ถกู ต้องคนนั้น ตรัสแก่เขาว่า "เราพอใจแล้ว จงหายเถิด" 42 ในทันใดนั้นโรค
เรื้อนก็หาย และคนนั้นก็สะอาด
43 ก่อนให้เขาไป พระองค์จึงกาชับผูน้ ั้น ตรัสแก่เขาว่า
44 "อย่าบอกเล่าอะไรให้ผใู้ ดฟั งเลย แต่จงไปสาแดงตัวแก่ปโุ รหิต และถวายเครื่ องบูชาสาหรับคนที่ หายโรคเรื้อนแล้ว ตามซึ่ ง
โมเสสได้สงั่ ไว้*เพื่อเป็ นหลักฐานต่อคนทัง้ หลายว่าเจ้าหายโรคแล้ว"
45 แต่คนนั้นเมื่อออกไปแล้ว ก็ตงั้ ต้นป่ าวร้องมากมายให้เลื่ องลือไป จนพระองค์จะเสด็จเข้าไปในเมืองโดยเปิ ดเผยต่อไป
ไม่ได้ แต่ตอ้ งประทับภายนอกในที่เปลี่ยวและมีคนทุกแห่งทุกตาบลมาหาพระองค์
มีขุมทรัพย์หลายอย่างที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ อยู่ เราเห็นช้างไหม? ครูหลายคนพลาดไป
พวกเขาเห็น
1. คนในเรื่องมีความเชื่อว่าพระเยซูทรงรักษาได้
2. พระเยซูทรงเต็มพระทัยที่จะรักษา
3. พระเยซูทรงสามารถที่จะรักษาเขา
4. พระเยซูเต็มด้วยพระทัยสงสารและความอ่อนโยน
5. พระเยซูทรงแสดงความรักด้วยการแตะต้องตัวเขา
6. พระเยซูทรงมองว่า พระองค์ทรงเป็ นเหมือนเขา.. คนที่ไม่มีใครแตะต้อง
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แต่แล้ว พวกเขายังได้คน้ พบข้อสังเกตที่น่าสนใจด้วย
1.พระเยซูตรัสห้ามไม่ให้บอกใครเรื่องการรักษา และให้ไปแสดงตัวกับปุโรหิต สิ่งที่คนเล่ามักทําคือ เล่าว่า ชายคนนี้ ตื่นเต้น
มากจนกระทัง่ เที่ยวไปเล่าให้ใคร ๆ ฟั งว่า พระเยซูทรงช่วยพวกเขาอย่างไร จากนั้นก็เทศน์เรื่องความยินดีและใจกตัญํู
2.แม้คนที่ได้รบั การรักษาจะต้องไม่บอกเรื่องที่เกิดขึ้ นก็จริง แต่เขาดีใจมากจนกระทัง่ อดไม่ไหวที่จะเล่าเรื่องนั้น จากนั้นเทศน์
เรื่องความสําคัญของการเป็ นพยาน
3.ชายคนนี้ ได้ออกไปบอกเรื่องการรักษาจนทําให้พระเยซูตอ้ งออกไปนอกเมือง และมีคนทุกแห่งทุกตาบลมาหาพระองค์ จาก
การที่เขาเที่ยวเล่าเรื่องที่เกิดขึ้ นกับตน ทําให้คนอีกมากมายมาหาพระเยซูเพื่อจะได้รบั การรักษา จากนั้นก็มีการเทศนาโดย
เน้นว่า พระประสงค์สงู สุดของพระเจ้านั้น สําเร็จผ่านชายที่ได้รบั การรักษา
ตอนนี้ ให้หนั กลับมาดูเรื่องราว และพิจารณาว่า ขุมทรัพย์หลายอย่าง เอามารวมเป็ นชิ้ นเดียวอย่างครบถ้วนได้อย่างไร
ข้อสังเกตข้างบนนั้นเป็ นความจริงตรงตามเรื่องหรือไม่ หรือว่าพลาดขุมทรัพย์อนั สําคัญไป ? เขาค้นพบช้างแค่ครึ่งตัวใช่
ไหม?
แม้จะดีที่เราได้มีโอกาสคุยกันถึงความจริงที่คน้ พบในเรื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการรักษาโรค ความเชื่อของชายคนนั้น แต่หากเรา
พลาดบางเรื่องไป หรือสอนสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในเรื่อง เราก็พลาดความครบถ้วนของเรื่องราวนั้น
เมื่อเราฟั งเรื่องเล่า และได้ยินประโยคที่เป็ นตัวไขเรื่อง จากนั้น ก็มาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้ น เราทุกคนชอบความกล้าหาญใน
การเป็ นพยานเพื่อพระคริสต์ ดังนั้น เรามองว่า การกระทําของชายคนนั้นเป็ นสิ่งดี อย่างน้อย เขาก็ได้บอกคนมากมายใน
หลายที่ว่า พระเยซูทรงทําอะไรเพื่อเขา ยิ่งกว่านั้น เราก็ชอบพูดถึงความยิ่งใหญ่สงู สุดของพระเจ้า เราจึงเอาสิ่งนั้นมาเป็ น
จุดสําคัญ
แต่ตอนนี้ ให้เราเดินผ่านเรื่องอย่างช้า ๆ ดูซิว่า เราจะพบอะไร
พระเยซูทรงบอกชายที่หายโรคว่าจะต้องทําและไม่ตอ้ งทําอะไรบ้าง
คําตรัสของพระองค์เป็ นคําบอกให้เลือกทําตามใจหรือเปล่า?
เปล่าเลย พระเยซูทรงสัง่ ให้เขาไม่บอกใครเรื่องการที่เขาหายสะอาดแล้ว แต่เขาต้องไปหาปุโรหิตเพื่อให้ปุโรหิตประกาศว่า
เขาหายโรคแล้ว และก็ให้ไปถวายเครื่องบูชา ซึ่งเป็ นส่วนประกอบของการประกาศของท่านปุโรหิต
ตอนนี้ เท่ากับเราติดตามเรื่องไหม ในเมื่อเราไปสอนเรื่องความยินดีที่ย้งั ไม่อยู่ การเป็ นพยานที่ยอดเยี่ยม และความยิ่งใหญ่
สูงสุดของพระเจ้า พระเจ้าได้ประทานข้อมูลให้แก่เราอย่างเพียงพอเพื่อช่วยให้เรารูว้ ่า เกิดอะไรขึ้ นในวันนั้น
หากฟั งเรื่องไม่ดีพอ เราจะพลาดช้างทั้งตัว!
ครูนักเล่าเรื่องที่ดีจะต้องดูบริบทของเรื่องก่อน คําที่มาก่อนหน้าเรื่องราวนั้น ทําให้เราเห็นความตั้งพระทัยของพระเยซู
38พระองค์ตรัสแก่เขาว่า "ให้เราทัง้ หลายไปในตาบลบ้านใกล้เคียง เพื่ อเราจะได้ประกาศที่ นั่นด้วย ที่ เรามาก็เพื่ อการนั้นเอง"
39 พระองค์ได้เสด็จไปประกาศในธรรมศาลาของเขาทัว่ แคว้นกาลิลี และได้ขบั ผีออกเสียหลายผี
มาระโก 1.38-39
สังเกตเห็นไหมว่า ข้อ 38 พระคัมภีรบ์ อกว่า พระเยซูทรงต้องการไปเมืองใกล้ๆ ต่อไป?
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พระเยซูทรงต้องการให้คนโรคเรื้ อนทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับปุโรหิต? ในเรื่อง พระองค์ทรงสัง่ เขาอย่างเข้มงวดว่า ให้เขาไปหา
ปุโรหิต แต่จงไปสาแดงตัวแก่ปโุ รหิต และถวายเครื่องบูชาสาหรับคนที่ หายโรคเรื้อนแล้ว ตามที่ โมเสสได้สงั่ เอาไว้
เราเห็นว่า สิ่งแรกคือ ให้เขาเชื่อฟั งกฎของโมเสส แต่เขากลับไม่สนใจ สิ่งที่พระเยซูทรงให้เขาทําคือ ไปแสดงตัวให้ปุโรหิตรู ้
เพื่อเป็ นหลักฐานรับรองว่า เขาหายโรคแล้ว เขากลับไม่ทาํ
ถ้าพูดไป เขาก็ยงั ไม่หายสะอาดตามกฏหมาย
ชายโรคเรื้ อนไม่เชื่อฟั งคําสัง่ ของพระเยซูที่ว่า เขาจะต้องสําแดงตัวแก่ปุโรหิตให้ท่านประกาศว่าเขาหายโรค ถ้าดูจากเรื่อง
แล้ว เราบอกได้ไหมว่า พระองค์ทรงต้องการบอกเรื่องการหายโรคแก่ปุโรหิต และให้ปุโรหิตยอมรับและประกาศการหายโรค
ดังนั้น ใครล่ะที่ชายคนที่หายโรคนับถือจริง ๆ ??...พระเยซู ปุโรหิต กฎของพระเจ้าจากพันธสัญญาเดิม ?นัน่ ซิ เขาไม่ได้
เคารพใครเลยนอกจากตัวเอง
หลังจากการรักษาแล้ว ด้วยความมุ่งมัน่ ของคนที่หายนัน่ เอง ทําให้พระเยซูไม่อาจเดินทางเข้าเมืองอย่างเปิ ดเผยได้อีกต่อไป
การรักษาจนหายสะอาดและความเชื่อของชายโรคเรื้ อนรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นเกี่ยวข้องกับพระเยซูต่างเป็ นความจริงที่
ยิ่งใหญ่ แต่หากเราพลาดเรื่องความไม่เชื่อฟั งของชายโรคเรื้ อน และการที่เขาไม่นับถือพระองค์ผรู ้ กั ษาโรคเพียงพอเราก็
พลาดช้างไปครึ่งตัวแล้ว
เราอาจสนใจเรื่องการรักษา แต่เราก็ตอ้ งเอาใจใส่เรื่องความไม่เชื่อฟั งด้วย เราต้องเอาเรื่องการที่เขาไม่เชื่อฟั งเป็ นเรื่อง
สําคัญ
ส่วนท้ายของเรื่องไม่เกี่ยวกับความยินดี หรือการเป็ นพยาน แต่เป็ นเรื่องของ การเอาแต่ใจตัวเอง เป็ นเรื่องของคนที่ขอ และ
ก็ได้รบั ของประทานทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง แต่กลับไม่เชื่อฟั งคําสัง่ ของพระองค์
ดังนั้น เราจึงต้องอ่านเรื่องอย่างระมัดระวัง และไม่เอาความเห็นของตนเองใส่เข้าไปในเรื่อง เราจะพบความจริงที่ครบถ้วน
หรือช้างทั้งตัวได้... พระเยซูทรงรักษาอย่างมหัศจรรย์ และด้วยความสงสาร พระองค์ทรงนําชีวิตใหม่มาให้ชายคนที่ไม่มีใคร
กล้าจับต้อง แต่เขากลับเอาใจตัวเอง ไม่เชื่อฟั งพระองค์ผทู ้ รงรักษาเขา นี่ เป็ นช้างตัวที่ถูกมองข้ามไป
ชายผูน้ ี้ สนใจการหายโรคมากกว่าพระองค์ผรู ้ กั ษา เรื่องในพระคัมภีรห์ ลายเรื่อง เราเห็นคนทําผิดคล้าย ๆ กัน พวกเขาทํา
ผิดกฎทางศาสนา และทํางานเพื่อพระเจ้าด้วยความกระตือรือร้น แต่กลับไปฟั งหรือนับถือสิ่งที่พระเจ้าทรงสัง่ ให้เขาทํา
ผิดหรือเปล่าที่เป็ นพยาน ไม่เลย... เราถูกสอนให้เป็ นพยานด้วยซํ้า หรือผิดต่อแผนการของพระเยซูในเวลานั้น ณ สถานที่
นั้น ? ....
ตัวอย่างที่เห็นชัดในเรื่องที่ว่า พระเจ้าทรงมองคนที่ทาํ ผิดเนี ยน ๆ แล้วดูเหมือนถูกต้องนั้นอยู่ใน 1 ซามูเอล เราเห็นคนหนึ่ ง
ทําพิธีทางศาสนา แต่ในเวลานั้นสถานการณ์น้ัน เขาทําด้วยความไม่เชื่อฟั งพระเจ้า พระเจ้าทรงเปรียบเทียบการไม่ฟังเสียง
ของพระองค์กบั บาปที่รา้ ยสุด
22 และซามูเอลกล่าวว่า " พระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการที่ จะเชื่ อฟั งพระสุรเสียง
ของพระองค์หรือ ดูเถิด ที่จะเชื่อฟั งก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา และซึ่ งจะสดับฟั งก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้ 23 เพราะการ
กบฏก็เป็ นเหมือนบาป แห่งการถือฤกษ์ถือยาม และความดื้อดึงก็เป็ นเหมือนบาปชัว่ และการไหว้รปู เคารเพราะเหตุที่ท่าน
ทอดทิ้งพระวจนะของพระเจ้า พระองค์จึงทรงถอดท่านออกจากตาแหน่ งกษัตริย "์
1 ซามูเอล 15.22-23
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การไม่เอาโทษ หรือการไม่ตดั สินความไม่เชื่อฟั งของชายโรคเรื้ อน ขณะที่เราสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนัน เท่ากับเรา
ยอมให้มนุ ษย์ทาํ บาปของการไม่เชื่อฟั งพระเจ้าได้ บางครั้ง บาปแบบนี้ มีลบั ลมคมนัย เพราะว่าเราไม่ได้พดู ออกมาดัง ๆ
ว่า ‚เฮ้ ฉันจะเลือกทางของตัวเองแทนทางของพระเจ้า ‛ แต่เมื่อใดที่เราไม่สนใจคําของพระเจ้า และเลือกทําสิ่งที่ตวั เอง
ต้องการเท่านั้น นัน่ เป็ นบาป การไร้ความเชื่อฟั งก็คือการไม่เชื่อฟั งนัน่ เอง
เราไม่อาจมองข้ามส่วนที่สองของเรา คือการกระทําและผลของการไม่เชื่อฟั ง หากเราแก้ตวั ให้กบั ชายโรคเรื้ อนผูน้ ี้ เท่ากับ
เราสนับสนุ นให้คริสเตียนเอาใจตัวเองแทนที่จะทําตามนํ้าพระทัยพระเจ้า เสียดายแค่ไหนที่ได้ยินคริสเตียนกล่าวว่า ‚โอ
ผมรูว้ ่า พระเจ้าตรัสอย่างไรกับเรื่องนี้ แต่ผมก็มีเหตุผลที่จะทําอีกอย่าง‛ เราไม่ค่อยได้ยินคนกล่าวว่า ‚ผมจะไม่เชื่อฟั งคําของ
พระเจ้าเพราะผมตัดสินใจได้ดีกว่าพระองค์‛
เราได้เลือกพระคัมภีรต์ อนนี้ มาเพราะเป็ นตัวอย่างให้เห็นว่า ครูหลายท่านไม่ฟังเรื่องให้ดี ผูเ้ ขียนต้องการให้เห็นว่า เรา
พลาดความหมายของทั้งเรื่องอย่างไร ซึ่งทําให้เราไม่ได้รบั ข่าวสารจากพระเจ้าทั้งหมดอย่างที่พระองค์ประสงค์
เราเองต้องมีความรับผิดชอบในขณะที่เตรียมเรื่อง ตัวอย่างเรื่องช้างช่วยเตือนให้เราฟั งสิ่งที่พระเจ้าตรัสอย่างตั้งใจ ให้
ละเอียด ฟั งทั้งหมด ตามที่พระคัมภีรเ์ ขียนไว้ว่า ‚ใครที่มีหู ก็ให้ฟังเถิด‛
หลักการของ การเล่าเรื่องเจาะใจนั้น สําคัญอยู่ที่ การฟั งทั้งเรื่องอย่างพินิจพิเคราะห์ อธิษฐานขอความเข้าใจ และเชื่อในสิ่งที่
พระเจ้าตรัสในทุก ๆ เรื่อง ต้องเข้าใจว่า แต่ละส่วนของเรื่อง ช่วยให้เราเห็นเรื่องทั้งหมดอย่างครบถ้วนอย่างไร
พระเจ้าทรงให้เราเห็นผลของการไม่เชื่อฟั งจากเรื่องของชายโรคเรื้ อน อย่างไรก็ดี ในหลาย ๆ เรื่อง เราไม่ได้เห็นผลของบาป
ของบุคคลในเรื่อง แต่เราก็ยงั ใช้เรื่องเหล่านั้นสอนถึงสติปัญญาที่มาจากการเชื่อฟั งพระเจ้าได้ เช่น ที่เราวางใจในการทรงนํา
ของพระองค์ ไม่ใช่เพราะกลัวผลของบาป
หากเราเล่าเรื่องนี้ จากมาระโกอย่างครบถ้วน ก็จะช่วยให้ผฟู ้ ั งได้เห็นถึงความเศร้าใจและผลของการที่ไม่เชื่อฟั งพระองค์ ทั้งที่
พระองค์ประทานชีวิตใหม่ และความสุขมาให้ หากเรามองผ่าน ๆ เรื่อง เราก็จะไม่เจอความไม่เชื่อฟั งดังกล่าว ทําให้เราไม่ได้
หนุ นใจให้คนฟั งเชื่อฟั งพระเจ้า
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บทที่ 8
โรงเรียนพระคัมภีรป์ ากเปล่า
ฝึ กปฏิบตั กิ ารร่วมกันระหว่างคนทีอ่ ่านหนังสือ กับคนทีไ่ ม่อ่าน
มีคนที่ไม่อ่านหนังสือเข้ามาฝึ กปฏิบตั ิการเล่าเรื่องเจาะใจเสมอ จึงต้องมีคนอ่านเรื่องราวให้เขาฟั ง บอกเขา และเล่นสื่อเสียง
ให้ฟัง
เมื่อจําเป็ นต้องมีเรื่องที่อดั เสียงไว้ โครงการเมกะวอยซ์ จะเป็ นผูผ้ ลิตเรื่อง เรามีโครงการเรื่องราวของพระเจ้าที่อดั เสียงเอาไว้
ให้สาํ หรับผูฝ้ ึ กในหลายภาษา เป็ นเรื่องของพระเจ้า และเรื่องในพันธสัญญาใหม่ โดยเป็ นภาษาเดียวกับผูร้ บั กภารอบรม
และเรายังคงบันทึกเสียงเรื่องราวในพระคัมภีรต์ ่อไปเรื่อย ๆ
หลังจากการฝึ กปฏิบตั การ ก็จะมีการมอบเครื่องเล่นให้หมู่บา้ นละหนึ่ งเครื่อง ซึ่งเป็ นเครื่องมือที่ช่วยให้คนได้เรียนเรื่อง
เพิ่มขึ้ น
ส่วนใหญ่แล้ว ชาวบ้านชอบฟั งเรื่องจากพระคัมภีร์ บางคนที่มาอบรมเห็นว่า เครื่องเล่นนี้ ดีมาก จนต้องยกให้กบั ศิษยาภิ
บาลเป็ นของขวัญไป และศิษยาภิบาลก็จะใช้ประโยชน์จากเรื่องราวในการรับใช้ เครื่องเล่นเป็ นตัวสําคัญที่ช่วยให้คนอ่าน
หนังสือไม่ออกได้เรียนรูเ้ รื่องในพระคัมภีรม์ ากขึ้ น มันเป็ นตัวที่ช่วยให้เรื่องเล่านั้น ตรงตามพระคัมภีร์
ที่น่าสนใจคือ การอบรมเล่าเรื่องเจาะใจนี้ ใช้สาํ หรับคนที่อ่านหนังสือไม่ออกและคนรูห้ นังสือ ในการอบรมครั้งเดียวกัน
หลายครั้งที่คนอ่านไม่ออกมีความสามารถในการเรียนรูเ้ นื้ อเรื่องดีกว่า และเล่าได้ดีกว่าคนที่ใช้การอ่านเป็ นหลัก
ผูเ้ รียนที่อ่านหนังสือไม่ออกนั้น ส่วนใหญ่สามารถหาขุมทรัพย์ฝ่ายวิญญาณในเรื่องได้อย่างฉลาดเฉลียว อย่างไรก็ดีผเู ้ ข้า
อบรมทุกคน ไม่ว่าจะเป็ นใคร ตอนแรกต่างมีปัญหาในการตั้งโจทย์คาํ ถาม และการนําสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดด้วยกัน
ทั้งนั้น อย่าลืมว่า การตั้งโจทย์คาํ ถามเป็ นทักษะที่ทุกคนต้องฝึ ก
การปรับใช้ทไี่ ม่คาดฝัน
ในการอบรมที่ดวันนิ โร ประเทศอูกนั ดา ชายชราผูห้ นึ่ งได้เล่าเรื่องที่ผอู ้ าํ นวยการ TGSP ประจําอัฟริกาซึ่งก็เป็ นคนมาจาก
หมู่บา้ นหนึ่ งจะไม่มีวนั ลืม เขาเล่าให้ฟังว่า
“คนที่นี่ยากจนและผูเ้ ชื่อเกือบทุกคนอ่านหนังสือไม่ออก ที่นี่เหมือนโลกโบราณ ... มีผเู ้ ล่าคนหนึ่ ง ยืนอยู่ใต้ตน้ ไม้ และเล่า
เรื่องเจาะใจเรื่องแรกของเขาให้กบั ชายอีก 5 คนซึ่งยังไม่เคยศึกษาเรื่องนั้นมาก่อน ชายชราผูน้ ี้ อายุประมาณ 65 ปี เล่าเรื่อง
หัวขวานที่หายไปจาก 2 พงศ์กษัตริย์ ผมจึงเฝ้ าดูขณะที่เขานําเพื่อน ๆ สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนั้น
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เมื่อเขากําลังจะก้าวสู่ช่วงปรับใช้ เขาถามว่า ..”จําได้ไหมตอนที่ลูกศิษย์ของท่านเอลีชากําลังกังวลใจมากเลย เพราะว่า
หัวขวานนั้นยืมเขามาอีกที? “ คนในกลุ่มก็พยักหน้ารับ .. และเราก็พดู ถึงการที่เอลีชา และพระเจ้าก็สนใจ และช่วยให้พวก
เขาได้เจอหัวขวานที่ยืมมา?”
“คุณมีอะไรในบ้านที่ยืมคนอื่นเขามาบ้างล่ะ?” ทําให้ทุกคนหันมามองหน้ากัน และยักไหล่
ผูเ้ ล่ายังคงเร้าต่อไป “มีอะไรในบ้านที่ไม่ได้เป็ นของคุณบ้าง?.. “ แล้วคนเหล่านี้ ซึ่งจริง ๆ ก็ไม่ค่อยมีของอะไรในบ้านอยู่แล้ว
สัน่ ศีรษะ อธิบายว่า “ไม่มีอะไรในบ้านที่เป็ นของคนอื่นเลย”
ผูเ้ ล่าเริ่มแสดงอาการออกมานิ ดหน่ อย เพราะว่า คนอื่น ๆ ไม่เห็นสิ่งที่เขาเองได้คน้ พบ ดังนั้นจึงตะโกนออกมาว่า “แล้ว
ภรรยาของพวกคุณล่ะ ? พวกเธอเป็ นของคุณหรือเปล่า?”
“แน่ นอน เราเป็ นเจ้าของภรรยาเรา เราจ่ายสินสอดเป็ นแพะ 4 ตัว” ทุกคนตอบเหมือน ๆ กัน
“ผมรู”้ ผูเ้ ล่าตอบกลับ “ แต่ใครล่ะ ที่ให้ชีวิตกับแพะเหล่านั้น และใครล่ะ ที่ให้พวกคุณมีปัญญาเลี้ ยงมันขึ้ นมาจนโต? พระ
เจ้าเท่านั้น ! พระเจ้าจึงทรงเป็ นเจ้าของภรรยา ไม่ใช่ตวั คุณเอง” ชายทั้งห้าหันมามองหน้ากัน แต่ก็เห็นด้วยกับผูเ้ ล่า
“เอาล่ะ ตอนนี้ เราก็มาถามว่า คุณปฏิบตั ิต่อภรรยาของพวกคุณกันอย่างไร คุณทํากับเธอเหมือนเป็ นเจ้าของ ไม่ได้ยืมมาจาก
พระเจ้า? ผมเคยตบเตะภรรยาเหมือนกับว่าผมเป็ นเจ้าของเธอ ผมจะทําอะไรก็ได้ที่อยากทํา แต่เธอถูกยืมมานะ ผมไม่ใช่
เจ้าของเธอ ดังนั้นผมต้องปฏิบตั ิต่อเธอเหมือนกับว่า เธอเป็ นของพระเจ้า รวมถึงต้องปฏิบตั ิต่อลูกอย่างนั้นด้วย”
และเขาก็รอ้ งไห้ หันหน้าไปด้วยความละอาย และเริ่มสารภาพบาปต่อพระเจ้า คนอื่นก็รสู ้ ึกเช่นเดียวกัน เมื่อพระวิญญาณ
ได้ตรัสกับพวกเขา ทุกคนนํ้าตาไหล... และการเล่าเรื่องสิ้ นสุดลงเพราะต่างคนต่างสารภาพบาป กลับใจต่อพระเจ้า”
เมื่อรับรูเ้ รื่องนี้ ใจฉันวุ่นก็เหมือนลมพัดอยู่ขา้ งใน ข่าวสารดังกล่าวอยูใ่ นเรื่องด้วยหรือ? ฉันรูว้ า่ เรื่องที่ เกี่ ยวข้องกับการยืม
มันมีอยูใ่ นเรื่องจริง แต่น้ ี เป็ นการปรับใช้ท่ ีถูกต้องหรือเปล่า? สาหรับพวกเขาแล้ว มันตรงใจ... แล้วทันใดนั้นก็คิดขึ้ นมาได้ว่า
โอ.. ฉันปฏิบตั ิกับเพื่อนรวมงานอย่างไร คิดว่าฉันเป็ นเจ้าของเขา เมื่ อเกิดอะไรผิดพลาดก็ใส่เขาไม่ยงั้ ฉันทากับเขา
เหมือนว่าฉันยืมเขามาจากพระเจ้าหรือเปล่า..? การสํานึ กเกิดขึ้ นกับฉันเช่นกัน
ชายชราที่อ่านหนังสือไม่ออกท่านนี้ ได้ใช้เหตุผล และการมองดูความจริงทั้งหมด แล้วมาสรุปให้เหตุผลเพื่อจะเข้าใจและ
ปรับใช้พระคําของพระเจ้าหรือเปล่า? เขาได้ใช้คาํ ถามเพื่อช่วยให้คนฟั งได้คน้ พบความจริงหรือเปล่า? ผูน้ ําที่จบการศึกษา
มา คนที่รูพ้ ระคัมภีรด์ ี ๆ จะได้รบั การสอนเรื่องการปรับใช้พระวจนะจากผูท้ ี่อ่านหนังสือไม่ออกจากวัฒนธรรมอื่นได้หรือไม่ ?
ได้ ได้ซิ ได้!
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โรงเรียนพระคัมภีรป์ ากเปล่า Oral Bible Schools (OBSs)
โรงเรียนนี้ เกิดขึ้ นจากความสนใจที่ผคู ้ นที่มาอบรมเล่าเรื่องเจาะใจ อยากจะเรียนพระคัมภีรใ์ ห้ลึกซึ้ งมากขึ้ น ทั้งศิษยาภิบาล
ท้องถิ่นและผูน้ ํา ขอให้มีโอกาสได้เรียนเรื่องต่าง ๆ ในชุมชนมากขึ้ น นี่ เองทําให้เราออกแบบโรงเรียนพระคัมภีรป์ ากเปล่า
ขึ้ นมา
คนที่ตอ้ งการเข้าโรงเรียน ต้องส่งใบสมัคร หรือศิษยาภิบาลท้องถิ่นจะเลือกคนขึ้ นมาเพื่อเป็ นนักเรียน จะเลือก 12 คน โดย
ส่วนใหญ่เคยผ่านการอบรมมาแล้ว จากนั้นพวกเขาก็จะได้รบั การอบรมพิเศษอีก 1 สัปดาห์โดยครูของการเล่าเรื่องเจาะใจ
ผูส้ อนจะเข้าไปมีบทบาทเป็ นผูด้ ูแลทัว่ ไป
โรงเรียนส่วนใหญ่จะมีเวลาเรียน 1 ปี ในคอร์ส 1 ปี นั้น นักเรียนพบกันครั้งละสองสัปดาห์ และกลับไปไปสองสัปดาห์ บาง
คนอาจจะเดินทางทุกวัน ส่วนผูด้ ูแลจะเข้ามาเยี่ยมโรงเรียนสามวันในตอนจบของทุก ๆการเรียน 2 สัปดาห์ นักเรียนซื้ อ
อาหารเอง หรือนําอาหารมากินที่โรงเรียน ศิษยาภิบาลหรือสมาชิก จัดที่พกั ให้กบั นักเรียนตามที่เหมาะสม
หลักสูตรการเรียนคือ การเรียนรูแ้ ละใช้เรื่องเพื่อสนทนา 210 เรื่องจากพระคัมภีร์ หากว่าจบการเรียนแล้ว ทุกคนยังรูเ้ รื่อง
ไม่หมด เขาจะต้องรอการรับประกาศนี ยบัตรจนกว่าเขาจะเรียนจบทุกเรื่อง ใครที่มีทกั ษะในการนําการอบรม และสามารถ
ประกาศด้วย เราจะเรียกเขาว่า “ผูฝ้ ึ กฝน” และนี่ เป็ นส่วนของการอบรมเช่นกัน
มีบิชอบท่านหนึ่ งสามารถจัดโรงเรียนพระคัมภีรป์ ากเปล่าได้ดีมาก คนจากคริสตจักรของเขาที่ทาํ งานในสวนดอกไม้จะพบ
กันทุกวันตอนอาหารกลางวัน เขาจัดกลุ่มเรียนในสี่แห่งโดยพวกเขาจะคุยกัน เรียน 5 เรื่องต่อสัปดาห์ คนงานคนอื่น ๆ ก็
อยากฟั งเรื่องด้วย จึงเข้ามาร่วมฟั ง ภายในสี่เดือนแรก มีคนรับเชื่อใหม่มากจนต้องตั้งคริสตจักรอีก 16 แห่ง
ในที่ทาํ งานบางแห่ง เขาจะพบกันทุกวันตอนเลิกงาน โดยโรงเรียนทั้งสองมีเป้าหมายว่าจะทําให้ได้ 210 เรื่อง
ในอินเดีย บางโรงเรียนทําในบ้านทุกเย็น โดยมีสามสี่ครอบครัวมารวมตัวกัน
มีผนู ้ ําท่านหนึ่ งในฟิ ลิปปิ นส์ทาํ รายการวิทยุอยู่ เขาจะเล่าเรื่องเจาะใจให้กบั คนฟั งสองสามคนในห้องบันทึกเสียง คนที่ฟัง
วิทยุจะโทรมาหรือ เท็กซ์มาตอบคําถาม บางคําตอบมาจากพื้ นที่ซึ่งเป็ นที่ซ่องสุมผูก้ ่อการร้าย!
ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจจะทําการอบรมผ่านวิทยุ ความสําเร็จในการอบรมทางวิทยุเกิดขึ้ นชัดเมื่อเขาพูดถึงโรงเรียนพระคัมภีร์
ปากเปล่า มีคนโทรมาถามว่า “ทําไมเราจะมีโรงเรียนในเกาะของเราไม่ได้ล่ะ? “
จากคําขอนั้นเอง ทําให้เกิดโรงเรียนพระคัมภีรป์ ากเปล่าเคลื่อนที่ขน!
ึ้ ในสามแห่งกลุ่มคนจํานวนเจ็ดคน สิบสามคนและ
สิบเจ็ดคนจะรวมตัวกันในพื้ นที่ของตน และเรียนเรื่องต่าง ๆ สามครั้งต่อสัปดาห์เขาจะโทรเข้ามาหาผูส้ อน เพื่อเล่าเรื่องให้ฟัง
และคุยว่าพวกเขาเจอขุมทรัพย์อะไรในเรื่องบ้าง
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หลังจากทําโรงเรียนแบบนั้นเพียง 2 ปี ก็ทาํ ให้จาํ นวนโรงเรียนพระคัมภีรป์ ากเปล่าเพิ่มใน 9 ประเทศ จากโรงเรียนเดียว
กลายเป็ นโรงเรียน 60 แห่ง!
นักเรียนในโรงเรียนพระคัมภีรป์ ากเปล่าประมาณ 40% เป็ นคนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนพระคัมภีร์ ส่วนใหญ่เป็ นศิษ
ยาภิบาลหรือผูป้ ระกาศ
สถิติการจบคือ 95%
ผลกระทบจากโรงเรียนพระคัมภีรปากเปล่า
ตกใจ ประหลาดใจ และ กลัว
ลองคิดดูว่า เราตกใจขนาดไหน เมื่อผูอ้ าํ นวยการจากอัฟริกาโทรมาบอกว่า .. “เจ้าหน้าที่ที่ทาํ การอบรมที่ทะเลสาบวิคตอเรีย
เพิ่งเจอปั ญหาใหม่ คนแถบนี้ มีภรรยาหลายคน ไม่เท่านั้น ศิษยาภิบาล และผูน้ ําส่วนใหญ่ก็มีภรรยาหลายคนเหมือนกัน!
แล้วเราจะทําอย่างไรกันดี ? เราจะเลือกเรื่องเล่าเรื่องไหนมาช่วยแก้ปัญหานี้ ดี?
หลังจากตกใจไปพักหนึ่ ง ฉันก็แสวงหาพระเจ้าว่า ควรใช้เรื่องใด พระเจ้าทรงเตือนทันทีว่า “เจ้าไม่ตอ้ งเลือกเรื่องเฉพาะ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ ง พระวิญญาณจะทรงใช้เรื่องในการอบรม ทําให้พวกเขาเข้าใจข่าวสารที่พระองค์ทรงมีให้แต่ละคนเอง”
“แน่ ใจหรือครับ?” ผูอ้ าํ นวยการของเราถาม “อย่าลืมว่า ที่นี่ห่างไกลคนอื่น ๆ มาก ครูที่สอนกําลังรอคําตอบอยู่บนต้นไม้
เพราะเป็ นที่เดียวที่มีสญ
ั ญาณโทรศัพท์ แล้วนี่ เป็ นคําตอบสุดท้ายหรือครับ?”
ฉันบอกเขาว่า นี่ เป็ นคําตอบ ที่พระเจ้าประทานให้ ถึงแม้ชดั เจนว่า หากเรามาเชื่อพระเจ้าก็ไม่ควรมีชีวิตแบบนั้น ฉันอยาก
ให้พระเจ้าสอนพวกเขาในเวลาของพระองค์ ดังนั้น เมื่อได้คาํ ตอบ ครูผสู ้ อนก็ไต่ลงมาจากต้นไม้... ส่วนเราก็อธิษฐาน!
หลังจากการอบรม กลุ่มครูเดินทางกลับและส่งรายงานมา
“วันที่สามที่เราอบรม คนหนึ่ งกําลังเตรียมเรื่องซึ่งทําให้เกิดการโต้แย้งกันอย่างรุนแรง เดาซิครับ เป็ นเรื่องการมีภรรยา
หลายคนนัน่ แหละ แปลกจริง ๆ ไม่มีครูคนใดเอาเรื่องนี้ มาพูดเลย ไม่มีการแก้ปัญหาใด ๆ แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
หว่านเมล็ดลงไปในใจพวกเขาแล้ว”
พวกเขาพร้อมกับศิษยาภิบาล เข้ามาล้อมเราและบอกว่า “ครูคริสเตียนเพิ่งเข้ามาในเกาะของเราเป็ นครั้งแรก แล้วยังเอา
พระคัมภีรม์ าด้วย ยังใช้วิธีที่ทาํ ให้เราเข้าใจพระคําอีกต่างหาก!” และพวกเขาขอร้องให้เราตั้งโรงเรียนพระคัมภีรป์ ากเปล่า
และเราก็ตอบตกลง
สองสัปดาห์ผ่านมา โรงเรียนก็เริ่มต้นทําการสอน ....
สามเดือนที่โรงเรียนทําการ เรารับรายงานที่ทาํ ให้แปลกใจจากผูอ้ าํ นวยการ (เวลานั้นมีนักเรียน 12 คน และเรียนไปพร้อม
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กับสนทนาไปแล้ว 60 เรื่อง) ผูอ้ าํ นวยการรายงานว่า “แม้เราไม่รวู ้ ่า พระเจ้าจะทรงใช้เรื่องไหนเพื่อทําให้พวกเขาเปลี่ยน
ศิษยาภิบาลในพื้ นที่ต่างเห็นพ้องกันว่า การมีภรรยาหลายคนเป็ นเรื่องไม่ถูกต้อง ดังนั้นพวกเขาจึงทําสัญญากันว่าจะไม่มี
ภรรยาหลายคนต่อไป พวกเขาตกลงว่า จะนับถือพระคําของพระเจ้า ศิษยาภิบาลที่มีภรรยามากกว่าหนึ่ งคนต้องเลิกเป็ นศิษ
ยาภิบาล”
ตั้งแต่น้ันมา พวกเขาทุกคนก็ทาํ ตามที่ตกลงกันไว้
หนึ่ งปี ผ่านไป จบหลักสูตร และนักเรียนทั้งสิบสองคนเรียนจบ และพวกเขาต่างออกไปสร้างโรงเรียนแบบเดียวกันอีกแห่ง
ชายคนแรกที่เชิญครูให้ไปสอนได้กล่าวพยานอันน่ าทึ่งในงาน
ผมพยายามสามปี เพื่อทาให้ผอู้ านวยการเล่าเรื่องเจาะใจตกลงเข้ามาที่ นี่ เราต้องการเงินเพื่ อบ้านเลี้ยงเด็กกาพร้า และผม
มัน่ ใจว่า เขาจะช่วยผมแน่ เพราะเขามีเครือข่ายกับตะวันตก
เราได้มาเจอกันปี ท่ ีแล้ว เขาไม่ได้ให้เงินผมแต่ทีมของเขากลับสอนผมและเพื่ อน ๆ ในเกาะทะเลสาบวิคตอเรียว่าจะเรียนพระ
คาของพระเจ้าอย่างไร!
ตอนนี้ ผมมีความสุขจริง ๆ ที่จะรายงานว่า สัปดาห์ที่แล้ว เด็กทัง้ 70 คนได้รบั การสนับสนุน และผูส้ นับสนุนคือ คนใน
ชุมชนของเราเอง (เรารูส้ ึกตะลึงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ นในชุมชนนั้น เมื่อคนฟั งพระคําของพระเจ้า และเข้าใจ พวก
เขาก็ตอบสนองด้วยการกลับใจ และเปลี่ยนใจจากวัฒนธรรมประเพณีที่ฝังรากลึก พวกเขาแสดงความรักให้กบั คนที่ช่วย
ตัวเองไม่ได้ และพวกเขาก็ใช้เงินของตัวเอง พวกเขากลายเป็ นคนที่ “ทําตามพระคํา” ตามที่เขียนไว้ในยากอบ 1:27
“ธรรมมะที่บริสทุ ธิ์และไร้มลทิน ต่อพระพักตร์พระเจ้า และพระบิดานั้น คือการเยี่ ยมเยี่ ยนเด็กกาพร้า และหญิงม่ายที่ มี
ความทุกข์รอ้ นและการรักษาตัวให้พน้ จากราคีของโลก”
ยังมีคนจบ...ต่อไป
หากมีทุน ผูผ้ ่านการอบรม OBS จะได้ของขวัญเป็ นเครื่องเล่นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หลังจากจบไปแล้ว หลายคนยังคงทํา
หน้าที่ศิษยาภิบาล ครู และผูป้ ระกาศ ประมาณ 25% ของผูท้ ี่จบ เลือกที่จะเป็ นผูด้ ูแลโรงเรียนพระคัมภีรป์ ากเปล่า และ
เป็ นผูอ้ บรมการเล่าเรื่องเจาะใจ ผูส้ อนอาสารับใช้โดยไม่ได้รบั เงินเดือน เมื่อมีความต้องการเกิดขึ้ น TGSP จะช่วยจ่ายค่า
เดินทางราคาตํา่ สุด และอาหารสําหรับผูอ้ บรม และผูด้ ูแล บางครั้ง จะมีเงินพิเศษสําหรับคนที่มีความจําเป็ นจริง ๆ

การเพิม่ ศักยภาพในภูมิภาค
มีผอู ้ าํ นวยการจากประเทศหนึ่ งได้รบั เชิญไปสอนในโรงเรียนทัว่ ประเทศของเขา นอกจากจะมีส่วนในโรงเรียนแล้ว
เจ้าหน้าที่เล่าเรื่องเจาะใจในประเทศนี้ ยังได้ทาํ การอบรม และดูแลโรงเรียนพระคัมภีรป์ ากเปล่า การเชิญครั้งนั้นทําให้เรา
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พัฒนาการเพิ่มศักยภาพในภูมิภาค ซึ่งเป็ นแผนที่จะใช้เงินทุน เวลา และเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล
มากที่สุด
ยุทธวิธีที่จะมีต่อภูมิภาคแต่ละแห่งเป็ นการรับใช้แบบร่วมมือ
การอบรม และโรงเรียนพระคัมภีรป์ ากเปล่า ภูมิภาคหนึ่ งประกอบด้วยหมู่บา้ นประมาณ 25 แห่ง ในระยะเวลาเก้าเดือน
จะมีครูผอู ้ บรมไปเยี่ยมแต่ละภูมิภาคสามครั้ง หลังจากการอบรมสามครั้งนั้น ผูอ้ บรมหนึ่ งคนจะออกไปเยี่ยมภูมิภาคที่มี
โรงเรียนพระคัมภีรป์ ากเปล่าต่อไป สิบเอ็ดเดือนต่อมาผูส้ อนจะยังคงเยี่ยมโรงเรียนเพื่อสนับสนุ น และดูแลทุกๆ เดือน
การเพิ่มศักยภาพนั้นยังรวมไปถึงการให้เรื่องของพระเจ้า เครื่องเล่นพลังแสงอาทิตย์ พร้อมกับเนื้ อหาพระคัมภีร์ และการ
อบรม รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาํ เป็ น เพราะการเดินทางแต่ละครั้งนั้น มีเป้าหมายหลายอย่าง และค่าเดินทางค่ากินอยู่ของ
ครูก็มีน้อยมาก จะมีคนจํานวน 2500 คน ได้รบั ผลจากการไปเยี่ยม หลังจากที่เยี่ยมเสร็จ ผูน้ ําท้องถิ่นจะได้รบั การอบรม
และมีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อม เพิ่มศักยภาพเพื่อให้พวกเขานําและรับใช้ และใช้พระคําอย่างเข้าใจ สามารถปรับใช้ได้
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บทที่ 9
เลิกใช้ปากกา... การปรับเปลี่ยนกระบวนความคิด
เลิกใช้ปากกา: ความพยายามเพื่อปรับใช้ยุทธวิธีปากเปล่า
เวลาเม่นกลัว มันก็จะปล่อยขนแหลม ออกไปจัดการกับคู่ต่อสู ้ ขนแหลม ๆ ของมันนั้นเข้าไปปั กได้ง่ายมากเพราะมันคม
บาง แต่การที่จะดึงมันออกนี่ ซิ เจ็บปวดจริงๆ
การดึงขนแหลมออก หรือดึงปากกาออกนั้น ไม่ได้หมายถึงการเลิกใช้วิธีการเทศนาและสอนซึ่งประสบความสําเร็จมาแล้ว
แต่ปากกาในที่นี้หมายถึงความเชื่อที่ว่า
 คุณไม่อาจสอนได้อย่างดี หากไม่มีการจดบันทึกไว้คอยเตือนความทรงจํา
 คุณต้องใช้ขอ้ มูลนอกเหนื อจากพระคัมภีร์
 คุณไม่สามารถสอนให้ลึกซึ้ งถ้าไม่ใช้ที่เคยชินกันมา
 ผูท้ ี่ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่สามารถเรียนด้วยวิธีหาข้อสรุปจากสิ่งที่สงั เกตได้ (อุปนัย)
จากประสบการณ์ของเรา ตอนแรกคนที่เข้ามาเรียนจะต้องสูก้ บั ความรูส้ ึกเดิมๆ เมื่อมาเจอวิธีการเล่าเรื่องเจาะใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรียนศาสนศาสตร์มา จะมีปัญหามากกว่าคนที่เรียนด้วยปากเปล่า
เพื่อที่จะได้สอนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เราขอให้คุณได้พยายามลองแนวคิดทุกๆ แนวคิดของการเล่าเรื่องเจาะใจ แต่การ
ไม่จดโน้ต มันเป็ นเรื่องยากมากสําหรับคนที่เคยชิน เราต้องดึงมันออก เหมือนกับดึงขนเม่น คนที่โดนก็รอ้ ง ..โอ้ย!.. แต่เมื่อ
มันออกไป เขามักจะแปลกใจและดีใจที่ทกั ษะทุกขั้นตอนนั้น ทําหน้าที่ของมันอย่างได้ผล!

การนาเสนอพระคาวิธีเดิม ๆ เปรียบเทียบกับการเล่าเรือ่ งเจาะใจ
วิธีการสอนจากเรื่องราวโดยปกติ
เมื่อใช้วิธีเทศนาและสอนแบบเดิม จะมีการอ่านเรื่อง และจากนั้นอธิบายไปเป็ นข้อ ๆ จากนั้น ข้อที่อ่านไปกลายเป็ นฐาน
ของการสอนในวันนั้น จะมีการเพิ่มเติมพระคําเข้าไปเพื่อเน้นความจริงบางประการ
บางครั้งจะมีการนําเสนอข้อมูลนอกเหนื อจากพระคัมภีร์ แล้วก็มีคาํ กรีก ฮิบรู กับความหมายเพื่อเสริมให้ความเข้าใจมากขึ้ น
บางครั้งก็เพิ่มเรื่องขําๆมุกตลก เข้ามาเพื่อทําให้คนฟั งเข้ามามีส่วนมากขึ้ น พอมีการปรับใช้ในชีวิต ก็จะเอาการปรับใช้น้ัน
เชื่อมโยงเข้ากับคําเทศนา หรือไม่ก็เอามาสรุปตอนท้าย จะเห็นว่า การปรับใช้มาจากผูส้ อน โดยบอกว่า คนฟั งควร
หรือไม่ควรทําอะไร วิธีแบบนี้ ไม่ผิด แต่มนั ไม่ใช่เป็ นเพียงวิธีเดียวที่จะสอน
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วิธีการเล่าเรือ่ งเจาะใจ ในทางตรงข้าม เมื่อเราเล่าเรื่องเจาะใจ คนฟั งจะเข้ามาช่วยค้นหาข้อมูลฝ่ ายวิญญาณจากพระคัมภีร์
ศิษยาภิบาลที่ตอ้ งการให้ผฟู ้ ั งของเขามีส่วนในการศึกษาพระคําก็จะดีใจที่ได้เห็นหน้าตาของคนเวลาพวกเขาค้นพบสิ่งใหม่ ๆ
จากพระคําของพระเจ้า
ศิษยาภิบาลนักเขียนผูม้ ีการศึกษาสูงท่านหนึ่ ง เป็ นทั้งผูน้ ําในการประกาศกับนักศึกษานานาชาติในสหรัฐ ได้เข้ามาในการ
อบรมเล่าเรื่องเจาะใจ ใช้การเล่าเรื่องเจาะใจกับงานรับใช้ของท่าน ท่านเขียนว่า
ความแตกต่างของวิธีการเล่าเรื่องเจาะใจและวิธีใช้การอ่านแบบอื่น ๆ ก็คือ วิธีเล่าเรื่องเจาะใจ เราไม่ทาํ ให้พระคัมภีรเ์ ป็ น
หนังสือที่เราจะแปลความหมาย แบ่งความเป็ นท่อนๆ และไม่ได้มองว่าเป็ นบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นนอกเหนื อไปจาก
ประวัติศาสตร์จริง ในกรอบของการเล่าเรื่องเจาะใจ เรามองเห็นเหตุการณ์อย่างมีชีวิต เป็ นภาพสะท้อนความจริง โดยเรา
จะค้นพบความจริงเหล่านั้น เช่นอารมณ์ของคนที่เกี่ยวข้อง ความเชื่อมโยงฝ่ ายวิญญาณเป็ นต้น ไปตลอดเรื่อง
เมื่อนําเสนอการเล่าเรื่องเจาะใจไปทัว่ โลก สิ่งที่ตอบกลับมาก็คือ คนที่การศึกษาน้อยกลับได้ทกั ษะการเล่าเรื่องเร็วกว่าคน
ที่เรียนสูง ๆ พวกเขาฉลาดกว่าหรือ? ไม่นะ
เราตระหนักว่า เมื่อคนๆ หนึ่ งเรียนรูด้ ว้ ยระบบแบบหนึ่ ง และก็ประสบความสําเร็จด้วยวิธีน้ัน การเรียนในระบบใหม่ที่ดู
เหมือนตรงกันข้ามกับที่เคยรูม้ าแล้ว เท่ากับเป็ นการท้าทายใหญ่ยิ่งทีเดียว อย่างที่ว่ามาแล้ว คนที่เรียนสูง ๆ มามักมีปัญหา
มากในการใช้ประโยชน์จากทุกขั้นตอนของการเล่าเรื่องเจาะใจ
เหตุผลหลักของความไม่สมดุลนี้ ก็หาไม่ยาก แม้ทุกคนที่เรียนสูงและเข้ามาอบรมจะให้ใจเต็มร้อย แต่เมื่อพวกเขาต้องเรียน
พระคัมภีรแ์ บบปากเปล่า ก็จะรูส้ ึกแปลกๆ วิธีที่เขาเคยเรียนมา และที่เขาสร้างงานไม่ใช่ปากเปล่า ดังนั้น ปฏิกริยาแรกที่มี
ต่อวิธีการใหม่ๆ ก็คือ พวกเขาจะใช้บางส่วนของขบวนการนี้ เท่านั้น
การที่เขารูส้ ึกไม่สะดวกนั้นรวมไปถึง











ต้องทิ้ งเนื้ อหาของเรื่องที่เหมือน ๆ กันเลือกเรื่องเดียวเท่านั้น
การเรียนโดยไม่มีการจดบันทึก
สอนโดยไม่มีบนั ทึก
ต้องนําเสนอในกรอบของเรื่องเดียว
ไม่ได้มีโอกาสใช้ขอ้ มูลจากข้างนอก
ใช้การสนทนาแลกเปลี่ยนนําไปหาความจริง ไม่เหมือนการอธิบาย
นําเสนอเรื่องโดยไม่อ่าน (หรืออ่านน้อยที่สุด)
เชื่อว่า เรื่องราวนั้นใช้เดี่ยว ๆ ได้ไม่ตอ้ งพึ่งอย่างอื่น
ยอมให้มีการค้นพบหัวข้อระหว่างการสนทนา
เชื่อว่าการค้นพบจะอยู่ในสิ่งที่ครูเล่าและจะค่อย ๆ เพิ่มเติมผ่านการสนทนา
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สิ่งสาคัญ เราไม่ได้คิดว่า เทคนิ คการสอนที่มีอยู่น้ันผิดหรือต้องโยนทิ้ งไป แต่จากการที่เราตระหนักแล้วว่า ยังมีคน
เป็ นจํานวนมากในโลกที่จะยอมรับข่าวประเสริฐก็โดยการใช้ปากเปล่า เราเห็นความสําคัญของการช่วยให้เขาได้ใช้
เทคนิ คการสอนแบบใหม่ที่เห็นผล เราดีใจที่เห็นคริสเตียน ศิษยาภิบาล และนักการศึกษาสนใจที่จะใช้การนําเสนอพระ
วจนะของพระเจ้าโดยรวมวิธีการเล่าเรื่องเจาะใจเข้าไปด้วย
รายงานต่อไปนี้ จากประเทศไทย และประเทศไนจีเรียทําให้เราเห็นคําตอบสําหรับปั ญหาที่กล่าวมาด้านบน โดยทัว่ ไป
แล้วเราจะเห็นว่า พวกเขาเห็นความสําคัญของการบูรณาการวิธีเล่าเรื่องเจาะใจเข้าไป
ผูท้ าํ งานเยาวชนในประเทศไทยสังเกตว่า
“ผมเคยชินกับการเตรียมบทเรียน วางเป้าหมาย และเริ่มต้นบทเรียนด้วยเป้าหมายที่ชดั เจน และจะยํ้าเน้นเป้าหมาย
นั้นตลอดบทเรียน รวบรวมสรุปในตอนท้ายเพื่อคนฟั งจะยังถูกยํ้าเตือน อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่า หลังจากการเรียนแล้ว
ผูเ้ รียนก็ยงั จําอะไรไม่ได้เลย
แต่สาํ หรับการเล่าเรื่องเจาะใจนั้น มันมีเป้าหมายชัดเจนที่คู่ขนานไปกับเป้าหมายของผม ความแตกต่างอยู่ที่ว่า ตอนนี้
ผูฟ้ ั งกลับสามารถพบเป้าหมายนั้นด้วยตัวเองขณะที่เขาตอบคําถามของผม การค้นพบด้วยตัวเองเป็ นการจารึก
เรื่องราวไว้ในใจและความคิด ดังนั้น พวกเขาจึงจําสิ่งที่ผมอยากจะสอนได้”
ไม่มีใครนอกจากพระเจ้าจะทรงเลือกเรื่องนั้น
ผูน้ ําคริสเตียนที่รอบคอบบางท่านแสดงความห่วงใยเรื่องการสอนทีละเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เรื่องเดี่ยวๆ โดย
ไม่ได้มีพระคัมภีรข์ อ้ อื่นเข้ามาสนับสนุ น ตัวอย่างเช่น มีคนเคยถามว่า “แล้วคนฟั งจะได้รูไ้ หมว่า เแต่ละเรื่องเป็ นส่วน
หนึ่ งของแผนการไถ่ของพระเจ้า และชี้ ไปยังราชกิจของพระเยซูบนไม้กางเขน? (ดูลูกา 24:27 และกิจการ 8:35) เมื่อ
เราแยกเรื่องออกจากเรื่องใหญ่ของพระเจ้า (ข่าวประเสริฐ) พระคัมภีรจ์ ะกลายเป็ นบทเรียนสอนศีลธรรมไป‛
เราก็จะตอบความห่วงใยนี้ ได้สองสามข้อ ศัตรูของไม้กางเขนพยายามที่จะดึงพระเยซูให้ตาํ ่ ลง ไม่ยอมให้เห็นว่า มนุ ษย์
ต้องการพระเจ้าเพียงไร ไม่ยอมให้รูจ้ กั แผนการไถ่ของพระเจ้า เราตระหนักเล่หเ์ หลี่ยมนี้ ดี
เราพบว่า คําตอบสําหรับการอยู่ในคําถามจากเรื่อง ๆ เดียวนี้ ก็คือ บทบาทและราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระองค์จะทรงสื่อสิ่งที่พระองค์ตอ้ งการสอนออกมาจากเรื่องโดยที่ไม่ตอ้ งใช้หวั ข้อที่ผเู ้ ล่าเตรียมไว้ล่วงหน้า เหตุการณ์
แบบนี้ เกิดขึ้ นครั้งแล้วครั้งเล่าในขณะที่เรากําลังสนทนากันอย่างลึกซึ้ ง และพยายามค้นหาสิ่งที่อยู่ในเรื่องราวนั้น
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เมื่อเราใช้วิธีอรรถาธิบายพระคํา วิธีการนี้ ไม่ได้ช่วยให้ครูจบั ได้ว่า ใครเป็ นผูท้ ี่พร้อมในการรับความรอด ดังนั้นจึงมีการ
เชิญชวนรับเชื่อหว่านไปให้ทุกคน แต่การสนทนาแบบเล่าเรื่องเจาะใจช่วยให้ผเู ้ ล่าได้คุยกับผูฟ้ ั ง มีการคุยกันเรื่องของ
ฝ่ ายวิญญาณเป็ นกลุ่ม
ระหว่างการสนทนานั้น เมื่อไรที่มีความสนใจอยากรูจ้ กั พระเจ้ามากขึ้ น หรือมีคาํ ถามว่าจะรูจ้ กั พระเยซูได้อย่างไร ผูเ้ ล่า
สามารถตอบสนองต่อความต้องการนั้นได้ทนั ที ผูเ้ ล่าอาจจะนําเสนอข่าวประเสริฐและข้อพระคําที่บอกถึงแผนการแห่ง
ความรอดของพระเจ้าเมื่อรูส้ ึกว่าได้รบั การทรงนํา ...รายงานต่อไปนี้ จะบอกคุณถึงสิ่งที่เล่ามา
มีการอบรมเล่าเรื่องเจาะใจ 5 ครั้งทางตะวันออกและทางเหนื อของไนจีเรีย สามเดือนต่อมา ผูอ้ บรมกลับไปในประเทศ
ไนจีเรียเพื่อดูว่า เขาทําได้หรือไม่ เพราะตอนที่ทาํ การอบรม ต้องมีการแปลไปถึง 4 ภาษา เขาจึงไม่แน่ ใจนัก
“พวกเขาเข้าใจ..” เขารายงาน “ยิ่งกว่านั้นยังฝึ กฝน และเอาไปใช้ดว้ ย!”
ผูป้ ระกาศคนหนึ่ งบอกกับผูอ้ บรมการเล่าเรื่องเจาะใจว่า เขาได้นําคนมุสลิม 9 คนมาพบพระเจ้า แบ่งปั นว่า ผูเ้ ชื่อใหม่
พูดดังนี้ “เรารูจ้ กั คนในเรื่องเล่า แต่โกหร่านไม่ได้เล่าเรื่องทั้งหมด และไม่เคยมีใครคุยเรื่องนี้ กับเรา”
เมื่อถามว่าใช้เรื่องอะไรที่ทาํ ให้สมั ผัสใจเช่นนั้น เขาตอบว่า “เรื่องโมเสสกับหิน คุณรูใ้ ช่ไหม ในอพยพบทที่ 17”
ในฐานะที่เป็ นผูอ้ บรม รายงานเช่นนี้ ทําให้ประหลาดใจ จึงถามว่า “แล้วอะไรในเรื่องที่ทาํ ให้เขาเปลี่ยนล่ะ?”
“พวกเขาบอกว่า พอได้ยินเรื่องนี้ แล้วได้คุยกัน เราก็เห็นว่า โมเสสเป็ นผูน้ ําที่ซื่อสัตย์ แต่ผคู ้ นกลับไม่นับถือท่านเลย
แปลกใจมากที่โมเสสหันไปหาพระเจ้า และถามว่า จะทําอย่างไรกับคนพวกนี้ โมเสสเป็ นห่วงพวกเขา แต่ผนู ้ ําของเราไม่
เคยห่วงเราเลย และพระเจ้าก็ไม่ทรงลงโทษคนเหล่านั้น กลับประทานนํ้าให้ พระองค์ทรงเมตตา เราอยากรูจ้ กั พระเจ้า
องค์น้ัน”
ฉันคิดในใจว่า ... ถ้าเป็ นตัวเองจะเลือกเรื่องนั้นมาเป็ นเรื่ องประกาศไหมนี่ ? เรื่ องนั้นจะเป็ นรายการเรื่ องที่ เหมาะกับ
คนมุสลิมของฉันหรือเปล่า? ไม่ ฉันคงไม่เลือกเรื่องนั้น อย่างน้อยก็ไม่เลือกก่อนที่จะรูว้ ่า คนที่เขาอยากมีพระเจ้าจะ
ถูกดึงดูดเข้าไปหาพระองค์ดว้ ยพระวจนะของพระองค์ รวมทั้งเรื่องราวด้วย
เรื่องนั้นจะอยู่ในรายการของฉันหรือไม่ก็ตาม แต่มนั อยู่ในรายการเรื่องเล่าขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ! เราเห็น
เหตุการณ์อย่างนี้ ครั้งแล้วครั้งเล่าจากการเล่าเรื่องเจาะใจ เมื่อพระคําของพระเจ้าถูกสอนอย่างครบถ้วน ตามที่พระองค์
ทรงเขียนไว้ และเมื่อคนฟั งค้นพบขุมทรัพย์ดว้ ยการสนทนา อํานาจเหนื อธรรมชาติก็ถูกปล่อยออกมา!
ดังนั้นถ้าใครใช้เรื่องราวในอพยพ 17 เราจึงขอแนะให้ใช้เรื่องอื่นต่อจากเรื่องนั้นทันที ผูฟ้ ั งจะได้สนทนาถึงวิธีการที่พระ
เจ้าประทานนํ้าแห่งชีวิตออกมาจากหิน ดังนั้น พวกเขาก็จะตาโตด้วยความยําเกรงพระเจ้าเมื่อได้ยินเรื่องจาก 1 โครินธิ์
10:1-6 พวกเขาเข้าใจความสําคัญของส่วนที่อธิบายเหตุการณ์ของหินและนํ้า “และได้ดื่มนา้ ฝ่ ายจิตวิญญาณเดียวกัน
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ทุกคน เพราะว่าพวกเขาได้ด่ มื จากพระศิลาฝ่ ายจิตวิญญาณที่ ติดตามเขาไป พระศิลานั้นคือพระคริสต์” ผูฟ้ ั งจะเข้าใจ
ความหมายจากเรื่องใหม่ พวกเขาเห็นพระเยซูคริสต์แล้ว!
หากจะพูดถึงแผนการทรงไถ่ของพระเจ้า ! เรื่องทั้งสองเล่าต่อกัน ทําให้เห็นภาพแผนการของพระเจ้า แต่เรื่องที่สองมี
ผลกับคนมุสลิมทั้งเก้าหรือไม่ ไม่เลย สังเกตจากรายงานไนจีเรียไหมว่า อะไรในเรื่องของโมเสสที่ทาํ ให้พวกเขาอยากจะ
รูจ้ กั พระเจ้า?... เป็ นเรื่องพระเมตตาของพระเจ้าที่จบั ต้องได้ และพวกเขาอยากรูจ้ กั พระเจ้าที่ทรงเมตตา ดังนั้น ผู ้
ประกาศที่เพิ่งเล่าเรื่องโมเสสจบ ก็มีความสุขมากที่เขาจะได้อธิบายทางแห่งความเชื่อต่อไป เขาได้บอกถึงวิธีการที่จะ
รูจ้ กั พระเจ้าผ่านพระบุตรของพระองค์... พระเยซูคริสต์
แล้วจดหมายฝากล่ะ?
เมื่อเราพิจารณาการเปลี่ยนรูปบบการสอนพระคัมภีร์ โดยใช้เรื่องราวเล่าปากเปล่า หลายคนที่รกั พระคําของพระเจ้า และรู ้
ว่าพระคําของพระเจ้านั้นต้องสอนให้ครบถ้วน จึงถามคําถามที่ดีว่า “ แล้วจดหมายฝากล่ะ?” เราขอเสนอความคิดเห็นให้
พิจารณาดังนี้
อย่างทีห่ นึ่งคือ นับเป็ นเวลานานมากที่เราได้แยกเรื่องราวในพระคัมภีรอ์ อกจากกันเป็ นชิ้ นเล็กชิ้ นน้อย และใช้เป็ น
กระดานส่งเพื่ออธิบายคําเทศนาที่เป็ นหัวข้อ น่ าเสียดายที่เรื่องราวเหล่านี้ ต้องถูกส่งต่อด้วยการเล่าสู่กนั ฟั งอย่างที่เขียนมา
ผูฟ้ ั งจึงจะเข้าใจและจําเรื่องได้
สิ่งที่น่าจะดีใจก็คือ หากการใช้วิธีเล่าเรื่องปากเปล่าขึ้ นมา แต่ก่อนคนจํานวน 80% ไม่เคยเข้าใจ เขาจะได้เข้าใจเนื้ อหาใน
พระคัมภีรถ์ ึง 75%
เราเองก็มีกาํ ลังใจมากขึ้ นเมื่อนักการศึกษาคริสเตียน ศิษยาภิบาล และมิชชันนารี ได้คน้ พบวิธีการสอนพระคัมภีรอ์ ย่าง
เกิดผล ประสิทธิภาพของการเล่าเรื่องเจาะใจนั้นเป็ นสิ่งที่เหนื อพ้นไปจากทฤษฎี คนที่ทดลองเล่าเรื่องอย่างครบถ้วน และ
ใช้การสนทนาอย่างลึกซึ้ ง ด้วยการสังเกตสิ่งต่าง ๆ ในเรื่องอย่างตั้งใจ เราจะได้เห็นผลที่เป็ นจริง
ห้าปี หลังจากที่ได้นําวิธีการเล่าเรื่องเจาะใจไปยังประเทศต่าง ๆ มีคนเริ่มใช้วิธีดงั กล่าวกว่า 90 ประเทศแล้ว
ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ว่า วิธีการนี้ เติบโตอย่างรวดเร็ว ก็จากการอบรมที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์สามครั้ง ผูจ้ ดั ส่งกลับมาว่า “สี่เดือน
หลังจากที่เราทําการอบรม ได้ติดต่อผูร้ บั การอบรมกลับไปพบว่าในประเทศของเรามีคนรับการอบรมแล้ว 1400 คน และ
เป็ นภาษาต่าง ๆ ถึง 25 ภาษา !”
ผูแ้ ปลพระคัมภีรข์ องไวคลิฟฟ์ ได้เรียนการเล่าเรื่องเจาะใจในสหรัฐ เธอส่งผูน้ ําสองสามคนในหมู่บา้ นมาเรียนเพิ่มเติม สาม
เดือนผ่านไป มีชาวบ้านฟิ ลิปปิ นส์หา้ คนที่ได้รบั การอบรมจากผูน้ ําดังกล่าว ออกไปในเมืองใหญ่ และนําการอบรม หลังจาก
นั้น เธอเขียนกลับมาอีกว่า “ศิษยาภิบาลที่เรียนจบพระคัมภีรม์ าถามว่า .... เมื่อไรจะกลับไปและสอนเราเพิ่มเติมอีก?..
โดยศิษยาภิบาลท่านนั้นไม่ทราบว่า ผูอ้ บรมทั้งห้านั้น เป็ นคนอ่านหนังสือไม่ออก!”
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คนที่เข้ามาเรียนวิธีการปากเปล่าใหม่ ๆ ที่มีไฟเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็ นคนที่อ่านหนังสือไม่อออก แต่ได้แสดงความเข้าใจโดย
การที่เล่าเรื่องราวให้คนอื่นฟั งอย่างกระตือรือร้น ผลฝ่ ายวิญญาณอันมัง่ คัง่ ที่ได้เห็น เป็ นพยานถึงฤทธิ์เดชของพระวจนะที่
ได้รบั การเล่าต่ออย่างตรงไปตรงมาตามเรื่องดั้งเดิม
แต่...ยังคงมีคาํ ถาม แล้วจดหมายฝาก จะทําอย่างไร?
หลักการของการเล่าเรื่องเจาะใจนั้น นําไปปรับใช้กบั ทุกตอนของพระคัมภีรไ์ ด้...
ในการอบรม เราได้สอนว่า จดหมายฝากของอัครสาวกก็สามารถนําเสนอโดยใช้วิธีการเล่าเรื่องเจาะใจเต็มรูปแบบ เรา
มักจะรวมเรื่องจากจดหมายฝากและสดุดีไปด้วย ซึ่งพระคัมภีรส์ ่วนดังกล่าวเราไม่มองเป็ นเนื้ อเรื่อง แต่มาดูว่า หลายตอน
ในจดหมายฝากและสดุดีรวมถึงหนังสือผูพ้ ยากรณ์ต่างๆทําให้เราเห็นภาพและมีเนื้ อเรื่องจริงๆ ดังนั้นเราจึงนําเสนอใน
แนวทางเล่าเรื่องเจาะใจได้อย่างเกิดผลเช่นกัน
หากคุณคุน้ เคยกับสดุดี 1:1-5 ลองปิ ดตาและใช้คาํ ถามของที่ปรึกษาที่ชาญฉลาด มีคนสองแบบในสดุดีบทที่ 1 เขาทํา
อะไรไม่เหมือนกัน เขาเลือกอะไร เขาควรจะเลือกอะไร และผลจากสิ่งที่เขาเลือกคืออะไร
ลองสังเกตว่าพระเจ้าทรงตอบโต้อย่างไรกับชีวิตของเขาทั้งสอง และคุณเห็นพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไร
อีกครั้ง ลองปิ ดตาและคิดถึงพระคัมภีรอ์ ีกตอน คิดถึงเจ้าแกะนักบรรยายในสดุดี 23 ว่า ได้อธิบายถึงผูเ้ ลี้ ยงที่เจ้าแกะรูจ้ กั
เป็ นส่วนตัว กับความสัมพันธ์ที่หวานชื่น ฟั งเจ้าแกะตัวนี้ ให้ดี หลังจากที่เห็นเรื่องทั้งหมด ก็ให้กลับไปและตั้งโจทย์คาํ ถาม
เพื่อปรับใช้จากเนื้ อเรื่องที่คุณได้สงั เกตเห็น เราจะเอาอะไรมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ในฐานะที่เราเป็ นแกะ และพระเยซู
ทรงเป็ นผูเ้ ลี้ ยง?
ลองมองเนื้ อเรื่องในอิสยาห์ 1:10-20 โรม 1:14-25 และยากอบ 1:22-27 ต้องยอมรับว่า ข้อความทั้งสามตอนนี้ จะจํา
ยากกว่าเรื่องราวที่มีคาํ สนทนา และเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตของผูค้ น ให้อ่านช้า ๆ สังเกตว่า บุคคลในตอนนั้นพูดอะไร ทํา
อะไร เขาตัดสินใจอะไรหรือเปล่า มีผลกระทบอะไรจากการตัดสินใจนั้นไหม
จะเห็นได้ว่า ทั้งสามตอนนี้ พระเจ้าได้เปิ ดเผยพระลักษณะของพระองค์หลายมุมมอง ให้ใช้หลักการเล่าเรื่องเจาะใจ โดยให้
ข้อสังเกตของคุณนั้น จํากัดอยู่ในสิ่งที่เห็นในเรื่องเท่านั้น หลังจากทําแล้วก็กลับไปต้นเรื่อง และดูว่า ข้อสังเกตเหล่านั้นจะ
นํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร
ในพระคัมภีรเ์ ราจะพบเนื้ อหาสามแบบ
เนื้ อหาที่เป็ นเรื่องราว
เนื้ อหากึ่งเรื่องราว
เนื้ อหาที่ไม่ใช่เรื่องราว
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เนื้ อหาที่เป็ นเรื่องราวนั้นจําได้ง่ายที่สุด
เพราะเราสามารถมองและคิดตามไปได้ เรื่องราวเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นในโลกที่จบั ต้องได้ มีปฏิสมั พันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
บุคคลในเรื่อง มีการกระทํา มีคาํ สนทนา ผลก็คือ เราสามารถมีประสบการณ์ตามบุคคลในเรื่องไป เราเห็น ได้ยิน และรูส้ ึก
ร่วมไปกับเขาได้
ส่วนเนื้ อหากึ่งเรื่องราว เรียนรูย้ ากขึ้ นหน่ อย มีเนื้ อเรื่องน้อยกว่า แต่ก็ยงั มีอะไรที่ทาํ ให้เราคิดเป็ นภาพในสมองได้ ดังนั้น
เราจึงจําในสิ่งที่เราเห็น และได้ยิน เนื้ อหากึ่งเรื่องราวมีการตอบโต้ ปฏิสมั พันธ์น้อยกว่า ดูเหมือนจะเป็ นคําพูดทางเดียว
หรือเป็ นคําอธิบาย หนังสือผูพ้ ยากรณ์มกั มาในทํานองนี้ ตัวอย่างเช่นในสดุดี 1 โรม 11 และยากอบเป็ นต้น
เนื้ อหาที่ไม่ใช่เรื่องราวนั้นจะจํายากที่สุด เพราะคิดเป็ นรูปภาพได้ยาก มักเป็ นคําพูดคําสอนทางเดียว มีหวั ข้อเป็ นหลัก
จดหมายฝากส่วนใหญ่เป็ นเนื้ อหาทํานองนี้
แม้ว่าจดหมายฝากส่วนใหญ่จะเป็ นเนื้ อหาที่ไม่ใช่เรื่องราว เรายังใช้เทคนิ คการเล่าเรื่องเจาะใจได้ เรื่องที่เล่าได้ดี จะเป็ นที่
จับใจของคนฟั ง จดหมายฝากเป็ นจดหมายแห่งความรัก เขียนโดยคนที่มีใจรัก จากพระเจ้าผูท้ รงเต็มด้วยความรัก ระหว่าง
การนําเสนอเรื่องน้น ครูจะต้องระลึกถึงหัวใจอันกระตือรือร้นของผูเ้ ขียน และนําเสนออารมณ์น้ันอย่างตรงไปตรงมา
วิธีหนึ่ งที่จะทําให้เนื้ อเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องราวเป็ นที่จดจําได้ ก็โดยการอ่านออกเสียงดัง และใช้หลักการเล่าเรื่องเจาะใจต่อไป
บางครั้ง เราอาจจะใช้สองสามข้อต่อครั้ง การสอนสั้น ๆ ในแต่ละครั้งส่วนใหญ่ทาํ ในรูปแบบการอธิบายความ แต่ถา้ เรา
สอนสองสามข้อด้วยความรูส้ ึกและใช้การพูดคุยสนทนาตามมา โดยทําเป็ นลําดับ คนฟั งก็จะจําข้อความตอนนั้นได้ สิ่งที่ทา้
ทายคือ คุณต้องพยายามอยู่ในข้อความตอนนั้น ไม่ออกนอกเรื่อง อาจมีบทนําสั้น ๆ เพื่อทําให้ผฟู ้ ั งได้เข้าใจบริบทมากขึ้ น
ทําได้ไหม? คุณมีเนื้ อหามากพอที่จะพูด ที่จะทําให้ขอ้ พระคํานั้นกระจ่างโดยไม่ออกนอกข้อพระคําตอนนั้นไปที่อื่นไหม?
ทําได้แน่ นอน และเราจะทําให้ดูในการอบรม
จากข้อพระคําสั้น ๆ เราจะให้คุณเห็นถึงความมัง่ คัง่ แห่งพระคําของพระเจ้า
อย่างแรก เราจะมีบทนําสั้น ๆ เพื่อให้ผฟู ้ ั งเข้าใจบริบทความเป็ นมาของตอนนั้น จะได้ใช้ในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด
กันต่อไป เราบอกว่า “พระเยซูตรัสคําสุดท้ายกับสาวกในเมืองเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็ นจะกลายเป็ นหัวเมืองของคริสตจักรในยุค
แรก สาวกได้เดินทางไปกับพระเยซูตลอดสามปี ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่อยู่ในพื้ นที่ยูเดีย รวมไปถึงแคว้นสะมาเรียอันเป็ นที่
อาศัยของชนชาติที่ชาวยิวดูแคลน”
จากนั้นเราก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้ นในกิจการ 1:8 ใช่... เราเล่าเรื่องเจาะใจจากพระคัมภีรเ์ พียงข้อเดียว และเราเล่าแค่ครึ่งหลัง
ของข้อเท่านั้นเพราะมีหลายสิ่งที่เราค้นพบ เรื่องนี้ ใช้เวลา 30 นาที คนที่รูจ้ กั พระคํามากๆ และคนที่เพิ่งรูจ้ กั พระคัมภีร์ ต่าง
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พากันร่วมพูดคุยกันอย่างออกรส มีการค้นพบที่น่าทึ่ง มีการปรับใช้ดว้ ยนํ้าตา สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือ พวกเขากลับบ้านไป
ด้วยความเข้าใจในพระคําตอนนั้น เขากลายเป็ นเจ้าของมันและยังแบ่งปั นให้กบั คนอื่นได้ดว้ ย
ศิษยาภิบาลและนักวิชาการคริสเตียน ต้องพินิจความเป็ นไปได้ดงั กล่าวอย่างจริงจัง สไตล์การสอนแบบเทศนาและอธิบาย
ความที่ใช้กนั อยู่อาจจะไม่ใช่วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการนําเสนอความจริงจากพระคัมภีรเ์ พื่อให้ผฟู ้ ั งได้เรียนและ
ปรับใช้ อย่างน้อย ผูส้ ื่อสารพระคําควรพิจารณาที่จะใช้วิธีการที่มีการตอบโต้ มีการค้นพบด้วยผูฟ้ ั ง
บางคนที่ใช้เรื่องราวได้อย่างเฉียบคม เวลาสอนพระธรรมกิจการก็จะนําเสนอเนื้ อหาจากจดหมายฝากด้วย เมื่อพวกเขาสอน
ด้วยวิธีการสนทนาตอบโต้ ก็สามารถนําเอาส่วนที่เป็ นจดหมายฝากซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกิจการเข้ามาได้ อย่างเช่นตอนที่
เป็ นการเดินทางของเปาโล หลักที่จะช่วยให้การเล่าเรื่องเจาะใจเกิดผลคือ การมีโจทย์คาํ ถามและพูดคุยตอบโต้เพื่อหา
ข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณ และการปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ ซึ่งตรงนี้ จะได้ผลดีเมื่อนําไปใช้สอนรวมกับจดหมายฝาก
หลายครั้ง ผูส้ อนที่มีการศึกษาสูงคือผูอ้ บรมศิษยาภิบาลและครู หากเขาไม่ชินกับพลังของการเล่าปากเปล่า เขาจะสอนคน
ที่ตอ้ งการนําไปแบ่งปั นให้กบั คนที่อ่านไม่ออกได้อย่างไร คนที่อ่านหนังสือไม่ออกควรจะเข้าใจเนื้ อหาที่ไม่เป็ นเรื่องราว
ไหม? ถ้าใช่ คนที่มีการศึกษาสูง เป็ นคนมีปัญญา จะใช้ของประทานของเขาหาหนทางที่จะสอนคนที่รบั การอบรมมาน้อย
และมีของประทานน้อยกว่าอย่างไร?
ความสาคัญของการท่องจาข้อพระคา แบบคาต่อคา
มีความคิดสองอย่างเกิดขึ้ น
อย่างแรก ความจําเป็ นและคําสัง่ ที่ให้เราเก็บพระคําของพระเจ้าไว้ในใจ อย่างที่สองคือ การที่จะเห็นเป้าหมายของการ
ท่องจํา และการจําพระวจนะได้
ผูเ้ ชื่อมากมาย ได้เข้ามีส่วนในโปรแกรมฝึ กท่องจําพระคําด้วยพระคุณของพระเจ้า โปรแกรมส่วนใหญ่เน้นการจําพระคํา
แบบคําต่อคํา รวมทั้งข้อและบท พวกเราที่เคยจําพระคัมภีรม์ าตั้งแต่เด็กนั้น เรารูว้ ่าได้รบั ประโยชน์มากมายจากการท่องจํา
แต่สิ่งที่ทา้ ทายก็คือ มีคนไม่มากนักที่จะจําพระคําแบบคําต่อคํา และการที่จะจําให้ได้ก็ตอ้ งมีการทบทวนบ่อย ๆ แต่คุณจะ
เรียนเรื่องราวโดยใช้วิธีจาํ อย่างที่เราบอกมาแต่ตน้ และเมื่อคุณเล่าเรื่องนั้นสองสามครั้งไปแล้ว ก็แทบจะไม่ตอ้ งทบทวนอีก
เนื้ อเรื่องจะอยู่ในความทรงจําและเมื่อจําด้วยใช้คาํ ของคุณเอง มันเป็ นความจําโดยธรรมชาติและสามารถทําซํ้าได้ง่าย
ในการอบรม 33 ชัว่ โมง ผูฟ้ ั งได้ยิน และพูดคุยกันประมาณ 21 เรื่อง และถ้าเราทําซํ้าสองสามครั้ง ก็จะเล่าอีกได้อย่าง
ถูกต้อง และจําได้ตลอดชีวิตเลยทีเดียว! และเรื่องทั้ง 21 เรื่องนี้ มี 148 ข้อ !
น่ าทึ่งใช่ไหม การเรียนรูแ้ ละเก็บ 148 ข้อไว้ในกระเป๋าใจ และสามารถเล่าได้ท้งั เวลาที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส จะทําให้เรา
ก้าวไปไกลทีเดียว
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การท่องจาและการจาได้
ให้เปรียบเทียบจํานวนหน้าของพระคัมภีรใ์ นภาษาต่าง ๆ เหมือนกันไหม? คําล่ะ เหมือนกันหรือเปล่า? ไม่เลย จริง ๆ
แล้ว พวกเขาอาจใช้การเขียน และตัวหนังสือออกมาเป็ นคํา แต่คาํ นั้นก็หน้าตาไม่เหมือนกัน ออกเสียงต่างกัน แต่มีอย่าง
หนึ่ งที่เป็ นหนึ่ งเดียว นัน่ คือ แนวคิด... ข้อมูล แม้จะไม่เป็ นคําเดียวกัน เนื้ อหาในพระคัมภีรไ์ ม่เปลี่ยนแม้คาํ จะไม่เหมือนกัน
ในการเล่าเรื่องเจาะใจ เราเตือนให้ระวังที่สุด ที่จะไม่ต่อเติม หรือตัดต่อหรือเปลี่ยนแปลงเนื้ อหาของเรื่องราวจากการใช้คาํ ที่
ไม่ระวัง การใช้เสียง หรือท่าทาง เราสนับสนุ นให้เล่าเรื่องในเชิงสนทนา แต่เน้นความสําคัญในการเล่าเรื่องอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่เปลี่ยนแนวคิด ข้อมูล ไม่ว่าตรงนั้นจะดูเล็กน้อยหรือไม่สาํ คัญในสายตาของเรา
การท่องจํานั้นเป็ นวิธีการที่จะช่วยให้เราเก็บพระคําของพระเจ้าไว้ในใจ แต่ที่จะการจําเรื่องราว และเนื้ อความแบบคําต่อคํา
และให้มาพูดเชิงสนทนาก็สามารถอยู่ในคลังความจําของเราเช่นกัน
คนทีไ่ ม่มีการศึกษาจะเรียนรูพ้ ระคาด้วยวิธีอุปนัย(หาข้อสรุปจากข้อสังเกต) ได้หรือไม่?
บางครั้งคนจะเข้าใจว่า คนที่อ่านออกเขียนได้เป็ นผูท้ ี่มีความคิดวิเคราะห์ และคนที่ไม่อ่านหนังสือ หรือมาจากสังคมปาก
เปล่า ไม่อาจคิดวิเคราะห์ หรือไม่สามารถให้เหตุผล หรือคิดจากสิ่งที่สงั เกตรอบตัวได้ เรื่องนี้ เราอาจต้องคุยกันอีกนาน และ
ต้องมาดูความหมายที่แท้จริงของความคิดเชิงวิพากษ์เมื่อเชื่อมโยงกับผูท้ ี่เรียนรูจ้ ากปากเปล่า
จากมุมมองของพระคัมภีร์ เราสรุปได้ไหมว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์นี้จํากัดอยู่ที่คนอ่านออกเขียนได้ หรือพวกที่
มีการศึกษาสูงเท่านั้น?
ถ้าคิดอย่างนั้น ก็ตอ้ งคิดใหม่ ในเมื่อเรารูว้ ่า ทุกคนถูกสร้างมาตามพระฉายาของพระเจ้า (ปฐมกาล 1:26-27) ดังนั้น
เท่ากับว่า ทุกคนได้รบั ของประทานในเรื่องเหตุผลและมีสาํ นึ ก มีเหตุผลทางศีลธรรมมาตั้งแต่เขาตกในความบาป แม้ว่าเขา
จะปฏิเสธเหตุผลนั้น (โรม 1:19-23)
ลองดูในมาระโก 12:24 ตอนที่คนสะดูสีซึ่งมีการศึกษาสูงมาหาพระเยซู และพยายามวางกับดักพระองค์ดว้ ยคําถาม
พระองค์ทรงตอบเขาว่า “พวกท่านผิดแล้วไม่ใช่หรือ เพราะท่านไม่รพู ้ ระคัมภีร์ และไม่รฤู ้ ทธิ์เดชของพระเจ้า”
เรารูว้ ่า คนสะดูสีคนนั้น รูพ้ ระคําของพระเจ้า พระเยซูกาํ ลังกล่าวว่าเขาไม่สามารถสังเกตความหมายฝ่ ายวิญญาณของพระ
วจนะ เพราะเขาไม่มีความสามารถในการสังเกต เขาจึงพลาดจากข้อมูลที่สาํ คัญไป ดังนั้น ความคิดวิเคราะห์ของเขา รวมไป
ถึงทักษะในการให้เหตุผลของเขาจึงไม่อาจนําเขามาถึงความจริงได้
อย่างที่กล่าวมา เราเห็นพระวจนะเป็ นสิ่งที่เหนื อวัฒนธรรม ผูเ้ ล่าที่ใช้การเล่าเรื่องเจาะใจพบว่า ตราบเท่าที่เขาเตรียมบทนํา
ให้พร้อม ผูฟ้ ั งก็จะค้นพบขุมทรัพย์ในเนื้ อเรื่อง ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด ไม่ว่าจะการศึกษาแบบไหน
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ในกิจการ 4:13 ทําให้เราได้เห็นภูมิหลังการศึกษาของสาวกบางคน ดูเหมือนว่า เปโตรกับยอห์นทําให้สะดูสีและผูน้ ําทาง
ศาสนาโกรธเพราะว่าเขาทั้งสองเทศนาเรื่องพระเยซูอย่างเร้าใจ ดังนั้นจึงจับเขาไป
อยู่ต่อหน้าสภาเพื่อให้ตอบคําถาม ด้วยการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปโตรตอบคําถามเรื่องผูน้ ําทางศาสนาและ
พระเยซูดว้ ยเหตุผลและด้วยคําที่เหมาะสม เป็ นคําที่ทาํ ให้คนมีการศึกษาสูงที่จบั เขามาต้องจนมุม
คําของเปโตรส่งผลบางอย่างต่อคนในสภา
เมื่ อเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอห์น และรูว้ า่ ท่านทัง้ สองขาดการศึกษาและเป็ นคนสามัญ ก็ประหลาดใจ แล้ว
สานึ กว่า คนทัง้ สองเคยอยูก่ ับพระเยซู กิจการ 4:13
เหตุการณ์แบบนี้ ยังเกิดในทุกวันนี้ หรือเปล่า? คนที่ไม่มีการศึกษาแต่ติดตามพระเยซู และฟั งพระวจนะมาอย่างดี ค้นพบสิ่ง
ต่างๆด้วยเหตุและผล พวกเขาจะสอนความจริงอันลํ้าลึกให้กบั ผูอ้ ื่นได้ไหม?
รายงานจากสนามจริงทีจ่ ะช่วยตอบคาถาม
พระคาของพระเจ้าพูดโดยตรงกับส่วนของใจทีซ่ ่อนอยู่
บางครั้งผูอ้ บรมเล่าเรื่องเจาะใจชาวตะวันตกมีโอกาสที่จะเห็นหรือใช้การเล่าเรื่องในชนบท เราไปเยี่ยมหมู่บา้ นอีคาลาคาลา
ในเคนยา ซึ่งก่อนหน้านั้น มีผอู ้ บรมชาวอัฟริกนั ได้ฝึกอบรมการเล่าเรื่องเจาะใจแก่ผเู ้ ชื่อบางคน
คนที่นําเราไปอธิบายว่า “ตอนที่เรามาครั้งแรก ในคริสตจักรจะมีการร้องเพลง ตบมือ เทศนาและอาจมีพระคําอีก 1ข้อ ก็
เท่านั้น! ผูเ้ ชื่อแทบไม่รูจ้ กั พระคัมภีรเ์ ลย แต่ตอนนี้ ศิษยาภิบาลต่างได้เห็นคนรับความรอดและการเติบโต” เข้ามาเห็น
เหมือนที่เราเห็น
เดินเข้าไปในอาคารคริสตจักรหมู่บา้ นอีคาลาคาลาซึ่งทําจากซีเมนต์ หลังคาสังกะสี มีคน 60 คนจากเผ่าคัมบารอการ
อบรมอยู่ ในนั้นมี 15 คนเป็ นศิษยาภิบาล จาก 11 คริสตจักร
จะสังเกตเห็นผูห้ ญิงแต่งตัวด้วยเสื้ อผ้าสีสดสวมหมวก ส่วนผูช้ ายสวมเสื้ อดีที่สุดพร้อมกับเนคไท ดูดี ๆ จะเห็นว่า เสื้ อนอก
ส่วนใหญ่น้ันขนาดใหญ่เกินตัวคนใส่มาก ๆ และจะสังเกตเห็นแขนเสื้ อกับกางเกงที่เก่าจนบาง ใครจะรูบ้ า้ งว่ามีกี่คนที่ยืม
กันใส่ชุด”ไปโบสถ์”ชุดนี้ ?
มีคนบอกว่า ต้องสอนจบภายในสี่โมงเย็นเพื่อว่าพวกเขาจะได้ขา้ มแม่น้ํากลับบ้านก่อนที่ฮิปโปจะออกมา และส่วนใหญ่พวก
เขาต้องเดินเท้ากว่าสี่ชวั ่ โมงกว่าจะถึงบ้านดินกลม ๆ
มีชาวอัฟริกนั คนหนึ่ งเตรียมเล่าเรื่องจากปฐมกาล 35:1-5 และเขาจะนําการสนทนาด้วย เขาจะเล่าเป็ นภาษาสวาฮิลีและ
แปลเป็ นภาษาคัมบา หลังจากที่คุณนัง่ บนม้านัง่ หลังสุด ล่ามของคุณก็คอยบอกว่า เขากําลังพูดอะไร
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“ตอนนี้ กําลังเล่าว่า ยาโคบเป็ นผูน้ ําฝ่ ายวิญญาณของครอบครัว เขาให้ทุกคนทิ้ งรูปเคารพ เขาเรียกยาโคบว่า .. คนที่เชื่อฟั ง
พระเจ้า.. ผูเ้ ล่าเรื่องกําลังถามว่า “คุณเห็นว่า ยาโคบเพิ่งกําลังเป็ นผูน้ ําฝ่ ายวิญญาณของครอบครัวหรือว่าเขาเป็ นผูน้ ําฝ่ าย
วิญญาณมานานแล้ว?” และต่อมาถามว่า “การกําจัดรูปเคารพของยาโคบบอกอะไรกับเรา?”
แล้วคนในกลุ่มก็พดู คุยกัน แลกเปลี่ยนกันอย่างออกรส
สองสามนาทีต่อมา ล่ามก็กระซิบว่า “ตอนนี้ เขาเห็นอะไรหลายอย่างในเรื่อง เขาพูดว่า “ยาโคบรวบรวมรูปเคารพแล้วก็ฝัง
มันไว้ใต้ตน้ โอ๊กใกล้เมืองเชเคม เขาบอกที่ดว้ ยว่า ฝังที่ไหน!” อ้าว เลยมาพูดเรื่องยาโคบเป็ นคนโลภ.. เขาไม่เชื่อว่าพระเจ้า
จะทรงจัดหาให้!
พวกเขาคุยกันว่า “เขาเป็ นคนยอมให้ครอบครัวเก็บรูปเคารพไว้...” อีกคนว่า “ของบางอย่างที่เป็ นของขลังก็เป็ นต่างหู
ดังนั้นยาโคบต้องรูเ้ รื่องรูปเคารพในบ้านของเขา”
ในขณะที่ทุกคนกําลังคุยเรื่องการกระทําของยาโคบ ผูห้ ญิงคนหนึ่ งยืนขึ้ นและทําท่าทางตื่นเต้น พูดออกมาเป็ นภาษาคัมบา
ล่ามกระซิบว่า “ผูห้ ญิงคนนี้ บอกเพื่อน ๆ ว่า เราเป็ นคริสเตียน แต่พวกเรายังมีเครื่องรางของขลังแอบซ่อนอยู่ เราต้องไม่
ซ่อนมันอีก เราต้องทําลายมัน!”
สองสามนาทีต่อมา ชายร่างใหญ่พดู เสียงดัง และผูช้ ายทุกคนพยักหน้าเห็นด้วย
ตอนนี้ คุณอยากรูม้ าก ๆ ว่าเขาพูดอะไร คุณหันไปหาล่าม “เขาพูดอะไรหรือ?”
ล่ามรอให้เขาพูดจบ “เขาพูดว่า เขาเป็ นคนที่ปกครองครอบครัว ทุกคนจะทําตามที่เขาบอก แต่เขากลับเป็ นเหมือนยาโคบ
ไม่ได้นําพาครอบครัวไปในฝ่ ายวิญญาณ เขาจะต้องเปลี่ยนตัวเอง”
(วันนั้น ทุกคนในคริสตจักรค้นพบความหน้าซื่อใจคดของยาโคบจากเรื่องในพระคัมภีร์ ทั้งชายหญิงที่ลุกขึ้ นมาพูด ตระหนัก
ในบาปของตัวเอง เมื่อเห็นบาปของยาโคบ)
เราได้เห็นถึงฤทธิ์เหนื อธรรมชาติของเรื่องของพระเจ้า เรื่องนี้ ได้พดู ตรงกับมุมมองโลกของแต่ละคน ผูส้ ื่อสารปากเปล่าที่
อ่านไม่ออกกลับพบความจริงอันลํ้าลึกและได้นําไปปรับใช้ในวันเดียว ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ อาจใช้เวลาของมิชชันนารีในการ
เป็ นพยาน อธิษฐานแสวงหาพระเจ้าหลายปี )
ไม่สายเกินไป ไม่หลงเกินไป
ในท้องที่แห่งหนึ่ งในเนปาล มีหมอผีคนหนึ่ งอายุ 66 ปี ไม่เคยเรียนอ่านหนังสือ แต่เขาสามารถควบคุมคนเป็ นร้อย คน
เหล่านี้ ต่างเคารพและยําเกรงเขามาก
ตอนที่อายุ 60 ปี นั้นเอง เขาได้ยินเรื่องของพระเยซู แต่เขาคิดว่า เขาไม่ตอ้ งการพระองค์ ใช่ .. เขาได้ยินเรื่องที่คนอธิษฐาน
ในพระนามพระเยซู และก็ได้รบั คําตอบ แต่เหล่าวิญญาณชัว่ ช่วยเขาอยู่แล้ว แล้วทําไมเขาจึงต้องการให้พระเยซูช่วยล่ะ ?
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วันหนึ่ ง หลานชายของเขาป่ วยเกือบตาย หมอผีท้งั สวด ทั้งขอให้วิญญาณทั้งหลายช่วยรักษาหลานชาย แต่เด็กก็กาํ ลังจะ
ตาย ในที่สุด ด้วยความท้อแท้ เขาจึงไปหาคริสเตียนและขอให้อธิษฐานเผื่อหลานชาย ปรากฏว่า เมื่ออธิษฐานด้วยกัน เด็กก็
หายไข้ แต่หมอผียงั คงไม่ติดตามพระเยซู ยังทําอาชีพหมอผีต่อไป
สามเดือนต่อมา ภรรยาของเขาซึ่งเป็ นผูเ้ ชื่อได้เข้ามาอบรมการเล่าเรื่องเจาะใจ คืนนั้น เธอกลับบ้านและเล่าเรื่องราวที่เธอ
เรียนให้สามีฟัง
เป็ นเรื่องของนาอามานจาก 2 พงศ์กษัตริย์ 5 ซึ่งมีชาวเนปาลผูห้ นึ่ งเป็ นคนเล่า และได้สนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกันด้วย
เรื่องก็คือ นาอามานเป็ นแม่ทพั ของกองทัพซีเรียและเป็ นโรคเรื้ อน เขาได้ยินว่า ผูเ้ ผยพระวจนะของพระเจ้าในอิสราเอล
สามารถรักษาโรคได้ แม้ว่าจะซีเรียเป็ นศัตรูกบั อิสราเอล แต่เขาก็เดินทางไปยังอิสราเอลเพื่อจะได้หายโรค
แต่เมื่อไปถึงบ้านของท่านเอลีชา เอลีชาไม่ได้ทาํ อย่างที่นาอามานคาดหวัง จริง ๆ แล้ว ท่านเอลีชาไม่ได้ออกมาพบนาอา
มานเสียด้วยซํ้า! และเมื่อท่านส่งคนรับใช้ออกมาบอกให้นาอามานไปจุ่มตัวในแม่น้ําจอร์แดน 7 ครั้งเพื่อจะได้หาย นาอา
มานก็ตอบว่า “ แม่น้ําอาบานา และฟารปาร์ในดามัสกัสไม่ดีกว่าลํานํ้าในอิสราเอลดอกหรือ? ข้าจะไปชําระตัวในแม่น้ํา
เหล่านั้น และจะสะอาดไม่ได้รึ?” แล้วเขาก็หนั ตัวไปด้วยความโกรธยิ่ง
แต่บ่าวของนาอามานกลับขอร้องให้เขาไปทําสิ่งที่ตอ้ งถ่อมตนมากๆ ไปจุ่มตัวในนํ้าเพื่อจะหายโรค นาอามานก็ยอม เขาไปที่
แม่น้ํา จุ่มตัวอย่างที่เอลีชาบอกมา และเขาก็หายโรคทันที!
เมื่อหมอผีได้ยินเรื่อง เขาก็พดู กับภรรยา “ข้าแหละ คือนาอามาน ข้าโอหังมาก เลยไม่ยอมเดินตามพระเยซู”
วันต่อมา หมอผีก็ตามภรรยามาอบรมด้วย เขาบอกครูผอู ้ บรมว่า”ผมอยากตามพระเยซู” จึงมีการพูดคุยและได้อธิษฐาน
ด้วยกันรับความรอด หลังจากนั้น ชายชราที่ไม่เคยเรียนหนังสือ ชายชราผูใ้ ช้เวลาส่วนใหญ่ในโลกไสยศาสตร์ขออนุ ญาตบอก
สิ่งที่เกิดขึ้ นกับคนที่อยู่ในการอบรม เขากล่าวว่า
“นาอามานเป็ นชายที่เย่อหยิ่ง เกือบจะไม่หายโรคเพราะความหยิ่งของเขา ข้าก็เป็ นคนหยิ่งเหมือนกัน รูอ้ ยู่มาหลายปี แล้วว่า
ควรตามพระเยซู แต่ขา้ ไม่อยากรับว่า ข้าต้องการพระองค์ ใคร ๆ ก็เคารพข้า ข้าไม่ตอ้ งการเสียตําแหน่ งนั้นไปแม้ว่าพระเจ้า
ได้รกั ษาหลานชายให้หาย ดูซิ ข้าเกือบไม่ได้รบั ความรอด แต่.. ตอนนี้ ข้าเป็ นผูต้ ิดตามพระเยซูแล้ว”
เมื่อใครคนหนึ่ งค้นพบข้อมูลฝ่ ายวิญญาณในพระคัมภีร์ ไม่ว่าเขาจะเป็ นคนมีการศึกษาหรือไม่ก็ตาม ผูท้ ี่จะได้รบั เกียรติก่อน
คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ เราเห็นชัดว่า หลังจากที่หมอผีคนนี้ ฟั งเรื่องจากพระคัมภีร์ เขาก็ใช้ทกั ษะในการคิด สามารถสรุป
สิ่งที่ได้ยินได้ว่า เขาเป็ นคนอย่างไรสะท้อนจากบุคคลในเรื่องนั้น ความลึกซึ้ งของสิ่งที่เขาค้นพบนั้นไม่ได้ขนอยู
ึ้ ่กบั การศึกษา
ของเขา
ที่น่าสนใจคือ การรายงานจากภาคสนาม คนที่รบั ใช้ในการนําการฝึ กปฏิบตั ิการนั้น เป็ นคนท้องถิ่นซึ่งเข้ามาอบรมรุ่นที่
สอง สาม สี่ พวกเขาทุกคนมากจากชุมชนวัฒนธรรมปากเปล่า และคนส่วนใหญ่มาจากหมู่บา้ น
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เรือ่ งการใช้อรรถาธิบายพระคัมภีร ์
หนังสืออธิบายพระคัมภีรส์ ่วนใหญ่ก็ให้ปัญญากับคนที่สนใจศึกษาพระคํา คริสเตียนต่างได้ประโยชน์จากความเข้าใจที่คน
ของพระเจ้าได้แบ่งปั นทั้งจากคําพูดและข้อเขียน การค้นคว้าความเห็นของผูอ้ ธิบายพระคัมภีรเ์ หมือนกับการฟั งคนหนึ่ ง ๆ
ให้ความเห็น แต่ความแตกต่างของการยอมรับข้อมูลนั้นก็คือ เรามักคาดหวังว่า คําสอนที่พิมพ์มามักจะถูกต้องเสมอ เพราะ
กว่าจะเป็ นฉบับพิมพ์ได้ก็ตอ้ งผ่านเวลา การค้นคว้า และความเข้าใจมาไม่น้อย อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ นความเห็น หรือ
ข้อมูลตีพิมพ์ ไม่ว่าจะมาจากไหน จะต้องให้พระคัมภีรเ์ ป็ นผูต้ รวจสอบ
พระเจ้าทรงให้เราเห็นว่าจะทําให้สิ่งที่สอนไปเกิดเป็ นจริงได้อย่างไร
พอคา่ ลงพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลกับสิลาสไปยังเมืองเบโรอา ครัง้ ถึงแล้วท่านจึงเข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิว ยิวชาวเมือง
นั้นมีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเธสะโลนิ กา ด้วยเขามีใจเลื่ อมใสรับพระวจนะของพระเจ้า และค้นดูพระคัมภีรท์ กุ วัน หวังจะรูว้ า่
ข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่
กิจการ 17:10-11
ชาวเมืองเบโรอาได้รบั คําชมเพราะพวกเขามาตรวจสอบสิ่งที่ตนเองได้เรียนรูจ้ ากพระคัมภีร์ เขาถือว่า พระคัมภีรเ์ ป็ นอํานาจ
สุดท้าย น่ าสนใจ ฉันสงสัยว่า คําสอนของใครถูกตรวจสอบ?.... ใช่แล้ว คําสอนของอาจารย์เปาโล !
ทุกวันนี้ เราคงต้องใช้พระคัมภีรม์ าตรวจสอบข้อมูลที่เราได้รบั ไม่ว่าจะมาจากไหน จากบุคคล จากอรรถาธิบาย หรือคู่มือครู
เมื่อเราสอนเรื่องราวกับคนที่สามารถเข้าถึงพระคัมภีรไ์ ด้ ในตอนจบของการสนทนา ควรให้บทและข้ออ้างอิงแก่เขาเพื่อให้
เขากลับไปอ่านต่อได้ ให้เขาได้เห็นว่าสิ่งที่คุณสอนและสนทนากันนั้นถูกต้องอย่างไร
ในการประชุมครั้งใหญ่ในอัฟริกา ทุกคนต่างชื่นชมกับเรื่องราวและวิธีการเล่าเรื่องเจาะใจ ชายหนุ่ มที่กระตือรือร้นและช่าง
ฉวยโอกาสคนหนึ่ งได้เรียนเรื่องราวไป และตั้งคําถามที่น่าสนใจ และเขาบอกว่า “ขอให้คุณส่งหนังสืออธิบายพระคัมภีรม์ า
ให้ได้ไหม?” ตอนแรกฉันรูส้ ึกแปลกใจ ตอบไปว่า “ก็อาจจะได้นะ” ฉันยิ้ ม “เอาอย่างนี้ ให้ติดต่อกลับมาอีกทีเมื่อคุณ
เรียนจบ 210 เรื่องที่อยู่ในรายการนี้ ทําอย่างนั้นคุณจะได้วดั ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสืออธิบายพระคัมภีรไ์ ด้ “
ในบางกลุ่ม ความเห็นจากหนังสืออธิบายพระคัมภีรม์ าแรงกว่าตัวพระวจนะเอง บางครั้งคนไปนําเอาเนื้ อหาจากหนังสือ
อธิบายพระคัมภีรม์ าเพราะคร้านที่จะเรียนเอง แทนที่จะใช้เวลาขุดค้นพระคํา กลับไปยึดเอาความเห็นของนักศาสนศาสตร์
ต่าง ๆ
เราทุกคน ต้องคอยระวังความคิดที่ว่า แม้พระคัมภีรจ์ ะเป็ นหนังสือสําหรับคนธรรมดา แต่ความจริงอันมัง่ คัง่ เป็ นของนักศา
สนศาสตร์หรือนักเทศน์ หรือนักเขียนเท่านั้น พระเจ้าทรงพอพระทัยที่คนทุกคนจะเข้าถึงความจริงของพระองค์ได้ ไม่ใช่
เพียงคนเก่งที่มีโอกาสได้เรียนสูง ๆ
การเข้ามามีส่วนในการสนทนาเรื่องพระคัมภีรเ์ ป็ นกลุ่มเป็ นเหมือนข้อมูลที่มีค่าซึ่งนักเขียนได้เขียนในหนังสืออธิบายพระ
คัมภีร์ ระหว่างการสนทนา เมื่อมีใครสักคนให้ความเห็นซึ่งจะจริงหรือไม่ก็ตาม เรารูส้ ึกเป็ นอิสระที่จะถามว่า “ตอนนี้ คุณ
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เห็นอะไรในเรื่อง?” ในทางเดียวกัน เราสนับสนุ นให้ทุกคนหาความจริงของข้อมูลจากหนังสืออธิบายพระคัมภีรแ์ บบเดียวกัน
นี้
ความจริงแล้ว เมื่อมีใครสักคนให้ความหมายของข้อความตอนใดตอนหนึ่ ง เท่ากับพวกเขากําลังทําหน้าที่อธิบายพระคัมภีร์
ดังนั้น ไม่ว่าใครจะให้ความเห็น จะเป็ นคนเชื่อใหม่ หรือคนที่เรียนมาสูง เรียนพระคัมภีรม์ านาน ขอให้แน่ ใจเสมอว่า สิ่งที่
แบ่งปั นกัน เป็ นสิ่งที่เห็นจริงจากพระคัมภีร์
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บทที่ 10
ผูท้ าหน้าที่ตา่ ง ๆ ในระบบการเล่าเรื่องเจาะใจ
ผูฝ้ ึ กหัด Practitioner. ในการฝึ กอบรมปฏิบตั ิการ ผูเ้ ข้าร่วมอบรมจะได้รบั การอบรม และการฝึ กเป็ นส่วนตัว ความ
รับผิดชอบและความสุขของเราคือ ที่จะได้ส่งต่อข้อมูลวิธีการเล่าเรื่องเจาะใจ ผูเ้ รียนจําเป็ นต้องฝึ กการเล่าเรื่องตามแนวคิด
ของการเล่าเรื่องเจาะใจ และต้องทําให้ทกั ษะนั้นดีขนึ้
ผูท้ ี่เข้าร่วมปฏิบตั ิการเล่าเรื่องเจาะใจ เป็ นผูฝ้ ึ กหัด เมื่อพวกเขาเปิ ดรับแนวคิดนี้ ส่วนใหญ่จะสามารถใช้แนวคิดการเล่าเรื่อง
เจาะใจอย่างดีพอที่จะกลับไปในกลุ่มคนของเขา และเล่าเรื่องจากพระคัมภีร์ นําสารแห่งความจริงผ่านการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิด เราขอสนับสนุ นให้ผฝู ้ ึ กหัดได้ออกไปเล่าเรื่องจากพระคัมภีร์ เราเสนอที่จะให้อุปกรณ์เพื่อที่พวกเขา
จะได้ใช้ส่งต่อวิธีการเล่าเรื่องเจาะใจ
ขณะที่ผฝู ้ ึ กหัดกําลังเตรียมตัวที่จะเป็ นคนเล่าเรื่อง เขายังไม่พร้อมที่จะเป็ นผูน้ ําในการอบรมเล่าเรื่องเจาะใจ หรือฝึ กอบรม
ผูอ้ ื่นภายใต้ชื่อของแนวทางเล่าเรื่องเจาะใจ
บางครั้งมีการถามจากคนที่รบั ใช้อยู่แล้วว่า การที่จะนําการเล่าเรื่องเจาะใจไปผสมผสานกับวิธีการที่มีอยู่ได้หรือไม่ เรา
อาจจะบอกว่า มันเป็ นความคิดดี ผูฝ้ ึ กหัดสามารถหลอมรวมความคิดนั้น และสามารถบอกข้อมูล และทําให้คนอื่น ๆ
กระตือรือร้นที่จะเรียนการเล่าเรื่องเจาะใจด้วย เขาสามารถหลอมรวมสิ่งที่เขารูก้ บั ข้อมูลที่เราจะให้เขาไป . เราก็อยากให้
มันเกิดขึ้ น
ข้อควรระวังคือ ... จะฝึ กอบรมผูอ้ ื่นเล่าเรื่องเจาะใจ เขาจะต้อง
 มีความเข้าใจในขบวนการของการเล่าเรื่องเจาะใจทุกส่วน
 สามารถแสดงแบบอย่างการเล่าเรื่องเจาะใจอย่างชัดเจน
 รูเ้ ป้าหมายและการใช้ทุกส่วนประกอบที่เป็ นการเล่าเรื่องเจาะใจ
บางท่านอาจต้องการก้าวข้าม เป็ นผูฝ้ ึ กอบรมผูท้ รงคุณวุฒิเร็ว ๆ เพราะเข้าต้องการทําให้มนั ง่าย และนําเอาข้อมูล
ใหม่ๆ เหล่านี้ ไปยังคนที่ตอ้ งการ
มีบางครั้ง เราเห็นคนที่ฝึกหัดเล่า มีความกระตือรือร้น ไปเปิ ดการอบรมทั้ง ๆ ที่ไม่ได้รบั อนุ ญาตจากเรา จริงแล้ว พวกเขา
ยังไม่อาจทําการอบรมการเล่าเรื่องเจาะใจอย่างครบถ้วนได้ เพราะพวกเขายังไม่ได้รบั การฝึ กให้เป็ นผูส้ อนการเล่าเรื่องเจาะ
ใจอย่างเต็มขั้น จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี เพราะคนที่มารับการอบรม เข้าใจว่า เขาจะได้เรียนรูแ้ บบแผนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งนําไปทําต่อได้ เขากลับไม่ได้รบั ประสบการณ์ที่น่าพอใจ คนที่มาเรียนก็กลับไปและเท่ากับเขาถูกเตรียม
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เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ที่แย่กว่านั้น พวกเขาคิดว่า ตนเองได้เรียนรูก้ ารเล่าเรื่องเจาะใจอย่างเต็มครบถ้วน ผลของการเรียน
แบบนี้ ทําให้เขาไม่สนใจที่จะกลับเข้ามาเรียนของจริงอีก เพราะเขาคิดว่าการเล่าเรื่องเจาะใจไม่เกิดผลสําหรับเขา ที่น่าเสียใจ
คือเราไม่มีโอกาสสอนเขาครบหลักสูตร
การเล่าเรื่องเจาะใจ จริง ๆ แล้วไม่ใช่เป็ นเรื่องง่าย คิดว่า แค่เล่าเรื่องเท่านั้น หากมันง่ายจริง เราคงอบรมเสร็จภายในวัน
เดียว แต่ ความจริงแล้ว การเล่าเรื่องเจาะใจมีอะไรเกี่ยวข้องหลายส่วนมากทั้งในการสอนและยุทธวิธีการทําพันธกิจ
นอกจากนั้นยังมีการที่จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (กระบวนทัศน์ ก็คือ กระบวนคิดวิเคราะห์ วิธีคิด วิธีปฏิบตั ิ แนว
การดําเนิ นชีวิต ) ทั้งในระดับส่วนตัวและการรับใช้ ในแง่ที่ว่าคนส่วนใหญ่เรียนอย่างไร และเราจะสื่อสารข้อมูลพระคัมภีร์
ให้กบั คนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดอย่างไร
ในเมื่อผูท้ ี่นําการอบรมได้ทุ่มเทเวลาและฝึ กฝนเพื่อที่จะสร้างให้เกิดความกระตือรือร้นในหมู่คนที่เข้ามาฝึ กหัด เราจึงขอให้
คนที่ตอ้ งการจะเป็ นครูได้ทุ่มเทหัวใจและเวลา การฝึ กฝนเช่นเดียวกัน
หากไม่ได้รบั การฝึ กอบรมอย่างถูกต้องว่าจะสอนคนอื่นต่อไปอย่างไร คนที่มาเรียนรุ่นต่อไปจะได้รบั ความรูไ้ ปไม่เพียงพอ
เมื่อเขามีปัญหาในการใช้เรื่องเล่า ความผิดหวังที่เกิดขึ้ นจะทําให้เขาเข้าใจว่า การเล่าเรื่องไม่เกิดผล จึงไม่ทาํ การเล่าเรื่อง
ต่อไป
33 ชัว่ โมงแรกของการฝึ กอบรมเล่าเรื่องและเพื่ออบรมคนอื่นต่อไป
ไม่ได้รวมอยู่ในวิธีการนําฝึ กปฏิบตั ิการเล่าเรื่องเจาะใจ วิธีเป็ นประเมินในฐานะเป็ นครูฝึก ไม่ได้รวมการเรียนเรื่อง
เป้าหมาย และหลักการของการปกป้องความเชื่อในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในระหว่างที่ทาํ การเล่าเรื่องเจาะใจ
ไม่ได้หมายความว่า ผูฝ้ ึ กหัดจะไม่มีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสาวกและช่วยคนอื่นเรียนรูพ้ ฒ
ั นาทักษะการ
เล่าเรื่องเจาะใจ แต่ความจริง เราสนุ บสนุ นที่จะส่งต่อการเล่าเรื่องเจาะใจในรูปแบบการสร้างสาวก ถ้าต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมในการทวีคูณสาวก ให้ดูในบทที่ 11 สถานที่ วิธีเรียน และเผยแผ่การเล่าเรื่องเจาะใจ
หากคุณต้องการให้กลุ่มของคุณได้รบั การอบรม โปรดติดต่อเข้ามา เพราะเรายินดีทาํ งานกับคุณ และเราจะวางแผน
เพื่อทําให้คุณได้เป็ นผูอ้ บรมซึ่งได้รบั การรับรอง หากคุณต้องการ เรามีความเชี่ยวชาญในการสร้างผูน้ ําอย่างรอบด้าน
ทุกคนสามารถเป็ นผูอ้ บรมซึ่งได้รบั การรับรอง ได้เมื่อเขาเข้าใจเนื้ อหาการอบรม แสดงความสามารถในการเล่าเรื่องเจาะ
ใจ รูถ้ ึงเหตุผลและเป้าหมายของการอบรมเล่าเรื่องเจาะใจทุกส่วน แสดงความสามารถในการเป็ นผูด้ ูแล และแสดงให้เห็น
ว่า สามารถทําการฝึ กอบรมโดยใช้แนวทางการเล่าเรื่องเจาะใจ
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ผูอ้ บรม:
ผูอ้ บรม ผูช้ ่วยผูอ้ บรม ผูอ้ บรมชั ่วคราว ผูอ้ บรมซึ่งได้รบั การรับรอง และผูอ้ บรมอาวุโส
คุณจะได้อยู่ในตําแหน่ งใดก็ตาม เราต้องการให้ทุกคนมีใจและความคิดเดียวกันในเรื่องของความเชื่อ เราขอให้ผทู ้ ี่มุ่งหวัง
จะเป็ นผูอ้ บรมต่อไป ได้ตกลงในหลักข้อเชื่อ(TGSP-STS Doctrinal Statement )ของเราข้างล่างนี้
หลักข้อเชื่อ
เรายึดมัน่ ในความจริงต่อไปนี้
 พระเจ้าทรงเป็ นผูบ้ นั ดาลใจในการเขียนทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ เป็ นหนังสือเล่มเดียวที่ดลบันดาล
จากพระเจ้า


หลักข้อเชื่อเรื่องตรีเอกานุ ภาพ



มนุ ษย์ตกในความบาป ความชัว่ ช้าตํา่ ทรามทางศีลธรรมส่งผลร้าย .. และเขาต้องการบังเกิดใหม่



ความเป็ นพระเจ้าและเป็ นมนุ ษย์ของพระเยซูคริสต์ การบังเกิดจากหญิงพรหมจารี ชีวิตที่ปราศจากบาป ตายแทน
เป็ นการไถ่โทษบาปของมนุ ษย์ ทรงฟื้ นคืนชีวิต เสด็จสู่สวรรค์ และจะเสด็จกลับมา



เราได้รบั การประกาศว่าเป็ นผูช้ อบธรรมเนื่ องจากความเชื่อเท่านั้น ในพระคริสต์เท่านั้น



การฟื้ นคืนชีวิตของร่างกาย ทั้งคนที่ชอบธรรมและอธรรม



ชีวิตนิ รนั ดร์สาํ หรับผูท้ ี่รอด และการลงโทษนิ รนั ดร์สาํ หรับผูห้ ลงหาย

Assistant Instructors. ผูช้ ่วยผูอ้ บรม หลังจากเข้ามารับการอบรม ส่วนใหญ่จะมีคุณขุมทรัพย์สามารถช่วยกลุ่มเล็ก ๆ ใน
ฐานะผูช้ ่วยผูอ้ บรม
Provisional Instructors. ผูอ้ บรมชัว่ คราว หลังจากที่ได้เป็ นผูช้ ่วยในการอบรมอย่างน้อยสามวัน ผูช้ ่วยผูอ้ บรมที่ตอ้ งการ
เพิ่มพูนความสามารถในการอธิบายกระบวนการเตรียมเรื่องและการนําเสนอ ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการสอน
การเล่าเรื่องเจาะใจให้ผอู ้ ื่นด้วยนํ้าใจดี มีสติปัญญา ด้วยความอ่อนโยน ผูอ้ บรมผูท้ รงคุณวุฒิอาจจะอนุ มตั ิให้ผทู ้ ี่มีคุณ
ขุมทรัพย์ดงั กล่าว ได้เป็ นผูอ้ บรมชัว่ คราว
Certified Instructors.ผูอ้ บรมซึ่งได้รบั การรับรอง หลังจากที่ได้ช่วยทําการอบรมสองสามครั้ง ผูอ้ บรมชัว่ คราวอาจขอ
สมัครเข้าเป็ นผูอ้ บรมซึ่งได้รบั การรับรอง เขาจะต้องแสดงให้ผอู ้ บรมอาวุโสเห็นว่า มีทกั ษะในทุก ๆ ส่วนของ
กระบวนการเล่าเรื่องเจาะใจ และมีความเข้าใจแนวคิดของเรา
ผูอ้ บรมซึ่งได้รบั การรับรอง สามารถทําหน้าที่ในการอบรมเล่าเรื่องเจาะใจทุกตําแหน่ ง ยกเว้นการอนุ มตั ิให้ผอู ้ ื่นเป็ นผู ้
อบรมซึ่งได้รบั การรับรอง
102

.

Senior Instructors ผูอ้ บรมอาวุโส การก้าวมาสู่ตาํ แหน่ งนี้ ผูอ้ บรมที่ได้รบั การรับรองจะต้องสอนคู่ไปกับผูอ้ บรมอาวุโส
และแสดงความสามารถในการสอน การประเมิน การให้กาํ ลังใจกับผูท้ ี่ฝึกเล่าเรื่องใหม่ ๆ สามารถจัดและนําการอบรม
ปฏิบตั ิการได้
ผูอ้ บรมอาวุโสจะนําการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ และยังเป็ นผูเ้ ดียวที่จะอนุ มตั ิ และอนุ ญาตให้ผอู ้ บรมที่ได้รบั การรับรอง เลื่อนขั้น
มาเป็ น ผูอ้ บรมชัว่ คราวซึ่งได้รบั การรับรอง
ครูในโรงเรียนพระคัมภีรป์ ากเปล่า เวลานี้ มีอยู่ในหลายประเทศ ก็มาจากผูอ้ บรมท้องถิ่นที่ได้รบั การรับรองนัน่ เอง
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บทที่ 11
สถานที่ วิธีเรียนและเผยแผ่การเล่าเรื่องเจาะใจ
สถานทีส่ าหรับเรือ่ งเจาะใจ
ให้รวมการเล่าเรื่องเจาะใจเข้าไปกับการรับใช้ที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าคุณจะทํางานกับเด็ก เยาวชน ผูใ้ หญ่วยั ต้นหรือวัยอื่น ๆ การ
เล่าเรื่องเจาะใจจะช่วยให้การพูดคุยมีชีวิตชีวา ทําให้คนของคุณได้มีส่วนในการศึกษาพระคําของพระเจ้า
คุณจะทําให้เรื่องราวที่นําเสนอนั้น ยาวหรือสั้นให้เหมาะสมกับเวลาที่มีอยู่ได้โดยการปรับจํานวนข้อสังเกต และการปรับใช้
หากมีเวลาน้อยกว่า 30 นาที ก็ย่นเวลาได้ดว้ ยการเอาขั้นตอนที่ 2 ของช่วงแรกออกไป ไม่ตอ้ งมีอาสาเล่าเรื่อง ให้คุณเป็ น
คนเล่าเรื่อง และนํากลุ่มเล่าเรื่องไปด้วยกัน วิธีการเล่าเรื่องเจาะใจก็ยงั ได้ผล
พูดคุยการเล่าเรื่องเจาะใจ เมื่อมีเวลาน้อย หรือโอกาสเล่าเรื่องนั้นสั้นมาก เราก็อาจจะทําอย่างอื่นสร้างสรรค์ขนมาได้
ึ้
ใน
การอบรม เมื่อผูเ้ ข้าอบรมเข้าใจพื้ นฐานของการเล่าเรื่องเจาะใจ เราจะช่วยฝึ กดังนี้
เล่าเรือ่ งภายในหนึ่งนาทีและหาข้อสังเกตสองสามข้อ ปรับใช้ภายใน 5-10 นาที นั ่นก็คือเล่าเรือ่ ง ข้อสังเกต และ
ปรับใช้
ก่อนที่จะถาม ให้ทบทวนรายละเอียดของเรื่องตอนที่มีขุมทรัพย์อยู่ ตัวอย่างเช่น ในมาระโก 1:40-45 เราอาจนําคําถามว่า
‚ มีตอนที่ว่า พระเยซูทรงสงสารเมื่อคนโรคเรื้ อนกราบลงและขอพระองค์ ‘หากพระองค์พอพระทัย พระองค์ทรงทําให้ขา้
พระองค์หายโรคได้’ เรายังจําได้ไหม?” จากนั้นจึงตั้งโจทย์คาํ ถาม นี่ เป็ นกุญแจสําคัญ ถามหลังจากที่คุณให้รายละเอียด
เพียงพอที่ทาํ ให้คนนึ กถึงเรื่องนั้นได้ เพื่อว่าเขาจะตอบได้ดี
วิธีใหม่ๆของศิษยาภิบาล ศิษยาภิบาลที่อยู่ในกลุ่มที่เริ่มมานานแล้ว มักลังเลไม่อยากจะใช้การเล่าเรื่องเจาะใจบน
ธรรมาสน์ การตั้งโจทย์คาํ ถามขณะเทศนาเป็ นเรื่องที่ไม่ทาํ กันเท่าไร การเล่าเรื่องแทนการอ่านก็เช่นกัน ศิษยาภิบาลที่
เข้ามาอบรมการเล่าเรื่องเจาะใจจึงมีทางออก:
1.หลายท่านรายงานว่า ได้ใช้การเล่าเรื่องเจาะใจในการประชุมกลุ่มอนุ ชน และเยาวชนตอบสนองดีมี หลังจากนั้น พ่อแม่
จะถามว่า “ทําไมอาจารย์ไม่สอนเราแบบเดียวกันบ้าง?”
2.บางท่านใช้การเล่าเรื่องเจาะใจโดยอ่านเรื่องจากพระคัมภีรโ์ ดยตรง แต่อ่านแบบมีรสชาติ มีอารมณ์ประกอบไปด้วย
เรียกว่า อ่านแบบ”เล่าเรื่อง”
หลังจากนั้นก็จะตั้งข้อสังเกต และเข้าไปสู่การปรับใช้ บางคนก็หนุ นใจให้ที่ประชุมตอบออกมาเสียงดัง บางท่านถามคําถาม
แบบสํานวนโวหารสักหน่ อย เพื่อให้คนฟั งได้มีเวลาคิดคําถามและคําตอบ นี่ สาํ คัญมาก เพราะศิษยาภิบาลต้องให้เวลากับ
ทุกคนมากพอที่เขาจะคิดคําตอบได้
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3.บางครั้งมีกรณี “วิธีเข้าถึงคนที่อ่านไม่ออกซึ่งอยู่ไกล” วิธีเชิงบวกในการนําเสนอพระคัมภีรใ์ ห้กบั คนอื่นนั้น ช่วยให้เรามี
โอกาสใช้การเล่าเรื่องเจาะใจในคริสตจักรได้
4.บางท่านเสนอการเล่าเรื่องเจาะใจให้กบั ผูด้ ูแลรวีวารศึกษา บางท่านใช้ในการประชุมตามบ้าน
5. บางท่านใช้ในห้องผูเ้ ชื่อใหม่
การเล่าเรือ่ งเจาะใจทีไ่ ม่มีการตอบสนอง
1.หากกลุ่มใหญ่มาก และไม่สามารถให้คนตอบออกเสียงได้ ก็ตอ้ งปรับวิธีการ กระบวนการเล่าเรื่องเจาะใจ ยกเว้นตอนที่
ขอให้เล่าเรื่องทบทวน สามารถทําได้โดยคน ๆ เดียว โดยไม่คาดหวังคําตอบจากคนที่กาํ ลังสอน ถามคําถามเชิงวาทศิปล์
บ้าง และมัน่ ใจว่า เขามีเวลาคิดพอที่จะตอบได้
2.เรื่องเจาะใจนั้นเอาออกรายการโทรทัศน์วิทยุได้ ตรงนั้น ไม่มีการเล่าเรื่องทบทวน แต่ข้นั ตอนอื่นๆยังคงอยู่ วิธีการคือ
ให้เติมช่วงเวลาที่เงียบหลังจากแต่ละคําถามด้วยคําพูดแบบแชท พูดไปเรื่อยแบบไม่เอาความ เพราะตอนนั้นคนกําลังฟั งคุณ
อยู่ และไม่ได้คิดตอบคําถามของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณพูดว่า “คุณคิดอย่างไร?” “คุณคิดว่ามีอะไรเกิดขึ้ นต่อจาก
เหตุการณ์นี้” “คําตอบของคุณคือ...” นี่ เป็ นการเอาความ
แต่การไม่เอาความนั้น คือการพูดที่ไม่มีความหมายอะไร เติมให้ไม่มีความเงียบ แต่มนั จะไม่ทาํ ให้เขาคิดไปเรื่องอื่น และ
ช่วยให้เขาไม่เปลี่ยนสถานี ตัวอย่างเช่น อืมมม... หา.... เออ.... เฮ้อ....เป็ นต้น
มีเรื่องตัวอย่างมารียก์ บั มาร์ธาในเว็บไซท์เล่าเรื่องเจาะใจ ที่มีตวั อย่างของการออกเสียงไม่เอาความ
3.หากคุณเก่งในการเล่าเรื่องเจาะใจ และมีคน3-4 คนมาร่วมรายการ จะทําให้รายการนี้ สนุ กขึ้ น คนแรกที่ใช้วิธีนี้อยู่ใน
ฟิ ลิปปิ นส์ หลังจากที่ได้ออกอากาศไปสองสามเดือน ทางสถานี ก็ได้รบั เท็กซ์ 400-500 ครั้ง รวมไปถึงโทรศัพท์เข้ามาใน
รายการด้วย และรูปแบบอื่นที่ใช้เทคนิ คการเล่าเรื่องเจาะใจก็ใช้อย่างเกิดผล

ละคร ความสนุก และพลัง
เราชอบดูละครเพราะสนุ ก มันทําให้เรื่องดูเป็ นจริงมากขึ้ น เราอาจใช้การเล่นละครเป็ นวิธีเล่าเรื่องก็ได้
ขอให้ผชู ้ ่วยแสดงท่าทางออกมาเงียบ ๆ ผูเ้ ล่าจะเล่าออกมาเป็ นเสียง ส่วนคนทําท่าก็ทาํ ทางไป ผูฟ้ ั งจะได้ยินเสียงของผูเ้ ล่าคน
เดียวเท่านั้น เพื่อว่าเขาจะได้เล่าเรื่องกลับทบทวนมาให้ได้ และพวกเขาสามารถกลับไปบ้าน เล่าเรื่องให้คนที่บา้ นฟั งได้อีก
ด้วย
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ขอให้คนช่วยแสดงไม่พดู อะไรเลย ถ้าให้เขาพูด มันจะกลายเป็ นละครไป แม้ว่าการทําเป็ นละครจะสนุ กกว่า แต่พลังของ
เรื่องเล่าก็จะหายไปด้วย
อีกอย่าง การที่มีหลายคนพูด ทําให้ความถูกต้องหายไปได้ง่าย เพราะพวกเขาต้องจําส่วนที่ตอ้ งพูด ระหว่างที่นําเสนออาจจะ
ลืมบางบรรทัดไป แล้วไปๆมาๆ เรื่องกลับกลายเป็ นเรื่องตลก ไร้สาระ ซึ่งเราจะปล่อยให้เป็ นอย่างนั้นไม่ได้

โครงการเรือ่ งของพระเจ้า มีวิธีทจี่ ะช่วยให้เรียนและขยายการเล่าเรือ่ งเจาะใจออกไป รวมทั้งมีเครือ่ งมือช่วยสอน
1.คู่มือการเล่าเรื่องเจาะใจ มีท้งั แบบฟั งและอ่าน เป็ นรายละเอียดของกระบวนการเล่าเรื่องเจาะใจ
2. STS Vision Casting การหล่อหลอมความคิด หากที่น้ัน เรามีคนสอน เราก็จะให้มีการอบรมหนึ่ งวันหรือน้อยกว่านั้น
โดยจะนําเสนอ STS อธิบายแนวคิด และผลที่ได้รบั จากการเล่าเรื่องด้วยวิธีการนี้ หากใช้เวลานําเสนอแนวคิด 4 ชัว่ โมงหรือ
กว่านั้นก็จะให้มีการฝึ กปฏิบตั ิจริงด้วย
3. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสามวัน เป็ นการแสดงวิธีการ กับการอธิบายหลักการเล่าเรื่องเจาะใจ รวมทั้งให้ผเู ้ ข้าร่วมอบรมได้
ฝึ กมีส่วนในการเล่าเรื่อง ซึ่งพบว่า หลายคนที่เข้าร่วมการอบรมสามวันนี้ จะมีทกั ษะเพียงพอที่จะเป็ นนักเล่าที่ดี
4. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร one stop เราให้มีการอบรมปฏิบตั ิการแบบนี้ เพราะจะช่วยสร้างครูสอนการเล่าเรื่องเจาะใจที่
ช่วยอบรมคนอื่นได้ต่อไป การอบรมแบบนี้ เป็ นทางเลือกที่ดี เมื่อกลุ่มผูใ้ ห้การอบรมมาจากทางไกล อย่างเช่นเดินทางด้วย
รถไฟ หรือผูเ้ ข้าอบรมต่างมาจากที่ไกล
ระหว่าง 18 ชัว่ โมงแรก ก็จะเป็ นการสอนกลุ่มย่อย ผูส้ อน 1 คนต่อผูเ้ รียน 3 คน หลังจาก18 ชัว่ โมงแรกที่ฝึกกันอย่าง
เข้มข้น ผูเ้ ข้าอบรมก็จะค่อยก้าวขึ้ นมาเป็ นครูผชู ้ ่วยได้
เขาจะช่วยอบรมกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มที่เข้ามาเรียนต่อ 19 ชัว่ โมง ซึ่งมีสดั ส่วนของครูผชู ้ ่วยหนึ่ งคนต่อ ผูเ้ ข้าอบรม ห้าคน
หลังจากเรียนทั้งหมด 37 ชัว่ โมง เป็ นเวลาทั้งหมด 5 วัน ครูผชู ้ ่วยก็จะเลื่อนขั้นเป็ น ครูฝึกสอน ซึ่งเมื่อฝึ กปฏิบตั ิต่อไป และ
รวมกับประสบการณ์การเป็ นผูน้ ํา เขาก็อาจรับการเลื่อนเป็ นผูอ้ บรมที่ได้การรับรอง
5. การอบรมปฏิบตั กิ ารเพิม่ พูนคริสตจักร การใช้วนั สุดสัปดาห์ต่อเนื่ องกัน (คืนวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ หรือ
เฉพาะเสาร์และอาทิตย์ ) โดยทําทั้งหมด 4 สัปดาห์ 14 ชัว่ โมงต่อครั้ง สมาชิกในคริสตจักรที่ไม่ใหญ่นักสามารถมาเป็ นผูฝ้ ึ ก
เล่าเรื่องเจาะใจที่มีความสามารถได้
จากห้าถึงเจ็ดสัปดาห์ ทุกคนในคริสตจักรใหญ่ซึ่งอาจมีสมาชิกถึง 50,000 คน จะได้รบั การอบรม และยังจะมีกลุ่มคน
แกนกลางที่รบั การอบรมจนถึงขั้นผูอ้ บรมที่ได้รบั การรับรอง น่ าแปลกที่ในการอบรมแบบเพิ่มพูนนี้ คนส่วนใหญ่ที่เข้ามามี
ส่วนร่วม เข้าเรียนแค่หนึ่ งหรือสองช่วงสุดสัปดาห์ก็จะได้จาํ นวนชัว่ โมงเรียนที่ตอ้ งการ
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6. อบรมปฏิบตั กิ ารเล่าเรือ่ งเจาะใจทีบ่ า้ น ครูระดับที่ได้การรับรอง ได้เชิญเพื่อนผูเ้ ชื่อสามคนไปทําการอบรมที่บา้ น
สัปดาห์ละ สองชัว่ โมงครึ่ง ทําทั้งหมดหกสัปดาห์ โดยใช้ช่วงเย็น กลางคืน หรือสุดสัปดาห์
วิธีการอบรมแบบนี้ ช่วยให้คนที่ไม่อาจเดินทางไปอบรมหนึ่ งวัน หรือมากกว่านั้นได้มีโอกาสฝึ กฝนด้วย ยิ่งกว่านั้นที่บา้ นยังให้
ความสะดวกสบาย ไม่มีความรูส้ ึกกดดันสําหรับคนที่ขอาย
ี้
เราจะแนะแนวให้รวมทั้งเอกสาร รวมทั้งระบบการอบรมให้
หลังจาก 6 คาบ ครูจะได้อบรมสามคนเพื่อเป็ นผูฝ้ ึ กเล่าเรื่อง ทั้งสามก็จะเข้าไปอบรมขั้นตอนที่สองอีก 6 สัปดาห์ โดยที่เขา
แต่ละคนเชิญเพื่อนอีกสามคน
เมื่อเราอบรมห้าวันและทําเรื่องเพิ่มพูนคริสตจักร ในที่สุด ผูอ้ บรมก็จะนําคนที่ฝึกใหม่เข้าสู่การเป็ นผูน้ ํา ตอนสุดท้ายของ
การเรียนรอบสองเป็ นเวลา 6 สัปดาห์ สามคนแรกได้ช่วยอบรมสามคนหลัง พวกเขาได้เพิ่มเติมทักษะเล่าเรื่องเจาะใจ และ
ได้มีโอกาสเป็ นผูช้ ่วยสอน
พวกเขาอาจจะช่วยฝึ กอบรมกันและกันต่อไป หรือตัดสินใจที่รวมตัวกันเพื่อศึกษาพระคําของพระเจ้า ซึ่งตอนนี้ อาจกลายเป็ น
กลุ่มศึกษาพระคัมภีรต์ ามบ้าน
หากทั้ง 12 คนยังคงทําขบวนการเชิญอีก 3 คนเข้ามาและฝึ กอบรม ในหกสัปดาห์ครั้งที่สาม กลุ่มนี้ ก็จะกลายเป็ น 36 คน
รวมกับครูผสู ้ อนคนแรก บ้านส่วนใหญ่รบั คนประมาณนี้ ได้เพราะส่วนใหญ่เราทําในกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มที่เรียนมีสี่คนอาจแบ่ง
ห้องไปอยู่หอ้ งอื่นหรือคุยกันใต้ตน้ ไม้ ในสวนได้
คนเหล่านี้ สามารถขยายจํานวนโดยสร้างครูฝึกหัดเพิ่มขึ้ นพวกเขาอาจตั้งกลุ่มเซลที่บา้ น ใช้การเล่าเรื่องพระคัมภีรเ์ พื่อการ
ประกาศ หรือใช้วิธีการศึกษาพระคัมภีรแ์ บบเล่าเรื่องเจาะใจเพื่อเข้าใกล้ชิดพระเจ้า เห็นว่าวิธีการต่าง ๆ นี้ ดีมาก
เพราะทักษะการเล่าเรื่องเจาะใจจะช่วยให้คนเรียนรูพ้ ระคัมภีรไ์ ด้ดี และแบ่งปั นได้ดีดว้ ย ทั้งตัวเองและคนฟั งเรื่องก็ได้รบั การ
เปลี่ยนแปลงเป็ นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
หากคนส่วนใหญ่ที่ได้รบั การอบรม ได้อบรมต่อไป ภายในสองปี ก็จะเข้าถึงคนจํานวน 6000 คน! นี่ เป็ นวิธีการให้
คําปรึกษาและสร้างสาวกที่เป็ นธรรมชาติมาก การเล่าเรื่องเจาะใจนั้นมุ่งไปที่การฟั งพระคําของพระเจ้ากับการปรับใช้เป็ น
ส่วนตัว จึงทําให้ได้ผลเป็ นอย่างมาก
7.การสร้างสาวก การเพิ่มพูน คนจบจากการอบรมเล่าเรื่องเจาะใจในฐานะผูฝ้ ึ กเล่าเรื่อง สามารถใช้ทกั ษะใหม่นี้ กับผูอ้ ื่น
หนึ่ งต่อหนึ่ งหรือในกลุ่มก็ได้ อุปกรณ์และหลักสูตรอย่างเช่นคําแนะนําสําหรับผูฝ้ ึ กหัด จะบอกวิธีสร้างทักษะในขณะที่เล่า
เรื่อง ที่สาํ คัญคือ ข้อมูลเหล่านี้ ช่วยให้คุณได้สอนคนฟั งทีละนิ ดว่า จะทําอย่างไรในขณะที่คุณเองกําลังเล่าเรื่องอยู่ (ดูใน
เว็บไซท์‚Training Info‛ และ ‚Resources,‛ จะได้เห็นทางเลือกหลาย ๆ อย่าง
8. แผ่นพับสามตอน มีคาํ พยานและวิธีแบ่งปั นการเล่าเรื่องเจาะใจในแผ่นพับ และยังมีแผ่นพับช่วยอธิบายเรื่องเฉพาะที่คุณ
สนใจเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากการเล่าเรื่องเจาะใจให้มากที่สุด
9.การอบรมผูฝ้ ึ กเล่าด้วยสื่อเสียง เป็ นการเตรียมสอนเชิงลึก ได้แนะการสนทนาเป็ นกลุ่ม กลุ่มจะใช้เวลา 2 – 6 ชัว่ โมงเพื่อ
คุยและค้นพบ! มีหลายภาษาเป็ นเอ็มพี ซีดี หรือเครื่องเล่นพลังแสงอาทิตย์
10.การค้นพบพระคัมภีรแ์ บบตอบโต้ เรื่องในพระคัมภีร์ พร้อมกับคําถามสําหรับกลุ่ม ใช้ในโรงเรียน ห้องเรียน และกลุ่ม
เซลตามบ้าน ใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที เป็ นดีวีดี และสื่อเสียงหลายภาษา
11. SimplyTheStory.org มีขอ้ มูลเกี่ยวกับการเล่าเรื่องเจาะใจทั้งเป็ นเอกสาร สื่อเสียงแลสื่อภาพ ให้ดูรายละเอียดการเล่า
เรื่องเจาะใจ,การเริ่มต้น,คําถามที่มกั ถาม,ข้อมูลที่ดาวน์โหลดได้,คําพยาน ตารางเวลาอบรมที่จะเกิดขึ้ น โรงเรียนพระคัมภีร์
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ปากเปล่า ตัวอย่างเรื่องและอื่น ๆ ใช้วิดิโอสามนาทีเรื่อง อะไรและทําไม ในคริสตจักรเพื่อจะเข้าใจการอบรมเล่าเรื่องเจาะ
ใจแบบผูส้ อนเดินทางมาในระยะสั้น ๆ เราเพิ่มเติมข้อมูล บทความในเว็บไซด์อย่างต่อเนื่ อง
12.การฝึ กหัดจริงแบบไลฟ์ และการแนะนําให้คาํ ปรึกษา โดยร่วมฝึ กผ่านสไกพ เป็ นห้องเรียนที่ขยายออกมาอีกขั้นหนึ่ ง
13.คู่มือเสียง ยังมีคู่มือที่เป็ นเสียงด้วย ให้ดู DVD หัวข้อ STS training.
14.ใช้ทวิตเตอร์ ตามเราที่ http://www.twitter.com/SimplyTheStory
15.การเป็ นเจ้าภาพ หากรูว้ ่าจะเป็ นเจ้าภาพทําการอบรมปฏิบตั ิการได้อย่างไร กรุณาติดต่อผูอ้ าํ นวยการในประเทศของ
คุณที่เราเขียนรายชื่อไว้หน้าหลัง ไปที่เว็บไซท์และหาคําว่า ‚hosting‛ เพื่อจะได้รายละเอียด

Appendix A: Coaching Review Forms
ภาคผนวก ก. แบบฟอร์มทบทวนสําหรับผูฝ้ ึ ก
ผูเ้ ล่า
ผูส้ อน
วันที่

Storyteller ___________________________ Instructor___________________________ Date__________________

รายละเอียดของกระบวนการเล่าเรือ่ งเจาะใจอยูใ่ นหนังสือคู่มือ ให้เตือนความทรงจาของผูเ้ ล่าว่า “ผมจะฝึ กคุณตอน
หลัง ก่อนเล่าเรือ่ งขอให้จาว่า ไม่ว่าเพือ่ นทีฟ
่ ั งอยูจ่ ะเก่งขนาดไหน คุณต้องคิดในใจว่าเขาเป็ นคนเรียนด้วยวิธีฟังจาก
การเล่าปากเปล่า และเขารูเ้ ฉพาะเนื้ อหาทีค่ ุณนาเสนอเท่านั้น

เตือนความทรงจําให้กบั ครูผฝู ้ ึ ก ผูเ้ ล่าจะต้อง
1. ไม่ใช้ขอ้ มูลนอกเหนื อไปจากพระคัมภีรใ์ นบทนําเรื่อง
2. ถ้าจําเป็ นก็ให้เล่าเรื่องปูทางก่อนเนื้ อเรื่องจริง (บทนํา)
3. รักษาความถูกต้องตามพระคัมภีร์ ไม่เพิ่มหรือลดข้อมูล
4. อยู่ในพระคัมภีรต์ อนเดียว ไม่เอาตอนอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงมาผสมปนเปกัน
5. ให้กาํ ลังใจ และมีคาํ ตอบดี ๆ ให้กบั คนฟั งที่อาสาเล่าเรื่อง หรือตอบคําถาม
6. มีความยืดหยุ่นในการตอบคําถาม
7. นําเล่าเรื่องจนจบให้น่าสนใจ เดินเรื่องเร็ว ใช้วิธีการที่จะให้คนฟั งเข้ามามีส่วนร่วม
8. ใช้โจทย์คาํ ถามเพื่อนําไปสู่การสังเกตสิ่งต่าง ๆ ในเรื่อง เพื่อว่าผูเ้ รียนวิธีปากเปล่าจะตอบได้
9. ใช้คาํ ถามเพื่อนําให้ผเู ้ รียนสามารถหาคําตอบเรื่องการปรับใช้ฝ่ายวิญญาณได้
10.ไม่สงั ่ สอน ไม่เทศน์ !
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11.ไม่ใช้เรื่องเพื่อเป็ นตัวนําไปสู่เรื่องที่ ชอบเป็ นส่วนตัว แต่เชื่อในทักษะของพระเจ้าในการสื่อพระวจนะ และยอมให้
เรื่องนั้นเล่าข่าวสารให้ผฟู ้ ั งเอง
12.สามารถอธิบายและแสดงส่วนประกอบ 5 อย่างของการนําเสนอแบบการเล่าเรื่องเจาะใจ
การให้คะแนนข้างล่างสะท้อนให้เห็นว่า ผูเ้ ล่าสามารถนําเสนอส่วนประกอบทั้งห้าของการเล่าเรื่องเจาะใจหรือไม่ ส่วนที่เว้น
ไว้ หรือไม่ได้แสดงออกมาจะได้คาํ ว่า nty (not there yet) คือ ยังไม่ได้ทาํ Gi (Got it) คือ ทําได้แล้ว

ตารางการให้คะแนน
วันที่
ชื่อเรื่อง
ข้ออ้างอิง
เรื่อง
ทบทวน
นําเล่าจนจบ
ข้อสังเกต
การปรับใช้
ข้อชี้ แนะโดยรวม

ผูเ้ ล่า

ความคิดเห็นข้างล่างอาจเป็ นคําชมจากผูอ้ บรมเมื่อมีการนําเสนอเรื่องได้อย่างดี
ความคิดเห็นอาจเป็ นคําแนะนําในจุดที่ตอ้ งฝึ กฝนเพิ่มขึ้ น บางข้ออาจไม่มีความเห็นใด ๆหากการนําเสนอตอนนั้นผ่านไปด้วยดี
รายการนี้ ช่วยให้ผอู ้ บรมจําได้ว่าจะให้ความเห็นอย่างไรหลังจากที่ได้นําเสนอไปแล้ว เพื่อจะไม่มีอะไรเข้ามาแทรก
เล่าเรื่องใหม่ได้หากผูเ้ ล่าสะดุด...หรือไม่สามารถเล่าต่อไปได้
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ฝึ กทบทวนสามครั้งในการนําเสนอเรื่อง

เรือ่ งและความคิดเห็น
1.บทนํา
2.ความถูกต้อง
3.ความสนใจฟั ง
4.การอยู่ในเรื่อง
5.สัมผัสใจกับเรื่อง
6.ท่าทาง

อาสา และความคิดเห็น
1.อาสาที่ได้ทนั ที
2.หนุ นใจ
3.การแก้ไขผูอ้ าสาเล่า

การเล่าเรือ่ งจนจบ.. ความคิดเห็น
1.จบครบถ้วนฉับไว
2.มีหลากหลายวิธีการ
3.การเข้ามีส่วนร่วม
4.ความถูกต้อง
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Coaching Review for 2 Kinds of Spiritual Treasures
การตั้งข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณ ความคิดเห็น
1. การใช้คาํ กุญแจ
2. คําถามแบบปากเปล่า
3. แนะด้วยท่าทาง
4.ข้อสังเกตที่ใช้ได้ เป็ นจริง
5.การสนทนาสองทาง
6.การตอบโต้ในกลุ่ม
7.แลกเปลี่ยนความคิดอย่าง
สุภาพ
8.การยืนยัน
9.คําตอบในเรื่อง
10.นําสู่สมบัติ
11.ตั้งใจฟั ง
12.ปล่อยให้เรื่องเป็ นผูส้ อน
การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ, ความคิดเห็น
1.คําถามแบบปากเปล่า
2.ใช้ท่าทางแนะ
3.การปรับใช้ที่ใช้ได้
4.สนทนาสองทาง
5.การตอบโต้ในกลุ่ม
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6. แลกเปลี่ยนความคิดอย่าง
สุภาพ
7.การยืนยัน
8.การปรับใช้มีอยู่ในเรื่อง
9.นําการปรับใช้
10.เข้าถึงคําตอบ
11.หลีกเลี่ยงการสัง่ สอน
ความสามารถในการจัดการกลุ่ม
1.การจัดการกับปั ญหา
2.การตอบรับคําถามที่ไม่เข้า
เรื่องเข้าราว
3.ลักษณะกลุ่ม
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ภาคผนวก ข.
เดินทางผ่านเรื่องตัวอย่าง
วิธีเตรียมคาถาม
ศักเคียส ลูกา 19 :1-10
เราจะเดินผ่านเข้าไปในเรื่องของศักเคียส ถึงแม้ว่าเรื่องนี้ คนจะเห็นว่า เป็ นเรื่องสําหรับเด็ก แต่จริง ๆ แล้ว มันเป็ นเรื่องที่
ลึกซึ้ งมาก
เรื่องนี้ มักเล่ากันว่า “มีชายตัวเตี้ ยคนหนึ่ งชื่อศักเคียส ต้องการเห็นพระเยซู ดังนั้นเขาจึงปี นขึ้ นไปบนต้นไม้ เพื่อว่าเขาจะ
เห็นพระองค์ได้ กลุ่มคนนั้นก็ไม่ชอบหน้าศักเคียสเพราะเขาเป็ นคนเก็บภาษี แต่พระเยซูทรงเห็นเขาและเข้าไปทานอาหาร
กลางวันที่บา้ นเขา ศักเคียสมีความสุขมาก และให้เงินครึ่งหนึ่ งของเขาแก่คนจน ดังนั้นเราควรทําอย่างศักเคียส”
แม้ว่าเรื่องราวจะเป็ นอย่างนี้ แต่ยงั มีอีกหลายประเด็นในเรื่อง หากใช้วิธีการเล่าเรื่องเจาะใจ ก็จะค้นพบความจริงอีก
หลายอย่าง เมื่อเราเริ่มสืบค้นเรื่องราว ครั้งแรกก็อาจไม่พบอะไรต่าง ๆ ที่เรากําลังจะนําเสนอ ไม่ตอ้ งกังวล ขณะที่คุณ
เตรียมเรื่องเล่าเจาะใจ คุณจะค่อย ๆ ค้นพบความจริงเพิ่มขึ้ น คุณอาจกลับไปเพิ่มเติมทรัพย์อนั มีค่าที่คน้ พบได้อีกด้วย
พระคําของพระเจ้าก็เป็ นเช่นนี้ เราไม่ขาดแคลนความจริงเลย !
จากเรื่องศักเคียส เรานําเสนอขุมทรัพย์ฝ่ายวิญญาณมากมาย ซึ่งเรื่องเดียวก็มีเหลือเฟื อ เวลาสอนจริง ไม่จาํ เป็ นที่คุณ
จะต้องนําพวกเขาให้พบความจริงทุก ๆ ประการดังกล่าว
วิธีการลงมือปฏิบตั ิ
แม้ว่าข้อมูลที่เพิ่งกล่าวถึงนี้ อยู่ในเนื้ อเรื่อง ยังมีอีกหลายอย่างที่เราจะค้นพบได้ ขณะที่เราใช้วิธีการเล่าเรื่องเจาะใจ ขุมทรัพย์
ที่อยู่ลึก ๆ จะถูกขุดค้นขึ้ นมา
เมื่อเราค้นเนื้ อเรื่องของศักเคียส เราจะใช้วิธีการสื่อสารหลายแบบที่อยู่ในการเล่าเรื่องเจาะใจ และเราจะมุ่งประเด็นในส่วน
ของการตั้งคาถาม
มีคาํ ถามที่ถูกบันทึกลงซึ่งเป็ นวิธีการที่ทาํ กันบ่อย ๆ แต่เราไม่ได้อยู่ดว้ ยกันในเวลานี้ เราจึงต้องบันทึกลงเป็ นคําเขียน
การเตรียมเรื่องจากพระคัมภีร์ เป็ นค้นหาขุมทรัพย์ จากนั้นก็ต้งั โจทย์คาํ ถามจากขุมทรัพย์เหล่านั้น หากคิดได้ เรื่องนั้นก็
จะกลายเป็ นบันทึกของคุณเอง เรื่องราวนั้นเป็ นเหมือนราวตากผ้า ขณะที่คุณเดินไปตามราวความคิดของคุณ เท่ากับคุณ
กําลังแขวนขุมทรัพย์ และโจทย์บนราวความคิดนั้น
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เมื่อคุณเห็นขนาดของตัวอย่างการเดินทางเข้าไปในเรื่อง คุณอาจตกใจ “โอย ยาวไป!” และเมื่อคุณเริ่มทําไป คุณอาจพูดว่า
“ทําไมจึงทําอะไรซํ้าซากอย่างนี้ ” จริง ๆ แล้ว ตัวอย่างนี้ อาจไม่เหมาะกับวิธีการเรียนของคุณ เราขอหนุ นใจให้คุณลอง
เรียนรูจ้ ากวิธีการ เผื่อว่ามันจะช่วยให้คุณตั้งคําถามได้
จริง ๆ แล้ว บทนี้ เป็ นบทที่ช่วยให้หลายคนกระจ่างในการตั้งคําถาม
เริ่มต้น เมื่อเราค้นเรื่องศักเคียสด้วยตัวเอง คุณอาจไม่พบขุมทรัพย์อย่างที่เรานําเสนอ อย่าลืมว่าเราทําเรื่องนี้ มานานทัว่
โลก ระหว่างนั้นก็มีการสนทนาแลกเปลี่ยนกับคนอื่น ๆ ขุมทรัพย์ที่คน้ พบจึงเป็ นการสะสมจากการอบรม มันทําให้เห็น
อะไรมากมาย เราจะได้ขอ้ มูลจากคนอื่น ๆ เสมอ และมักจะเกิดขึ้ นเมื่อพูดคุยในกลุ่ม
ขณะที่คุณกําลังเตรียมและนําเสนอเล่าเรื่องเจาะใจ คุณเองจะพบขุมทรัพย์อย่างอื่นด้วย ความจริงแล้ว คุณอาจกลับไปอีก
และพบขุมทรัพย์ใหม่อีก พระคําของพระเจ้าเป็ นเช่นนี้ คุณจะไม่เหนื่ อยกับความจริงมากมายที่ปรากฏขึ้ นเลย
บทนี้ มีลกั ษณะคือ หลังจากที่คุณอ่านและเรียนรูเ้ รื่องของศักเคียส เราจะบอกวิธีตามหาขุมทรัพย์ฝ่ายวิญญาณ จากนั้นตั้ง
โจทย์คาํ ถามเพื่อที่คนอื่นจะได้หาขุมทรัพย์เจอด้วย
คุณอาจจะไม่เห็น หรือไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณที่นําเสนอมา เรื่องนี้ ธรรมดา และไม่ควรให้เป็ นปั ญหา เมื่อเรา
ใช้เรื่องเจาะใจสอน เราจะแบ่งปั นเฉพาะสิ่งที่ตวั เราเห็นชัดจากเรื่องเอง
ความคิดบางอย่างที่เราเสนอเป็ นเพียงความคิดเพื่อนํามาสนทนากลุ่ม พระเจ้าตรัสผ่านบางคนในกลุ่ม และเราก็จะเข้าใจ
พระคัมภีรต์ อนนั้นกระจ่างขึ้ น
ส่วนที่ทา้ ทายสุดของการเล่าเรื่องเจาะใจคือ การตั้งโจทย์คาํ ถามเพื่อนําให้คนอื่นพบขุมทรัพย์ เราหวังว่า การทําซํ้า ๆ ในบท
นี้ จะช่วยให้คุณรูส้ ึกดีกบั ทักษะใหม่นี้
เมื่อคุณสอนเรื่องนี้ จริง ๆ และมีเวลาน้อย คุณอาจจะเสนอโจทย์คาํ ถามเพื่อหาขุมทรัพย์เพียงอย่างหรือสองอย่างเป็ นพอ
ให้เราเริม่ ต้นกันได้แล้ว
ขอแนะว่า คุณควรเรียนเรือ่ งนี้ จาก 10 ข้อ ในวิธี การเล่าเรือ่ งเจาะใจ
เรียนเรื่องเล่าตามที่อธิบายไว้ตอนต้น ... วิธีเตรียมเรื่อง
1. อ่านเรื่องทั้งสิบข้อเที่ยวแรก ออกเสียงดัง
2. อ่าน ออกมาเป็ นเสียงพูดธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเรียกว่า เจ้าหน้าที่เก็บภาษี ก็เรียกว่า คนเก็บภาษี
3. ในจินตนาการ มองว่า เกิดอะไรในเรื่อง
4. หลังจากอ่านจบทันทีน้ันให้ปิดตา และทบทวนข้อมูลคืนมาให้มากเท่าที่จะทําได้ สิ่งที่ตอ้ งการคือเรื่องราวจริง
ไม่ใช่คาํ ต่อคําตรง ๆ จากเรื่อง
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5. กลับไปอ่านเรื่องออกเสียงอีกครั้ง คุณจะสังเกตเห็นสิ่งที่ขาดหายไป
6. ปิ ดตา และทบทวนเรื่องออกเสียง
หลังจากการอ่านสี่ครั้ง และทบทวนเรื่องด้วยวิธีขา้ งต้น หลายคนสังเกตว่า พวกเขาสามารถเล่าเรื่องได้อย่างถูกต้อง
แต่หากว่า หลังจากทําไปแล้ว 4-6 ครั้ง คนเล่ายังคงจําเนื้ อเรื่องไม่ค่อยได้ มันมักเป็ นเพราะเขาคิดว่าจะต้องจําแบบ
คําต่อคํา ซึ่งจริง ๆ แล้วควรจําแบบเป็ นเนื้ อหา
เท่ากับพวกเขาเปลี่ยนวิธีการของการเล่าเรื่องเจาะใจไป!
หากยังมีปัญหา จําเรื่องไม่ได้ เราขอให้กลับไป และทบทวนตามขั้นตอนข้างบน พยายามเรียนเรื่องศักเคียสอีกครั้งใน
แบบของการเล่าเรื่องเจาะใจ ครั้งนี้ ไม่มีการอ่าน แอบดูในขณะที่ทบทวนเรื่อง จําไว้เสมอ อ่านออกเสียงดัง ออกเสียง
ดัง!

พระเยซูกบั ศักเคียส 1 ฝ่ ายพระเยซูจึงเสด็จเข้าเมืองเยรีโคและกาลังจะทรงผ่านไป 2 ดูเถิด มีชายคนหนึ่ ง
ชื่อศักเคียส เป็ นนายด่านภาษีและเป็ นคนมัง่ มี 3 ศักเคียสพยายามจะดูให้เห็นพระเยซูวา่ พระองค์เป็ นผูใ้ ด
แต่ดไู ม่เห็นเพราะคนแน่ น ด้วยเขาเป็ นคนเตี้ย 4 เขาจึงวิ่ งไปข้างหน้าขึ้นต้นมะเดื่ อ เพื่ อจะได้เห็นพระองค์
เพราะว่าพระองค์จะเสด็จไปทางนั้น 5 เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่ นั่น พระองค์ทรงแหงนพระพักตร์ดศู ักเคียส
แล้วตรัสแก่เขาว่า "ศักเคียสเอ๋ย จงรีบลงมา เพราะว่าเราจะต้องพักอยูใ่ นตึกของท่านวันนี้ " 6 แล้วเขาก็รีบลง
มาต้อนรับพระองค์ดว้ ยความปรีดี 7 เมื่อคนทัง้ หลายเห็นแล้วเขาก็พากันบ่นว่า "พระองค์เข้าไปพักอยูก่ ับคน
บาป" 8 ฝ่ ายศักเคียสยืนทูลองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า "ดูเถิด พระเจ้าข้า ทรัพย์สงิ่ ของของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
ยอมให้คนอนาถากึ่งหนึ่ ง และถ้าข้าพระองค์ได้ฉอ้ โกงของของผูใ้ ด ข้าพระองค์ยอมคืนให้เขาสี่ เท่า " 9 พระ
เยซูตรัสกับเขาว่า "วันนี้ ความรอดมาถึงครอบครัวนี้ แล้ว เพราะคนนี้ เป็ นลูกของอับราฮัมด้วย 10 เพราะว่า
บุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผูท้ ี่ หลงหายไปนั้นให้รอด*" ลูกา19:1-10)
ให้สงั เกตดี ๆ
หลังจากที่เตรียมเรื่อง คุณอาจพบว่า ไม่สามารถพิสจู น์ความคิดที่มีอยู่ตอนเตรียมเรื่องนั้นว่าเป็ นจริง ใช้ได้
ดังนั้นจึงต้องงด ไม่นําความคิดที่ยงั ไม่สามารถสรุปได้น้ันมาสอนผูอ้ ื่น เอาความคิดนั้นเก็บไว้ก่อน อาจใช้มนั กับเรื่องอื่น
บางครั้งขณะที่เล่าเรื่องและตั้งคําถาม พระเจ้าจะทรงตรัสความจริงบางอย่างเพิ่มเติมขึ้ นมาให้จากคําตอบของผูอ้ ื่น เวลานั้น
ความคิดของคุณที่มีอยู่จึงได้รบั การยํ้าว่า เป็ นความจริง
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ก่อนที่จะอ่านต่อไป ขอให้คิดเรื่องศักเคียสจากต้นจนจบเพื่อดูว่า คุณเห็นขุมทรัพย์อะไรบ้างในเรื่อง การทําเช่นนี้ ช่วยฝึ ก
ทักษะ และสามารถนํามาเปรียบเทียบกับข้อสังเกตที่เราจะนําเสนอ คุณอาจพบขุมทรัพย์ที่เราไม่ได้กล่าวถึง และเราอาจพบ
สิ่งที่คุณไม่เห็น ... ขอให้สนุ กกับการตามหาขุมทรัพย์!

ข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณทีเ่ รามองเห็น
1. คนอื่น ๆ ที่สนใจพระเยซู บังศักเคียสไม่ให้เห็นพระเยซู และทําให้เขาเข้าใกล้พระองค์ไม่ได้
2. ศักเคียสเป็ นคนเตี้ ย แต่มีตาํ แหน่ งสูง เป็ นคนรวย และยังเป็ นหัวหน้าคนเก็บภาษี เขาตั้งใจแน่ วแน่ ที่จะเห็นพระเยซู และ
ในเมื่อเห็นพระองค์ตรง ๆ ไม่ได้ เขาก็หาทางอื่น
3. แต่การที่เขาจะถูกหัวเราะเยาะ ชายตําแหน่ งสูงกลับต้อง วิ่งไปตามถนน และปี นต้นไม้ แต่นัน่ ก็ไม่ทาํ ให้ศกั เคียสเลิกล้ม
ความตั้งใจ
4. เราเห็นพระเยซูทรงเดินมาตามถนนพร้อมกับคนที่เบียดเสียดตามพระองค์มา แม้ว่าเขาเหล่านั้นจะผลักพระองค์ไปมา
พระองค์กลับทรงมองผ่านพวกเขา แต่ทรงสังเกตคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ใกล้ ชายคนนี้ อยู่บนต้นไม้!
5. พระเยซูทรงสนพระทัยศักเคียสจริง ๆ เพราะพระองค์ทรงเรียกชื่อเขา
6.พระเยซูทรงเชิญพระองค์เองไปบ้านของศักเคียส ในหลายวัฒนธรรมเห็นว่า ไม่ควรทํา แต่สาํ หรับพระเยซูแล้ว พระองค์
ทรงรูล้ ่วงหน้าว่า จะต้องเกิดอะไรขึ้ น
7. การที่พระเยซูทรงแหงนพระพักตร์ขนไป
ึ้
ทุกคนก็ตอ้ งเงยหน้าตามดูว่า เกิดอะไรขึ้ น ทั้งพระเยซูและคนทั้งหลายก็เห็น
ศักเคียสบนต้นไม้พร้อม ๆ กัน ! แต่เขากลับไม่กลัว หรือไม่รสู ้ ึกอายเลยทั้ง ๆ ที่ผคู ้ นทั้งกลุ่มเห็นเขา เขารูส้ ึกดีใจมาก
8. ศักเคียสไม่รีรอที่จะตอบ เมื่อพระเยซูทรงเรียก เขารีบปี นต้นไม้ลงมา
9. แม้ว่าคนทั้งหลายจะต่อว่า พวกเขาตําหนิ ที่พระเยซูไปเป็ นแขกในบ้านของคนบาป พระองค์"พระองค์เข้าไปพักอยู่กบั
คนบาป" แสดงว่า พระองค์ทรงไปบ้านเขาแล้ว
ตอนที่ศกั เคียสกับพระเยซูรวู ้ ่า คนกําลังวิพากษ์วิจารณ์การที่พระเยซูไปบ้านศักเคียสนั้น ยังไม่ชดั เจนเท่าไร แต่ต่อมาในเรื่อง
สิ่งที่พระเยซูตรัสกับคนทั้งหลายต่อหน้าศักเคียสซิ เราเห็นว่า ทั้งเขาและพระองค์ รูว้ ่าพวกเขากําลังด่าว่าอยู่ ศักเคียสไม่
สยบกับคํานิ นทาว่ากล่าวของพวกนั้น ศักเคียสยินดีตอ้ นรับพระองค์
10 การที่คนวิจารณ์ว่า พระเยซูทรงไปบ้านคนบาป แสดงว่า คนเหล่านั้นไม่คิดว่าตัวเองเป็ นคนบาป
11. ฝูงชนทําตัวเหมือนกับว่า พวกเขาเป็ นผู ้ “ติดตาม”พระเยซู พวกเขาตามไป เบียดกัน แม้คาํ วิจารณ์จะทําให้เห็นว่า
พวกเขาสนใจว่า พระเยซูทรงไปรับประทานอาหารกับใคร แต่พวกเขาคงคิดว่า พระเยซูน่าจะไปบ้านของพวกเขามากกว่า
ความจริงแล้ว ฝูงชนแสดงให้เห็นว่า พวกเขาไม่นับถือพระองค์เลยจากการที่ไม่เห็นด้วยกับพระองค์
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12. ฝูงชนนี้ เป็ นกลุ่มคนช่างค่อนขอด พวกเขามีความเชื่อแต่ไม่กล้าที่จะถามพระเยซูตรง ๆ พวกเขาไม่รูว้ ่า พระองค์ทรงมี
ฤทธิ์อย่างไรบ้าง พวกเขาคิดว่า พระเยซูไม่ได้ยินการบ่นว่าของพวกเขา

13. ศักเคียสผูม้ งั ่ คัง่ ได้แสดงให้เห็นว่าเขาคิดอย่างไรเมื่อเขาเสนอที่จะให้ทรัพย์ครึ่งหนึ่ งแก่คนยากจน
15. ศักเคียสประกาศว่า หากเขาได้โกหกเพื่อเอาสิ่งใดไปจากใครก็ตาม เขาต้องการคืนให้คนนั้นสี่เท่า เขาไม่ได้กล่าวว่า
“ถ้า” เขาทําผิดจริง และพร้อมที่จะคืนสิ่งที่เขาขโมยไปสี่เท่า ศักเคียสสัญญาจากความตั้งใจของเขาเอง บางคนอาจกล่าว
ว่า เขาให้เงินคนจนอยู่แล้ว แต่จากความเห็นของฝูงชน ทําให้เรารูว้ ่าเขาเป็ นคนอย่างไรจริง ๆ
หากเขาเป็ นคนเก็บภาษีที่ให้เงินครึ่งหนึ่ งแก่คนยากจน บางทีเขาอาจเคยทําแบบลับ ๆ ไปแล้ว แต่การที่จะคืนให้กบั คนที่เขา
เคยโกงสี่เท่านั้น ทําให้ฝงู ชนมองเขาเป็ นคนชอบธรรมไปเลย
สิ่งที่เรารูจ้ กั เรื่องก็คือว่า ในจุด ๆ หนึ่ ง ศักเคียสเขายอมรับว่า เขาเป็ นคนบาป และต้องการทําทุกสิ่งให้ถูกต้อง พระเยซูตรัส
ว่า ความรอดเกิดขึ้ นในวันนั้น เราเห็นจริง ๆ ว่า ศักเคียสแสดงความมีน้ําใจอย่างมาก
15. ตอนแรกเราคิดว่า ศักเคียสอาจจะพยายามซื้ อการยอมรับจากพระเยซู แต่เรารูว้ ่า ที่เขามาเชื่อในพระเยซูวนั นั้น เพราะ
พระเยซูตรัสกับเขาว่า “วันนี้ ความรอดมาถึงบ้านนี้ แล้ว” ศักเคียสเป็ นคนเดียวในเรื่องที่ยอมรับว่าตนเองเป็ นคนบาป และป็
นคนเดียวที่ได้รบั ความรอด
16.ในเรื่อง พระเยซูตรัสตรง ๆ กับศักเคียส ว่า “วันนี้ ความรอดมาถึงบ้านนี้ แล้ว” ทรงกล่าวต่อไปว่า “เพราะศักเคียสเป็ น
ลูกของอับราฮัมด้วย” มีคนอื่นอยู่ในฉากนี้ ด้วย ยิ่งกว่านั้น จากคําตรัสของพระเยซู เราเห็นว่า พระองค์กาํ ลังหันไปตรัสกับ
ใคร และพระองค์ทรงปกป้องศักเคียสจากคําวิจารณ์ของคนเหล่านั้น
17. คําของพระเยซูที่บอกเป้าหมายการเสด็จมาว่า “เรามาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผูท้ ี่หลงหายไปให้รอด” เป็ นคําที่ให้
เกียรติกบั ศักเคียสมากทีเดียว และเป็ นคําสรุปที่กลับไปตําหนิ ฝงู ชน
18. ตอนแรก ชัดเจนว่า ศักเคียสตามหาพระเยซู แต่เมื่อเวลาผ่านไป จริง ๆ แล้วกลายเป็ นพระเยซูทรงตามหาศักเคียส!
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การตั้งโจทย์คาถามทีท่ าให้เกิดการสังเกต
ตอนนี้ เราจะบอกวิธีการสร้างคําถามที่จะช่วยให้ผฟู ้ ั งได้สงั เกตเห็นสิ่งต่าง ๆในเรื่อง บางครั้งต้องใช้คาํ ถามหลายข้อเพื่อ
นําไปสู่ขอ้ สังเกตประการเดียว
แต่ละข้อสังเกตจะช่วยให้ผฟู ้ ั งได้เห็นข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณ จึงย่อคํานี้ เป็ น ‚SO.‛
ส่วนคําถามที่ช่วยนาไปสู่ขอ้ สังเกตนั้น เรียกว่า ‚SOQ.‛
นี่ จะช่วยให้คุณเข้าใจนําผูฟ้ ั งไปทีละน้อยเพื่อให้เขาพบข้อสังเกต เหมือนกับการโรยขนมปั งล่อนกเข้ากรง
1.

SOข้อสังเกต –คนที่ดูเหมือนมีทีท่าสนใจพระเยซู กลับกั้นไม่ให้ศกั เคียสพบพระเยซู
SOQ – คําถามนําไปสู่ขอ้ สังเกต
 ในเรื่องเราเห็นว่า ศักเคียสอยากพบพระเยซู แต่เขาไม่สามารถเข้าไปใกล้พระองค์ได้ เขาเป็ นคนเตี้ ย และฝูง
ชนก็ก้นั เขาไว้ คนเหล่านั้นทําอะไรที่ก้นั ไม่ให้ศกั เคียสเห็นพระเยซู?
 คุณกําลังบอกว่า คนที่อยากอยู่ใกล้พระเยซู กั้นพระองค์จากคนที่แสวงหาพระองค์อย่างนั้นหรือ ?
 คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ?

2.

SO ข้อสังเกต – ศักเคียสตัวเตี้ ย แต่ตาํ แหน่ งสูง เป็ นคนมัง่ คัง่ เป็ นหัวหน้าคนเก็บภาษี แต่มีความตั้งใจที่จะเห็นพระ
เยซู เมื่อไปพบพระองค์ง่าย ๆ ไม่ได้ เขาก็มีวิธีของเขาเอง
SOQ – คําถามนําไปสู่ขอ้ สังเกต
 คุณจะอธิบายฐานะทางสังคม ธุรกิจ และเศรษฐกิจในชุมชนของศักเคียสอย่างไร?
 ศักเคียสใช้อิทธิพลทางสังคมและความรํา่ รวยเบ่งทับฝูงชนหรือไม่?
 เราเห็นอะไรตรงนี้ ? คนสําคัญที่พบพระเยซูดว้ ยวิธีธรรมดาไม่ได้ เขาทําอะไรสุดขอบ?

3.

SO –ข้อสังเกต :แต่การที่เขาจะถูกหัวเราะเยาะ ชายตําแหน่ งสูงกลับต้อง วิ่งไปตามถนน และปี นต้นไม้ แต่นัน่ ก็ไม่
ทําให้ศกั เคียสเลิกล้มความตั้งใจ
SOQ – คําถามนําไปสู่ขอ้ สังเกต
 จากเนื้ อเรื่อง ผูค้ นแถวนั้นคิดอย่างไรกับศักเคียส?
 แม้ศกั เคียสจะเป็ นคนสําคัญ แต่เขารูว้ ่า คนมองว่าเขาเป็ นคนไร้ค่า คุณคิดว่า เรื่องนี้ เป็ นเรื่องธรรมดาไหม?
อะไรเป็ นเรื่องเสี่ยงสําหรับศักเคียสในการวิ่งไปตามถนนแล้วปี นต้นไม้?
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4.

SO – ข้อสังเกต: เราเห็นพระเยซูทรงเดินมาตามถนนพร้อมกับคนที่เบียดเสียดตามพระองค์มา แม้ว่าเขาเหล่านั้นจะ
ผลักพระองค์ไปมา พระองค์กลับทรงมองผ่านพวกเขา แต่ทรงสังเกตคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ใกล้ ชายคนนี้ อยู่บนต้นไม้ !

SOQ – คําถามนําไปสู่ขอ้ สังเกต
 เมื่อพระเยซูทรงเดินไปตามถนน มีผคู ้ นล้อมรอบ พระองค์ทรงตอบคนแบบใดในกลุ่มคนนั้น ?
 การกระทําของพระเยซูบอกอะไรเรา?

5. SO – ข้อสังเกต: พระเยซูทรงสนพระทัยศักเคียสจริง ๆ เพราะพระองค์ทรงเรียกชื่อเขา
SOQ – คําถามนําไปสู่ขอ้ สังเกต
สงสัยว่า มีคาํ พูดอะไรจากพระเยซูทที่ าํ ให้เห็นว่า พระองค์ทรงสนพระทัยเขาเป็ นส่วนตัว

6. SO – ข้อสังเกต :พระเยซูทรงเชิญพระองค์เองไปบ้านของศักเคียส ในหลายวัฒนธรรมเห็นว่า ไม่ควรทํา แต่สาํ หรับพระ
เยซูแล้ว พระองค์ทรงรูล้ ่วงหน้าว่า จะต้องเกิดอะไรขึ้ น
SOQ –คําถามนําไปสู่ขอ้ สังเกต
ใครเป็ นผูน้ ําการสนทนา และการเชิญนั้นแปลกอย่างไร?

7.

SO –ข้อสังเกต การที่พระเยซูทรงแหงนพระพักตร์ขนไป
ึ้
ทุกคนก็ตอ้ งเงยหน้าตามดูว่า เกิดอะไรขึ้ น ทั้งพระเยซูและ
คนทั้งหลายก็เห็น ศักเคียสบนต้นไม้พร้อม ๆ กัน ! แต่เขากลับไม่กลัว หรือไม่รสู ้ ึกอายเลยทั้ง ๆ ที่ผคู ้ นทั้งกลุ่มเห็นเขา
เขารูส้ ึกดีใจมาก
SOQ – คําถามนําไปสู่ขอ้ สังเกต





เคยอยู่กนั เป็ นกลุ่มแล้วมีใครชวนให้เงยหน้ามองดูอะไรข้างบนสักอย่างบ้างไหม?
คนในกลุ่มจะทําอย่างไร?
จากเรื่อง เราคิดว่า นอกจากพระเยซูแล้ว มีใครเห็นศักเคียสบนต้นไม้อีก?
เขาจึงถูกจับตา ทุกคนเห็นเขา เขาจะรูส้ ึกอย่างไรเมื่อทุกคนมองเขาในสภาพนั้น คนตําแหน่ งสูง ขึ้ นไปอยู่บน
ต้นไม้?
 เขาพยายามซ่อนตัว หรือแก้ตวั หรือเปล่า?
 จากเรื่อง สงสัยจริงว่า เขารูส้ ึกอย่างไร?
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8.

SO –ข้อสังเกต: ศักเคียสไม่รีรอที่จะตอบ เมื่อพระเยซูทรงเรียก เขารีบปี นต้นไม้ลงมา
SOQ – คําถามนําไปสู่ขอ้ สังเกต
ศักเคียสทําอย่างไรเมื่อพระเยซูทรงเรียกเขาลงมา เขาทําอย่างไร ?

9. SO – ข้อสังเกต : แม้ว่าคนทั้งหลายจะต่อว่า พวกเขาตําหนิ ที่พระเยซูไปเป็ นแขกในบ้านของคนบาป พระองค์"
พระองค์เข้าไปพักอยู่กบั คนบาป" แสดงว่า พระองค์ทรงไปบ้านเขาแล้ว
ตอนที่ศกั เคียสกับพระเยซูรวู ้ ่า คนกําลังวิพากษ์วิจารณ์การที่พระเยซูไปบ้านศักเคียสนั้น ยังไม่ชดั เจนเท่าไร แต่ต่อมาใน
เรื่อง สิ่งที่พระเยซูตรัสกับคนทั้งหลายต่อหน้าศักเคียสซิ เราเห็นว่า ทั้งเขาและพระองค์ รูว้ ่าพวกเขากําลังด่าว่าอยู่
ศักเคียสไม่สยบกับคํานิ นทาว่ากล่าวของพวกนั้น ศักเคียสยินดีตอ้ นรับพระองค์
SOQ – คําถามนําไปสู่ขอ้ สังเกต





ผูค้ นบ่นว่าศักเคียส ทําให้เรารูว้ ่า คนเหล่านั้นคิดว่าตัวเองดีกว่าศักเคียส มันส่งผลอะไรให้ศกั เคียสหรือเปล่า ?
เขาตอบกลับการบ่นว่าของคนพวกนั้นอย่างไร ?
มีวิธีตอบกลับคนเหล่านี้ อย่างอื่นอีกไหม?
เราเรียนรูอ้ ะไรจากปฏิกริยาของศักเคียสที่มีต่อฝูงชน?

10. SO –ข้อสังเกต การที่คนวิจารณ์ว่า พระเยซูทรงไปบ้านคนบาป แสดงว่า คนเหล่านั้นไม่คิดว่าตัวเองเป็ นคนบาป
SOQ – คําถามนําไปสู่ขอ้ สังเกต
 เราเห็นสภาพจิตวิญญาณของศักเคียสจากสิ่งที่พดู กันในหมู่คนไหม?
 ดูจากสิง่ ที่พดู กันในหมู่คน พวกเขาคิดอย่างไรกับตัวเอง?
11. SO –ข้อสังเกต : ฝูงชนทําตัวเหมือนกับว่า พวกเขาเป็ นผู ้ “ติดตาม”พระเยซู พวกเขาตามไป เบียดกัน แม้คาํ วิจารณ์จะ
ทําให้เห็นว่า พวกเขาสนใจว่า พระเยซูทรงไปรับประทานอาหารกับใคร แต่พวกเขาคงคิดว่า พระเยซูน่าจะไปบ้านของ
พวกเขามากกว่า ความจริงแล้ว ฝูงชนแสดงให้เห็นว่า พวกเขาไม่นับถือพระองค์เลยจากการที่ไม่เห็นด้วยกับพระองค์

SOQ – คําถามนําไปสู่ขอ้ สังเกต
 ตอนต้นเรื่อง มีอะไรที่บอกว่า คนเหล่านั้นเป็ นผูต้ ิดตามพระเยซูบา้ งไหม?
 คนเบียดกันไหลไปมา จากการกระทําของเขา และความสนใจว่า พระเยซูกาํ ลังตรัสกับใครเป็ นส่วนตัว ฉากนี้
บอกอะไรเราบ้าง?
 แต่เอาเข้าจริง พวกเขาแสดงความนับถือพระเยซูหรือไม่?
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12. SO –ข้อสังเกต :ฝูงชนนี้ เป็ นกลุ่มคนช่างค่อนขอด พวกเขามีความเชื่อแต่ไม่กล้าที่จะถามพระเยซูตรง ๆ พวกเขาไม่รู ้
ว่า พระองค์ทรงมีฤทธิ์อย่างไรบ้าง พวกเขาคิดว่า พระเยซูไม่ได้ยินการบ่นว่าของพวกเขา
SOQ – คําถามนําไปสู่ขอ้ สังเกต
 จําได้ไหมว่าพวกเขาสับสน ดังนั้นเขาจึงถามพระเยซู เหตุใดจึงทรงทิ้ งพวกเขาไปเพื่อไปเยี่ยมบ้านของคนบาป
เปล่าเลย ไม่ได้ถาม พวกเขาทําอะไร?
 พฤติกรรมของพวกเขาบอกว่า เขาเคารพพระองค์หรือไม่?

13. SO – ศักเคียสผูม้ งั ่ คัง่ ได้แสดงให้เห็นว่าเขาคิดอย่างไรเมื่อเขาเสนอที่จะให้ทรัพย์ครึ่งหนึ่ งแก่คนยากจน
SOQ – คําถามนําไปสู่ขอ้ สังเกต
 คําสัญญาที่แสดงนํ้าใจของศักเคียสคืออย่างไร ?
 ทําให้เราเห็นทัศนคติของเขาหรือไม่ ?
14. SO ข้อสังเกต: ศักเคียสประกาศว่า หากเขาได้โกหกเพื่อเอาสิ่งใดไปจากใครก็ตาม เขาต้องการคืนให้คนนั้นสี่เท่า เขา
ไม่ได้กล่าวว่า “ถ้า” เขาทําผิดจริง และพร้อมที่จะคืนสิ่งที่เขาขโมยไปสี่เท่า ศักเคียสสัญญาจากความตั้งใจของเขาเอง
บางคนอาจกล่าวว่า เขาให้เงินคนจนอยู่แล้ว แต่จากความเห็นของฝูงชน ทําให้เรารูว้ ่าเขาเป็ นคนอย่างไรจริง ๆ
หากเขาเป็ นคนเก็บภาษีที่ให้เงินครึ่งหนึ่ งแก่คนยากจน บางทีเขาอาจเคยทําแบบลับ ๆ ไปแล้ว แต่การที่จะคืนให้กบั คน
ที่เขาเคยโกงสี่เท่านั้น ทําให้ฝงู ชนมองเขาเป็ นคนชอบธรรมไปเลย
สิ่งที่เรารูจ้ กั เรื่องก็คือว่า ในจุด ๆ หนึ่ ง ศักเคียสเขายอมรับว่า เขาเป็ นคนบาป และต้องการทําทุกสิ่งให้ถูกต้อง พระเยซู
ตรัสว่า ความรอดเกิดขึ้ นในวันนั้น เราเห็นจริง ๆ ว่า ศักเคียสแสดงความมีน้ําใจอย่างมาก
 SOQ – คําถามนําไปสู่ขอ้ สังเกต
 จากเรื่อง ศักเคียสถูกจับได้ว่าทําผิด และต้องถูกลงโทษทางกฎหมายหรือเปล่า แล้วตอนนี้ เขาพยายามชดใช้
เพื่อให้พน้ ผิด ใช่ไหม?
 จากเรื่อง คุณเห็นไหมว่า ศักเคียสเคยคืนเงินให้คนยากจนมาก่อน หรือเขาเพิ่งตัดสินใจทําเมื่อพระเยซูมาเยี่ยม
บ้านเขา?
 จากความเห็นของฝูงชน เขาเป็ นคนที่ซื่อสัตย์ในการเก็บภาษี และแบ่งเงินครึ่งหนึ่ งให้คนจนอยู่แล้วหรือเปล่า ?
 ที่ศกั เคียสต้องกลับไปหาคนที่เขาเคยโกง แล้วคืนเงิน... คุณคิดว่ามันยากหรือเปล่า?
 จากเรื่อง เห็นไหมว่า การพบพระเยซูทาํ ให้ชีวิตศักเคียสเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปอย่างไร?
15. SO –ข้อสังเกต: ตอนแรกเราคิดว่า ศักเคียสอาจจะพยายามซื้ อการยอมรับจากพระเยซู แต่เรารูว้ ่า ที่เขามาเชื่อในพระ
เยซูวนั นั้น เพราะพระเยซูตรัสกับเขาว่า “วันนี้ ความรอดมาถึงบ้านนี้ แล้ว” ศักเคียสเป็ นคนเดียวในเรื่องที่ยอมรับว่า
ตนเองเป็ นคนบาป และป็ นคนเดียวที่ได้รบั ความรอด
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SOQ – คําถามนําไปสู่ขอ้ สังเกต









มีกี่คนในเรื่องที่ดูเหมือนสนใจพระเยซู?
คุณคิดว่า ศักเคียสพยายามเอาใจพระเยซูหรือเปล่า?
มีอะไรในเรื่องที่ช่วยให้เรารูว้ ่า ศักเคียสได้เปลี่ยนแปลงชีวิตฝ่ ายวิญญาณจริงหรือไม่?
ประโยคที่พระเยซูกล่าวถึงศักเคียส แสดงว่า ศักเคียสได้กลับใจเชื่อแล้วใช่ไหม
ใครในเรื่องที่ยอมรับว่าตนเป็ นคนบาป?
ใครในเรื่องที่ไม่เห็นว่าตนเป็ นคนบาป?
จากทุกคนในเรื่อง ใครได้รบั ความรอด?
เราพบอะไรที่เป็ นความแตกต่างของคนที่มาพบพระเยซู แต่พวกหนึ่ งมาเชื่อ และอีกพวกไม่เชื่อ?

16. SO – ข้อสังเกต:พระเยซูตรัสตรง ๆ กับศักเคียส ว่า “วันนี้ ความรอดมาถึงบ้านนี้ แล้ว” ทรงกล่าวต่อไปว่า “เพราะ
ศักเคียสเป็ นลูกของอับราฮัมด้วย” มีคนอื่นอยู่ในฉากนี้ ด้วย ยิ่งกว่านั้น จากคําตรัสของพระเยซู เราเห็นว่า พระองค์
กําลังหันไปตรัสกับใคร และพระองค์ทรงปกป้องศักเคียสจากคําวิจารณ์ของคนเหล่านั้น

SOQ –คําถามนําไปสู่ขอ้ สังเกต
 ในเรื่องนี้ ขณะที่ศกั เคียสกําลังรับเชื่อ ดูเหมือนว่าทั้งสองคุยกันอยู่สองคนเท่านนั้น แต่เมื่อพระเยซูตรัสว่า In
“เพราะคนนี้ เป็ นลูกของอับราฮัมด้วย” คุณเห็นข้อบ่งชี้ ที่ทาํ ให้รูว้ ่า อยู่กนั หลายคนไหม?
 ตอนแรก พระเยซูตรัสกับศักเคียส แต่แล้วก็ตรัสว่า “คนนี้ ” คุณคิดว่า พระองค์ตรัสกับใคน
 พระเยซูทรงปกป้องศักเคียสบ้างหรือไม่?
 พระเยซูทรงพยายามให้คนเหล่านี้ เห็นตัวเอง และเห็นศักเคียสอย่างไร?

17. SO – ข้อสังเกต: คําของพระเยซูที่บอกเป้าหมายการเสด็จมาว่า “เรามาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผูท้ ี่หลงหายไปให้รอด”
เป็ นคําที่ให้เกียรติกบั ศักเคียสมากทีเดียว และเป็ นคําสรุปที่กลับไปตําหนิ ฝงู ชน
SOQ – คําถามนําไปสู่ขอ้ สังเกต
 พระเยซูตรัสตอนท้ายว่า เป้าหมายที่พระองค์มาในโลกก็เพื่อ “แสวงหาและช่วยผูท้ ี่หลงหายไปให้รอด” คุณ
เห็นอะไรในประโยคสรุปนี้ ?
 คุณคิดว่า พระเยซูพยายามทําให้ฝงู ชนหันกลับมามองตัวเองไหม?
 อธิบายความคิดเห็นของคุณ
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18. SO –ข้อสังเกต ตอนแรก ชัดเจนว่า ศักเคียสตามหาพระเยซู แต่เมื่อเวลาผ่านไป จริง ๆ แล้วกลายเป็ นพระเยซูทรง
ตามหาศักเคียส!
SOQ –คําถามนําไปสู่ขอ้ สังเกต







มาถึงตอนนี้ คุณจะพูดได้ไหมว่า ศักเคียสกําลังตามหาพระเยซู?
อะไรที่เป็ นตัวบอกว่า เขาตามพระเยซู?
มองอีกที คุณจะพูดได้ไหมว่า พระเยซูทรงตามหาศักเคียส?
อะไรเป็ นตัวบ่งบอก?
ดังนั้น อะไรเป็ นอะไรกันแน่ ? ศักเคียสตามหาพระเยซู หรือพระองค์ตามหาศักเคียส?
ถูกทั้งสองกรณีใช่ไหม? คุณคิดอย่างไร?

การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณทีเ่ ห็น
ขั้นตอนต่อไปก็คือ เตรียมการปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ เพื่อช่วยให้คุณเห็นว่า การปรับใช้แต่ละอย่างจะต้องอยู่บนข้อสังเกตข้อใด
ข้อหนึ่ ง เราจะวางรายการข้อสังเกตอีกครั้ง แต่ละครั้งจะตามด้วยการปรับใช้ฝ่ายวิญญาณที่เกี่ยวข้องกัน
ที่สุด เราจะช่วยให้คุณตั้งโจทย์คาํ ถามเพื่อนําไปสู่การปรับใช้ ช่วงนี้ คุณจะพบข้อสังเกต จากนั้นตามด้วยการปรับใช้ แล้ว
คําถามที่นําไปสู่การปรับใช้
ที่ทาํ ซํ้าเช่นนี้ เพื่อให้เห็นวิธีการใช้โจทย์คาํ ถามนําผูฟ้ ั งไปสู่ขอ้ สังเกต ข้อสังเกตสู่การปรับใช้ และคําถามที่นําไปสู่การปรับ
ใช้ การตั้งโจทย์คาํ ถามเพื่อนําให้ผอู ้ ื่นได้คน้ พบขุมทรัพย์ เป็ นส่วนที่ทา้ ทายที่สุดของการเล่าเรื่องเจาะใจ
SO คือข้อสังเกต SA คือการปรัชใช้ฝ่ายวิญญาณ
1.

SO –ข้อสังเกต คนอื่น ๆ ที่สนใจพระเยซู บังศักเคียสไม่ให้เห็นพระเยซู และทําให้เขาเข้าใกล้พระองค์ไม่ได้
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ เราที่ติดตามพระเยซู บางครั้งเรามุ่งเข้าใกล้ชิดพระองค์ ทําตัวเคร่ง จนทําให้คนอื่นไม่
อยากมาพบพระองค์โดยไม่เจตนา โดยไม่ระวังตัว

2. SO –ข้อสังเกต ศักเคียสเป็ นคนเตี้ ย แต่มีตาํ แหน่ งสูง เป็ นคนรวย และยังเป็ นหัวหน้าคนเก็บภาษี เขาตั้งใจแน่ วแน่ ที่
จะเห็นพระเยซู และในเมื่อเห็นพระองค์ตรง ๆ ไม่ได้ เขาก็หาทางอื่น
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ เมื่อเราต้องการติดตามพระเยซู เราต้องพร้อมที่ทงความเย่
ิ้
อหยิ่ง และทําสิ่งที่จะช่วย
ให้เราได้แสวงหาพระองค์ และติดตามพระองค์
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3. SO –ข้อสังเกต แต่การที่เขาจะถูกหัวเราะเยาะ ชายตําแหน่ งสูงกลับต้อง วิ่งไปตามถนน และปี นต้นไม้ แต่นัน่ ก็ไม่
ทําให้ศกั เคียสเลิกล้มความตั้งใจ
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ เราต้องไม่ยอมให้ความเย่อหยิ่ง หรือความกลัวคําพูดของคนอื่น มากั้นเราไม่ให้รูจ้ กั
พระเยซู แม้เขาจะคิดว่า เราโง่ หรือเราตํา่ ต้อย แต่เราต้องเดินหน้าต่อไป
4. SO –ข้อสังเกต เราเห็นพระเยซูทรงเดินมาตามถนนพร้อมกับคนที่เบียดเสียดตามพระองค์มา แม้ว่าเขาเหล่านั้นจะ
ผลักพระองค์ไปมา พระองค์กลับทรงมองผ่านพวกเขา แต่ทรงสังเกตคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ใกล้ ชายคนนี้ อยู่บนต้นไม้!
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ หลายคนในวันนั้น พยายามให้พระเจ้าพอพระทัย ทําทีเหมือนสนใจพระเยซู แต่พระ
เยซูกลับไม่สนพระทัยพวกเขา ทรงเลือกคนเดียวเท่านั้น คนในโลกก็ทาํ ตัวเหมือนสนใจพระเจ้า แต่พวกเขาไม่จริงใจ แบบ
เดียวกับคนในเรื่อง พระเยซูทรงเรียกคนที่จริงใจ พระเจ้าทรงรูจ้ กั ใจของเรา และทรงรูว้ ่าเราติดตามพระองค์จริงหรือไม่
5. SO –ข้อสังเกต พระเยซูทรงสนพระทัยศักเคียสจริง ๆ เพราะพระองค์ทรงเรียกชื่อเขา
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ ณ ตรงนี้ เราเห็นพระเจ้าผูท้ รงรูจ้ กั มนุ ษย์เป็ นส่วนตัว ทรงรูว้ ่าเราเป็ นใครชื่ออะไร หาก
เราเข้าใจว่า พระเจ้าทรงเมตตาต่อทุกคนที่แสวงหาพระองค์ เราปรารถนาให้พระองค์ทรงรูจ้ กั ชื่อของเรา การที่ทรงรูจ้ กั เรา
คนนี้ ... ทําให้เรารูส้ ึกอบอุ่น ศักเคียสกระตือรือร้นที่จะพบพระเยซู ดังนั้น เมื่อพระองค์ทรงเรียกชื่อเขา เขาจึงตอบพระองค์
ด้วยความยินดี
6. SO –ข้อสังเกต พระเยซูทรงเชิญพระองค์เองไปบ้านของศักเคียส ในหลายวัฒนธรรมเห็นว่า ไม่ควรทํา แต่สาํ หรับ
พระเยซูแล้ว พระองค์ทรงรูล้ ่วงหน้าว่า จะต้องเกิดอะไรขึ้ น
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ การที่พระเยซูพอพระทัยที่จะไปอยู่กบั คนที่แสวงหาพระองค์เป็ นเรื่องน่ าทึ่งและหนุ นใจ
เรามาก
7. SO –ข้อสังเกต การที่พระเยซูทรงแหงนพระพักตร์ขนไป
ึ้
ทุกคนก็ตอ้ งเงยหน้าตามดูว่า เกิดอะไรขึ้ น ทั้งพระเยซูและคน
ทั้งหลายก็เห็น ศักเคียสบนต้นไม้พร้อม ๆ กัน ! แต่เขากลับไม่กลัว หรือไม่รสู ้ ึกอายเลยทั้ง ๆ ที่ผคู ้ นทั้งกลุ่มเห็นเขา เขา
รูส้ ึกดีใจมาก
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ เมื่อคนที่ไม่เชื่อ หรือตามพระเจ้าอย่างไม่ซื่อสัตย์มองเราและคิดว่า การที่เราอยากรูจ้ กั
พระเจ้าเป็ นเรื่องไร้สาระ เราต้องไม่ยอมให้ความคิดของเขามีอิทธิพลเหนื อเรา เมื่อเรารูว้ ่า พระเจ้าทรงสนพระทัยในตัวเรา
เจาะจงเป็ นส่วนตัว เราจึงควรตอบพระองค์ดว้ ยความยินดี
8. SO –ข้อสังเกต . ศักเคียสไม่รีรอที่จะตอบ เมื่อพระเยซูทรงเรียก เขารีบปี นต้นไม้ลงมา
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SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ หากพระเจ้าทรงเรียกเราให้ทาํ อะไร เราต้องตอบสนองทันทีตามที่พระองค์ทรงสัง่
ความเชื่อฟั งที่เชื่องช้า อาจเท่ากับความไม่เชื่อฟั ง
9. SO –ข้อสังเกต แม้ว่าคนทั้งหลายจะต่อว่า พวกเขาตําหนิ ที่พระเยซูไปเป็ นแขกในบ้านของคนบาป พระองค์"
พระองค์เข้าไปพักอยู่กบั คนบาป" แสดงว่า พระองค์ทรงไปบ้านเขาแล้ว
ตอนที่ศกั เคียสกับพระเยซูรวู ้ ่า คนกําลังวิพากษ์วิจารณ์การที่พระเยซูไปบ้านศักเคียสนั้น ยังไม่ชดั เจนเท่าไร แต่ต่อมาในเรื่อง
สิ่งที่พระเยซูตรัสกับคนทั้งหลายต่อหน้าศักเคียสซิ เราเห็นว่า ทั้งเขาและพระองค์ รูว้ ่าพวกเขากําลังด่าว่าอยู่ ศักเคียสไม่
สยบกับคํานิ นทาว่ากล่าวของพวกนั้น ศักเคียสยินดีตอ้ นรับพระองค์
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ เราอาจจะเริ่มต้นดี แต่เราต้องทําต่อไป แม้ว่าใคร ๆ หรือเหล่าคนเคร่งศาสนา จะ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ตาม
10. SO –ข้อสังเกต การที่คนวิจารณ์ว่า พระเยซูทรงไปบ้านคนบาป แสดงว่า คนเหล่านั้นไม่คิดว่าตัวเองเป็ นคนบาป
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ คนที่เย่อหยิ่งนั้น มักพิพากษาตัวเอง อย่าเป็ นเหมือนคนเย่อหยิ่งที่คิดว่าตัวเองไม่บาป
11. SO –ข้อสังเกต ฝูงชนทําตัวเหมือนกับว่า พวกเขาเป็ นผู ้ “ติดตาม”พระเยซู พวกเขาตามไป เบียดกัน แม้คาํ
วิจารณ์จะทําให้เห็นว่า พวกเขาสนใจว่า พระเยซูทรงไปรับประทานอาหารกับใคร แต่พวกเขาคงคิดว่า พระเยซูน่าจะไปบ้าน
ของพวกเขามากกว่า ความจริงแล้ว ฝูงชนแสดงให้เห็นว่า พวกเขาไม่นับถือพระองค์เลยจากการที่ไม่เห็นด้วยกับพระองค์
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่ทุกคนที่บอกว่าเป็ นผูต้ ิดตามพระเยซูถือจะรูจ้ กั หรือนับถือพระองค์จริง ๆ คนที่
เคร่งศาสนานั้น ไม่ใช่ทุกคนที่จะเคารพพระคําของพระเจ้า
12. SO –ข้อสังเกต 12 ฝูงชนนี้ เป็ นกลุ่มคนช่างค่อนขอด พวกเขามีความเชื่อแต่ไม่กล้าที่จะถามพระเยซูตรง ๆ พวกเขาไม่
รูว้ ่า พระองค์ทรงมีฤทธิ์อย่างไรบ้าง พวกเขาคิดว่า พระเยซูไม่ได้ยินการบ่นว่าของพวกเขา
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ ฝูงชนก็เหมือนคนสมัยนี้ คือทําเหมือนกับว่า พระเจ้าไม่ทรงได้ยินสิ่งที่เขาพูดกระซิบ
กระซาบกัน พวกเขาคิดว่า พระองค์ไม่ทรงเห็นสิ่งที่เขาทําในที่มืด
13. SO –ข้อสังเกต 13 ศักเคียสผูม้ งั ่ คัง่ ได้แสดงให้เห็นว่าเขาคิดอย่างไรเมื่อเขาเสนอที่จะให้ทรัพย์ครึ่งหนึ่ งแก่คนยากจน
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ การพบพระเยซูจริง ๆ จะทําให้คนนั้นเปลี่ยนมุมมองโลก เปลี่ยนทัศนคติ
14. SO –ข้อสังเกต ศักเคียสประกาศว่า หากเขาได้โกหกเพื่อเอาสิ่งใดไปจากใครก็ตาม เขาต้องการคืนให้คนนั้นสี่เท่า เขา
ไม่ได้กล่าวว่า “ถ้า” เขาทําผิดจริง และพร้อมที่จะคืนสิ่งที่เขาขโมยไปสี่เท่า ศักเคียสสัญญาจากความตั้งใจของเขาเอง บาง
คนอาจกล่าวว่า เขาให้เงินคนจนอยู่แล้ว แต่จากความเห็นของฝูงชน ทําให้เรารูว้ ่าเขาเป็ นคนอย่างไรจริง ๆ
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หากเขาเป็ นคนเก็บภาษีที่ให้เงินครึ่งหนึ่ งแก่คนยากจน บางทีเขาอาจเคยทําแบบลับ ๆ ไปแล้ว แต่การที่จะคืนให้กบั คนที่เขา
เคยโกงสี่เท่านั้น ทําให้ฝงู ชนมองเขาเป็ นคนชอบธรรมไปเลย
สิ่งที่เรารูจ้ กั เรื่องก็คือว่า ในจุด ๆ หนึ่ ง ศักเคียสเขายอมรับว่า เขาเป็ นคนบาป และต้องการทําทุกสิ่งให้ถูกต้อง พระเยซูตรัส
ว่า ความรอดเกิดขึ้ นในวันนั้น เราเห็นจริง ๆ ว่า ศักเคียสแสดงความมีน้ําใจอย่างมาก
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ ศักเคียสเป็ นคนรวย เป็ นหัวหน้าคนเก็บภาษีที่กลายมาเปลี่ยนไป เขาไม่โลภอีกต่อไป
กลายเป็ นคนซื่อสัตย์มีน้ําใจ เขาถ่อมตนโดยบอกว่า ที่เขาทําผิดต่อใคร โกหกใครมาก็จะชดใช้ให้สี่เท่า เมื่อเรามาเชื่อพรเยซู
และยอมรับผิด เราควรแสดงความถ่อมใจ และเต็มใจที่จะกลับไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีต
15. SO –ข้อสังเกต ตอนแรกเราคิดว่า ศักเคียสอาจจะพยายามซื้ อการยอมรับจากพระเยซู แต่เรารูว้ ่า ที่เขามาเชื่อในพระ
เยซูวนั นั้น เพราะพระเยซูตรัสกับเขาว่า “วันนี้ ความรอดมาถึงบ้านนี้ แล้ว” ศักเคียสเป็ นคนเดียวในเรื่องที่ยอมรับว่าตนเอง
เป็ นคนบาป และป็ นคนเดียวที่ได้รบั ความรอด
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ ความรอดไม่มาถึงคนที่ไม่ยอมรับว่าตนเองเป็ นคนบาป
16. SO –ข้อสังเกต ในเรื่อง พระเยซูตรัสตรง ๆ กับศักเคียส ว่า “วันนี้ ความรอดมาถึงบ้านนี้ แล้ว” ทรงกล่าวต่อไปว่า
“เพราะศักเคียสเป็ นลูกของอับราฮัมด้วย” มีคนอื่นอยู่ในฉากนี้ ด้วย ยิ่งกว่านั้น จากคําตรัสของพระเยซู เราเห็นว่า พระองค์
กําลังหันไปตรัสกับใคร และพระองค์ทรงปกป้องศักเคียสจากคําวิจารณ์ของคนเหล่านั้น
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ เราเห็นพระเยซูทรงทําบางสิ่งให้กบั ศักเคียส และเขาก็หนั มาเชื่อในพระองค์ เวลานั้น
ฝูงชนช่างวิจารณ์ต่างเฝ้ าดูอยู่ พระเยซูยงั คงพยายามเข้าถึงพวกเขา ให้พวกเขาได้ตระหนักว่า ตนเองก็มีความต้องการ
เหมือนศักเคียส และควรจะเปิ ดใจรูว้ ่า ศักเคียสมีค่าพอที่จะได้ความสนใจจากพระเจ้า วันนี้ ยังมีคนที่คิดว่าตัวเองชอบ
ธรรม คอยวิพากษ์วิจารณ์คนที่มีชีวิตเปลี่ยนแปลงเพราะพระเยซูคริสต์
17. SO –ข้อสังเกต คําของพระเยซูที่บอกเป้าหมายการเสด็จมาว่า “เรามาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผูท้ ี่หลงหายไปให้
รอด” เป็ นคําที่ให้เกียรติกบั ศักเคียสมากทีเดียว และเป็ นคําสรุปที่กลับไปตําหนิ ฝงู ชน
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ หากเราต้องการให้พระเจ้าทรงตอบรับเรา เราต้องยอมรับว่าเราหลงทางและต้องยอม
ให้พระเจ้าทรงช่วยเรา
18. SO –ข้อสังเกต ตอนแรก ชัดเจนว่า ศักเคียสตามหาพระเยซู แต่เมื่อเวลาผ่านไป จริง ๆ แล้วกลายเป็ นพระเยซูทรง
ตามหาศักเคียส!
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ ในเรื่องเราเห็นว่า ศักเคียสตามพระเยซูจริง ๆ แต่พระเยซูก็ทรงตามหาเขาเช่นกัน ทั้ง
สองกรณีเป็ นจริง เราต้องแสวงหาพระเจ้า แต่ให้รูเ้ สมอว่า พระเจ้าทรงแสวงหาเรา
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การตั้งโจทย์คาถามเพื่อนาไปสู่การปรับใช้
ในที่สุด เราก็มามองดูคาํ ถามที่จะนําสู่การปรับใช้ ข้อสังเกตฝ่ ายวิญญาณ และการปรับใช้ฝ่ายวิญญาณนั้นถูกวางเรียง
กันอีกครั้งเพื่อคุณจะได้เห็นขั้นตอนตามลําดับ ให้สงั เกต การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณที่มาจากโจทย์คาํ ถามนั้น
ส่วนโจทย์คาํ ถามฝ่ ายวิญญาณจะเขียนลงไปข้างล่าง ในคําย่อ ‚SAQ.‛

1. SO –ข้อสังเกต คนอื่น ๆ ที่สนใจพระเยซู บังศักเคียสไม่ให้เห็นพระเยซู และทําให้เขาเข้าใกล้พระองค์ไม่ได้
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ เราที่ติดตามพระเยซู บางครั้งเรามุ่งเข้าใกล้ชิดพระองค์ ทําตัวเคร่ง จนทําให้คนอื่นไม่
อยากมาพบพระองค์โดยไม่เจตนา โดยไม่ระวังตัว
SAQ –โจทย์คาํ ถามนําสู่การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ
 เป็ นไปได้ไหมที่คนที่ทาํ ตัวเคร่งจะกลายเป็ นอุปสรรคของคนที่แสวงหาพระเจ้า?
 มันเกิดขึ้ นได้อย่างไร

2. SO –ข้อสังเกต ศักเคียสเป็ นคนเตี้ ย แต่มีตาํ แหน่ งสูง เป็ นคนรวย และยังเป็ นหัวหน้าคนเก็บภาษี เขาตั้งใจแน่ วแน่ ที่
จะเห็นพระเยซู และในเมื่อเห็นพระองค์ตรง ๆ ไม่ได้ เขาก็หาทางอื่น
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ เมื่อเราต้องการติดตามพระเยซู เราต้องพร้อมที่ทงความเย่
ิ้
อหยิ่ง และทําสิ่งที่จะช่วย
ให้เราได้แสวงหาพระองค์ และติดตามพระองค์
SAQ –โจทย์คาํ ถามนําสู่การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ
 ทุกวันนี้ เรายังต้องทิ้ งความเย่อหยิ่งเพื่อมาใกล้พระเยซูเหมือนที่ศกั เคียสทําหรือไม่?
 เวลานั้นเมื่อไร?
 มีใครที่จะแบ่งปั นช่วงเวลาแบบนั้นบ้าง?
3. SO –ข้อสังเกต แต่การที่เขาจะถูกหัวเราะเยาะ ชายตําแหน่ งสูงกลับต้อง วิ่งไปตามถนน และปี นต้นไม้ แต่นัน่ ก็ไม่
ทําให้ศกั เคียสเลิกล้มความตั้งใจ
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ เราต้องไม่ยอมให้ความเย่อหยิ่ง หรือความกลัวคําพูดของคนอื่น มากั้นเราไม่ให้รูจ้ กั
พระเยซู แม้เขาจะคิดว่า เราโง่ หรือเราตํา่ ต้อย แต่เราต้องเดินหน้าต่อไป
SAQ – โจทย์คาํ ถามนําสู่การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ
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 มีคนที่ถูกเยาะเย้ยเพราะแสวงหาพระเจ้าหรือไม่?
 รูส้ กึ อย่างไรเมื่อถูกเยาะเย้ย?
 คุณหรือเพื่อนของคุณเคยถูกล้อเลียนเพราะติดตามพระเจ้าหรือเปล่า? คุณเคยต้องทําสิ่งที่ถ่อมตนมาก ๆ
เพื่อแสวงหาพระเจ้าหรือไม่?
 เราอยากจะหนี จากการล้อเลียน เยาะเย้ยนั้นไหม?
 มีอะไรในเรื่องศักเคียสที่ช่วยเราตัดสินใจถูกต้อง?

4. SO –ข้อสังเกต เราเห็นพระเยซูทรงเดินมาตามถนนพร้อมกับคนที่เบียดเสียดตามพระองค์มา แม้ว่าเขาเหล่านั้นจะ
ผลักพระองค์ไปมา พระองค์กลับทรงมองผ่านพวกเขา แต่ทรงสังเกตคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ใกล้ ชายคนนี้ อยู่บนต้นไม้! เรา
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ หลายคนในวันนั้น พยายามให้พระเจ้าพอพระทัย ทําทีเหมือนสนใจพระเยซู แต่พระ
เยซูกลับไม่สนพระทัยพวกเขา ทรงเลือกคนเดียวเท่านั้น คนในโลกก็ทาํ ตัวเหมือนสนใจพระเจ้า แต่พวกเขาไม่จริงใจ แบบ
เดียวกับคนในเรื่อง พระเยซูทรงเรียกคนที่จริงใจ พระเจ้าทรงรูจ้ กั ใจของเรา และทรงรูว้ ่าเราติดตามพระองค์จริงหรือไม่
SAQ – โจทย์คาํ ถามนําสู่การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ





คิดว่ามีกี่เปอร์เซนต์ของคนในโลกที่นับถือศาสนา?
เคยพบคนเคร่งศาสนาที่ไม่ใช่คนตามพระเจ้าจริง ๆ หรือไม่?
จากคนที่เชื่อในศาสนาทั้งโลกนี้ คุณคิดว่า มีคนที่แค่ตามศาสนา กับคนที่ตามหาพระเจ้าจริง ๆไหม?
อะไรในเรื่องที่บอกให้รูว้ ่าใครเป็ นคนที่แสวงหาพระเจ้าจริง?

5. SO –ข้อสังเกต พระเยซูทรงสนพระทัยศักเคียสจริง ๆ เพราะพระองค์ทรงเรียกชื่อเขา
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ ณ ตรงนี้ เราเห็นพระเจ้าผูท้ รงรูจ้ กั มนุ ษย์เป็ นส่วนตัว ทรงรูว้ ่าเราเป็ นใครชื่ออะไร หาก
เราเข้าใจว่า พระเจ้าทรงเมตตาต่อทุกคนที่แสวงหาพระองค์ เราปรารถนาให้พระองค์ทรงรูจ้ กั ชื่อของเรา การที่ทรงรูจ้ กั เรา
คนนี้ ... ทําให้เรารูส้ ึกอบอุ่น ศักเคียสกระตือรือร้นที่จะพบพระเยซู ดังนั้น เมื่อพระองค์ทรงเรียกชื่อเขา เขาจึงตอบพระองค์
ด้วยความยินดี
SAQ – โจทย์คาํ ถามนําสู่การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ





วิธีที่พระเยซูตรัสกับศักเคียส ทําให้คุณมีความหวังไหม?
อธิบายซิว่า ทําไม?
อะไรดีที่สุด มีพระเจ้าที่ไม่รูจ้ กั เรา กับมีพระเจ้าที่ทรงรูจ้ กั เรา?
การมีพระเจ้าที่ทรงรูจ้ กั เรานั้น คุณคิดว่า มีผลดีผลเสียอย่างไร?
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 พระเจ้าเคยตรัสกับคุณเป็ นส่วนตัวไหม?

6. SO –ข้อสังเกต พระเยซูทรงเชิญพระองค์เองไปบ้านของศักเคียส ในหลายวัฒนธรรมเห็นว่า ไม่ควรทํา แต่สาํ หรับพระ
เยซูแล้ว พระองค์ทรงรูล้ ่วงหน้าว่า จะต้องเกิดอะไรขึ้ น
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ การที่พระเยซูพอพระทัยที่จะไปอยู่กบั คนที่แสวงหาพระองค์เป็ นเรื่องน่ าทึ่งและหนุ นใจ
เรามาก
SAQ – โจทย์คาํ ถามนําสู่การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ
 อะไรที่น่าแปลกใจในเรื่องของการเชิญไปบ้านศักเคียส?
 มีอะไรทีพ่ ระเยซูตรัสแล้วทําให้เรารูว้ ่า การไปเยี่ยมบ้านศักเคียสจะเกิดขึ้ นแน่ นอน?
 การที่พระเยซูเชิญพระองค์เองไปบ้านศักเคียส หนุ นใจเราให้แสวงหาพระเจ้าอย่างไร?

7. SO –ข้อสังเกต การที่พระเยซูทรงแหงนพระพักตร์ขนไป
ึ้
ทุกคนก็ตอ้ งเงยหน้าตามดูว่า เกิดอะไรขึ้ น ทั้งพระเยซูและคน
ทั้งหลายก็เห็น ศักเคียสบนต้นไม้พร้อม ๆ กัน ! แต่เขากลับไม่กลัว หรือไม่รสู ้ ึกอายเลยทั้ง ๆ ที่ผคู ้ นทั้งกลุ่มเห็นเขา
เขารูส้ ึกดีใจมาก
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ เมื่อคนที่ไม่เชื่อ หรือตามพระเจ้าอย่างไม่ซื่อสัตย์มองเราและคิดว่า การที่เราอยากรูจ้ กั
พระเจ้าเป็ นเรื่องไร้สาระ เราต้องไม่ยอมให้ความคิดของเขามีอิทธิพลเหนื อเรา เมื่อเรารูว้ ่า พระเจ้าทรงสนพระทัยในตัวเรา
เจาะจงเป็ นส่วนตัว เราจึงควรตอบพระองค์ดว้ ยความยินดี
SAQ – โจทย์คาํ ถามนําสู่การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ
 ในการติดตามเพื่อรูจ้ กั พระเจ้า คนนั้นจะต้องแตกต่างจากคนในครอบครัว ในสังคมของเขาหรือไม่?
 เคยเห็นไหม?
 เห็นอะไรจากการกระทําของศักเคียส และผลของการเลือกที่ช่วยหนุ นใจเราวันนี้ โดยเฉพาะเมื่อเราจําเป็ นต้องทําตัว
แตกต่างออกไป?
 สิ่งที่คุณเห็นช่วยหนุ นใจคุณในการตัดสินใจอย่างไร?

8. SO –ข้อสังเกต . ศักเคียสไม่รีรอที่จะตอบ เมื่อพระเยซูทรงเรียก เขารีบปี นต้นไม้ลงมา
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ หากพระเจ้าทรงเรียกเราให้ทาํ อะไร เราต้องตอบสนองทันทีตามที่พระองค์ทรงสัง่
ความเชื่อฟั งที่เชื่องช้า อาจเท่ากับความไม่เชื่อฟั ง
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SAQ – โจทย์คาํ ถามนําสู่การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ





พระเจ้ายังทรงเรียกคนในทุกวันนี้ ไหม?
ถ้าเป็ นเช่นนั้น การทรงเรียกมาโดยวิธีไหน?
เกิดเรารูว้ ่า พระเจ้าทรงเรียกให้เราทําอะไร เรื่องนี้ ช่วยเราอย่างไร?
นอกจากจะรีบตอบรับแล้ว คําสัง่ ของพระเจ้าอาจมีความหมายอย่างไรกับเรา? คุณคิดว่า รี ๆ รอ ๆกว่าจะเชื่อฟั ง
นั้นมันคืออะไร?

9. SO –ข้อสังเกต แม้ว่าคนทั้งหลายจะต่อว่า พวกเขาตําหนิ ที่พระเยซูไปเป็ นแขกในบ้านของคนบาป พระองค์"พระองค์
เข้าไปพักอยู่กบั คนบาป" แสดงว่า พระองค์ทรงไปบ้านเขาแล้ว
ตอนที่ศกั เคียสกับพระเยซูรวู ้ ่า คนกําลังวิพากษ์วิจารณ์การที่พระเยซูไปบ้านศักเคียสนั้น ยังไม่ชดั เจนเท่าไร แต่ต่อมาในเรื่อง
สิ่งที่พระเยซูตรัสกับคนทั้งหลายต่อหน้าศักเคียสซิ เราเห็นว่า ทั้งเขาและพระองค์ รูว้ ่าพวกเขากําลังด่าว่าอยู่ ศักเคียสไม่
สยบกับคํานิ นทาว่ากล่าวของพวกนั้น ศักเคียสยินดีตอ้ นรับพระองค์
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ เราอาจจะเริ่มต้นดี แต่เราต้องทําต่อไป แม้ว่าใคร ๆ หรือเหล่าคนเคร่งศาสนา จะ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ตาม
SAQ – โจทย์คาํ ถามนําสู่การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ
 ฝูงชนนิ นทาและวิจารณ์พระเยซูกบั ศักเคียสอย่างเปิ ดเผย เคยมีคนที่เหนื อคุณแล้วเหยียดหยามคุณบ้างไหม?
 รูส้ กึ อย่างไร
 จากเรื่องนี้ เราจะตอบการไม่เห็นด้วยของผูอ้ ื่นอย่างไร?
10. SO –ข้อสังเกต 10 การที่คนวิจารณ์ว่า พระเยซูทรงไปบ้านคนบาป แสดงว่า คนเหล่านั้นไม่คิดว่าตัวเองเป็ นคนบาป
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ คนที่เย่อหยิ่งนั้น มักพิพากษาตัวเอง อย่าเป็ นเหมือนคนเย่อหยิ่งที่คิดว่าตัวเองไม่บาป
SAQ – โจทย์คาํ ถามนําสู่การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ
 ในช่วงเวลาที่แสวงหาพระเจ้า เคยคุยกับคนที่เคร่งศาสนา ที่คิดว่าตัวเองไร้บาปบ้างไหม?
 คุณจะอธิบายคําว่า คนทีเ่ ห็นตัวเองบริสุทธิ์ อย่างไร?
 ความคิดที่ว่า ฉันเป็ นคนดี ควรจะมีอยู่ในตัวคนที่ติดตามพระเจ้าจริง ๆ หรือไม่?
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11. SO –ข้อสังเกต 11 ฝูงชนทําตัวเหมือนกับว่า พวกเขาเป็ นผู ้ “ติดตาม”พระเยซู พวกเขาตามไป เบียดกัน แม้คาํ
วิจารณ์จะทําให้เห็นว่า พวกเขาสนใจว่า พระเยซูทรงไปรับประทานอาหารกับใคร แต่พวกเขาคงคิดว่า พระเยซูน่าจะไปบ้าน
ของพวกเขามากกว่า ความจริงแล้ว ฝูงชนแสดงให้เห็นว่า พวกเขาไม่นับถือพระองค์เลยจากการที่ไม่เห็นด้วยกับพระองค์
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่ทุกคนที่บอกว่าเป็ นผูต้ ิดตามพระเยซูถือจะรูจ้ กั หรือนับถือพระองค์จริง ๆ ไม่ใช่
ทุกคนที่เคร่งศาสนาเคารพพระคําของพระเจ้า
SAQ – โจทย์คาํ ถามนําสู่การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ
 ยังจําได้ไหม ฝูงชนทําตัวเหมือนเคารพพระเยซู แต่ก็แสดงใจจริงออกมาตอนที่วิพากษ์วิจารณ์พระองค์เมื่อทรง
เลือกใครให้อยู่กบั พระองค์?
 วันนี้ ยังมีคนที่ทาํ เหมือนติดตามพระเจ้า แต่เคารพตัวเองมากกว่าเคารพพระเจ้า?
 แล้วมันออกมารูปไหน ลองอธิบาย

12. SO –ข้อสังเกต 12 ฝูงชนนี้ เป็ นกลุ่มคนช่างค่อนขอด พวกเขามีความเชื่อแต่ไม่กล้าที่จะถามพระเยซูตรง ๆ พวกเขาไม่
รูว้ ่า พระองค์ทรงมีฤทธิ์อย่างไรบ้าง พวกเขาคิดว่า พระเยซูไม่ได้ยินการบ่นว่าของพวกเขา
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ ฝูงชนก็เหมือนคนสมัยนี้ คือทําเหมือนกับว่า พระเจ้าไม่ทรงได้ยินสิ่งที่เขาพูดกระซิบ
กระซาบกัน พวกเขาคิดว่า พระองค์ไม่ทรงเห็นสิ่งที่เขาทําในที่มืด
SAQ – โจทย์คาํ ถามนําสู่การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ
 คนเราพูดความลับหรือทําอะไรลับ ๆ เพราะคิดว่าไม่มีใครรูว้ ่าเขาทําอะไรใช่ไหม?
 มีอะไรในเรื่องแสดงว่า พระเจ้าทรงรูจ้ กั ทุกอย่างที่เราพูดและทํา?
 รูอ้ ย่างนี้ แล้ว ... เราคิดอะไรต่อไป?

13. SO –ข้อสังเกต 13 ศักเคียสผูม้ งั ่ คัง่ ได้แสดงให้เห็นว่าเขาคิดอย่างไรเมื่อเขาเสนอที่จะให้ทรัพย์ครึ่งหนึ่ งแก่คนยากจน
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ การพบพระเยซูจริง ๆ จะทําให้คนนั้นเปลี่ยนมุมมองโลก เปลี่ยนทัศนคติ
SAQ – โจทย์คาํ ถามนําสู่การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณการพบกับพระเยซูอย่างแท้จริง มีผลต่อมุมมองโลกและทัศนคติของคน
ๆ หนึ่ งอย่างไร?
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 ขอให้ตวั อย่าง

14. SO –ข้อสังเกต ศักเคียสประกาศว่า หากเขาได้โกหกเพื่อเอาสิ่งใดไปจากใครก็ตาม เขาต้องการคืนให้คนนั้นสี่เท่า เขา
ไม่ได้กล่าวว่า “ถ้า” เขาทําผิดจริง และพร้อมที่จะคืนสิ่งที่เขาขโมยไปสี่เท่า ศักเคียสสัญญาจากความตั้งใจของเขาเอง บาง
คนอาจกล่าวว่า เขาให้เงินคนจนอยู่แล้ว แต่จากความเห็นของฝูงชน ทําให้เรารูว้ ่าเขาเป็ นคนอย่างไรจริง ๆ
หากเขาเป็ นคนเก็บภาษีที่ให้เงินครึ่งหนึ่ งแก่คนยากจน บางทีเขาอาจเคยทําแบบลับ ๆ ไปแล้ว แต่การที่จะคืนให้กบั คนที่เขา
เคยโกงสี่เท่านั้น ทําให้ฝงู ชนมองเขาเป็ นคนชอบธรรมไปเลย
สิ่งที่เรารูจ้ กั เรื่องก็คือว่า ในจุด ๆ หนึ่ ง ศักเคียสเขายอมรับว่า เขาเป็ นคนบาป และต้องการทําทุกสิ่งให้ถูกต้อง พระเยซูตรัส
ว่า ความรอดเกิดขึ้ นในวันนั้น เราเห็นจริง ๆ ว่า ศักเคียสแสดงความมีน้ําใจอย่างมาก
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ ศักเคียสเป็ นคนรวย เป็ นหัวหน้าคนเก็บภาษีที่กลายมาเปลี่ยนไป เขาไม่โลภอีกต่อไป
กลายเป็ นคนซื่อสัตย์มีน้ําใจ ถ่อมตนโดยบอกว่าเขาทําผิดต่อใครบ้าง โกหกใครมาก็จะชดใช้ให้สี่เท่า เมื่อเรามาเชื่อพระเยซู
และยอมรับผิด เราควรแสดงความถ่อมใจ และเต็มใจที่จะกลับไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีต
SAQ – โจทย์คาํ ถามนําสู่การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ






เคยเห็นคนที่มาเชื่อในพระเจ้าแล้วชีวิตเปลี่ยนไปหน้ามือเป็ นหลังมือบ้างหรือเปล่า?
ถ้าเคย เขาเปลี่ยนพฤติกรรมไปอย่างไรบ้าง?
อารมณ์และทัศนคติแบบใดในตัวเราที่ช่วยกระตุน้ ให้เราหันไปชดใช้ความผิดที่เคยทํากับผูอ้ ื่น?
เคยเห็นคนที่กลับมาเป็ นผูต้ ิดตามพระเยซู และได้กลับไปชดใช้ความผิดที่เคยทํากับผูอ้ ื่นบ้างหรือไม่ ?
เกิดอะไรขึ้ น?

15. SO –ข้อสังเกต ตอนแรกเราคิดว่า ศักเคียสอาจจะพยายามซื้ อการยอมรับจากพระเยซู แต่เรารูว้ ่า ที่เขามาเชื่อในพระ
เยซูวนั นั้น เพราะพระเยซูตรัสกับเขาว่า “วันนี้ ความรอดมาถึงบ้านนี้ แล้ว” ศักเคียสเป็ นคนเดียวในเรื่องที่ยอมรับว่าตนเอง
เป็ นคนบาป และป็ นคนเดียวที่ได้รบั ความรอด
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ ความรอดไม่มาถึงคนที่ไม่ยอมรับว่าตนเองเป็ นคนบาป
SAQ – โจทย์คาํ ถามนําสู่การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ
 เราคุยกันว่า ศักเคียสพยายามประจบพระเยซูหรือเปล่า วันนี้ ยังมีคนที่พยายามทําดีเพื่อให้พระเจ้าพอ
พระทัยบ้างไหม?
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 พวกเขาทําอย่างไรบ้าง?
 คุณเคยคิดจะทําอย่างนั้นไหม หรือรูจ้ กั คนที่ทาํ อย่างนั้นบ้างไหม?
 คนเดียวในเรื่องทีย่ อมรับว่าตัวเองเป็ นคนบาปคือศักเคียส เขาได้แสดงความจริงใจผ่านการเปลี่ยนแปลงเรื่อง
การเงิน และเรื่องความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น และพระเยซูก็ทรงรับว่า ศักเคียสเปลี่ยนอย่างแท้จริง
 วันนี้ คนยังมีปัญหาที่จะรับว่าตัวเองเป็ นคนบาปหรือเปล่า?
 จากเรื่องคุณเห็นว่าการสารภาพบาปสําคัญมากไหมสําหรับคนในวันนี้ ?

16. SO –ข้อสังเกต ในเรื่อง พระเยซูตรัสตรง ๆ กับศักเคียส ว่า “วันนี้ ความรอดมาถึงบ้านนี้ แล้ว” ทรงกล่าวต่อไปว่า
“เพราะศักเคียสเป็ นลูกของอับราฮัมด้วย” มีคนอื่นอยู่ในฉากนี้ ด้วย ยิ่งกว่านั้น จากคําตรัสของพระเยซู เราเห็นว่า พระองค์
กําลังหันไปตรัสกับใคร และพระองค์ทรงปกป้องศักเคียสจากคําวิจารณ์ของคนเหล่านั้น
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ เราเห็นพระเยซูทรงทําบางสิ่งให้กบั ศักเคียส และเขาก็หนั มาเชื่อในพระองค์ เวลานั้นฝูง
ชนช่างวิจารณ์ต่างเฝ้ าดูอยู่ พระเยซูยงั คงพยายามเข้าถึงพวกเขา ให้พวกเขาได้ตระหนักว่า ตนเองก็มีความต้องการเหมือน
ศักเคียส และควรจะเปิ ดใจรูว้ ่า ศักเคียสมีค่าพอที่จะได้ความสนใจจากพระเจ้า วันนี้ ยังมีคนที่คิดว่าตัวเองชอบธรรม
คอยวิพากษ์วิจารณ์คนที่มีชีวิตเปลี่ยนแปลงเพราะพระเยซูคริสต์
SAQ – โจทย์คาํ ถามนําสู่การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ
 ชายคนหนึ่ งที่ไม่มีใครชอบ ได้มาเชื่อในพระเจ้า และพระเยซูเองยังทรงปกป้องเขาจากหมู่คนที่คิดว่าตัวเองดี
วันนี้ ยังมีคนที่ถูกดูหมิ่นเพราะอาชีพหรือวิถีการดําเนิ นชีวิตหรือไม่?
 คนแบบไหนที่ถูกมองว่าเป็ นคนบาป โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพวกที่คิดว่าตัวเองเป็ นคนดี?
 คุณเคยเห็นสิ่งนี้ เกิดขึ้ นบ้างไหม?
 ถ้าเคย คนที่คิดว่าตัวเองดีอยากพบพระเยซูไหม?
 พระเยซูยงั ไม่ได้ทรงทิ้ งฝูงชน ... นี่ มีความหมายอย่างไรต่อคุณ?
17. SO –ข้อสังเกต ที่พระเยซูกล่าวว่า เรามาเพื่อแสวงหาและช่วยผูท้ ี่หลงหายให้รอด เท่ากับเป็ นการให้เกียรติศกั เคียส
และดูเหมือนจะเป็ นข้อสรุปว่า คนอื่น ๆที่ยืนอยู่ตรงนั้นคิดอะไรอยู่
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ ถ้าเราปราถนาให้พระเจ้ารับเรา เราต้องยอมรับว่า เราหลงไปจากพระเจ้า เราเป็ นคน
บาป และยอมจํานนให้พระเจ้าทรงช่วยเรา
SAQ – โจทย์คาํ ถามนําสู่การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ
 คําตรัสท้ายเรื่องของพระเยซู บอกว่าพระเจ้าทรงประสงค์อะไรจากเรา?
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มีกี่คนที่สามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้?
ยากหรือง่ายที่จะยอมรับว่าเราหลงทางและเป็ นคนบาป?
คนที่ฟังพระเยซูจึงไม่มาเชื่อในพระองค์ เพราะอะไร เราเห็นอะไรจากเรื่อง?
เรื่องนี้ พูดอะไรตรง ๆ กับคุณบ้าง?

18. SO –ข้อสังเกต ตอนแรก ชัดเจนว่า ศักเคียสตามหาพระเยซู แต่เมื่อเวลาผ่านไป จริง ๆ แล้วกลายเป็ นพระเยซูทรง
ตามหาศักเคียส!
SA –การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ ในเรื่องเราเห็นว่า ศักเคียสตามพระเยซูจริง ๆ แต่พระเยซูก็ทรงตามหาเขาเช่นกัน ทั้งสอง
กรณีเป็ นจริง เราต้องแสวงหาพระเจ้า แต่ให้รูเ้ สมอว่า พระเจ้าทรงแสวงหาเรา






จริงไหมที่คนเราจําเป็ นต้องแสวงหาพระเจ้า?
เห็นอะไรในเรื่องที่บอกว่า พระเจ้าทรงตามหามนุ ษย์อยู่
ถ้าอย่างนั้น ... อะไรกันแน? พระเจ้าตามหามนุ ษย์ หรือมนุ ษย์ตามหาพระเจ้า?
ทั้งสองอย่างนี้ ค้านกันหรือเปล่า?
บอกคําอธิบายของคุณมา
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ภาคผนวก ค:
รายงานผลจากผูใ้ ช้การเป็ นที่ปรึกษา และการเติบโตอย่างทวีคณ
ุ

ผมอ่านไม่ออก แต่รบั ใช้พระเจ้าโดยเป็ นศิษยาภิบาลและผูป้ ระกาศมา 5 ปี แล้ว มาพบพระเจ้าเมื่อปี 1933 และผม
ปรารถนาจะรับใช้พระเจ้า อยากมีความรูใ้ นพระคัมภีรโ์ ดยเข้าเรียนในโรงเรียนพระคัมภีรท์ ี่ใดก็ได้ แต่โรงเรียนพระคัมภีรไ์ ม่
รับผมเข้าเรียน เพราะอ่านเขียนไม่ได้ และผมเองก็ไม่เข้าใจพระคําที่เทศนาเพราะมันเป็ นรูปแบบที่ตอ้ งอ่าน
ผมมีปัญหาไม่สามารถแบ่งปั นพระกิตติคุณให้กบั คนในครอบครัวและเพื่อน ๆ และแล้วพระเจ้าได้ทรงนํา TGSP เข้ามาใน
ชีวิตและการรับใช้ ผมขอบคุณพระองค์มาก ได้เรียนรูเ้ รื่องถึง 155 เรื่องผ่านวิธีการเล่าเรื่องเจาะใจ และตอนนี้ ผมมี
ความสุขจริง ๆ ที่สามารถแบ่งปั นข่าวประเสริฐให้กบั คนที่อ่านออกเขียนได้และคนที่อ่านหนังสือไม่ออก
Y. Babu - Evangelist/Pastor MMBC-Karnataka, India

“ลองคิดถึงคนกลุ่มหนึ่ งจากวัฒนธรรมใดก็ได้ อายุคละกัน ทั้งเชื่อและไม่เชื่อพระเจ้า และต่างมีส่วนเข้ามาค้นหาขุมทรัพย์
ที่มีอยู่ในพระคําของพระเจ้า
ถ้าคุณคิดได้ คุณก็จะเห็นภาพของสิ่งที่เกิดขึ้ นในกลุ่มศึกษา การเล่าเรื่องเจาะใจ เราได้นําการเล่าเรื่องเจาะใจไปใช้ในหลาย
ที่ ทั้งที่ ๆ ออกไปประกาศ กลุ่มผูใ้ หญ่ที่ศึกษาพระคัมภีรใ์ นบ้าน และในกลุ่มเยาวชนและเด็ก แนวคิดแบบการเล่าเรื่องเจาะ
ใจมีผลต่อการเทศนาของผม”
Pastor Chris Johnson - Calvary Chapel, USA

“การเล่าเรื่องเจาะใจ เป็ นวิธีการที่พระเจ้าประทานให้เพื่อคริสตจักรจะบรรลุพระมหาบัญชาได้ในยุคของเรานี้ แม้เราจะ
ยังคงใช้วิธีการอธิบายพระคําของพระเจ้าอยู่นับหลายศตวรรษ เราก็รูว้ ่า มันมีขอ้ จํากัด
หลังจากที่ได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องเจาะใจจากคู่มือ ผมกล้าพูดว่า นี่ เป็ นวิธีการสร้างสาวกที่ดีกว่า การเล่าเรื่องเจาะใจได้
เปลี่ยนการมองโลกของผม และทําให้ผมเห็นพระวจนะลึกซึ้ งยิ่งขึ้ น การเล่าเรื่องเจาะใจสําคัญมากในประเทศซูดานใต้ที่ผม
อยู่ สถิติการอ่านไม่ออกนั้นสูงมาก แต่ผมก็เห็นว่า มันมีผลดีต่อคนมีการศึกษาด้วย
ผมขอแนะนําคู่มือเล่มนี้ ต่อผูน้ ําคริสเตียนทัว่ โลก และอธิษฐานว่า ทีจีเอสพีจะพยายามมากขึ้ นอีกสองเท่าในการฝึ กอบรมให้
มากขึ้ น กว้างขวางขึ้ น คู่มือนี้ เป็ นจุดเริ่มต้นที่ดี หากคุณต้องการอบรมจนได้เป็ นผูอ้ บรมผูท้ รงคุณวุฒิ
Rev. Daniel Chagai Gak - Anglican Church of Sudan
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ผมเป็ นนักวิชาการ และนักศาสนศาสตร์ดา้ นมิชชัน่ จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ฟูลเลอร์ และทํางาน
ท่ามกลางคนมีการศึกษาสูงมาหลายปี แต่ผมได้เริ่มตระหนักว่า ระบบการศึกษาตะวันตกสมัยใหม่ได้จาํ กัดสมองของผมให้
ใช้แค่ซีกซ้ายในการสอนเท่านั้น (สมองซีกซ้ายถนัดด้านการวิเคราะห์ สมมติฐาน การเรียนแบบอธิบายความ)
ด้วยพลังของวิธีการเล่าเรื่องเจาะใจ ซึ่งก่อตั้งโดยคุณโดโรธี และกลุ่มที่เธอนําอยู่ ผมก็เริ่มตระหนักว่า องค์พระครูเยซูคริสต์
ทรงสอนด้วยวิธีเล่าเรื่องเสมอ แม้ว่าจะสอนคนที่เรียนรูม้ าสูงในสมัยของพระองค์ การเข้ามาฝึ กเล่าเรื่อง จึงได้เปลี่ยนการรับ
ใช้ชาวยิวของผม
จําเป็ นที่ผมต้องเปลี่ยน ต้องเรียนใหม่ และต้องหลุดออกจากความคิดสนิ มของผม ต้องนําพระวจนะออกมาเป็ นชีวิตและ
เข้าไปมีผลกระทบในชีวิตอื่นด้วย
การเล่าเรื่องเจาะใจช่วยกระตุน้ ให้ชาวตะวันตกยุคหลังสมัยใหม่ได้กคู ้ ืนความสามารถในการเล่าเรื่อง และยังช่วยให้คริสตจักร
ที่มีคนเรียนรูด้ ว้ ยปากเปล่าในทวีปอื่น ๆ ครูผชู ้ าํ นาญการทุกคนจะได้พบว่า การทรงเรียกของพระเจ้าได้รบั การปรับปรุง
ให้ดีอย่างลึกซึ้ งผ่านพลังแห่งการเล่าเรื่อง ผมแนะนําให้ใช้การเล่าเรื่องเจาะใจเป็ นทางไปสู่เป้าหมายนั้น
Bill Bjoraker, PhD - Professor of Judeo-Christian Studies
William Carey International University, USA

ในขณะที่คริสเตียนกําลังไล่ตามโอกาสที่จะทํางานเพื่อความยุติธรรมในสังคม โลกยังคงหิวกระหายความชอบธรรมอัน
แท้จริง และอย่างเดียวที่จะทําให้ความหิวกระหายได้กลายเป็ นความเต็มอิ่มก็คือพระวจนะของพระเจ้า... พระเยซูคริสต์
วิธีการสร้างสาวกแบบการเล่าเรื่องเจาะใจนั้นมีความหลักแหลมที่จะนําให้คนทั้งทึ่ง และรูส้ ึกอัศจรรย์ใจกับองค์พระเยซูคริสต์
เราได้เล่าเรื่องเจาะใจให้กบั หลาน ๆ ใช้เป็ นแนวทางในการเฝ้ าพระเจ้า ศิษยาภิบาลทุกท่านผ่านการอบรมเล่าเรื่องเจาะใจ
และตอนนี้ ได้นําไปใช้ในกลุ่มเยาวชน ศิษยาภิบาลฝ่ ายพันธกิจและคณะกรรมการก็ได้หนั มาสนับสนุ นในการพัฒนา
โปรแกรมการเล่าเรื่องเจาะใจและโรงเรียนพระคัมภีรป์ ากเปล่าในอัฟริกา
โอกาสใช้วิธีการศึกษาพระคัมภีรโ์ ดยการหาข้อสรุปจากการสังเกตเนื้ อเรื่อง ทําให้การประกาศและการสร้างสาวกเติบโต เรา
ได้รบั การทรงเรียกให้เข้าไปรับใช้ในเมืองต่าง ๆ ในอเมริกาซึ่งมีประชาชนที่ไร้ความหวัง เพราะพวกเขาพบแต่ผชู ้ ่วยปลอม
ข่าวประเสริฐปลอมแปลง และ ลัทธิต่าง ๆ ความหวังเดียวของพวกเขาคือข่าวประเสริฐแท้เท่านั้น เดี๋ยวนี้ เราสามารถใช้
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วิธีการของพระเยซูในการสอน เรามีหลักการเล่าเรื่องเจาะใจที่สามารถใช้ได้ทนั ที เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนําการไถ่ และการ
รื้ อฟื้ นมาให้กบั วัฒนธรรมที่ถูกทําลายไป
Mark Sands – President Church Builder Foundation, Global

Mentoring and Multiplication
การเป็ นที่ปรึกษาและการเติบโตอย่างทวีคูณ
คาพยานสามคนแรกมาจากชายสามคนทีไ่ ด้รบั การฝึ กโดยผูบ้ ริหาร TGSP ผูท้ เี่ ขาได้ฝึกก็จะไปฝึ กอบรมผูอ้ ื่นต่อไป ...
นี่เป็ นทางของพระเจ้ามิใช่หรือ?

บิชอบท่านหนึ่ งในเอมบูยืนขึ้ นและกล่าวว่า “ คริสตจักรกําลังมีปัญหา เพราะเขาขาดคนรุ่นพ่อที่มีความรูค้ วามเข้าใจในพระ
คัมภีร์ ช่วยบอกคนที่ฝึกคุณมาว่า ขอบคุณที่ได้ให้ความสามารถแก่บรามูเอลเพื่อจะเป็ นพ่อให้แก่บิชอบ”
Bramuel Musya - CEO Straight Path Resources, Kenya

วิธีการเล่าเรื่องเจาะใจ ช่วยให้ผมได้ฝึกอบรมผูน้ ําฝ่ ายวิญญาณมากขึ้ นกว่าแต่ก่อน เรียกได้ว่าเป็ นแบบทวีคุณ และช่วยให้
เขาได้อยู่ในคริสตจักรและ ส่งพวกเขาออกไปในพันธกิจ พระคําของพระเจ้าสําหรับคนที่อ่านหนังสือได้และคนที่อ่านไม่ออก
สําหรับทั้งเด็กและคนชรา มันเป็ นอาหารฝ่ ายวิญญาณเพื่อให้เราได้สมั พันธสนิ ทกับองค์ตรีเอกานุ ภาพ
Dr. Mark Muniyappa - All India Council / TGSP-India

จะกล่าวคําขอบคุณทุกท่านอย่างไรดี ขอบคุณพระเจ้ามาก และสําหรับเครื่องมือเล่าเรื่องเจาะใจ เพราะเป็ นเครื่องมีที่ใช้
ประโยชน์ได้มากสุด ที่ผมได้มาพบหลังจากที่ทาํ งานมา 20 ปี การเล่าเรื่องเจาะใจช่วยให้ผมเข้าไปถึงพระคําของพระเจ้า
ลึกขึ้ นและกว้างขึ้ น และยังมีประโยชน์ที่นําไปปรับใช้ในชีวิต บทเรียนที่ได้คือให้เรามองหาทางเลือกก่อนที่จะตัดสินใจอะไร
ลงไป ทําให้ทีมของผมมีสายตากว้างไกลเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้ นจากการทํางาน
Ramesh Sapkota – CEO Kingdom Investments Nepal,
Organisation Fighting against Human Trafficking
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อย่างแรก อยากจะขอถวายพระสิริและคําขอบคุณจากหัวใจแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้า และพี่ชายเพื่อนร่วมอธิษฐาน คุณรา
เมช
ตอนที่ผมพบกับเขาครั้งแรก ผมยังเป็ นคริสเตียนใหม่ และงานที่รบั ใช้ก็เหมือนเด็กเพิ่งเกิด ผมต้องการคุณแม่ฝ่ายวิญญาณที่
จะเลี้ ยงดูผม คุณราเมชได้อบรมการเล่าเรื่องเจาะใจให้ นี่ เป็ นเพียงการเริ่มต้น ในเวลานั้น เรามีผเู ้ ชื่อกันไม่กี่คน และการ
ประชุมของเราก็ยงั อ่อนอยู่ เขาได้อบรมการเล่าเรื่องเจาะใจในคริสตจักรของผม
พระเจ้าทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์ 8 แห่งผ่านการอบรมเล่าเรื่องเจาะใจ ในเวลาอันสั้น และปี นี้ เราจะตั้งอีก 2 แห่ง
ผมใช้วิธีการของเล่าเรื่องเจาะใจเพื่อเพิ่มคริสตจักร และนี่ เป็ นเหตุใดผมได้รบั การเชิญให้มีส่วนในการอบรมซึ่งรวมไปถึงผูน้ ํา
ในคริสตจักรลูกได้อบรมด้วย และเขาสามารถใช้วิธีนี้ได้ดีกว่าผม ขอบคุณมากครับคุณราเมศ ผมเป็ นเพียงตัวอ่อน และ
ตอนนี้ คุณกําลังช่วยให้ผมเป็ นเจ้าผีเสื้ อเต็มตัว
ขอบคุณผูร้ บั ใช้ของพระเจ้าที่ทาํ การรับใช้ผ่านวิธีการเล่าเรื่องเจาะใจ เพื่อถวายพระสิริแด่พระนามของพระองค์ เพื่อเป็ นพระ
พรกับผมและการรับใช้
Ps. Krishna P. Ghimire - Asst. Gen. Secretary, National Churches Fellowship of Nepal
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ภาคผนวก ง: การค้นพบของผูน้ า
มิชชันนารีทา่ มกลางผูท้ ยี่ งั เข้าไม่ถึงในประเทศปิ ด
ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องโรงเรียนพระคัมภีรป์ ากเปล่า ก็ไม่ได้สนใจเลย เพราะคิดว่า เราไม่อาจสร้างคริสตจักรที่เข้มแข็ง มีราก
หยัง่ ลึกในพระคําจากการเล่าเรื่องพระคัมภีรแ์ บบเด็ก ๆ แต่เมื่อไปร่วมประชุมมิชชัน่ ในสหรัฐที่หนึ่ ง ฉันได้พกั กับครอบครัว
ที่สามีภรรยาสอนทักษะการสอนพระคัมภีรแ์ บบปากเปล่าทัว่ โลก ฉันจึงตั้งคําถามมากมาย และยังเดินทางไปกับเขาเพื่อจะ
ได้ถ่ายวิดิโอสิ่งที่เขาสอนในปลายสัปดาห์น้ัน
ฉันเชื่อว่า คริสตจักรและผูเ้ ชื่อจะแข็งแรงได้ตอ้ งยึดมัน่ เข้มแข็งในพระคํา คนหนึ่ งจะแค่คุน้ เคยกับพระวจนะแค่น้ันไม่ได้ แต่
ต้องสามารถอธิบายพระคัมภีรไ์ ด้ดว้ ย และต้องสามารถจัดแบ่งความจริงได้อย่างถูกต้อง อะไรที่น้อยไปกว่านี้ จะทําให้คริส
เตียนพบกับลัทธิผสมรวมความเชื่อ และ ปั ญหาต่าง ๆมากมาย
ฉันทุ่มเทให้กบั การศึกษาพระคัมภีรแ์ บบสังเกตและตีความมากขึ้ นเรื่อย ๆ มันไม่ได้หายไปเมื่อมาพบการเล่าเรื่องเจาะใจ
แต่กลับทุ่มเทให้มากขึ้ นและมากขึ้ น
แต่เมื่อต้องศึกษาแบบสังเกตและตีความแบบปากเปล่า ก็เจอปั ญหา เป็ นได้ไหม และทําไมจึงจําเป็ น?
ประการแรก ทําไมจึงจําเป็ น? คนที่สอนทักษะพระคัมภีรป์ ากเปล่า ใช้ซีดี และวิดิโอคลิป ซึ่งก็ให้ผลดีกว่าที่ฉนั จะอธิบาย
ความจําเป็ นของการสอนพระคัมภีรป์ ากเปล่า
จนวันหนึ่ งมีการเปลี่ยนแปลง ด้วยรายงานของคณะกรรมการพันธกิจโลกที่โลซานน์ในปี 2004 พบสถิติที่ว่าคนมากมายใน
โลกเป็ นคนที่เรียนแบบปากเปล่า แม้ในสังคมที่สถิติอ่านออกเขียนได้สงู ไม่ว่าจะในอังกฤษหรืออเมริกา และสถิติการเรียน
แบบนี้ ยิ่งสูงขึ้ นในสังคมที่ไม่ค่อยมีคนอ่านหนังสือ
ทีมของเราทํางานรับใช้มา 17 ปี เราได้ใช้วิธีการประกาศแบบปากเปล่า ไม่ได้ใช้ตวั หนังสือเลว คนในทีมได้เรียน ได้จาํ และ
นําเสนอข่าวประเสริฐแบบปากเปล่า และเราได้เห็นผลที่เป็ นปรากฏการณ์ทีเดียว คนจํานวนมากได้มาเชื่อในพระเยซูคริสต์
เมื่อเราทําการติดตามผล เรากลับใช้วิธีการแบบวิชาการมาก ๆ เราจัดให้คนที่เชื่อมีพระคัมภีรค์ นละเล่ม และพบกับเขา
เพื่อจะอ่าน เรียนและเรียนรูว้ ่าจะสังเกตอะไรในสิ่งที่อ่านมาบ้าง การตามผลแบบนี้ เท่ากับเราเอาหัวชนฝา คนเชื่อใหม่อ่อน
แรง ไม่เติบโตในความเชื่อ และกลายเป็ นคนชาเย็น บางคนก็หลงทางไป
ในหมู่บา้ นหนึ่ ง มี 20 คนกลับใจมาเชื่อพระเจ้า เราเน้นการอ่านพระคัมภีร์ และสอนวิธีอ่าน วิธีสงั เกตในเวลาที่อ่าน รวมทั้ง
ใช้เวลากับพวกเขา แบ่งปั นชีวิตด้วยกัน
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จนถึงวันนี้ ไม่มีใครเป็ นคนที่คุณจะเรียกว่า “ตามติดพระเยซูคริสต์” ได้เลย หลายคนอยากตามพระเจ้า แต่เวลาผ่านไป
เหมือนกับว่า พวกเขาไม่เอาใจใส่พระคําของพระเจ้าเลย พระคําไม่ได้จมลึกเข้าไปในชีวิต การอ่านและการศึกษาพระคัมภีร์
ไม่ได้เข้าไปในความคิดของพวกเขาเลย
ยิ่งกว่านั้น พวกเขาไม่เคยเอาพระคัมภีรไ์ ปเพื่อแบ่งปั นกับคนอื่น และเราจะเข้าถึงคนที่เรายังเข้าไม่ถึงได้อย่างไร หากคนที่
เรารับใช้อยู่น้ัน ไม่ไปรับใช้ผอู ้ ื่นด้วย?
ฉันเชื่อว่า การสอนพระคัมภีรแ์ บบปากเปล่านั้น มีประโยชน์พนื้ ๆหลายอย่าง อย่างแรก คนจะซึมซับความจริงของพระเจ้า
เข้าไปดีกว่าการอ่าน อย่างที่สอง พวกเขาสามารถแบ่งปั นความจริงให้กบั คนอื่นได้ดีกว่า มันเป็ นการรับใช้ที่จะเกิดผลต่อไป
สําหรับประเทศปิ ดนั้น คนที่ฟังเรื่องของพระเจ้าไปแล้วก็จะไม่มีปัญหากับทางราชการ ฉันเขียนต่อไปได้อีกมาก แต่คุณจะได้
ฟั งและเห็นในซีดี และวิดิโอคลิป ... จะเห็นชัดถึงยุทธวิธีนี้
อย่างที่สอง เป็ นคําถามที่สาํ คัญที่สุดคือ “เป็ นไปได้ไหมที่จะสอนพระคําของพระเจ้าแบบสังเกตและอธิบายความด้วยปาก
เปล่า?”
หลายองค์กรมีแผนกที่จะช่วยส่งเสริมและสอนการเรียนพระคัมภีรแ์ บบปากเปล่า ส่วนใหญ่เป็ นสมาชิกของ
International Orality Network (ION) มีองค์กรที่เชี่ยวชาญเป็ นพิเศษในการสอนพระคัมภีรป์ ากเปล่าไม่มากนัก ฉันเองได้
ศึกษาวิธีการของพวกเขามาแล้ว
เมื่อไปเยี่ยมสํานักงานหนึ่ งถามว่า “ใครเป็ นองค์กรที่อบรมเรื่องการสอนพระคัมภีรป์ ากเปล่าดีที่สุด? พวกเขาตอบว่า
‚STS‛ หรือ เล่าเรื่องเจาะใจ จึงไปดูเว็บไซท์ ได้เอกสารมาจึงเห็นว่าแตกต่าง!
สิ่งที่ชอบมากที่สุดคือ พวกเขาสามารถสอนให้คนสังเกตข้อพระคําได้ดว้ ยวิธีการปากเปล่าจริง ๆ ใกล้เคียงการเรียน อธิบาย
ความพระคัมภีร์ ใช้ปากเปล่าจริง ๆ ในที่สุดก็ได้พบสิ่งที่ตามหา จากนั้นจึงเริ่มคุยกับพวกเขาผ่านสไกพ์
ต้นเดือนพฤศจิกายน มีผอู ้ บรมมาจากเล่าเรื่องเจาะใจสองคน และได้ทาํ การอบรม 5 วัน สองวันแรกสําหรับผูฝ้ ึ กซึ่งเลือกมา
จากทีม สามวันหลังนั้น คนที่เพิ่งได้อบรมก็ช่วยอบรมเพื่อนต่อด้วยความช่วยเหลือของผูอ้ บรม ทําให้เราได้มีแรงผลักดันใน
การทําพันธกิจเป็ นอย่างมาก เพราะเราได้เริ่มนําเอาวิธีการนี้ เข้าไปบูรณาการกับงานรับใช้ที่มีอยู่
เราเริ่มใช้การเล่าเรื่องเจาะใจทันที และพอใจกับรายงานการดําเนิ นการที่ได้รบั นี่ ไม่ได้หมายความว่า เราเลิกการสอนการ
สังเกตและอธิบายความแบบเดิม เพราะอย่างไรแบบนั้นก็ยงั สําคัญอยู่
สิ่งที่เราทําปากเปล่าคือ
1.เหมาะสม เข้ากับการเรียนพระคําที่เป็ นข้อเขียน โดยไม่ได้มาแทนแต่มาเสริม
2.สามารถเข้าถึงคนที่อ่านหนังสือไม่ได้หรืออ่านไม่ออก
3.เป็ นสิ่งที่คนทุกระดับ คนที่ทาํ งานเอกสารก็ทาํ ได้ เพราะเรากําลังหนุ นใจให้สมาชิกอื่นได้ทาํ ด้วย
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4.ทําให้เราแบ่งปั นกับคนอื่นง่ายขึ้ น คนที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้มาก่อน มันเผยแพร่ไปเร็ว
5.เป็ นวิธีเดียวที่พระคําของพระเจ้าจะแพร่หลายในประเทศปิ ดอย่างปลอดภัยที่สุด
6.ไม่ตอ้ งใช้เงินทุน เครื่องมือ หรือทรัพยากรจากภายนอกประเทศ จึงเป็ นยุทธวิธีในการทําพันธกิจที่เกิดผลต่อเนื่ องมาก
ที่สุด
อย่างที่กล่าวมาว่า ได้เห็นวิธีการปากเปล่าแบบต่าง ๆ จากหลายองค์กร แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เล่าพระคัมภีรป์ ากเปล่า การเล่า
เรื่องเจาะใจเน้นการเล่าเรื่องในพระคัมภีรต์ รงไปตรงมา อย่างถูกต้อง นําเอาข้อพระคํามาเล่าต่อในเชิงถอดความ (ที่ไม่ตก
ขอบ)
เพื่อว่าสิ่งที่คุณแบ่งปั นนั้นยังคงเป็ นพระคําของพระเจ้าผ่านปาก วิธีเดียวกันกับที่เราอ่านพระคัมภีร์
พระคัมภีรท์ ี่เขียนไว้น้ันถูกสถาปนา เป็ นแหล่งข้อมูล เราต้องสอนพระคําและวิธีการแปลความอย่างถูกต้อง แต่จากพระคํา
ข้อเขียนนั้น เราสามารถได้พระคําปากเปล่า เมื่อเราสอนพระคัมภีรแ์ บบปากเปล่า เราถือและเปิ ดไว้เพื่อให้รูว้ ่า คําที่เราพูด
มาจากไหน คนที่ฟังก็จะรูต้ ามไปด้วย
ในคริสตจักรยุคแรก มีการอ่านข้อความจากพระคัมภีรแ์ ละคนจะเข้ามาฟั ง เมื่อเปาโลส่งจดหมายฝาก ท่านขอให้อ่านดัง ๆ
ในคริสตจักร ฉันแปลกใจกับคําถามจากซีดีแผ่นหนึ่ ง.... คนในศตวรรษแรกนั้นสามารถอ่านเขียนได้สกั กี่เปอร์เซนต์ ในเวลา
ที่คนกลับใจ 3000 คนในวันเดียว? คําตอบที่ได้คือ ประมาณ 5%
อย่างหนึ่ งที่ชอบในการเล่าเรื่องเจาะใจคือ ความถูกต้องตามพระคัมภีร์ ส่วนที่อื่น ๆ นั้นก็มีวิธีการสอนแบบให้สงั เกต
เช่นกัน อย่างเช่น จะเล่าเรื่องเสร็จแล้วถามคําถามถึงสิ่งที่ผฟู ้ ั งได้ยิน และให้บอกว่า สังเกตเห็นอะไร จากนั้นมีโจทย์คาํ ถาม
ที่ช่วยให้ผฟู ้ ั งสามารถแปลความหมายอย่างถูกต้อง และให้เห็นว่าจะปรับใช้ในชีวิตอย่างไร
นี่ เป็ นเครื่องมือที่ดีมาก พัฒนามาอย่างดี และสอนอย่างเชี่ยวชาญ
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เรื่องของพระเจ้า จากการเนรมิตสร้างสู่นิรนั ดร์กาล
เราได้พฒ
ั นาวิธีการเล่าเรื่องเจาะใจ มาจากผลงานที่มีพลังส่งผลไปทัว่ โลกคือ วิดิโอ เรื่องของพระเจ้า เรื่องนี้ ยาว 80 นาทีซึ่ง
เป็ นเรื่องเล่าเป็ นลําดับเหตุการณ์จากพันธสัญญาเดิมสู่พนั ธสัญญาใหม่ ซึ่งหาฟั งและดูได้ ในปี 2011 เรื่องของพระเจ้าทํา
ออกมาถึง 300 ภาษา
คําพยานใช้เรื่องของพระเจ้าด้วยเครื่องเล่นพลังแสงอาทิตย์
เด็กชายคนหนึ่ งในซูดานโกรธเกรี้ ยวเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่ ง ดังนั้นเขาจึงเอามีดไปโรงเรียนเพื่อจะฆ่าเพื่อน
เสียให้ตาย ส่วนวันนั้นเอง ครูเพิ่งได้เครื่องเล่นซีดีพลังแสงอาทิตย์ที่มี เรื่องของพระเจ้า อยู่เป็ นภาษาพื้ นเมืองของ
พวกเขา และครูก็ได้เล่นเรื่องของคายินกับอาแบลให้นักเรียนฟั ง
เมื่อเด็กชายได้ยินเรื่องนั้น ก็มีบางสิ่งเกิดขึ้ น เขาเอามีดออกมาให้ครู สารภาพแผนร้ายของเขา
!
พระเจ้าได้สมั ผัสใจของเขา วันนั้นเอง เด็กชายขอให้พระเจ้ายกโทษความบาปทั้งสิ้ นของเขา และได้รบั พระเยซู
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
พระคําของพระเจ้านั้นพูดกับใจของคน เราหนุ นใจให้ทุกคนที่ใช้การเล่าเรื่องเจาะใจได้ใช้ประโยชน์จากเรื่อง
ของพระเจ้าในภาษาท้องถิ่นด้วย
มีคนใช้ “เรื่องของพระเจ้า” โดยใช้เครื่องเล่นพลังแสงอาทิตย์ ซีดี และเอ็มพี 3 และก็ยงั มีวิดิโอซึ่งมีภาพประกอบด้วย
ทําให้เรื่องราวมีชีวิตชีวามากขึ้ น คนนับล้านที่ได้ชม “เรื่องของพระเจ้า”ทั้งเป็ นส่วนตัว และในรายการทีวี ได้ตอบสนองรับ
เชื่อเพื่อเป็ นผูต้ ิดตามพระเยซูคริสต์ ผูร้ บั ใช้ของพระเจ้าในกลุ่มต่าง ๆ นับพันได้รบั ประโยชน์จาก “เรื่องของพระเจ้า”
การผลิตเรื่องของพระเจ้าที่ใช้ผเู ้ ล่าหนึ่ งคน ช่วยให้คนฟั งสามารถเล่าเนื้ อหาในพระคัมภีรใ์ ห้คนอื่นต่อไปได้ ที่สาํ คัญคือคนที่
อยู่ในสังคนแบบปากเปล่าจะมีความเชื่อเมื่อเขาได้ยิน “เรื่องทั้งหมด” เริ่มจากการสร้างโลก มนุ ษย์ตกไปในความบาป
และพระสัญญาของพระเจ้าว่าจะมีพระผูช้ ่วยเสด็จมา อันเป็ นพื้ นฐานที่จะเข้าใจข่าวประเสริฐได้ เราเห็นผลกระทบและพลัง
ของ “เรื่องของพระเจ้า” ทั้งในการประกาศและการสร้างสาวก
การใช้ “เรื่องของพระเจ้า” ด้วยเครื่องเล่นพลังแสงอาทิตย์พร้อมกับรูปประกอบ (เป็ นภาพเดียวกับในวิดิโอ) ทําให้ผู ้
ประกาศที่เข้าไปในหมู่บา้ นแปลงร่างเป็ นโรงภาพยนต์เคลื่อนที่! การมีเครื่องมือประกอบเพิ่มเติมอย่างข้อแนะนําในการ
สนทนา บทพูดแบบหนังสือ และ บทพูดแบบวิทยุ จะช่วยให้ผใู ้ ช้ได้มีวิธีหลากหลายในการทําให้ “เรื่องของพระเจ้า” มี
ชีวิตชีวา
www.Gods-Story.org | Info@Gods-Story.org
142

World Contacts
ติดต่ อได้ ท่ ี
Africa: EAfrica@Gods-Story.org
Ethiopia: Ethiopia@SimplyTheStory.org
West Africa “French & English”:
STSWestAfrica@SimplyTheStory.org
West Africa “French”:
GSWestAfrica@SimplyTheStory.org
Europe: BT@SimplyTheStory.org
India: IndiaDirector@Gods-Story.org
Nepal: Nepal@SimplyTheStory.org
South East Asia: Thailand@SimplyTheStory.org
“Spanish”: LatinAmerica@SimplyTheStory.org
Oceania: Oceania@SimplyTheStory.org
Philippines: eb@SimplyTheStory.org
USA: info@SimplyTheStory.org
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