
 ผูค้นคิดอยา่งไรกบัการเล่าเรือ่งเจาะใจ 

วิธีการของการเล่าเร่ืองเจาะใจน้ันมีประสิทธิภาพมากเพราะมนัช่วยใหเ้รารูสึ้กไปกบั

เร่ืองราว  เน้ือหามีชีวิตชีวา และขุมทรพัยท่ี์คุณไดพ้บก็สดใหม่มีพลงั  ผมมีความสุขเสมอท่ี

ไดใ้ชว้ิธีการน้ีในหลาย ๆ ท่ี และการตอบกลบัก็ดีมากทุกครั้งไป   

Babu Ganta - Communication Officer, Bible Society in the Gulf 

 

โลกเป็นท่ีอยู่ของฉนัมา 30 ปี โดยมีเป้าหมายในการทาํงานคือ “ทวีคูณ”   ความพึงพอใจ

ในการทวีคูณน้ันมาอย่างไม่ไดค้าดฝันจากชายชราชาวจีนอายุ 79 ปี ซ่ึงอพยพเขา้มาใน

แคนาดา เขากล่าวว่า   

ผมน่าจะรูจ้กัวิธีเล่าเร่ืองเจาะใจมาตั้งแต่ 40 ปีท่ีแลว้  ผมไม่ไดเ้ติบโตในบา้นคริสเตียน  ไม่

รูจ้กัวิธีตั้งคาํถามดี ๆ จากพระคมัภีรแ์ละตามดว้ยการสนทนา  ตอนน้ี พระคมัภีรเ์ป็น

หนังสือใหม่เอี่ยมของผม 

การรบัใชข้องคริสเตียนท่ีไรพ้ลงัในการ “รกัษาพระวจนะของพระเจา้อย่างถูกตอ้ง”    

เท่ากบัเป็นการสรา้งตวัท่ีลอกแบบข้ึนมาเท่าน้ัน   การเล่าเร่ืองเจาะใจเป็นวิธีสาํคญัท่ีจะช่วย

ใหเ้ราบรรลุผลตามพระมหาบญัชา  

Jim Thurber... Seminary Lecturer / Missions Trainer, 

Global 

 

ผมไดร้บัการอบรมการเล่าเร่ืองเจาะใจสองสามปีก่อน   และมนัคือคาํตอบจากท่ีผม

อธิษฐาน  ผมรบัใชพ้ระเยซูคริสต ์เป็นมิชชนันารี   35 ปี สองสามทวีป   กบักลุ่ม

คน 3 ศาสนาอื่น  ผมพยายามท่ีจะเป็นพยานแบบท่ีเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด แบบท่ี

พระเจา้ทรงสรา้งผมมา  

การอบรมน้ี เปล่ียนชีวิตของผมและทาํใหก้ารประกาศและการสรา้งสาวกกลายเป็น

เร่ืองธรรมชาติสาํหรบัผม และยงัสนุกดว้ย  ตอนน้ีผมเป็นอิสระและชื่นใจท่ีไดท้าํงาน

กบัองคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ  และไดเ้ห็นพระคาํของพระองคเ์จาะลึกลงไปในชีวิตของ
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ผูค้น  ตอนน้ีผมมีความสุขกบัการรบัใชแ้ละเห็นผลจากงานรบัใชอ้ย่างท่ีไม่เคยเห็นมา

ก่อน “ 

Bryan Thompson  church planter/ 

missionary/storyteller/podcaster with story4all, UK 

 

การศึกษาพระคมัภีรแ์บบปากเปล่า ควรจะเป็นวิชาบงัคบัในโรงเรียนพระคมัภีรทุ์กแห่ง   

รวมถึงสถาบนัคริสเตียนทุกแห่ง   การเล่าเร่ืองเจาะใจเป็นเคร่ืองมือพลงัท่ีจะช่วยใหค้ริส

เตียนทุกคนมีประสิทธิภาพในการส่ือสารเร่ืองพระกิตติคุณมากขึ้ น  

Regina Manley - Oral Communications Specialist,  
Mission Aviation Fellowship, Global 

 

การเล่าเร่ืองเจาะใจ  เป็นวิธีเยี่ยมยอดท่ีจะเขา้ถึงใจคนท่ีไม่รูจ้กัพระเจา้ ตั้งแต่เราเร่ิมการ

อบรมครั้งแรกแลว้  คู่มือน้ีช่วยใหเ้รามีวิธีการที่เพิ่มพนูสาวก และช่วยจุดไฟรอ้นรนในตวั

เราท่ีจะเก็บรกัษาพระคาํของพระเจา้  เราไดเ้รียนเร่ืองราวจากพระคมัภีร ์และจดจาํพระคาํ

ไวใ้นกระเป๋าใจของเรา  อ่านคู่มือน้ีเพื่อจะพบการเล่าเร่ืองเจาะใจ  และไดฝึ้กท่ีจะเป็นผูเ้ล่า

เร่ือง   การเดินทางฝ่ายวิญญาณกบัพระเจา้ของคุณน้ันจะไม่เหมือนเดิม   

 Rev. Apollos Djibo - Director Fufulde Ministries Training 

Centre, Niger  

 

ความโดดเด่นของการเล่าเร่ืองเจาะใจก็คือ ใชก้ารเล่าโดยใชค้าํของผูเ้ล่า โดยเล่าอย่างระวงั

ท่ีจะไม่ตดัต่อพระวจนะของพระเจา้   อีกอย่างหน่ึงก็คือ เร่ืองราวมีโจทยค์าํถามเพื่อเปิด

โอกาสท่ีองคพ์ระวิญญาณจะเปิดเผยขุมทรพัยท่ี์อยู่ในเร่ือง และวิธีการปรบัใช ้ วิธีน้ีช่วย

หนุนใจใหผู้เ้รียน  และช่วยใหเ้ขาตระหนักว่า พวกเขาก็สามารถแบ่งปันพระคาํของพระเจา้

ใหแ้ก่คนอื่นอย่างถูกตอ้ง  ในแบบท่ีจะถวายพระสิริของพระเจา้  
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โรงเรียนพระคมัภีรป์ากเปล่าเป็นความคิดท่ีช่วยเปล่ียนแปลง กาํลงัขยายขอบเขตไปยงั

คริสตจกัรท่ีตอ้งการทัว่โลก  

Mike Holman - MAF Learning Technologies, Global 

 

“ผมทาํงานเป็นนักหนังสือพิมพ ์ ขอบคุณพระเจา้ที่ไดม้ีโอกาสมีส่วนใน ทีม  TGSP และ

ทีมเล่าเร่ืองเจาะใจเพื่ออบรมผูนํ้าในคารน์าตากานับรอ้ย   การเรียนรูพ้ระวจนะของพระเจา้

ผ่านการเล่าเร่ืองเจาะใจ ช่วยใหผ้ม และครอบครวัไดเ้ขา้ใจพระวจนะตามท่ีเป็น  และทาํให้

เราไดเ้ก็บพระวจนะน้ันไวใ้นใจ และแบ่งปันเร่ืองใหผู้อ้ื่นไดไ้ม่ว่าจะไปท่ีไหน ในฐานะคน

สาธารณะอย่างผม” 

M. Krishna, M.A. - Senior Journalist, Pal Voice Publisher,  
V J Pur, Karnataka, India 

 

“ผมทาํงานในหมู่คนไทยมากว่า 30 ปี เมื่อพบการเล่าเร่ืองเจาะใจ ผมจึงตระหนักว่า น่ี

เป็นวิธีการที่สะทอ้นสงัคมปากเปล่าซ่ึงเป็นธรรมชาติของประเทศท่ีนับถือศาสนาพุทธ “ 

“ความตอ้งการจาํเป็นในประเทศน้ีคือการสรา้งคริสตจกัร ซ่ึงหมายความว่า จาํเป็นตอ้งมี

วิธีการที่ปรบัเปล่ียนไดเ้พื่อส่ือความความจริงจากพระคมัภีรอ์ย่างถูกตอ้งและเหมาะกบั

วฒันธรรม   หลงัจากท่ีไดส้อนการเล่าเร่ืองเจาะใจในประเทศแถบเอเชียและทุก ๆ ภาคของ

ประเทศไทย  ผมก็เห็นว่า วิธีการเหมาะสมกบัผูเ้รียนแบบปากเปล่าในชนบท  และก็ยงั

เหมาะกบัคนรูห้นังสือในเมืองดว้ย”  

Larry Dinkins, ThM., PhD. - Bible Teacher, OMF Thailand 

 

“ เรามีเด็กกาํพรา้  60 คน ทุกวนัการควบคุมดูแลเด็กเป็นเร่ืองยากมาก  เพราะว่าพวกเขา

มาจากต่างวฒันธรรมและต่างถ่ิน  วิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจช่วยใหเ้ราสอนพระคาํของพระเจา้
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กบัพวกเขา  และตอนน้ี เด็กๆเรียนไดดี้และกาํลงัเติบโตฝ่ายวิญญาณ สามารถแบ่งปันเร่ือง

ของพระเจา้ใหเ้พื่อนๆ ในโรงเรียนได ้

Rev. Vijay Raj - Executive Director Happy Home, Karnataka, India 

 

ในฐานะเป็นมิชชนันีอฟัริกนั  ทาํงานสรา้งคริสตจกัร และสอนในโรงเรียนพระคมัภีร ์  ขอ

แนะนําคู่มือน้ีสาํหรบัทุกคนท่ีรบัใช ้ เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีใหร้ายละเอียดสาํหรบัคนท่ีอยาก

เรียนและอยากสอนพระคมัภีรป์ากเปล่าใหใ้ครท่ีไหนก็ได ้      สาํหรบัผมแลว้การเล่าเร่ือง

เจาะใจตอ้งเร่ิมจากบา้น ทุกคืนก่อนนอน เราเรียนรูแ้ละพดูคุยเร่ืองในพระคมัภีรด์ว้ยกนั 

โดยใชเ้ทคนิคจากคู่มือน้ี  ครอบครวัของเรารบัการเปล่ียนแปลงตลอดไป!      

Rev. Jacob Ochieng Okoth - Showers of Blessings Church/ 
Ministries, Founder, Kenya 

 

โดโรธี มิลเลอรแ์ละการเล่าเร่ืองเจาะใจ เป็นขบวนการบุกเบิกเล่าเร่ืองจากพระคมัภีรอ์ย่าง

จริงจงั  ผมไดฝึ้กท่ีจะเป็นผูอ้บรมกบัทีมเล่าเร่ืองเจาะใจ   และก็ไดเ้ห็นกบัตาว่า พระคมัภีรม์ี

ชีวิตชีวาขึ้ นมาเมื่อเราไดเ้ล่าเร่ืองใหก้บัทั้งคนท่ีอ่านหนังสือได ้และคนท่ีเรียนดว้ยปากเปล่า    

Charles Cibene - CEO, MegaVoice, Global 

 

จากวิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจ  ฉนัไดพ้บส่ิงท่ีการรบัใชใ้นเอธิโอเปียและที่อ่ืน ๆ ยงัขาดอยู่   

การยํ้าเน้นความถูกตอ้งของพระคมัภีร ์  กระตุน้ใหเ้ราใชว้ิธีการน้ีเพื่อแบ่งปันพระคาํที่มี

การตอบโตใ้นเอธิโอเปีย ผูเ้ล่าเร่ืองไดนํ้าคนมาหาพระคริสต ์และท่ีสาํคญักว่าน้ันคือ วิธีการ

เล่าเร่ืองเจาะใจ ไดเ้ปล่ียนชีวิตของผูเ้ล่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงนําพวกเขาสู่ความจริง 

ในขณะท่ีพวกเขาขุดคน้พระคาํของพระเจา้  

Julie Kay Field - Paraclete Mission Group Associate, Global 
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ผมทาํงานกบัชนเผ่าในเทือกเขาหิมาลายา  พวกเขาไม่มีบนัทึกเป็นตวัหนังสือเลย 

วฒันธรรมของเขาคือการเล่าปากเปล่าเท่าน้ัน   ดงัน้ัน วิธีดีท่ีสุดในการส่ือสารคือเล่าเร่ือง  

การเล่าเร่ืองเจาะใจเป็นแบบแผนท่ีเหมาะสมในการนําเสนอข่าวประเสริฐใหก้บัชาวเขา

เหล่าน้ี    

Rev. Tinuyangba Imchen - Senior Pastor / Bible Teacher, 
 Arunachal Pradesh, India 

 

การเล่าเร่ืองเจาะใจช่วยใหเ้ราเขา้ใจพระคาํของพระเจา้ตรงไปตรงมา   เขา้ใจง่ายและจาํ

เร่ืองทั้งหมด เก็บไวใ้นกระเป๋าใจของเรา  ยงัช่วยใหเ้ราไดส้อนพระวจนะแก่ผูเ้ชื่ออาวุโสท่ี

อ่านไม่ออก เพื่อใหพ้วกเขาไปเป็นพยานกบัเพื่อนบา้น การเล่าเร่ืองเจาะใจช่วยใหเ้ราได้

สรา้งคริสตจกัรมากขึ้ นกว่าแต่ก่อน      

Rev. Devasahayam – Senior Pastor/Church Planter, F L Church,  
Andra Pradesh, India 

 

ผมรูสึ้กท่ึงกบัการรกัษาความถูกตอ้งตรงตามพระคมัภีร ์  ไม่ว่าจะเป็นในช่วงการเล่าแบบ

เรียบง่าย การเล่าทบทวน และการตั้งขอ้สงัเกตกบัการปรบัใช ้  ในกระบวนการสนทนา 

ตอบโตน้ี้ เมื่อใครก็ตามพดูส่ิงท่ีนอกเร่ืองออกมา  ผูเ้ล่าก็จะพดูเพียงว่า “เราพบส่ิงน้ันใน

เร่ืองหรือเปล่า?”  แลว้ทั้งกลุ่มก็จะกลบัมาท่ีพระคาํและหาทางออกไดโ้ดยไม่ยากนัก   

Pastor Miles DeBenedictis - Cross Connection, USA 

 

ในฐานะท่ีเป็นนักวิชาการพระคมัภีร ์และนักศาสนศาสตร ์ผมเห็นว่า การเล่าเร่ืองเจาะใจ

เป็นวิธีการอธิบายพระคมัภีรดี์ท่ีสุด  ตลอดเวลาการรบัใชใ้นประเทศของผม 24 ปี  ผมเพิ่ง

ตระหนักว่า ตนเองไม่เคยสรา้งสาวกจากคนท่ีอ่านเขียนหนังสือไม่ออกเลย  ทกัษะในการ
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เล่าเร่ืองเจาะใจช่วยใหผ้มเร่ิมตน้งานอนัยิ่งใหญ่น้ี   ผมแนะนําทุกหน้าสาํหรบัทุกคน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนๆนักศาสนาศาสตรข์องผม     

Rev. Luvao - Jerusalem New Life Pentecostal Church International, 

D.R. Congo 

 

ผมไดเ้ห็นการเติบโตของโครงการเร่ืองของพระเจา้ในอินเดียมาตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการ   เรา

เห็นการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้ นในชีวิตผูค้น ผ่านพลงัแห่งความเรียบง่าย  และความสามารถ

ในการเล่าเร่ืองพระคมัภีรซ์ํ้า  ผมตระหนักว่า หากเราจะนําพระคริสตส์ู่คนในประเทศของ

เราในรุ่นเราน้ี  เราจาํเป็นตอ้งสอน อบรม และสรา้งสาวกในวิธีท่ีพวกเขาเขา้ใจได ้ ขอ

แนะนําว่า ผูร้บัใชท่ี้สรา้งคริสตจกัรควรไดร้บัการอบรมวิธีการน้ี   และใชเ้ร่ืองราวในพระ

คมัภีรเ์พื่อสรา้งประเทศเราเป็นสาวกถวายพระคริสต ์ 

Rev. Dr. Sam Abraham - Director Himachal Bible College,  
Berachah Ministries, India 
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การเลา่เรือ่งเจาะใจ  
Simply The Story 

 
การศึกษาพระคมัภีรด์ว้ยการสงัเกต วิธีการปากเปลา่ 

   Inductive Bible Study “Oral Style” 
 
 

คู่มือเลา่เร่ืองเจาะใจ  
           สืบคนืพระวจนะผ่านการสนทนา  ฟัง และตอบโต ้ 

STS Handbook 
 

Exploring Scripture Through Discussion 
Listening and Responding 

 
 

โดโรธี  เอ. มิลเลอร ์

โครงการ “เร่ืองของพระเจา้” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorothy A. Miller 
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The God’s Story Project 
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โดโรธี   เอ.  มิลเลอร ์      

ผูอ้  านวยการบรหิาร โครงการ”เรือ่งของพระเจา้”  
คุณควรดูขอ้พระคมัภีรท่ี์คู่มือน้ีอา้งถึง  หากพระคมัภีรท่ี์แปลออกมาเป็นภาษาของคุณต่าง

ฉบบัมีความแตกต่างกนั และเปล่ียนความหมายของพระคมัภีรไ์ป   ใหศึ้กษาเร่ืองและ
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ค าน าจากอฟัริกา  

ผมพบโดโรธี มิลเลอรส์องสามปีก่อนในการประชุมสาํคญัท่ีอ่าว  เธอแนะนําวิธีการเล่าเร่ืองของพระเจา้ใหก้บัภรรยาและผม 

โดยบอกว่าเป็นวิธีท่ีดีในการเขา้ถึงคนอ่ืน ๆ แมจ้ะเป็นสถานท่ีตอ้งหา้ม   เราไดฝึ้กเล่าเร่ืองมารียแ์ละมารธาดว้ยกนั ผม

ประหลาดใจมากท่ีมีขุมทรพัยม์ากมายในเร่ืองน้ี  

ต่อมา ผมสนใจในความคิดน้ี  จึงแนะนําใหก้บัเพื่อนผูร้บัใชใ้นไนจีเรีย ซ่ึงทาํงานในคลัวารีมินิสตรี (CAPRO) ซ่ึงก็ไดม้ีการตอบ

รบัมาอย่างมากมาย  CAPRO  เป็นการรบัใชพ้ื้ นเมืองท่ีมุ่งสรา้งคริสตจกัรในหมู่คนท่ียงัไม่รูจ้กัพระเจา้ในอฟัริกา 30 ประเทศ   

เรามีงานสรา้งคริสตจกัรท่ามกลาง 65 UPGs and MUPGs  

เราจะพบว่า จากรุ่นสู่รุ่น พระเจา้ไดเ้ปิดเผยพระองคเ์องดว้ยวิธีต่าง ๆ  การเปิดเผยน้ันถูกซ่อนอยู่ในเร่ืองราวในพระคมัภีร ์   

การปรากฎพระองคใ์นพระคริสตแ์ละองคพ์ระวิญญาณเป็นตวัอย่างท่ีชดัเจนถึงความรกัท่ีทรงมีต่อมนุษยชาติ และจะทรงช่วย

ใหม้นุษยค์น้หาขุมทรพัยจ์นเจอ   

 การเล่าเร่ืองเจาะใจ เป็นวิธีการอนัมีระบบในการสืบคน้พระคมัภีร ์ ทั้งคนท่ีอ่านไม่ออกและคนท่ีอ่านไดม้ีโอกาสท่ีจะขุดคน้

พระคาํและรูจ้กัสงัเกตไปตามทางอย่างละเอียด 

วฒันธรรมอฟัริกนัในการเล่าเร่ืองต่อกนัมา เป็นหนทางยอดเยี่ยมท่ีจะตอกยํ้าค่านิยม  และส่งต่อคาํสอนท่ีทาํใหช้ีวิตเปล่ียน 

ผลท่ีไดคื้อ เป็นการสรา้งพื้ นฐานท่ีคนคุน้เคย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทท่ีคนส่วนใหญ่อาศยัอยู่ และสนุกกบัประเพณีการ

เล่าปากเปล่า 

เหนือไปจากท่ีกล่าวมาน้ี การเล่าเร่ืองเจาะใจยงัช่วยใหผู้ฟั้งไดเ้ดินเขา้ไปถึงขอ้สรุปท่ีเป็นอิสระ  ทาํใหเ้ขาเป็นเจา้ของการ

ตดัสินใจตรงจุดท่ีเขาคน้พบขุมทรพัยเ์ป็นการส่วนตวั      ส่ิงท่ีช่วยใหค้วามอิสระน้ีเกิดขึ้ นมากท่ีสุดก็คือ วิธีการที่ผูเ้ล่าใช ้และ

โจทยค์าํถาม   มนัช่วยเพิ่มศกัยภาพการส่ือสารความจริงในพระคมัภีรใ์หถู้กตอ้งมาก ไม่ว่าจะเป็นการส่ือในวฒันธรรมใด 

การใหม้ีขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณ และการปรบัใชน้ี้  ช่วยกระตุน้ใหผู้ฟั้งตามหา  ทาํใหเ้ขาเขา้ใจและจดจาํความจริงท่ีฝังลึกอยู่

ในเร่ืองราวซ่ึงเป็นเน้ือหาส่วนใหญ่ในพระคมัภีร ์ ยิ่งไปกว่าน้ัน การเล่าเร่ืองเจาะใจยงัใหค้าํเตือนหลายอย่างเมื่อผูเ้ล่าใช้

ท่าทางในการเล่า  มีการเน้นว่าตอ้งสืบคน้ท่ีมา เน้ือหา และนัยของเร่ืองท่ีเขาไดย้ิน  

นอกเหนือไปจากคาํชมจากผูท่ี้ไดร้บัประโยชน์จากการอบรมเล่าเร่ืองเจาะใจทัว่โลก   คู่มือยงัไดใ้หเ้คล็ดลบัผ่านคาํถามท่ีช่วย

ในการสืบคน้เร่ืองราวในพระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวั  

ขอแนะนําใหท่้านทุกคนท่ีไดร้บัการทรงเรียกใหส้รา้งสาวกในทุกประเทศ ไดเ้ขา้อบรมการเล่าเร่ืองเจาะใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

คนท่ีอยู่ในชุมชนเรียนรูด้ว้ยปากเปล่าและคนท่ีตอ้งการร้ือฟ้ืนความสมัพนัธก์บัพระเจา้เป็นส่วนตวั 

Amos Aderonmu - International Director, Calvary Ministries (CAPRO) 
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ค าน า :สหรฐัอเมริกา  

เรารูจ้กัและเป็นเพื่อนกบัโดโรธีและทอม มิลเลอรม์ากว่า 40 ปี   การเกิดขึ้ นและการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาพยนตเ์ร่ือง

แรกคือ “เร่ืองของพระเจา้ “รวมทั้งการอบรม “เล่าเร่ืองเจาะใจ” น้ัน เป็นส่ิงท่ีโดดเด่นมากสาํหรบัผม   

เราไดช้ื่นชมท่ีการรบัใชน้ี้ ไดเ้ปล่ียนแปลงวิธีท่ีคริสเตียนจะเปิดเผยองคพ์ระเยซูคริสตต่์อคนหลงหาย   ไดส้รา้งสาวก และ

ไดร้บัการสรา้งดว้ยพระคาํของพระเจา้โดยตรง 

เราไดร้บัการหนุนใจมากเมื่อเห็นวิธีการน้ี ไดใ้ชอ้ย่างแพร่หลายในหมู่บา้นและประเทศทัว่โลก    นํามาซ่ึงแรงบนัดาลใจใหม่

และความรูสึ้กต่ืนเตน้ในพระคาํของพระเจา้   แบบอย่างการเล่าน้ันดึงดูดใจทุกคน ทุกแห่ง  

วิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจท่ีเน้นการสงัเกตช่วยสรา้งความเขา้ใจอนัลํ้าลึกและคาํสอนจากผูฟั้งเองทาํใหพ้วกเขาไดร้บั

ประสบการณส์มัผสัพระคมัภีรม์ากกว่า ลึกซ้ึงกว่าการเรียนพระคมัภีรท์ัว่ ๆ ไป   ส่ิงท่ียอดท่ีสุดของเทคนิคการเล่าเร่ืองเจาะ

ใจคือการเขา้ถึงผูค้น 

ความจริงแลว้  การที่คนจาํนวนมากหลากหลายภมูิหลงัไดม้าพบข่าวสารแทจ้ริงของข่าวประเสริฐ ไม่ว่าจะเป็นคนวยัใด ชาติ

ใด  ศาสนาใด  ระดบัการศึกษาแบบใด เขาเหล่าน้ีทาํใหเ้ราเห็นว่า การเล่าเร่ืองเจาะใจน้ันมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตนและมี

ประสิทธิภาพอย่างสงู 

วิธีการน้ีจบัใจเรามาก เพราะมนัเขา้ถึงคนส่วนใหญ่รอบนอกท่ีมองเขา้มา  พวกเขาไม่มีฐานะ ไม่มีทกัษะ ไรอ้ิทธิพลใด ๆ 

ความสามารถของการเล่าเร่ืองเจาะใจท่ีจะเขา้ถึงและสมัผสัวิญญาณจิตของใคร ๆ ไม่ว่าจะเป็นคนมีการศึกษา หรือคนไม่อ่าน

หนังสือ  มีฐานะหรือยากจน  คนท่ีมีอภิสิทธ์ิ หรือคนดอ้ยโอกาส  จากท่ีเราไดเ้ห็นมาตลอดปีท่ีเรารบัใชพ้ระเจา้รอบโลก   

เราเห็นว่าการเล่าเร่ืองเจาะใจเป็นเคร่ืองมือท่ีดีและมีประสิทธิภาพท่ีสุดสาํหรบัการขยายอาณาจกัรของพระเจา้ 

Don and Sondra Tipton – Founders & Directors, Friend Ships Unlimited  

 
 
 

ความจริงอนัล ้าลึกของพระเจา้ 
ถูกเก็บไวใ้นเรื่องท่ีเรียบง่ายในพระคมัภีร ์

 

พระคาํของพระเจา้เตือนเราว่า ความคิดของเราอาจจะถูกหนัเหไปจาก “ความเรียบง่ายท่ีมีอยู่ในพระคริสต”์ 2 โครินธ ์

11:3  (ความสตัยซ่ื์อและความบริสุทธ์ิ ของพระคริสต)์ 
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ประกาศคุณูปการ 

 

พระเจา้ไดท้รงเปิดเผยพระองคเ์องและพระประสงคไ์วใ้นพระคมัภีร ์  เราขอบพระคุณพระเจา้สาํหรบัพระวจนะของพระองค ์ 

พระเจา้ทรงวางใหเ้รารบัใชพ้ระองคแ์ละนําพระคาํออกไป  เราขอบคุณสาํหรบัสิทธิพิเศษยิ่งน้ี และขอถวายพระสิริแด่พระองค์

จากการรบัใชท่ี้เกิดผลทุกแห่ง 

พระเจา้ทรงส่งโครงการเร่ืองของพระเจา้ไปยงัผูร้บัใชอ้าสานับพนั  เราไดส้รา้งเร่ืองของพระเจา้ออกมาเป็นนับรอ้ยภาษา  เรา

ขอบคุณพระเจา้สาํหรบัผูอ้าํนวยเพลง  ผูแ้ปล  ผูบ้รรยาย ผูบ้นัทึกเสียง ผูถ้วายเงินและทุกคนท่ีใชเ้ร่ืองของพระเจา้ ซ่ึงมาจาก

กลุ่มมิชชนันารี  ผูร้บัใชพ้ื้ นเมืองและผูเ้ชื่อท่ีรกัพระเยซูคริสต!์  

 สาํหรบัผูท่ี้ทาํงานในสาํนักงานและผูจ้ดังานในหลาย ๆ ประเทศ ซ่ึงรบัใชอ้ย่างจริงจงั และไม่มีใครสงัเกตเห็นนอกจากพระ

เจา้  เราสรรเสริญพระองค ์ เราขอรวมทุกคนท่ีงาน ความคิด และเร่ืองของเขาอยู่ในหนังสือเล่มน้ี สาํหรบักลุ่มผูอ้าํนวยการ

และผูอ้บรมเล่าเร่ืองเจาะใจ  เราขอบคุณพระเจา้ดว้ยความยาํเกรง เราสรรเสริญพระเจา้สาํหรบักองทพัท่ียิ่งใหญ่ นับลา้นคน

ท่ีเล่าเร่ืองของพระเจา้อย่างกลา้หาญออกไปทัว่โลก 

 ในปี 1994   คุณนอรม์ แมคแกร่ีไดว้าดภาพจากพระคมัภีร ์ 10 ภาพ   เขาไดเ้ขียนภาพพระเยซูในฐานะท่ีทรงเป็น “เราเป็น

ซ่ึงเราเป็น  โดยหวงัใจว่ามารดาของเขาจะวางในพระเยซู ว่าทรงเป็นพระเจา้และพระผูช้่วยใหร้อดของเธอ    คุณนอรม์

เสียชีวิตเมื่อปี 2012 ไปอยู่กบัพระเจา้และมารดาของเขาแลว้  งานวาดของเขากลายเป็น “เร่ืองของพระเจา้ “ ซ่ึงกระตุน้ให้

เกิดการเล่าเร่ืองเจาะใจขึ้ นมา   เรารกัคุณนอรม์และหวัใจรบัใชข้องเขา และเราสรรเสริญพระเจา้ที่ชายคนหน่ึงซ่ึงรกัพระเยซู 

และปรารถนาจะเห็นมารดารบัความรอดไดท้าํใหเ้กิดวิธีการประกาศอีกวิธีหน่ึง  

ทอมและโดโรธี มิลเลอร ์

โครงการ “เร่ืองของพระเจา้” 
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บทท่ี 1 

ความจ  าเป็นท่ีตอ้งใชก้ลวิธีเลา่ปากเปลา่ 

 
 
ในฐานะท่ีเป็นครูทั้งในกลุ่มคริสเตียนและกลุ่มคนทัว่ไปในโลกตะวนัตก  ฉนัมีความปรารถนาท่ีจะนําเสนอพระคมัภีรใ์น

แบบท่ีเขา้ใจไดง้่าย  และทาํใหช้ีวิตเปล่ียนแปลง  และไดม้าเห็นว่า การนําเสนอเร่ืองแบบการเรียงลาํดบัเหตุการณ ์และ

การแลกเปล่ียนความเห็นจากเร่ืองน้ัน ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจและการเปล่ียนแปลงชีวิตตามท่ีหวงัไวจ้ริง ๆโดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง เมื่อมีการใชค้าํถามนํา แต่ยงัเปิดโอกาสใหผู้ฟั้งไดค้น้พบส่ิงต่างๆ ในเร่ืองดว้ยตวัเอง  ผูฟั้งก็จะเขา้ใจและ

สามารถนําพระคมัภีรท่ี์เรียนรูน้ั้น มาปรบัใชใ้นชีวิตได ้  พระเจา้ทรงเปิดประตใูหฉ้นัไดเ้ขียนบทสาํหรบั

ภาพยนต ์ ‚เร่ืองของพระเจา้ จากการเนรมิตสรา้งสู่นิรนัดร‛์  โดยภาพยนตเ์ร่ืองน้ี ไดนํ้าเสนอพระคมัภีรโ์ดยลาํดบั

เหตุการณ ์ใหผู้ช้มทั้งโลก    เราไดเ้ห็นผลกระทบของภาพยนตเ์ล่าเร่ืองท่ียาว 80 นาทีเร่ืองน้ีชดัเจน  เมื่อมนัออกไปสู่

สายตาของผูช้มหลายรอ้ยภาษา   ภาพยนตเ์ร่ืองน้ันรวมไปถึงเสียงพากษ์ทาํใหเ้ราตระหนักถึงความสาํคญัยิ่งของเร่ือง

เล่า ในการประกาศ และการฝึกฝนผูติ้ดตามพระเยซูคริสต ์

 

ต่อมา เราไดติ้ดต่อกบัผูนํ้ามิชชัน่ท่ีไดเ้ร่ิมเน้นความสาํคญัของการเน้นอยู่กบัเร่ืองเล่า    พวกเขากาํลงัตระหนักว่า 

จาํเป็นท่ีจะตอ้งขยายวิธีการในการนําเสนอพระวจนะกบัผูค้นท่ีไม่อาจจะเรียนรูผ่้านการอ่าน  จากความเขา้ใจท่ีเราได้

จากผูนํ้าท่านอื่น ๆ เหล่าน้ี  ช่วยสนับสนุนใหเ้ราผสมผสานการสอนพระวจนะผ่านการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดโดย

แต่ละครั้งจะมุ่งเน้นอยู่ในเร่ือง ๆ เดียวเท่าน้ัน การบรูณาการดงักล่าว กลายเป็นวิธีการของ “เล่าเร่ืองเจาะใจ”   

การเล่าเร่ืองเจาะใจใชก้ารเล่าเร่ืองอยู่ในเร่ือง ๆ เดียว และค่อยกา้วลึกลงไปในพระคาํ   ใชค้าํถามท่ีมีเป้าหมายเพื่อใช ้

สนทนาแลกเปล่ียนความคิด  แลว้คนท่ีมีส่วนร่วมก็จะคน้พบความจริงดว้ยตนเอง  เราจึงไดร้บัรูม้ากกว่าความเขา้ใจและการ

ปรบัใช ้นัน่คือ เราเห็น ความจาํจากผูฟั้ง! 

คนท่ีขี่ เกวยีนเขา้ไปในเมือง ครัง้ตอ่ไปยอ่มรูห้นทางกลบั 

และเหนือไปจากผลลพัทดี์ ๆ เหล่าน้ัน เราเห็นว่า พวกเขามีความสามารถและความกลา้หาญท่ีจะแบ่งปันกบัคนอื่น  

“การเล่าเร่ืองเจาะใจ จะสนับสนุนใหค้นท่ีนําเสนอขอ้มูลพระคมัภีร ์ไดใ้ชป้ระโยชน์จากเร่ืองในแบบท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่

เขา   เมื่อเรากล่าวถึงคาํว่า “เร่ือง” เรารวมถึงเน้ือความหลาย ๆ ตอนในพระคมัภีร ์รวมไปถึงเน้ือความท่ีดูครั้งแรกแลว้

เหมือนไม่ไดเ้ป็นเร่ืองราว   คู่มือจะนําเสนอขอ้มูลท่ีจะช่วยใหไ้ดเ้ล่าเร่ืองใหน่้าสนใจอย่างถูกตอ้ง  และบอกวิธีสอนความจริง 

โดยใชก้ารสนทนาแลกเปล่ียนความคิด 

คู่มือเล่มน้ี และส่ืออื่น ๆ  รวมถึงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ จะช่วยใหคุ้ณใหไ้ดพ้ฒันาทกัษะดงักล่าว   

ใครท่ีตอ้งเรียนรูพ้ระวจนะดว้ยวิธีน้ี? 

ในการอบรมเชิงปฏิบตักิารของการเล่าเรือ่งเจาะใจในสหรฐัอเมรกิา ผูเ้ขา้อบรมทา่นหน่ึงอธิบายถึงเหตผุลทีเ่ขา้

มารว่มการอบรม   
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ปีแรกที่ผมรบัใชใ้นฐานะศิษยาภิบาล  ผมตระหนักว่า มีปัญหาใหญ่    ผมเรียนพระคมัภีรจ์บจากมหาวิทยาลยัชาเลสตนัใต ้

และยงัจบเกียรตินิยมปริญญาโทจากมหาวิทยาลยัศาสนศาสตรก์อรด์อนคอนเวล   ผมพรอ้มท่ีจะสอนและฝึกอบรมคนอื่น ๆ  

และตั้งใจท่ีจะบรรลุเป้าหมายของพระมหาบญัชาในงานท่ีผมรบัผิดชอบ  ดูจากธรรมาสน์แลว้ ทุกอย่างเป็นไปดว้ยดี  คนท่ีมา

โบสถต่์างใหค้วามมัน่ใจกบัผมเสมอทุกครั้งท่ีเลิกโบสถ ์ “อาจารยเ์ทศน์ดีนะ” 

สองสามเดือนต่อมา ก็มีผูเ้ชื่อใหม่รวมตวักนัเพื่อเรียนพระคาํสาํหรบัผูเ้ชื่อใหม่โดยเฉพาะ  พวกเขาเชื่อในพระเจา้แลว้ แต่ก็

ตอ้งเรียนมากขึ้ นเพื่อจะไดเ้ติบโต  เราจึงใหเ้ขาอ่านบทเรียนสาํเร็จซ่ึงจดัพิมพโ์ดยคณะของเรา ผมบอกเขาว่า “กลบับา้น แลว้

อ่านตามท่ีบอกนะครบั แลว้เราจะไดม้าคุยกนัในครั้งต่อไป” 

สปัดาหแ์ลว้ สปัดาหเ์ล่า ผมจะถามเขาเสมอว่า “คุณเรียนรูอ้ะไรจากส่ิงท่ีอ่านมาครบั?   มีใครจะถามอะไรไหม?  คุณเห็น

อะไรน่าสนใจบา้ง”  และเกือบทุกครั้ง คาํตอบท่ีไดคื้อ ความเงียบ! 

กลายเป็นว่า พวกเขาไม่ไดอ้่านบทเรียน  ในท่ีสุดวนัหน่ึง  ผมจึงขอใหค้นหน่ึงเร่ิมตน้ชั้นเรียนดว้ยการอ่านบทเรียนน้ันดงั ๆ   

หลงัจากท่ีรอกนัไปมาครู่ใหญ่ คนหน่ึงก็อาสาอ่านดงัๆ   เขาอ่านชา้ ดูลาํบากมาก และสะกดผิดหลายคาํทีเดียว  ตอนน้ันเอง

ท่ีผมเร่ิมเขา้ใจ ... ท่ีพวกเขาไม่ไดอ้่านบทเรียนเพราะว่า พวกเขาอ่านหนังสือไม่ค่อยออกนัน่เอง 

เมื่อผมมองปัญหาน้ีอย่างจริงจงั พบว่า สถิติ ตอกยํ้าความจริงท่ีผมเจอ  หน่ึงในสามของผูใ้หญ่ท่ีอาศยัรอบๆ คริสตจกัรน้ัน 

ไม่ไดเ้รียนถึงชั้นมธัยมเสียดว้ยซํ้า  ศิษยาภิบาลวยัหนุ่มอย่างผมจึงเจอเขา้กบัคาํถามแสนยาก  เราจะประกาศและสรา้ง

สาวกจากคนท่ีไม่อ่านหนังสืออย่างไรกนั? 

น่าเสียดายจริง ท่ีผมไม่ไดถู้กเตรียมมาเพื่อตอบคาํถามน้ี   ถึงแมจ้ะใชเ้วลา 7 ปีในการเตรียมตวัเพื่อรบัใชจ้ากมหาวิทยาลยั

สองแห่ง  ผมเองไม่เคยไดย้ินเร่ืองของผูเ้รียนแบบปากเปล่าเลย  ผมไม่คิดเลยว่าปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกจะกลายเป็น

ความทา้ทายในการรบัใชข้องผม  ทั้ง ๆ ท่ีเป็นศิษยาภิบาลของเขา ผมก็ไม่มีเคร่ืองมือท่ีจะใชเ้พื่อช่วยเขาเหล่าน้ัน ดงัน้ันผม

จึงเขา้มาฝึกอบรม” 

ศิษยาภิบาลท่านน้ีและคนอื่น ๆ ที่เขา้มาฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเล่าเร่ืองเจาะใจ จะมีสามส่ิงท่ีเหมือน ๆ กนัคือ พวก

เขาเห็นคุณค่าของพระคาํ  ตอ้งการที่จะเขา้ใจ จดจาํและนําพระวจนะน้ันไปปรบัใชใ้นชีวิต และพวกเขาตอ้งการที่จะ

ปลูกฝังเล้ียงดูความรูสึ้กเหล่าน้ันใหเ้ขา้ไปในชีวิตของผูอ้ื่นดว้ย 

จ  าเป็นแค่ไหนทีต่อ้งใชก้ารสื่อสารแบบปากเปล่า? 

การนําเสนอเร่ืองราวในพระคมัภีรท์ั้งหมดน้ัน มีความสาํคญัมากขึ้ นเมื่อเราตระหนักว่า คนท่ีเรียนรูจ้ากการส่ือสารดว้ยปาก

เปล่าหมายถึงใคร และวิธีการที่พวกเขารวบรวมขอ้มูล ความรูเ้ป็นอย่างไร  

คนท่ีอ่านหนังสือไม่ออกก็จะเป็นคนท่ีเรียนจากฟังผูอ้ื่นเล่า   จากท่ีเราสืบมา หลายประเทศเพิ่มอตัราการอ่านหนังสือออก

โดยการวดัการอ่านหนังสือออกจากการที่ประชาชนสามารถเซ็นชื่อของตวัเองได ้ 
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 จากการทดสอบและวิจยัอย่างเช่นการศึกษาเร่ืองความสามารถในการอ่านออกเขียนไดแ้ห่งชาติ  แสดงใหเ้ห็นว่า คนใน

สหรฐัอเมริกาจาํนวน 43%   ไม่สามารถอ่าน หรืออ่านไดดี้ในระดบัท่ีจะเขา้ใจความหมายของย่อหน้าหน่ึงๆ ได ้ ยิ่งไปกว่า

น้ัน อีก 44% ของประชากรในสหรฐัอเมริกาพอใจท่ีจะแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารดว้ยการฟังและสนทนา ประเทศอื่น ๆท่ี

พฒันาแลว้ ก็มีสถิติอนัน่าแปลกใจแบบน้ีเช่นกนั    จึงหมายความว่า ในประเทศท่ีกาํลงัพฒันามีประชากร 87 % ที่ไม่

สามารถเรียนดว้ยการอ่าน หรือพดูอีกอย่างคือ พวกเขาพอใจท่ีจะเรียนรูจ้ากการฟังมากกว่า  

ในประเทศท่ีกาํลงัพฒันาซ่ึงโอกาสการไปโรงเรียนมีน้อย  อตัราการอ่านออกเขียนไดจึ้งตํา่ลงไปอีก ดงัน้ันสดัส่วนของคนท่ี

อ่านไม่ออกหรือพอใจท่ีจะเรียนรูจ้ากการฟังในประเทศเหล่าน้ันจึงสงูขึ้ นอีก 

คนท่ีเรียนรูจ้ากการฟังไม่อาจจะจดบนัทึกส่ิงท่ีตวัเองฟัง  ดงัน้ันพวกเขาจึงจาํขอ้มูลไดโ้ดยถกัทอส่ิงท่ีไดย้ินใหเ้ป็นเร่ืองราว  

ขอ้มูลท่ีส่งต่อใหก้บัผูเ้รียนรูจ้ากการฟังซ่ึงเป็นแนวคิด ขอ้คิด  หรือเป็นรูปแบบหวัขอ้หน่ึงสองสามน้ัน  ไม่มีเร่ืองราว กรอบท่ี

จะช่วยใหพ้วกเขาจาํจึงหายไป   

 ลองมาดูว่า พระเจา้ทรงเน้นเร่ืองราวอย่างไรจากวิธีการที่พระองคอ์อกแบบพระคมัภีรม์า  

พระคมัภีรน้ั์น เป็นการอธิบาย     10%   

                  เป็นบทกวี            15%   

และเป็นเร่ืองราวที่เล่าต่อกนัมาอีก 75% 

คุณเคยพยายามเล่าเหตุการณห์น่ึงกบัคน ๆ หน่ึง แต่เขากลบัคอยสอดแทรกเร่ืองของคุณตลอดเวลาทั้งถามทั้งวิจารณบ์า้ง

ไหม? พอคุณเล่าเร่ืองจบ เร่ืองน้ันก็หมดอิทธิพลเพราะการที่เขาคอยสอดขึ้ นมาเร่ือย ๆ   เร่ืองราวในพระคมัภีรก์็เช่นกนั จะมี

อิทธิพลต่อผูฟั้งไดม้ากท่ีสุดเมื่อมีการเล่าเต็มเร่ืองตามท่ีเขียนไว ้ ในเมื่อพระเจา้ประทานเน้ือหาในพระคมัภีร ์75%  เป็น

เร่ืองเล่า บางทีเราก็น่าจะยอมใหพ้ระเจา้ทรงเล่าเร่ืองของพระองคท์ั้งเร่ือง จริงไหม? 

อนัตรายของการใชว้ิธีการทีม่กัใชก้นัในปัจจบุนั 

ลองคิดถึงของขวญัท่ีคุณห่ออย่างสวยงามส่งใหเ้พื่อน  แต่แลว้กลบัถูกส่งขึ้ นมาโดยไม่มีการเปิดซิ!  คุณจะเหมาเอาว่า เพื่อไม่

ตอ้งการส่ิงท่ีอยู่ในกล่องใช่ไหม?  หรือว่า ผูร้บัไม่รูว้ิธีการเปิดห่อของขวญัน้ัน? 

เมื่อเราห่อความจริงของพระคมัภีรใ์นรูปแบบของหวัขอ้  แนวคิด หรือการวิเคราะห ์ ผูท่ี้เรียนผ่านการส่ือปากเปล่าไม่อาจเปิด

มนัได ้

ถึงเวลาแลว้ ในเมื่อเราตอ้งการส่ือความจริงในพระคมัภีรอ์อกไป เราจึงควรจะพิจารณาถึงการสญูเสีย “เร่ืองราว”  คนเป็น

จาํนวนมากท่ีตอ้งไดย้ินข่าวประเสริฐ และตอ้งรบัการฝึกการเป็นสาวกน้ัน เป็นผูเ้รยีนผ่านการสื่อปากเปล่า  เมื่อเราส่ือสาร

กบัพวกเขาโดยไม่ใชเ้ร่ือง  แต่กลบัไปสรา้งโครงสรา้ง จดัขอ้มูลเสียใหม่  นอกจากท่ีพวกเขาไม่อาจจะจาํขอ้มูลไดแ้ลว้ พวกเขา

ส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจความจริงท่ีเรานําเสนอดว้ย  
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ท าไมจงึใช ้การเล่าเรือ่งเจาะใจ? 

ความแตกต่างของวิธีการสอนแบบหวัขอ้ท่ีใชก้นัทัว่ไป  กบัวิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจดว้ยการส่ือดว้ยปากเปล่าและหาขอ้สรุปจาก

ส่ิงท่ีสงัเกตเห็น สะทอ้นอยู่ในคาํถาม... ใครหรอือะไรทีจ่ะสอน?  ใหเ้รามองบทบาทของครู นักเรียน พระวจนะและองคพ์ระ

วิญญาณบริสุทธ์ิดว้ยมุมมองของพระคมัภีร ์ 

 ในการสอนแบบหวัขอ้ ผูนํ้าเสนอตดัสินใจล่วงหน้าว่า จะสอนอะไร ขอ้พระคาํและเน้ือหาน้ัน คนสอนเป็นผูเ้ลือกและถูกส่ง

ต่อใหก้บัผูฟั้ง  เพื่อเป็นการขยายความและสนับสนุนความคิดเห็นของครู วิธีน้ีไม่ผิด แต่มนัไม่ใช่วิธีเดียวท่ีจะสอน  

การสอนโดยใชห้วัขอ้น้ันทาํลายเร่ืองราว.... ทาํใหข้อ้มูลจาํยากขึ้ น เน้ือเร่ืองจากพระคมัภีรน้ั์นพดูตรงเขา้ไปในจิตวิญญาณ 

จิตใจและร่างกายของเรา  พอผูส้อนแยกเร่ืองราวออกจากกนั และนําเสนอขอ้มูล แยกประเภท ขอ้มูลก็จะเขา้ไปในความคิด

ของเรา  ไม่ไดเ้ขา้ไปในจิตใจและจิตวิญญาณของเรา  

เมื่อสอนโดยใชห้วัขอ้ ผูนํ้าเสนอจะเลือกขอ้ความจากพระคมัภีรห์ลาย ๆ ตอนเพื่อสนับสนุนหวัขอ้ท่ีตอ้งการพดู  คนฟังก็ฟังไป 

จดตามไป  แต่วิธีการน้ีไม่มีเร่ืองใหติ้ดตาม  สาํหรบัคนท่ีจดตามไปไม่ได ้ ก็ไม่รูจ้ะใชอ้ะไรช่วยเก็บขอ้มูล  สาํหรบัพวกเขา

แลว้ มนัเป็นเหมือนร่างมนุษยท่ี์ไม่มีกระดูก! 

เมื่อผูเ้รียนผ่านการส่ือปากเปล่าที่นัง่อยู่ในท่ีประชุม ไม่มีทางจดจาํส่ิงท่ีจะสอนได ้ พวกเขาจึงไม่อาจเล่าเร่ืองต่อใหค้นอื่น  

เมื่อไม่มีเร่ืองใหติ้ดตาม ก็ไม่มีอะไรเชื่อมโยงขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั 

แลว้ผูเ้รียนท่ีอ่านออกเขียนไดล่้ะ?  หากไม่ไดก้ลบัไปดูโน้ตท่ีจดไว ้พวกเขาส่วนใหญ่ก็ไม่อาจท่ีจะเล่าขอ้มูลท่ีไดย้ินต่อไปได ้

และความจริงก็คือ ไม่มีใครเอาโน้ตท่ีจดไวติ้ดตวัไปทุกแห่งหรอก  ถึงอย่างน้ัน ผูเ้รียนทั้งสองแบบ ไม่ว่าจะเป็นพวกฟังหรือ

อ่านต่างก็สามารถจะเล่าคาํพยานดี ๆ  และเร่ืองราวตวัอย่างท่ีเราใชใ้นคาํเทศนาไดอ้ย่างแน่นอน 

เช่นกนั คนท่ีฟังส่วนใหญ่ไม่มีทางท่ีจะคน้พบขอ้มูลของหวัขอ้ดว้ยตวัเอง ดงัน้ัน พวกเขาจึงเอาแต่พึ่งพาผูส้อนตลอดไป   

ขอ้มูลถูกส่งต่อใหค้นฟังเป็นชิ้ นเล็กชิ้ นน้อย เหมือนกบัแม่นกใหอ้าหารลูกโดยการหย่อนเขา้ไปในปากลูกน้อยท่ีรอคอยอยู่  

แต่ละสปัดาห ์คนฟังก็ตอ้งรอคอยอาหารมื้ อต่อไป  การสอนแบบหวัขอ้จึงสรา้งนกน้อยในรงัอายุ 50 ปี! 

อนัตรายของการใชว้ิธีการสอนแบบหวัขอ้มากเกินไปน้ันก็คือ ครูจะสอนเร่ืองท่ีตนคิดว่าจาํเป็นต่อผูฟั้ง   แนวโน้มก็คือ การ

เลือกขอ้พระคาํจากท่ีต่าง ๆ ในพระคมัภีรซ่ึ์งเป็นขอ้ท่ีครูรูอ้ยู่แลว้   วิธีการใชห้วัขอ้ไม่ไดก้ดดนัใหค้รูสืบคน้พระคาํที่ไม่คุน้เพื่อ

ขอ้มูลและความเขา้ใจเพิ่มเติม 

 ผูเ้ชื่อส่วนใหญ่เคยไปการประชุมคริสเตียนมาแลว้  การนําเสนอแบบหวัขอ้อาจอยู่ในเร่ืองการประกาศ การเขา้ถึงกลุ่มคน

เฉพาะกลุ่ม เร่ืองครอบครวั การเงิน  ส่ิงท่ีตอ้งละเวน้ การอธิษฐาน  พระลกัษณะของพระเจา้ การหายโรค  ความซ่ือตรงใน

การทาํธุรกิจ หรือคาํพยากรณ ์ ทั้งหมดน้ีเป็นหวัขอ้ท่ีสาํคญั  ท่ีน่าสนใจคือ เราเห็นว่า หวัขอ้เหล่าน้ีสามารถนําเสนอผ่าน

เร่ืองเล่ากบัการสนทนาแลกเปล่ียนความเห็นได ้    
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ในการเล่าปากเปล่า คือการเล่าเร่ืองใหผู้ฟั้งสงัเกต  ครูใชท้ั้งเร่ือง และปล่อยใหเ้น้ือหาของเร่ืองเป็นผูนํ้าใหเ้กิดความเขา้ใจ

และบทเรียนท่ีจะสอน 

 เมื่อครูตดัสินใจล่วงหน้าว่า จะใชห้วัขอ้อะไรจากพระคมัภีร ์หรือเร่ืองในพระคมัภีร ์  ขอ้มูลจากพระวจนะท่ีเลือกมาอาจถูก

มองขา้มไปง่าย ๆ   แต่เมื่อมีการคน้เร่ืองราว และไดม้ีการยํ้าผ่านคาํถามและการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดกนั ก็จะมีการ

คน้พบหวัขอ้เพิ่มข้ึน  พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงนําสาระไปยงัแต่ละคนตามท่ีพระองคท์รงคิดเอาไว ้  

โดยทัว่ไปแลว้ การสอนเป็นหวัขอ้ โดยใชข้อ้พระคมัภีรม์ากมายมาเรียงกนัเพื่อสนับสนุนหวัขอ้น้ัน  มนัอาจกลายเป็นการ

ส่ือขอ้มูลจากพระคมัภีรใ์นรูปแบบของกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั  แต่เมื่อใชเ้ร่ืองราว  จิตวิญญาณของเน้ือเร่ืองทั้งหมดจึงมีโอกาสท่ี

จะพดูกบัผูฟั้งโดยตรง 

บางครั้ง ครูคิดว่า เขาใชว้ิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจแลว้ ในเมื่อความจริง พวกเขาพลาดเน้ือหาจาํเป็นซ่ึงจะทาํใหเ้ร่ืองเจาะใจได้

สมัผสัชีวิตของคนมากมาย   พวกเขาทาํผิดพลาดไป   ครูเล่าเร่ือง แลว้กลบัยํ้าหวัขอ้ท่ีเน้ือหาของเร่ืองไม่ไดก้ล่าวถึงสกันิด  

เร่ืองราวถูกทาํใหเ้หมาะกบัครูแทนท่ีจะทาํใหค้รูเหมาะกบัเร่ืองราว  ในการเล่าเร่ืองเจาะใจแท ้ๆ น้ัน ไม่ว่าคุณจะสอนอะไร 

ผูฟั้งตอ้งเห็นส่ิงน้ันในเร่ืองท่ีเล่า 

เมื่อครูใชเ้ร่ืองราวมาเป็นเวทีเพื่อสอนส่ิงท่ีตนเองรูแ้ละเชื่อ  เขาจึงพลาดโอกาสท่ีจะเรียนรูข้อ้มูลท่ีพระวิญญาณจะทรงสอน  

การคน้พบทรพัยส์มบตัใหม่ในเร่ืองน้ัน เป็นประสบการณต่ื์นเตน้สาํหรบัครู  ความทา้ทายสาํหรบัครูที่เล่าเร่ืองจึงกลายเป็น

การที่เขาจะพยายามส่งต่อขุมทรพัยท่ี์เขาคน้พบผ่านคาํถามเพื่อว่าผูฟั้งจะไดป้ระสบการณต่ื์นเตน้จากการคน้พบขุมทรพัยน้ั์น

เช่นกนั   

การตดัสินใจท่ีสาํคญั  หากเรามีเป้าหมายท่ีจะส่ือความจริงของพระคมัภีรใ์นประเทศท่ีกาํลงัพฒันา และพยายามทาํทุกอย่าง

เพื่อเขา้ถึงคนท่ีกาํลงัหลงทางในหน้าต่าง 10/40  รวมไปถึงคนท่ียงัไม่ไดย้ินพระกิตติคุณในโลกน้ี  เราตอ้งเปล่ียนวิธีการ

นําเสนอขอ้มูลของเรา เราจะตอบรบัไหม?  (ดูหนังสือ การสรา้งผูเ้รียนผ่านส่ือปากเปล่าใหเ้ป็นสาวก   ที่ 

www.oralbible.com) 

  

 

 

 

 

http://www.oralbible.com/
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บทท่ี 2 

ค าถามและเร่ืองราว แบบอยา่งจากพระคมัภีร์ 

ต้นแบบจากพระเยซ:ูเล่าเร่ือง ถาม 

พระเยซูทรงสอนอย่างไร  พระเยซูถูกถามมากกว่า 200 ครั้งแต่พระองคท์รงตอบตรง ๆ เพียงไม่กี่ครั้ง ส่วนใหญ่พระองคจ์ะ

ทรงถามกลบัไปบา้ง  เล่าเร่ืองบา้ง หรือเล่าคาํอุปมา   เอ...พระเยซูทรงเล่าเร่ืองแลว้ก็ปล่อยเลยตามเลยหรือเปล่า?  ไม่เลย  

ปกติแลว้ หลงัจากเล่าเร่ือง พระองคจ์ะทรงถามและเชื้ อเชิญใหเ้กิดการสนทนาขึ้ น   

 

ท่ีพระเยซูทรงใชเ้ร่ืองเล่าน้ัน เป็นเพราะพระองคไ์ม่ไดจ้บจากโรงเรียนพระคมัภีร ์หรือเป็นเพราะพระองคท์รงเป็นช่างไมอ้ย่าง

น้ันหรือเปล่า?   ..ไม่ซิ  ไม่ใช่  บางทีอาจเป็นเพราะผูค้นในสมยัน้ันส่วนใหญ่ไม่อ่านหนังสือ  จะมีคนอ่านหนังสือออกก็เพียง

รอ้ยละสิบเอ็ดเท่าน้ัน   ดงัน้ัน พระเยซูทรงใชเ้ร่ืองเล่าเพื่อคนท่ีไม่มีการศึกษาจะไดเ้ขา้ใจใช่ไหม?  อาจเป็นไปไดน้ะ... แต่..

พระเยซูทรงสนทนากบัพวกฟาริสีอย่างไรล่ะ พระองคท์รงใชเ้ร่ืองกบัพวกเขาหรือเปล่า?  ก็ใช่นะ..พระองคท์รงเล่าเร่ือง และ

พวกเขาก็เขา้ใจความหมายท่ีทรงตอ้งการส่ือ  และมีบางคนท่ีเชื่อดว้ย 

เราจะตอ้งถามตวัเราเองว่า  พระเยซูทรงใชว้ิธีการอธิบาย และใชค้าํศพัทห์รู ๆ ในสมยัของพระองคไ์ดไ้หม..  ไดซิ้  ไดอ้ย่าง

แน่นอน  แต่พระเยซูทรงเลือกท่ีจะใชค้าํที่คนธรรมดาเขา้ใจได ้ พระองคไ์ม่ไดใ้ชค้าํศพัทย์ากๆ สาํหรบัคนท่ีมีการศึกษาสงู 

พระเยซูมิไดเ้สด็จมาเพื่อสอนประวติัศาสตร ์ แต่พระองคไ์ดนํ้าข่าวสารฝ่ายวิญญาณเพื่อว่า ทุกคนท่ี “ฟัง” จะเขา้ใจข่าวสาร

น้ันได ้  ในการเล่าเร่ืองเจาะใจ ผูท่ี้เขา้ร่วมฟังก็จะตอ้งเรียนวิธีหาขุมทรพัยห์รือขอ้มูลฝ่ายวิญญาณท่ีอยู่ในเร่ืองหน่ึงๆ  และจะ

ไดรู้ว้ิธีสรา้งและถามคาํถามในเชิงสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเพื่อจะนําผูฟั้งไปพบขุมทรพัยเ์หล่าน้ัน 

ใครก็ตามท่ีติดตามวิธีการของการเล่าเร่ืองเจาะใจ จากคู่มือเล่มน้ี หรือไดเ้รียนจากการอบรมเชิงปฏิบติัการ สามารถท่ีจะเป็น

ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเล่าแลว้เกิดผลดี  ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรพระคาํของพระองคข์ณะท่ีพระคาํน้ัน ไดเ้ผยแผ่ออกไปผ่านผูเ้ล่าเร่ือง

เหล่าน้ี  

เมื่อมีขอ้มูลเพิ่มเติม ไดฝึ้กฝน เรียนรูจ้ากความผิดพลาด  ผูเ้ล่าเร่ืองสามารถไต่ขึ้ นไปเป็นผูส้อนฝึกหดั และต่อไปก็ไต่ขึ้ นเป็น

ผูอ้บรมการเล่าเร่ืองเจาะใจท่ีผ่านการรบัรอง 

หนังสือเล่มน้ี จะช่วยใหคุ้ณไดเ้ห็นภาพการพฒันาดงักล่าว และเราก็ชื่นใจท่ีมีผูนํ้าเพิ่มขึ้ นอย่างทวีคูณเช่นน้ี  
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ขุมทรพัยใ์นพระคมัภีรค์ืออะไร? : หนทาง 

ครั้งหน่ึงมีชายจากหมู่บา้นคนหน่ึงไดเ้ขา้ไปทาํงานในเมือง หลายปีผ่านไป เขาทาํงานมีรายไดม้ากมาย ในท่ีสุดก็กลบัมายงั

บา้นเกิด ซ่ึงทุกคนตอ้นรบัเขาในฐานะเป็นเพื่อนผูย้ิ่งใหญ่ 

เศรษฐีคนใหม่ตอ้งการใชเ้งินส่วนหน่ึง เพื่อซ้ือของขวญัใหก้บัเพื่อนแทข้องเขาหลายคน ดงัน้ันเขาจึงวางแผน...แลว้ก็ ออกไป

จากหมู่บา้นวนัเดียวแลว้กลบัมา จากน้ันเขาเชิญทุกคนมารวมตวักนั กล่าวว่า ‚ผมเป็นเพื่อนของพวกคุณนะ‛ แลว้ขอใหทุ้ก

คนไปพบเขาดา้นหลงัภเูขาซ่ึงอยู่ไม่ห่างจากหมู่บา้นนัก  

เมื่อทุกคนมารวมตวักนัพรอ้มหน้า เขากล่าวว่า ‚ผมกาํลงัทาํทางเดินไปยงัแม่น้ํา ถา้พวกคุณเดินตามทางน้ันไปก็จะพบ

ขุมทรพัยต่์าง ๆ เอาเลย เดิน ไปตามท่ีผมบอก พวกคุณจะไดพ้บของขวญัท่ีผมเตรียมไวใ้ห‛้ 

ดงัน้ันทุกคนก็เร่ิมเดินเลาะไปตามทางดงักล่าว บางคนพยายามหาทางลดั พดูกนัว่า “อืมม.  ทางน้ีน่าสนใจมาก เราลองมา

ตรวจดูซิว่าเป็นอย่างไร” แลว้พวกเขาจึงกม้ลงโกยทรายจากทางน้ันและนํากลบับา้นไปเพื่อตรวจสอบว่ามนัเป็นอย่างไร  

บางคนวิ่งตามทางท่ีมุ่งตรงไปยงัแม่น้ํา เมื่อวิ่งไปจนสุดทางก็บ่นว่า ‚เรารูท้างดีอยู่แลว้ ไม่มีอะไรใหม่เลย ไม่เห็นขุมทรพัยส์กั

อย่าง‛  

คนอื่น ๆ ท่ีเหลือยงัคงเดินไปตามทางท่ีพวกเขาคุน้เคย ขณะท่ีเดินไปน้ันก็คุยกนัไป ‚ดูตน้ไมเ้ก่าๆ ท่ีลม้ลงอยู่น่ีซิ เพื่อนของ

เราอุตส่าหล์ากมนัออกไปทาํใหเ้ราเดินไปตามทางง่ายขึ้ น‛ บางคนสงัเกตเห็นว่า พุ่มไมห้นามถูกตดัไปเพื่อใหค้นเดินทางได้

อย่างปลอดภยั  

ดงัน้ันแทนท่ีพวกเขาจะรีบวิ่งไปใหถึ้งปลายทางเพื่อหาของขวญั พวกเขากลบัเดินชา้ลงเร่ือย ๆ พวกเขาอยากเดินชมผลงานท่ี

เพื่อนผูม้ัง่คัง่ไดอุ้ตส่าหล์งมือลงแรงทาํเพื่อเขา  พวกเขาเร่ิมตระหนักว่า ถนนท่ีเขากาํลงัเดินอยู่นัน่แหละ คือของขวญัจาก

เพื่อนของพวกเขา 

ทนัใดน้ันเอง คนหน่ึงหยุดเดิน!   แลว้เรียกใหค้นอื่นดู ‚ดูนัน่ซิ ขา้งทางนะ ใตพุ้่มไมนั้น่ มีถุงขา้วสาร!‛  

แลว้อีกคนตะโกนขึ้ นมาว่า ‚ดูทางโน้น ใตพุ้่มไมนั้น่ โอโ้ฮ มีหมอ้ กะทะใหม่ ๆ ทั้งน้ันเลย!‛  

ยิ่งเดินไป พวกเขาก็ยิ่งพบขุมทรพัยท่ี์ซ่อนไวข้า้งทาง พวกเขารูแ้ลว้ว่า เพื่อนผูม้ัง่คัง่ไดว้างส่ิงของเหล่าน้ีไวไ้ห ้ชายผูม้ัง่คัง่คนน้ี

รูว้่า เพื่อนแทจ้ะวางใจและรูสึ้กชื่นชมกบัถนนท่ีเขาปรบัปรุงให ้ดงัน้ันเขาเหล่าน้ีจะเป็นคนท่ีพบของขวญัท่ีเขาซ่อนไว  ้ 

แต่คนท่ีรีบวิ่งผ่านทางซ่ึงเพื่อนไดเ้ตรียมไวใ้ห ้ ก็จะไม่พบของขวญัเหล่าน้ัน  พวกเขาไม่ไดเ้ดินใหช้า้ลงพอท่ีจะไดช้ื่นชมทั้งทาง

และผูท่ี้ลงมือหกัรา้งถางพง    (ส่วนคนท่ีมวัแต่ศึกษาดินทราย ก็มุ่งมัน่หาว่าในดินทรายมีอะไร จึงยงัไม่มีเวลาเดินไปตาม

ถนน)  
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เรื่ องราวในพระคมัภีรเ์ปรียบเสมือนทางท่ีพระเจา้ทรงเตรียมไวใ้หเ้รา คนท่ีเดินชา้ๆ ผา่นไปตามเรื่ องราวตา่งๆ ในพระคมัภีร์

ก็จะไดพ้บขมุทรพัยท่ี์ซ่อนไว ้เป็นของขวญัแห่งความจริงจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   ‚เล่าเร่ืองเจาะใจ‛ ก็คือวิธีการแบบน้ีเอง 

 

ตามติดวิธีการของท่านนาธัน  

ใน 2 ซามูเอล 12:1-14 พระเจา้ทรงวางแบบอย่างในการส่ือสารความจริงฝ่ายวิญญาณ  กษัตริยด์าวิดซ่ึงเป็นบุรุษท่ีซ่ือสตัย ์

และพระเจา้ทรงเลือกท่านใหเ้ป็นกษัตริย ์ ต่อมา กษัตริยด์าวิดไดก้ระทาํบาปใหญ่มาก คือทั้งล่วงประเวณี และสัง่

ผูบ้งัคบับญัชากองทหารใหส้งัหารสามีของหญิงท่ีพระองคเ์ป็นชูด้ว้ย ต่อมากษัตริยด์าวิดก็พยายามท่ีจะปกปิดความบาปของ

พระองค ์นาธนัซ่ึงเป็นผูเ้ผยพระวจนะ ไดเ้ขา้เฝ้าและทลูเล่าเร่ืองๆ หน่ึง  

ยงัมีชายอยู่สองคน  คนหน่ึงรํา่รวย อีกคนยากจน คนท่ีรํา่รวยน้ันครอบครองฝงูววั ฝงูแกะจาํนวนมากมาย วนัหน่ึงมีเพื่อนมา

ท่ีบา้นชายผูม้ัง่คัง่ เขาจึงไปขโมยลูกแกะแสนรกัท่ีชายยากจนเล้ียงไวเ้ป็นเพื่อน เขาฆ่ามนัและทาํอาหารเล้ียงแขกของเขา  

เมื่อดาวิดไดย้ินเร่ืองท่ีนาธนัเล่าก็ทรงกร้ิวจดั ในพระคมัภีรด์าวิดตรสักบันาธนัว่า ‚เพราะพระเจา้ทรงพระชนมอ์ยู ่ชายท่ีทาํ

ชัว่เช่นน้ีสมควรตาย และเขาจะตอ้งคืนลูกแกะใหส่ี้ตวัเพราะเขาทาํส่ิงน้ี และเพราะเขาไม่มีน้ําใจเลยแมแ้ต่น้อย ‚  

นาธนัจึงทลูดาวิดว่า ‚พระองคก์็คือชายผูน้ั้นแหละ‛  

ก่อนท่ีดาวิดจะฟังเร่ืองของนาธนั กษัตริยผู์ด้าํเนินตามพระทยัของพระเจา้ทรงรูห้รือไม่ว่า การล่วงประเวณี การทรยศและการ

ฆาตกรรมเป็นความผิด?...  แน่นอน  กษัตริยด์าวิดทรงรูไ้หมว่า พระองคท์รงทาํบาป?....ใช่  แลว้พระองคไ์ดย้อมรบัว่าทรง

ทาํบาปไหม?... พระองคไ์ม่ยอมเผชิญกบับาปน้ัน  

โดยปกติแลว้ คุณคิดว่าผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้จะเทศนาต่อตา้นการล่วงประเวณีและฆาตกรรมอย่างไร?  ท่านนาธนัผูน้ี้

ไดใ้ชก้ารเทศนาอย่างไร? ... ใช่ แทนท่ีเขาจะเผชิญหน้ากบัองคก์ษัตริยโ์ดยตรง  เขากลบัเล่าเร่ือง 

สงัเกตส่ิงท่ีเกิดขึ้ นสิ กษัตริยด์าวิดทรงตอบนาธนัอย่างไร? ... ใช่ พระองคท์รงตดัสินว่าชายท่ีมัง่คัง่ทาํผิด  และเขาควรชดเชย

ใหก้บัชายยากจนอย่างไรหรือ?  อะไรที่เป็นส่ิงท่ีชดเชยไดอ้ย่างเหมาะสมท่ีสุด?  ใช่แลว้ ดาวิดตรสัว่า ชายมัง่คัง่ตอ้งคืนแกะ

ให ้4 ตวั แทนหน่ึงตวัท่ีเขาขโมยมา และยิ่งกว่าน้ัน เขาสมควรที่จะตอ้งตาย!  

กษัตริยด์าวิดรูสึ้กร่วมไปกบัเร่ืองท่ีทรงไดย้ิน ทรงเห็นความบาปของชายมัง่คัง่ และไดท้รงสงัเกตเห็นความจริงฝ่ายวิญญาณ

ดว้ย 

หลงัจากท่ีกษัตริยด์าวิดไดก้ล่าวออกมาว่า อะไรถูกตอ้ง นาธนัก็ไดนํ้าพระองคเ์ขา้สู่เร่ืองราว และปรบัเร่ืองน้ันใหต้รงกบั

เหตุการณจ์ริงในชีวิตของพระองค ์ ““พระองคน่ั์นแหละคือชายผูน้ั้น”  แลว้นาธนัก็ไดเ้พิ่มรายละเอียดของบาปท่ีองคก์ษัตริย์

ไดท้รงทาํลงไป  
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และแลว้... พระองคต์รสักับนาธนัวา่ “เราไดท้ าบาปตอ่พระผูเ้ป็นเจา้” ในเวลาตอ่มาเราไดเ้ห็นวา่โทษถึงตายท่ีกษัตริยไ์ด ้

กล่าววา่ชายมัง่คัง่ควรไดร้บั   กลบัยอ้นเขา้มาสูค่รอบครวัของพระองคเ์อง   

เรื่ องราวในพระคมัภีรเ์รื่ องน้ี ไดช้ี้ใหเ้ราเห็นถึงขอ้เดน่ของการเล่าเรื่ องเจาะใจ น่ันคือ เม่ือคนไดย้ินเรื่ องจากพระคมัภีรแ์ลว้ ก็

เกิดความรูสึ้กรว่มกันกับเรื่ อง ดงัน้ันพวกเขาจึงมีความเขา้ใจลึกซ้ึงขึ้นพรอ้มท่ีจะสนทนาแลกเปล่ียนความคิด  เม่ือมองเขา้ไป

ในเรื่ อง เขาก็ไดพ้บขอ้มลูฝ่ายวญิญาณซ่ึงเก่ียวขอ้งกับบคุคลในเรื่ อง เขาจึงสามารถน ามาคยุตอ่ได ้  เราเรียกการคน้พบน้ีวา่

“‚ขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณ‛ 

หลงัจากท่ีผูฟั้งไดคุ้ยกนัในช่วงเวลาสนทนา และแบ่งปันส่ิงท่ีเขาเห็นจากบุคคลในเร่ือง   ผูเ้ล่าจึงชวนใหผู้ฟั้งนําตวัเองเขา้ไป

ในเร่ือง เมื่อพวกเขาเอาตวัเองเขา้ไปในเร่ืองและพิจารณาดูว่า คนในปัจจุบนัพบเจอความทา้ทายและโอกาสอย่างบุคคลใน

เร่ืองอย่างไร   ผูเ้ล่าจะมีโจทยค์าํถามท่ีช่วยหนุนใจใหผู้ฟั้งคิดถึงส่ิงท่ีเขาสงัเกตและหาหนทางท่ีจะปรบัส่ิงท่ีเห็นน้ันเขา้ในชีวิต

ปัจจุบนัของตน  

ท่ีน่าสนใจคือ เราไดพ้บวา่ ระหวา่งท่ีมีการสนทนาถึงขอ้สงัเกตฝ่ายวญิญาณน้ัน  หลายครัง้พระวญิญาณบริสทุธ์ิไดต้รสักับ

พวกเขาแลว้เป็นสว่นตวั ในการเล่าเรื่ องเจาะใจ เราเรียกส่ิงน้ีวา่ “การปรบัใชฝ่้ายวญิญาณ” 

อะไรและใครท าใหเ้หล่าน้ีเกิดขึ้ น? 

ไม่ว่าใครคนหน่ึงจะรูจ้กัพระเจา้เป็นส่วนตวัมานานเท่าไร ไม่ว่าเขาจะมีการศึกษาพระคมัภีรม์าอย่างไร  มีทางเดียวท่ีจะเขา้ใจ

พระคมัภีรไ์ด.้.. ความสมัพนัธข์องเรากบัพระเจา้เป็นเร่ืองฝ่ายวิญญาณ   และพระคาํน้ันไดบ้นัทึกข่าวสารฝ่ายวิญญาณให้

มนุษย ์ ดงัน้ันจะเขา้ใจความจริงฝ่ายวิญญาณท่ีบนัทึกในพระคมัภีรไ์ดก้็ตอ้งไดร้บัการสอนจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิเท่าน้ัน  

ผูเ้ชื่อในพระเยซูคริสตจ์าํนวนมากมายเกินไปท่ีปล่อยใหค้นอื่นสอนพระคาํของพระเจา้ให ้ คนท่ีไปโบสถม์กัรอใหศิ้ษยาภิบาล

บอกความจริงฝ่ายวิญญาณแก่เขา   บางคนก็เขา้ไปเรียนในโรงเรียนพระคมัภีรเ์พื่อว่าจะเรียนรูม้ากขึ้ น    ศิษยาภิบาลก็ไป

โรงเรียนและมหาวิทยาลยัพระคมัภีรเ์พื่อเล่าเรียน และเพื่อจะไดแ้รงบนัดาลใจจากหนังสืออรรถาธิบายพระคมัภีร ์ พากนัไป

ฟังการประชุมใหญ่เพื่อว่าจะไดข้อ้มูลใหม่ ๆ  พวกเขาต่างศึกษา อ่านจากผูเ้ขียนหลายคนเพื่อเพิ่มพนูความเขา้ใจ  

จริง ๆ แลว้ ที่กล่าวมาน้ันมีคุณค่าใหญ่ แต่เรามกัมองขา้มวิธีการชั้นยอดท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจพระคมัภีรไ์ด ้  ซ่ึงเป็นของขวญัจาก

พระเจา้ใหเ้รา  แลว้มนัมาจากไหนล่ะ?  ลองดูจากเร่ืองน้ี  

หลงัจากท่ีไดเ้รียนรูจ้ากพระเยซูนานถึง 3 ปี  เหล่าสาวกไดย้ินข่าวน่าตกใจว่า พระเยซูกาํลงัจะจากพวกเขาไป  พระองคต์รสั

กบัเขาว่า “อย่าใหใ้จของเจา้วิตกไป  อย่ากลวั” 

จากท่ีพระเยซูตรสัน้ัน เราพอจะเห็นความรูสึ้กของเหล่าสาวกใช่ไหม? ... ใช่แลว้ พวกเขากลวั  พระอาจารยแ์สนดีท่ีคอยสอน

พวกเขาน้ันจะไม่อยู่ดว้ยอีกต่อไป  แลว้ตอนน้ีใครจะปลอบใจพวกเขา? ใครจะสอน?  แต่ตอนทา้ย ๆ น้ัน พระเยซูตรสักบัเขา
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ใหม้ัน่ใจว่า พวกเขาจะไม่อยู่โดดเด่ียวอย่างแน่นอน  พระองคส์ญัญาว่า จะมีองคพ์ระครูท่ีอยู่กบัเขา  พระครูองคน้ี์จะอยู่กบัเขา

แต่ละคน ทั้งคืน ทั้งวนั เจ็ดวนัต่อสปัดาห ์ 

แตอ่งคพ์ระผูช่้วยคือพระวญิญาณบริสทุธ์ิ  ซ่ึงพระบิดาจะทรงใชม้าในนามของเราน้ัน จะทรงสอนท่านทัง้หลายทกุส่ิง และจะ

ใหท่้านระลึกถึงทกุส่ิงท่ีเราไดก้ล่าวไวแ้ก่ท่านแลว้...ยอหน์ 14:26   

เม่ือพระวญิญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแลว้  พระองคจ์ะน าท่านทัง้หลายไปสูค่วามจริงทัง้มวล เพราะพระองคจ์ะไม่ตรสั

โดยพลการ แตพ่ระองคจ์ะตรสัส่ิงท่ีพระองคท์รงไดย้ิน และพระองคจ์ะทรงแจง้ใหท่้านทัง้หลายรูถึ้งส่ิงเหล่าน้ันท่ีจะเกิดขึ้น 

ยอหน์ 16:13 

แหล่งท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจพระวจนะของพระเจา้คือ องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ  ของประทานท่ีพระเยซูมอบใหเ้รา 

และพระเจา้ก็ไดท้รงอธิบายว่า พระวิญญาณจะทรงสอนความจริงฝ่ายวิญญาณแก่เราอย่างไรดว้ย 

ดงัท่ีมีค าเขยีนไวใ้นพระคมัภีรว์า่ ส่ิงท่ีตาไม่เห็น หไูม่ไดย้ิน ละส่ิงท่ีมนุษยคิ์ดไม่ถึง  คือส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้รงจดัเตรียมไวส้  าหรบั

คนท่ีรกัพระองค ์

พระเจา้ไดท้รงส  าแดงส่ิงเหล่าน้ันแก่เราทางพระวญิญาณ เพราะวา่ พระวญิญาณทรงหยัง่ร ูท้กุส่ิง แมเ้ป็นความล า้ลึกของพระ

เจา้  

อันความคิดของมนุษยน้ั์น ไม่มีผูใ้ดหยัง่ร ูไ้ด ้เวน้แตจิ่ตวญิญารของมนุษยผ์ ูน้ั้นเองฉนัใด  พระด าริของพระเจา้ก็ไม่มีใครหยัง่ร ู ้

ได ้เวน้แตพ่ระวญิญาณของพระเจา้ฉนัน้ัน  

เราทัง้หลายไม่ไดร้บัวญิญาณของโลก แตไ่ดร้บัพระวญิญาณซ่ึงมาจากพระเจา้ เพ่ือเราทัง้หลายจะไดรู้ถึ้งส่ิงตา่ง ๆ ท่ีพระเจา้

ไดโ้ปรดประทานแก่เรา  เรากล่าวถึงเรื่ องส่ิงเหล่าน้ี ดว้ยถอ้ยค าซ่ึงมิใช่ปัญญาของมนุษยส์อนไว ้ แตด่ว้ยถอ้ยค าซ่ึงพระ

วญิญาณไดท้รงสัง่สอน  คือเราไดอ้ธิบายความหมายของเรื่ องฝ่ายวญิญาณใหค้นท่ีมีพระวญิญาณฟัง 

แตม่นุษยธ์รรมดาจะรบัส่ิงเหล่าน้ันซ่ึงเป็นของพระวญิญาณแห่งพระเจา้ไม่ได ้ เพราะเขาเห็นวา่ เป็นส่ิงโงเ่ขลา  และเขาไม่

สามารถเขา้ใจได ้ เพราะวา่จะเขา้ใจส่ิงเหล่าน้ันไดก็้ตอ้งสงัเกตดว้ยวญิญาณ  แตม่นุษยฝ่์ายวญิญาณวจิยัส่ิงสารพดัได ้ แตไ่ม่

มีผูใ้ดจะวจิยัใจคนน้ันได ้ เพราะวา่ ใครเล่ารูจ้กัพระทยัของพระเจา้ เพ่ือจะแนะน าสัง่สอนพระองคไ์ด ้ แตเ่ราก็มีพระทยัของ

พระคริสต ์                                                                                                                 1 โครินธ ์2:9-16 

นานเกินไปท่ีหอ้งเรียนขององคพ์ระวิญญาณน้ันว่างเปล่า   ใหเ้ราเขา้มาเรียนกบัพระองคก์นัเถอะ  ยกมือขึ้ น ตั้งคาํถาม  และ

ขณะท่ีเราศึกษาแต่ละเร่ือง เราทลูขอใหม้ีสติปัญญาและความเขา้ใจในเน้ือหาได ้ และเชื่อว่า พระเจา้จะประทานคาํตอบแก่

เรา 
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บทท่ี 3 

 การเลา่เร่ืองเจาะใจ  บทสรุปในหน่ึงหนา้ 

 

การเตรียม ทกัษะในการเล่าเร่ืองเจาะใจประกอบดว้ยการเรียนรูเ้ร่ืองในพระคมัภีร ์ และการคน้พบขุมทรพัยฝ่์ายวิญญาณท่ีมี

อยู่   รวมไปถึงการตั้งโจทยค์าํถามปากเปล่าเพื่อช่วยทาํใหก้ารสนทนาแลกเปล่ียนเร่ืองราวน้ันง่ายขึ้ น 

การนําเสนอ  มีสองขั้นตอน  แรกเร่ิมคือ เล่าเร่ือง    จากน้ันก็คน้พบขุมทรพัย ์

ขั้นตอนท่ีหน่ึง  เล่าเร่ืองสามครั้งเพื่อใหค้นฟังคุน้เคยกบัเน้ือหาของเร่ือง   ทกัษะท่ีตอ้งการคือ ความสามารถในการเล่าเร่ือง

ใหดี้   หนุนใจใหม้ีอาสาเล่าเร่ือง และการทบทวนเน้ือเร่ืองใหน่้าสนใจ 

1. เล่า   ผูเ้ล่า เล่าเร่ือง (เล่าครั้งแรก เพื่อใหผู้ฟั้งมองเห็นภาพ และมีความรูสึ้กต่อเร่ือง 

2. อาสาเล่าเร่ือง  ผูเ้ล่าขอใหอ้าสาคนหน่ึงเล่าเร่ืองอีกครั้ง หรือขอใหจ้บัคู่เล่าเร่ือง  (ผูฟั้งจะคอยฟังว่า คู่ของตนเล่าเร่ืองได้

ถูกตอ้งหรือไม่ ซ่ึงตรงน้ีจะช่วยใหเ้ขา้ไปสู่ความทรงจาํของผูฟั้ง) 

3. นําเล่าจนจบ  ผูเ้ล่า เล่าเร่ืองเป็นครั้งท่ีสาม  ครั้งน้ี จะทาํใหผู้ฟั้งเขา้มามีส่วนในเร่ืองโดยกลเม็ดต่าง ๆ  เพื่อช่วยทบทวน

เร่ือง   โดยใหเ้ร่ืองจบสมบรูณถู์กตอ้งโดยความช่วยเหลือของผูฟั้ง  

 

ตอนท่ีสอง คนเล่าเร่ืองนําคนฟังเขา้สู่ขุมทรพัยข์องเร่ือง  แต่ตอนน้ี  ผูเ้ล่าไม่ขอใหผู้ฟั้งเล่าเร่ืองทบทวน   ก่อนท่ีจะคน้หา

ขุมทรพัยใ์นตอนใหม่   ผูเ้ล่าจะทบทวนตอนสั้น ๆ ท่ีจะคน้หาสืบเสาะกนั   

  1.ขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณ  ครั้งแรก ผูเ้ล่าจะหนุนใจใหผู้ฟั้งคน้พบขอ้มูลฝ่ายวิญญาณดว้ยคาํถาม  (เขาจะชวนผูฟั้งเขา้ไปดู

การกระทาํ  กิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลในเร่ือง  จากน้ัน เพื่อตอบสนอง ผูฟั้งจะแบ่งปันส่ิงท่ีเขาไดเ้รียนรูถึ้งคนในเร่ือง และ

วิธีการของพระเจา้กบัคนและเหตุการณต่์าง ๆ  อย่างน้ีเราเรียกว่า “ขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณ ) 

  2.การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  เมื่อมีขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณแลว้  ก็จะตอ้งหาวิธีปรบัใชใ้นชีวิตประจาํวนั (ผูเ้ล่าใชค้าํถามเพื่อ

นําผูฟั้งไปคน้พบ และแบ่งปัน  เราเรียกส่ิงน้ีว่า การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ 

 

 

 

 

 



24 
 

บทท่ี 4 

วิธีเตรียมเลา่เร่ืองเจาะใจ 

จะใชว้ิธีการแบบเล่าเร่ืองเจาะใจ ตอ้งมีทกัษะสามอย่างน้ี 

1.รูว้ิธีเลือก เรียนรู ้และเล่าเร่ืองใหดี้ 

2.รูว้ิธีหาขุมทรพัยฝ่์ายวิญญาณในเร่ือง 

3.รูว้ิธีการสรา้งโครงคาํถามและตั้งคาํถามอย่างชาญฉลาด 

 

ทกัษะที ่1วิธีเลือก เรยีนรู ้และเล่าเรือ่งใหด้ี 

ขณะท่ีคุณเดินไปตามวิธีการของการเล่าเร่ืองเจาะใจน้ัน  แนวทางท่ีตอ้งตามติดเหนืออื่นใดคือ การวางใจในพระคาํของพระ

เจา้    ตอ้งเชื่อว่าการเล่าเร่ืองจากพระคมัภีรจ์ะส่งผลดีท่ีสุดก็ต่อเมื่อ เล่าในแบบท่ีพระเจา้ทรงบนัทึกไวอ้ย่างตรงไปตรงมา 

เมื่อคุณเล่าเร่ือง จะตอ้งไม่เพิ่มเติมขอ้มูลใด ไม่ลดทอนเร่ืองราวน้ัน ไม่เทศนาหรืออธิบายเน้ือเร่ือง   

เลือกเรือ่งจากพระคมัภีร ์ 

ในบางโอกาส คุณอาจถูกกาํหนดมาว่าจะตอ้งเล่าเร่ืองอะไร แต่หากตอ้งเลือกเร่ืองดว้ยตวัเอง ใหท้าํตามแนวทางน้ี  

 

1.เมื่อคุณมีโอกาสไม่มากเพื่อเล่าเร่ืองใหค้นเฉพาะกลุ่ม   

ใหเ้ลือกเร่ืองท่ีมีเน้ือหาเหมาะกบักลุ่มอายุของผูฟั้ง เร่ืองท่ีใชเ้วลาพอดีท่ีมีอยู ่อธิษฐานขอการทรงนําจากพระวิญญาณท่ีจะ

ทรงนําไปยงัเร่ืองท่ี มีความจริงท่ี ‚ผูฟั้ง‛ ควรไดร้บัฟัง 

 

 2.เมื่อพระเจา้ประทานพระคมัภีรใ์ห ้   พระองคท์รงบนัทึกเร่ืองราวทางประวติัศาสตรใ์หม้ากมายท่ีคุณเลือกได ้  ดว้ยพระ

ปัญญาของพระองค ์ทรงเลือกสรรเร่ืองราวที่เหมาะกบัมนุษย ์พระองคท์รงเป็นผูส้รา้งเขามา จึงทรงรูถึ้งความตอ้งการของ

พวกเขา ยิ่งกว่าน้ัน ในฐานะท่ีพระองคท์รงปัญญาสงูสุด พระองคท์รงรูลึ้กถึงวฒันธรรมของกลุ่มต่าง ๆ  และระบบความเชื่อท่ี

มนุษยคิ์ดคน้ขึ้ นมา    

 

พระคมัภีรจึ์งอยู่เหนือวฒันธรรม นัน่คือ เน้ือหาในพระคมัภีรน้ั์นสงูกว่าวฒันธรรม   ที่เราพดูเช่นน้ี เพื่อใหทุ้กคนท่ีเล่าเร่ือง

ไดท้ราบว่า  พระเจา้ทรงเตรียมขุมทรพัยฝ่์ายวิญญาณไวใ้นทุกเร่ืองเพื่อทุกคน 

จึงไม่ตอ้งกงัวลว่าจะเลือกเร่ือง”ผิด” เพราะขณะท่ีคุณเล่าเร่ืองท่ีเลือกมาน้ัน พระวิญญาณจะทรงช่วยเปิดเผยส่ิงท่ีพระองค์

ประสงคจ์ะตรสัแก่แต่ละคนดว้ยพระองคเ์อง  

 



25 
 

3.ในโปรแกรม ‚เล่าเร่ืองเจาะใจ‛ จะไม่มีการแยกว่าเร่ืองน้ีสาํหรบัการประกาศ อีกเร่ืองสาํหรบัการสรา้งสาวก เพราะเรา

พบว่า  พระวิญญาณทรงเคล่ือนไหวผ่านเร่ืองเล่าทุกเร่ืองเพื่อนําคนทั้งหลายมาเชื่อวางใจในพระเจา้  

 

4.หากคุณมีโอกาสเล่าเร่ืองหลายครั้งกบักลุ่มผูฟั้งเดิม มีเวลามากพอ ก็ควรจะเร่ิมตั้งแต่ปฐมกาล   เร่ืองราวในพระคมัภีรน้ั์น

มกัเกิดขึ้ นต่อเน่ืองกนัมา ดงัน้ันจึงเป็นการดีท่ีจะเล่าเร่ืองต่อกนั เรียงตามเวลาท่ีเกิดขึ้ น    

 

5.เมื่อเล่าเร่ืองหรือบนัทึกเสียง หากรูสึ้กว่าพระเจา้ทรงนํา ก็อาจขา้มบางเร่ืองไปได ้ แต่เมื่อทาํเช่นน้ัน ก็อาจตอ้งมีคาํนําเร่ือง

ตอนต่อไปท่ีดีเพื่อช่วยใหเ้ร่ืองราวต่อเน่ืองกนัไปอย่างราบร่ืน แมว้่าจะไม่ไดต้ดัเร่ืองใดออกไป ก็ควรทบทวนเร่ืองเดิมท่ีเกิด

ขึ้ นมาก่อนสกัเล็กน้อยเพื่อเป็นการเตือนความจาํใหก้บัผูฟั้ง คุณขอใหค้นท่ีเคยมาฟังช่วยเล่าเร่ืองท่ีผ่านมาก็ได ้

 

6.หากเร่ืองน้ันมีเน้ือหายาว เช่นมีถึง 15 ขอ้ คุณอาจจะแยกมนัออกเป็นสองเร่ือง  เพื่อช่วยใหผู้ฟั้งไดเ้รียนรูแ้ละสนทนาทั้ง

สองตอนไดดี้   การแบ่งออกเป็นสองเร่ืองควรหาในจุดท่ีมนัสามารถหยุดได ้ไม่ใช่แบ่งคร่ึง  

ตวัอย่างเช่น เร่ืองของนาอามาน ใน 2 พงศก์ษัตริย ์5:1-27 เป็นเร่ืองท่ีเหมาะกบัการเล่าเร่ืองเจาะใจมาก  หากคุณมีเวลา

ถึง 3 ชัว่โมงเพื่อสนทนา  ในความเป็นจริง เราสามารถแบ่งออกเป็นส่ีเร่ือง โดยแบ่งท่ีขอ้ 1-5, 6-14,15-19 และ 20-27 

 

บางเร่ืองน้ัน มีรายชื่อมากมาย เช่นชื่อเมือง ชื่อคน หากเร่ืองน้ันยาวพอ เราก็เร่ิมตน้ท่ีรายการแรกเป็นเร่ืองตอนท่ีหน่ึง 

จากน้ัน เวลาเล่าเร่ืองตอนท่ีสองก็ใหก้ล่าวถึงรายการชื่อเหล่าน้ันเช่น “ประชาชนท่ีมาจากเมืองต่าง ๆ 14 เมืองพากนัมา

ชุมนุมกนั” แลว้จึงเล่าเร่ืองตอนท่ีสองทนัทีหลงัจากท่ีจบรายการชื่อเหล่าน้ัน  

 

การนําเสนอขอ้มูลแบบน้ี เท่ากบัว่า คุณไดเ้ล่าเร่ืองราวจากพระคมัภีรอ์ย่างตรงไปตรงมา ถูกตอ้ง  สาํหรบัคนเล่าที่เพิ่งเร่ิมฝึก

เล่ารวมทั้งผูฟั้งน้ัน การแบ่งเร่ืองออกเป็นตอน ๆ ทาํใหจ้าํเร่ืองไดง้่ายขึ้ น  เมื่อมีความสามารถในการเล่าเพิ่มขึ้ น ก็สามารถ

กลบัไป รวมเร่ืองเหล่าน้ันเป็นเร่ืองเดียวได ้

 

เอาล่ะ เมื่อทราบวิธีการคดัสรรเร่ืองออกมาแลว้ ใหเ้รามาดูว่า จะเล่าเร่ืองน้ันอย่างไร 

1.อธิษฐานขอพระเจา้ใหเ้ราจาํและเขา้ใจเร่ืองราว สามารถเล่าต่อไดอ้ย่างถูกตอ้ง ดว้ยความกระตือรือรน้ 

2.อ่านเรือ่งนั้นรวดเดียวจบครั้งหน่ึงก่อน โดยอ่านออกเสียง (หรอืฟังคนอื่นอ่านหรอืเล่า)  ขณะท่ีอ่านอยู่น้ัน อาจ

ตอ้งการเปล่ียนคาํ ดงัน้ันคุณตอ้งคิดถึงคาํที่ผูฟั้งจะใชเ้พื่อแสดงออกถึงความรูสึ้กหรือ ความเห็นของพวกเขา 

ตวัอย่างเช่น แทนท่ีจะใชว้่า น่าเกรงขาม อาจจะเปล่ียนเป็น น่ากลวั หรือ สยองขวญั  คุณตอ้งเล่าเร่ืองโดยใชภ้าษาพดู และ

ตอ้งระวงัมากท่ีจะใหเ้ร่ืองราวน้ันตรงตามพระคมัภีร ์

หากคุณเป็นคนท่ีอ่านและพดูไดส้องภาษา เท่ากบัคุณมีทางเขา้ถึงเร่ืองท่ีไม่เหมือนใคร  ใหอ้่านเร่ืองเป็นภาษาหน่ึง และ

จากน้ันทบทวนเล่าเร่ืองเป็นภาษาท่ีคุณตอ้งการใชเ้ล่ากบัผูฟั้ง 

ตวัอย่างเช่น  คุณตอ้งการเล่าเร่ืองเป็นภาษาองักฤษ แต่คุณอ่านภาษาฮินดูได ้ก็ใหอ้่านภาษาฮินดูแต่เล่าออกมาเป็นองักฤษ 

จากวิธีน้ี แมคุ้ณไม่ไดต้อ้งการคาํน้ันตรงๆ ก็จริง แต่ช่วยใหจ้าํและเล่าเร่ืองไดดี้ และจะทาํใหคุ้ณเลือกคาํภาษาพดูท่ี

เหมาะเจาะเป็นธรรมชาติ    
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3.  ปิดพระคมัภีร ์ ปิดตา และเล่าเรือ่งออกเสียงจากความทรงจ  า พยายามจาํเร่ืองราวใหม้ากท่ีสุดเท่าที่จะทาํได ้   ลอง

คิดภาพในเร่ืองท่ีเกิดขึ้ น   ขณะท่ีซอ้มเล่าเร่ืองน้ัน หากลืมไปบางตอน สะดุดบา้งก็ไม่ตอ้งกงัวล   อย่าหยุด  ใหเ้ล่าต่อไป คุณ

จะเติมเร่ืองท่ีขาดหายไปในตอนหลงัหากคุณเกิดระลึกขึ้ นมาได ้น่ีเป็นการเล่าเรือ่งไม่ใช่การจ  า 

ตวัอย่างเช่น ‚พระเยซูทรงพา เปโตร ยากอบ และยอหน์ .....‛ แต่ตอนท่ีเล่าน้ันคุณเกิดลืมชื่อทั้งสามคน ก็อาจพดูเพียงว่า 

‚พระเยซูทรงนําสาวกสามคนไป....‛ เมื่อเล่าเร่ืองต่อไป ก็ระลึกไดว้่าทั้งสามชื่ออะไร แทนท่ีจะพดูว่า ‚พวกเขา‛ ก็ใหพ้ดูชื่อ

ของทั้งสามไปเลยคือ ‚เปโตร ยากอบ และยอหน์ ทาํใหเ้ร่ืองราวยงัคงขอ้มูลจริงอยู ่(   ตอนน้ี เท่ากบัคุณกาํลงัรวบรวมเร่ือง

ขึ้ นมาอีกครั้ง      ดงัน้ัน เมื่อไดม้ีโอกาสอ่านและทบทวนเร่ืองอีกครั้ง  คุณ ก็อาจจะจาํและบอกช่ือของทั้งสามไดต้ั้งแต่ตน้

เร่ือง)  

 

4.อ่านออกเสียงอีกครั้งหน่ึง ขณะท่ีอ่าน ใหส้งัเกตขอ้มูลท่ีคุณอาจเพิ่มเขา้ไป หรือลดทอนเมื่อคราวท่ีซอ้มเล่าครั้งก่อน บางที

อาจแปลกใจท่ีเราเองจาํเร่ืองไดเ้กือบครบถว้น 

 หากเร่ืองน้ันยาวมากกว่า 12 ถึง 15 ขอ้ ใหแ้บ่งออกเป็นสองส่วน เร่ืองราวส่วนใหญ่มกัมีตอนของมนัเป็นส่วน ๆ  โดย

ธรรมชาติอยู่แลว้ ดงัน้ันก็ลองจาํเร่ืองเป็นสองตอน เหมือนเป็นฉากสองฉากในความคิด   อย่าลืมว่าคุณไม่ไดจ้าํคาํ   แต่จาํ

เร่ืองเหตุการณเ์ป็นภาพรวมในความคิด  

 

5.ครั้งน้ี  ปิดประคมัภีร ์ปิดตา และเล่าเรือ่งออกเสียงอีกครั้ง  การอ่านเร่ืองออกเสียงทาํใหเ้ราไม่สนใจกบัเสียงอื่น ๆ ท่ี

คอยรบกวน และยงัช่วยใหจ้าํเร่ืองไดดี้ขึ้ นอีก   การปิดตาขณะซอ้มเล่าเร่ือง ทาํใหคุ้ณเห็นภาพเหตุการณข์องเร่ือง    

มองภาพของบุคคลและสภาพรอบขา้งในความคิด  ครั้งน้ีขณะท่ีคุณเล่าเร่ืองซํ้า จะพบว่า คุณจาํเร่ืองราวไดม้ากกว่าครั้งแรกท่ี

เล่า  เอาล่ะ   เมื่อทาํเสร็จก็เปิดพระคมัภีร ์และอ่านออกเสียงอีกครั้งเพื่อจะตรวจสอบว่า ไดเ้พิ่มหรือลดขอ้มูลไปหรือเปล่า 

แมต้อนสั้น ๆ ก็ตอ้งทาํใหถู้กตอ้ง ทุกส่วนของเร่ืองท่ีพระเจา้ประทานมาตามแบบของพระองคน้ั์นสาํคญัยิ่ง  

6.เลือกว่าจะใชค้  าน าเรือ่ง  และค าลงทา้ยเรือ่งอยา่งไร เมื่อไดว้างแนวทางของเร่ืองแลว้ ก็ตอ้งมาคิดว่าจะเร่ิมและจบเร่ือง

อย่างไรเร่ืองท่ีเลือกมาน้ันอาจจาํง่าย เท่ากบัเป็นทางตรงทางเดียวจากตน้จนจบ 

7.เครือ่งหมายในใจ ในเร่ืองราวของเรา บางครั้งมีบางตอนท่ีจาํยาก ทาํใหลื้มชื่อ หรือ บางส่วนของเร่ือง  จึงตอ้งมีการจาํ

เคร่ืองหมายไวใ้นใจ  หลงัจากท่ีซอ้มเล่าเร่ืองอีกสองสามครั้ง ก็จะพบว่า ส่วนใดท่ีจาํยาก หากชื่อ หรือบางส่วนของเร่ืองขาด

หายไปซํ้า ๆ แสดงว่า เราตอ้งการเคร่ืองหมายในใจตรงน้ัน 

ก. ถา้เป็นคาํ หรือชื่อ หรือรายละเอียดท่ียากจะจาํ ใหล้องวาดภาพตลก ๆ ในใจเอาไว ้(คุณเจอร่ี ลูกสัท่ีใคร ๆ รูจ้กั

ว่า คุณหมอช่างจาํ ไดนํ้าวิธีน้ีมาเผยแพร่  )  

ตวัอย่างเช่น เมื่อเล่าเร่ืองโยนาห ์อาจจะจาํชื่อพ่อของโยนาหไ์ม่ได ้ชื่อยากเหลือเกิน อามิททยั เราก็อาจจะพยายามจาํชื่อเขา

โดยคิดถึงคุณอา ท่ีเป็นมิตรกบัคนไทย เป็นตน้ กลายเป็นอามิตรไทย การคิดอะไรตลก ๆ อย่างน้ีจะช่วยใหจ้าํชื่อยาก ๆ ได้

ง่ายขึ้ น  

ยิ่งภาพท่ีคุณคิดไวต้ลก ไรส้าระเท่าไร คุณจะจาํคาํน้ันไดง้่ายขึ้ นเพียงน้ัน  ไม่ว่าคุณจะพดูภาษาอะไรก็ตาม ใหห้าคาํคลอ้งจอง 

หรือภาพตลกท่ีดูแลว้ขบขนั มาช่วยใหเ้ราจาํเหตุการณห์รือชื่อคน 
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ข. บางครั้ง คนท่ีสอนไม่เน้นการจาํชื่อเฉพาะ   แต่เราสนับสนุนใหคุ้ณพดูชื่อของบุคคลในเร่ือง  แมว้่าจะเป็นส่วนท่ี

จาํยากท่ีสุดของเร่ืองก็ตาม   พระเจา้ทรงรูว้่า คนมากมายจาํชื่อไม่เก่ง  แต่ในเมื่อพระองคท์รงเลือกท่ีจะใส่ชื่อ หรือชื่อสถานท่ี

ไวต้รงน้ัน เราก็ควรจะรวมขอ้มูลน้ันเขา้ไปในเร่ืองดว้ย 

 

 8. เล่าเรือ่งและตรวจสอบตวัเองจนกระทัง่สามารถเล่าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ใหย้ํ้าทาํขั้นตอนท่ีกล่าวมาจนกระทัง่คุณรูเ้ร่ือง

น้ันเป็นอย่างดี เล่าเร่ืองออกเสียงดงั  ตาปิด  จนกว่าคุณจะเล่าเร่ืองไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

 ขอใหร้ะมดัระวงัอย่างยิ่งท่ีจะไม่เพิ่มเติมขอ้มูลใด ๆ เขา้ไปแมว่้าจะมีเรือ่งนั้นซ้้าในพระธรรมอีกเล่ม ไม่ใหเ้อาสองตอนมา

ผสมกนั พระเจา้ทรงตดัสินพระทยัจะเล่าเร่ืองสองครั้งสองตอนใหต่้างกนัออกไป พระองคท์รงใหท้ั้งสองเร่ืองอยู่กนัคนละท่ี 

เราก็ควรทาํเช่นกนั 

การเน้นศึกษาเร่ืองเดียว จากแหล่งเดียว ทาํใหเ้ราขุดคน้ไดลึ้กซ้ึงขึ้ น ทาํใหเ้ราไดพ้บความจริงอนัน่าประหลาดใจในแต่ละ

ตอน   และเมื่อมีการนําเร่ืองสองเร่ืองมาสอบดูในเวลาต่อมา   เราจะเห็นว่าทั้งสองตอนน้ัน ช่างตรงกนัเหมาะเจาะยิ่งนัก 

 

 

กา้วเขา้ไปสู่สิ่งทีไ่ม่คุน้เคย  

ขณะทีเ่ราไดฝึ้กทกัษะใหม่ ๆ    แต่เราทุกคนมีแนวโน้มท่ีจะนําบางส่วนของส่ิงใหม่เขา้มาผสมผสานกบัส่ิงท่ีเราเคยชินอยู่

แลว้  

ตวัอย่างเช่น อาสาสมคัรสองสามคนตกลงใจว่าจะฟังแนวคิดใหม่ท่ีกาํลงัเขียนลงไปในคู่มือ ‚เล่าเร่ืองเจาะใจ‛ ความตั้งใจแรก

ของฉนัก็คือ ดูว่าแต่ละตอนมีความชดัเจนหรือไม่ แต่พระเจา้ก็ทรงใชเ้หตุการณน้ี์สอนบทเรียนท่ีทรงคุณค่าใหอ้ย่างไม่คาดคิด

มาก่อน

การที่จะเขา้ใจส่วนต่าง ๆ ของวิธีการ ผูเ้รียนจะตอ้งรูเ้ร่ืองน้ันก่อน ดงัน้ันฉนัจึงขอใหส้องคนท่ีค่อนขา้งขี้ อายใหเ้รียนรูจ้กัเร่ือง 

คนหน่ึงเป็นผูห้ญิงท่ีไดเ้ขา้มาเรียนและช่วยจดัการสมัมนาเชิงปฏิบติัการแบบปิดทองหลงัพระ 4 ครั้ง ส่วนอีกคนเป็นชายชรา
อายุ 80 ปี    แต่ตั้งใจทาํงานราวกบัชายหนุ่มอายุ 20! ทั้งสองคนเล่ียงการเล่าเร่ืองมานานมาก ผูเ้ขียนจึงอธิบายว่า ‚เพียง

คุณทั้งสองทาํตามคาํแนะนํา คุณก็จะจาํเร่ืองท่ีมีสิบขอ้น้ีไดใ้นสิบนาที‛ แลว้เน้นยํ้าใหรู้ถึ้งขั้นตอนของการเล่าเร่ืองเจาะใจ 

‚อ่านเร่ืองครั้งแรกทั้งหมดโดยออกเสียง    ขณะท่ีอ่านใหอ้อกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกบักาํลงัพดูอยู่ อย่างเช่น

แทนท่ีจะพดูว่า ‚ดูเถิด‛ ใหพ้ดูว่า ‚ดูน่ีซิ‛ ใหว้าดภาพในใจว่า มีอะไรเกิดข้ึนบา้ง หลงัจากท่ีอ่านครั้งแรกแลว้ก็ปิดตา แลว้พดู

ออกมาถึงส่ิงท่ีตนเองจาํไดใ้หม้ากท่ีสุดเป้าหมายของคุณคือ เล่าเหตกุารณเ์รือ่งอยา่งตรงไปตรงมา ได ้ไม่ใช่จาํทุกคาํใน

เร่ืองมาเล่า จากน้ันกลบัไปอ่านดงั ๆ อีกครั้ง ตอนน้ีจะเร่ิมมองเห็นแลว้ว่า คุณผ่านตอนไหนไปบา้ง ปิดตาอีก เล่าเร่ืองออก

เสียง ทาํอย่างน้ี 4 ครั้ง ‚  

ทั้งสองร่วมมือ น่ีเป็นหวัใจของผูร้บัใช ้ทบทวนคาํแนะนําอีกครั้ง ‚อ่านเสียงดงัออกเสียงเป็นธรรมชาติเหมือนกาํลงัพดูอยู่   

ปิดพระคมัภีร ์เล่าเร่ือง‛ เมื่อเขาเร่ิมตน้อ่าน     

แต่....ทั้งสองกลบัอ่านเงียบ ๆ! ไม่มีใครออกเสียงสกันิด ฉนัจึงแทรกถามว่า ‚คุณตอ้งอ่านเร่ืองน้ีอย่างไร?‛  

ทั้งสองตอบพรอ้ม ๆ กนั ‚ออกเสียงดงั‛  

‚แต่ฉนัไม่ไดย้ินเสียงเลย ‚ ฉนัตอบ 

ชายชราตอบว่า ‚เออ.... ผมกาํลงัอ่านใหต้วัเองเท่าน้ัน‛  

‚อา้ว คุณก็รูอ้ยู่แลว้ว่า ตอ้งอ่านเสียงดงั ทั้ง ๆ ท่ีคุณร่วมมือดีมาก ทาํไมไม่อ่านตามคาํแนะนําล่ะ?‛  ฉนัถาม 
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‚อืม... ไม่รูเ้หมือนกนัครบั‛ ชายชรารูสึ้กงง ‚สงสยัว่าผมไม่เคยทาํอย่างน้ันมาก่อน‛  

แลว้ฉนัก็หนัมายงัผูห้ญิง  ‚คุณทราบไหมว่าคุณตอ้งอ่านออกเสียงดงั?‛ ‚ทราบค่ะ‛  

‚ถา้อย่างน้ัน ทาํไมไม่อ่านออกเสียงดงัล่ะ?‛ เธอจึงอธิบายเสียงเจื่อน ๆ ว่า ‚ทาํอย่างน้ัน ฉนัรูสึ้กโง่เง่า ยงัไงก็ไม่รู‛้  

เราทุกคนหวัเราะออกมาพรอ้มๆ กนั เร่ืองน้ันเป็นเร่ืองของศกัเคียสพอดี เขาอยากเห็นพระเยซูเสียจนกระทัง่ทาํอะไรก็ไดท่ี้ดู

ตลกในสายตาของคนอื่นเพียงเพื่อใหเ้ห็นพระองค ์ และท่ีน่าสนใจคือ ความจริงอีกอย่างในเร่ืองของศกัเคียสคือว่า เขาตาม

ติดคาํแนะนํา แนวทางท่ีถูกตอ้งทุกอย่าง  

ในท่ีสุดหลงัจากเกล้ียกล่อมกนัสกัพกั ทุกคนก็พน้จากกบัดกัของความรูสึ้กท่ีว่า ‚ฉนัไม่เคยทาํอย่างน้ีมาก่อน‛ รวมทั้ง

ความรูสึ้กกลวัว่า‛เด๋ียวใครจะดูว่าฉนัโง่‛ ทั้งสองอ่านเร่ืองออกเสียงดงั ปิดตา เล่าเร่ืองซํ้าอย่างดีท่ีสุดเท่าที่จะทาํได ้ 

หลงัจากทาํไปไดส่ี้ครั้ง ผูเ้ขียนจึงถามเขาว่า ‚ทีน้ีเล่าเร่ืองใหฟั้งไดไ้ม?๊‛ น่าแปลกมาก หลงัจากเรียนรูเ้ร่ืองราวเพียงสิบนาท ี

ทั้งสองก็เล่าเร่ืองไดถู้กตอ้งเกือบทั้งหมด  

‚เป็นไง?‛ ผูเ้ขียนหนัไปลอ้เลียนชายชรา‛ คุณลุงจาํสิบขอ้ภายในสิบนาทีไดห้รือเปล่าล่ะ?‛ เขาเพียงแต่หวัเราะ  

ส่วนผูห้ญิงอีกคนพดูออกมาว่า ‚ฉนัไม่เคยเรียนเร่ืองในพระคมัภีรม์าก่อน ทั้ง ๆ ท่ีอยากทาํ เคยพยายามแลว้นะ แต่ก็ทาํ

ไม่ได ้‚  

‚แลว้คุณทาํตามคาํแนะนําหรือเปล่าล่ะ ?‛ “เปล่าค่ะ”  เธอยิ้ ม “แต่ตอนน้ีฉนัทาํตามคาํแนะนําแลว้น่ะ” 

 
น่ีเป็นตวัอย่าง เพื่อหนุนใจใหคุ้ณพยายามทาํตามขั้นตอนต่าง ๆ ของวิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจ   การท่ีคุณอ่านแสดงว่า คุณเป็น

คนอ่านออกเขียนได ้ แต่การเรียนรู ้การส่ือสารในแบบของการเล่าเร่ืองเจาะใจน้ี เป็นการใชภ้าษาพดู ดงัน้ัน เท่ากบัคุณ

กาํลงักา้วมาเขา้มาอีกโลกหน่ึงท่ีใชก้ารเล่าปากเปล่าเป็นสาํคญั 

 

ขอใหใ้ชข้ั้นตอนการเล่าเร่ืองอย่างท่ีวางไวโ้ดยความเชื่อ เหตุการณท่ี์เล่ามาน้ันเป็นเร่ืองปกติ    การใชเ้พียงบางส่วนของ

ขั้นตอนจะไม่ช่วยใหไ้ดร้บัผลท่ีคาดไว  ้หลงัจากท่ีคุณทาํตามขั้นตอนของการเล่าเร่ืองเจาะใจ พระเจา้อาจทรงใหคุ้ณเห็นถึง

วิธีการใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการเรียนเร่ืองราว และการนําเสนอเร่ืองในพระคมัภีร ์

 

การเพิม่ความลึกซ้ึง และดึงความสนใจของผูฟั้ง 

1.คิดถึงบริบทของเร่ือง (สภาพแวดลอ้ม ) อ่านและฟังขอ้พระคาํที่นําไปสู่เร่ืองรา วน้ัน  การท่ีเราจะรูว้่า มีอะไร

เกิดขึ้ นก่อนเร่ืองน้ัน (ทั้งท่ีเกิดขึ้ นจริง และทั้งฝ่ายวิญญาณ) จะทาํใหคุ้ณไดเ้ขา้ใจเร่ืองมากขึ้ น   เมื่อเตรียมเร่ืองเสร็จ คุณ

จาํเป็นตอ้งตดัสินใจว่า เร่ืองของคุณตอ้งมีคาํนํา หรือ เร่ืองนําเพื่อช่วยใหค้นฟังเขา้ใจเร่ืองมากขึ้ นหรือไม่   เราจะมาดูวิธี

เตรียมคาํนํา 

2.หลีกเล่ียงคาํสรรพนาม!  ผูฟั้งจะเขา้ใจเร่ืองดีขึ้ น เมื่อคุณใชช้ื่อของบุคคลในเร่ือง และชื่อสถานท่ี ชื่อส่ิงของแทนท่ี

จะเรียกว่า “มนั”  “เขา”  “เธอ” หรือ “พวกเขา”  ดงัน้ันใหห้ลีกสรรพนามใหม้ากท่ีสุด  และดูดว้ยว่า เป็นภาษาท่ีรบัได้

หรือไม่  

3.ใหคิ้ดถึง เวลาของเร่ือง เวลาของเร่ือง และการมีชีวิตตามเร่ือง เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองราว ทาํใหเ้ล่า

เร่ืองไดดี้    

ก. เราอ่านเร่ืองจากพระคมัภีรเ์ร็วกว่าเวลาที่เร่ืองเกิดขึ้ นจริง ถา้จะเขา้ใจเร่ืองทั้งหมด   ควรอ่านจนจบตอน

ใหช้า้ลง จาํเร่ือง หนทางท่ีชายมัง่คัง่สรา้งไดไ้หม   คนท่ีไปชา้ ๆ จึงจะพบขุม  ค  
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ข. พยายามสรา้งภาพในความคิดขณะท่ีอ่านเร่ืองเหล่าน้ัน   ปล่อยใหข้อ้มูลในเร่ือง ช่วยใหคุ้ณเขา้ไปอยู่ใน

เร่ือง  ดูใหดี้ว่า เร่ืองไดเ้ปิดเผยส่ิงท่ีบุคคลในเร่ืองกาํลงัรูสึ้ก  หรือคิดอย่างไร          

ค. แมว้่าเร่ืองน้ันเกิดมาหลายพนัปีแลว้ แต่คนท่ีอยู่ในเร่ืองเขาก็เจอเหตุการณน้ั์นเป็นครั้งแรก แมว้่าเราจะ

รูสึ้กคุน้กบัเร่ือง แต่ไม่มีใครในเร่ืองรูอ้นาคตของตวัเองมาก่อน ดงัน้ันใหเ้ดินตามเร่ืองเหมือนกบัเราเป็นคนในเร่ือง 

พบประสบการณใ์ด ๆ ใหรู้สึ้กเหมือนว่า เราพบกบัมนัครั้งแรกอย่างพวกเขา 

 

4 นําเรือ่งมาด าเนินชีวิต สงัเกตคาํพดู การกระทาํและ ปฏิกิริยาของแต่ละคนในเร่ือง  ทั้งคาํพดูและการกระทาํของ

ใครคนหน่ึงน้ัน บอกอะไรเราไดม้ากมาย หากเราตั้งใจฟังเขาดว้ยการสงัเกตอย่างพินิจพิเคราะห ์นักเล่าจะเขา้ใจเร่ืองราวและ

เล่าเร่ืองไดอ้ย่างถูกตอ้งตามอารมณค์วามรูสึ้กจริงไดม้ากทีเดียว 

เตือนตวัเองเสมอว่า บุคคลทั้งหลายในพระคมัภีร ์ต่างก็เป็นปุถุชนอย่างเรา ๆ แมเ้ขาจะเป็นผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้ แม้

พวกเขาจะเชื่อฟังพระเจา้ในยามลาํบาก  ในแต่ละสถานการณ ์แต่ละคนตอ้งตดัสินใจเชื่อและวางใจพระเจา้   

 
5.ใหพ้ดูถึงค าทีบุ่คคลในเรือ่งกล่าวออกมา หากอารมณข์องผูพ้ดูเขียนไวใ้นเร่ือง   หรืออารมณน้ั์นชดัเจนมาก  

คุณควรใชค้าํแสดงออกถึงอารมณใ์นขณะท่ีคุณพดูยํ้าคาํเหล่าน้ัน   อาจเป็นความโกรธ เสียใจ กลวั ผิดหวงั  เล่าอย่างมี

ชีวิตชีวาใหม้ากท่ีสุด แต่หากไม่มีการเขียนอารมณข์องบุคคลในเร่ืองไว ้ คุณก็อาจพดูคาํของเขาอย่างท่ีคุณคิดว่า เขาจะพดู  

แต่  ..คุณตอ้งแน่ใจว่า ส่ิงท่ีคุณคิดน้ัน มนัมีชดัเจนอยู่ในเร่ืองราว   การแสดงอารมณข์ณะท่ีคุ ณกาํลงัเล่าว่า บุคคลน้ันพดูอะไร 

จะช่วยใหเ้ร่ืองเล่าน้ันมีชีวิตชีวามากขึ้ น    

หากเราไม่แน่ใจ อารมณข์องผูพ้ดูเป็นอย่างไร   อย่าพดูดว้ยอารมณท่ี์คุณคิดเองว่าเป็นอย่างน้ัน เพราะเท่ากบัเป็น

การแต่งแตม้ใหก้บัเร่ือง เปรียบไดก้บัการไปเพิ่มเติมพระคมัภีร ์ ซ่ึงพระเจา้ทรงหา้มไม่ใหเ้ราแต่งเติม 

 “ทกุส่ิงท่ีขา้พเจา้บญัชาท่านไวน้ั้น จงระวงัท่ีจะกระท าตาม ท่านอยา่เพ่ิมอะไรเขา้หรือตดัอะไรออกไป”   เฉลยธรรมบญัญติั 

12.32 

“พระวจนะทกุค าของพระเจา้น้ันพิสจูน์เห็นจริงแลว้ พระองคท์รงเป็นโล่แก่บรรดาผูล้ี้ภยัอย ูใ่นพระองค ์อยา่เพ่ิมอะไรเขา้กับ

พระวจนะของพระองค ์เกรงวา่ พระองคจ์ะทรงขนาบเจา้ และเขาจะเห็นวา่เจา้เป็นคนมสุา”   สุภาษิต 30.5-6  

 

6.แสดงออกมา ขณะท่ีฝึกเล่าเร่ือง เสียงของคุณจะตอ้งสะทอ้นอารมณค์วามรูสึ้กท่ีมีในเร่ืองน้ัน  

ก. เวลาเร่ิมตน้เล่าเร่ือง บางคนพยายามใหม้นัดูต่ืนเตน้ เขา้กบับทบาทมาก ทาํเสียงต่ืนเตน้ตั้งแต่ตน้ แลว้ก็

ยงัคงเสียงเช่นน้ันตลอดทั้งเร่ือง การทาํเช่นน้ันนานเกินไปทาํใหผู้ฟั้งเหน่ือย ทาํใหไ้ม่สนใจต่อไป ในชีวิตจริง เราไม่

อาจเล่าเร่ืองไดต้รงไปตรงมาหากมีความต่ืนเตน้ไปตลอดทั้งเร่ือง 
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ก้าวเข้าไปสู่ส่ิงที่ไม่คุ้นเคย  
ขณะที่เราได้ฝึกทักษะใหม่ ๆ    แต่เราทุกคนมีแนวโน้มท่ีจะนําบางส่วนของส่ิงใหม่เขา้มาผสมผสานกบัส่ิงท่ีเราเคยชินอยู่

แลว้  

ตวัอย่างเช่น อาสาสมคัรสองสามคนตกลงใจว่าจะฟังแนวคิดใหม่ท่ีกาํลงัเขียนลงไปในคู่มือ ‚เล่าเร่ืองเจาะใจ‛ ความตั้งใจแรก

ของผูเ้ขียนก็คือ ดูว่าแต่ละตอนมีความชดัเจนหรือไม่ แต่พระเจา้ก็ทรงใชเ้หตุการณน้ี์สอนบทเรียนท่ีทรงคุณค่าใหอ้ย่างไม่

คาดคิดมาก่อน   

 

การที่จะเขา้ใจส่วนต่าง ๆ ของวิธีการ ผูเ้รียนจะตอ้งรูเ้ร่ืองน้ันก่อน ดงัน้ันจึงขอใหส้องคนท่ีค่อนขา้งขี้ อายใหเ้รียนรูจ้กัเร่ือง คน

หน่ึงเป็นผูห้ญิงท่ีไดเ้ขา้มาเรียนและช่วยจดัการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ 4 ครั้ง ส่วนอีกคนเป็นชายชราอายุ 80 ปี แต่ตั้งใจ

ทาํงานราวกบัชายหนุ่มอายุ 20! ทั้งสองคนเล่ียงการเล่าเร่ืองมานานมาก  

 

ฉนัจึงอธิบายว่า ‚เพียงคุณทั้งสองทาํตามคาํแนะนํา คุณก็จะจาํเร่ืองท่ีมีสิบขอ้น้ีไดใ้นสิบนาที‛ แลว้เน้นยํ้าใหรู้ถึ้งขั้นตอนของ

การเล่าเร่ืองเจาะใจ ‚อ่านเร่ืองครั้งแรกทั้งหมดโดยออกเสียง    ขณะท่ีอ่านใหอ้อกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกบักาํลงั

พดูอยู่ อย่างเช่นแทนท่ีจะพดูว่า ‚ดูเถิด‛ ใหพ้ดูว่า ‚ดูน่ีซิ‛ ใหว้าดภาพในใจว่า มีอะไรเกิดข้ึนบา้ง หลงัจากท่ีอ่านครั้งแรกแลว้

ก็ปิดตา แลว้พดูออกมาถึงส่ิงท่ีตนเองจาํไดใ้หม้ากท่ีสุด  

เป้าหมายของคุณคือ เล่าเหตกุารณเ์รือ่งอยา่งตรงไปตรงมา ได ้ไม่ใช่จาํทุกคาํในเร่ืองมาเล่า จากน้ันกลบัไปอ่านดงั ๆ อีก

ครั้ง ตอนน้ีจะเร่ิมมองเห็นแลว้ว่า คุณผ่านตอนไหนไปบา้ง ปิดตาอีก เล่าเร่ืองออกเสียง ทาํอย่างน้ี 4 ครั้ง ‚  

ทั้งสองร่วมมือ น่ีเป็นหวัใจของผูร้บัใช ้ทบทวนคาํแนะนําอีกครั้ง ‚อ่านเสียงดงัออกเสียงเป็นธรรมชาติเหมือนกาํลงัพดูอยู่   

ปิดพระคมัภีร ์เล่าเร่ือง‛ เมื่อเขาเร่ิมตน้อ่าน     

แต่....ทั้งสองกลบัอ่านเงียบ ๆ! ไม่มีใครออกเสียงสกันิด ฉนัจึงแทรกถามว่า ‚คุณตอ้งอ่านเร่ืองน้ีอย่างไร?‛  

ทั้งสองตอบพรอ้ม ๆ กนั ‚ออกเสียงดงั‛  

‚แต่ฉนัไม่ไดย้ินเสียงเลย ‚ ฉนัตอบ 

ชายชราตอบว่า ‚เออ.... ผมกาํลงัอ่านใหต้วัเองเท่าน้ัน‛  

‚อา้ว คุณก็รูอ้ยู่แลว้ว่า ตอ้งอ่านเสียงดงั ทั้ง ๆ ท่ีคุณร่วมมือดีมาก ทาํไมไม่อ่านตามคาํแนะนําล่ะ?‛  ฉนัถาม 

‚อืม... ไม่รูเ้หมือนกนัครบั‛ ชายชรารูสึ้กงง ‚สงสยัว่าผมไม่เคยทาํอย่างน้ันมาก่อน‛  

แลว้ฉนัก็หนัมายงัผูห้ญิง  ‚คุณทราบไหมว่าคุณตอ้งอ่านออกเสียงดงั?‛ ‚ทราบค่ะ‛  

‚ถา้อย่างน้ัน ทาํไมไม่อ่านออกเสียงดงัล่ะ?‛ เธอจึงอธิบายเสียงเจื่อน ๆ ว่า ‚ทาํอย่างน้ัน ฉนัรูสึ้กโง่เง่า ยงัไงก็ไม่รู‛้  

เราทุกคนหวัเราะออกมาพรอ้ม ๆ กนั เร่ืองน้ันเป็นเร่ืองของศกัเคียสพอดี เขาอยากเห็นพระเยซูเสียจนกระทัง่ทาํอะไรก็ไดท่ี้ดู

ตลกในสายตาของคนอื่นเพียงเพื่อใหเ้ห็นพระองค ์ และท่ีน่าสนใจคือ ความจริงอีกอย่างในเร่ืองของศกัเคียสคือว่า เขาตาม

ติดคาํแนะนํา แนวทางท่ีถูกตอ้งทุกอย่าง  

 

ในท่ีสุดหลงัจากเกล้ียกล่อมกนัสกัพกั ทุกคนก็พน้จากกบัดกัของความรูสึ้กท่ีว่า ‚ฉนัไม่เคยทาํอย่างน้ีมาก่อน‛ รวมทั้ง

ความรูสึ้กกลวัว่า‛เด๋ียวใครจะดูว่าฉนัโง่‛ ทั้งสองอ่านเร่ืองออกเสียงดงั ปิดตา เล่าเร่ืองซํ้าอย่างดีท่ีสุดเท่าที่จะทาํได ้ 
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หลงัจากทาํไปไดส่ี้ครั้ง ผูเ้ขียนจึงถามเขาว่า ‚ทีน้ีเล่าเร่ืองใหฟั้งไดไ้ม?๊‛ น่าแปลกมาก หลงัจากเรียนรูเ้ร่ืองราวเพียงสิบนาท ี

ทั้งสองก็เล่าเร่ืองไดถู้กตอ้งเกือบทั้งหมด  

‚เป็นไง?‛ ผูเ้ขียนหนัไปลอ้เลียนชายชรา‛ คุณลุงจาํสิบขอ้ภายในสิบนาทีไดห้รือเปล่าล่ะ?‛ เขาเพียงแต่หวัเราะ  

ส่วนผูห้ญิงอีกคนพดูออกมาว่า ‚ฉนัไม่เคยเรียนเร่ืองในพระคมัภีรม์าก่อน ทั้ง ๆ ท่ีอยากทาํ เคยพยายามแลว้นะ แต่ก็ทาํ

ไม่ได ้‚  

‚แลว้คุณทาํตามคาํแนะนําหรือเปล่าล่ะ ?‛ ”เปล่าค่ะ  “ เธอยิ้ ม ”แต่ตอนน้ีฉนัทาํตามคาํแนะนําแลว้น่ะ“  

   

น่ีเป็นตวัอย่าง เพื่อหนุนใจใหคุ้ณพยายามทาํตามขั้นตอนต่าง ๆ ของวิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจ   การท่ีคุณอ่านแสดงว่า คุณเป็น

คนอ่านออกเขียนได ้ แต่การเรียนรู ้การส่ือสารในแบบของการเล่าเร่ืองเจาะใจน้ี เป็นการใชภ้าษาพดู ดงัน้ัน เท่ากบัคุณ

กาํลงักา้วมาเขา้มาอีกโลกหน่ึงท่ีใชก้ารเล่าปากเปล่าเป็นสาํคญั 

 

ขอใหใ้ชข้ั้นตอนการเล่าเร่ืองอย่างท่ีวางไวโ้ดยความเชื่อ เหตุการณท่ี์เล่ามาน้ันเป็นเร่ืองปกติ    การใชเ้พียงบางส่วนของ

ขั้นตอนจะไม่ช่วยใหไ้ดร้บัผลท่ีคาดไว  ้หลงัจากท่ีคุณทาํตามขั้นตอนของการเล่าเร่ืองเจาะใจ พระเจา้อาจทรงใหคุ้ณเห็นถึง

วิธีการใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการเรียนเร่ืองราว และการนําเสนอเร่ืองในพระคมัภีร ์

 

การเพิม่ความลึกซ้ึง และดึงความสนใจของผูฟั้ง 

คิดถึงบริบทของเร่ือง (สภาพแวดลอ้ม ) อ่านและฟัง  พระคาํที่นําไปสู่เร่ืองราวน้ัน  การท่ีเราจะรูว้่า มีอะไรเกิดข้ึนก่อนเร่ือง

น้ัน (ทั้งท่ีเกิดขึ้ นจริง และทั้งฝ่ายวิญญาณ) จะทาํใหคุ้ณไดเ้ขา้ใจเร่ืองมากขึ้ น   เมื่อเตรียมเร่ืองเสร็จ คุณจาํเป็นตอ้งตดัสินใจ

ว่า เร่ืองของคุณตอ้งมีคาํนํา หรือ เร่ืองนําเพื่อช่วยใหค้นฟังเขา้ใจเร่ืองมากขึ้ นหรือไม่   เราจะมาดูวิธีเตรียมคาํนํา 

หลีกเล่ียงคาํสรรพนาม!  ผูฟั้งจะเขา้ใจเร่ืองดีขึ้ น เมื่อคุณใชช้ื่อของบุคคลในเร่ือง และชื่อสถานท่ี ชื่อส่ิงของแทนท่ีจะเรียกว่า 

”มนั”  “เขา”  “เธอ” หรือ “พวกเขา”  ดงัน้ันใหห้ลีกสรรพนามใหม้ากท่ีสุด  และดูดว้ยว ว่า เป็นภาษาท่ีรบัไดห้รือไม่  

ใหคิ้ดถึง ” วลาของเร่ืองเ “   เวลาของเร่ืองและการมีชีวิตตามเร่ืองเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองและสามารถเล่าไดดี้  

ก. เราอ่านเร่ืองจากพระคมัภีรเ์ร็วกว่าเวลาที่เร่ืองเกิดขึ้ นจริง ถา้จะเขา้ใจเร่ืองทั้งหมด   ควรอ่านจนจบตอนใหช้า้ลง    

ข. พยายามสรา้งภาพในความคิดขณะท่ีอ่านเร่ืองเหล่าน้ัน   ปล่อยใหข้อ้มูลในเร่ือง ช่วยใหคุ้ณเขา้ไปอยู่ในเร่ือง  ดูให้

ดีว่า เร่ืองไดเ้ปิดเผยส่ิงท่ีบุคคลในเร่ืองกาํลงัรูสึ้ก  หรือคิดอย่างไร          

ค. แมว้่าเร่ืองน้ันเกิดมาหลายพนัปีแลว้ แต่คนท่ีอยู่ในเร่ืองเขาก็เจอเหตุการณน้ั์นเป็นครั้งแรก แมว้่าเราจะรูสึ้กคุน้กบั

เร่ือง แต่ไม่มีใครในเร่ืองรูอ้นาคตของตวัเองมาก่อน ดงัน้ันใหเ้ดินตามเร่ืองเหมือนกบัเราเป็นคนในเร่ือง พบประสบการณใ์ด 

ๆ ใหรู้สึ้กเหมือนว่า เราพบกบัมนัครั้งแรกอย่างพวกเขา    

 

4. นําเรือ่งมาด าเนินชีวิต สงัเกตคาํพดู การกระทาํและ ปฏิกิริยาของแต่ละคนในเร่ือง  ทั้งคาํพดูและการกระทาํของใครคน

หน่ึงน้ัน บอกอะไรเราไดม้ากมาย หากเราตั้งใจฟังเขาดว้ยการสงัเกตอย่างพินิจพิเคราะห ์นักเล่าจะเขา้ใจเร่ืองราวและเล่า

เร่ืองไดอ้ย่างถูกตอ้งตามอารมณค์วามรูสึ้กจริงไดม้ากทีเดียว 

เตือนตวัเองเสมอว่า บุคคลทั้งหลายในพระคมัภีร ์ต่างก็เป็นปุถุชนอย่างเรา ๆ แมเ้ขาจะเป็นผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้ แม้

พวกเขาจะเชื่อฟังพระเจา้ในยามลาํบาก  ในแต่ละสถานการณ ์แต่ละคนตอ้งตดัสินใจเชื่อและวางใจพระเจา้   
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 5.ใหพ้ดูถึงค าทีบุ่คคลในเรือ่งกล่าวออกมา หากอารมณข์องผูพ้ดูเขียนไวใ้นเร่ือง   หรืออารมณน้ั์นชดัเจนมาก  คุณควรใช้

คาํแสดงออกถึงอารมณใ์นขณะท่ีคุณพดูยํ้าคาํเหล่าน้ัน   อาจเป็นความโกรธ เสียใจ กลวั ผิดหวงั  เล่าอย่างมีชีวิตชีวาใหม้าก

ท่ีสุด แต่หากไม่มีการเขียนอารมณข์องบุคคลในเร่ืองไว ้ คุณก็อาจพดูคาํของเขาอย่างท่ีคุณคิดว่า เขาจะพดู  แต่  ..คุณตอ้ง

แน่ใจว่า ส่ิงท่ีคุณคิดน้ัน มนัมีชดัเจนอยู่ในเร่ืองราว   การแสดงอารมณข์ณะท่ีคุณกาํลงัเล่าว่า บุคคลน้ันพดูอะไร จะช่วยให้

เร่ืองเล่าน้ันมีชีวิตชีวามากขึ้ น    

หากเราไม่แน่ใจ อารมณข์องผูพ้ดูเป็นอย่างไร   อย่าพดูดว้ยอารมณท่ี์คุณคิดเองว่าเป็นอย่างน้ัน เพราะเท่ากบัเป็นการแต่ง

แตม้ใหก้บัเร่ือง เปรียบไดก้บัการไปเพิ่มเติมพระคมัภีร ์ ซ่ึงพระเจา้ทรงหา้มไม่ใหเ้ราแต่งเติม 

 “ทกุส่ิงท่ีขา้พเจา้บญัชาท่านไวน้ั้น จงระวงัท่ีจะกระท าตาม ท่านอยา่เพ่ิมอะไรเขา้หรือตดัอะไรออกไป”   เฉลยธรรมบญัญติั 
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พระวจนะทกุค าของพระเจา้น้ันพิสจูน์เห็นจริงแลว้ พระองคท์รงเป็นโล่แก่บรรดาผูล้ี้ภยัอย ูใ่นพระองค ์อยา่เพ่ิมอะไรเขา้กับ

พระวจนะของพระองค ์เกรงวา่ พระองคจ์ะทรงขนาบเจา้ และเขาจะเห็นวา่เจา้เป็นคนมสุา สุภาษิต 30.5-6  

 
6.แสดงออกมา ขณะท่ีฝึกเล่าเร่ือง เสียงของคุณจะตอ้งสะทอ้นอารมณค์วามรูสึ้กท่ีมีในเร่ืองน้ัน  

ก. เวลาเร่ิมตน้เล่าเร่ือง บางคนพยายามใหม้นัดูต่ืนเตน้ เขา้กบับทบาทมาก ทาํเสียงต่ืนเตน้ตั้งแต่ตน้ แลว้ก็ยงัคงใช้

เสียงเช่นน้ันตลอดทั้งเร่ือง การทาํเช่นน้ันนานเกินไปทาํใหผู้ฟั้งเหน่ือย ทาํใหไ้ม่สนใจต่อไป ในชีวิตจริง เราไม่อาจ

เล่าเร่ืองไดต้รงไปตรงมาหากมีความต่ืนเตน้ไปตลอดทั้งเร่ือง  

 
ข. ความจริงแลว้ บางส่วนของเร่ืองอาจเป็นความโศกเศรา้ ความกลวั น้ําใจ ความผิดหวงั หรืออารมณอ์ื่น ๆ ไม่

สามารถแสดงออกดว้ยเสียงต่ืนเตน้ ดงัน้ันตอ้งปรบัสรา้งใหม้ีหลายอารมณ ์ คุณตอ้งช่วยหนุนอารมณข์องเร่ืองดว้ย

การปรบัความดงัเบาของเสียงใหเ้หมาะกบัแต่ละตอน   พดูอย่างอ่อนโยนและตอ้งใหค้นฟังไดย้ิน  เน้นบางตอนโดย

พดูชา้ลง   หรือพดูเร็วขึ้ นเพื่อบอกการเคล่ือนไหว   ใหเ้สียงแสดงออกถึงอารมณข์องเร่ือง   ลีลาของเร่ืองน้ันปรากฏ

ในเสียงทุม้เสียงสงู และการแสดงอารมณด์ว้ยเสียงเล่า 

 
ค. ในทุก ๆ ภาษา เมื่อมีการสนทนากนั มีเสียงท่ีบางครั้งไม่เป็นคาํ ซ่ึงมกัเกิดขึ้ นในระหว่างท่ีพดู แต่ละภาษามี

แตกต่างกนัไป อาจเป็นการถอนหายใจท่ีบ่งบอกความเหน่ือยลา้ หรือการหายใจท่ีแสดงออกถึงความส้ินหวงั ส่วน

ใหญ่แลว้ การกระดกล้ินก็บ่งบอกอารมณไ์ด ้การหายใจสั้น ๆ ถ่ี ๆ อาจแสดงถึงความประหลาดใจ หรือความกลวั 

การหวัเราะ หรือ การส่งเสียงออกมาเล็กน้อยอาจบอกถึงความรูสึ้กไดเ้ช่นกนั     เสียงเหล่าน้ีไม่ไดถู้กบนัทึกเอาไว ้

แต่มนัมีอยู่จริง เราเรียนรูจ้กัเสียงเหล่าน้ันจากคนท่ีอยู่รอบขา้ง ตลอดเวลาท่ีเราเติบโตขึ้ นมา  

 

ใหเ้พิ่มความสามารถในการเล่าเร่ืองจากพระคมัภีรอ์ย่างเป็นธรรมชาติ อย่างน่าสนใจ     ดงัน้ันคุณควรคอยฟังเสียง

ท่ีคนรอบขา้งคุณทาํออกมา และเก็บเป็นคลงัเสียงเอาไว ้เพื่อนํามาใชใ้นการเล่าเร่ืองจากพระคมัภีร ์ 

 

ง. แมก้ระทัง่การหยุดน่ิง หรือการรีรอระหว่างการพดู ทาํใหเ้กิดความสมจริง น่าสนใจมากขึ้ น เช่น เร่ืองของคนโรค

เร้ือน คนหน่ึงเล่าว่า ‚ พระเยซูทรงยื่นพระหตัถอ์อกมาแตะตอ้งคนเป็นโรคเร้ือน‛ การพดูตรง ๆ ไม่มีการรีรอในที 

จึงไม่น่าสนใจ  
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 เพราะการที่พระเยซูจะยื่นพระหตัถอ์อกไปแตะตอ้งคนท่ีเป็นโรคเร้ือนน้ัน เป็นเร่ืองประหลาดมากในสงัคม เป็นการ

แสดงถึงน้ําพระทยัสงสารอย่างยิ่ง ดงัน้ันคนเล่าเร่ืองควรเล่าตอนน้ีใหช้า้ลง  แสดงอาการรีรอในคาํพดูสกัหน่อย 

ช่วงเวลาท่ีงดงามเกิดขึ้ นระหว่างพระเยซูกบัคนโรคเร้ือนท่ีฝงูชนเห็น และไดย้ิน ควรเล่าใหช้า้ลง ทาํเสียงประหลาดใจ

แกมท่ึงว่า ‚พระเยซ.ู..... พระองคท์รงยื่นพระหตัถอ์อกไป .... และ....ทรงแตะตอ้ง....คนโรคเร้ือน‛  

จ. พยายามหาช่วงเวลาในเร่ืองท่ีมีโอกาสแสดงออกถึงอารมณ ์เมื่อมีการรกัษาโรค หรือมีอะไรที่ผิดแปลกออกไปจาก

ธรรมดา หรือเมื่อบุคคลในเร่ืองกล่าวคาํที่รุนแรง พยายามคิดว่าจะใชก้ารรีรอ หรือการหยุดนิดหน่ึงในขณะท่ีเล่า 

การทาํเช่นน้ันจะช่วยเป็นการปล่อยเวลาในเหตุการณท่ี์น่าสนใจขณะน้ันคลายตวั เปิดเผยใหก้บัผูฟั้งรบัรสชาติ 

ความรูสึ้กดีขึ้ น  

ฉ. เร่ืองราวส่วนใหญ่ มีบทบรรยายท่ีต่อเน่ืองกบัคาํพดูของคนในเร่ือง เราควรเล่าตอนเหล่าน้ันดว้ยเสียงท่ีเป็นปกติ 

ตอนแบบน้ีก็น่าสนใจไดเ้ช่นกนั  

ช. บางครั้ง คาํบรรยายในเร่ืองอาจสรา้งสีสนั บทบรรยายแสดงถึงการเปล่ียนสถานท่ี หรือดึงความสนใจมาสู่ตอนท่ี

น่าทึ่งในเร่ือง คาํที่ถูกเล่าออกมาดว้ยความรูสึ้กสนใจอย่างลึกซ้ึงราวกบักาํลงับอกความลบั ทาํไดโ้ดยการกระซิบ แต่

เป็นการกระซิบดงั ๆ การพดูในท่าทีน้ีช่วยชี้ นําใหค้นฟังไปสู่คาํที่จะตามมา น่าสนใจ คุณอาจพดูคาํธรรมดา

อย่างเช่น‛ ขณะน้ัน‛ หรือ ‚ในเวลาเดียวกนั ‚หรือ ‚หลงัจากท่ีพวกเขามาถึง‛ แต่พดูแสดงความประหลาดใจนิด ๆ 

ได ้ คุณสามารถรีรอและใชโ้ทนเสียง ภาษากายเพื่อแนะความรูสึ้กบางอย่างท่ีเกิดขึ้ น  

  

 
7. ใชท้า่ทางประกอบเรือ่ง ท่าทางประกอบท่ีเหมาะเจาะกบัเร่ืองช่วยใหเ้ห็นความกลวั ความโลภ ความกา้วรา้ว การหนี 

ความประหลาดใจ ความกลา้หาญ สติปัญญา ความส้ินหวงั และอารมณอ์ื่น ๆ เราอาจบ่งบอกอารมณไ์ดด้ว้ยท่าทางเพียง

เล็กน้อย จากท่ี ๆ ยืนอยู่ การมอง การทาํท่าทางจะช่วยบอกตาํแหน่งของผูค้น หรือสถานท่ีซ่ึงอยู่ในเร่ือง  

 

ขณะท่ีกาํลงัพดูคาํของใครบางคนในเร่ืองใหเ้ปล่ียนท่ีทางของตวัเองนิดหน่อย และมองไปอีกทางซ่ึงเขาอาจยืนอยู่ ทาํอะไร

บางอย่าง มองไปท่ีใดท่ีหน่ึง คนท่ีรบัการรกัษาอาจแสดงความประหลาดใจ และค่อย ๆ เคล่ือนส่วนของอวยัวะท่ีหายโรค 

อาจจะกระโดดตวัลอยดว้ยความดีใจ คาํพดูท่ีชา้ รีรอนิดๆ จะสรา้งสีสนั อารมณใ์หเ้ร่ืองราวไดม้าก  

 
ค าเตอืน หากคุณเล่าเร่ืองไป แลว้มีคนมาบอกว่า คุณเป็นนักเล่าเร่ือง เป็นนักแสดงท่ียอดเยี่ยมมาก ขอใหก้ลบัไปทบทวนอีก

ครั้ง อย่าลืมว่า การเล่าเร่ืองจากพระคมัภีรน้ี์ เร่ืองท่ีเล่าสาํคญักว่าคนเล่า เพราะการเคล่ือนไหวมาก ๆ ของคุณอาจทาํใหพ้ระ

คาํของพระเจา้เป็นรอง คนฟังมวัสนใจมองมากกว่าสนใจฟัง ดีท่ีสุดคือ การเคล่ือนไหวน้อย ๆ เพื่อช่วยขยายความ 

ความสาํเร็จของคุณเกิดข้ึนเมื่อคนกล่าวว่า ‚เร่ืองราวน้ัน บอกอะไรบางอย่างกบัฉนั‛ หรือ ‚ผมกบัคนในเร่ืองเหมือนกนัเลย‛. 

 
8. ยนืหรอืนัง่เล่าเรือ่งดี? ในบางประเทศ การนัง่เล่าเร่ืองพรอ้มไปกบัผูฟั้งจะดูดีกว่าการยืน แต่อย่างไรก็ดี การยืนเล่าจะ

ช่วยใหคุ้ณใชท่้าทาง กบัเร่ืองไดดี้ เมื่อมีโอกาสท่ีจะเล่าเร่ืองกบัคนกลุ่มใหญ่ โดยยืนเล่า คุณก็ควรฝึกการใชท่้าทางเสียก่อน 

หากเล่าเร่ืองในยามท่ีตอ้งนัง่ ก็ยงัจะใชท่้าทางที่ฝึกมาไดบ้า้งดว้ย และถา้จาํเป็นตอ้งนัง่ก็ใหนั้ง่ แต่การยืนน้ัน ดีท่ีสุดเพราะว่า 

สามารถทาํท่าทางประกอบไดห้ลากหลายกว่า  
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เราตอ้งการใหผู้ฟั้งเขา้ใจและจาํเร่ืองราวที่เล่าไป   ท่าทางการแสดงออกทางอารมณ ์นอกจากจะช่วยใหค้นสนใจมากขึ้ น 

แต่ยงัช่วยทาํใหค้นเขา้ใจและจาํเน้ือหาของเร่ืองไดม้ากขึ้ นดว้ย    เวลาเล่าเร่ือง หากการนัง่เป็นทางเลือกดีท่ีสุดก็ใหนั้ง่  

เพราะอย่างไรก็ทาํท่าทางประกอบท่ีฝึกมาแลว้ไดเ้ช่นกนั   

9. การเริม่ตน้เรือ่ง   เมื่อเร่ิมเล่าเร่ืองใหพ้ดูว่า ‚เร่ืองราวเป็นอย่างน้ี....‛ หรือ ‚ต่อไปน้ีเป็นเร่ืองจากพระคมัภีร.์...‛ ขณะน้ัน

ก็ใหถื้อพระคมัภีรเ์ปิดไวเ้หมือนกบัว่า คุณกาํลงัอ่านพระคมัภีร ์ เพื่อชี้ ใหผู้ฟั้งเห็นว่า ส่ิงท่ีคุณเล่าน้ัน มาจากพระคมัภีร ์ 

หากเร่ืองของคุณมีบทนํา ใหปิ้ดพระคมัภีร ์เพราะว่า บทนําเป็นคาํของคุณเอง ไม่ใช่เน้ือหาของเร่ือง 

บางเร่ืองคุณอาจตอ้งใชม้ือทั้งสองขา้งเพื่อช่วยทาํท่าทาง ดงัน้ันค่อย ๆ วางพระคมัภีรไ์วข้า้งๆ อย่างสุภาพ  ยงัคงเปิดไวข้ณะท่ี

วางลงเพื่อใหรู้ว้่า คุณยงัคงเล่าเร่ืองท่ีมาจากพระคมัภีร ์ขณะท่ีเล่าใกลจ้บเร่ือง ใหค่้อย ๆ หยิบพระคมัภีรท่ี์เปิดอยู่กลบัมาถือ

อีกครั้ง  

หากคุณอยู่ในทอ้งท่ีหรือประเทศท่ีต่อตา้นคริสเตียน คุณอาจไม่ทาํอย่างน้ัน และไม่บอกว่าเร่ืองมาจากพระคมัภีร ์ ขอใหเ้ล่า

เร่ืองและปล่อยใหเ้ร่ืองราว เน้ือหา และการสนทนาหลงัเร่ืองสมัผสัจิตวิญญาณของพวกเขาเอง 

10. ขอใหม้องผูฟั้ง คนน้ันคนน้ีบา้ง ในการเล่าเร่ืองเจาะใจ เราสอนใหผู้เ้ล่ามองผูฟั้งขณะท่ีเล่าเร่ือง   น่าสนใจคือ ครั้งหน่ึง

ในการอบรม คนฝึกเล่าใหม่คนหน่ึง มองฉนัตลอดเวลาท่ีเล่าเร่ือง  ก่อนท่ีจะปรบัเปล่ียนเขาจึงถึงวฒันธรรมของเขา  ปรากฏ

ว่า ในหมู่บา้นของเขาเป็นธรรมเนียมท่ีจะแจง้ขอ้มูลต่าง ๆ ใหก้บัคนสาํคญัท่ีสุดในกลุ่มก่อน. 

ปัญหาทางวฒันธรรมหรือ?   เราตอ้งการใหก้ารเล่าเร่ืองเจาะใจ ไดม้ีโอกาสทีจะใหทุ้กคนไดม้ีส่วนในเร่ืองเล่า ในการตอบ

คาํถาม  คืนน้ันเราจึงคุยกนัเร่ืองปัญหาทางวฒันธรรมกบัผูส้อนการเล่าเร่ืองเจาะใจซ่ึงเป็นคนในทอ้งถ่ิน    เราสรุปว่า แมเ้รา

จะตอ้งเคารพผูใ้หญ่ และผูนํ้า แต่เราก็ไม่ควรมองขา้มคนอื่น ๆ  

เราจึงคิดว่า เราน่าจะเร่ิมตน้เร่ืองดว้ยการแสดงความนับถือผูใ้หญ่ แต่เราจะตอ้งพดูกบัทุกคน ไม่ว่าเขาจะมีตาํแหน่ง ฐานะ

อย่างไร   ตลอดการนําเสนอเร่ือง ผูเ้ล่าจะตอ้งพดูกบัคนท่ีมีตาํแหน่งสงู แต่ก็ยงัตอ้งพดูกบัคนอื่น ๆ ในกลุ่ม  ผูเ้ล่าจะตอ้งให้

เขาเขา้ใจว่า เราต่างเป็นเพื่อนกนัและกนั   

เจา้แห่งโลกน้ี ไดช้่วยสรา้งวฒันธรรมต่าง ๆ เพื่อยกย่องคนแข็งแรง และทาํใหค้นอ่อนแอตกตํา่ลง  จริง ๆ แลว้ หลกัในพระ

คมัภีรคื์อทุกคนต่างมีส่วนในแผ่นดินของพระเจา้  พระเยซูทรงมกัถูกคนวิจารณท่ี์พระองคท์รงใชเ้วลากบัคนตํา่ตอ้ยเป็น

ประจาํ 

ในการอบรมการเล่าเร่ืองเจาะใจ  เราไดแ้สดงว่า เราตอ้งการรวมคนท่ีสงัคมพยายามกีดกนั และมองว่าไรค่้า อย่างเช่น 

ผูห้ญิง เด็ก คนไม่ฉลาด  คนท่ีไม่ไดเ้รียนหนังสือ กลุ่มชาติพนัธุต่์าง ๆ   
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เมื่อวัฒนธรรมไม่เข้ากับพระคัมภร์ี เราก็ต้องเลือก 

จะให้วัฒนธรรมเป็นผู้น าการกระท าและความเช่ือ หรือจะยอมให้พระค าของพระเจ้าน าการกระท าและความเช่ือไปสู่

ระดับที่สูงขึน้  ผู้เช่ือแต่ละคนต้องตัดสินใจ  

11 ตอนจบเร่ือง   เมื่อจะจบเร่ือง บอกผูฟั้งว่า “เร่ืองก็จบเช่นน้ี”  และปิดประคมัภีร ์ 

ใหเ้ล่าเร่ืองท่ีคุณเลือกมาบ่อย ๆ   เล่าใหใ้ครท่ียอมฟัง จนกระทัง่คุณเล่าเร่ืองน้ันไดอ้ย่างล่ืนไหล  หากไม่มีคนฟัง ก็เล่าให้

หมาแมว หรือตน้ไมก้็ได ้ จาํไวว้่า คุณไม่ไดต้อ้งจาํทุกคาํ แต่คุณกาํลงัเล่าเร่ืองอย่างตรงไปตรงมา 

กล้า  เช่ือ   ไม่มีการเขียน! 

ลองคิดถึงตอนท่ีพระเยซูทรงยืนอยู่บนภเูขา แลว้พระองคท์รงเปิดโน้ตย่อออกมา คุณจะรูสึ้กอย่างไร? เมื่อมีคนขอใหคุ้ณเป็น

พยานตอนท่ีพบคู่ชีวิตของคุณ หรือตอนท่ีมีความสุขท่ีสุดในชีวิต คุณจาํเป็นตอ้งเล่าดว้ยการอ่านจากโน้ตย่อหรีอเปล่า? 

ขอ้มูลบางอย่างท่ีออกมาจากเราน้ัน เราพบเจอมนัมาก่อน   เราจาํมนัได ้เราเป็นเจา้ของขอ้ความเหล่าน้ัน แมเ้มื่อเวลาที่เรา

พดูเล่าถึงเหตุการณท่ี์เกิดขึ้ น เราก็เล่าออกจากความทรงจาํ เราเป็นเจา้ของขอ้มูลเพราะมนัเป็นเร่ืองราวที่เราสามารถเล่าได้

ซํ้า ๆ   

การเล่าเร่ืองเจาะใจขอใหคุ้ณเพิ่มทกัษะใหม่เขา้มา ในอดีตหากคุณเคยเป็นวิทยากรหรือครู คุณก็คงใชโ้น้ตย่อเพื่อทาํใหจ้าํส่ิง

ท่ีกาํลงันําเสนอได ้เมื่อเน้ือหาที่สอนน้ันตอ้งอยู่ภายใตห้วัขอ้ท่ีกาํหนด เราจาํตอ้งมีโน้ตเอาไว ้แต่สาํหรบัเร่ืองเล่า ไม่

จาํเป็นตอ้งมีโน้ต  

หากคุณไดล้ิ้มเคก้รสชอ๊คโกแลตท่ีแสนอร่อย คุณคงตอ้งขอตาํราส่วนผสมท่ีแน่นอน เมื่อกลบับา้นไปทาํบา้ง คุณจะเปล่ียน

จากชอ๊กโกแลตเป็นวานิลลา แลว้เปล่ียนเอาแป้งขา้วจา้วมาแทนแป้งสาลีไดห้รือ คงไม่ไดน้ะ เพราะความอร่อยลงตวัของเคก้

ขึ้ นอยู่กบัส่วนผสม  

ดงัน้ันจึงขอแนะนําว่า ควรใชห้ลกัการของ ‚การเล่าเร่ืองเจาะใจ‛ และเชื่อว่าแต่ละขั้นตอนก็มีเป้าหมายของมนัเอง  

คุณตอ้งเตรียมเร่ืองในใจใหเ้รียบรอ้ย ไม่ตอ้งใชโ้น้ต ดูเหมือนว่าอย่างน้ีอาจเป็นไปไม่ได ้เพราะทุกคนท่ีอ่านมกัจะพึ่งโน้ตย่อ 

เพื่อเตือนความทรงจาํ แบบฝึกหดัท่ีเราทาํน้ี ขอใหคุ้ณทาํส่ิงท่ีแปลกออกไป ใหเ้รียนรู ้และเตรียมบทเรียน โดยไม่เขียนอะไร

เลย!  น่ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํในการเล่าเร่ืองเจาะใจ   เราหมายความอย่างน้ันจริง ๆ ไม่มีการเขียนโน้ต  

เชิญคุณเขา้มาร่วมปฏิบติัการกบั ‚การเล่าเร่ืองเจาะใจ‛ ซ่ึงคุณจะไดป้ระสบการณก์บัการเรียนเร่ืองสิบขอ้ ภายในสิบนาที ผู ้

ฝึกของเราจะช่วยใหคุ้ณแต่ละคนเรียนรูว้่า  จะคน้พบขุมทรพัยฝ่์ายวิญญาณอย่างไร จะเตรียมคาํถามอย่างไร ทั้งหมดน้ีตอ้ง

ทาํโดยไม่มีการบนัทึกใด ๆ 
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ทักษะที่ สอง  วิธีค้นหาขุมทรัพย์ในเร่ือง 

ทกัษะอยา่งทีส่องทีต่อ้งพฒันาคือ วิธีการคน้พบขุมทรพัยใ์นเรือ่งทีคุ่ณเลือกไว ้ 

อะไรคือขุมทรพัยใ์นเร่ืองจากพระคมัภีร?์ เราเรียกความจริงฝ่ายวิญญาณท่ีพระเจา้ทรงถกัทอไวใ้นแต่ละเร่ืองว่า ‚ขุมทรพัย‛์ 

ขุมทรพัยด์งักล่าวประกอบดว้ยการสงัเกตและการปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  

 

การตั้งขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณน้ี คือราชกิจท่ีพระเจา้ทรงทาํกบัชีวิตของบุคคลในเร่ือง  

การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ คือความจริงฝ่ายวิญญาณท่ีเราจะนํามาใชคิ้ดและปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั  

 

ช่วยใหค้นทีแ่สวงหาไดพ้บ: จาํเร่ืองของฟิลิป และขุนนางไดห้รือไม่? ในกิจการ เราอ่านถึงขุนนางชาวเอธิโอเปียกาํลงันัง่บน

รถมา้ และอ่านหนังสืออิสยาห ์พระเจา้ทรงส่งฟิลิปเพื่ออธิบายพระคาํน้ัน การไดย้ินเร่ืองก็ดีอยู ่แต่การช่วยใหผู้ฟั้งไดเ้ขา้ใจ

เน้ือหาของเร่ืองน้ันสาํคญัมาก 

 
การค้นพบขุมทรัพย์ เรียกว่า “ข้อสังเกตฝ่ายวิญญาณ”  
คุณไม่ไดแ้ต่เพียงคน้เร่ืองราวในฐานะท่ีเป็นประวติัศาสตร์ แต่ยงัพยายามท่ีจะคน้ว่ามีอะไรเกิดข้ึนฝ่ายวิญญาณดว้ย 

ในแต่ละเร่ือง เราจะเห็นว่า พระเจา้ทรงมีแผนการสาํหรบัคนในเร่ืองน้ัน ๆ จากส่ิงท่ีพวกเขาเรียนรูห้รือไม่เรียนก็ตาม 

พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราเรียนอะไร น่ีเป็นวิธีหน่ึง ท่ีช่วยใหจ้าํและเขา้ใจเร่ืองพระคมัภีรไ์ด ้ 

 
ขณะท่ีเราพบผ่านบทสนทนา การกระทาํของคนในเร่ือง ใหส้งัเกตดว้ยว่า พระเจา้ทรงทาํการอย่างไรในน้ัน การเอาตวัเรา

เขา้ไปในเรือ่ง ช่วยใหคุ้ณไดพ้บขมุทรพัยฝ่์ายวญิญาณจากเร่ือง 

การที่จะพบขุมทรพัยฝ่์ายวิญญาณ ก็ตอ้งผ่านเขา้ไปในเร่ือง และมองดูว่า พระคมัภีรก์ล่าวถึงบุคคลหรือกลุ่มคนในเร่ือง

อย่างไร   พระเจา้ทรงทาํราชกิจของพระองคเ์พื่อสอนบางอย่างแก่พวกเขา 

อีกอย่างท่ีสาํคญัคือ ควรอ่านขอ้มูลท่ีมาก่อนเร่ืองน้ัน  มีอะไรที่จะทาํใหคุ้ณเขา้ใจบุคคลในเร่ืองมากขึ้ น  เขารูอ้ะไร  

เขามีประสบการณอ์ย่างไร 

 

ทบทวนการคน้ขอ้สังเกตฝ่ายวิญญาณ ... ท่ีปรึกษาผูป้ราชญเ์ปรื่อง 

ชาวบา้นบางคนไดท้ะเลาะทุ่มเถียงกนัเร่ืองบ่อน้ําและสิทธิการใชน้ํ้ามานาน  ดงัน้ันจึงพากนัไปหาที่ปรึกษา  เป็นท่ีรูก้นัดีว่า 

เขามกัถามคาํถามมากมาย เพราะว่า เขาตอ้งการเขา้ใจปัญหาเพื่อจะช่วยแนะนําอะไรดี ๆ  ได ้  

คาํถามแรกของเขาคือ “ไหน...เล่าสถานการณม์าซิ เป็นอย่างไร?  เอาแค่สองสามคาํก็พอ  อะไรเป็นปัญหา?” 
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หลงัจากท่ีชาวบา้นเล่าปัญหาใหเ้ขาฟังอย่างสั้น ๆ   เขาจึงถามว่า “มีอะไรเกิดข้ึนก่อนท่ีจะมีปัญหาไหม ? ถา้บอกไดก้็จะช่วย

ใหข้า้เขา้ใจเร่ืองน้ีดีขึ้ น”  หลงัจากน้ันชาวบา้นก็เล่าสาเหตุของการทะเลาะวิวาท  เขาจึงกล่าวว่า “ตอนน้ีเล่าเร่ืองทั้งหมดนะ  

เล่าชา้ ๆ ล่ะ”  ผูค้นจึงช่วยกนัเล่าเร่ือง 

ขณะท่ีกาํลงัเล่าเร่ืองอยู่น้ัน  เขาก็บอกใหห้ยุด และถามว่า “ไหน บอกมาซิว่า ตอนท่ีพวกเจา้ทะเลาะกนั มีใครพดูอะไร หรือ

ทาํอะไรไหม... เผ่ือว่าขา้จะเขา้ใจปัญหาดีขึ้ น” 

หลงัจากท่ีชาวบา้นตอบคาํถามไป   เขาก็ยงัถามต่อไปอีกว่า “ตอนน้ัน มีใครตดัสินใจ หรือคิดว่าจะทาํอะไรกนับา้งหรือ

เปล่า?”   เมื่อไรท่ีกล่าวถึงการเลือกน้ันเอง ... เขาก็ถามดว้ยว่า “แลว้เจา้เห็นผลไหมว่า จากการตดัสินใจของเจา้ ส่งผล

กระทบกบัใครบา้ง?” 

จากน้ันเขาก็คุยกบัชาวบา้นในลกัษณะน้ีไปอีก   กล่าวว่า “เล่าต่อนะ  บอกอีกหน่อย  ... หยุดตรงน้ี  “  เขามกัจะถามคาํถาม

เดิม ๆ  ถึงส่ิงท่ีชาวบา้นพดูหรือทาํ การตดัสินใจของพวกเขา และผลระยะยาวที่มาจากการเลือกของพวกเขา  

ในท่ีสุด ก็เล่าเร่ืองจบ  เป็นเพราะท่ีปรึกษาคนน้ีตั้งใจฟังคาํตอบของชาวบา้น  ทาํใหเ้ขาเขา้ใจเหตุของการทุ่มเถียงกนัและ

สามารถใหค้าํแนะนําที่ดีได ้

ในการเล่าเรื่ องเจาะใจ  เราตอ้งการรูข้อ้มูลอนัมีค่าซ่ึงบนัทึกอยู่ในเร่ืองราวในพระคมัภีรทุ์กเร่ือง   การที่จะหาขุมทรพัยน้ี์ให้

พบ เราตอ้งตั้งคาํถาม  เหมือน ๆ กนักบัท่ีปรึกษาไดถ้าม  แต่เราตอ้งไปลึกซ้ึงกว่าส่ิงท่ีเกิดขึ้ นในเร่ืองอนัเป็นเหตุการณท่ี์

เกิดขึ้ นในประวติัศาสตร ์  เราตอ้งการบทเรียนฝ่ายวิญญาณ 

อย่างแรกที่ท่ีปรึกษาบอกชาวบา้นคือ “อธิบายเหตุการณม์าสั้น ๆ”    เร่ืองราวในพระคมัภีรจ์ะมีปัญหาหรือความตึงเครียด

เกิดขึ้ น   เราเรียกว่า “สถานการณ ์หรือเหตุการณ”์ ก่อนท่ีเราจะเร่ิมตน้เร่ืองไปชา้ ๆ และตั้งคาํถาม  เราตอ้งมองหาส่ิงท่ี

เกิดขึ้ นในเร่ือง 

คนในเร่ืองหิวหรืออยู่ในอนัตรายหรือเปล่า? 

คนในเร่ืองตกใจหรือสบัสน หรือมีความขดัแยง้กนัใช่ไหม? 

เรารูว้่า เหตุการณน้ั์นทาํใหค้นในเร่ืองเป็นจริงมากขึ้ น เราก็เร่ิมมีความรูสึ้กตามไปกบัเร่ือง คิดว่า ถา้ตอ้งเจอเหตุการณอ์ย่าง

น้ัน  มนัจะเป็นอย่างไรนะ 

ก่อนท่ีชาวบา้นจะเล่าเร่ือง ท่ีปรึกษาไดข้อใหพ้วกเขาเล่าเร่ืองท่ีเกิดขึ้ นก่อนปัญหา เช่นเดียวกนั เราจะดูว่า มีอะไรเกิดข้ึนก่อน

เร่ืองน้ัน ๆ  อย่างน้ีเราเรียกว่า บริบท 

 

แตใ่หส้งัเกตว่า  แมบ้ริบทของเหตุการณจ์ะช่วยไดบ้า้ง แต่เราจะไปไกลว่า ที่ปรึกษาชาวบา้นทาํ เราจะมองหาบริบทฝ่าย

วิญญาณ   หนทางท่ีพระเจา้ทรงทาํราชกิจของพระองคใ์นชีวิตของบุคคลต่าง ๆ  เราอาจจะพยายามเขา้ไปในสถานการณน้ั์น  
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พวกเขาตอ้งต่อสูน้านเท่าไร เขารบัใชพ้ระเจา้มานานเท่าไร   การคน้บริบทฝ่ายวิญญาณจะช่วยใหเ้ราเขา้ใจเน้ือหาฝ่าย

วิญญาณของเร่ืองท่ีเรากาํลงัสืบคน้อยู่ 

ท่ีปรึกษาไดต้ั้งคาํถาม และบอกใหช้าวบา้นเล่าชา้ ๆ  และเขาจะคอยถามว่า พวกเขาพดูอะไร ทาํอะไร  ในการเล่าเรื่ องเจาะ

ใจ   เราจะเร่ิมท่ีตน้เร่ืองและค่อย ๆ ฟัง สงัเกตดูเหตุการณ ์คิดภาพในใจออกมาขณะท่ีเราอ่าน  เราถามตวัเองว่า เราเรียน

อะไรฝ่ายวญิญาณจากการกระท าและค าพดูของบคุคลในเรื่ องบา้ง  

เราจะพิจารณาดูทุกคนท่ีถูกกล่าวถึงในตอนน้ัน ๆ รวมทั้งพระเยซู และองคพ์ระบิดา  เราถามว่า “เราเรียนอะไรฝ่ายวิญญาณ

จาก   ส่ิงท่ีคนน้ันพดู และทาํอย่างไรบา้ง?”  คาํตอบท่ีไดคื้อ ขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณ 

การล่าขุมทรพัยไ์ปอย่างระวงั ชา้ ๆ แบบน้ี ทาํใหเ้รารูว้่า คนท่ีอยู่ในเร่ืองเขาพดู และทาํอะไรในชีวิตจริง เราเรียนรุม้ากมาย

เมื่อเราสงัเกตดูผลท่ีได ้และผลกระทบจากการเลือก 

นอกเหนือไปจากคาํถามของท่ีปรึกษาผูป้ราชญเ์ปร่ือง  เมื่อเราอ่านพระคมัภีร ์ เราตามหาพระเจา้  แมพ้ระนามของพระองค์

ไม่ไดถู้กเขียนเอาไวใ้นเร่ือง  เรามกัจะมองหาว่า พระเจา้ทรงทาํการในเร่ืองน้ัน ในชีวิตของบุคคลต่าง ๆ อย่างไร  และเราจะ

เรียนรูถึ้งพระองคอ์ย่างไร 

 
บุคคลในเร่ืองนัน้ เป็นคนจริง ๆ  

ใหคิ้ดถึงคนท่ีไดผ่้านประสบการณจ์ริงแบบในพระคมัภีร ์ คนท่ีมีเลือดเน้ืออย่างเรา  พวกเขามีความรูสึ้ก มีอารมณแ์บบเรา 

เขาจะรูสึ้กอย่างไรในเวลาน้ันนะ?  บางทีความรูสึ้กของเขากบัเราอาจไม่เหมือนกนั  ดงัน้ัน ถา้จะรูจ้กัเร่ืองใหม้ากขึ้ น ก็ให้

มองแต่ละคน  เป็นคน ๆ ไป เป็นตอน ๆ ไป 

ดูตอนแรกของเร่ือง  สงัเกต และฟัง  ถามตวัเองว่า  ฉนัจะเรียนรูจ้กัชีวติฝ่ายวญิญาณของเขาจากท่ีเห็นเขาท า ไดย้ินเขาพดู

อยา่งไร ... พวกเขากลวัหรือกลา้  เสียใจหรือมีความสขุ  เห็นอารมณแ์บบอ่ืน ๆไหม?   เห็นไหมวา่ อะไรเป็นตน้เหตท่ีุท าให้

เขารูสึ้กอยา่งน้ัน? 

ใหม้องดูการเลือกในแต่ละตอน  บางทีเขาอาจจะเลือกอีกแบบก็เป็นได ้ใหคิ้ดว่าบุคคลในทุกเร่ืองในพระคมัภีร ์ รวมถึงพระ

บิดาและพระเยซูอาจจะเลือกอีกอย่างก็ได ้

เมื่อเราเห็นว่า เป็นไปไดท่ี้บุคคลในเร่ืองอาจตดัสินใจแบบอ่ืน คุณกาํลงัพบกบัความจริง   การเลือกของแต่ละบุคคลเกิดขึ้ นใน

ใจก่อน จากน้ันเขาก็ลงมือกระทาํตามท่ีเลือกน้ัน   ในแต่ละเร่ือง เราจะพบเฉพาะทางท่ีเขาเลือกแลว้จริง ๆ  

เร่ิมคิดซิว่า ....ยงัมีทางเลือกอื่นอีกไหมท่ีอาจจะดีกว่า หรือ อาจจะไม่เขา้ท่า...? 
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บางครั้งการเลือกของบุคคลในเร่ือง เป็นการเลือกท่ีใชไ้ม่ได ้ ผลลพัทท่ี์ไดก้็คือ เป็นไปในทางลบและเจ็บปวด   บางครั้งเป็น

การเลือกท่ีดี ไดผ้ลดีเกิดขึ้ น  บางทีมีเร่ืองน่าประหลาดใจเกิดขึ้ น   บางทีดูเหมือนเป็นผลรา้ย แต่กลบักลายเป็นดี   เรา

จาํเป็นตอ้งรูสึ้กสงสยัว่า   มีใครอีกในเรื่ องท่ีไดร้บัผลจากการตดัสินใจน้ัน  และเขาไดร้บัผลอยา่งไร 

ถามตวัเองว่า เราเห็นพระเจา้ในเรื่ องอยา่งไร  และเราเรียนรูจ้ากการท่ีพระองคต์รสัและทรงกระท าอยา่งไร 

ดงัน้ัน น่ีเป็นส่ิงท่ีเราพบเป็นขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณ  เราอ่านแต่ละตอนและถามคาํถามแบบเดียวกนั  เรามองท่ีคาํ การ

กระทาํ การตดัสินใจต่าง ๆ หรือการตดัสินใจท่ีเป็นไปไปได ้และสงัเกตผลและผลกระทบต่อผูอ้ื่น  และตอ้งถามเสมอว่า เรา

เห็นราชกิจของพระเจา้ หรือส่ิงท่ีพระองคท์รงอนุญาตใหเ้กิดขึ้นในชีวติของคนเราอยา่งไร 

ขณะท่ีเรากาํลงัสาํรวจทุก ๆเร่ือง พยายามหาขุมทรพัยฝ่์ายวิญญาณ  ยงัมีคาํถามท่ีอาจถามไดอ้ีก 

 บุคคลในเร่ืองทาํและพดูอะไร 

 มนัแสดงใหเ้ห็นมิติฝ่ายวิญญาณในชีวิตเขาอย่างไร 

 จากเร่ืองจะรูไ้หมว่า เขาเป็นผูเ้ชื่อ ผูแ้สวงหา คนสงสยั หรือคนปฏิเสธพระเจา้ 

 ส่ิงท่ีเห็นคือความเชื่อ หรือความสงสยั 

 พระเจา้ไดท้รงใชเ้หตุการณใ์นเร่ืองเพื่อเตือน สอน หรือหนุนใจอย่างไร  

สาํหรบัคนท่ีชอบขอ้มูลรายละเอียด  คุณอาจใชค้าํถามท่ีแนะไวต่้อไปน้ี เพื่อใหคุ้ณคิดต่อยอดหาหนทางอื่น ๆ เพื่อพบ

ขุมทรพัยฝ่์ายวิญญาณได ้  

ถามตวัเองว่า  

 มีอะไรในเรื่ องท่ีท าใหแ้ปลกใจ  การกระท าของพระเจา้ หรือบคุคล  หรือผลจากพฤติกรรมของคนในเรื่ อง   ...ถา้

คุณฟังเร่ืองตามแบบท่ีพระเจา้ทรงนําเสนอไวใ้นพระคมัภีร ์  ดูซิว่า คุณจะหาเหตุผลใหก้บัตอนท่ีคุณรูสึ้ก

ประหลาดใจไดห้รือไม่ 

 มีเหตกุารณอ์ะไรเกิดขึ้นก่อน ท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจวา่ เหตใุดบคุคลในเรื่ องจึงกระท าเช่นน้ัน  

 เห็นพระลกัษณะของพระเจา้เปิดเผยออกมาไหม อยา่งเช่น ความอดทนนาน ความโกรธ ความรู ้ความยติุธรรม 

ความเมตา พระคณุ ความกรณุา ความห่วงใยคนท่ีอ่อนแอ ความรกัท่ีเท่าเทียมใหท้กุคน 

 พระเจา้ทรงแสดงพระลกัษณะของพระองคแ์ก่ใคร  และมันสอนอะไรเรา 

 เราจะรูจ้ากเรื่ องไหมวา่ คน ๆ น้ันเป็นผูเ้ช่ือหรือไม่ใช่ 

 คนในเรื่ องก าลงัแสวงหาพระเจา้อยา่งจริงใจ หรือเป็นคนขี้สงสยั หรือใจแขง็ ไม่รบัพระเจา้ 

 มีคนท่ีเผชิญกับปัญหาอย ูห่รือเปล่า ถา้มี ปัญหาน้ันใหญเ่พียงใด 

 คนท่ีพบปัญหาน้ันจดัการกับปัญหาอยา่งไร 

 หากคนน้ันมาขอความช่วยเหลือจากพระเจา้ เขาขอพระองคอ์ยา่งไร  

 เขามาหาพระเจา้ดว้ยความถอ่มใจหรือโอหงั 
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 พระเจา้ทรงตอบท่าทีของเขาอยา่งไร  เราเห็นจากอะไร 

 มีผูน้ าในเรื่ องท่ีติดตามพระเจา้ไหม หากมี ผลของการเช่ือฟังเป็นอยา่งไร  

 มีผูน้ าในเรื่ องท่ีไม่เช่ือฟังพระเจา้หรือไม่ ผลเป็นอยา่งไร  

 บคุคลในเรื่ องมีการเปล่ียนความเช่ือ หรือทศันคติหรือไม่  

 บคุคลในเรื่ องแสดงใหเ้ราเห็นวา่ เขามีส่ิงตอ่ไปน้ีหรือไม่... ความเช่ือ รกั ..กรณุา โกรธ กลวั มีควมหวงั  มีอคติ  

ขี้สงสยั โลภ สบัสน ไม่รูเ้รื่ องเลย  มีปัญญา มีความนับถือผูอ่ื้น  ไม่นับถือใคร  เช่ือโชคลาง ... หรืออะไร ๆ ท่ี

มากไปกวา่น้ี 

 พระเจา้ทรงตอบความเช่ือ ความรูสึ้ก การกระท า ค าพดูของคนอยา่งไร  และการตอบของพระองคน้ั์นสอนอะไร

เรา 

 มีคนในเรื่ องท่ีเปล่ียนพฤติกรรมหรือไม่ 

 อะไรท าใหเ้ขาเปล่ียน 

 เกิดอะไรขึ้นเม่ือเขาเปล่ียน เรื่ องน้ีสอนอะไรแก่เรา 

 มีเรื่ องอัศจรรยเ์หนือธรรมชาติเกิดขึ้นในเรื่ องหรือเปล่า  ถา้มี มันสง่ผลอะไรใหบ้คุคลในเรื่ อง    

 

วิธีหาขุมทรัพย์เรียกว่า  การปรับใช้ฝ่ายวิญญาณ 

หลงัจากท่ีเราอ่านเร่ืองอย่างละเอียด เราอยากรูว้่า เร่ืองน้ีมีความหมายอย่างไรต่อเรา  เราจึงตอ้งมาดู การปรบัใชฝ่้าย

วญิญาณ เราทาํไดโ้ดยเอาตวัเองเขา้ไปในเร่ืองท่ีเรากาํลงัตั้งขอ้สงัเกต   เรามองเร่ืองผ่านบุคคลเหล่าน้ัน  ต่อมาเราดูจากใน

มานอก... เป็นตอน ๆ เราเขา้ไปดูขอ้สงัเกตแต่ละขอ้ท่ีเราคน้พบ 

กุญแจสู่ความสาํเร็จในการเล่าเร่ืองเจาะใจ ... การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณน้ัน ตอ้งสรา้งขึ้ นจากขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณท่ีคุณ

คน้พบในเร่ือง  

ถามตวัเองว่า  

1. จากท่ีเห็นเหตุการณใ์นเร่ือง... มนัเกิดขึ้ นในปัจจุบนับา้งหรือไม่? 

2. หากเกิดขึ้ น  มนัมีอะไรที่คลา้ยคลึงกนั? 

3. มนัเคยเกิดขึ้ นกบัตวัเองหรือคนรูจ้กับา้งหรือไม่? 

4. มนัเกิดขึ้ นในเวลาน้ีหรือไม่  หากใช่ มนัเกิดขึ้ นอย่างไร และเร่ืองน้ีจะช่วยเราไดอ้ย่างไร? 

 

พยายามใชค้าํถามเดียวกนัท่ีช่วยใหคุ้ณคน้พบ ขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณ เพื่อคน้พบการปรบัใชเ้ป็นการส่วนตวั  

อาจจะถามว่า  

 นัน่ซิ มนัเคยเกิดกบัตวัเองมาก่อน แลว้เราพดูอะไร ทาํอะไรล่ะ 

 เรามีทางเลือกอื่นไหม เราตดัสินใจอย่างไร 
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 ฉนัควรทาํอะไร  ผลของการเลือกเป็นอย่างไร 

 มีใครบา้งท่ีไดร้บัผลจากการเลือกของเรา และรบัผลน้ันอย่างไร 

 หากตอ้งเดินผ่านประสบการณเ์ช่นน้ันในเวลาน้ี ตวัเองจะโตต้อบอย่างไร  มีอะไรที่เรียนจากเร่ืองท่ีช่วยใหรู้ ้

ว่า ควรทาํอย่างไร 

ท่ีสุด ในเร่ือง ถามตวัเองว่า  

 ไดเ้ห็นพระเจา้ทรงทาํการในสถานการณข์องตวัเอง หรือในชีวิตของคนอื่นท่ีอยู่ในสภาพเช่นเร่ืองน้ีอย่างไร 

 ไดเ้รียนรูอ้ะไร  หรือมีอะไรที่ตอ้งเรียนเกี่ยวกบัพระเจา้และพระลกัษณะของพระองคบ์า้ง 

 

เมื่อคุณอ่านเร่ืองเป็นครั้งแรก  เร่ืองราวน้ันอาจจะดูสบัสน  คุณอาจคิดว่า ทาํไมพระเจา้จึงทรงตอบคนในเร่ืองเช่นน้ัน  หรือ 

“เร่ืองน้ีดีนะ แต่ไม่เห็นอะไรฝ่ายวิญญาณเลย และก็ไม่เห็นอะไรท่ีเกี่ยวขอ้งกบัชีวิตดว้ย” 

 

คอยดูสิ่งน้ี    ทุกเร่ืองในพระคมัภีรจ์ะมีบางส่ิงสาํหรบัเราอยู่แลว้ ดูซิว่า จากพระคมัภีรส์องตอนขา้งล่างน้ี  มีอะไรที่บอกถึง

ประโยชน์ของขอ้มูลท่ีพระเจา้ทรงบรรจุไวใ้นพระคมัภีร ์  ความเขา้ใจตรงน้ีจะช่วยใหคุ้ณพยายามท่ีจะคน้หาว่า เหตุใดพระเจา้

จึงทรงกระทาํการอย่างหน่ึงอย่างใดในเหตุการณต่์างๆ  และเพื่อท่ีจะรูว้่า มีขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณ และการปรบัใชอ้ยู่ในทุกๆ 

ตอนของพระคมัภีร ์ 

 

พระคมัภีรท์กุตอนไดร้บัการดลใจจากพระเจา้  และ* เป็นประโยชน์ในการสอน การตกัเตือนวา่กล่าว  

การปรบัปรงุแกไ้ขคนใหดี้ และการอบรมในทางธรรม  เพ่ือคนของพระเจา้จะพรกัพรอ้มท่ีจะกระท าการดีทกุอยา่ง 

    2 ทิโมธี 3:16-17 

 

    เหตกุารณเ์หล่าน้ีไดบ้งัเกิดแก่เขาเพ่ือเป็นตวัอยา่ง และไดบ้นัทึกไวเ้พ่ือเตือนสติเราทัง้หลาย ซ่ึงก าลงัประสบวาระสดุทา้ย

แห่งบรรดายคุเก่า  เหตฉุะน้ันคนท่ีคิดวา่ตวัเองมัน่คงดีแลว้ ก็จงระวงัใหดี้ กลวัวา่จะลม้ลง ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับ

ท่าน นอกเหนือจากการทดลองซ่ึงเคยเกิดกับมนุษยท์ัง้หลาย พระเจา้ทรงสตัยธ์รรม พระองคจ์ะไม่ทรงใหท่้านตอ้งถกู

ทดลองเกินกวา่ท่ีท่านจะทนได ้และเม่ือท่านถกูทดลองน้ัน พระองคจ์ะทรงโปรดใหท่้านมีทางท่ีจะ หลีกเล่ียงไดด้ว้ย เพ่ือ

ท่านจะมีก าลงัทนได ้

   1 โครินธ ์10:11-13 

    ขอ้ความดงักล่าวบอกไวว้่า ทุกคาํในพระคมัภีร ์รวมไปถึงเร่ืองราวต่าง ๆ น้ัน ถูกเขียนขึ้ นมาถึงเรา เพื่อเรา พระเจา้ไม่ได้

ทรงเขียนขึ้ นมาเป็นเร่ืองเฉย ๆ แต่เป็นเร่ืองท่ีมีความหมาย    เราจึงควรอ่านเร่ืองราวในพระคมัภีรเ์พื่อคน้ว่า ขอ้มูล

เหล่าน้ันมีความหมายอย่างไรกบัเรา 
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 ในฐานะท่ีเป็นคนเล่าเร่ือง และเป็นคนตั้งคาํถาม เรามีขั้นตอนท่ีช่วยใหค้นฟังคน้พบความจริงดว้ยตวัเอง  

คุณไม่อาจน าคนฟังไปสู่ขุมทรพัยไ์ด ้

จนกว่าคุณคน้พบขุมทรพัยน์ั้นดว้ยตวัเองเสียก่อน! 

 

ถา้คนเล่าเร่ืองไม่ไดร้บัผลกระทบใดๆ ฝ่ายวิญญาณจากเร่ืองราวในขณะท่ีเตรียมเร่ืองอยู่น้ัน ก็ควรกลบัไปแสวงหาพระเจา้ ดู

ว่า มีความจริงอะไรท่ีคุณอาจจะกา้วขา้มไป หากคุณเดินตามแนวทางเพื่อคน้ขุมทรพัยจ์ริง ๆ และยงัคน้ความจริงฝ่าย

วิญญาณไม่พบ  เท่ากบัคุณไม่พรอ้มท่ีจะเล่าใหค้นอื่น ๆ ฟัง 

 

เมื่อคุณอ่านเร่ืองจนจบ และพบบทเรียนหรือขุมทรพัยห์ลายอย่าง ก็เร่ิมตน้ตั้งคาํถามท่ีจะช่วยนําใหผู้ฟั้งคน้พบขุมทรพัยน้ั์น

ดว้ยตวัเอง 

 ความส าคญัของค าถาม 

คุณจะรูสึ้กต่ืนเตน้มาก หากคุณเดินออกไปและพบขุมทรพัย ์!  คุณจะเอามนักลบัไปเล่าใหเ้พื่อน ๆ ฟัง และถา้แบ่งใหเ้ขา

เพื่อน ๆ ก็จะพอใจมาก  แต่ความสุขท่ีไดร้บัขุมทรพัยน้ั์น ไม่เท่ากบัคนท่ีไปพบมนั  การคน้พบคือความต่ืนเตน้! 

 

ใหใ้ชค้าํถามง่าย ๆ ระหว่างท่ีเร่ิมตน้สอนโดยวิธีใชค้าํถาม  น่ีเป็นแนวคิดท่ีจะช่วยใหคุ้ณประสบความสาํเร็จในการเล่าเร่ือง

เจาะใจ!    

หลายคนไม่ทราบว่า มีความจริงฝ่ายวิญญาณมากมายในพระคมัภีร ์บางคนรูว้่า มีขุมทรพัยฝ่์ายวิญญาณในเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ี

บนัทึกไว ้ แต่พวกเขาไม่สามารถคน้หาขุมทรพัยจ์นพบ  เมื่อคนไดม้ีโอกาสคน้พบขอ้มูลท่ีเรียบง่าย และมีคนยอมรบัส่ิงท่ีเขา

พบ ทาํใหม้ีกาํลงัใจท่ีจะคน้หาคาํตอบมากขึ้ น  

ผูเ้ชื่อหลายคนไม่คุน้กบัการฟังคาํและความหมายของเร่ืองราวในพระคมัภีรอ์ย่างตั้งอกตั้งใจ  ดงัน้ันคาํถามท่ีมีเป้าหมายทุก

แบบจึงมีประโยชน์ท่ีจะช่วยใหเ้ขาพบขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณดว้ยตวัเอง    

ในการเล่าเร่ืองเจาะใจ ขณะท่ีเราเร่ิมตน้กบัผูเ้รียนกลุ่มใหม่ เราก็มกันําเขาไปสู่ทรพัยด์ว้ยวิธีง่าย ๆ  แทบจะยื่นใหเ้ลย ครูท่ีมี

ความชาํนาญก็สามารถนําผูฟั้งใหเ้กิดความรูสึ้กว่า เขาเป็นผูค้น้พบขุมทรพัยน้ั์นดว้ยตวัเอง  เมื่อใครสกัคนสามารคน้พบ

ขุมทรพัยไ์ด ้เขาก็มีกาํลงัใจท่ีจะคน้หาต่อไป 

 คนท่ีผ่านโรงเรียนพระคมัภีรม์า อาจรูว้ิธีจดัแบ่งเร่ืองราวเป็นตอน ๆ  รูจ้กัวิเคราะหเ์ร่ือง แต่อาจยงัไม่ได ้มีทกัษะในการฟัง

เร่ืองราวทั้งหมดเป็นองคร์วม อย่างท่ีกล่าวมาแลว้ว่า    การเล่าเร่ืองเจาะใจเป็นวิธีท่ีจะทาํใหเ้ร่ืองราวเป็นเร่ืองเดียวกนั และ

คนฟังก็จะฟังเร่ืองราวน้ันเป็นเหมือนส่ิงท่ีบรรจุความจริงโดยไม่ตอ้งไปพึ่งพาพระคมัภีรข์อ้อื่น ๆ      



43 
 

พาตกหลุม บางครั้ง เราไดพ้บคนท่ีอาจจะไม่ไดม้ีหรือมีการศึกษาพระคมัภีรม์าก่อน  พวกเขาคิดว่า เขารูพ้ระคมัภีรห์มดแลว้  

เพื่อท่ีจะช่วยเขา คุณใชค้าํถามมาช่วยใหค้นท่ีเขา้ใจผิดเหล่าน้ี ไดก้า้วลงหลุมอย่างเต็มใจ  หลุมในท่ีน้ี หมายถึงความคิดผิดๆ  

สนันิษฐานผิดๆ ซ่ึงไม่ตรงกบัเร่ืองเลย  ดงัน้ัน คุณใชค้าํถามท่ีจะช่วยใหค้นท่ีไม่ตั้งใจฟัง ตอบผิด ๆ แลว้คุณก็อาจจะตอบเพียง

ว่า “ อืม ... น่าสนใจนะ”  แลว้ก็ดาํเนินเร่ืองของคุณต่อไป  

เมื่อมีการอภิปรายตอบโต ้ และคาํตอบท่ีถูกก็โดดเด่นขึ้ นมา  พวกเขาก็จะเร่ิมเขา้ใจว่า เขาคิดผิดไปแลว้  คุณไม่ไดแ้กไ้ขเขา

ตรง ๆ  แต่ความผิดพลาดของเขาจะทาํใหเ้ขาเห็นว่า เขาไม่ไดรู้ม้ากอย่างท่ีคิด   ประสบการณแ์บบน้ี ทาํใหพ้วกเขาสนใจมาก

ขึ้ น ตั้งใจฟัง เรียนรูม้ากขึ้ นกว่าเดิม 

 บางครั้งคนฟังพบว่า เร่ืองเดียวกนัท่ีเคยไดย้ินมาก่อนน้ัน มีขอ้มูลท่ีผิดพลาด  และพบว่า เขาจบัเร่ืองราวไดน้้อยมาก  พวก

เขาจะเร่ิมตระหนักว่า จะตอ้งฟังใหดี้มากขึ้ นว่าเร่ืองราวจริง ๆ เป็นอย่างไร 

พระวิญญาณบริสุทธิ์  พระอาจารยผู์ย้ิ่งใหญ ่  

ในฐานะเป็นผูเ้ชื่อ เมื่อเราพบคนท่ียงัไม่ไดร้บัความรอด  เราจะอา้งพระธรรมยอหน์ 3:16 แลว้จากน้ันก็ไม่พดูหรืออธิบาย

อะไรเลยหรือเปล่า?   เราพยายามไม่คุยสนทนาพระธรรมตอนน้ันเพราะเราคิดว่า พระวิญญาณจะทรงเป็นผูส้อนตามหน้าท่ี

ของพระองคอ์ย่างน้ันหรือ?  ไม่ใช่เลย... ถา้เป็นไปไดเ้ราก็จะคุยพระธรรมขอ้น้ัน  

พระคมัภีรไ์ดบ้อกเราว่า พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงนําเราไปถึงความจริงทั้งปวง  แต่ขณะท่ีเราเดินทางไปรอบโลกเพื่อ

แบ่งปันวิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจ    เราเสียใจท่ีพบว่า ผูเ้ชื่อส่วนใหญ่กลบัไม่รูว้่า มีขุมทรพัยอ์ยู่ในเร่ืองราวจากพระคมัภีร ์ น่ียงั

ไม่ตอ้งพดูถึงว่า พระเจา้จะทรงช่วยใหเ้ขาเรียนรูค้วามจริง  

พระวิญญาณทรงรอท่ีจะสอน ทรงยืนอยู่หน้าหอ้งเรียนท่ีว่างเปล่า! 

 ในการเล่าเร่ืองเจาะใจ เมื่อเราเตรียมเร่ืองราว   เราทลูขอใหพ้ระเจา้เปิดตาใหเ้ราเห็นขุมทรพัยใ์นเร่ือง และเมื่อเราพึ่งพา

พระองคใ์นการตั้งคาํถามเพื่อนําใหค้นอื่นไดพ้บขุมทรพัยอ์ย่างท่ีเราพบ   ขณะท่ีเราถาม เราอธิษฐานขอพระองคท์รงนําการ

สนทนา  และขณะท่ีคนฟังเร่ิมคน้พบขุมทรพัย ์เราก็ตระหนักชดัว่า พระองคต์รสักบัทุกหวัใจในหอ้งเรียน รวมทั้งตรสักบัใจ

ของเราดว้ย        

บางครั้ง อาจมีคาํถามจากผูฟั้ง ท่ีทาํใหต้อ้งใชเ้ร่ืองอื่น หรือพระธรรมตอนอื่น ๆ เพื่อช่วยตอบใหก้ระจ่าง  หากคุณรูว้่า จะ

ตอบอย่างไร  เป็นพระธรรมตอนไหน คุณก็ควรถามพระเจา้ว่า คุณควรจะตอบเขาแค่ไหน หรือเพียงตอบสั้น ๆ  หรือพระเจา้

อาจทรงนําใหพ้ดูว่า “คาํถามน้ีดีมาก  แต่ใหเ้รารออีกนิดเพราะมนัเป็นอีกเร่ืองหน่ึง และคราวต่อไป ผมจะเตรียมเร่ืองจาก

พระคมัภีรท่ี์สามารถตอบคาํถามของคุณได”้ 

 ใหต่ื้นตวัต่อความตอ้งการของคนฟังเสมอ  พระวิญญาณบริสุทธ์ิ หรือความหิวฝ่ายวิญญาณของคน ๆ หน่ึง อาจทาํใหเ้กิด

คาํถามท่ีไม่คาดคิดมาก่อน  ใหอ้ธิษฐานเพื่อจะรูว้่า คาํถามท่ีนอกเร่ืองน้ัน จะเป็นการทรงนําของพระเจา้เพื่อใหท้ั้งชั้นได้

คน้พบความจริงอะไรบางอย่างหรือไม่   อย่าปล่อยโอกาสน้ันไป ใหต้อบคาํถามทนัที!   
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ผูเ้ล่าที่ใชว้ิธีการสนทนาแบบเล่าเร่ืองเจาะใจ    จะค่อย ๆ เพิ่มทกัษะในการตั้งคาํถามดี ๆ   เมื่อผูฟั้งเร่ิมตน้คน้พบขุมทรพัย์

ของเขาเองแลว้   ผูนํ้าที่ฉลาดย่อมถอยออกมา ไม่ใหเ้งื่อนงาํที่โจ่งแจง้เกินไป    ค่อย ๆ นําใหผู้ต้อบน้ันพบขุมทรพัยม์ากขึ้ น 

ทีละน้อยดว้ยตวัเอง    การเห็นพระเจา้ทรงนําพวกเขาใหค้น้พบน้ัน เป็นเวลาท่ีน่าตื่นเตน้จริง ๆ     

แสดงความรกั 

เมื่อเราใชว้ิธีการสนทนาแลกเปล่ียน  เราตอ้งใชกุ้ญแจสู่ความสาํเร็จท่ีอยู่ใน  

1 โครินธ ์13.1   แมเ้ราจะพดูภาษาแปลก ๆ ได ้เป็นภาษามนุษยก์็ดี เป็นภาษาทตูสวรรคก์็ดี  แต่ไม่มีความรกั  ขา้พเจา้ก็

เป็นเหมือนฆอ้งหรือฉาบท่ีกาํลงัส่งเสียง 

รูว้่า คนส่วนใหญ่กลวั เมื่อพวกเขาตอ้งยืนพดูต่อหน้าคนเป็นกลุ่ม    ดงัน้ัน คุณจะตอ้งหนุนใจพวกเขาเสมอ 

บางครั้ง คุณอบรมผูนํ้าหรือศิษยาภิบาล พวกเขาไม่มีปัญหาเร่ืองการพดูต่อหน้าคนหมู่มาก แต่.. พวกเขาไม่เคยถูกแกไ้ขต่อ

หน้าผูอ้ื่น... นัน่คือปัญหา! 

ดงัน้ันขณะท่ีใชก้ารสนทนาแลกเปล่ียนความคิด ก็ขอใหไ้วต่อการตอบของคนท่ีขี้ กลวั กบัคนท่ีเป็นผูนํ้าซ่ึงไม่ชินกบัการถูก

แกไ้ขต่อหน้าสาธารณชน  ขณะท่ีผูฟั้งเล่าเร่ืองทบทวน หรือตอบคาํถาม หรือเสนอขอ้สงัเกตของตนเอง จาํไวว้่า พวกเขาจะ

ตอบคาํถามไม่ถูกตอ้งขนาดไหน ก็ขอใหเ้ราสุภาพและใหก้าํลงัใจขณะท่ีแกไ้ขพวกเขาเสมอ 

การแกไ้ขอย่างสุภาพดว้ยรอยยิ้ มน้ัน จะไดร้บัการยอมรบัง่ายกว่าการทาํหน้าดุดนั ในฐานะเป็นผูเ้ล่า คุณเป็นคนท่ีสรา้ง

บรรยากาศของกลุ่ม  คุณเลือกไดว้่าจะใหเ้ขาเกิดความรูสึ้กว่าตอ้งคน้หา ตอ้งคน้ใหพ้บ โดยกระตุน้ใหเ้ขาเสนอความเห็น 

และความคิดของเขา  หรือคุณจะสรา้งความเครียด ทาํใหเ้กิดความทอ้ถอยได ้โดยทาํใหเ้ขารูสึ้กว่า การสนทนาเป็นเหมือน

การสอบ และพวกเขาจะตอ้งตอบให ้”ถูกตอ้ง”เท่าน้ัน  

อีกอย่างหน่ึง ในขณะท่ีคุณตอ้งพยายามจาํเร่ือง และตั้งคาํถาม ใหคิ้ดถึงทุกคนท่ีคุณนําเขา้อยู่  ตอบเขา และจาํไวเ้สมอว่า 

ทกัษะไม่ใช่ส่ิงสาํคญัท่ีสุด แต่เป็นความรกัท่ีแสดงออกมาพรอ้มกบัการใชท้กัษะน้ัน  

 

ทกัษะทีส่าม วิธีตั้งค  าถาม  

เป้าหมายหลกั และผลลพัธข์องการเล่าเรือ่งจากพระคมัภีรพ์รอ้มกบัการสนทนาก็คือ  

 การเรียนรูจ้กัพระลักษณะของพระเจา้  

 เรียนรูส่ิ้งท่ีพระองคท์รงประสงคจ์ากมนุษย์  

  เห็นตวัเองและยอมรบัความจริงเก่ียวกบัตวัเอง  
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หลงัจากการเล่าเร่ืองเจาะใจในเคนยา ผูนํ้าในการสรา้งคริสตจกัรแห่งหน่ึงตั้งขอ้สงัเกตท่ีดีมาก เขาเป็นคนท่ีไดร้บัการอบรม

ทางศาสนศาตรม์าอย่างดี เขาท้ิงงานธุรกิจในเมืองเพื่อมารบัใช ้จากการทาํงานส่ีปี เขาเห็นผลน้อยมากในการทาํงานกบั

ชาวบา้น  

เขาใชเ้วลาเดินทางบนหลงัอฐูถึงสองวนั อีกหน่ึงวนั โบกรถบรรทุกท่ีผ่านมา และอีกหน่ึงวนับนรถโดยสารเพื่อมาร่วมการ

อบรม   เขาชอบส่ิงท่ีไดเ้รียนมาก รูสึ้กว่าตวัเองไดร้บัประโยชน์สงูสุด ! กล่าวว่า ‚ ผมสอนส่ิงท่ีคนอื่นสอนผมมา ผมไม่เคยรู ้

มาก่อนว่า จะเรียนจากพระคมัภีรโ์ดยตรงไดอ้ย่างไร ตอนน้ี เห็นแลว้ว่า ไม่มีทางท่ีผมจะพาคนไปยงัท่ี ๆ ผมไม่เคยไปมา

ก่อน”   

 

น่ีเป็นเหตผุลทีเ่ราตอ้งใชค้  าถาม  

ประการแรก ผูเ้ล่าจะเรียนรูข้อ้มูลใหม่จากพระคาํของพระเจา้ จากน้ันก็นําคนอื่นสู่ความจริงอนัทรงคุณค่า 

การนําดว้ย “เศษขนมปัง”  เป็นทกัษะท่ีเราฝึกฝนกนั  คนท่ีเร่ิมทาํตามหลกัสตูร เล่าเร่ืองเจาะใจมกัพยายามถามคาํถามยอด 

ๆ คาํถามเดียวเพื่อเพื่อนําสู่ความจริง    อย่างน้ีมกัไม่ค่อยไดผ้ล จะเอากอ้นขนมปังเป็นเหยื่อล่อนกใหเ้ขา้กรงดว้ยการโยนไว้

หน้ากรงเลยไม่ไดผ้ลเหมือนกบัการค่อย ๆ ใหน้กตามรอยเศษขนมปังมาถึงหน้ากรง    ในทาํนองเดียวกนั  เมื่อเราตอ้งการ

ใชโ้จทยค์าํถามนําคนไปสู่ความจริงฝ่ายวิญญาณ  ก็ควรป้อนคาํถามนําง่าย ๆ เล็ก ๆ เป็นชุดเรียงกนัเพื่อช่วยใหเ้ขาไดค้น้พบ

ความจริง   

 

ขอใหส้งัเกตดี ๆ   

ตอนน้ีเราจะฝึกเล่าเร่ืองของอบัรามและซาราย  ในเร่ืองน้ี และเร่ืองอื่น ๆ ถดัไป เราจะพบขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณ การปรบัใช้

และคาํถามท่ีเตรียมไวใ้หคุ้ณแลว้   แต่ในการเล่าเร่ืองเจาะใจ เราบอกว่า คุณจะตอ้งไม่เขียนคาํถามของคุณ  เพราะว่า มนั

กวนการตอบโตก้นัระหว่างสองฝ่าย   เราไดเ้ตรียมคาํถามในคู่มือน้ีเพื่อคนท่ีอ่านออก กบัคนท่ีไม่สามารถเขา้อบรม การเล่า

เรื่ องเจาะใจ   พวกเขาจะไดเ้ดินตามขั้นตอนของเราไดอ้ย่างถูกตอ้ง   มนัเป็นเพียงตวัอย่างคาํถาม ไม่นานคุณจะสรา้งทกัษะน้ี

ขึ้ นมาได ้ คิดออกมาเป็นคาํถามเลย 

 

การตั้งค าถามทีช่่วยใหค้น้พบขุมทรพัย  ์

จะตั้งโจทยค์าํถามท่ีช่วยใหค้นฟังคน้พบขุมทรพัยท่ี์คุณไดพ้บ  ตอ้งกลบัไปท่ีตน้เร่ืองน้ัน ๆ   เดินผ่านเร่ืองในความคิด  คิดถึง

ขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณท่ีเคยพบ   นึกถึงท่ีปรึกษาผูเ้ชี่ยวชาญถามแลว้ ถามอีกในแต่ละตอน น่ีเป็นวิธีช่วยใหคุ้ณพบขอ้สงัเกต

ฝ่ายวิญญาณ 

 
เช่นกนั  คุณอาจตอ้งตั้งคาํถามเป็นชุดเพื่อช่วยใหพ้วกเขาคน้พบอย่างท่ีคุณเคยทาํผ่านมาก่อน    คุณใชค้าํถามเดิมน้ันได้

เสมอ   

ตวัอย่างเช่น หากเล่าเร่ืองของปฐมกาล 12.10-20 ตอนท่ีเตรียมเร่ือง คุณอาจจะสงัเกตเห็นอะไรหลายอย่าง ตั้งแต่ขอ้แรก 

ๆทีเดียว  

10 เกิดกนัดารอาหารทีแ่ควน้คานาอนั อบัรามจึงไปอาศยัอยู่ทีป่ระเทศอียิปต์ ดว้ยว่าในคานาอนัอดอยาก
อาหารนกั 11 เมื่อใกลจ้ะเขา้อียิปต์ อบัรามก็พดูกบันางซารายภรรยาว่า "ฉนัรู้ว่าเจ้าเป็นหญิงรูปงาม 12 
เมื่อคนอียิปต์เห็นเจ้า เขาจะว่า 'หญิงคนนีเ้ป็นภรรยาของเขา' แลว้ก็จะฆ่าฉนัเสีย แต่จะไวชี้วิตเจ้า 13 ขอให้
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บอกว่าเจ้าเป็นนอ้งสาวของฉนั* เพือ่ฉนัจะไดร้บัการตอ้นรบัอย่างดีเพราะเจ้า และเขาจะไวชี้วิตฉนัเพราะ
เจ้า"   

คุณอาจสงัเกตตั้งแต่ตน้เร่ืองว่า  อบัรามน่าจะวางใจพระเจา้ แต่กลบัแสดงว่าตนเองกลวัเพียงไร   เขาหนีจากคานาอนัไป

อียิปตเ์พราะเกิดกนัดารอาหาร เขาขอใหซ้ารายโกหกเพื่อปกป้องตวัเขา (บางท่านอาจสงัเกตว่า ต่อมายาโคบและครอบครวั

ไดร้บัการทรงนําจากพระเจา้ไปอียิปต ์แต่คาํว่า พระเจา้ทรงน าไปน้ัน ทาํใหเ้ราเห็นความแตกต่างของเหตุการณท์ั้งสอง) 

หลงัจากท่ีคน้พบ มีขอ้สงัเกตหลายอย่าง  คุณก็ตอ้งกลบัไปสรา้งการปรบัไปใชใ้นชีวิตจากขอ้สงัเกตเหล่าน้ัน คุณอาจเห็นว่า 

พระเจา้ประทานสญัญากบัทุกคนโดยมีเงื่อนไขคือ เขาตอ้งเชื่อฟังพระวจนะของพระเจา้ คุณอาจเห็นว่า เราอาจตดัสินใจผิด

เมื่อเครียด และไปขอความช่วยเหลือจากโลกแทนท่ีจะมาหาพระเจา้  

และเราจะเห็นว่า ในช่วงเวลาท่ีเราเป็นอย่างน้ัน เราทาํบาปมากขึ้ นไปอีก อาจเป็นการสมคบคิด การโกหก หรือโดยการเอา

คนท่ีเขาวางใจในตวัเราเขา้มาพวัพนักบับาปของเราดว้ย!  

 

เปลี่ยนขอ้สงัเกตไปเป็นค าถาม 

วางคาํถามไวใ้นเร่ือง    ขณะท่ีคุณตั้งคาํถามเพื่อนําใหผู้ฟั้งไปพบขุมทรพัยท่ี์คุณพบมาก่อนหน้าน้ี   ใหว้างคาํถามในเร่ือง  

 

ต่อไปน้ีเป็นคาํถามจากขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณ ท่ีจะช่วยใหเ้ราคน้พบความจริงมากมาย โดยตั้งขึ้ นมาจากขอ้สงัเกตฝ่าย

วิญญาณ 

 

1. จากเรื่ องท่ีเราพดูถึงคราวท่ีแลว้ พระเจา้ตรสัสัง่ใหอ้ับรามไปท่ีไหน และพระองคต์รสัสญัญาวา่ จะทรงท าอะไรใหอ้ับราม ?  

2. เราเห็นวา่ อับรามออกจากแผน่ดินท่ีพระเจา้ทรงสญัญาเพราะเกิดกันดารอาหาร เขาไปขอความช่วยเหลือจากอียิปต ์  คิด

ดซิู มีอะไรท่ีอับรามน่าจะท าไดดี้กวา่น้ีเม่ือเกิดการขาดแคลนขึ้น?  

3. จากเน้ือเร่ือง  อารมณแ์บบไหนท่ีควบคุมอบัรามอยู่? คุณมองเห็นอะไรตอนท่ีอบัรามสัง่ใหซ้ารายบอกคนในอียิปต?์  คุณ

คิดอย่างไร? 

4.เมื่อเราคุยกนัถึงเร่ืองก่อนหน้าน้ี  จาํไดไ้หมว่า  พระเจา้ไดใ้หค้าํสญัญาที่จะช่วยใหเ้ขากลา้หาญและไม่กลวับา้งหรือเปล่า?  

ถา้มี คาํสญัญาน้ันคืออะไร?  สาํหรบัคุณแลว้ อบัรามไดว้างใจอะไร?  

5.มีคนใกลช้ิดอบัราฮมัไดร้บัผลจากความบาปของเขาไหม ? คุณเห็นอะไร? 

 

หลงัจากทีผู่ฟั้งไดต้ั้งขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณ ระหว่างการสนทนาแลกเปลี่ยน    ใหดู้ตวัอยา่งค าถามซ่ึงอาจจะช่วยให้

คน้พบวิธีการปรบัใช ้

 
1.พระเจา้ทรงสัง่ใหอ้บัรามอยู่ในท่ีแห่งหน่ึงเพื่อจะไดร้บัพร เราเองเคยไดค้าํสัง่จากพระเจา้ว่า ควรจะอยู่ท่ีไหนเพื่อไดร้บัพร

บา้งหรือไม่?   อาจจะไม่มีแบบน้ัน     แต่เราจะพบหลกัการดาํเนินชีวิตใหไ้ดร้บัพรอย่างไร? ตวัอย่างคืออะไร?  
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2.ทุกวนัน้ี   ผูติ้ดตามพระเจา้อาจพบปัญหาอนัตรายต่อชีวิต  ลองบอกตวัอย่างของปัญหาน้ันซิ    เราเคยเจอปัญหาที่เป็น

อนัตรายต่อชีวิตบา้งไหม   มีอะไรที่เราเห็นจากการเลือกของอบัรามซ่ึงจะช่วยใหเ้ราตดัสินใจเกี่ยวกบัปัญหาชีวิตไดดี้กว่าท่ี

เป็นอยู่? 

3.อบัรามยอมใหอ้ารมณพ์าไป และขาดความเชื่อ วนัน้ี เกิดแบบน้ีกบัเราไหม ? มนัเป็นอย่างไร?  เมื่อใครคนหน่ึงขาดความ

เชื่อ แทนท่ีจะไปหาพระเจา้ เขาหนัไปหาใคร?    มีอะไรในเร่ืองท่ีช่วยเราใหคิ้ดอย่างระมดัระวงัมากขึ้ นเมื่อเราตกใจกลวั? 

4. เมื่อทุกส่ิงทุกอย่างดูไม่ดี  อบัรามก็ออกจากสถานท่ีซ่ึงพระเจา้ทรงนําเขาไป    ทุกวนัน้ี มีอะไรที่เกิดขึ้ นในชีวิตและทาํให้

เราอยากออกไปจากท่ี ๆ พระเจา้ทรงเรียกเราไปไหม?   เร่ืองแบบน้ีเกิดกบัคุณหรือคนท่ีคุณรูจ้กับา้งหรือเปล่า? 

5.เมื่อมีความยากลาํบากเกิดขึ้ น   การกระทาํของอบัรามช่วยใหเ้ราคิดไดไ้หมว่า เราควรหรือไม่ควรทาํอะไร ?  เช่นอะไร

ยกตวัอย่าง 

6.มีเวลาท่ีเราปล่อยใหอ้ารมณค์วบคุมการตดัสินใจของเราบา้งไหม? เมื่อความยุ่งยากเกิดขึ้ น อารมณแ์บบไหนท่ีเรายอมกบั

มนั? คุณหรือคนท่ีคุณรูจ้กัเคยปล่อยใหอ้ารมณม์าช่วยตดัสินใจหรือเปล่า? คุณเล่าเร่ืองน้ันไดไ้หม?  

7.จากเร่ืองในพระคมัภีรท่ี์เราสนทนากนั  คุณลองนึกถึงพระสญัญาของพระเจา้ที่คนยุคปัจจุบนั เชื่อ วางใจไดซิ้... บอก

ตวัอย่าง 

8.จาํไดไ้หมว่า การขาดความเชื่อของอบัรามส่งผลใหค้นเป็นจาํนวนมาก?   วนัน้ี การขาดความเชื่อของเราจะส่งผลใหค้นอื่น

ไดไ้หม?  มนัเป็นอย่างไร? มนัเกิดขึ้ นกบัคุณหรือคนท่ีคุณรูจ้กับา้งไหม?  

 

น่ีเป็นเพียงคาํถามนําสู่ขอ้สงัเกต และการปรบัใชท่ี้คุณเอามาถามในช่วงแรกของเร่ืองราวในปฐมกาล ลองสงัเกตตรงน้ี  แมว้่า

คาํถามของคุณจะช่วยเตรียมผูฟั้งไปสู่ขุมทรพัยท่ี์คุณคน้พบ  คุณจะตอ้งตอบสนองต่อคาํถาม  ขอ้สงัเกต และคาํตอบของผูฟั้ง

เสมอ   พวกเขาอาจพบขุมทรพัยอ์ื่น ๆ เพิ่มเติม  ใหถ้ามคาํถามท่ีเตรียมมา  แต่หากพวกเขาเห็นขุมทรพัยแ์ตกต่างออกไปซ่ึง

อยู่ในเร่ือง ก็ยอมใหก้ารสนทนาพาไปถึงจุดน้ัน     เก็บคาํถามของคุณไวก้่อน  เพราะความชื่นใจจะเกิดขึ้ นเมื่อคุณไดเ้ห็นพระ

วิญญาณตรสักบัผูฟั้งโดยตรง    

 

วิธีการสรา้งบทน าใหเ้รือ่งราว 

หลงัจากท่ีไดต้ามล่าหาขุมทรพัยฝ่์ายวิญญาณ  คุณพรอ้มท่ีจะเลือกว่า เร่ืองของคุณตอ้งการบทนําหรือไม่  เราเตรียมบทนํา

หลงัจากท่ีเราไดพ้บขอ้สงัเกตและการปรบัใชแ้ลว้    พอเราเรียนเร่ืองจบแลว้ เราก็รูว้่า เราจะเอาอะไรมาใส่ในบทนําบา้ง 

บทนําจะช่วยบอกเหตุการณ ์และเบื้ องหลงัของเร่ืองท่ีผูฟั้งรอฟังอยู่  มนัช่วยเตรียมใหพ้วกเขารบัและเขา้ใจเร่ืองเป็นภาพรวม

ท่ีถูกตอ้ง  

 มีอะไรในบทน าเร่ือง? 

1. ถา้จาํเป็นตอ้งมีบทนําเร่ือง ตอ้งใชค้าํน้อย สองสามประโยค  มนัเป็นลกัษณะรายงานมากกว่าเล่าเร่ือง  ดงัน้ัน 

จะตอ้งใหบ้ทนําเร่ืองสั้นพอท่ีจะรกัษาความสนใจของผูฟั้งเอาไว ้ อีกอย่าง บทนําเร่ืองจะจาํยากกว่าเร่ืองราว ลองวิธี

เหล่าน้ีดู 

ก. ใชบ้ทนําเร่ืองเพื่อปเูร่ืองถา้จาํเป็นท่ีจะต่องบอกช่วงเวลา หรือสถานท่ี บทนําเร่ืองจะตอ้งช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจใน

เน้ือเร่ือง 
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ข. บางครั้งในเร่ืองมีคาํยาก ทาํใหผู้ฟั้งสบัสน  คุณใหค้าํอธิบาย หรือความหมายของคาํน้ันในบทนําเร่ือง  อย่างเช่น 

ธรรมศาลา  บุตรมนุษย ์เป็นตน้ 

ค.  ระหว่างการตั้งคาํถาม อาจจะช่วยใหผู้ฟั้งคน้พบขุมทรพัย ์ซ่ึงบางทีตอ้งมีความรูพ้ื้ นฐานจากพนัธสญัญาเดิมบา้ง  

อย่างเช่น จากยอหน์ 1 “ ดูเถิด ลูกแกะของพระเจา้ผูนํ้าบาปของโลกน้ีไป”   ดงัน้ัน ในบทนําเร่ือง อาจจะตอ้งเล่าว่า 

ก่อนน้ัน  พระเจา้ไดท้รงใหค้นของพระองคนํ์าลูกแกะมาเป็นเคร่ืองบชูาไถ่บาปเมื่อพวกเขาทาํบาป  เป็นตน้  

2.ขอ้มูลสาํคญัท่ีคุณคิดว่า ผูฟั้งควรรูเ้พื่อจะเขา้ใจเร่ืองได ้หรือเพื่อจะตอบคาํถามได ้ คุณก็ใส่เขา้ไปในบทนําเร่ือง 

3.จาํไวว้่า บางครั้งก็ไม่จาํเป็นตอ้งมีบทนําเร่ือง 

4.ในการเล่าเร่ืองเจาะใจ เราจะใชข้อ้มูลท่ีพบในพระคมัภีรเ์ท่าน้ัน จึงไม่ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากน้ี หรือ

คาํอธิบายศพัทฮิ์บรู กรีก  ส่ิงท่ีกล่าวมา มีประโยชน์ใหบ้างคนเท่าน้ัน  เราตอ้งการหนุนใจและช่วยใหผู้เ้ชื่อไดแ้บ่งปันพระคาํ

ผ่านเร่ืองราว  เราจึงตอ้งทาํเป็นตวัอย่างใหรู้ว้่า จะคน้ขุดความจริงจากพระคาํไดอ้ย่างไร  สอนใหพ้วกเขาเชื่อในเร่ืองราวที่

เกิดขึ้ น 

5.บทนําเร่ืองเป็นขอ้มูลจากพระคมัภีรท่ี์คุณเตรียมมา  หลงัจากท่ีคุณจบการเล่าบทนํา  ทาํใหช้ดัเจนว่า คุณไดป้ขูอ้มูลท่ี

สาํคญัไวแ้ลว้ และกาํลงัจะเขา้เน้ือเร่ือง โดยกล่าวว่า “เอาล่ะ ทีน้ีเป็นเร่ืองเล่าแลว้ล่ะนะ” หรือ “ต่อไปน้ีเป็นเร่ืองจากพระ

คมัภีร”์  (ไม่จาํเป็นตอ้งพดูว่า ..เร่ืองน้ีเกี่ยวกบั... เพราะใหเ้ร่ืองมนัเล่าตวัของมนัเอง) 
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บทที ่5 

ฝึกทกัษะการเตรยีมตวัและการน าเสนอเรือ่ง 

อย่างแรก  เรียนเร่ืองตวัอย่างต่อไปน้ี  

คุณอาจตอ้งกลบัไปยงัทกัษะท่ี 1  และใชข้อ้มูลมาช่วยในการเรียนเร่ืองราวในลูกา 10:38-42  

38 เม่ือพระองคก์ับเหล่าสาวกก าลงัเดินทางไป พระองคจึ์งทรงเขา้ไปในหมู่บา้นแห่งหน่ึง มีผูห้ญิงคนหน่ึง ช่ือมารธาตอ้นรบั

พระองคไ์วใ้นเรือนของเธอ 39 มารธามีนอ้งสาวช่ือมารีย ์* และมารียก็์น่ังใกลพ้ระบาทพระเยซฟัูงถอ้ยค าของพระองคด์ว้ย 

40 แตม่ารธายุง่ในการปรนนิบติัมาก จึงมาทลูพระองคว์า่ "พระองคเ์จา้ขา้ พระองคไ์ม่สนพระทยัหรือ ซ่ึงนอ้งสาวของขา้

พระองคป์ล่อยใหข้า้พระองคท์ าการปรนนิบติัแตค่นเดียว ขอพระองคส์ัง่เขาใหม้าช่วยขา้พระองค"์ 41 แตอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้

ตรสัตอบเธอวา่ "มารธา มารธาเอ๋ย เธอกระวนกระวายและรอ้นใจดว้ยหลายส่ิงนัก 42 ส่ิงซ่ึงตอ้งการน้ันมีแตส่ิ่งเดียว มารีย์

ไดเ้ลือกเอาสว่นดีน้ัน ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได"้   

การเตรยีมตวั คน้หาขุมทรพัยฝ่์ายวิญญาณ  

ตามหาขุมทรพัย ์1  พบการเฝ้าสงัเกตฝ่ายวิญญาณ 

ระหว่างท่ีกาํลงัใชเ้วลาเรียนรูจ้กัเร่ือง คุณอาจมองเห็นขุมทรพัยท่ี์มีค่า และเมื่อกลบัไป ค่อย ๆ ดูเร่ืองราวทีละตอน ใหใ้ช ้

ค าถามแบบผูใ้หค้  าปรกึษาทีช่าญฉลาด  คุณจะยิ่งพบขุมทรพัยม์ากขึ้ น  

ใชค้  าถามแบบผูใ้หค้  าปรกึษาชาญฉลาด   

สถานการณใ์นเร่ืองเป็นไปอย่างไร? 

มีเรื่ องราวท่ีเกิดขึ้นก่อนเหตกุารณน้ี์ท่ีจะช่วยใหฉ้นัเขา้ใจเรื่ องดีขึ้นหรือไม่ ? ใหพ้ิจารณาดูไม่ว่าจะเป็นเร่ืองฝ่ายวิญญาณ หรือ

เหตุการณจ์ริงท่ีเกิดขึ้ น  

มีอะไรท่ีจะเรียนรูจ้ากส่ิงท่ีคนในพระคมัภีรพ์ดูหรือท า เพ่ือช่วยฝ่ายวญิญาณไดบ้า้ง? 

มีการตดัสินใจหรือเปล่า ถา้มี  มีทางเลือกอ่ืน ๆ ไหม? 

มีผลท่ีตามมาจากการตดัสินใจดง้กล่าวไหม และใครบา้งท่ีไดร้บัผลกระทบ? 

นอกจากท่ีผูใ้หค้าํปรึกษาจะถามแลว้  เรายงัถามไดอ้ีกว่า  เราเห็นพระเจา้ทรงท าการใหเ้หตกุารณน้ี์ และในชีวติของผูค้น

อยา่งไรบา้ง  

คาํถามขา้งบนจะช่วยใหคุ้ณไดพ้บขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณอย่างเช่น  
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1.เมื่อมารธาพบว่า เธอไม่อาจทาํหน้าท่ีบริการไดด้ว้ยตวัเองคนเดียว เธอก็ตดัสินใจอย่างท่ีไม่ควรเลย  แมว้่าเธอเป็นคนเชิญ

แขกมา แต่ก็ไปตาํหนิคนอื่น เธอต่อว่าพระเยซูที่ไม่สนพระทยั เธอทาํตวัเป็นเจา้นายของพระองค ์และยงัไม่ไดข้อใหพ้ระองค์

ทรงช่วย  

2. มารธาเรียกพระองคว์่า ‚... แต่แลว้เธอก็ทาํตวัประหน่ึงว่าเป็นนายเสียเอง  

3.แต่พระเยซูก็ไม่ไดโ้ตต้อบมารยาทท่ีเลวรา้ยของมารธา  

4.พระองคท์รงสอน แกไ้ขเธออย่างอ่อนโยน  

5.มารธาคิดว่าส่ิงท่ีเธอทาํน้ัน จาํเป็นมาก แต่พระเยซูกลบัตรสัว่าส่ิงท่ีมารียเ์ลือกต่างหากคือส่ิงท่ีจาํเป็น  

6.มารธามีโอกาสเลือกได ้ 

7.มารียเ์ลือกฟังพระเยซ ูเป็นการเลือกท่ีผิดความคาดหมายของประเพณี และคนรอบขา้ง 

 8.พระเยซูไม่ทรงเอาส่ิงท่ีมารียเ์ลือกไปเสียจากเธอ   

 

ล่าขุมทรพัย ์2 พบการปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ 

คราวน้ี เมื่อไดข้อ้สงัเกตท่ีเขียนเป็นรายการไว ้ ใหก้ลบัไปท่ีเร่ือง และคน้หาขุมทรพัยท่ี์จะนํามาปรบัใชใ้นชีวิต 

ประการแรก เมื่อไดย้อ้นกลบัไปดูขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณท่ีคน้พบ  แลว้ก็มาถามคาํถามท่ีจะไขไปสู่คาํตอบ อย่างเช่น 

เหตกุารณแ์บบน้ีเกิดขึ้นในปัจจบุนัหรือเปล่า? 

มันเกิดขึ้นไดอ้ยา่งไร แบบไหน? 

มันเกิดขึ้นกับตวัฉนัหรือคนท่ีฉนัรูจ้กัหรือไม่.  

มีอะไรในเรื่ องท่ีจะช่วยหากเหตกุารณน้ี์เกิดขึ้นกับฉนั? 

 

ต่อไปน้ีเป็นคาํตอบสาํหรบัคาํถามดงักล่าว 

 

1.อย่าเลือกท่ีจะทาํงานมากเสียจนไม่มีเวลาท่ีจะเรียนรูช้ีวิต จากพระคาํของพระเจา้  
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2.น่าเสียใจเมื่อเกิดปัญหาขึ้ นในชีวิต แลว้เราบอกพระเจา้ว่า ‚พระองคไ์ม่สนพระทยัหรือ?‛  คาํพดูเช่นน้ีทาํใหพ้ระเจา้ทรง

เสียพระทยั  

3.ไม่ฉลาดเลย เมื่อเมื่อเราเลือกทาํในส่ิงท่ีมากเกินไป แลว้ไปโทษพระเจา้ว่า พระองคไ์ม่สนพระทยั  

4.เราควร บอกพระเจา้ไหมว่า พระองคค์วรแกปั้ญหาใหเ้ราอย่างไร? 

 5. เราทาํงานมากเกินกว่าท่ีเราจะทาํสาํเร็จ หรือทาํงานเพื่อพระเจา้ทั้ง ๆ ท่ีพระองคไ์ม่ไดท้รงนําหรือเปล่า? 

 6.หลายครั้งท่ีเราสงสยัว่าพระเจา้ทรงรกัเราหรือไม่ เมื่อสถานการณไ์ม่เป็นไปอย่างท่ีเราคิด   

7.พระเยซูทรงอดทนนานในขณะท่ีทรงแกไ้ขมารธา หลายครั้ง  แมว้่าเราจะทาํตวัไม่สมควรต่อพระเจา้ พระองคย์งัทรง

อ่อนโยนต่อเรา บอกใหเ้รารูว้่า เราพลาดไปอย่างไร  

8. เราเห็นชดัว่า พระเยซูทรงมีความห่วงใย มีความเป็นเพื่อนใหก้บัมารธาจากการที่พระองคท์รงเรียกชื่อของเธอ พระเจา้

ทรงรูจ้กัชื่อของเรา และตรสักบัเราโดยตรงเป็นส่วนตวั   

9. การใชเ้วลาในครวั หรือ ทาํงานอื่น ๆ แมก้ารรบัใช ้ไม่ไดผิ้ดอะไร แต่หากงานของเราดึงเราไม่ใหฟั้งเสียงของพระเจา้ผ่าน

พระคาํของพระองค ์ เท่ากบัเราไม่ไดเ้ลือกส่ิงดี  

10.คาํพดูตอนสุดทา้ยของพระเยซูถึงพฤติกรรมของมารธาก็ คือ พระองคท์รงเห็นว่า มารียไ์ดเ้ลือกส่ิงท่ีจาํเป็น การที่มารธา

ตอ้งการใหม้ารียเ์ลิกสนทนากบัพระเยซูและเขา้ไปช่วยเธอในครวั มารธากาํลงัเห็นว่า เธอทาํส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดอยู่   

บางครั้งเราเห็นว่า ส่ิงท่ีเราทาํน้ันสาํคญัท่ีสุด ในขณะท่ีพระเจา้ไม่ไดท้รงคิดอย่างน้ัน  

11. บางครั้งเราจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ โดยไม่หยุดสกันิดเพื่อถามพระเจา้ว่า พระองคท์รงตอ้งการใหเ้ราทาํอะไร เราตดัสิน

ว่า อะไรสาํคญั จาํเป็นท่ีสุด และเราถึงกบัดึงคนออกจากส่ิงท่ีพระเจา้ทรงเรียกใหพ้วกเขาทาํ  

12.พระเยซูตรสัดว้ยว่า ส่ิงท่ีมารียท์าํน้ันดีซ่ึงใครเอาไปจากเธอไม่ได ้ 

  คาํตดัสินสุดทา้ยจากมุมมองของพระเจา้ คือว่า ส่ิงท่ีเราเลือกทาํเพื่อพระองคอ์าจไม่ใช่การเลือกท่ีดีก็ได ้หากไดเ้ลือกส่ิงดี จะ

ไม่มีใครเอาไป 

 13.หลายครั้งเราตอ้งเลือกส่ิงท่ีขดัแยง้กบัวฒันธรรมหรือครอบครวัของเรา ขดัแยง้กบัส่ิงท่ีคนอื่นคาดหวงัจากเรา ท่ีเป็น

อย่างน้ีเพราะเราเลือกเอาฝ่ายวิญญาณมาก่อน  

ตอนน้ีคุณไดพ้บขุมทรพัยฝ่์ายวิญญาณดว้ยตวัเอง เป็นเวลาท่ีตอ้งกลบัไปตน้เร่ือง พยายามสรา้งคาํถามท่ีจะช่วยใหค้นฟังพบ

ฝ่ายวิญญาณเป็นส่วนตวัเช่นกนั  

ส่ิงท่ีเราจะทาํต่อไปก็คือ ดูการนําเสนอการเล่าเร่ืองเจาะใจเพื่อท่ีจะใชค้าํถามท่ีคุณไดคิ้ดขึ้ นมา 

ดงัน้ัน ใหเ้รากลบัไปทบทวนส่ิงท่ีคุณทาํจริง ๆ เมื่อคุณเล่าเร่ืองใหผู้อ้ื่นฟัง 
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การน าเสนอ ช่วงแรก  การเล่าเรือ่งสามครั้ง 

การใหผู้ฟั้ง ฟังเร่ืองสามเท่ียว  ช่วยใหเ้ขารูเ้ร่ืองดีพอท่ีจะตอบคาํถามไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

1.คุณเล่าเร่ือง 

2.ขอใหม้ีคนอาสาเล่าเร่ืองอีกครั้ง 

3.นําเล่าเร่ืองทบทวนทั้งเร่ือง (น่ีคือการเล่าเร่ืองอีกครั้ง  โดยใหผู้ฟั้งช่วยเล่าเร่ืองตามไปดว้ย) 

 

ครั้งทีห่น่ึง  คุณเล่าเรือ่ง 

เล่าเร่ืองใหถู้กตอ้ง ใหน่้าสนใจมากเท่าที่จะทาํได ้

ใชภ้าษาท่าทางเพื่ออธิบายเร่ืองราวพรอ้ม ๆ กนัไป  

 

ครั้งทีส่อง มีคนอาสาเล่าเรือ่งทบทวน 

จุดประสงคห์ลกัของการขออาสาสมคัรเล่าเร่ืองก็คือ เพื่อหนุนใจใหค้นในกลุ่มไดพ้ดูออกเสียงขึ้ นมา   เวลาตอนน้ีเป็นการที่

ทาํใหค้นในกลุ่มไดม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งในเร่ือง  เมื่ออาสาสมคัรไดร้บัความสนใจ  มีคนรูสึ้กดีและนับถือในส่ิงท่ีเขาทาํ คนน้ันก็จะ

พดูไดม้ากขึ้ น  ตอบคาํถามมากขึ้ น แต่ทั้งกลุ่มจะเร่ิมสงัเกตเห็นการมีน้ําใจต่อกนั  ความมีน้ําใจนัน่เองจะทาํใหพ้วกเขาสนิท

กนัมากขึ้ น และรูสึ้กสบายใจท่ีจะพดูออกมา 

ดงัน้ัน ขบวนการเล่าเร่ืองเจาะใจในช่วงน้ี จึงไม่ใช่ช่วงท่ีเราตอ้งการใหค้นเรียนรูจ้กัเร่ือง   ความสามารถในการเล่าเร่ืองอย่าง

ถูกตอ้งจะตามมาทีหลงั 

แต่หากว่า คุณไม่มีเวลาเหลืออยู่มากนัก ก็ใหข้า้มตอนอาสาเล่าเร่ืองน้ีไป และไปทาํส่วนท่ีสามเลย 

มีสองวิธีในการชกัชวนใหค้นอาสาเล่าเรือ่ง 

ทางเลือกท่ีหน่ึง  กล่าวว่า “ใหห้นัไปหาคนท่ีขา้ง ๆ  แลว้คนหน่ึงเล่าเร่ืองทบทวนใหอ้ีกคนฟัง”  อย่างท่ีกล่าวมาแลว้ การท่ี

เราใหม้ีอาสาเล่าเร่ืองน้ัน ช่วยหนุนใจใหค้นกลา้พดูออกมาดงั ๆ  คนส่วนใหญ่รีรอท่ีจะพดูท่ามกลางคนหลาย ๆ คน  วิธีน้ีจึง

เป็นการผลกัดนัใหม้ีการอาสาเล่าเร่ืองอย่างอ่อนโยนท่ีสุดแลว้ ... คนส่วนใหญ่จะนัง่ขา้งคนท่ีเขารูจ้กั  ดงัน้ัน เกือบทุกคนจึง

กลา้ที่จะหนัไปหาคนขา้ง ๆ และเล่าเร่ืองทบทวนใหเ้พื่อนคนน้ันฟัง  
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แมใ้นชุมชนคริสเตียน การสอนมกัมาในแนวอธิบายความ ดงัน้ัน การที่จะช่วยใหค้นไดข้ยายวิธีการเรียนรู ้เราจาํเป็นท่ี

จะตอ้งสรา้งบรรยากาศท่ีช่วยใหเ้ขาไดพ้ดูและออกความเห็น  เมื่อคุณเล่าเร่ืองเป็นครั้งแรกใหก้บักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  วิธีการให้

เล่าเร่ืองกบัคนขา้งตวัเป็นวิธีดีท่ีสุดเพื่อสรา้งอาสาเล่าเร่ืองทบทวน 

เคล็ดลบัอย่างหน่ึงคือ หากคิดว่า ตวัเองอาจลืมเล่าบางตอน การใชว้ิธีการแรกจะช่วยใหคุ้ณมีเวลาตรวจสอบความถูกตอ้งใน

การเล่าเร่ือง คุณดูในพระคมัภีรไ์ดใ้นขณะท่ีพวกเขากาํลงัเล่าเร่ืองใหก้นัและกนัอยู่ พวกเขาไม่ไดส้งัเกตดว้ยซํ้าว่า คุณกาํลงั

ทาํอะไร! 

ทางเลือกท่ีสอง ใชท้างเลือกน้ีหลงัจากท่ีใชท้างเลือกแรก 

คนส่วนใหญ่จะกลา้มากขึ้ น หลงัจากท่ีไดใ้ชท้างเลือกแรกไปแลว้ และไดม้ีโอกาสเล่าเร่ืองเจาะใจใหก้นัและกนั 

ใหถ้ามว่า มีใครจะอาสาเล่าเร่ืองใหค้นทั้งกลุ่มบา้ง หากว่า คนฟังยงัเขนิ และไม่ตอบคณุทนัที ก็ใหบ้อกวา่ ขอใหเ้ล่าเท่าท่ีคุณ

จาํได ้  ยิ้ มและหนุนใจคนในกลุ่ม  กา้วไปขา้งหลงัหรือไปขา้ง ๆ เพื่อเช้ือเชิญใหอ้าสามาแทนท่ีคุณ   

หากเร่ืองน้ันยาว  หรือไม่มีการตอบสนองแมคุ้ณจะชวนหลายครั้ง  และคุณหยุดบา้งเพื่อใหพ้วกเขากลา้และออกมาขา้งหน้า  

ยงัมีทางท่ีจะช่วยใหค้นอาสากลา้ที่จะเล่าเร่ือง บอกว่า “ผมมีความคิดแลว้  เอาอย่างน้ี ใหคุ้ณช่วยกนัเล่าเร่ืองอีกครั้งไดไ้หม? 

คนหน่ึงเร่ิมตน้ และคนอื่นช่วยเพื่อน และคนอื่น ๆ ยงัช่วยไดอ้ีกจนกระทัง่เล่าเร่ืองจนจบ  และคุณเพียงเล่าส่ิงท่ีคุณจาํได”้ 

เปิดโอกาสใหส้องสามคนช่วยกนัเล่าเร่ืองเป็นการสรา้งความกลา้หาญใหก้บัเขา   (ท่ีเล่าเร่ืองผ่านมากว่า 25 ประเทศ เรา

พบว่า จะมีอาสาเล่าเร่ืองเสมอ แต่หากเกิดเหตุการณห์าอาสาไม่ได ้ฉนัจะติตวัเองดว้ยการกล่าวว่า “คุณรูไ้หม? ฉนัคงจะตอ้ง

เล่าเร่ืองน้ีอีกครั้งเพื่อว่าคุณจะรูสึ้กสบายใจกบัเร่ืองมากขึ้ น”  จากน้ันฉนัจะนําเล่าเร่ืองจนจบ) 

เมื่อคุณไดอ้าสา ก็อย่าลืมตบมือและกล่าวคาํชมเชยคนท่ีพยายามทาํส่ิงท่ีเราขอ  ยิ้ มและกล่าวกบัเขาว่า “ คณุแค่เล่าเรื่ อง ไม่

ตอ้งเล่าบทน าเรื่ อง ไม่ตอ้งกังวลหากลืมบางตอนของเรื่ อง เพราะคณุเพ่ิงไดย้ินเพียงครัง้เดียวเท่าน้ัน  ใหเ้ริ่ มตน้ตรงน้ีท่ีวา่.... 

“  แลว้คณุก็ช่วยเริ่ มตน้บรรทดัแรกของเรื่ อง 

เมื่อมีอาสามาเล่าเร่ือง ใหย้ืนห่างจากเขาประมาณ 10 ฟุต หากคุณยืนใกลเ้ขามากไป เขาจะหนัมามองคุณเวลาเล่าเร่ืองเพื่อ

ดูว่า คุณจะว่าอย่างไร และหากอยู่ไกลเกินไป เขาจะรูสึ้กโดดเด่ียว ถูกท้ิง  แมว้่าคุณยืนอยู่ขนาดน้ันขณะท่ีเขากาํลงัเล่าเร่ือง 

ใหม้ัน่ใจว่า ใบหน้าของคุณและภาษากายของคุณกาํลงับอกว่า คุณสนใจและเห็นดว้ย 

ใหส้นใจกบัผูอ้าสาเล่าเร่ือง  อย่าใชช้่วงน้ีพดูกบัใครเลย  ตอนน้ี อาสาเล่าเร่ืองกาํลงัวางใจคุณ  ใหฟั้งและตั้งใจกบัเขาสมกบัท่ี

เขาวางใจคุณ 

หลงัจากน้ัน หากเขาเล่าเร่ืองไดดี้  ก็จงใหเ้ขารูว้่าคุณรูสึ้กดีเพียงไรดว้ยคาํพดูและการแสดงออกของคุณ   ทาํใหเ้ขารูว้่า คุณ

ฟังเขาอย่างตั้งใจ และหาขอ้เด่นเฉพาะที่จะชมเขาได ้ อย่างเช่น ท่าทางดี คาํพดูมีอารมณเ์ขา้กบัเร่ืองเป็นตน้ 
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บางครั้ง คนท่ีมาเล่าเร่ืองทบทวนอาจจะจาํเร่ืองไม่ได ้และเล่าไม่ไดค้วามเลย เมื่อเกิดเหตุการณแ์บบน้ี  อย่าขอใหค้นฟังแกไ้ข 

เพราะหากคุณหรือคนในกลุ่มแกไ้ขเรือง อาจจะทาํใหเ้ขารูสึ้กอึดอดัได ้ 

ความพยายามท่ีจะแกไ้ขการเล่าเร่ืองผิดหลาย ๆ ครั้งอาจทาํใหส้บัสนได ้ หากอาสาเล่าเร่ืองไม่สามารถเล่าเร่ืองทบทวนไดดี้ 

ก็ใหพ้ดูอา้งไปถึงส่ิงท่ีเขาทาํไดดี้อย่างเช่น  “ผมพอใจท่ีคุณกลา้”     “ตอนท่ีคุณเล่าเกี่ยวกบัคนโรคเร้ือนน้ัน คุณทาํไดดี้”   

“ฉนัชอบวิธีท่ีคุณทาํใหเ้ร่ืองราวมีอารมณม์ากขึ้ น”    หรือเร่ืองอื่น ๆ ท่ีจะช่วยหนุนใจเขา  

แต่หากอาสาเล่าเร่ืองของคุณเพิ่มขอ้มูลเขา้ไป  แต่งเร่ืองเองเขา้ไปอีก เราจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเขา   คนฟังจะรูว้่า อาสากาํลงัแต่ง

เติมเร่ืองเขา้มา และเขากาํลงัดูว่า คุณจะแกไ้ขปัญหาน้ีอย่างไร    หากคุณคิดว่า ไม่ตอ้งไปสนใจ ขา้ม ๆ ไปก็ได ้ เท่ากบัคุณ

ไม่ไดบ้อกเขาว่า การแต่งเติมน้ันรบัไม่ได ้ ต่อมาคุณจะเสียใจท่ีไม่ไดจ้ดัการแต่ตน้   

 

ผลของการปล่อยความผิดพลาดใหเ้กิดขึ้ น 

การเล่าเร่ืองเจาะใจไม่สนับสนุนใหเ้ราแต่งเติม เสริมเร่ืองราวเขา้ไปในเร่ืองของพระคมัภีร ์ ไม่ควรท่ีใครจะคิดว่า เขาจะทาํ

อะไรกบัเร่ืองก็ได ้ 

ความจริงแลว้  คุณบอกหลกัการน้ีไดอ้ย่างอ่อนโยน  บอกว่า “คุณกระตือรือรน้มากครบั   ยงัแถมขอ้มูลท่ีผมคิดว่า ไม่มีใน

เร่ืองใหด้ว้ย  แต่การที่เราจะเล่าเฉพาะส่ิงท่ีมีอยู่ในพระคาํอย่างแทจ้ริงน้ัน เป็นความทา้ทายสาํหรบัเราทุกคน” 

ท่ีสาํคญัสุดคือ ไม่ว่าคนเล่าเร่ืองทบทวนจะเล่าดีมาก หรือไม่ไดค้วามเลยก็ตาม  พยายามหาส่ิงท่ีเราจะชมเขาใหไ้ด ้ 

การมีอาสาเล่าเร่ืองทบทวน ไม่ใช่เวลาที่คนเรียนเร่ืองราวจนกระทัง่สามารถเล่าอย่างไม่มีผิดพลาด   เราไม่แนะนําใหเ้รียนรู ้

เร่ืองจากการเล่าโดยอาสา  เพราะว่า พวกเขาไดย้ินเร่ืองน้ีเพียงครั้งเดียว คนอาสาคนแรกย่อมพลาดไปบา้ง  และเมื่อมีหลาย

คนอาสาเล่า  ก็จะเจอกบัความผิดพลาดมากขึ้ นไปอีก   กลบักลายเป็นว่า  คนฟังจาํส่ิงท่ีผิดไป! 

หากเราพยายามท่ีจะแกไ้ขความผิดพลาดในช่วงน้ี ต่อหน้าคนในกลุ่ม  คนฟังก็จะไม่มีความมัน่ใจท่ีจะอาสาเล่า  ดงัน้ันจึง

กลายเป็นว่า ตอ้งมีคนกลา้จริง ๆ ไม่แครก์บัการแกไ้ข  ส่วนคนอื่น ๆ จะกลวั และไม่สนองตอบเพราะการแกไ้ขต่อหน้าแบบ

น้ันทาํใหเ้ขารูสึ้กอาย 

ถึงแมว้่าผูเ้ล่าจะทบทวนเร่ืองไดอ้ย่างถูกตอ้ง  เราก็ยงัไม่แนะนําใหส้อนเร่ืองโดยใหเ้ขาเล่าแลว้เล่าอีก  ถึงแมว้่าวิธีน้ันจะเป็น

วิธีท่ีดี แต่มนัไม่ใช่วิธีต่ืนเตน้ท่ีสุด   การทาํซํ้าอาจจะทาํใหเ้บื่อเร็ว 

เป้าหมายของการเล่าเร่ืองเจาะใจในช่วงน้ี มิใช่เป็นการสอนเร่ือง แต่เราตอ้งการใหเ้ขาเรียนรูจ้กัเร่ืองมากพอท่ีจะเขา้ใจ 

สนทนาได ้และปรบัส่ิงท่ีเขาพบในเร่ืองมาใชใ้นชีวิตของตนเอง 
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หลงัจากท่ีเรากา้วผ่านขั้นตอนของการเล่าเร่ืองเจาะใจ การนําเสนอเร่ือง และไดส้นทนาแลกเปล่ียนความคิดไปแลว้  จากน้ัน

ก็เป็นเวลาท่ีเหมาะเจาะสาํหรบัใหค้นไดรู้เ้ร่ืองอย่างถูกตอ้ง เราเรียกช่วงเวลาน้ีว่า  การเสริมพลงัอยา่งสรา้งสรรค ์ โดยเราจะ

มีรายละเอียดต่อไป 

ขบวนการเล่าเร่ืองเจาะใจ จะช่วยจดัการกบัส่ิงท่ีทา้ทายการเรียนรูเ้ร่ืองในสองขั้นตอนต่อไปในช่วงการนําเสนอ  

การเล่าเร่ืองทบทวนต่อไปจนจบน้ัน จะช่วยทาํใหเ้ร่ืองราวเป็นท่ีจดจาํของคนฟัง  เหนือไปจากน้ัน เมื่อคนเล่าถามหา

ขอ้สงัเกตในเร่ือง เท่ากบัเขากาํลงัตั้งคาํถามในส่วนของเร่ืองท่ีตอ้งการจะตรวจดู  วิธีน้ี ช่วยใหผู้ฟั้งไดฟั้งเร่ืองเป็นส่วน ๆ 

ตามลาํดบัเวลา เท่ากบัเป็นการเสริมความจาํความเขา้ใจในเน้ือหาของเร่ือง  

หลายครั้งท่ีเราไปยงัสถานท่ีใหม่ ๆ เพื่อทาํการอบรมเชิงปฏิบติัการน้ี  ผูนํ้าทอ้งถ่ินมกัแอบบอกเราว่า “ไม่อยากใหคุ้ณ

ผิดหวงันะ  เพราะว่าพวกเขาไม่ค่อยจะตอบคาํถามนักหรอก”  เราจะขอบคุณเขาและกล่าวว่า “เด๋ียวเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้ น

ครบั” 

และในทุก ๆ กรณี  ทุกท่ี มกัทาํใหผู้นํ้าของพวกเขาเองแปลกใจ เพราะว่า คนฟังจะช่วยกนัตอบคาํถาม และเขา้ไปมีส่วนใน

การสนทนาแลกเปล่ียนอย่างมีความหมาย  ความตั้งใจท่ีจะตอบเกิดขึ้ นมาจากการที่เรามีเงื่อนไขว่า ทาํชา้ ๆ และสรา้งแรง

บนัดาลใจไปในขบวนการเล่าเร่ืองน้ันเอง 

บางคนใชเ้วลานานกว่าเพื่อน ๆ ตอ้งรวบรวมความกลา้ที่จะตอบคาํถามดงั ๆ  เขาอาจถูกสอนมาไม่ใหพ้ดูเสียงดงัในกลุ่ม

คริสเตียน  บางคนอาจกลวัตอบผิดต่อหน้าคนอื่น  อีกหลายคนไม่เชื่อว่าตวัเองมีความคิดท่ีจะแบ่งปันฝ่ายวิญญาณได ้  

ความจริงแลว้ เราเห็นว่า คนส่วนใหญ่ไม่คิดใหลึ้ก  ไม่พิจารณา ไม่แลกเปล่ียนความเห็น  เราอยากใหส้ภาพเช่นน้ีหมดไป 

ตวัอย่าง    หลงัจากวนัแรกของการเรียนเล่าเร่ืองเจาะใจจบลง ชายคนหน่ึงอายุ 70 ปีกล่าวว่า “ผมควรไดเ้รียนเร่ืองน้ีเมื่อ 

40 ปีท่ีแลว้ คนจีนอย่างพวกเรามกัไม่แลกเปล่ียนความคิด  เราถูกสัง่ใหท้าํ สัง่ใหเ้ชื่อ  การเล่าเร่ืองแบบน้ีดีมาก เพราะเป็น

แรกที่เราไดค้น้พบตวัเอง” 

ส่วนชาวบา้นชาวเนปาลท่ีไม่ไดเ้ขา้โรงเรียนคนหน่ึง  ใชเ้วลาสกัพกักว่าจะตอบคาํถามออกเสียงดงัในการอบรม   พวกเขาเร่ิม

อุ่นเคร่ืองขณะขณะท่ีผูอ้บรมยอมรบัความเห็นของเขา ในท่ีสุด ทุกคนก็เขา้มามีส่วนในการแลกเปล่ียนความเห็นอย่างมี

ชีวิตชีวา  คนหน่ึงกล่าวว่า “ไม่ยกัรูว้่า พระเจา้ตรสักบัคนท่ีอ่านหนังสือไม่ออกดว้ย” 

ผูอ้บรมชาวไทยท่านหน่ึงรายงานหลงัการอบรมในหมู่บา้นแห่งหน่ึงว่า “ตอนแรกนะ  ผูห้ญิงไม่ตอบสกัคาํ  ใชเ้วลาสองสาม

วนักว่าพวกเธอจะรูว้่า ไดร้บัอนุญาตใหพ้ดูได ้ และส่ิงท่ีพวกเธอใหค้วามเห็นน้ัน ก็มีคุณค่ามากนัก  หลงัจากน้ัน   พวกเธอ

ตอบคาํถามไม่หยุดเลย” 
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ครั้งทีส่าม เล่าน าจนจบเรือ่ง 

ตอนแรกคุณเล่าเร่ือง ต่อมามีอาสาเล่าเร่ืองอีกครั้ง   ในท่ีสุด คุณจะเล่าเร่ืองโดยขอใหทุ้กคนช่วยเล่าไปกบัคุณดว้ย 

วิธีการเช่นน้ี เป็นการใชท่้าทางรีรอบ่อย ๆ  ทาํเหมือนกบัว่า คุณตอ้งการความช่วยเหลือ เพื่อใหค้นบอกรายละเอียด

บางอย่างของเรา   ตอ้งไม่ทาํใหเ้ป็นเหมือนการทดสอบว่า คนฟังจาํเร่ืองไดห้รือไม่  แต่ในฐานะเป็นคนเล่าเร่ือง คุณมองดว้ย

ความคาดหวงัว่า จะมีคนช่วยต่อคาํสกัคาํ หรือสกัประโยค   จาํไวว้่า น่ีเป็นครั้งท่ีสองท่ีคนฟังจะฟังเร่ืองอย่างถูกตอ้ง  มนั

ไม่ใช่เป็นการทบทวนบางส่วน จึงจาํเป็นท่ีคุณจะตอ้งช่วยทุกคนใหท้บทวนเร่ืองอย่างถูกตอ้งท่ีสุด   

เร่ิมเร่ืองเหมือนกบัคุณจะเล่าเร่ืองน้ัน ยกเวน้ว่า ทุกวลีหรือประโยค หรือความคิดใหม่ คุณเร่ิมพดู และก็รีรอสกันิด ชวนให้

ผูฟั้งเติมขอ้มูลท่ีพวกเขายงัจาํได ้ 

ตวัอย่างเช่น  คุณอาจพดูว่า “พระเยซูกบัสาวกเขา้ไปในเมืองหน่ึง เอ..พระองคท์รงไปคนเดียว หรือว่า....?”  คุณทาํท่ารีรอ 

และเชื้ อเชิญ ทาํท่าทางบ่งบอกว่าคุณตอ้งการความช่วยเหลือและคาดหวงัว่าจะมีคนมาเติมขอ้มูลส่วนท่ีขาดไปให้ หลงัจากมี

ใครสกัคนบอกว่า “สาวกไปกบัพระองค”์ คุณตอบว่า “ใช่  ใช่แลว้” หรือ “ดีมาก”  จากน้ันก็นําเล่าเร่ืองต่อไปอีก  

คนส่วนใหญ่จาํชื่อคน หรือจาํนวนไดย้าก  ดงัน้ันไม่ควรทาํใหค้นบอกชื่อคนในเร่ือง 

คุณตอ้งตดัสินใจว่า ตอนไหนท่ีควรใหเ้ขาพดูชื่อคน  เร่ืองของมารธาน้ัน ๆ น้ี  ชื่อพระเยซู  มารีย ์และมารธาถูกเอ่ยถึงบ่อย 

ๆ   ลองคิดดี ๆ ใหถ้ามคาํถามง่าย ๆ เพื่อช่วยใหค้นตอบกลา้ขึ้ น  แลว้พวกเขาจะตอบคาํถามของคุณอย่างเป็นอิสระขึ้ น  

 ถาม  ‚มารธาเชิญใครมาทาํอะไร?‛ หลงัจากท่ีเขาบอกว่า ‚มารธาเชิญพระเยซูมาที่บา้น‛ คุณพดู ‚ใช่แลว้‛  

บางครั้ง ผูเ้ล่าจะหยุดเงียบในบางตอนและขอใหผู้ฟั้งเขา้มาช่วยเล่า โดยพดูทาํนองน้ี ‚มารธามีญาติคนหน่ึงท่ีอยู่ในเร่ืองน้ี

ดว้ย คนน้ันคือใคร และเรารูอ้ะไรเกี่ยวกบัคนน้ันบา้ง?‛  เมื่อเขาตอบว่า ‚มารียเ์ป็นน้องสาวของมารธา และมารียจ์ะนัง่ตรง

พระบาทพระเยซ ูฟังคาํสอนของพระองค‛์ คุณตอบว่า ‚ตอบถูกตอ้งแลว้” 

กล่าวต่อไปว่า “ มารธาเจอปัญหาใช่ไหม เธอเจออะไรที่คิดว่าเป็นปัญหา?‛  

ดงัน้ัน เราจะไดร้บัความช่วยเหลือจากผูฟั้ง โดยท่ีคุณเล่าไป หยุดรอไป เหมือนว่า คุณจาํตอนต่อไปไม่ได ้ ใชส้ไตลก์ารเล่า

เหมือนเติมคาํในช่องว่าง หรือ ช่วยเล่าตอนต่อไปทั้งน้ี เพื่อใหท้ั้งกลุ่มช่วยคุณทบทวนเร่ืองท่ีไดย้ินมาแลว้   

หากคนฟังไม่ตอบสนองการรีรอของคุณ ก็ใหพ้ดูคาํตอบชา้ ๆ เพื่อใหเ้ขาไดจ้ดจาํขอ้มูล และต่อเติมส่วนท่ีขาดหายไป 

การใหค้าํสาํคญัท่ีเป็นกุญแจไขคาํตอบ คุณอาจช่วยใหค้นฟังระลึกถึงตอนต่อไปของเร่ือง จาํเป็นท่ีคาํถามจะตอ้งมีคาํสาํคญั

ดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นเงื่อนงาํ หรือเบาะแสช่วยใหค้นฟังตอบโดยนําคาํตอบมาจากตอนใหม่น้ันโดยไม่ขา้มผ่านขอ้มูลใด ๆ  

หากไม่มีค าส าคญั ตวัอย่างเช่น เมื่อคุณกาํลงัทบทวนเร่ือง ‚และมารธาพดูว่าอะไรนะ?‛ คนหน่ึงอาจตอบว่า ‚มารธาให้

พระองคไ์ปบอกมารียใ์หม้าช่วยฉนั ‛ จริง ๆ แลว้มารธาพดูอย่างน้ัน คนฟังตอบถูก แต่ก่อนหน้าน้ัน เธอพดูดว้ยว่า ‚พระเยซู
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เจา้ พระองคไ์ม่สนพระทยัหรือว่า มารียป์ล่อยใหฉ้นัทาํงานอยู่คนเดียว‛ ดงัน้ันการที่ทบทวนคาํถามแบบไม่เจาะจงทาํใหค้น

ฟังขา้มขอ้มูลบางตอนไป  

เม่ือมีค าส าคญั  เพื่อช่วยใหไ้ดค้าํตอบท่ีถูกตอ้ง อาจใชค้าํถามท่ีช่วยใหค้นฟังระลึกถึงเน้ือหาของเร่ือง ตวัอย่างเช่น ‚มารธา

ถามอะไรกบัพระเยซูนะ?‛ การใชค้าํว่า ‚ถาม‛ น้ันเป็นการช่วยใหค้นฟังนึกออกว่า มารธาถามอะไร 

เพื่อช่วยใหค้นฟังพบคาํตอบ ซ่ึงจะช่วยใหเ้ขาไดม้ีส่วนในการพดูอย่างอิสระมากขึ้ น   การตอบโต ้ควรเป็นในทางบวก แมว้่า

คาํตอบน้ันอาจไม่ถูกตอ้งท่ีสุด  

ลองใชค้าํถามอย่างเช่น ‚อืม... มารธาถามอะไรพระเยซ ูเธอเรียกพระองคว์า่อะไร?‛ พวกเขาอาจตอบว่า ‚อาจารย ์‛ หรือ‛

พระองคเ์จา้ ‛ คุณก็บอกว่า ‚ถกูตอ้ง‛  แต่หากเป็น อาจารย ์คุณอาจตอบว่า มารธาเรียกพระเยซูว่า พระองคเ์จา้  คาํตอบ

น้ัน แมไ้ม่ไดถู้กแต่เขาก็มีความคิดถูกตอ้ง คุณตอ้งหนุนใจใหม้ีการตอบโตจ้ากผูฟั้ง แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งไดค้าํตอบตามท่ี

เร่ืองบนัทึกไว ้   คุณสามารถชวนใหเ้กิดการตอบสนองได ้และยงัทาํใหเ้ร่ืองตรงตามจริงดว้ย  

 

ขณะท่ีเล่าเร่ืองไปจากตน้จนจบ ก็ควรถามอย่างเช่น ใครเชิญพระเยซูมาที่บา้น? ในเร่ือง มารียท์าํอะไร? มารธาทาํอะไร? 

แลว้ปัญหาก็ค่อย ๆ เกิดขึ้ น ปัญหาน้ันคืออะไร? เมื่อมารธาพดูกบัพระเยซ ูเธอเรียกพระองคว์่าอะไร? มารธาคิดแกปั้ญหา

อย่างไร ? พระเยซูทรงบอกเธอว่าเธอทาํอะไรมากไป ?  แลว้พระเยซูตรสัว่า  “มารีย ์ออกไปจากหอ้งน้ีเลย!‛ ใช่ไหม?.... 

เปล่า.... ถูก คุณตอบถูก   พระเยซูไม่ไดต้รสัเช่นน้ัน  เอ... ถา้อย่างน้ัน พระเยซูตรสัถึงมารียก์บัการกระทาํของเธออย่างไร?  

 

ใหส้งัเกตว่า เราแนะใหพ้ดูส่ิงท่ีผิด... จากเร่ืองราวอย่างเห็นไดช้ดั  ถา้คุณพดูผิดแบบไม่ตั้งใจ  ผูฟั้งจะพยายามช่วยคุณแกไ้ข

เร่ืองใหถูกตอ้ง วิธี ทาํใหค้นฟังประหลายใจและทาํใหเ้ขายงัอยู่กบัเราตลอด  แต่ใหใ้ชว้ิธีน้ีนาน ๆ ครั้ง  อาจจะเป็นแค่ 1 ครั้ง

ตอนท่ีเล่าเร่ืองจนจบ 

 

ระหว่างการเล่าครั้งท่ีสามน้ี เร่ืองราวก็ฝังแน่นเขา้ไปในความคิดของคนฟัง ตามดว้ยคาํถามง่าย ๆ ซ่ึงใชเ้ป็นการทบทวน

เน้ือหาของเร่ือง ช่วยทาํใหค้นฟังตอบถามออกมาดงั ๆ การตอบคาํถามง่าย ๆ ดงักล่าว เท่ากบัช่วยใหเ้ร่ืองราวแน่นขึ้ น เขามี

ความมัน่ใจ ซ่ึงจาํเป็นต่อขั้นตอนต่อไปในการเล่าเร่ืองเจาะใจท่ีค่อนขา้งทา้ทายกว่าเดิม ผูฟั้งจะตอ้งพยายามหาทรพัยฝ่์าย

วิญญาณจากการสนทนา และบอกถึงส่ิงท่ีเขาพบออกมาดงั ๆ  
 
พรอ้มแลว้หรอืยงั? เราลองมาฝึกทกัษะการน าเสนอเรือ่งกนั 

การน าเสนอ ตอนสอง: 

สนทนาแลกเปลี่ยนขอ้สงัเกตทีเ่ห็น  

 

ขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณ   เราเห็นขุมทรพัยฝ่์ายวิญญาณมากมาย เมื่อเรามองหาขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณ และการปรบัใชฝ่้าย

วิญญาณ ซ่ึงเหล่าน้ี คุณอาจจะบอกใหก้บัผูฟั้งในขณะท่ีคุณเล่าเร่ืองไปก็ได ้อาจเป็นส่วนสั้น ๆ หรือ ทั้งหมด  ขณะท่ีพระ

วิญญาณทรงเปิดเผยความลํ้าลึกและความมัง่คัง่ของพระวจนะของพระเจา้ใหก้บัเรา เราก็จะพบขุมทรพัยม์ากขึ้ น   

 

ตวัอย่างของคาํถามต่อไปน้ี จะช่วยนําไปสู่ขุมทรพัยท่ี์พบแลว้ และขุมทรพัยท่ี์เราไปพบเมื่อทาํการอบรมตามท่ีต่าง ๆ ทัว่โลก   

ใหส้งัเกตต่อไปว่า เราเดินผ่านเร่ืองไปตามลาํดบัเวลา  สนทนาส่ิงท่ีมองเห็นใหเ้หมาะกบัเร่ืองท่ีกาํลงัเล่า 
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ค าท่ีเป็นตวัเอียงในแต่ละข้อสงัเกต เป็นค าท่ีผูเ้ล่าถามคนในกลุ่ม  ค าท่ีไม่ใช่ตวัเอียงเป็นค าตอนท่ีผูฟั้งในกลุ่ม
อาจจะตอบออกเสียง  หรืออาจเป็นค าพดูท่ีผูเ้ล่าย า้ความเหน็ของคนในกลุ่ม  

เครื่องหมาย  Sd แปลว่า ให้รอค าตอบ 

1.จากเรือ่งนี้ พระเยซูทรงชมมารยีแ์ละต าหนิมารธา ถูกตอ้งไหม Sd 

ตอนนี้ผมชกัสบัสนแลว้ซ ิการมนี ้ าใจรบัแขกเป็นสิง่ทีด่ไีม่ใชห่รอื Sd 

การเตรยีมอาหารใหแ้ขกเป็นสิง่ดไีหม? Sd 
ถา้อย่างนัน้ สิง่ทีส่งสยัคอื พระเยซูทรงพอใจกบัมารยี ์และพระองคไ์ม่ไดท้รงชมมารธา 

2. ถา้เราตดัสนิวา่ เรือ่งนี้สอนวา่ การเรยีนพระคมัภรีส์ าคญักวา่การท าอาหาร แลว้ใครจะท าอาหารใหเ้ราล่ะ? Sd หากเรา
บอกใหภ้รรยาไปท าอาหารใหแ้ขก ท าใหภ้รรยาไม่ไดเ้รยีนพระคมัภรี ์แลว้เราไปบอกเธอวา่ จากเรือ่งนี้ แสดงวา่ เธอท า สิง่ทีม่ ี

ค่าน้อยกวา่? Sd 
ถา้อย่างนัน้เหตุใดพระเยซูจงึทรงพอใจมารยี ์แทนทีจ่ะพอใจมารธา เรารูว้า่ พระเยซูตรสัความจรงิเสมอ แต่ตอนนี้ พระองค์

ก าลงัทรงชีใ้หเ้ราเหน็ความจรงิอะไร เราจะดูเรือ่งนี้อกีสกัครัง้ ? Sd 
3.จ าไดไ้หม เราเหน็วา่ มารธาเป็นคนทีเ่ชญิพระเยซูมาทีบ่า้น?   มอีะไรในเรือ่งทีบ่่งบอกวา่ มารธามองเหน็พระเยซูเป็นแขก

พเิศษ? Sd 
เวลานี้คนฟงัอาจตอบวา่ มารธาเป็นผูเ้ชญิพระเยซู /เธอเรยีกพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้” / มารยีฟ์งัพระเยซูสอน /อาจวา่ 
ตอนมารธาพบพระเยซู พระองคท์รงมสีาวก แสดงวา่ทรงเป็นพระอาจารย ์ลว้นเป็นค าตอบทีถู่กตอ้ง  

4.ในเรือ่ง มารยีก์น็ัง่ใกลพ้ระบาทพระเยซูฟงัถอ้ยค าของพระองคด์ว้ย การนัง่ใกลพ้ระบาทมคีวามหมายอย่างไร? Sd 

การนัง่ใกลพ้ระบาทนัน้ เป็นท่าทางของลูกศษิย ์อาจารยท์ีต่่างอุทศิตนใหก้นั แสดงใหเ้หน็ถงึการทุ่มเทให ้ความรูส้กึวา่ เป็น
พวกเดยีวกนั 
5.มารธาเรยีกพระเยซูอย่างไร?   พระองคเ์จา้ขา้นัน้ หมายความวา่อย่างไร?  ตอนนี้ อยากจะยกมอืขึน้เพื่อบอกวา่พระองค์

เป็นผูสู้งส่ง เพื่อจะใหรู้ว้า่เวลามารธาพูดวา่ พระองคเ์จ้าข้า ไม่ไดห้มายถงึวา่ เธอรูว้า่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ Sd 

พระองคท์รงมฐีานะเป็นอะไรในสายตาของมารธา? Sd 

มารธารูว้า่พระเยซู ทรงเป็นคนส าคญั คนทีเ่หนือกวา่เธอ เธอเรยีกพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้” ในขณะทีไ่ม่ฟงัพระองคเ์มือ่

ตวัเองอยู่ในครวั คุณคดิวา่ การกระท าของเธอเป็นอย่างไร? Sd 

การกระท าและค าพูดของมารธาไม่สอดคลอ้งกนัอย่างไร คุณเหน็มนัตรงไหนในเรือ่ง? Sd 
6. ในเรือ่งบอกวา่ มารธามภีาระในครวัมากและยงัปรนนิบตัอิยู่คนเดยีวดว้ย บอกไดไ้หมวา่ เธอท าอาหารมาก ขนาดไหน และ

การท าอาหารครัง้นี ้ยุ่งยากอย่างไร? Sd 
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มารธาท าอาหารง่าย ๆ หรอืท าอาหารชดุใหญ่? Sd 

ใครเป็นตน้คดิเชญิพระเยซูมาทีบ่า้น? Sd 

มอีกีค าถาม  หาก มารธารูอ้ยู่วา่พระเยซูมสีิง่ทีม่คี่าจะคุย สอน พวกเธอ   

น่าแปลกไหมทีเ่ธอเลอืกจะท าอาหารแบบทีใ่ชเ้วลามาก? คุณคดิวา่การตดัสนิใจของเธอเป็นอย่างไร? Sd 

เหน็มารธาบ่นกบัพระเยซูวา่งานหนกั แต่เธอเป็นคนคดิทีจ่ะใชเ้วลาท าอาหาร เธอมเีหตุผลหรอืไม?่ Sd 

7. สิง่ทีม่ารธาตอ้งการจากพระเยซูจรงิ ๆ คอือะไร? Sd มารธาพูดอะไร? กบัใครกนัแน่? Sd ค าวา่ พระองคไ์ม่สนพระทยั

หรอื? ค านี้ท าใหเ้รามองเหน็วา่มารธารูส้กึวางใจพระเยซูหรอืไม่อย่างไร? Sd 

8. คุณคดิวา่มารธาแกป้ญัหาของตวัเองอย่างไร?...”ขอใหพ้ระองคท์รงสัง่ใหม้ารยีม์าชว่ย!” Sd มารธาปฏบิตัติ่อพระเยซู

อย่างไร? เธอท าเหมอืนวา่พระองคท์รงเป็นเจา้นายหรอืเปล่า? Sd ถูกแลว้ เธอท าเหมอืนกบัวา่ เธอเป็นนาย และพระองค์

ทรงเป็นคนรบัใชข้องเธอ! มารธาก าลงัท าใหเ้ราเหน็วา่เธอคดิถงึผูอ้ ืน่อย่างไร? Sd 

9.ขณะทีเ่ราฟงัมารธาพูด ฟงัค าตอบจากพระเยซู เราเหน็ไหมวา่ เหตุใดพระเยซูจงึทรงต าหนิมารธา และชมเชย มารยี ์

พระองคต์รสัวา่ มสีิง่เดยีวทีเ่ป็นอย่างไร? Sd 

10. จรงิ ๆ แลว้ มารธาต าหนิใครสองคนทีท่ าใหเ้ธอตอ้งมงีานหนกัเกนิก าลงั? Sd ใชแ่ลว้ เธอต าหนิมารยีแ์ละ พระเยซู แลว้

มารธาต าหนิทัง้สองอย่างไร? Sd มารธาถามวา่ “พระองคไ์ม่สนพระทยัทีน้่องสาวใหเ้ธอปรนนิบตัคินเดยีว?” มารธา

ชีใ้หเ้หน็วา่มารยี ์ทิ้งเธอใหท้ าคนเดยีว แต่จ าไดไ้หมวา่ ใครเป็นคนเชญิพระเยซู? Sd ใครตดัสนิใจท าอาหารมื้อใหญ่? Sd 

ในเรือ่งนี้ ไม่มกีารพูดถงึคนทีร่บัผดิชอบต่อภาระอนัหนกัหน่วงของตวัมารธา ใครกนันะ ? Sd ใชแ่ลว้ มารธาไม่คดิวา่เธอ

เองเป็นคนตอ้งรบัผดิชอบต่อเหตุการณ์นัน้  
11. สงัเกตไหมวา่ นอกจากทีม่ารธาตดัสนิใจท าสิง่ทีท่ าใหเ้ธอไม่ไดคุ้ยกบัพระเยซูแลว้ วธิแีกป้ญัหาทีเ่ธอสรา้งขึน้มากจ็ะส่งผล

กบัคนอืน่ดว้ย ? Sd ใช่แล้ว มารียจ์ะต้องหยดุคยุกบัพระเยซู อธิบายซิว่า เหตุใดการตดัสินใจของมารธาจึงไม่

ฉลาดเลย Sd 



60 
 

12. มารธาแสดงกรยิานบัถอืพระเยซูหรอืไม่อย่างไร? Sd ค าพดูของมารธาแสดงอาการไม่เคารพพระองค์ เธอกล่าว
ว่าพระองคไ์ม่สนใจปัญหาของเธอ และยงัทา ราวกบัว่า พระองคท์รงเป็นคนรบัใช้ของเธอด้วย 

13. พระเยซูทรงแสดงอารมณ์อย่างไร ตอนทีพ่ระองคต์อบ    มารธา? Sd จริง ๆ แล้ว พระเยซูตอบการทีม่ารธา 

แสดงอาการอย่างนัน้กไ็ด้   พระองคท์รงตอบเธอแบบไหนได้บ้าง? Sd  
พระองคอ์าจจะไม่พอพระทยักบัมารยาททีไ่ม่มีความเคารพ หรือพระองคอ์าจจะเดินออกไปจากห้อง  แต่พระองค์

ไม่ทรงตอบเธออย่างนัน้  ลองอธบิายถงึเวลาทีพ่ระองคต์รสักบัมารธาซ ิSd พระองคท์รงอธบิายอย่างนุ่มนวลวา่ สิง่ทีม่า
รยีเ์ลอืกนัน้ดกีวา่  

14. แลว้มารธาแสดงอาการไม่เคารพอย่างอืน่อกีไหม อย่างไร? Sd พระเยซูทรงเป็นอาจารยท์ีใ่คร ๆ กน็บัถอื มารธาไม่ใช ่
แค่ต่อวา่พระองค ์แต่ต่อวา่พระองค ์ต่อหน้าเหล่าสาวกของพระองคด์ว้ย การท าเชน่นัน้ แสดงวา่เธอไม่เคารพพระองคเ์ลย 

พระเยซูทรงตอบเธออย่างไร ดว้ยความถ่อมพระทยั หรอืการยกพระองคข์ึน้ ? อย่างไร? Sd 

15. พระเยซูทรงเรยีกมารธาอย่างไร บอกไดไ้หมวา่ พระองคท์รงรูจ้กัเธออย่างดหีรอืไม?่ Sd ใชแ่ลว้ พระองคท์รงสน
พระทยัดว้ยการทีท่รงเรยีกชือ่เธอ ถงึสองครัง้! 

16. จากเรือ่ง เรามขีอ้มูลไหมวา่ ความกงัวลของมารธาเป็นเพยีงประเดีย๋วประด๋าวหรอืวา่เป็นนิสยัแทจ้รงิของเธอ? Sd 
พระเยซูตรสัวา่ เธอกงัวลหลายเรื่อง แสดงวา่นี่อาจเป็นนิสยัของเธอ  

17. มอีะไรในเรือ่งทีท่ าใหเ้หน็วา่ มารธาจะเลอืกไม่ท าครวั แลว้มานัง่ฟงัพระองคส์อนกไ็ด ้Sd คุณตอบถูกแลว้ พระเยซูทรง
แสดงใหเ้หน็วา่ มารธาเลอืกไดต้อนทีต่รสัวา่ “มารยีไ์ดเ้ลอืกเอาส่วนด”ี จากประโยคนี้ เราเหน็ไดว้า่ มารธาเป็นคนตดัสนิใจใช่

ไหม? จากค าของพระเยซู คุณมคีวามเหน็วา่ พระเยซูตรสัอย่างไรถงึสิง่ทีม่ารธาเลอืก? Sd 
18. พระเยซูตรสัวา่ "มารธา มารธาเอ๋ย เธอกระวนกระวายและรอ้นใจดว้ยหลายสิง่นกั สิง่ซึ่งตอ้งการนัน้มแีต่สิง่เดยีว มา รยี์
ไดเ้ลอืกเอาส่วนดนีัน้ " ตรงจุดนี้ พระเยซูก าลงับอกวา่ การตดัสนิใจของ มารธาเมือ่เปรยีบเทยีบกบัมารยี ์เป็นอย่างไร?  สิง่

ทีม่ารยีเ์ลอืก เป็นสิง่ทีด่ ีจ าเป็น Sd 

19. ดูเหมอืนวา่ มารธาคดิวา่ สิง่ทีเ่ธอเลอืกท านัน้เป็นสิง่จ าเป็น ใชไ่หม? Sd พระเยซูทรงคดิวา่ สิง่ทีม่ารธาท า จ าเป็นไหม? 

Sd การกนิจ าเป็นหรอืไม ่? Sd ชว่ยท าใหเ้ขา้ใจหน่อยวา่  มอีะไรทีพ่ระเยซูอาจจะตรสัเกีย่วกบัสิง่จ าเป็นและไม่จ าเป็น

ในเรือ่งนี้   Sd 

20. ในบา้นเมอืงทีก่ารตอ้นรบัแขกเป็นสิง่ส าคญัยิง่นัน้ คนทัว่ไปจะคาดวา่ มารยีต์อ้งท าอะไร? Sd มารยีต์ดัสนิใจอะไรทัง้ 

ๆ ทีม่นัเป็นเรือ่งยาก? Sd มารยีต์ดัสนิใจขดักบัอะไร? Sd ใชแ่ลว้ ขดักบัทัง้ความคาดหวงัของครอบครวัและประเพณี
ของสงัคม  
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21. เราเหน็วา่ มารธาท าสิง่ทีรู่อ้ยู่วา่มนัเกนิก าลงั ไม่อาจท าเสรจ็ ลองคดิสกันิด เธอท าอะไรไดท้ีจ่ะชว่ยใหส้ามารถ จดัการกบั

งานชิน้นี้ได?้ Sd 
(มารธามทีางเลอืกไดอ้กีมากมาย  หนุนใจใหค้นคดิวา่ มารธาน่าจะท าอะไรแทน เมื่อเธอเหน็วา่ เธอไม่สามารถท างานนัน้
เสรจ็เองได)้ 

22. มอีะไรทีจ่ะชว่ยมารธาได?้ Sd   แลว้ใครทีเ่ธอจะไปขอใหช้ว่ย ได?้ Sd  หลายครัง้ทีเ่ราฟงัเรื่องราวและหา
ความหมาย มหีลายคนตอบวา่ เธอน่าจะไปหา พระเยซู ทูลถามพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ ดฉินัไม่สามารถท าครวัเสรจ็คน
เดยีวได ้จะท าอย่างไรด?ี”  

23. ทีม่ารธาไม่ไปหาพระเยซูเพือ่ขอความชว่ยเหลอื เป็นเพราะเธอขีอ้าย ใชห่รอืไม?่ Sd  คุณเหน็วา่ท่าทขีองเธอเป็น

อย่างไร? Sd ใหเ้ปรยีบเทยีบท่าทขีองมารธากบัพระเยซู 

24.เปรยีบเทยีบการเลอืกของมารยีแ์ละมารธา เหมอืนกนัหรอืแตกต่างกนั? Sd 

มคีนไหนใหพ้ระเยซู  และคนไหนรบัจากพระองค์? Sd 

การกระท าอนัใดทีพ่ระเยซูใหคุ้ณค่ามากกวา่? Sd 

สิง่นี้บอกอะไรกบัเรา? Sd 
 
เราหวงัว่า ผูฟั้งจะคน้พบว่า มารธาไดท้าํอะไรเพื่อพรเยซู ในขณะท่ีมารียเ์ขา้มารบัจากพระองค ์ พระเยซูทรงบอกว่า งานท่ี

มารธากาํลงัทาํเวลาน้ี  ไม่ไดเ้ป็นส่ิงจาํเป็น   และตรงน้ีเราอาจนําไปคุยสนทนาหวัขอ้เร่ืองการพยายามท าดี กับพระคณุของ

พระเจา้. !...  

 

ค าถามของคุณบอกสไตลก์ารสอน  

ก่อนท่ีจะตั้งคาํถามเพื่อช่วยใหค้นพบขอ้สงัเกตจากเร่ืองอย่างท่ีคุณพบ  เราจาํเป็นตอ้งมองดูวิธีการใชค้าํถามท่ีครูแต่ละคนใช ้ 

ผูฟั้งจะมองผูเ้ล่าแบบไหน ขึ้ นอยู่กบัวิธีตั้งคาํถาม... การใชเ้สียง การออกอารมณ ์ ภาษาท่าทาง และประโยคคาํถาม   เหล่าน้ี

บอกบุคลิกภาพของแต่ละคนได ้ อย่างเช่น ครูที่ดุ  อาจารยใ์จดี หรือเพื่อนร่วมแกงคไ์ต่เขา  

สไตลค์รูดุน้ัน ไม่เขา้กนักบัการเล่าเร่ืองเจาะใจ   เพราะความเขม้งวดทาํใหผู้ฟั้งรูสึ้กว่า “มนัคงไม่มีคาํตอบท่ีถูกตอ้ง และขืน

ฉนัตอบผิด ๆ ไป ฉนัก็จะตอ้งอายต่อหน้าคนมากมาย”  ดงัน้ันคนจึงไม่ตอบสนองง่าย ๆ  ในการเล่าเร่ืองเจาะใจ เรา

สนับสนุนใหค้นใชค้วามสามารถในการใหเ้หตุผลท่ีพระเจา้ประทานให ้ และหนุนใจใหค้นคน้พบความลํ้าลึกฝ่ายวิญญาณใน

พระคาํของพระเจา้   เราไม่ตอ้งการเป็นครูดุๆ 

ส่วนอาจารยใ์จดีก็มกัจะยิ้ มและใจกวา้ง  แต่คาํถามจากอาจารยท์าํใหเ้ห็นคาํตอบชดัเจนอยู่แลว้  ผูฟั้งคิดว่าผูส้อนกาํลงัส่ือว่า 

“ผมยืนอยู่บนยอดความรูส้งูสุด  คุณฉลาดพอท่ีจะปีนขึ้ นมาจนถึงยอดเขา เพื่อแสดงว่าคุณนะ ไดร้บัขอ้มูลท่ีผมมีไหม?” 
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ผูเ้รียนจะมีส่วนในการสนทนา  แต่หากดูดี ๆ  จะเห็นว่า คนท่ีเขา้มีส่วนร่วมในการตอบคือคนท่ีคิดเร็ว สามารถใหค้าํตอบท่ี

ถูกตอ้งเสมอ  

พวกเขาชอบวิธีการของผูเ้ล่า เพราะมนัเป็นความสุขท่ีจะไดอ้ยู่กบักลุ่มคนท่ีรูม้ากกว่าคนอื่น 

น่าเสียดายท่ีคนกลุ่มน้ี ไม่ไดคิ้ดถึงคนอีกพวกหน่ึงซ่ึงไม่ไดเ้ขา้มีส่วนในการสนทนา   พวกเขารูสึ้กตวัเองไม่เก่ง ไม่มัน่ใจใน

ตวัเอง  และไม่เชื่อว่าตวัเองจะไต่เขาขึ้ นไปได ้ 

ส่วนคนเล่าที่มีสไตลเ์ป็นเพื่อนท่ีร่วมไต่เขาน้ัน จะช่วยใหทุ้กคนรูสึ้กว่า พวกเขากาํลงัไต่เขาไปดว้ยกนั  และก็พบเจอขอ้มูล

ดว้ยกนั 

ตอนพกัเท่ียงของการอบรมครั้งหน่ึง  ผูเ้ขา้ร่วมอบรมทาํใหเ้ห็นว่า ผูเ้ล่าที่มีสไตลแ์บบเป็นเพื่อนไต่เขาดว้ยกนัน้ัน สาํคญัมาก  

เธอกล่าวว่า “ฉนัชอบเร่ืองมารธากบัมารียม์าก  มนัทาํใหฉ้นัตอ้งเอามาคิด  รูไ้หมว่าฉนัชอบอะไรมากท่ีสุด?”   “อะไรล่ะท่ี

คุณชอบ?” 

“ก็ชอบตอนท่ีเราไม่รูค้าํตอบ และคุณปล่อยใหเ้ราหาคาํตอบใหคุ้ณนะซิคะ” 

“โอ!‛  ฉนัรอ้ง “ดีจริง.. ฉนัทาํตวัอย่างส่ิงท่ีเราสอนกนัในเล่าเร่ืองเจาะใจสาํเร็จ   ความจริงนะคะ เล่าเร่ืองน้ีหลายครั้งมาทัว่

โลก  ดงัน้ันเมื่อตั้งคาํถาม ส่วนใหญ่ตวัเองก็จะรูค้าํตอบแลว้   แต่ก็อยากใหคุ้ณมีโอกาสคน้หาบา้ง จึงไม่ตอบให”้ 

เธอพยกัหน้า “ทราบแลว้ค่ะ  แต่ดิฉนักาํลงัพดูถึงท่ี ๆ คุณไม่รูค้าํตอบ แต่คุณใหพ้วกเราหาให ้  ชอบท่ีคุณไม่กลวัท่ีจะใหเ้รารู ้

ว่า คุณไม่ไดรู้ไ้ปหมด  

อืมม... ฉนัคิด  ไดท้าํหน้าท่ีของตวัเองแลว้ ไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งบอกใคร ๆ ว่า เรารูทุ้กอย่างท่ีกาํลงัคน้หา รูทุ้กอย่างท่ีกลุ่ม

กาํลงัพบ  ทั้งเธอและเพื่อน ๆ ในกลุ่มต่างเขา้ร่วมการเล่าเร่ืองเจาะใจเต็มรอ้ย  พวกเขา้รูสึ้กว่า ไดร้บัอนุญาต ไดม้ีเสรีท่ีจะคิด

และคน้หา  เราไดไ้ต่เขาไปดว้ยกนัจริง ๆ   

ไม่ว่าจะนําเร่ืองท่ีคุน้เคยเท่าไรมากเล่าก็ตาม   ผูเ้ขา้อบรมยงัตอ้งคน้หา มีขอ้สงัเกต และปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ โดยเขาคน้พบ

ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีฉนัเองไม่เคยคิดมาก่อนเสมอ   การคน้พบใหม่ดงักล่าว ไม่ไดเ้กิดจากการตอบคาํถามของฉนั  แต่มนัเกิดขึ้ น

ในช่วงการสนทนาแลกเปล่ียน และพระวิญญาณประทานความเขา้ใจใหเ้กิดขึ้ นในความคิดของคนท่ีคอยฟังเสียงพระองค ์    

การคุยกนัน้ันจุดประกายใหแ้ต่ละคนอยากคน้พบและยงัเป็นเวทีใหค้นไดแ้บ่งปันส่ิงท่ีพวกเขาเพิ่งจะเขา้ใจดว้ย    

วิธีการเป็นเพือ่นรว่มไตเ่ขา 

วิธีการใชค้าํในการตั้งคาํถามสามารถทาํใหค้นอยากเขา้มามีส่วนร่วม หรือทาํใหเ้ขาทอ้ใจไปเลยก็ได ้  ถา้ผูเ้ล่าถามว่า “อบั

ราฮมัเอาอฐูไปกี่ตวั?”  อย่างน้ีเท่ากบัตอ้งการคาํตอบท่ีชดัเจนถูกตอ้ง  ผูฟั้งก็จะคิดว่า ฉนัตอ้งตอบใหถู้ก  ... คาํถามแบบน้ี

มกัจะทาํใหก้ารสนทนาไปต่อยาก 
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แทนท่ีจะเป็นอย่างน้ัน คุณอาจใชเ้สียงท่ีทาํใหรู้สึ้กว่า แปลกใจ และคุณถามว่า  “เอ  ... อบัราฮมัมีอฐูกี่ตวันะ?”    ท่าทาง 

การแสดงออกทางใบหน้า และเสียง แสดงว่า คุณพยายามคิดถึงจาํนวนน้ันเองจริง ๆ  อย่างน้ีทาํใหค้นรูสึ้กอยากอาสาตอบ 

หากมีคนหน่ึงกล่าวว่า “12‛  คุณอาจตอบว่า “ลองดูซิ เป็น 12 หรือมากกว่าน้ัน?”   อาจมีใครอีกคนว่า “14”  คุณตอบว่า 

“อา.. เห็นดว้ย ผมคิดว่า เป็น 14 ขอบคุณครบั เป็นคาํตอบดี” 

คุณทาํท่าเหมือนกบัว่า คุณตอ้งการความช่วยเหลือ คนก็จะอยากตอบกลบัมา  ไม่ว่าจะเป็นช่วงการเล่าเร่ืองรวดเดียวจบหรือ

ช่วงสงัเกต หรือช่วงปรบัใชก้็ตาม  คนรูสึ้กอยากช่วยคุณ และรูสึ้กสบายใจมากพอท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมและบอกความคิด  

แทนท่ีจะพยายามตอบใหถู้กตอ้งท่ีสุด  

คุณสรา้งบรรยากาศดว้ยวิธีการถามของคุณเอง  เมื่อครูหรือศิษยาภิบาลสอน พวกเขามกัถูกมองว่า เป็นคนรูค้าํตอบทุกอย่าง  

คนส่วนใหญ่ ไม่เคยเจอกบัวิธีการเรียนดว้ยการสนทนาแลกเปล่ียนอย่างท่ีเราใชก้นั  ผูเ้ล่าสามารถทาํใหเ้กิดการเขา้มามีส่วน

ร่วม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใหม่ ๆ ท่ีไม่คุน้กบัการตอบแบบตอ้งใชค้วามคิดรวบยอดเช่นน้ี  ดว้ยการไม่ทาํตวัเป็นเหมือน

คุณครูท่ีตอ้งการคาํตอบถูกตอ้งท่ีสุด 

ตอนท่ี คนเร่ิมคน้พบขอ้มูลต่าง ๆ มากขึ้ น   ผูเ้ล่าตอบกลบัดว้ยความประหลาดใจและความชื่นชมยินดี อาจพดูว่า “โอ..ฉนั

ชอบตรงน้ัน “  “คิดว่า คุณคงมีความคิดอะไรตรงน้ันใช่ไหม?”  หรือ “เออ.. ฟังดูดีมากนะ” 

บางครั้งคนแบ่งความคิดซ่ึงไม่ตรงกบัเร่ืองราวเลย  ในฐานะท่ีเป็นเพื่อนไต่เขาดว้ยกนั ผูเ้ล่าสามารถช่วยเบนคาํพดูของเขาไป

โดยถามขอความกระจ่าง   การเบนความสนใจแบบน้ีไม่ทาํใหเ้ขารูสึ้กตะขิดตะขวงใจ 

ตวัอย่างเช่น  คนบางคนอาจพดูอะไรออกมาที่คิดว่าแน่   แต่คุณรูว้่า มนัไม่ไดอ้ยู่ในเร่ืองน้ันเลย  คุณพดูไดว้่า “ช่วยฉนัดว้ยซิ  

มนัอยู่ท่ีไหนในเร่ืองของเราล่ะ?”   หรือเมื่อคุณรูว้่า คาํพดูน้ันไม่ช่วยทาํใหเ้ร่ืองดีขึ้ น  คุณก็ตอบกลบัโดยไม่ใหเ้ขาเสียหน้า ไม่

ตอ้งแกไ้ขเขาต่อหน้าคนอื่น     คนน้ันก็จะยงัมีความรูสึ้กดี ๆ และยงัพยายามคน้หาต่อไปได ้

หากมีการแบ่งปันความคิดท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือ มีขอ้สงสยั  การขอใหค้นในกลุ่มออกความเห็นก็เป็นทางออกท่ีสุภาพเช่นกนั   

“ฮืมม.. น่าสนใจ แลว้คุณคนอื่นคิดอย่างไรล่ะ  เราเห็นส่ิงน้ันในเร่ืองหรือเปล่า?”   เรายอมใหก้ารสนทนาอยู่กบัคนในกลุ่ม  

เท่ากบัเราไม่ทาํตวัเป็นเหมือนคุณครูหรืออาจารย ์ และพระคาํของพระเจา้จะเป็นคาํตอบสุดทา้ย  

จาํไวว้่า ยิ่งคุณทาํท่าเหมือนไม่รูอ้ะไร ผูฟั้งก็จะพยายามช่วยคุณมากขึ้ น  คุณพยายามทาํบุคลิกเช่นน้ีเพื่อช่วยถามคาํถามและ

นําการสนทนาต่อไป   หากคุณทาํตวัรูไ้ปเสียทุกเร่ือง พวกเขาก็จะรีรอ ไม่ยอมตอบคุณ    ดงัน้ันตอ้งพยายามไม่ใหก้ลุ่มของ

เรามีบรรยากาศแบบหอ้งเรียน เพราะในบรรยากาศแบบน้ัน คนกลวัว่าจะตอบผิด  

เร่ิมตน้ถามดว้ยการใชค้าํเงื่อนไขอย่างเช่น  “ผมสงสยัว่า ....”   “เป็นไปไดไ้หมท่ี....?.”  “มนัเหมือนอย่างน้ีใช่ไหม?”  “คุณ

เห็นอะไรล่ะ...?” “อนัน้ีน่าจะมีความหมายว่าอะไร?”       ลกัษณะการตั้งคาํถามแบบใชป้ระโยคคน้หา แสดงความไม่แน่ใจ 

จะช่วยใหเ้กิดบรรยากาศเป็นเพื่อนคน้ควา้ดว้ยกนั 
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ทกัษะท่ีทา้ทายมากท่ีสุดในขบวนการเล่าเร่ืองเจาะใจ และตอ้งใชเ้วลาฝึกฝนมากก็คือ  ทกัษะในการตั้งคาํถาม นัน่เอง  ไม่ใช่

ว่าคุณทาํท่าไม่รูเ้ร่ืองอะไรในขณะท่ีคุณรูดี้  แต่เป็นการตั้งคาํถามในแง่ท่ีว่าคุณเป็นคนท่ีกาํลงัคน้หาเช่นกนั   การใชค้าํถาม

เช่นน้ีจะช่วยใหค้นฟังไดแ้บ่งคาํตอบใหคุ้ณ 

การน าเสนอตอนทีส่อง   

การสนทนาถึงการปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  

การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  

ก่อนหน้าน้ี เมื่อเราดูเร่ืองมารธากบัมารีย ์เราพบการปรบัใชฝ่้ายวิญญาณท่ีน่าสนใจมาก   เราคน้พบส่ิงท่ีสาํคญัจากพระคาํ

ของพระเจา้ และเรายงัคิดถึงว่าพระเจา้จะใหเ้ราปรบัใชใ้นชีวิตประจาํวนัอย่างไร 

 

ส่วนตอ่ไปของขบวนการเล่าเรือ่งเจาะใจคือ การถามท่ีช่วยนําใหค้นฟังเร่ิมสนทนา และคน้พบการปรบัใชฝ่้ายวิญญาณท่ี

คุณไดพ้บมาก่อน   ทกัษะน้ี ทั้งทา้ทายและเป็นรางวลัของเราดว้ย   คุณจะตอ้งไม่ยอมท่ีจะยื่นขุมทรพัยใ์หก้บัผูฟั้งไปเลย  แต่

จาํเป็นท่ีจะตอ้งสรา้งทกัษะในการสรา้งคาํถาม เพื่อช่วยใหค้นฟังพบขุมทรพัยด์ว้ยตวัเอง  

 
ต่อไปน้ีเป็นคาํถามตวัอย่างท่ีจะช่วยใหค้นฟังพบการปรบัใชจ้ากเร่ืองมารธาและมารีย ์  ก็เหมือนเคย  เมื่อเราพบการปรบัใช้

ฝ่ายวิญญาณ  เร่ืองราวจะถูกตรวจสอบตั้งแต่ตน้จนจบ  ใหส้งัเกตว่า แต่ละครั้ง ก่อนท่ีจะถาม  ก็มีการพดูทบทวนขอ้สงัเกตไป

ก่อน   จากน้ันจึงถาม ซ่ึงทาํใหก้ารปรบัใชข้องผูฟั้งน้ัน ยา้ยจากเร่ืองธรรมดาทัว่ไป กลายเป็นการปรบัใชท่ี้เจาะจงและเป็น

ส่วนตวัขึ้ น  

1.ในเร่ือง มารีย์ออกจากครัวมานัง่ใกล้พระบาทพระเยซู  และเรียนสิง่ท่ีพระองค์ทรงสอน การท าเช่นนี ้มี ความหมายอย่างไรกบัเราในปัจจบุนั ? เรา

มานัง่ใกล้พระบาทของพระเยซูและเรียนด้วยได้ไหม? Sd

เราหวงัให้ คนฟังคดิวา่..... วนันี ้การเรียนรู้พระค าของพระเจ้า หรือการนมสัการก็เหมือนกบัการฟังจากพระเยซู ส าหรับเรา   การใสใ่จในสิง่ท่ีก าลงั
เรียนจริง ๆ  ก็เหมือนกบัการนัง่ใกล้พระบาทของพระเยซูนัน้  

2. เราเห็นวา่ มารธาท างานหนกัเกินก าลงั เราทกุคนวนันี ้มีปัญหาแบบเดียวกนัได้ไหม เราคดิอย่างไร ? Sd เราจะตอบรับ ท างานทกุอย่างท่ี

ผา่นเข้ามาไหม? Sd 

3. ทกุวนันี ้คนท่ีท างานรับใช้ คนท างานในท่ีท างาน หรือท่ีบ้าน ได้ท าจนเกินก าลงับ้างหรือเปลา่ ?  เหตกุารณ์แบบนีเ้กิดขึน้ได้อย่างไร?   Sd เรามี

ปฏิกริยาอย่างไร เม่ืองานท่ีเราท านัน้มากเกินก าลงั เอาเวลาท่ีเราควรเรียนรู้จกัพระเจ้าไปหมด? Sd 

4. คนเรามีการเลือกในชีวติไหม  ?Sd คนเราเลือกสิง่ท่ีดดูีเพราะวา่ เป็นการเลือกเพ่ือท างานดี ๆ  แม้กระทัง่งานรับใช้ได้ไหม?
บางทีคนเราอาจจะเลือกท าบางสิง่ให้พระเจ้า ทัง้ ๆ ท่ีพระเจ้าไมไ่ด้ทรงเรียกให้เขาท า ท าไมจึงเป็นไปได้อย่างนัน้ละ่ ?  ท าไมคนจึงถึงเลือกท างาน
เพ่ือพระเจ้าทัง้ ๆ ท่ีพระองค์ไมไ่ด้ขอหรือประสงค์ให้เขาท า?  เคยเป็นแบบนีไ้หม เคยเห็นแบบนีไ้หม? เลา่ให้เราฟัง  

เป็นไปได้อย่างไรท่ีเราอยากท างานเพ่ือพระเจ้า แตม่นักลบัท าให้เราห่างเหินจากพระองค์ . Sd เราแก้ไขได้อย่างไรเม่ือเราเห็นวา่ การรับใช้มา
เอาเวลาท่ีควรมีให้พระเจ้าของเราไปหมด  
5.มารธาต าหนิมารีย์วา่ไมช่่วยรับแขก  วนันี ้เม่ือคนเรารับผดิชอบมากเกิน ใครเป็นคนท่ีมกัถกูต าหนิ?  คนเรามกัจะมาช่วยรับผดิชอบงานท่ีมาก

เกินไป หรือเขาจะต าหนิผู้ อ่ืน? คณุสงัเกตเห็นอะไร ? Sd 
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6. เราเห็นวา่ มารธากล้าตอ่วา่พระเยซู บอกวา่พระองค์ไมท่รงสนพระทยัปัญหาของเธอ   วนันัน้ คนเราต าหนิคนอ่ืนเพราะการตดัสนิใจของตนเอง
หรือเปลา่?   คนเราต าหนิพระเจ้าเพราะการตดัสนิใจของตนเอง แล้วเหตกุารณ์ไมเ่ป็นไปอย่างท่ีคดิ พวกเขาเห็นวา่ พระเจ้าไมท่รงสนพระทยั อย่าง

นัน้หรือเปลา่?  Sd  
7. เราเห็นจากในเร่ือง  มารธารู้วา่ พระเยซูทรงเป็นครู และทรงมีสาวก  เธอเรียกพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า” ซึ่งเท่ากบัเธอมองวา่ พระองค์ทรงเป็น
ผู้น าชีวติ  เป็นคนท่ีอยู่เหนือเธอ   เสร็จแล้วเธอมาบอกให้พระองค์แก้ปัญหาให้  แล้ววนันีล้ะ่ คนเรามีปัญหา (ท่ีอาจจะสร้างขึน้มาเอง)  แล้ว

อธิษฐานตอ่พระเจ้าแห่งจกัรวาล  และบอกให้พระองค์แก้ปัญหาให้   เราท าอย่างนัน้หรือเปลา่? Sd 

คนเราท าอย่างไร?  Sd จะเรียกพระเจ้าวา่ พระองค์เจ้าข้า แล้วมาบอกให้พระองค์ทรงแก้ปัญหาท่ีเราท าขึน้มาเอง?     คณุคดิอย่างไร ? Sd 

8.การตอ่วา่ เป็นเร่ืองน่าสนใจ  พระเจ้าทรงรู้สกึอย่างไร เม่ือคนเราท าอะไรไมถ่กูแล้วมาหาพระองค์ ทลูวา่ พระองค์ไมท่รงสนพระทยัเลยหรือท่ีคน

อ่ืนไมช่่วยข้าพระองค์? Sd 

9.  เราเห็นวา่ มารีย์เลือกสิง่ท่ีดี แตพ่ี่สาวคือมารธากลบัตอ่วา่การเลือกของน้อง   ในวนันีล้ะ่... มีบ้างไหมท่ีคนเลือกสิง่ดี และแล้วพวกเขาก็ถกูคน

ต าหนิตเิตียน? Sd

มนัเกิดขึน้อย่างไรบ้าง ท่ีไหน?  บางทีอาจเป็นท่ีบ้าน ท่ีท างาน โรงเรียน ในการรับใช้ บางทีก็อยู่ในกลุม่ผู้ รับใช้ด้วยกนัเองเสียอีกใช่ไหม?   Sd 

10.  เรารู้สกึอย่างไร ท่ีเลือกสิง่ดี แตก่ลบัถกูคนท าให้อาย? Sdเราได้เห็นวา่ พระเยซูทรงจดัการกบัความไมรู้่จกัเคารพผู้ อ่ืนนีอ้ย่างไร   น่ี... เรา

ได้เรียนรู้อะไรจากพระองค์? Sd 

11.     เป็นไปได้ไหมท่ีเราจะท างานใช้แรงเหมือนมารธา  แล้วในเวลาเดียวกนัก็เรียนจากพระเจ้านมสัการพระองค์ในเวลาเดียวกนั ?  พยายาม

อธิบายวา่ มนัเป็นเหมือนกบัอะไร Sd  
12.   ในอีกทาง คณุคดิไหมวา่ คนหนึ่งอาจจะอยู่ในฐานะคล้าย ๆ มารีย์ เรียนรู้ศกึษาพระคมัภีร์  และในเวลาเดียวกนั ใจของเขากลบัคดิถึง

โครงงานอ่ืน? Sdคณุหรือคนท่ีคณุรู้จกัมีประสบการณ์แบบนีไ้หม?  Sd 

13.  ครัง้หนึ่งฉนัอ่านพระคมัภีร์ไป อธิษฐานไป แตใ่จกลบัลอ่งลอยไปท่ีอ่ืน  คดิเร่ืองอ่ืน เร่ืองงาน ... อย่างนีเ้กิดขึน้กบัคนอ่ืน ๆ บ้างไหม? (หยดุ)  

จากเร่ืองของมารธาและมารีย์ คณุจะอธิบายเร่ืองใจลอยอย่างไร ?  Sd  
14.  พระเยซูตรัสกบัมารธาวา่ มารีย์ได้เลือกสิง่ท่ีใครเอาไปจากเธอไมไ่ด้   วนันี ้มีคนท่ีเลือกความสมัพนัธ์ของเขากบัพระเยซูก่อนเร่ืองอ่ืนจนคนอ่ืน

ตเิตียนเขาไหม?   สิง่ท่ีวา่นีอ้าจจะเป็นการเช่ือในพระองค์  การแสวงหาท่ีจะลกึซึง้กบัพระองค์มากขึน้ หรือการเลือกรับใช้พระองค์... Sd  การเลือก

แบบไหนท่ีจะท าให้เกิดความขดัแย้งขึน้?  Sd 
15.  พระเยซูตรัสถึงการเลือกของมารีย์... พระองค์ไมไ่ด้ควบคมุการตดัสนิใจของเธอ  เร่ืองนีมี้ความหมายอะไรกบัเราบ้าง?   ถ้ามี  มีแบบไหน? 

Sd 
16.  ลองคดิถึงศาสนาอ่ืนท่ีเข้ามาในความคดิ  (หยดุเพ่ือให้คนอ่ืนได้คดิ) ในศาสนานัน้ ผู้ตดิตามเขาท างานเพ่ือพระของเขา เพ่ือท าให้พอใจ  หรือ
วา่พวกเขาได้รับจากพระเจ้าโดยไมต้่องเสียอะไร ไมต้่องท าอะไร  

ให้เปรียบเทียบศาสนาท่ีเน้นความส าคญัของการท าดีกบัสิง่ท่ีพระเยซูทรงเห็นวา่ดี  Sd 

17. จากท่ีเราเห็น เม่ือมารธารู้วา่เธอมีงานมากเกินกวา่ท่ีจะท าได้   เธอหนัไปโทษพระเยซูกบัมารีย์ ไมโ่ทษตวัเอง   เม่ือมารธาเห็นวา่ เธอไมอ่าจ
ท างานนัน้ให้ส าเร็จ เราเห็นวา่ เธอมองข้ามการท่ีจะถามพระเยซูวา่ เธอควรท าอะไร   เม่ือคดิเช่นนี ้ลองคดิวา่  ในวนันีเ้ราควรจดัการกบัเวลาของเรา

อย่างไร เม่ือเจอปัญหางานมากเกิน ... เร่ืองนีส้อนอะไรเราถึงการเลือกให้ถกูต้อง ? Sd 

18.พระเยซูทรงชมมารีย์ท่ีเธอเลือกฟังพระองค์ แม้วา่มนัตรงกนัข้ามกบัความคดิเห็นของคนอ่ืน และขดักบัวฒันธรรม สิง่นีส้อนอะไรให้เรา ?  Sd

ในการแสวงหาพระเจ้า ในการใช้เวลากบัพระองค์  เราเคยเลือกท่ีท าให้ขดักบัวฒันธรรมหรือการต้องการของคนอ่ืนหรือเปลา่ ? อย่างไร ? Sd 
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คุณเพิ่งทาํการนําเสนอเร่ืองของมารธากบัมารียโ์ดยใชว้ิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจ  คุณอาจจบเร่ืองแตกต่างกนัออกไป และอาจจบ

ดว้ยการอธิษฐาน หรือใชก้ารเสริมสรา้งทางบวก  หรือถามคาํถามอย่างเช่น 

 คุณเรียนอะไรจากเร่ืองน้ี? 

 พระเจา้ทรงชี้ ใหเ้ห็นอะไร? 

 คุณเรียนรูจ้กัพระเจา้ในแง่ไหน? 

 มีอะไรที่คุณคน้พบและจะช่วยคุณในสปัดาหต่์อไป? 

ยงัมีแบบฝึกขุดคน้เร่ืองเชิงลึกในภาคผนวกข. วิธีการเตรียมคาํถาม เดินทางผ่านเร่ืองตวัอย่าง 

การเสรมิสรา้งทางบวก   

คุณค่าท่ีไดเ้พิ่มเติมจากการสืบคน้เร่ืองราวก็คือ ผูฟั้งจะรูเ้ร่ืองเป็นอย่างดี หลงัจากท่ีสืบคน้เร่ืองและปรบัใช ้ผูเ้ล่าอาจตดัสินใจ

ท่ีจะช่วยเสริมการเรียนทางบวก ทาํใหเ้ร่ืองราวฝังแน่นในชีวิตของผูฟั้ง   

 

ตวัอย่างเช่น ในการฝึกปฏิบติัการ 5 วนั ผูเ้ขา้ร่วมจะไดเ้ร่ืองทั้งหมด 21 เร่ือง หลงัจากน้ัน พวกเขาก็ตอ้งพยายามท่ีจะจาํทุก

เร่ืองท่ีไดเ้รียนไปแลว้ ก็ตอ้งมีการทบทวน ฝึกฝน เพื่อเก็บไวใ้นความทรงจาํ 

บางทีเราอาจจะขอใหค้นฝึกเล่าเร่ืองดว้ยการเล่าใหก้นัและกนั  หรืออาจขอใหบ้างคนแต่งกลอน แต่งเพลงเพื่อเล่าเร่ือง อะไร

ก็ตามท่ีออกมาเป็นการเล่าปากเปล่า และช่วยใหค้นจาํเร่ืองราวอย่างถูกตอ้งก็ดีทั้งน้ัน   

การเสริมสรา้งทางบวก จะเป็นประโยชน์แก่คนท่ีอ่านไม่ออก หรือไม่มีพระคมัภีรใ์นภาษาของเขา  ไม่มีเร่ืองบนัทึกเสียงใน

ภาษาท่ีเขาเขา้ใจได ้   เขาเหล่าน้ีตอ้งการความช่วยเหลือมากท่ีสุดเท่าที่จะมากได ้

พอเจอปัญหาแบบน้ี ทาํใหเ้ราตอ้งพยายามหาทางแกแ้บบคุณภาพ  หากพวกเขาตอ้งการเร่ืองท่ีบนัทึกเสียงในภาษาของพวก

เขาหรือ?  โอกาสท่ียอดเยี่ยมสุดคือ การจดัแบ่งเวลาในการอบรมเพื่อไปบนัทึกเสียงเพื่อเอากลบับา้นไป  

2-3 ปีในการเล่าเร่ืองเจาะใจ  เราคิดถึงคาํ“กระเป๋าใจ” เรากล่าวว่า“เมื่อคุณเรียนรูเ้ร่ืองแลว้ เร่ืองก็อยู่ในกระเป๋าใจของคุณ” 

ต่อมาเราเจอปัญหาในหมู่คนท่ีอ่านไม่ออก  พวกเขาเรียนเป็นรอ้ย ๆ เร่ือง  เขารูเ้ร่ือง แต่เพราะเขาไม่อาจเขียนรายการเร่ือง

ได ้ จึงจาํไม่ไดว้่า เร่ืองไหนบา้งท่ีตวัเองรู ้ 

ทาํใหเ้ราพฒันาหนังสือ กระเป๋าใจ  เป็นการด์ขนาดเล็กท่ีมีภาพของเร่ืองท่ีจะช่วยใหเ้ขาจาํเร่ืองน้ัน ๆ ได ้  มนัไม่ไดเ้ป็น

ไอคอนท่ีจะเอามาจาํ  แต่เป็นลายเสน้ท่ีบอกถึงเอกลกัษณข์องเร่ืองน้ัน  เราจะเคลือบมนัไวแ้ละสวมแหวนกุญแจเขา้ไปเป็น

พวงเลย  พวกเขาก็จะมีการด์กระเป๋าใจเป็นส่วนตวั ... แบบน้ีคนท่ีอ่านออกแต่ตอ้งเรียนเร่ืองเยอะก็ชอบดว้ย 

 เราขอบคุณพระเจา้ที่ประทานพระคุณโดยใหเ้รามีคาํตอบท่ีมีคุณภาพ  
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บทท่ี 6 

วิธีการน าสนทนาแลกเปลี่ยน 

 

เมื่อเรากาํลงัอยู่ในช่วงสนทนา พระเจา้สามารถใชป้ระสบการณใ์นอดีตและความรูใ้นพระคมัภีรม์าช่วยใหเ้ราตั้งโจทย์

คาํถามข้ึนมา  พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงรูว่้า  ควรคุยกนัเร่ืองอะไร และพระองคจ์ะทรงนําขณะท่ีคุณกาํลงัสอน 

ทกัษะหน่ึงท่ีสาํคญัมากคือ   การฟังและการตอบกลบั  คุณจะตอ้งตั้งใจฟังพระคาํของพระเจา้ขณะท่ีเตรียมเร่ือง  และใน

ฐานะท่ีเป็นคนเล่าเร่ือง ก็จะตอ้งตอบกลบัส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสาํแดงใหเ้ห็นในเร่ือง  เช่นกนั ระหว่างการสนทนา คุณฟัง และ

ตอบ  คุณตอ้งฟังคนอ่ืนใหดี้ และตอบเขากลบัอย่างดีดว้ย   

คุณตาทีร่กั 

ในช่วงเวลาหน่ึงของวนั คนในหมู่บา้นหน่ึงกาํลงัรวมตวักนัรอบ ๆ ผูอ้าวุโสเพื่อคุยกนั  บางคนเลือกท่ีจะนัง่กบัผูอ้าวุโสท่ีมกั

ใหข้อ้มูลดี ๆ  บางคนก็นัง่กบัผูอ้าวุโสท่ีมกัฟังคนอ่ืนพดู  แต่มีชายชราคนหน่ึงท่ีใคร ๆ ก็อยากคุยดวัย  จริง ๆ แลว้ ชาวบา้น

เรียกเขาคนน้ีว่า คุณตาท่ีรกั 

แมคุ้ณตาท่ีใครๆรกัจะใหข้อ้มูลแห่งปัญญา  เขายงัเป็นคนท่ีฟังคนอ่ืน  นอกเหนือไปจากน้ี  เขามกัใหค้วามเขา้ใจมากขึ่น   

เขารูว้่า จะแบ่งปัญญาใหก้บัคนอย่างไร  เขาใหโ้อกาสชาวบา้นคิดและคน้พบ   แมเ้ขาจะมีความรูม้ากกว่าใครๆ เขาก็ยงั

สนับสนุนใหทุ้กคนท่ีมาคุยดว้ยน้ันไดแ้บ่งปันความคิดของพวกเขาเสมอ   บ่อยครั้งท่ีเขาไม่พดูอะไรแมว้่า เขาจะรูค้าํตอบ  ทาํ

ใหค้นท่ีมาหาเขา คิดเป็นและแกปั้ญหาไดดี้  

คุณตาท่ีรกัสนับสนุนใหลู้กชาย  ภรรยา และลูกสาวออกความคิดเห็น  เขาไม่กลวัท่ีจะใหค้นอื่นพดู เพราะเขารูว้่า เขามี

ความรูม้ากกว่า เขารูว้่า ยิ่งทาํใหค้นอื่นกลา้ และมัน่ใจเท่าไร พวกเขาจะยิ่งนับถือผูนํ้าอย่างเขามากขึ้ นเท่าน้ันคนท่ีติดตามก็

เลียนแบบวิธีการนําของเขา   จึงคอยสนับสนุนใหค้นอื่นไดค้น้หาสติปัญญา  ลูกๆ ของคุณตาเติบโตมาเป็นคนท่ีฉลาดและ

มัน่ใจ  เขาเดินตามทางของพ่อ  

มีเร่ืองในพระคมัภีรเ์ล่าถึงวนัท่ีพระองคท์รงสอนประชาชน 5000 คน   แต่คนเหล่าน้ีหิว  พระเยซูทรงถามสาวก  ทรงเปิด

โอกาสใหท้ั้งฟิลิปและคนอื่นไดคิ้ดว่า พวกเขาจะแกปั้ญหากนัอย่างไร  แต่ไม่มีใครขอใหพ้ระองคท์าํการอศัจรรยเ์ลย ดงัน้ัน 

พระเยซูจึงทรงใหค้าํตอบดว้ยการทาํการอศัจรรย ์ เอาอาหารของเด็กชายคนเดียวมาเล้ียงคนทุกคน ! 

ครั้งแลว้ครั้งเล่าที่พระเยซูทรงใหส้าวกและคนอื่น ๆ มีโอกาสคิดและตอบคาํถามโดยใชมุ้มมองแบบพระองค ์  สามปีท่ี

พระองคท์รงอบรมพวกเขา หนุนใจใหฟั้งพระดาํรสั คิด และเชื่อวางใจ  ใหเ้ขาปรบัเอาสติปัญญาที่ไดร้บัน้ันไปใช ้พระเยซูทรง

เตรียมใหพ้วกเขารบัใช ้และนําผูอ้ื่น  

วนัน้ี เมื่อเราสนทนาแลกเปล่ียนกนัในแบบของการเล่าเร่ืองเจาะใจ  หลายคนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมน้ัน เป็นผูนํ้าในครอบครวั

หรือการรบัใชอ้ยู่แลว้  ดงัน้ันเขาจึงมีความรูม้ากกว่าคนท่ีเขาสอนและนําอยู่   เราขอตบมือใหก้บัทุกคนท่ีไม่รีบตอบ แต่ใหค้น

อื่นไดม้ีโอกาสคิดและตอบ 
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 ท่ีไดเ้ห็นผูนํ้าที่มีปัญญา มีความมัน่ใจเหล่าน้ี ปล่อยใหค้นอื่นไดต้อบทาํใหเ้รามีความสุขมาก  พวกเขาเห็นว่า การใหค้นอื่น

คิด ตอบกลบั บอกความคิดของพวกเขาน้ันมีคุณค่ายิ่ง   ผูนํ้าเหล่าน้ีก็เหมือนกบัทั้งคุณตาท่ีรกั และพระเยซู   คือเขารูว้ิธีท่ีจะ

สรา้งความมัน่ใจใหค้นอื่น เขารูว้่า คนเหล่าน้ีจาํเป็นตอ้งไดส้ติปัญญาจากเขา และก็ไดแ้บ่งปันในเวลาท่ีเหมาะสม 

ความทา้ทายในการฟังและตอบกลบั 

ตอนแรกที่คุณพยายามสรา้งทกัษะในการเล่าเร่ืองเจาะใจน้ัน  มีหลายอย่างท่ีตอ้งจาํ  คนท่ีมาใหม่ๆ มกัสนใจในการนําเสนอ 

ในการเล่า การเรียบเรียงเป็นลาํดบัขั้นตอน การตั้งคาํถาม น่าสนใจท่ีพวกเขาจะมุ่งมัน่ในขบวนการสอนจนกระทัง่ส่ิงสาํคญั

ท่ีสุดถูกมองขา้มไป  นัน่คือ คนฟัง!    หน้าท่ีของคุณคือการสนทนาเร่ืองราวในพระคมัภีรก์บัคนอื่น  หากไม่ฟังคนพดูและ

ถามใหดี้  และไม่ยอมตอบกลบัส่ิงท่ีเขาเสนอเขา้มา  ก็จะไม่มีการสนทนาแลกเปล่ียนความคิด   

วิธีการดีท่ีสุดในการเขา้ไปกระตุน้ สรา้งสรรคค์วามคิดก็คือ ใชก้ารสนทนา  หลงัจากท่ีไดใ้ชเ้วลาคน้พบขุมทรพัยอ์นัมีค่า

มากมายในเร่ือง   ก็เป็นการดีท่ีจะพดูถึงเร่ือง..กบัคนอื่น ๆ   ดงัน้ัน แทนท่ีจะมามวัคิดแต่ว่าจะนําเสนอเร่ืองอย่างไร  วาง

แผนการพดู ตั้งคาํถาม ฟังพวกเขาอย่างไร  ขอใหคุ้ยเร่ืองราวน้ันกบัเขา  สนทนากนัในหวัขอ้น้ัน   

ระหว่างท่ีคุย อาจใชค้าํถามเพื่อช่วยเร่ิมตน้การสนทนาตอนท่ีคุณเล่าเร่ืองไป   หวงัว่า คาํถามของคุณจะช่วยใหค้นไดพ้บ

ขุมทรพัยท่ี์คุณพบในตอนท่ีเตรียมเร่ือง   เราทุกคนพดูกบัคนอื่น ๆ ทุกวนัโดยไม่มีส่ิงท่ีจดบนัทึก    เราคุยกนัเร่ืองอะไร ๆ ท่ี

เราสนใจ  ทาํตวัผ่อนคลาย และค่อย ๆ คุยกนัไปถึงเร่ืองราวน้ัน  จริงแลว้ การฟังและตอบกลบัเป็นศนูยก์ลางของการเล่า

เร่ืองเจาะใจ  “ค านิยามของการเล่าเรือ่งเจาะใจคือ การฟัง และตอบกลบั” นัน่เอง 

การฟังและตอบกลบัจากการกระท าเร่ืองหน่ึงท่ีเราคน้คือ สดุดี 23  คนส่วนใหญ่จะคุน้เคยกบัพระคาํตอนน้ี  เมื่ออ่านไปชา้ 

ๆ และถามไปดว้ย จะช่วยใหเ้ราไดย้ินส่ิงท่ีพระเจา้ประทานไวใ้หเ้ราอย่างน่าประหลาด 

ครั้งหน่ึง ราเมชซ่ึงเป็นผูอ้าํนวยการแผนกโลกชาวพุทธของเรา เล่าใหฟั้งว่า เขาสอนสดุดี 23 แบบการเล่าเร่ืองเจาะใจ ( คิด

ดูซิ เขาเป็นชาวเนปาลท่ีเราเคยอบรมการเล่าเร่ืองเจาะใจ!)    ฉนัรูสึ้กขาํที่เขาใชส้ดุดี 23 สอนดว้ยวิธีน้ี  ก็เลยขอใหเ้ขาสอน

พวกเรา และเป็นวนัท่ีจะไม่ลืมไปชัว่ชีวิต 

ดูจากรายงานน้ีจะเห็นว่า ฉนัชา้ในการฟังเร่ืองและฟังผูเ้ล่า  แลว้ลองดูวิธีท่ีคุณราเมชคอยโปรยเศษขนมปังจนทาํใหฉ้นัเขา้มา

ใกลขุ้มทรพัย ์  เขาถอยไปและปล่อยใหฉ้นัคน้พบเอง เขาจะฟังและใหเ้งื่อนงาํบางอย่างท่ีทาํใหฉ้นักา้วเขา้ไปคน้พบ 

เขาใชค้าํถามทั้งเร่ือง แต่ขอ้มูลท่ีช่วยพนัผูกเร่ืองน้ันยงัคงอยู่ทุกวนัน้ี  ฉนัจะขา้มคาํถามไปบา้ง แต่จะเน้นคาํถามท่ีช่วย

เชื่อมโยงเร่ืองเขา้ดว้ยกนั   

เขาถามว่า “อย่างแรก เจา้แกะน้ันมนักล่าวถึงผูเ้ล้ียงว่าอย่างไร?” 

ฉนัตอบอย่างท่ีเคยเรียนรูม้า “ผูเ้ล้ียงของฉนั... หมายความว่า เรารูจ้กัพระเยซูเป็นส่วนตวัได”้ 
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แต่ราเมชไม่ยอมใหฉ้นักา้วขา้มไปเร็วขนาดน้ัน  ในการเล่าเร่ืองเจาะใจเราจะตอ้งฟังอย่างตั้งใจว่า เร่ืองเล่าอย่างไร เราจึงจะ

มาหาทางปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัตวัเรา 

ราเมชบงัคบัใหฉ้นัชา้ลง และฟังว่า เร่ืองเป็นอย่างไร ใหม้องพระคาํตอนน้ีอย่างละเอียด เขาพยายามใหฉ้นัฟังจริง ๆ  

ตกลง ฉนัยอมฟัง  คิดว่าจะตรวจสอบวิธีการของเขา  จริง ๆ แลว้ สงสยัว่า เป็นไปไดอ้ย่างไร ท่ีนักเรียนของฉนัจะมาสอนพระ

คาํที่ฉนัทั้งรูดี้ ทั้งสอนมาหลายครั้ง แถมยงัเขียนอีกดว้ย      

“น่ีเป็นแกะพดูใช่ไหม?” เขาถาม   ฉนัพยกัหน้า  

“อา้ว เจา้แกะพดูถึงผูเ้ล้ียงไดอ้ย่างไร มนัอา้งถึงเขาอย่างไร?”  “คุณกาํลงัหมายความว่า เจา้แกะมนัเรียกผูเ้ล้ียงว่า พระองค ์

อย่างน้ันหรือ?” 

 “ใช่แลว้ “ราเมชตอบ  “คุณไม่เห็นหรือว่า มนัมองผูเ้ล้ียงมาจากไหน?” 

“หา... อะไรนะ?”   ฉนัไม่เขา้ใจ 

“เจา้แกะตวัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผูเ้ล้ียงมนัอยู่ตรงไหน? เห็นหรือเปล่า?“  ราเมชรุกเขา้มา เพราะเขาอยากใหฉ้นัเห็นส่ิงท่ีฉนัไม่เคย

พบมาก่อน (ในการเล่าเร่ืองเจาะใจเรามกัไม่รุกใหค้นเห็นส่ิงท่ีเราเห็นในเร่ือง   แต่ตรงจุดน้ี ราเมชเคยเรียนกบัฉนั    

ตอ้งการแบ่งความเขา้ใจของเขาอย่างยิ่ง  ในการฟังและตอบกลบัตอนน้ี ราเมชรูว้่า การที่เขารุกเรา้ใหฉ้นัชา้ลงและคิดดี ๆ 

เป็นเร่ืองท่ีรบัได ้เพราะเรารูจ้กักนัดี) 

 “อืมม  เดาเอาว่า หากแกะมีคนนํา เท่ากบัผูเ้ล้ียงจะอยู่ขา้งหน้าแกะใช่ไหม” 

“ใช่แลว้  นัน่แหละ!‛  ราเมชรอ้ง “ และลองมาดูตอนท่ีมนัเขา้ไปในหุบเขาเงามจัจุราชซิ  มนัพดูถึงผูเ้ล้ียงอย่างไร?” 

“พระองค ์? “  ฉนัตอบ 

“ดูใหดี้อีกที”  ราเมชกระตุน้  “เร่ืองบอกว่า ขา้พระองคไ์ม่กลวัอนัตรายใด ๆ เพราะพระองคส์ถิตกบัขา้พระองค ์  แกะมนั

เรียกผูเ้ล้ียงอย่างไร  มนักล่าวถึงผูเ้ล้ียงแบบไหน?” 

“โอ รอเด๋ียว”  ฉนัรอ้ง “เขา้ใจแลว้  มีการเปล่ียนแปลง  ตอนน้ี เจา้แกะกาํลงัพดูกบัผูเ้ล้ียงน่ีนา  ไม่ไดพ้ดูถึงผูเ้ล้ียงแลว้ แต่

เป็นการพดูต่อหน้า วา้ว! น่ีมนัยอดจริง ๆ “ 

 “ใช่ และดูต่อไป  ผูเ้ล้ียงอยู่ตรงไหน  มีการเปล่ียนแปลงนะ ดูซิ” 

“ดูอะไรล่ะ?”  ฉนัถาม  

“ดูว่ามีอะไรเปล่ียน  จอ้งเลย ก่อนหน้าน้ัน ผูเ้ล้ียงอยู่หน้าฝงูแกะ ตอนน้ีเขาอยู่ท่ีไหน?” 
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“ตกลง ตอนน้ีเห็นแลว้”  ฉนัตอบ “ตอนแรกผูเ้ล้ียงอยู่ขา้งหน้า ต่อมา เขามาอยู่กบัแกะเลย”   

“ถูกตอ้ง ตอนแรกเขานําแกะไป  และตอนน้ีอยู่ขา้ง ๆ”   ราเมชยิ้ มกวา้ง  “แต่นัน่ยงัไม่หมด อ่านต่อไป เร่ืองพดูถึง 

“พระองค”์อีก  แกะมนักล่าวว่า .. พระองคท์รงเจิมศีรษะขา้พระองคด์ว้ยน้ํามนั .. หากพระองคท์รงเจิมแกะ พระองคอ์ยู่ท่ี

ไหนตอนน้ี?” 

“เออ  ฉนัเห็นแลว้ล่ะ   ตอนน้ีพระองคอ์ยู่เหนือแกะ” 

“อ่านต่อไป”  ราเมชหนุนใจฉนั “เร่ืองบอกว่า .. แน่ท่ีเดียวท่ีความดีและความรกัมัน่คงจะติดตามขา้พเจา้ไป ตลอดวนัคืน

ชีวิตของขา้พเจา้...  แกะมนัรูสึ้กว่า พระองคท์รงอยู่ตรงไหนล่ะทีน้ี?” 

“อืมม... เห็นแลว้ล่ะ น่ีมนัยอดจริง ๆ”  ฉนัเห็นดว้ย  

ตอนน้ีหน้าตาของราเมชเป็นประกาย “พระผูเ้ล้ียงทรงอยู่ขา้งหน้า ขา้งๆ ทรงอยู่เหนือและทรงตามติดเจา้แกะ  พระองคท์รง

อยู่รอบมนัทัว่ตวัเลย” 

จากตรงน้ัน เรามาถึงตอนจบของเรา เราจึงไปหาการปรบัใช ้ จะไม่ทาํอย่างน้ันไดอ้ย่างไร  เราจึงคุยกนัว่า มีอะไรบา้งท่ีเราจะ

ไปปรบัใชจ้ากส่ิงท่ีเราเห็นในเร่ือง  น่ีเป็นการคน้พบใหม่  พระเยซูทรงเป็นผูเ้ล้ียงของเรา ทรงอยู่ขา้งหน้า ขา้งๆ เหนือเรา 

และอยู่ขา้งหลงัเรา  พระองคท์รงครอบครองการสนทนาของเรา  รูอ้ย่างน้ี...ทาํใหใ้จเป็นสุขเหลือเกิน 

ความคิดตอนทา้ย  บางครั้งเมื่อกลบัเขา้มาที่สาํนักงาน  เพื่อนร่วมงานก็จะมาคุยถึงความผิดพลาดของเรา และเห็นว่า พระ

เจา้ทรงเมตตา และช่วยใหเ้ราผ่านมนัไปไดค้รั้งแลว้ครั้งเล่า   ฉนัมีความเห็นว่า “ พระเจา้ทรงอยู่ขา้งเรา  ขณะท่ีเราทา้ทาย

พวกเขา พระเจา้ทรงเป็นผูส้นับสนุนอย่างเขม้แข็ง  พระองคต์รสัว่า .. ทาํไปและอย่ากงัวล  เราจะปกป้องเจา้ และเราจะคอยดู

ไม่ใหใ้ครแอบเขา้มาลอบกดัเจา้..” 

แลว้สดุดีบทน้ีจึงกลบัมาหาฉนั “โอ... สดุดีบทท่ี 23 น่ีนา!   พระเจา้ทรงปกป้องขา้งหลงัเรา..มนัเป็นการบอกเช่นเดียวกนัว่า 

แน่ทีเดียวท่ีความดีและความรกัมัน่คงจะติดตามขา้พเจา้ไป ตลอดวนัคืนชีวิตของขา้พเจา้” 

อืมม... ครูฟังนักเรียน  ทั้งสองไดย้ินจากตอนท่ีต่างก็คุน้ดี 

การแลกเปล่ียนอย่างน้ี  ท่ีผูเ้ชื่อทอ้งถ่ินมีโอกาสสอนคนท่ีมาจากตะวนัตก มาจากยุโรปกลายเป็นเร่ืองธรรมดาไปแลว้ 

มิชชนันารีในประเทศอย่างอินเดีย โตโก  โมแซมบิค ไนเจอร ์และฟิลิปปินส ์ต่างเขา้มาฝึกอบรมการเล่าเร่ืองเจาะใจกบัครูที่

เป็นคนทอ้งท่ี 
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ท่ีสุด การเล่าเร่ืองเจาะใจมาจบอยู่ท่ีคน  คนท่ีฟังคนอ่ืน คนท่ีฟังพระคาํของพระเจา้  การฟังและการตอบกลบัน้ันมีใหก้บัทุก

คน ผลท่ีไดแ้สดงว่า คนท่ีไดย้ินเสียงของพระเจา้ไม่ใช่คนท่ีนําสงูสุดและแบ่งความรูใ้หค้นอื่นเท่าน้ัน แต่คนท่ีเป็นครูทอ้งถ่ินท่ี

ไดอ้บรมเหล่ามิชชนันารีไปแลว้สาม ส่ีรุ่นต่อ ๆ กนัไป  

รายละเอียดทีน่  าไปสู่ความส าเรจ็ 

 เราเชื่อว่า รายงานท่ีกล่าวมาจะช่วยบนัดาลใจใหคุ้ณไดเ้รียนรูก้ารเล่าเร่ืองเจาะใจและเพิ่มพนูทกัษะใหม่เสมอ  ใหเ้ราเร่ิมตน้

ส่วนท่ีช่วยผูเ้รียนท่ีอ่านได ้ แมคุ้ณคิดว่า จะไม่สามารถจาํคาํถามไดเ้ลย ตอ้งเขียนลงไปอยู่ดี  แต่มนัสาํคญัยิ่งท่ีจะไม่เขียน

คาํถามท่ีคุณตอ้งการถามเกี่ยวขอ้งกบัเร่ือง   การระลึกถึงคาํถามทาํไดโ้ดยการคิดไปตามเน้ือเร่ือง  ใหเ้น้ือเร่ืองไดช้่วยเตือน

ใหคุ้ณนึกถึงคาํถามท่ีเตรียมไวไ้ด ้  เร่ืองราวกลายเป็นวิธีช่วยจาํ   เน้ือเร่ืองกลายเป็นโน้ตของคุณ! 

คิดทบทวนบทน าของคุณ 

ตอนน้ีคุณคน้พบขุมทรพัยท่ี์ซ่อนอยู่มากมาย และคุณอาจเอาเขา้ไปเพิ่มลดในบทนําของคุณได ้  หากคุณเห็นว่า ขอ้มูลในบท

นํามีอยู่ในเร่ืองแลว้ ก็ควรเอาตอนน้ันออกไปจากบทนํา 

ตวัอย่างเช่น คุณอาจจะวางแผนนําเร่ืองจากปฐมกาล 12:1-9 โดยพดูว่า “เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองของชายคนหน่ึงท่ีพระเจา้ทรง

เรียกใหอ้อกจากครอบครวั และประเทศของเขาเพื่อสรา้งชาติใหม่”   แต่เมื่อคุณใชเ้วลาคิด ขณะท่ีคน้ขุมทรพัยข์องเร่ืองอยู่ 

คุณตระหนักว่า ขอ้มูลดงักล่าวมีอยู่ในเร่ืองของอบัรามแลว้  ดงัน้ันจึงเอาขอ้มูลตรงน้ันออกไป 

แต่หากคุณเกิดมีความเขา้ใจเร่ืองราว และเห็นว่า ขอ้มูลบางอย่างน้ันควรเสริมเขา้ไป ก็ใหเ้สริมเขา้ไปตอนท่ีเป็นบทนําได ้

อย่างเช่น หน่ึงในขุมทรพัยท่ี์เราพบในเร่ืองของมารธาและมารีย ์เป็นเร่ืองของการที่มารธาไดเ้ลือกท่ีจะทาํอาหารมากมาย

เล้ียงแขก     อีกประการที่ทาํใหเ้ราตกใจคือ วิธีการที่มารธาพดูกบัพระเยซู ทั้งวิจารณแ์ละสัง่ใหพ้ระเยซูทาํโน่นน่ีต่อหน้า

สาวกของพระองค ์  เร่ืองน้ีเร่ิมตน้ท่ีพระเยซูกบัสาวกเขา้ไปในเมืองหน่ึง  แต่ในเร่ืองเรารูว้่า พระเยซูรบัเชิญจากมารธา  ไม่ได้

มีเขียนไวว้่า มีสาวกอยู่ท่ีนัน่ดว้ย  

เพื่อทาํใหค้นฟังเขา้ใจ ควรเร่ิมตน้เร่ืองประมาณน้ี “ เมื่อพระเยซูทรงอยู่ในโลกน้ี  พระองคท์รงเลือกบางคนใหติ้ดตาม

พระองคไ์ป  เขาเหล่าน้ีคือสาวกซ่ึงจะไปไหนมาไหนกบัพระองคเ์สมอ  ยกเวน้เวลาท่ีพระคมัภีรบ์อกว่า พระองคเ์สด็จไปผู้

เดียวหรือบางครั้งพระองคนํ์าไปเพียงสองสามคน”  ขอ้มูลน้ีจะทาํใหเ้ราเขา้ใจว่า พระเยซูไปท่ีบา้นมารธาพรอ้มกบัสาวกของ

พระองคด์ว้ย  

 ในฐานะท่ีเป็นคนเล่าเร่ือง  ตอ้งระลึกเสมอว่า จะมีคนหน่ึงหรือมากกว่าน้ันไม่มีความรูใ้นพระคมัภีรเ์ลย นอกจากท่ีคุณเล่า

ตอนนําเร่ือง   ดงัน้ันถา้จะใหก้ารสนทนาแลกเปล่ียนประสบความสาํเร็จเป็นอย่างดี  ก็จาํเป็นท่ีตอ้งใหข้อ้มูลกบัผูฟั้งในบทนํา

เร่ือง หรือในเร่ืองอย่างชดัเจน   
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หากคุณสอนเร่ืองบางเร่ืองกบัทุกคนแลว้  ก็ตั้งคาํถามซ่ึงมีเน้ือหาอยู่ในเร่ืองท่ีไดฟั้งกนัมาก่อนหน้าน้ีดว้ยกนั  ใหร้ะลึกเสมอ

ว่า เร่ืองส่วนใหญ่มีขอ้มูลมากมายพออยู่แลว้  คุณไม่จาํเป็นตอ้งไปหาเน้ือหาจากท่ีอื่นมาเล่าเพิ่มเติม 

 บางโอกาส มีการใหข้อ้มูลเพิ่มเติมในบทนํา อย่างเช่น กฎของพระเจา้เกี่ยวกบัคนโรคเร้ือน  วนัสะบาโต การกินอยู่ หรือ

ความรูสึ้กของชาวยิวท่ีมีต่อคนชาวสะมาเรีย  เหล่าน้ีจะช่วยใหค้นไดเ้ขา้ใจเร่ืองลึกซ้ึงขึ้ น 

เช่นกนั หลงัจากท่ีสนทนาแลกเปล่ียนความเห็นหลงัการเล่าเร่ือง คุณอาจแนะนําสญัลกัษณบ์างอย่างท่ีอยู่ในเร่ืองได ้  ช่วย

ใหผ้ ูฟั้งไดค้น้พบความหมายของสญัลกัษณด์ว้ยการเล่าอีกเร่ือง  นําเขาไปสู่เร่ืองใหม่ หรือขอ้ใหม่ในพระคมัภีร ์ โดยเล่าแบบ

เจาะใจ  ใหท้าํแบบน้ีถา้คุณเห็นว่า ผูฟั้งจะเขา้ใจลึกซ้ึงมากข้ึนได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัว่า พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงนําใหคุ้ณทาํ

เช่นน้ันหรือไม่     

การเพิ่มขอ้มูลเขา้ไปในเร่ืองตอ้งชดัเจน ง่ายต่อการท่ีจะนําไปปรบัใชใ้นชีวิต  เร่ิมตน้ดว้ยการพดูว่า “มีอีกเร่ืองท่ีเกิดขึ้ น

หลงัจากเร่ืองน้ีนานทีเดียว... “ แลว้คุณก็นําเขาไปสู่พระคาํตอนท่ีมีสญัลกัษณห์รือรูปแบบเฉพาะ  ส่วนใหญ่เร่ืองท่ีสองจะอยู่

ในพนัธสญัญาใหม่ 

ตวัอย่างเช่น หากคุณเล่าเร่ืองโมเสสกบังูทองเหลืองในหนังสือกนัดารวิถี 21:4-9  และคนในกลุ่มไดค้น้พบขุมทรพัย ์ไดป้รบั

ใชใ้นชีวิตแลว้  คุณอาจกล่าวว่า  “คงนานมาก ถา้เราจะตอ้งสนทนาเร่ืองในพระคมัภีรทุ์กเร่ืองดว้ยกนั  มีบางเร่ืองท่ีเกิดขึ้ นใน

ยุคหลงั ๆ ท่ีอยากจะเล่าสู่กนัฟัง  เร่ืองของโมเสสกบังูทองเหลืออาจจะช่วยใหเ้ราไดค้น้พบอะไรไดม้ากขึ้ น (หากมีเวลา คุณ

อาจจะนําเร่ืองดว้ยการเล่าจากยอหน์ 3:1-16  แตห่ากเวลานอ้ย ก็ในน าเรือ่งโดยรวมขอ้ 1-13 เขา้ไปและเล่าเร่ืองสั้นๆ 

ท่ีพระเยซูทรงเล่าใหก้บัชายผูเ้คร่งศาสนา ในขอ้ 14-16  จาํไวว้่าจะตอ้งเล่าในสไตลข์องการเล่าเร่ืองเจาะใจ ! 

โมเสสยกงขูึ้นในถ่ินทรุกันดารอยา่งไร  บตุรมนุษยก็์ตอ้งถกูยกขึ้นอยา่งน้ัน  เพ่ือทกุคนท่ีเช่ือในพระองคจ์ะมีชีวตินิรนัดร ์  

เพราะวา่ พระเจา้ทรงรกัโลกจนไดป้ระทานพระบตุรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพ่ือทกุคนท่ีเช่ือในพระบตุรน้ันจะไม่พินาศ แตมี่

ชีวตินิรนัดร ์

ฟังค าตอบกลบัจากผูฟั้งเรือ่ง  คาํตอบท่ีผูฟั้งตอบมา จะทาํใหคุ้ณไดรู้ว้่า เขาตอ้งการอะไร และเขามีคาํถามอะไรเฉพาะตวั

บา้ง   ถา้เขา้ใจก็จะช่วยใหคุ้ณไดต้ั้งคาํถามท่ีเหมาะสม  อย่างน้ีเรียกว่า  “การสอนจากชัว่ขณะน้ัน “   

คาํถามส่วนใหญ่ควรจะเกี่ยวขอ้งกบัส่ิงท่ีคนทาํหรือพระเจา้ทรงทาํ  คาํถามเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้ฟั้งคน้พบความจริงฝ่ายวิญญาณ 

เพียงแค่ทบทวนการกระทาํ คาํพดูของบุคคลในเร่ือง  ใหร้ะวงัคาํถามว่า “ทาํไม?” เพราะมนัอาจทาํใหผู้ฟั้งเดาเร่ือง  

คาดคะเนเร่ืองโดยไม่มีการสนับสนุนจากพระคาํตอนน้ัน  ควรใชค้าํถามว่า “อะไร?”  เป็นหลกั  น่าสนใจว่า คาํตอบน้ันจะ

นําไปสู่คาํตอบท่ีไม่ไดถ้ามออกมาว่า “ทาํไม?” 

ตั้งคาํถามท่ีช่วยใหเ้กิดการสงัเกต    หลงัจากท่ีไดพ้ดูถึงตอนสั้น ๆ ของตน้เร่ือง อาจพดูว่า “เร่ืองตอนแรกน้ี บอกเราถึงความ

เชื่อของบุคคลในเร่ืองอย่างไร? (คุณอาจเลือกคนใดคนหน่ึงขึ้ นมา)  ..จากเน้ือเร่ือง คน ๆ น้ันใหคุ้ณค่ากบัอะไรบา้ง?” 
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พดูว่า “””มีอะไรในตอนน้ีท่ีบอกถึงพระลกัษณะของพระเจา้บา้ง?”  หรือ “เราเห็นความซ่ือตรงของพระเจา้ตรงน้ีไหม?”  

เมื่อเราคน้ควา้ต่อไปในส่วนต่าง ๆ ของเร่ือง ใหดู้ว่า บุคคลในเร่ืองไดแ้สดงอาการไม่นับถือ กลวั สบัสน โลภ หรือน้ําใจ ความ

กลา้หาญ ความไวว้างใจ หรือแสดงปัญญาจากการกระทาํหรือคาํพดูของเขาอย่างไร   คาํถามจะตอ้งไดค้าํตอบจากเน้ือเร่ืองท่ี

เล่าไป 

หากมีคาํถามท่ีตอ้งไดค้าํตอบ ใช่ ไม่ใช่ เราอาจจะถามต่อไปหากคาํตอบว่า ใช่... “ช่วยหน่อยซิ  คุณเห็นคาํตอบจากตอนน้ี

อย่างไร (หรือท่ีไหน)? 

ช่วยใหผู้ฟั้งน าความจรงิจากเรือ่งไปปรบัใช ้ ขณะท่ีสนทนาไปเพื่อหาการปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  ขอใหต้ั้งใจฟัง และหา

โอกาสท่ีจะถามว่า ตวัเขา หรือคนท่ีเขารูจ้กัน้ันเคยมีความรูสึ้กหรือมีปฏิกริยาอย่างคนในเร่ืองบา้งไหม  (เช่น กลวั สงสยั เชื่อ 

หวงัใจ สบัสน)  เมื่อเขาตอบว่า มี... หรือไดค้าํตอบจากท่าทางว่า ใช่ ก็เป็นเวลาดีท่ีจะถามต่อไปว่า “ใครตอ้งการแบ่งปัน

ประสบการณน้ั์นบา้ง?” 

 แบ่งปันการปรบัใชส่้วนตวั   เมื่อคุณทาํการสนทนาเร่ืองการปรบัใชเ้สร็จ หากพระเจา้ทรงนํา คุณก็อาจแบ่งปันไดว้่า เร่ือง

ตอนน้ัน สมัผสัชีวิตคุณอย่างไร หรือคุณอาจจะถามว่ามีส่วนใดในเร่ืองท่ีสมัผสัชีวิตของพวกเขาบา้ง   

ส่วนประกอบส าคญัของค าถามทีด่ี    คาํตอบจะตอ้ง 

 มีบรรจุอยู่ในเร่ือง 

 พิสจูน์ไดด้ว้ยเร่ืองน้ัน  

  

ขอ้มูลนอกเรือ่ง  หากว่า เราจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลขา้งนอกเพื่อช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจ  เราก็สามารถเติมขอ้มูลน้ันเขา้ไปในบท

นําเร่ืองเป็นขอ้พระคาํ หรือขอ้พระคาํที่เติมเขา้มาน้ัน อาจส่งใหก้บัผูฟั้งไปพรอ้มกบัเน้ือเร่ืองก็ได ้ 

แต่ทาํแบบน้ีนานๆ ครั้ง เพราะขอ้พระคาํที่เติมเขา้มา ทาํใหค้นฟังตอ้งพึ่งการคน้ควา้ของคนเล่า แทนท่ีจะฟังเร่ือง ผูเ้ล่าจะตั้ง

คาํถามเกี่ยวกบัพระคมัภีรจ์ากส่ิงท่ีผูฟั้งไดร้บัมาจากการฟังครั้งก่อนก็ได ้      

คาํตอบท่ีดี   เมื่อคนตอบคาํถามไดดี้ ก็ใหห้นุนใจ อย่างเช่น “ตอบไดดี้มาก”  “ผมไม่เคยคิดอย่างน้ันมาก่อน”  “เออ เป็น

คาํตอบท่ีเขา้ท่ามาก” 

 ค  าตอบทีไ่ม่ค่อยดีนัก หากคุณคิดว่า ผูฟั้งตอบไม่ค่อยดี คุณอาจพดูว่า “ ไหน ใหเ้รากลบัไปดูซิว่า มนัเขา้กบัเร่ืองหรือเปล่า 

“  หากขอ้สรุปท่ีไดน้ั้นผิดไป  คุณอาจจะตอ้งรบัผิดเอง กล่าวว่า “ขอโทษนะ  ผมเล่าตอนน้ันยงัไม่ชดัเจน “  หรือ “คาํถาม

ของผมยงัไม่ชดัเจนพอ”    
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หากคาํตอบ หรือคาํถามของผูฟั้งออกนอกเร่ือง  คุณพดูไดว้่า “เราจะคุยกนัเร่ืองน้ันเวลาอื่นแลว้กนั”  หรือ “บางทีเราอาจจะ

พบคาํตอบในเร่ืองต่อไป”  คาํถามบางอย่างไม่ไดพ้าไปทางดี และทาํใหท้ั้งกลุ่มออกนอกทาง หากคุณใชเ้วลาไปตอบคาํถาม

แบบน้ัน  

หากกลุ่มค่อนขา้งใหญ่ และเวลามีนอ้ย  

การถาม และตอบกลบัเป็นวิธีมาตรฐานของการเล่าเร่ืองเจาะใจ  หากมีเวลาไม่พอสาํหรบัคาํตอบ หรือกลุ่มใหญ่เกินไป จน

ไม่อาจไดค้าํตอบ  ก็ยงัมีทางเลือก  ครูอาจจะถามคาํถามแบบโน้มน้าวใจ  คือคนฟังตอ้งคิดตอบคาํถาม แต่ไม่ตอ้งพดูออกมา

ดงั ๆ  คุณตอ้งมัน่ใจว่า ไดใ้หเ้วลาพอกบัความคิด อย่างน้อยสองสามวินาที เพื่อใหค้นฟังคิดคาํตอบได  ้  

รกัษาความถูกตอ้ง  คุณค่าของการทบทวน    

ขอ้ดีของการสนทนาแลกเปล่ียนในแบบของการเล่าเร่ืองเจาะใจคือ เคร่ืองมือในการทบทวน 

การทบทวนในการเล่าเร่ืองเจาะใจจะเกิดผล ใหคุ้ณค่ามากท่ีสุด เมื่อเรานําเสนอเร่ืองเป็นลาํดบัเหตุการณอ์ย่างถูกตอ้ง  

แทนท่ีครูจะใหบ้ทนําเร่ือง ครูอาจถามคนท่ีเคยฟังเร่ืองมาก่อน ใหก้ล่าวทบทวนย่อ ๆ ทั้งเน้ือเร่ืองและส่ิงท่ีคน้พบ 

 อาจมีคนใหม่เขา้มาร่วมในการสอน  หรืออาจจะมีใครขาดหายไป  การทบทวนเร่ืองก่อนหน้าจะช่วยคนท่ีพลาดเร่ืองราวน้ัน

ไป   การท่ีใหผู้เ้รียนไดท้บทวนเร่ือง ทาํใหเ้ขาไดใ้ชค้วามจาํของเขา 

ยิ่งกว่าน้ัน ทุกคนควรไดแ้บ่งปันขุมทรพัยท่ี์เขาคนพบครั้งก่อน รวมถึงส่ิงท่ีเขาไดเ้รียนรู ้ การทบทวนทาํใหค้นไดป้ระทบั

ขอ้มูลน้ันในความคิด น่ีเป็นเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีจะไดย้ินคาํพยานว่าเขาไดใ้ชเ้ร่ืองน้ีอย่างไรในสปัดาหก์่อน  

เช่นกนั เมื่อสมาชิกในหอ้งเรียนไดร้บัโอกาสท่ีจะแบ่งปันส่ิงท่ีเรียนมาในการพบปะกนัครั้งก่อน  ครูก็จะตอ้งทาํใหม้ัน่ใจว่า 

เร่ืองก่อนหน้าน้ัน ทุกคนเขา้ใจ และคน้พบขุมทรพัยท่ี์ถูกตอ้ง  หากคนท่ีฟังยงัคงงงส่ิงท่ีตวัเองเรียน ไม่สามารถเล่าเร่ืองได ้

เท่ากบัว่า ครูจะตอ้งทบทวนใหทุ้กคนอีกครั้ง 

 ไม่มีเหตุผลท่ีจะเล่าเร่ืองใหม่ จนกว่าทุกคนจะเขา้ใจเร่ืองก่อนหน้าเป็นอย่างดี 
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บทที่ 7 
การปรบัใชอ้ยา่งถูกตอ้ง  คน้พบชา้ง 

 

เมื่อคนเล่าเร่ืองเพิ่มพนูทกัษะการสืบเสาะของเขา  เขาก็จะเร่ิมเห็นรายละเอียดในพระคมัภีรท่ี์ครั้งแรก ๆ น้ันเขามองไม่เห็น   

แมร้ายละเอียดน้ันเป็นเร่ืองเล็ก ๆ  แต่เมื่อพบมนัเขาจะรูสึ้กต่ืนเตน้มาก    อย่างไรก็ตาม เมื่อพบส่วนเล็ก ๆ ท่ีน่าสนใจ  ผู้

เล่าจะตอ้งระวงัท่ีจะยงัคงมองเห็นภาพรวมของเร่ืองน้ันอยู่   เขาจะตอ้งจาํเสมอว่า พระคมัภีรน้ั์นเป็นมากกว่าหนังสือบนัทึก

ประวติัศาสตร ์ เขาจะตอ้งไม่พลาดข่าวสารฝ่ายวิญญาณท่ีเร่ืองราวน้ันบ่งบอก 

ตวัอย่างเช่น  หลายคนเล่าเร่ืองดาวิดกบัโกลิอทั  พวกเขาก็เทศนา และนําการสนทนาเร่ืองดาวิดเป็นเยาวชนชายตวัเล็กท่ีมี

ความสามารถมาก และกลา้หาญ มัน่ใจพอท่ีจะเผชิญหน้ากบัยกัษ์จนเอาชนะเขาได ้  และก็นําเร่ืองไปปรบัใชใ้นชีวิตว่า “ เรา

ควรเป็นเหมือนดาวิด และกลา้หาญในสถานการณท่ี์ยากเย็น” 

เป็นเร่ืองราวที่น่าสนใจ  แต่..  เร่ืองราวมีเพียงแค่น้ีหรือ? 

แมว้่าเร่ืองจะมีขอ้มูลแบบน้ัน แต่คาํสอนฝ่ายวิญญาณกลบัถูกมองขา้มไป   ในเร่ือง ดาวิดรูว้่า พระเจา้ของเขาสามารถจดัการ

เจา้ยกัษ์ใหญ่ และต่อตา้นกองทพัท่ีเชื่อพระปลอม ยิ่งกว่าน้ัน กองทพัอิสราเอลและกษัตริยซ์าอลูควรจะวางใจว่าพระเจา้จะ

ทรงเอาชนะยกัษ์น้ันรวมไปถึงพระปลอมท่ีพวกศตัรูเชื่ออยู่    อิสราเอลกลบัไม่ไวว้างใจพระเจา้   ในสงครามจริง ประเทศท่ี

นมสัการพระปลอมน้ันจะพ่ายแพเ้มื่อมีคน ๆหน่ึงท่ีดูไม่สาํคญัเดินไปดว้ยความเชื่อ  

ทุก ๆ เร่ืองจะพบความจริงขอ้เล็ก ๆ ท่ีมีค่า  แต่คุณจะตอ้งฟังเร่ืองทั้งหมด เพื่อว่าคุณจะไดเ้ขา้ใจความจริงท่ีสาํคญัสุดซ่ึงมีอยู่

ในเร่ืองน้ัน  

หลกัการคน้พบชา้งจะช่วยเราในฐานะเป็นผูเ้ล่าเร่ืองไดร้กัษาความถูกตอ้งของเร่ืองราวในขณะท่ีพยายามคน้หาขุมทรพัยฝ่์าย

วิญญาณ  

อยา่งแรกคือ พลาดชา้งไป  

คุณอาจเคยไดย้ินเร่ืองคลา้ย ๆ กนัอย่างน้ีมาก่อน มีคนนําชายตาบอดหา้คนไปใกล ้ๆ ชา้ง แลว้บอกว่า ‚คุณกาํลงัยืนขา้ง ๆ 

ชา้งนะ ช่วยอธิบายลกัษณะของชา้งใหห้น่อยซิ‛ ทนัใดน้ันเอง ชายส่ีคนก็แตะตอ้งตวัชา้ง และต่างก็อธิบายถึงส่วนท่ีพวกเขาได้

สมัผสั 

   

คนแรกจบัท่ีหางชา้งจึงอธิบายว่า ‚ชา้งเป็นเหมือนกิ่งไมเ้ลยล่ะ‛  

คนท่ีสองจบัท่ีหชูา้ง เขาจึงบอกว่า ‚เจา้ชา้งน่ี น่าจะเหมือนใบไมย้กัษ์เลยล่ะ‛  

ส่วนคนท่ีสามจบัท่ีงวงชา้ง เลยบอกว่า ‚ชา้งเป็นเหมือนงูตวัยาวครบั‛  

คนท่ีส่ีพยายามโอบทอ้งชา้ง  แต่ก็ทาํไม่ไดท้ั้งหมดแลว้กล่าวว่า ‚ชา้งเป็นเหมือนหินกอ้นใหญ่ แต่ไม่แข็งเท่าหิน แถมยงั

เคล่ือนไปมาได‛้  

คนท่ีหา้น้ันเยาะเพื่อน ๆ ‚เชอะ ฉนัไม่จาํเป็นตอ้งแตะตวัชา้งหรอก จะอธิบายใหฟั้ง ฉนัเคยไดย้ินเสียงแตรชา้งน้ีดงัมากหลาย

ครั้งแลว้‛ ทุกคนรูว้่า เจา้ชา้งน่ีก็คือเคร่ืองดนตรีอนัใหญ่มากชนิดหน่ึง‛  
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แมแ้ต่ละคนจะอธิบายส่วนของชา้งได ้แต่ไม่มีใครสกัคนท่ีเขา้ใจว่า เจา้ชา้งตวัจริงหน้าตารูปร่างเป็นอย่างไร พวกเขาต่าง

พลาดลกัษณะรวมของชา้งตวัจริงไป 

เช่นเดียวกนัเมื่อเรามองหาขุมทรพัยใ์นเร่ืองราวพระคมัภีร ์เราตอ้งนึกถึงเร่ืองหลกัตอ้งจาํไวว้่า มีความครบถว้นของเร่ืองทุก

เร่ือง เราเรียกความครบถว้นน้ีว่า ‚ชา้งตวัจริง‛   เมื่อเร่ืองยาว จะประกอบดว้ยหลายตอนคลา้ย ๆ กบัละครท่ีมีหลายฉาก

รวมกนั ในเร่ืองท่ียาวน้ัน แต่ละฉากอาจบรรจุ ‛ชา้งตวัจริง‛ในส่วนของมนัไว ้ 

 

บางครั้ง เมื่อเราอ่านเร่ืองท่ีคุน้เคย เราอาจจะมีความคิด เดิมว่าเร่ืองราวเป็นอย่างไร เราจึงพลาดท่ีจะฟังเร่ืองใหถ่้องแท ้

เหมือนกบัคนตาบอดคนน้ันท่ีไม่ใชเ้วลาสกันิด จบัดูตวัชา้งว่าเป็นอย่างไร เพราะเขาแน่ใจว่าชา้งเป็นเคร่ืองดนตรีอย่างหน่ึง 

เราเองก็อาจคิดว่าตวัเราเองรูเ้ร่ืองตอนน้ันแลว้ ทาํใหเ้ราพลาด ไม่อาจจบัเอาความจริงหลกัของเร่ืองได ้

 

เราจึงทาํผิดไปอย่างคนตาบอดดว้ยการยึดถือบางส่วนของเร่ืองและหยุดอยู่ตรงน้ัน   การที่เราไม่ไดย้ืนดูไกล ๆ เพื่อมอง

ภาพรวมของเร่ืองราว  ดูว่ามนัเชื่อมโยงกนัอย่างไร  ทาํใหเ้รามองไม่เห็นภาพของเร่ืองอย่างครบถว้น    

 

 จริง ๆ แลว้เราจาํเป็นตอ้งฟังอย่างพินิจพิจารณา ดว้ยการอธิษฐานเพื่อใหแ้น่ใจว่า เราไดจ้บัเร่ืองราวทั้งเร่ืองอย่างครบถว้น 

ความจริงท่ีเราคน้พบน้ันมีคุณค่าในตวัของมนัก็จริง แต่ส่วนเล็ก ๆ น้ัน อาจอธิบายทั้งเร่ืองไดไ้ม่หมด   

ตวัอย่างของการ คน้พบชา้งในเร่ืองจากพระคมัภีร ์ 

อ่านมาระโก 1: 40-45   แลว้ใชเ้วลามองหาชา้ง 

40คนโรคเรื้อนคนหน่ึงมาหาพระองค์  คกุเขา่ลงทลูวงิวอนพระองคว์า่ "เพียงแตพ่ระองคจ์ะโปรด ก็จะทรงบนัดาลใหข้า้

พระองคห์ายโรคได"้  

41 พระเยซทูรงสงสารเขาจึงทรงยื่ นพระหตัถถ์กูตอ้งคนน้ัน ตรสัแก่เขาวา่ "เราพอใจแลว้ จงหายเถิด" 42 ในทนัใดน้ันโรค

เรื้อนก็หาย และคนน้ันก็สะอาด  

43 ก่อนใหเ้ขาไป พระองคจึ์งก าชบัผูน้ั้น ตรสัแก่เขาวา่  

44 "อยา่บอกเล่าอะไรใหผ้ ูใ้ดฟังเลย แตจ่งไปส าแดงตวัแก่ปโุรหิต และถวายเครื่ องบชูาส  าหรบัคนท่ีหายโรคเรื้อนแลว้ ตามซ่ึง

โมเสสไดส้ัง่ไว*้เพ่ือเป็นหลกัฐานตอ่คนทัง้หลายวา่เจา้หายโรคแลว้"  

45 แตค่นน้ันเม่ือออกไปแลว้ ก็ตัง้ตน้ป่าวรอ้งมากมายใหเ้ล่ืองลือไป จนพระองคจ์ะเสด็จเขา้ไปในเมืองโดยเปิดเผยตอ่ไป

ไม่ได ้แตต่อ้งประทบัภายนอกในท่ีเปล่ียวและมีคนทกุแห่งทกุต  าบลมาหาพระองค์ 

มีขุมทรพัยห์ลายอย่างท่ีซ่อนอยู่ในเร่ืองน้ี  อยู ่เราเห็นชา้งไหม? ครูหลายคนพลาดไป  

พวกเขาเห็น  

1. คนในเร่ืองมีความเชื่อว่าพระเยซูทรงรกัษาได ้ 

2. พระเยซูทรงเต็มพระทยัท่ีจะรกัษา  

3. พระเยซูทรงสามารถท่ีจะรกัษาเขา 

4. พระเยซูเต็มดว้ยพระทยัสงสารและความอ่อนโยน  

5. พระเยซูทรงแสดงความรกัดว้ยการแตะตอ้งตวัเขา  

6. พระเยซูทรงมองว่า พระองคท์รงเป็นเหมือนเขา.. คนท่ีไม่มีใครแตะตอ้ง  
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แต่แลว้ พวกเขายงัไดค้น้พบขอ้สงัเกตท่ีน่าสนใจดว้ย  

1.พระเยซูตรสัหา้มไม่ใหบ้อกใครเร่ืองการรกัษา และใหไ้ปแสดงตวักบัปุโรหิต ส่ิงท่ีคนเล่ามกัทาํคือ เล่าว่า ชายคนน้ีต่ืนเตน้

มากจนกระทัง่เท่ียวไปเล่าใหใ้คร ๆ ฟังว่า พระเยซูทรงช่วยพวกเขาอย่างไร จากน้ันก็เทศน์เร่ืองความยินดีและใจกตญัํู  

2.แมค้นท่ีไดร้บัการรกัษาจะตอ้งไม่บอกเร่ืองท่ีเกิดขึ้ นก็จริง แต่เขาดีใจมากจนกระทัง่อดไม่ไหวท่ีจะเล่าเร่ืองน้ัน จากน้ันเทศน์

เร่ืองความสาํคญัของการเป็นพยาน  

3.ชายคนน้ีไดอ้อกไปบอกเร่ืองการรกัษาจนทาํใหพ้ระเยซูตอ้งออกไปนอกเมือง และมีคนทกุแห่งทกุต  าบลมาหาพระองค ์จาก

การที่เขาเท่ียวเล่าเร่ืองท่ีเกิดขึ้ นกบัตน  ทาํใหค้นอีกมากมายมาหาพระเยซูเพื่อจะไดร้บัการรกัษา จากน้ันก็มีการเทศนาโดย

เน้นว่า พระประสงคส์งูสุดของพระเจา้น้ัน สาํเร็จผ่านชายท่ีไดร้บัการรกัษา 

 

ตอนน้ีใหห้นักลบัมาดูเร่ืองราว และพิจารณาว่า ขุมทรพัยห์ลายอย่าง เอามารวมเป็นชิ้ นเดียวอย่างครบถว้นไดอ้ย่างไร  

ขอ้สงัเกตขา้งบนน้ันเป็นความจริงตรงตามเร่ืองหรือไม่ หรือว่าพลาดขุมทรพัยอ์นัสาํคญัไป ? เขาคน้พบชา้งแค่คร่ึงตวัใช่

ไหม?  

แมจ้ะดีท่ีเราไดม้ีโอกาสคุยกนัถึงความจริงท่ีคน้พบในเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นการรกัษาโรค ความเชื่อของชายคนน้ัน แต่หากเรา

พลาดบางเร่ืองไป หรือสอนส่ิงท่ีไม่ไดอ้ยู่ในเร่ือง  เราก็พลาดความครบถว้นของเร่ืองราวน้ัน  

เมื่อเราฟังเร่ืองเล่า และไดย้ินประโยคท่ีเป็นตวัไขเร่ือง จากน้ัน ก็มาคุยกนัว่าเกิดอะไรขึ้ น  เราทุกคนชอบความกลา้หาญใน

การเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์ ดงัน้ัน เรามองว่า การกระทาํของชายคนน้ันเป็นส่ิงดี  อย่างน้อย เขาก็ไดบ้อกคนมากมายใน

หลายท่ีว่า พระเยซูทรงทาํอะไรเพื่อเขา  ยิ่งกว่าน้ัน เราก็ชอบพดูถึงความยิ่งใหญ่สงูสุดของพระเจา้ เราจึงเอาส่ิงน้ันมาเป็น

จุดสาํคญั  

แต่ตอนน้ีใหเ้ราเดินผ่านเร่ืองอย่างชา้ ๆ  ดูซิว่า เราจะพบอะไร  

พระเยซูทรงบอกชายท่ีหายโรคว่าจะตอ้งทาํและไม่ตอ้งทาํอะไรบา้ง  

คาํตรสัของพระองคเ์ป็นคาํบอกใหเ้ลือกทาํตามใจหรือเปล่า? 

เปล่าเลย  พระเยซูทรงสัง่ใหเ้ขาไม่บอกใครเร่ืองการที่เขาหายสะอาดแลว้  แต่เขาตอ้งไปหาปุโรหิตเพื่อใหปุ้โรหิตประกาศว่า 

เขาหายโรคแลว้ และก็ใหไ้ปถวายเคร่ืองบชูา ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของการประกาศของท่านปุโรหิต   

 

ตอนน้ี เท่ากบัเราติดตามเร่ืองไหม ในเมื่อเราไปสอนเร่ืองความยินดีท่ียั้งไม่อยู่   การเป็นพยานท่ียอดเยี่ยม และความยิ่งใหญ่

สงูสุดของพระเจา้ พระเจา้ไดป้ระทานขอ้มูลใหแ้ก่เราอย่างเพียงพอเพื่อช่วยใหเ้รารูว้่า เกิดอะไรขึ้ นในวนัน้ัน 

หากฟังเร่ืองไม่ดีพอ  เราจะพลาดชา้งทั้งตวั! 

ครูนักเล่าเร่ืองท่ีดีจะตอ้งดูบริบทของเร่ืองก่อน  คาํที่มาก่อนหน้าเร่ืองราวน้ัน ทาํใหเ้ราเห็นความตั้งพระทยัของพระเยซู 

 

38พระองคต์รสัแก่เขาวา่ "ใหเ้ราทัง้หลายไปในต าบลบา้นใกลเ้คียง เพ่ือเราจะไดป้ระกาศท่ีน่ันดว้ย ท่ีเรามาก็เพ่ือการน้ันเอง" 

39 พระองคไ์ดเ้สด็จไปประกาศในธรรมศาลาของเขาทัว่แควน้กาลิลี และไดข้บัผีออกเสียหลายผี    

มาระโก 1.38-39 

สงัเกตเห็นไหมว่า ขอ้ 38 พระคมัภีรบ์อกว่า พระเยซูทรงตอ้งการไปเมืองใกล้ๆ  ต่อไป? 
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พระเยซูทรงตอ้งการใหค้นโรคเร้ือนทาํอะไรที่เกี่ยวขอ้งกบัปุโรหิต?  ในเร่ือง พระองคท์รงสัง่เขาอย่างเขม้งวดว่า ใหเ้ขาไปหา

ปุโรหิต แตจ่งไปส าแดงตวัแก่ปโุรหิต และถวายเครื่ องบชูาส  าหรบัคนท่ีหายโรคเรื้อนแลว้ ตามท่ีโมเสสไดส้ัง่เอาไว ้   

เราเห็นว่า ส่ิงแรกคือ ใหเ้ขาเชื่อฟังกฎของโมเสส แต่เขากลบัไม่สนใจ ส่ิงท่ีพระเยซูทรงใหเ้ขาทาํคือ ไปแสดงตวัใหปุ้โรหิตรู ้

เพื่อเป็นหลกัฐานรบัรองว่า เขาหายโรคแลว้ เขากลบัไม่ทาํ  

ถา้พดูไป เขาก็ยงัไม่หายสะอาดตามกฏหมาย  

ชายโรคเร้ือนไม่เชื่อฟังคาํสัง่ของพระเยซูที่ว่า เขาจะตอ้งสาํแดงตวัแก่ปุโรหิตใหท่้านประกาศว่าเขาหายโรค   ถา้ดูจากเร่ือง

แลว้  เราบอกไดไ้หมว่า พระองคท์รงตอ้งการบอกเร่ืองการหายโรคแก่ปุโรหิต และใหปุ้โรหิตยอมรบัและประกาศการหายโรค   

ดงัน้ัน ใครล่ะท่ีชายคนท่ีหายโรคนับถือจริง ๆ  ?พระเยซู  ปุโรหิต กฎของพระเจา้จากพนัธสญัญาเดิม...  ?? นัน่ซิ เขาไม่ได้

เคารพใครเลยนอกจากตวัเอง  

หลงัจากการรกัษาแลว้   ดว้ยความมุ่งมัน่ของคนท่ีหายนัน่เอง ทาํใหพ้ระเยซูไม่อาจเดินทางเขา้เมืองอย่างเปิดเผยไดอ้ีกต่อไป  

การรกัษาจนหายสะอาดและความเชื่อของชายโรคเร้ือนรวมถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นเกี่ยวขอ้งกบัพระเยซูต่างเป็นความจริงท่ี

ยิ่งใหญ่  แต่หากเราพลาดเร่ืองความไม่เชื่อฟังของชายโรคเร้ือน  และการท่ีเขาไม่นับถือพระองคผู์ร้กัษาโรคเพียงพอเราก็

พลาดชา้งไปคร่ึงตวัแลว้  

เราอาจสนใจเร่ืองการรกัษา แต่เราก็ตอ้งเอาใจใส่เร่ืองความไม่เชื่อฟังดว้ย  เราตอ้งเอาเร่ืองการที่เขาไม่เชื่อฟังเป็นเร่ือง

สาํคญั  

ส่วนทา้ยของเร่ืองไม่เกี่ยวกบัความยินดี หรือการเป็นพยาน   แต่เป็นเร่ืองของ การเอาแต่ใจตวัเอง เป็นเร่ืองของคนท่ีขอ และ

ก็ไดร้บัของประทานทาํใหช้ีวิตเปล่ียนแปลง แต่กลบัไม่เชื่อฟังคาํสัง่ของพระองค์  

ดงัน้ัน เราจึงตอ้งอ่านเร่ืองอย่างระมดัระวงั และไม่เอาความเห็นของตนเองใส่เขา้ไปในเร่ือง  เราจะพบความจริงท่ีครบถว้น 

หรือชา้งทั้งตวัได.้.. พระเยซูทรงรกัษาอย่างมหศัจรรย ์ และดว้ยความสงสาร พระองคท์รงนําชีวิตใหม่มาใหช้ายคนท่ีไม่มีใคร

กลา้จบัตอ้ง    แต่เขากลบัเอาใจตวัเอง ไม่เชื่อฟังพระองคผู์ท้รงรกัษาเขา    น่ีเป็นชา้งตวัท่ีถูกมองขา้มไป 

ชายผูน้ี้สนใจการหายโรคมากกว่าพระองคผู์ร้กัษา  เร่ืองในพระคมัภีรห์ลายเร่ือง เราเห็นคนทาํผิดคลา้ย ๆ กนั  พวกเขาทาํ

ผิดกฎทางศาสนา และทาํงานเพื่อพระเจา้ดว้ยความกระตือรือรน้  แต่กลบัไปฟังหรือนับถือส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสัง่ใหเ้ขาทาํ 

ผิดหรือเปล่าที่เป็นพยาน ไม่เลย... เราถูกสอนใหเ้ป็นพยานดว้ยซํ้า  หรือผิดต่อแผนการของพระเยซูในเวลาน้ัน ณ สถานท่ี

น้ัน ? ....    

 

ตวัอย่างท่ีเห็นชดัในเร่ืองท่ีว่า  พระเจา้ทรงมองคนท่ีทาํผิดเนียน ๆ แลว้ดูเหมือนถูกตอ้งน้ันอยู่ใน 1 ซามูเอล เราเห็นคนหน่ึง

ทาํพิธีทางศาสนา แต่ในเวลาน้ันสถานการณน้ั์น เขาทาํดว้ยความไม่เชื่อฟังพระเจา้ พระเจา้ทรงเปรียบเทียบการไม่ฟังเสียง

ของพระองคก์บับาปท่ีรา้ยสุด  

 

22 และซามเูอลกล่าววา่ " พระเจา้ทรงพอพระทยัในเครื่ องเผาบชูาและเครื่ องสตัวบชูามากเท่ากับการท่ีจะเช่ือฟังพระสรุเสียง

ของพระองคห์รือ ดเูถิด ท่ีจะเช่ือฟังก็ดีกวา่เครื่ องสตัวบชูา และซ่ึงจะสดบัฟังก็ดีกวา่ไขมันของบรรดาแกะผู ้23 เพราะการ

กบฏก็เป็นเหมือนบาป แห่งการถือฤกษถื์อยาม และความด้ือดึงก็เป็นเหมือนบาปชัว่ และการไหวร้ปูเคารเพราะเหตท่ีุท่าน

ทอดท้ิงพระวจนะของพระเจา้ พระองคจึ์งทรงถอดท่านออกจากต าแหน่งกษัตริย"์                     1 ซามูเอล 15.22-23 
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การไม่เอาโทษ หรือการไม่ตดัสินความไม่เชื่อฟังของชายโรคเร้ือน ขณะท่ีเราสนทนาแลกเปล่ียนความเห็นกนันัน เท่ากบัเรา

ยอมใหม้นุษยท์าํบาปของการไม่เชื่อฟังพระเจา้ได ้    บางครั้ง บาปแบบน้ีมีลบัลมคมนัย   เพราะว่าเราไม่ไดพ้ดูออกมาดงั ๆ 

ว่า ‚เฮ ้ฉนัจะเลือกทางของตวัเองแทนทางของพระเจา้ ‛ แต่เมื่อใดท่ีเราไม่สนใจคาํของพระเจา้ และเลือกทาํส่ิงท่ีตวัเอง

ตอ้งการเท่าน้ัน นัน่เป็นบาป การไรค้วามเชื่อฟังก็คือการไม่เชื่อฟังนัน่เอง  

เราไม่อาจมองขา้มส่วนท่ีสองของเรา คือการกระทาํและผลของการไม่เชื่อฟัง   หากเราแกต้วัใหก้บัชายโรคเร้ือนผูน้ี้ เท่ากบั

เราสนับสนุนใหค้ริสเตียนเอาใจตวัเองแทนท่ีจะทาํตามน้ําพระทยัพระเจา้     เสียดายแค่ไหนท่ีไดย้ินคริสเตียนกล่าวว่า ‚โอ 

ผมรูว้่า พระเจา้ตรสัอย่างไรกบัเร่ืองน้ี แต่ผมก็มีเหตุผลท่ีจะทาํอีกอย่าง‛ เราไม่ค่อยไดย้ินคนกล่าวว่า ‚ผมจะไม่เชื่อฟังคาํของ

พระเจา้เพราะผมตดัสินใจไดดี้กว่าพระองค‛์ 

 

เราไดเ้ลือกพระคมัภีรต์อนน้ีมาเพราะเป็นตวัอย่างใหเ้ห็นว่า ครูหลายท่านไม่ฟังเร่ืองใหดี้   ผูเ้ขียนตอ้งการใหเ้ห็นว่า เรา

พลาดความหมายของทั้งเร่ืองอย่างไร ซ่ึงทาํใหเ้ราไม่ไดร้บัข่าวสารจากพระเจา้ทั้งหมดอย่างท่ีพระองคป์ระสงค์  

เราเองตอ้งมีความรบัผิดชอบในขณะท่ีเตรียมเร่ือง    ตวัอย่างเร่ืองชา้งช่วยเตือนใหเ้ราฟังส่ิงท่ีพระเจา้ตรสัอย่างตั้งใจ ให้

ละเอียด ฟังทั้งหมด ตามท่ีพระคมัภีรเ์ขียนไวว้่า ‚ใครท่ีมีห ูก็ใหฟั้งเถิด‛  

หลกัการของ การเล่าเร่ืองเจาะใจน้ัน  สาํคญัอยู่ท่ี การฟังทั้งเร่ืองอย่างพินิจพิเคราะห ์อธิษฐานขอความเขา้ใจ และเชื่อในส่ิงท่ี

พระเจา้ตรสัในทุก ๆ เร่ือง  ตอ้งเขา้ใจว่า แต่ละส่วนของเร่ือง ช่วยใหเ้ราเห็นเร่ืองทั้งหมดอย่างครบถว้นอย่างไร  

 

พระเจา้ทรงใหเ้ราเห็นผลของการไม่เชื่อฟังจากเร่ืองของชายโรคเร้ือน อย่างไรก็ดี ในหลาย ๆ เร่ือง เราไม่ไดเ้ห็นผลของบาป

ของบุคคลในเร่ือง   แต่เราก็ยงัใชเ้ร่ืองเหล่าน้ันสอนถึงสติปัญญาที่มาจากการเชื่อฟังพระเจา้ได ้เช่น ท่ีเราวางใจในการทรงนํา

ของพระองค ์ไม่ใช่เพราะกลวัผลของบาป   

 

หากเราเล่าเร่ืองน้ีจากมาระโกอย่างครบถว้น  ก็จะช่วยใหผู้ฟั้งไดเ้ห็นถึงความเศรา้ใจและผลของการที่ไม่เชื่อฟังพระองค ์ทั้งท่ี 

พระองคป์ระทานชีวิตใหม่ และความสุขมาให ้หากเรามองผ่าน ๆ เร่ือง เราก็จะไม่เจอความไม่เชื่อฟังดงักล่าว ทาํใหเ้ราไม่ได้

หนุนใจใหค้นฟังเชื่อฟังพระเจา้    
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บทท่ี 8 

โรงเรียนพระคมัภีรป์ากเปลา่  

ฝึกปฏิบตักิารรว่มกนัระหว่างคนทีอ่่านหนังสือ กบัคนทีไ่ม่อ่าน  

มีคนท่ีไม่อ่านหนังสือเขา้มาฝึกปฏิบติัการเล่าเร่ืองเจาะใจเสมอ จึงตอ้งมีคนอ่านเร่ืองราวใหเ้ขาฟัง  บอกเขา  และเล่นส่ือเสียง

ใหฟั้ง 

เมื่อจาํเป็นตอ้งมีเร่ืองท่ีอดัเสียงไว ้ โครงการเมกะวอยซ ์จะเป็นผูผ้ลิตเร่ือง เรามีโครงการเร่ืองราวของพระเจา้ที่อดัเสียงเอาไว ้

ใหส้าํหรบัผูฝึ้กในหลายภาษา  เป็นเร่ืองของพระเจา้ และเร่ืองในพนัธสญัญาใหม่  โดยเป็นภาษาเดียวกบัผูร้บักภารอบรม  

และเรายงัคงบนัทึกเสียงเร่ืองราวในพระคมัภีรต่์อไปเร่ือย  ๆ   

หลงัจากการฝึกปฏิบตัการ ก็จะมีการมอบเคร่ืองเล่นใหห้มู่บา้นละหน่ึงเคร่ือง  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหค้นไดเ้รียนเร่ือง

เพิ่มขึ้ น 

ส่วนใหญ่แลว้  ชาวบา้นชอบฟังเร่ืองจากพระคมัภีร ์  บางคนท่ีมาอบรมเห็นว่า เคร่ืองเล่นน้ี ดีมาก จนตอ้งยกใหก้บัศิษยาภิ

บาลเป็นของขวญัไป   และศิษยาภิบาลก็จะใชป้ระโยชน์จากเร่ืองราวในการรบัใช ้   เคร่ืองเล่นเป็นตวัสาํคญัท่ีช่วยใหค้นอ่าน

หนังสือไม่ออกไดเ้รียนรูเ้ร่ืองในพระคมัภีรม์ากขึ้ น  มนัเป็นตวัท่ีช่วยใหเ้ร่ืองเล่าน้ัน ตรงตามพระคมัภีร ์ 

ท่ีน่าสนใจคือ  การอบรมเล่าเร่ืองเจาะใจน้ี ใชส้าํหรบัคนท่ีอ่านหนังสือไม่ออกและคนรูห้นังสือ ในการอบรมครั้งเดียวกนั  

หลายครั้งท่ีคนอ่านไม่ออกมีความสามารถในการเรียนรูเ้น้ือเร่ืองดีกว่า และเล่าไดดี้กว่าคนท่ีใชก้ารอ่านเป็นหลกั  

ผูเ้รียนท่ีอ่านหนังสือไม่ออกน้ัน ส่วนใหญ่สามารถหาขุมทรพัยฝ่์ายวิญญาณในเร่ืองไดอ้ย่างฉลาดเฉลียว   อย่างไรก็ดีผูเ้ขา้

อบรมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใคร ตอนแรกต่างมีปัญหาในการตั้งโจทยค์าํถาม   และการนําสนทนาแลกเปล่ียนความคิดดว้ยกนั

ทั้งน้ัน  อย่าลืมว่า การตั้งโจทยค์าํถามเป็นทกัษะท่ีทุกคนตอ้งฝึก 

การปรบัใชท้ีไ่ม่คาดฝนั  

ในการอบรมท่ีดวนันิโร ประเทศอกูนัดา ชายชราผูห้น่ึงไดเ้ล่าเร่ืองท่ีผูอ้าํนวยการ TGSP ประจาํอฟัริกาซ่ึงก็เป็นคนมาจาก

หมู่บา้นหน่ึงจะไม่มีวนัลืม  เขาเล่าใหฟั้งว่า  

“คนท่ีน่ียากจนและผูเ้ชื่อเกือบทุกคนอ่านหนังสือไม่ออก ที่น่ีเหมือนโลกโบราณ   ... มีผูเ้ล่าคนหน่ึง ยืนอยู่ใตต้น้ไม ้และเล่า

เร่ืองเจาะใจเร่ืองแรกของเขาใหก้บัชายอีก 5 คนซ่ึงยงัไม่เคยศึกษาเร่ืองน้ันมาก่อน  ชายชราผูน้ี้อายุประมาณ 65 ปี เล่าเร่ือง

หวัขวานท่ีหายไปจาก 2 พงศก์ษัตริย ์ผมจึงเฝ้าดูขณะท่ีเขานําเพื่อน ๆ สนทนาพดูคุยเกี่ยวกบัเร่ืองน้ัน   
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เมื่อเขากาํลงัจะกา้วสู่ช่วงปรบัใช ้ เขาถามว่า ..”จาํไดไ้หมตอนท่ีลูกศิษยข์องท่านเอลีชากาํลงักงัวลใจมากเลย เพราะว่า 

หวัขวานน้ันยืมเขามาอีกที? “  คนในกลุ่มก็พยกัหน้ารบั ..  และเราก็พดูถึงการที่เอลีชา และพระเจา้ก็สนใจ และช่วยใหพ้วก

เขาไดเ้จอหวัขวานท่ียืมมา?” 

“คุณมีอะไรในบา้นท่ียืมคนอื่นเขามาบา้งล่ะ?”   ทาํใหทุ้กคนหนัมามองหน้ากนั และยกัไหล่ 

ผูเ้ล่ายงัคงเรา้ต่อไป “มีอะไรในบา้นท่ีไม่ไดเ้ป็นของคุณบา้ง?.. “ แลว้คนเหล่าน้ีซ่ึงจริง ๆ ก็ไม่ค่อยมีของอะไรในบา้นอยู่แลว้ 

สัน่ศีรษะ อธิบายว่า “ไม่มีอะไรในบา้นท่ีเป็นของคนอื่นเลย” 

ผูเ้ล่าเร่ิมแสดงอาการออกมานิดหน่อย เพราะว่า คนอื่น ๆ ไม่เห็นส่ิงท่ีเขาเองไดค้น้พบ  ดงัน้ันจึงตะโกนออกมาว่า “แลว้

ภรรยาของพวกคุณล่ะ  ? พวกเธอเป็นของคุณหรือเปล่า?” 

“แน่นอน เราเป็นเจา้ของภรรยาเรา   เราจ่ายสินสอดเป็นแพะ 4 ตวั”  ทุกคนตอบเหมือน ๆ กนั 

“ผมรู”้  ผูเ้ล่าตอบกลบั “ แต่ใครล่ะ ที่ใหช้ีวิตกบัแพะเหล่าน้ัน และใครล่ะ ที่ใหพ้วกคุณมีปัญญาเล้ียงมนัขึ้ นมาจนโต?   พระ

เจา้เท่าน้ัน !   พระเจา้จึงทรงเป็นเจา้ของภรรยา  ไม่ใช่ตวัคุณเอง”  ชายทั้งหา้หนัมามองหน้ากนั แต่ก็เห็นดว้ยกบัผูเ้ล่า 

“เอาล่ะ ตอนน้ีเราก็มาถามว่า คุณปฏิบติัต่อภรรยาของพวกคุณกนัอย่างไร คุณทาํกบัเธอเหมือนเป็นเจา้ของ ไม่ไดย้ืมมาจาก

พระเจา้?  ผมเคยตบเตะภรรยาเหมือนกบัว่าผมเป็นเจา้ของเธอ  ผมจะทาํอะไรก็ไดท่ี้อยากทาํ  แต่เธอถูกยืมมานะ ผมไม่ใช่

เจา้ของเธอ  ดงัน้ันผมตอ้งปฏิบติัต่อเธอเหมือนกบัว่า เธอเป็นของพระเจา้  รวมถึงตอ้งปฏิบติัต่อลูกอย่างน้ันดว้ย” 

และเขาก็รอ้งไห ้หนัหน้าไปดว้ยความละอาย และเร่ิมสารภาพบาปต่อพระเจา้   คนอื่นก็รูสึ้กเช่นเดียวกนั เมื่อพระวิญญาณ

ไดต้รสักบัพวกเขา  ทุกคนน้ําตาไหล... และการเล่าเร่ืองส้ินสุดลงเพราะต่างคนต่างสารภาพบาป กลบัใจต่อพระเจา้” 

เมื่อรบัรูเ้ร่ืองน้ี  ใจฉนัวุ่นก็เหมือนลมพดัอยู่ขา้งใน  ขา่วสารดงักล่าวอย ูใ่นเรื่ องดว้ยหรือ?  ฉนัรูว้า่ เรื่ องท่ีเก่ียวขอ้งกับการยืม 

มันมีอย ูใ่นเรื่ องจริง แตน้ี่เป็นการปรบัใชท่ี้ถกูตอ้งหรือเปล่า? ส าหรบัพวกเขาแลว้ มันตรงใจ... แลว้ทนัใดน้ันก็คิดขึ้ นมาไดว้่า 

โอ.. ฉนัปฏิบติักับเพ่ือนรวมงานอยา่งไร  คิดวา่ฉนัเป็นเจา้ของเขา เม่ือเกิดอะไรผิดพลาดก็ใสเ่ขาไม่ยัง้  ฉนัท ากับเขา

เหมือนวา่ฉนัยืมเขามาจากพระเจา้หรือเปล่า..? การสาํนึกเกิดขึ้ นกบัฉนัเช่นกนั 

ชายชราท่ีอ่านหนังสือไม่ออกท่านน้ีไดใ้ชเ้หตุผล  และการมองดูความจริงทั้งหมด  แลว้มาสรุปใหเ้หตุผลเพื่อจะเขา้ใจและ

ปรบัใชพ้ระคาํของพระเจา้หรือเปล่า?  เขาไดใ้ชค้าํถามเพื่อช่วยใหค้นฟังไดค้น้พบความจริงหรือเปล่า?  ผูนํ้าที่จบการศึกษา

มา คนท่ีรูพ้ระคมัภีรดี์ ๆ จะไดร้บัการสอนเร่ืองการปรบัใชพ้ระวจนะจากผูท่ี้อ่านหนังสือไม่ออกจากวฒันธรรมอื่นไดห้รือไม่?  

ได ้ ไดซิ้ ได!้ 
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โรงเรยีนพระคมัภีรป์ากเปล่า Oral Bible Schools (OBSs) 

โรงเรียนน้ี เกิดขึ้ นจากความสนใจท่ีผูค้นท่ีมาอบรมเล่าเร่ืองเจาะใจ อยากจะเรียนพระคมัภีรใ์หลึ้กซ้ึงมากขึ้ น   ทั้งศิษยาภิบาล

ทอ้งถ่ินและผูนํ้า ขอใหม้ีโอกาสไดเ้รียนเร่ืองต่าง ๆ ในชุมชนมากขึ้ น น่ีเองทาํใหเ้ราออกแบบโรงเรียนพระคมัภีรป์ากเปล่า

ขึ้ นมา 

คนท่ีตอ้งการเขา้โรงเรียน ตอ้งส่งใบสมคัร หรือศิษยาภิบาลทอ้งถ่ินจะเลือกคนขึ้ นมาเพื่อเป็นนักเรียน   จะเลือก 12 คน โดย

ส่วนใหญ่เคยผ่านการอบรมมาแลว้   จากน้ันพวกเขาก็จะไดร้บัการอบรมพิเศษอีก 1 สปัดาหโ์ดยครูของการเล่าเร่ืองเจาะใจ  

ผูส้อนจะเขา้ไปมีบทบาทเป็นผูดู้แลทัว่ไป 

โรงเรียนส่วนใหญ่จะมีเวลาเรียน 1 ปี  ในคอรส์ 1 ปีน้ัน นักเรียนพบกนัครั้งละสองสปัดาห ์ และกลบัไปไปสองสปัดาห ์ บาง

คนอาจจะเดินทางทุกวนั  ส่วนผูดู้แลจะเขา้มาเยี่ยมโรงเรียนสามวนัในตอนจบของทุก ๆการเรียน 2 สปัดาห ์   นักเรียนซ้ือ

อาหารเอง หรือนําอาหารมากินท่ีโรงเรียน   ศิษยาภิบาลหรือสมาชิก จดัท่ีพกัใหก้บันักเรียนตามท่ีเหมาะสม  

หลกัสตูรการเรียนคือ การเรียนรูแ้ละใชเ้ร่ืองเพื่อสนทนา 210 เร่ืองจากพระคมัภีร ์ หากว่าจบการเรียนแลว้ ทุกคนยงัรูเ้ร่ือง

ไม่หมด  เขาจะตอ้งรอการรบัประกาศนียบตัรจนกว่าเขาจะเรียนจบทุกเร่ือง  ใครที่มีทกัษะในการนําการอบรม และสามารถ

ประกาศดว้ย เราจะเรียกเขาว่า “ผูฝึ้กฝน”  และน่ีเป็นส่วนของการอบรมเช่นกนั  

มีบิชอบท่านหน่ึงสามารถจดัโรงเรียนพระคมัภีรป์ากเปล่าไดดี้มาก     คนจากคริสตจกัรของเขาท่ีทาํงานในสวนดอกไมจ้ะพบ

กนัทุกวนัตอนอาหารกลางวนั  เขาจดักลุ่มเรียนในส่ีแห่งโดยพวกเขาจะคุยกนั เรียน 5 เร่ืองต่อสปัดาห ์ คนงานคนอื่น ๆ ก็

อยากฟังเร่ืองดว้ย จึงเขา้มาร่วมฟัง ภายในส่ีเดือนแรก มีคนรบัเช่ือใหม่มากจนตอ้งตั้งคริสตจกัรอีก 16 แห่ง 

ในท่ีทาํงานบางแห่ง  เขาจะพบกนัทุกวนัตอนเลิกงาน  โดยโรงเรียนทั้งสองมีเป้าหมายว่าจะทาํใหไ้ด ้210 เร่ือง 

ในอินเดีย บางโรงเรียนทาํในบา้นทุกเย็น โดยมีสามส่ีครอบครวัมารวมตวักนั 

มีผูนํ้าท่านหน่ึงในฟิลิปปินสท์าํรายการวิทยุอยู่  เขาจะเล่าเร่ืองเจาะใจใหก้บัคนฟังสองสามคนในหอ้งบนัทึกเสียง  คนท่ีฟัง

วิทยุจะโทรมาหรือ เท็กซม์าตอบคาํถาม    บางคาํตอบมาจากพื้ นท่ีซ่ึงเป็นท่ีซ่องสุมผูก้่อการรา้ย! 

ดงัน้ันเขาจึงตดัสินใจจะทาํการอบรมผ่านวิทยุ  ความสาํเร็จในการอบรมทางวิทยุเกิดขึ้ นชดัเมื่อเขาพดูถึงโรงเรียนพระคมัภีร์

ปากเปล่า   มีคนโทรมาถามว่า “ทาํไมเราจะมีโรงเรียนในเกาะของเราไม่ไดล่้ะ? “ 

จากคาํขอน้ันเอง ทาํใหเ้กิดโรงเรียนพระคมัภีรป์ากเปล่าเคล่ือนท่ีขึ้ น!   ในสามแห่งกลุ่มคนจาํนวนเจ็ดคน สิบสามคนและ 

สิบเจ็ดคนจะรวมตวักนัในพื้ นท่ีของตน และเรียนเร่ืองต่าง ๆ สามครั้งต่อสปัดาหเ์ขาจะโทรเขา้มาหาผูส้อน เพื่อเล่าเร่ืองใหฟั้ง 

และคุยว่าพวกเขาเจอขุมทรพัยอ์ะไรในเร่ืองบา้ง 
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หลงัจากทาํโรงเรียนแบบน้ันเพียง 2 ปี ก็ทาํใหจ้าํนวนโรงเรียนพระคมัภีรป์ากเปล่าเพิ่มใน 9 ประเทศ จากโรงเรียนเดียว

กลายเป็นโรงเรียน 60 แห่ง! 

 นักเรียนในโรงเรียนพระคมัภีรป์ากเปล่าประมาณ 40% เป็นคนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนพระคมัภีร ์ส่วนใหญ่เป็นศิษ

ยาภิบาลหรือผูป้ระกาศ  

สถิติการจบคือ 95% 

ผลกระทบจากโรงเรยีนพระคมัภีรปากเปล่า 

ตกใจ  ประหลาดใจ และ กลวั 

ลองคิดดูว่า เราตกใจขนาดไหน เมื่อผูอ้าํนวยการจากอฟัริกาโทรมาบอกว่า .. “เจา้หน้าท่ีท่ีทาํการอบรมท่ีทะเลสาบวิคตอเรีย

เพิ่งเจอปัญหาใหม่  คนแถบน้ีมีภรรยาหลายคน ไม่เท่าน้ัน ศิษยาภิบาล และผูนํ้าส่วนใหญ่ก็มีภรรยาหลายคนเหมือนกนั!  

แลว้เราจะทาํอย่างไรกนัดี ? เราจะเลือกเร่ืองเล่าเร่ืองไหนมาช่วยแกปั้ญหาน้ีดี? 

หลงัจากตกใจไปพกัหน่ึง ฉนัก็แสวงหาพระเจา้ว่า ควรใชเ้ร่ืองใด   พระเจา้ทรงเตือนทนัทีว่า “เจา้ไม่ตอ้งเลือกเร่ืองเฉพาะ

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  พระวิญญาณจะทรงใชเ้ร่ืองในการอบรม ทาํใหพ้วกเขาเขา้ใจข่าวสารท่ีพระองคท์รงมีใหแ้ต่ละคนเอง” 

“แน่ใจหรือครบั?”  ผูอ้าํนวยการของเราถาม  “อย่าลืมว่า ท่ีน่ีห่างไกลคนอื่น ๆ มาก  ครูที่สอนกาํลงัรอคาํตอบอยู่บนตน้ไม ้

เพราะเป็นท่ีเดียวท่ีมีสญัญาณโทรศพัท ์  แลว้น่ีเป็นคาํตอบสุดทา้ยหรือครบั?” 

ฉนับอกเขาว่า น่ีเป็นคาํตอบ ท่ีพระเจา้ประทานให ้ถึงแมช้ดัเจนว่า หากเรามาเชื่อพระเจา้ก็ไม่ควรมีชีวิตแบบน้ัน  ฉนัอยาก

ใหพ้ระเจา้สอนพวกเขาในเวลาของพระองค ์ ดงัน้ัน เมื่อไดค้าํตอบ ครูผูส้อนก็ไต่ลงมาจากตน้ไม .้.. ส่วนเราก็อธิษฐาน! 

หลงัจากการอบรม  กลุ่มครูเดินทางกลบัและส่งรายงานมา 

“วนัท่ีสามท่ีเราอบรม  คนหน่ึงกาํลงัเตรียมเร่ืองซ่ึงทาํใหเ้กิดการโตแ้ยง้กนัอย่างรุนแรง  เดาซิครบั เป็นเร่ืองการมีภรรยา

หลายคนนัน่แหละ  แปลกจริง ๆ ไม่มีครูคนใดเอาเร่ืองน้ีมาพดูเลย  ไม่มีการแกปั้ญหาใด ๆ  แต่พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรง

หว่านเมล็ดลงไปในใจพวกเขาแลว้” 

พวกเขาพรอ้มกบัศิษยาภิบาล เขา้มาลอ้มเราและบอกว่า “ครูคริสเตียนเพิ่งเขา้มาในเกาะของเราเป็นครั้งแรก  แลว้ยงัเอา

พระคมัภีรม์าดว้ย  ยงัใชว้ิธีท่ีทาํใหเ้ราเขา้ใจพระคาํอีกต่างหาก!”  และพวกเขาขอรอ้งใหเ้ราตั้งโรงเรียนพระคมัภีรป์ากเปล่า 

และเราก็ตอบตกลง 

สองสปัดาหผ่์านมา โรงเรียนก็เร่ิมตน้ทาํการสอน .... 

สามเดือนท่ีโรงเรียนทาํการ  เรารบัรายงานท่ีทาํใหแ้ปลกใจจากผูอ้าํนวยการ (เวลาน้ันมีนักเรียน 12 คน และเรียนไปพรอ้ม
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กบัสนทนาไปแลว้ 60 เร่ือง)   ผูอ้าํนวยการรายงานว่า “แมเ้ราไม่รูว้่า พระเจา้จะทรงใชเ้ร่ืองไหนเพื่อทาํใหพ้วกเขาเปล่ียน   

ศิษยาภิบาลในพื้ นท่ีต่างเห็นพอ้งกนัว่า การมีภรรยาหลายคนเป็นเร่ืองไม่ถูกตอ้ง  ดงัน้ันพวกเขาจึงทาํสญัญากนัว่าจะไม่มี

ภรรยาหลายคนต่อไป  พวกเขาตกลงว่า จะนับถือพระคาํของพระเจา้  ศิษยาภิบาลท่ีมีภรรยามากกว่าหน่ึงคนตอ้งเลิกเป็นศิษ

ยาภิบาล” 

ตั้งแต่น้ันมา พวกเขาทุกคนก็ทาํตามท่ีตกลงกนัไว ้

หน่ึงปีผ่านไป จบหลกัสตูร และนักเรียนทั้งสิบสองคนเรียนจบ และพวกเขาต่างออกไปสรา้งโรงเรียนแบบเดียวกนัอีกแห่ง 

ชายคนแรกท่ีเชิญครูใหไ้ปสอนไดก้ล่าวพยานอนัน่าทึ่งในงาน 

ผมพยายามสามปีเพ่ือท าใหผ้ ูอ้  านวยการเล่าเรื่ องเจาะใจตกลงเขา้มาท่ีน่ี  เราตอ้งการเงินเพ่ือบา้นเล้ียงเด็กก าพรา้  และผม

มัน่ใจวา่ เขาจะช่วยผมแน่เพราะเขามีเครือขา่ยกับตะวนัตก 

เราไดม้าเจอกันปีท่ีแลว้  เขาไม่ไดใ้หเ้งินผมแตที่มของเขากลบัสอนผมและเพ่ือน ๆ ในเกาะทะเลสาบวคิตอเรียวา่จะเรียนพระ

ค าของพระเจา้อยา่งไร! 

ตอนน้ีผมมีความสขุจริง ๆ ท่ีจะรายงานวา่ สปัดาหท่ี์แลว้ เด็กทัง้ 70  คนไดร้บัการสนับสนุน    และผูส้นับสนุนคือ คนใน

ชมุชนของเราเอง   (เรารูสึ้กตะลึงกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้ นในชุมชนน้ัน  เมื่อคนฟังพระคาํของพระเจา้ และเขา้ใจ พวก

เขาก็ตอบสนองดว้ยการกลบัใจ และเปล่ียนใจจากวฒันธรรมประเพณีท่ีฝังรากลึก   พวกเขาแสดงความรกัใหก้บัคนท่ีช่วย

ตวัเองไม่ได ้  และพวกเขาก็ใชเ้งินของตวัเอง  พวกเขากลายเป็นคนท่ี “ทาํตามพระคาํ” ตามท่ีเขียนไวใ้นยากอบ 1:27    

“ธรรมมะท่ีบริสทุธ์ิและไรม้ลทิน ตอ่พระพกัตรพ์ระเจา้ และพระบิดาน้ัน คือการเยี่ ยมเยี่ ยนเด็กก าพรา้ และหญิงม่ายท่ีมี

ความทกุขร์อ้นและการรกัษาตวัใหพ้น้จากราคีของโลก” 

ยงัมีคนจบ...ตอ่ไป 

หากมีทุน  ผูผ่้านการอบรม OBS จะไดข้องขวญัเป็นเคร่ืองเล่นใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์  หลงัจากจบไปแลว้ หลายคนยงัคงทาํ

หน้าท่ีศิษยาภิบาล  ครู และผูป้ระกาศ  ประมาณ 25% ของผูท่ี้จบ เลือกท่ีจะเป็นผูดู้แลโรงเรียนพระคมัภีรป์ากเปล่า และ

เป็นผูอ้บรมการเล่าเร่ืองเจาะใจ   ผูส้อนอาสารบัใชโ้ดยไม่ไดร้บัเงินเดือน   เมื่อมีความตอ้งการเกิดข้ึน  TGSP จะช่วยจ่ายค่า

เดินทางราคาตํา่สุด และอาหารสาํหรบัผูอ้บรม และผูดู้แล  บางครั้ง จะมีเงินพิเศษสาํหรบัคนท่ีมีความจาํเป็นจริง ๆ  

 

การเพิม่ศกัยภาพในภูมิภาค 

มีผูอ้าํนวยการจากประเทศหน่ึงไดร้บัเชิญไปสอนในโรงเรียนทัว่ประเทศของเขา  นอกจากจะมีส่วนในโรงเรียนแลว้  

เจา้หน้าท่ีเล่าเร่ืองเจาะใจในประเทศน้ียงัไดท้าํการอบรม และดูแลโรงเรียนพระคมัภีรป์ากเปล่า  การเชิญครั้งน้ันทาํใหเ้รา
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พฒันาการเพิ่มศกัยภาพในภมูิภาค    ซ่ึงเป็นแผนท่ีจะใชเ้งินทุน เวลา และเจา้หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและไดป้ระสิทธิผล

มากท่ีสุด 

ยุทธวิธีท่ีจะมีต่อภมูิภาคแต่ละแห่งเป็นการรบัใชแ้บบร่วมมือ 

การอบรม และโรงเรียนพระคมัภีรป์ากเปล่า  ภมูิภาคหน่ึงประกอบดว้ยหมู่บา้นประมาณ 25 แห่ง    ในระยะเวลาเกา้เดือน 

จะมีครูผูอ้บรมไปเยี่ยมแต่ละภมูิภาคสามครั้ง  หลงัจากการอบรมสามครั้งน้ัน ผูอ้บรมหน่ึงคนจะออกไปเยี่ยมภมูิภาคท่ีมี

โรงเรียนพระคมัภีรป์ากเปล่าต่อไป    สิบเอ็ดเดือนต่อมาผูส้อนจะยงัคงเยี่ยมโรงเรียนเพื่อสนับสนุน และดูแลทุกๆ เดือน    

การเพิ่มศกัยภาพน้ันยงัรวมไปถึงการใหเ้ร่ืองของพระเจา้  เคร่ืองเล่นพลงัแสงอาทิตย ์ พรอ้มกบัเน้ือหาพระคมัภีร ์และการ

อบรม  รวมทั้งอุปกรณอ์ื่นๆ ท่ีจาํเป็น  เพราะการเดินทางแต่ละครั้งน้ัน มีเป้าหมายหลายอย่าง และค่าเดินทางค่ากินอยู่ของ

ครูก็มีน้อยมาก   จะมีคนจาํนวน 2500 คน ไดร้บัผลจากการไปเยี่ยม  หลงัจากท่ีเยี่ยมเสร็จ ผูนํ้าทอ้งถ่ินจะไดร้บัการอบรม  

และมีอุปกรณทุ์กอย่างพรอ้ม เพิ่มศกัยภาพเพื่อใหพ้วกเขานําและรบัใช ้ และใชพ้ระคาํอย่างเขา้ใจ สามารถปรบัใชไ้ด ้  
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บทท่ี 9 

เลิกใชป้ากกา...  การปรบัเปล่ียนกระบวนความคิด 

เลิกใชป้ากกา: ความพยายามเพื่อปรบัใชยุ้ทธวิธีปากเปล่า    

เวลาเม่นกลวั มนัก็จะปล่อยขนแหลม   ออกไปจดัการกบัคู่ต่อสู ้ ขนแหลม ๆ ของมนัน้ันเขา้ไปปักไดง้่ายมากเพราะมนัคม 

บาง แต่การท่ีจะดึงมนัออกน่ีซิ  เจ็บปวดจริงๆ  

การดึงขนแหลมออก หรือดึงปากกาออกน้ัน ไม่ไดห้มายถึงการเลิกใชว้ิธีการเทศนาและสอนซ่ึงประสบความสาํเร็จมาแลว้  

แต่ปากกาในท่ีน้ีหมายถึงความเชื่อท่ีว่า 

 คุณไม่อาจสอนไดอ้ย่างดี หากไม่มีการจดบนัทึกไวค้อยเตือนความทรงจาํ 

 คุณตอ้งใชข้อ้มูลนอกเหนือจากพระคมัภีร์ 

 คุณไม่สามารถสอนใหลึ้กซ้ึงถา้ไม่ใชท่ี้เคยชินกนัมา 

 ผูท่ี้ไม่ไดเ้รียนหนังสือ ไม่สามารถเรียนดว้ยวิธีหาขอ้สรุปจากส่ิงท่ีสงัเกตได ้(อุปนัย) 

จากประสบการณข์องเรา ตอนแรกคนท่ีเขา้มาเรียนจะตอ้งสูก้บัความรูสึ้กเดิมๆ เมื่อมาเจอวิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจ   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนท่ีเรียนศาสนศาสตรม์า จะมีปัญหามากกว่าคนท่ีเรียนดว้ยปากเปล่า 

เพื่อท่ีจะไดส้อนอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด เราขอใหคุ้ณไดพ้ยายามลองแนวคิดทุกๆ แนวคิดของการเล่าเร่ืองเจาะใจ  แต่การ

ไม่จดโน้ต มนัเป็นเร่ืองยากมากสาํหรบัคนท่ีเคยชิน เราตอ้งดึงมนัออก เหมือนกบัดึงขนเม่น  คนท่ีโดนก็รอ้ง ..โอย้!..  แต่เมื่อ

มนัออกไป เขามกัจะแปลกใจและดีใจท่ีทกัษะทุกขั้นตอนน้ัน ทาํหน้าท่ีของมนัอย่างไดผ้ล! 

 

การน าเสนอพระค าวิธีเดิม ๆ เปรยีบเทยีบกบัการเล่าเรือ่งเจาะใจ 

วิธีการสอนจากเร่ืองราวโดยปกติ    

เมื่อใชว้ิธีเทศนาและสอนแบบเดิม จะมีการอ่านเร่ือง และจากน้ันอธิบายไปเป็นขอ้ ๆ   จากน้ัน ขอ้ท่ีอ่านไปกลายเป็นฐาน

ของการสอนในวนัน้ัน  จะมีการเพิ่มเติมพระคาํเขา้ไปเพื่อเน้นความจริงบางประการ 

บางครั้งจะมีการนําเสนอขอ้มูลนอกเหนือจากพระคมัภีร ์ แลว้ก็มีคาํกรีก ฮิบรู กบัความหมายเพื่อเสริมใหค้วามเขา้ใจมากขึ้ น  

บางครั้งก็เพิ่มเร่ืองขาํๆมุกตลก เขา้มาเพื่อทาํใหค้นฟังเขา้มามีส่วนมากขึ้ น พอมีการปรบัใชใ้นชีวิต ก็จะเอาการปรบัใชน้ั้น

เชื่อมโยงเขา้กบัคาํเทศนา หรือไม่ก็เอามาสรุปตอนทา้ย     จะเห็นว่า การปรบัใชม้าจากผูส้อน  โดยบอกว่า คนฟังควร

หรือไม่ควรทาํอะไร วิธีแบบน้ีไม่ผิด  แต่มนัไม่ใช่เป็นเพียงวิธีเดียวท่ีจะสอน  
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วิธีการเล่าเรือ่งเจาะใจ  ในทางตรงขา้ม เมื่อเราเล่าเร่ืองเจาะใจ คนฟังจะเขา้มาช่วยคน้หาขอ้มูลฝ่ายวิญญาณจากพระคมัภีร ์ 

ศิษยาภิบาลท่ีตอ้งการใหผู้ฟั้งของเขามีส่วนในการศึกษาพระคาํก็จะดีใจท่ีไดเ้ห็นหน้าตาของคนเวลาพวกเขาคน้พบส่ิงใหม่ ๆ 

จากพระคาํของพระเจา้  

ศิษยาภิบาลนักเขียนผูม้ีการศึกษาสงูท่านหน่ึง เป็นทั้งผูนํ้าในการประกาศกบันักศึกษานานาชาติในสหรฐั ไดเ้ขา้มาในการ

อบรมเล่าเร่ืองเจาะใจ  ใชก้ารเล่าเร่ืองเจาะใจกบังานรบัใชข้องท่าน   ท่านเขียนว่า 

ความแตกต่างของวิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจและวิธีใชก้ารอ่านแบบอื่น ๆ ก็คือ  วิธีเล่าเร่ืองเจาะใจ  เราไม่ทาํใหพ้ระคมัภีรเ์ป็น

หนังสือท่ีเราจะแปลความหมาย แบ่งความเป็นท่อนๆ  และไม่ไดม้องว่าเป็นบนัทึกเหตุการณท่ี์เกิดขึ้ นนอกเหนือไปจาก

ประวติัศาสตรจ์ริง   ในกรอบของการเล่าเร่ืองเจาะใจ เรามองเห็นเหตุการณอ์ย่างมีชีวิต เป็นภาพสะทอ้นความจริง โดยเรา

จะคน้พบความจริงเหล่าน้ัน เช่นอารมณข์องคนท่ีเกี่ยวขอ้ง  ความเชื่อมโยงฝ่ายวิญญาณเป็นตน้ ไปตลอดเร่ือง  

เมื่อนําเสนอการเล่าเร่ืองเจาะใจไปทัว่โลก   ส่ิงท่ีตอบกลบัมาก็คือ  คนท่ีการศึกษาน้อยกลบัไดท้กัษะการเล่าเร่ืองเร็วกว่าคน

ท่ีเรียนสงู ๆ   พวกเขาฉลาดกว่าหรือ?  ไม่นะ 

เราตระหนักว่า เมื่อคนๆ หน่ึงเรียนรูด้ว้ยระบบแบบหน่ึง และก็ประสบความสาํเร็จดว้ยวิธีน้ัน   การเรียนในระบบใหม่ท่ีดู

เหมือนตรงกนัขา้มกบัท่ีเคยรูม้าแลว้ เท่ากบัเป็นการทา้ทายใหญ่ยิ่งทีเดียว  อย่างท่ีว่ามาแลว้  คนท่ีเรียนสงู ๆ มามกัมีปัญหา

มากในการใชป้ระโยชน์จากทุกขั้นตอนของการเล่าเร่ืองเจาะใจ  

เหตุผลหลกัของความไม่สมดุลน้ีก็หาไม่ยาก   แมทุ้กคนท่ีเรียนสงูและเขา้มาอบรมจะใหใ้จเต็มรอ้ย  แต่เมื่อพวกเขาตอ้งเรียน

พระคมัภีรแ์บบปากเปล่า ก็จะรูสึ้กแปลกๆ  วิธีท่ีเขาเคยเรียนมา และที่เขาสรา้งงานไม่ใช่ปากเปล่า  ดงัน้ัน ปฏิกริยาแรกท่ีมี

ต่อวิธีการใหม่ๆ ก็คือ พวกเขาจะใชบ้างส่วนของขบวนการน้ีเท่าน้ัน  

การที่เขารูสึ้กไม่สะดวกน้ันรวมไปถึง 

 ตอ้งท้ิงเน้ือหาของเร่ืองท่ีเหมือน ๆ กนัเลือกเร่ืองเดียวเท่าน้ัน 

 การเรียนโดยไม่มีการจดบนัทึก 

 สอนโดยไม่มีบนัทึก 

 ตอ้งนําเสนอในกรอบของเร่ืองเดียว 

 ไม่ไดม้ีโอกาสใชข้อ้มูลจากขา้งนอก 

 ใชก้ารสนทนาแลกเปล่ียนนําไปหาความจริง ไม่เหมือนการอธิบาย 

 นําเสนอเร่ืองโดยไม่อ่าน (หรืออ่านน้อยท่ีสุด) 

 เชื่อว่า เร่ืองราวน้ันใชเ้ด่ียว ๆ ไดไ้ม่ตอ้งพึ่งอย่างอื่น 

 ยอมใหม้ีการคน้พบหวัขอ้ระหว่างการสนทนา   

 เชื่อว่าการคน้พบจะอยู่ในส่ิงท่ีครูเล่าและจะค่อย ๆ เพิ่มเติมผ่านการสนทนา  
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สิ่งส  าคญั  เราไม่ไดคิ้ดว่า เทคนิคการสอนท่ีมีอยู่น้ันผิดหรือตอ้งโยนท้ิงไป   แต่จากการที่เราตระหนักแลว้ว่า ยงัมีคน

เป็นจาํนวนมากในโลกท่ีจะยอมรบัข่าวประเสริฐก็โดยการใชป้ากเปล่า เราเห็นความสาํคญัของการช่วยใหเ้ขาไดใ้ช ้

เทคนิคการสอนแบบใหม่ท่ีเห็นผล  เราดีใจท่ีเห็นคริสเตียน  ศิษยาภิบาล และนักการศึกษาสนใจท่ีจะใชก้ารนําเสนอพระ

วจนะของพระเจา้โดยรวมวิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจเขา้ไปดว้ย  

รายงานต่อไปน้ีจากประเทศไทย และประเทศไนจีเรียทาํใหเ้ราเห็นคาํตอบสาํหรบัปัญหาที่กล่าวมาดา้นบน  โดยทัว่ไป

แลว้เราจะเห็นว่า พวกเขาเห็นความสาํคญัของการบรูณาการวิธีเล่าเร่ืองเจาะใจเขา้ไป 

ผูท้าํงานเยาวชนในประเทศไทยสงัเกตว่า 

“ผมเคยชินกบัการเตรียมบทเรียน วางเป้าหมาย และเร่ิมตน้บทเรียนดว้ยเป้าหมายท่ีชดัเจน  และจะยํ้าเน้นเป้าหมาย

น้ันตลอดบทเรียน  รวบรวมสรุปในตอนทา้ยเพื่อคนฟังจะยงัถูกยํ้าเตือน  อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่า หลงัจากการเรียนแลว้ 

ผูเ้รียนก็ยงัจาํอะไรไม่ไดเ้ลย  

แต่สาํหรบัการเล่าเร่ืองเจาะใจน้ัน มนัมีเป้าหมายชดัเจนท่ีคู่ขนานไปกบัเป้าหมายของผม  ความแตกต่างอยู่ท่ีว่า ตอนน้ี

ผูฟั้งกลบัสามารถพบเป้าหมายน้ันดว้ยตวัเองขณะท่ีเขาตอบคาํถามของผม    การคน้พบดว้ยตวัเองเป็นการจารึก

เร่ืองราวไวใ้นใจและความคิด  ดงัน้ัน พวกเขาจึงจาํส่ิงท่ีผมอยากจะสอนได”้ 

ไม่มีใครนอกจากพระเจา้จะทรงเลือกเร่ืองน้ัน  

ผูนํ้าคริสเตียนท่ีรอบคอบบางท่านแสดงความห่วงใยเร่ืองการสอนทีละเร่ือง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชเ้ร่ืองเด่ียวๆ โดย

ไม่ไดม้ีพระคมัภีรข์อ้อื่นเขา้มาสนับสนุน  ตวัอย่างเช่น มีคนเคยถามว่า “แลว้คนฟังจะไดรู้ไ้หมว่า เแต่ละเร่ืองเป็นส่วน

หน่ึงของแผนการไถ่ของพระเจา้ และชี้ ไปยงัราชกิจของพระเยซูบนไมก้างเขน?  (ดูลูกา 24:27  และกิจการ 8:35)  เมื่อ

เราแยกเร่ืองออกจากเร่ืองใหญ่ของพระเจา้ (ข่าวประเสริฐ) พระคมัภีรจ์ะกลายเป็นบทเรียนสอนศีลธรรมไป‛ 

เราก็จะตอบความห่วงใยน้ีไดส้องสามขอ้   ศตัรูของไมก้างเขนพยายามท่ีจะดึงพระเยซูใหต้ํา่ลง  ไม่ยอมใหเ้ห็นว่า มนุษย์

ตอ้งการพระเจา้เพียงไร  ไม่ยอมใหรู้จ้กัแผนการไถ่ของพระเจา้  เราตระหนักเล่หเ์หล่ียมน้ีดี 

เราพบว่า คาํตอบสาํหรบัการอยู่ในคาํถามจากเร่ือง ๆ เดียวน้ี ก็คือ บทบาทและราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  

พระองคจ์ะทรงส่ือส่ิงท่ีพระองคต์อ้งการสอนออกมาจากเร่ืองโดยท่ีไม่ตอ้งใชห้วัขอ้ท่ีผูเ้ล่าเตรียมไวล่้วงหน้า   เหตุการณ์

แบบน้ี เกิดข้ึนครั้งแลว้ครั้งเล่าในขณะท่ีเรากาํลงัสนทนากนัอย่างลึกซ้ึง และพยายามคน้หาส่ิงท่ีอยู่ในเร่ืองราวน้ัน  
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เมื่อเราใชว้ิธีอรรถาธิบายพระคาํ  วิธีการน้ีไม่ไดช้่วยใหค้รูจบัไดว้่า ใครเป็นผูท่ี้พรอ้มในการรบัความรอด  ดงัน้ันจึงมีการ

เชิญชวนรบัเช่ือหว่านไปใหทุ้กคน   แต่การสนทนาแบบเล่าเร่ืองเจาะใจช่วยใหผู้เ้ล่าไดคุ้ยกบัผูฟั้ง  มีการคุยกนัเร่ืองของ

ฝ่ายวิญญาณเป็นกลุ่ม 

ระหว่างการสนทนาน้ัน เมื่อไรท่ีมีความสนใจอยากรูจ้กัพระเจา้มากขึ้ น  หรือมีคาํถามว่าจะรูจ้กัพระเยซูไดอ้ย่างไร  ผูเ้ล่า

สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการน้ันไดท้นัที  ผูเ้ล่าอาจจะนําเสนอข่าวประเสริฐและขอ้พระคาํที่บอกถึงแผนการแห่ง

ความรอดของพระเจา้เมื่อรูสึ้กว่าไดร้บัการทรงนํา   ...รายงานต่อไปน้ีจะบอกคุณถึงส่ิงท่ีเล่ามา 

มีการอบรมเล่าเร่ืองเจาะใจ 5 ครั้งทางตะวนัออกและทางเหนือของไนจีเรีย  สามเดือนต่อมา ผูอ้บรมกลบัไปในประเทศ

ไนจีเรียเพื่อดูว่า เขาทาํไดห้รือไม่  เพราะตอนท่ีทาํการอบรม ตอ้งมีการแปลไปถึง 4 ภาษา เขาจึงไม่แน่ใจนัก 

“พวกเขาเขา้ใจ..”   เขารายงาน  “ยิ่งกว่าน้ันยงัฝึกฝน และเอาไปใชด้ว้ย!”  

ผูป้ระกาศคนหน่ึงบอกกบัผูอ้บรมการเล่าเร่ืองเจาะใจว่า เขาไดนํ้าคนมุสลิม 9 คนมาพบพระเจา้  แบ่งปันว่า ผูเ้ชื่อใหม่

พดูดงัน้ี “เรารูจ้กัคนในเร่ืองเล่า  แต่โกหร่านไม่ไดเ้ล่าเร่ืองทั้งหมด  และไม่เคยมีใครคุยเร่ืองน้ีกบัเรา”   

เมื่อถามว่าใชเ้ร่ืองอะไรที่ทาํใหส้มัผสัใจเช่นน้ัน  เขาตอบว่า “เร่ืองโมเสสกบัหิน  คุณรูใ้ช่ไหม ในอพยพบทท่ี 17” 

ในฐานะท่ีเป็นผูอ้บรม รายงานเช่นน้ีทาํใหป้ระหลาดใจ จึงถามว่า “แลว้อะไรในเร่ืองท่ีทาํใหเ้ขาเปล่ียนล่ะ?” 

“พวกเขาบอกว่า   พอไดย้ินเร่ืองน้ี แลว้ไดคุ้ยกนั เราก็เห็นว่า โมเสสเป็นผูนํ้าที่ซ่ือสตัย ์ แต่ผูค้นกลบัไม่นับถือท่านเลย  

แปลกใจมากท่ีโมเสสหนัไปหาพระเจา้ และถามว่า จะทาํอย่างไรกบัคนพวกน้ี  โมเสสเป็นห่วงพวกเขา แต่ผูนํ้าของเราไม่

เคยห่วงเราเลย  และพระเจา้ก็ไม่ทรงลงโทษคนเหล่าน้ัน กลบัประทานน้ําให ้พระองคท์รงเมตตา  เราอยากรูจ้กัพระเจา้

องคน้ั์น” 

ฉนัคิดในใจว่า ...  ถา้เป็นตวัเองจะเลือกเรื่ องน้ันมาเป็นเรื่ องประกาศไหมน่ี?   เรื่ องน้ันจะเป็นรายการเรื่ องท่ีเหมาะกับ

คนมสุลิมของฉนัหรือเปล่า?    ไม่  ฉนัคงไม่เลือกเร่ืองน้ัน  อย่างน้อยก็ไม่เลือกก่อนท่ีจะรูว้่า คนท่ีเขาอยากมีพระเจา้จะ

ถูกดึงดูดเขา้ไปหาพระองคด์ว้ยพระวจนะของพระองค ์รวมทั้งเร่ืองราวดว้ย  

เร่ืองน้ันจะอยู่ในรายการของฉนัหรือไม่ก็ตาม  แต่มนัอยู่ในรายการเร่ืองเล่าขององคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ !  เราเห็น

เหตุการณอ์ย่างน้ีครั้งแลว้ครั้งเล่าจากการเล่าเร่ืองเจาะใจ  เมื่อพระคาํของพระเจา้ถูกสอนอย่างครบถว้น  ตามท่ีพระองค์

ทรงเขียนไว ้และเมื่อคนฟังคน้พบขุมทรพัยด์ว้ยการสนทนา  อาํนาจเหนือธรรมชาติก็ถูกปล่อยออกมา! 

ดงัน้ันถา้ใครใชเ้ร่ืองราวในอพยพ 17 เราจึงขอแนะใหใ้ชเ้ร่ืองอื่นต่อจากเร่ืองน้ันทนัที  ผูฟั้งจะไดส้นทนาถึงวิธีการที่พระ

เจา้ประทานน้ําแห่งชีวิตออกมาจากหิน  ดงัน้ัน พวกเขาก็จะตาโตดว้ยความยาํเกรงพระเจา้เมื่อไดย้ินเร่ืองจาก 1 โครินธ์ิ 

10:1-6 พวกเขาเขา้ใจความสาํคญัของส่วนท่ีอธิบายเหตุการณข์องหินและน้ํา  “และไดด่ื้มน า้ฝ่ายจิตวญิญาณเดียวกัน
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ทกุคน   เพราะวา่พวกเขาไดด่ื้มจากพระศิลาฝ่ายจิตวญิญาณท่ีติดตามเขาไป  พระศิลาน้ันคือพระคริสต”์ ผูฟั้งจะเขา้ใจ

ความหมายจากเร่ืองใหม่  พวกเขาเห็นพระเยซูคริสตแ์ลว้! 

หากจะพดูถึงแผนการทรงไถ่ของพระเจา้ !  เร่ืองทั้งสองเล่าต่อกนั ทาํใหเ้ห็นภาพแผนการของพระเจา้  แต่เร่ืองท่ีสองมี

ผลกบัคนมุสลิมทั้งเกา้หรือไม่  ไม่เลย  สงัเกตจากรายงานไนจีเรียไหมว่า อะไรในเร่ืองของโมเสสท่ีทาํใหพ้วกเขาอยากจะ

รูจ้กัพระเจา้?... เป็นเร่ืองพระเมตตาของพระเจา้ที่จบัตอ้งได ้ และพวกเขาอยากรูจ้กัพระเจา้ที่ทรงเมตตา  ดงัน้ัน  ผู ้

ประกาศท่ีเพิ่งเล่าเร่ืองโมเสสจบ  ก็มีความสุขมากท่ีเขาจะไดอ้ธิบายทางแห่งความเชื่อต่อไป  เขาไดบ้อกถึงวิธีการที่จะ

รูจ้กัพระเจา้ผ่านพระบุตรของพระองค.์.. พระเยซูคริสต ์ 

แลว้จดหมายฝากล่ะ? 

เมื่อเราพิจารณาการเปล่ียนรูปบบการสอนพระคมัภีร ์โดยใชเ้ร่ืองราวเล่าปากเปล่า  หลายคนท่ีรกัพระคาํของพระเจา้ และรู ้

ว่าพระคาํของพระเจา้น้ันตอ้งสอนใหค้รบถว้น จึงถามคาํถามท่ีดีว่า “ แลว้จดหมายฝากล่ะ?”    เราขอเสนอความคิดเห็นให้

พิจารณาดงัน้ี 

อยา่งทีห่น่ึงคือ   นับเป็นเวลานานมากท่ีเราไดแ้ยกเร่ืองราวในพระคมัภีรอ์อกจากกนัเป็นชิ้ นเล็กชิ้ นน้อย  และใชเ้ป็น

กระดานส่งเพื่ออธิบายคาํเทศนาท่ีเป็นหวัขอ้   น่าเสียดายท่ีเร่ืองราวเหล่าน้ีตอ้งถูกส่งต่อดว้ยการเล่าสู่กนัฟังอย่างท่ีเขียนมา  

ผูฟั้งจึงจะเขา้ใจและจาํเร่ืองได ้

ส่ิงท่ีน่าจะดีใจก็คือ หากการใชว้ิธีเล่าเร่ืองปากเปล่าขึ้ นมา แต่ก่อนคนจาํนวน 80% ไม่เคยเขา้ใจ  เขาจะไดเ้ขา้ใจเน้ือหาใน

พระคมัภีรถึ์ง 75% 

เราเองก็มีกาํลงัใจมากขึ้ นเมื่อนักการศึกษาคริสเตียน  ศิษยาภิบาล และมิชชนันารี ไดค้น้พบวิธีการสอนพระคมัภีรอ์ย่าง

เกิดผล   ประสิทธิภาพของการเล่าเร่ืองเจาะใจน้ันเป็นส่ิงท่ีเหนือพน้ไปจากทฤษฎี  คนท่ีทดลองเล่าเร่ืองอย่างครบถว้น และ

ใชก้ารสนทนาอย่างลึกซ้ึง ดว้ยการสงัเกตส่ิงต่าง ๆ ในเร่ืองอย่างตั้งใจ เราจะไดเ้ห็นผลท่ีเป็นจริง   

หา้ปีหลงัจากท่ีไดนํ้าวิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจไปยงัประเทศต่าง ๆ  มีคนเร่ิมใชว้ิธีดงักล่าวกว่า 90 ประเทศแลว้   

ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัว่า วิธีการน้ีเติบโตอย่างรวดเร็ว ก็จากการอบรมท่ีประเทศฟิลิปปินสส์ามครั้ง  ผูจ้ดัส่งกลบัมาว่า “ส่ีเดือน

หลงัจากท่ีเราทาํการอบรม  ไดติ้ดต่อผูร้บัการอบรมกลบัไปพบว่าในประเทศของเรามีคนรบัการอบรมแลว้ 1400 คน   และ

เป็นภาษาต่าง ๆ ถึง  25 ภาษา !” 

ผูแ้ปลพระคมัภีรข์องไวคลิฟฟ์ไดเ้รียนการเล่าเร่ืองเจาะใจในสหรฐั  เธอส่งผูนํ้าสองสามคนในหมู่บา้นมาเรียนเพิ่มเติม   สาม

เดือนผ่านไป มีชาวบา้นฟิลิปปินสห์า้คนท่ีไดร้บัการอบรมจากผูนํ้าดงักล่าว ออกไปในเมืองใหญ่ และนําการอบรม   หลงัจาก

น้ัน เธอเขียนกลบัมาอีกว่า “ศิษยาภิบาลท่ีเรียนจบพระคมัภีรม์าถามว่า .... เมื่อไรจะกลบัไปและสอนเราเพิ่มเติมอีก?..   

โดยศิษยาภิบาลท่านน้ันไม่ทราบว่า ผูอ้บรมทั้งหา้น้ัน เป็นคนอ่านหนังสือไม่ออก!” 
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คนท่ีเขา้มาเรียนวิธีการปากเปล่าใหม่ ๆ ท่ีมีไฟเหล่าน้ี ส่วนใหญ่เป็นคนท่ีอ่านหนังสือไม่อออก แต่ไดแ้สดงความเขา้ใจโดย

การท่ีเล่าเร่ืองราวใหค้นอ่ืนฟังอย่างกระตือรือรน้     ผลฝ่ายวิญญาณอนัมัง่คัง่ท่ีไดเ้ห็น เป็นพยานถึงฤทธ์ิเดชของพระวจนะท่ี

ไดร้บัการเล่าต่ออย่างตรงไปตรงมาตามเร่ืองดั้งเดิม   

แต่...ยงัคงมีคาํถาม  แลว้จดหมายฝาก จะทาํอย่างไร? 

หลกัการของการเล่าเร่ืองเจาะใจน้ัน นําไปปรบัใชก้บัทุกตอนของพระคมัภีรไ์ด.้..  

ในการอบรม เราไดส้อนว่า จดหมายฝากของอคัรสาวกก็สามารถนําเสนอโดยใชว้ิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจเต็มรูปแบบ   เรา

มกัจะรวมเร่ืองจากจดหมายฝากและสดุดีไปดว้ย   ซ่ึงพระคมัภีรส่์วนดงักล่าวเราไม่มองเป็นเน้ือเร่ือง  แต่มาดูว่า หลายตอน

ในจดหมายฝากและสดุดีรวมถึงหนังสือผูพ้ยากรณต่์างๆทาํใหเ้ราเห็นภาพและมีเน้ือเร่ืองจริงๆ ดงัน้ันเราจึงนําเสนอใน

แนวทางเล่าเร่ืองเจาะใจไดอ้ย่างเกิดผลเช่นกนั 

หากคุณคุน้เคยกบัสดุดี 1:1-5   ลองปิดตาและใชค้าํถามของท่ีปรึกษาท่ีชาญฉลาด  มีคนสองแบบในสดุดีบทท่ี 1 เขาทาํ

อะไรไม่เหมือนกนั เขาเลือกอะไร  เขาควรจะเลือกอะไร และผลจากส่ิงท่ีเขาเลือกคืออะไร  

ลองสงัเกตว่าพระเจา้ทรงตอบโตอ้ย่างไรกบัชีวิตของเขาทั้งสอง และคุณเห็นพระลกัษณะของพระเจา้อย่างไร  

อีกครั้ง ลองปิดตาและคิดถึงพระคมัภีรอ์ีกตอน  คิดถึงเจา้แกะนักบรรยายในสดุดี 23 ว่า ไดอ้ธิบายถึงผูเ้ล้ียงท่ีเจา้แกะรูจ้กั

เป็นส่วนตวั กบัความสมัพนัธท่ี์หวานชื่น   ฟังเจา้แกะตวัน้ีใหดี้ หลงัจากท่ีเห็นเร่ืองทั้งหมด  ก็ใหก้ลบัไปและตั้งโจทยค์าํถาม

เพื่อปรบัใชจ้ากเน้ือเร่ืองท่ีคุณไดส้งัเกตเห็น   เราจะเอาอะไรมาปรบัใชใ้นชีวิตประจาํวนั ในฐานะท่ีเราเป็นแกะ และพระเยซู

ทรงเป็นผูเ้ล้ียง? 

ลองมองเน้ือเร่ืองในอิสยาห ์1:10-20  โรม 1:14-25  และยากอบ 1:22-27 ตอ้งยอมรบัว่า ขอ้ความทั้งสามตอนน้ีจะจาํ

ยากกว่าเร่ืองราวที่มีคาํสนทนา และเหตุการณต่์างๆ ในชีวิตของผูค้น  ใหอ้่านชา้ ๆ สงัเกตว่า บุคคลในตอนน้ันพดูอะไร ทาํ

อะไร เขาตดัสินใจอะไรหรือเปล่า มีผลกระทบอะไรจากการตดัสินใจน้ันไหม   

จะเห็นไดว้่า ทั้งสามตอนน้ี พระเจา้ไดเ้ปิดเผยพระลกัษณะของพระองคห์ลายมุมมอง  ใหใ้ชห้ลกัการเล่าเร่ืองเจาะใจ  โดยให้

ขอ้สงัเกตของคุณน้ัน จาํกดัอยู่ในส่ิงท่ีเห็นในเร่ืองเท่าน้ัน  หลงัจากทาํแลว้ก็กลบัไปตน้เร่ือง และดูว่า ขอ้สงัเกตเหล่าน้ันจะ

นํามาปรบัใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างไร  

ในพระคมัภีรเ์ราจะพบเน้ือหาสามแบบ 

เน้ือหาที่เป็นเร่ืองราว 

เน้ือหากึ่งเร่ืองราว 

เน้ือหาที่ไม่ใช่เร่ืองราว  
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เน้ือหาที่เป็นเร่ืองราวน้ันจาํไดง้่ายท่ีสุด 

เพราะเราสามารถมองและคิดตามไปได ้  เร่ืองราวเป็นเหตุการณท่ี์เกิดขึ้ นในโลกท่ีจบัตอ้งได ้ มีปฏิสมัพนัธข์องส่ิงต่าง ๆ 

บุคคลในเร่ือง มีการกระทาํ มีคาํสนทนา  ผลก็คือ เราสามารถมีประสบการณต์ามบุคคลในเร่ืองไป เราเห็น ไดย้ิน และรูสึ้ก

ร่วมไปกบัเขาได ้

ส่วนเน้ือหากึ่งเร่ืองราว เรียนรูย้ากขึ้ นหน่อย  มีเน้ือเร่ืองน้อยกว่า แต่ก็ยงัมีอะไรที่ทาํใหเ้ราคิดเป็นภาพในสมองได ้ ดงัน้ัน 

เราจึงจาํในส่ิงท่ีเราเห็น และไดย้ิน  เน้ือหากึ่งเร่ืองราวมีการตอบโต ้ปฏิสมัพนัธน์้อยกว่า ดูเหมือนจะเป็นคาํพดูทางเดียว 

หรือเป็นคาํอธิบาย  หนังสือผูพ้ยากรณม์กัมาในทาํนองน้ี  ตวัอย่างเช่นในสดุดี 1 โรม 11 และยากอบเป็นตน้  

เน้ือหาที่ไม่ใช่เร่ืองราวน้ันจะจาํยากท่ีสุด เพราะคิดเป็นรูปภาพไดย้าก  มกัเป็นคาํพดูคาํสอนทางเดียว  มีหวัขอ้เป็นหลกั  

จดหมายฝากส่วนใหญ่เป็นเน้ือหาทาํนองน้ี 

แมว้่าจดหมายฝากส่วนใหญ่จะเป็นเน้ือหาที่ไม่ใช่เร่ืองราว  เรายงัใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองเจาะใจได ้ เร่ืองท่ีเล่าไดดี้ จะเป็นท่ี

จบัใจของคนฟัง  จดหมายฝากเป็นจดหมายแห่งความรกั เขียนโดยคนท่ีมีใจรกั จากพระเจา้ผูท้รงเต็มดว้ยความรกั   ระหว่าง

การนําเสนอเร่ืองน้น ครูจะตอ้งระลึกถึงหวัใจอนักระตือรือรน้ของผูเ้ขียน และนําเสนออารมณน้ั์นอย่างตรงไปตรงมา  

วิธีหน่ึงท่ีจะทาํใหเ้น้ือเร่ืองท่ีไม่ใช่เร่ืองราวเป็นท่ีจดจาํได ้ ก็โดยการอ่านออกเสียงดงั และใชห้ลกัการเล่าเร่ืองเจาะใจต่อไป 

บางครั้ง เราอาจจะใชส้องสามขอ้ต่อครั้ง  การสอนสั้น ๆ ในแต่ละครั้งส่วนใหญ่ทาํในรูปแบบการอธิบายความ   แต่ถา้เรา

สอนสองสามขอ้ดว้ยความรูสึ้กและใชก้ารพดูคุยสนทนาตามมา โดยทาํเป็นลาํดบั คนฟังก็จะจาํขอ้ความตอนน้ันได ้  ส่ิงท่ีทา้

ทายคือ คุณตอ้งพยายามอยู่ในขอ้ความตอนน้ัน ไม่ออกนอกเร่ือง อาจมีบทนําสั้น ๆ เพื่อทาํใหผู้ฟั้งไดเ้ขา้ใจบริบทมากขึ้ น  

ทาํไดไ้หม?  คุณมีเน้ือหามากพอท่ีจะพดู  ท่ีจะทาํใหข้อ้พระคาํน้ันกระจ่างโดยไม่ออกนอกขอ้พระคาํตอนน้ันไปท่ีอื่นไหม?  

ทาํไดแ้น่นอน และเราจะทาํใหดู้ในการอบรม 

จากขอ้พระคาํสั้น ๆ เราจะใหคุ้ณเห็นถึงความมัง่คัง่แห่งพระคาํของพระเจา้  

อย่างแรก เราจะมีบทนําสั้น ๆ เพื่อใหผู้ฟั้งเขา้ใจบริบทความเป็นมาของตอนน้ัน จะไดใ้ชใ้นการสนทนาแลกเปล่ียนความคิด

กนัต่อไป  เราบอกว่า “พระเยซูตรสัคาํสุดทา้ยกบัสาวกในเมืองเยรูซาเล็ม ซ่ึงเป็นจะกลายเป็นหวัเมืองของคริสตจกัรในยุค

แรก   สาวกไดเ้ดินทางไปกบัพระเยซูตลอดสามปีท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่อยู่ในพื้ นท่ียูเดีย รวมไปถึงแควน้สะมาเรียอนัเป็นท่ี

อาศยัของชนชาติท่ีชาวยิวดูแคลน” 

จากน้ันเราก็เล่าเร่ืองท่ีเกิดขึ้ นในกิจการ 1:8    ใช่... เราเล่าเร่ืองเจาะใจจากพระคมัภีรเ์พียงขอ้เดียว  และเราเล่าแค่คร่ึงหลงั

ของขอ้เท่าน้ันเพราะมีหลายส่ิงท่ีเราคน้พบ  เร่ืองน้ีใชเ้วลา 30 นาที  คนท่ีรูจ้กัพระคาํมากๆ และคนท่ีเพิ่งรูจ้กัพระคมัภีร ์ต่าง
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พากนัร่วมพดูคุยกนัอย่างออกรส   มีการคน้พบท่ีน่าทึ่ง มีการปรบัใชด้ว้ยน้ําตา  ส่ิงท่ีมากกว่าน้ันก็คือ  พวกเขากลบับา้นไป

ดว้ยความเขา้ใจในพระคาํตอนน้ัน เขากลายเป็นเจา้ของมนัและยงัแบ่งปันใหก้บัคนอื่นไดด้ว้ย  

ศิษยาภิบาลและนักวิชาการคริสเตียน  ตอ้งพินิจความเป็นไปไดด้งักล่าวอย่างจริงจงั   สไตลก์ารสอนแบบเทศนาและอธิบาย

ความท่ีใชก้นัอยู่อาจจะไม่ใช่วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการนําเสนอความจริงจากพระคมัภีรเ์พื่อใหผู้ฟั้งไดเ้รียนและ

ปรบัใช ้   อย่างน้อย ผูส่ื้อสารพระคาํควรพิจารณาท่ีจะใชว้ิธีการที่มีการตอบโต ้ มีการคน้พบดว้ยผูฟั้ง  

บางคนท่ีใชเ้ร่ืองราวไดอ้ย่างเฉียบคม เวลาสอนพระธรรมกิจการก็จะนําเสนอเน้ือหาจากจดหมายฝากดว้ย  เมื่อพวกเขาสอน

ดว้ยวิธีการสนทนาตอบโต ้  ก็สามารถนําเอาส่วนท่ีเป็นจดหมายฝากซ่ึงมีความเชื่อมโยงกบักิจการเขา้มาได ้ อย่างเช่นตอนท่ี

เป็นการเดินทางของเปาโล  หลกัท่ีจะช่วยใหก้ารเล่าเร่ืองเจาะใจเกิดผลคือ การมีโจทยค์าํถามและพดูคุยตอบโตเ้พื่อหา

ขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณ และการปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  ซ่ึงตรงน้ีจะไดผ้ลดีเมื่อนําไปใชส้อนรวมกบัจดหมายฝาก 

หลายครั้ง ผูส้อนท่ีมีการศึกษาสงูคือผูอ้บรมศิษยาภิบาลและครู   หากเขาไม่ชินกบัพลงัของการเล่าปากเปล่า เขาจะสอนคน

ท่ีตอ้งการนําไปแบ่งปันใหก้บัคนท่ีอ่านไม่ออกไดอ้ย่างไร    คนท่ีอ่านหนังสือไม่ออกควรจะเขา้ใจเน้ือหาที่ไม่เป็นเร่ืองราว

ไหม?  ถา้ใช่  คนท่ีมีการศึกษาสงู เป็นคนมีปัญญา จะใชข้องประทานของเขาหาหนทางท่ีจะสอนคนท่ีรบัการอบรมมาน้อย 

และมีของประทานน้อยกว่าอย่างไร? 

ความส าคญัของการทอ่งจ  าขอ้พระค า แบบค าตอ่ค า 

มีความคิดสองอย่างเกิดขึ้ น  

อย่างแรก ความจาํเป็นและคาํสัง่ท่ีใหเ้ราเก็บพระคาํของพระเจา้ไวใ้นใจ  อย่างท่ีสองคือ การที่จะเห็นเป้าหมายของการ

ท่องจาํ และการจาํพระวจนะได ้

ผูเ้ชื่อมากมาย ไดเ้ขา้มีส่วนในโปรแกรมฝึกท่องจาํพระคาํดว้ยพระคุณของพระเจา้   โปรแกรมส่วนใหญ่เน้นการจาํพระคาํ

แบบคาํต่อคาํ รวมทั้งขอ้และบท  พวกเราท่ีเคยจาํพระคมัภีรม์าตั้งแต่เด็กน้ัน เรารูว้่าไดร้บัประโยชน์มากมายจากการท่องจาํ 

แต่ส่ิงท่ีทา้ทายก็คือ  มีคนไม่มากนักท่ีจะจาํพระคาํแบบคาํต่อคาํ  และการที่จะจาํใหไ้ดก้็ตอ้งมีการทบทวนบ่อย ๆ  แต่คุณจะ

เรียนเร่ืองราวโดยใชว้ิธีจาํอย่างท่ีเราบอกมาแต่ตน้  และเมื่อคุณเล่าเร่ืองน้ันสองสามครั้งไปแลว้ ก็แทบจะไม่ตอ้งทบทวนอีก  

เน้ือเร่ืองจะอยู่ในความทรงจาํและเมื่อจาํดว้ยใชค้าํของคุณเอง มนัเป็นความจาํโดยธรรมชาติและสามารถทาํซํ้าไดง้่าย 

ในการอบรม 33 ชัว่โมง  ผูฟั้งไดย้ิน และพดูคุยกนัประมาณ 21 เร่ือง และถา้เราทาํซํ้าสองสามครั้ง ก็จะเล่าอีกไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง และจาํไดต้ลอดชีวิตเลยทีเดียว!   และเร่ืองทั้ง 21 เร่ืองน้ีมี 148 ขอ้ ! 

น่าทึ่งใช่ไหม  การเรียนรูแ้ละเก็บ 148 ขอ้ไวใ้นกระเป๋าใจ และสามารถเล่าไดท้ั้งเวลาที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส  จะทาํใหเ้รา

กา้วไปไกลทีเดียว 
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การทอ่งจ  าและการจ  าได  ้

ใหเ้ปรียบเทียบจาํนวนหน้าของพระคมัภีรใ์นภาษาต่าง ๆ  เหมือนกนัไหม?  คาํล่ะ เหมือนกนัหรือเปล่า?  ไม่เลย จริง ๆ  

แลว้ พวกเขาอาจใชก้ารเขียน และตวัหนังสือออกมาเป็นคาํ  แต่คาํน้ันก็หน้าตาไม่เหมือนกนั  ออกเสียงต่างกนั แต่มีอย่าง

หน่ึงท่ีเป็นหน่ึงเดียว นัน่คือ แนวคิด... ขอ้มูล แมจ้ะไม่เป็นคาํเดียวกนั  เน้ือหาในพระคมัภีรไ์ม่เปล่ียนแมค้าํจะไม่เหมือนกนั  

ในการเล่าเร่ืองเจาะใจ เราเตือนใหร้ะวงัท่ีสุด ที่จะไม่ต่อเติม หรือตดัต่อหรือเปล่ียนแปลงเน้ือหาของเร่ืองราวจากการใชค้าํที่

ไม่ระวงั การใชเ้สียง หรือท่าทาง   เราสนับสนุนใหเ้ล่าเร่ืองในเชิงสนทนา  แต่เน้นความสาํคญัในการเล่าเร่ืองอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่เปล่ียนแนวคิด ขอ้มูล  ไม่ว่าตรงน้ันจะดูเล็กน้อยหรือไม่สาํคญัในสายตาของเรา 

การท่องจาํน้ันเป็นวิธีการที่จะช่วยใหเ้ราเก็บพระคาํของพระเจา้ไวใ้นใจ  แต่ท่ีจะการจาํเร่ืองราว และเน้ือความแบบคาํต่อคาํ 

และใหม้าพดูเชิงสนทนาก็สามารถอยู่ในคลงัความจาํของเราเช่นกนั 

คนทีไ่ม่มีการศกึษาจะเรยีนรูพ้ระค าดว้ยวิธีอุปนัย(หาขอ้สรุปจากขอ้สงัเกต) ไดห้รอืไม่? 

บางครั้งคนจะเขา้ใจว่า คนท่ีอ่านออกเขียนไดเ้ป็นผูท่ี้มีความคิดวิเคราะห ์และคนท่ีไม่อ่านหนังสือ หรือมาจากสงัคมปาก

เปล่า ไม่อาจคิดวิเคราะห ์หรือไม่สามารถใหเ้หตุผล หรือคิดจากส่ิงท่ีสงัเกตรอบตวัได ้ เร่ืองน้ี เราอาจตอ้งคุยกนัอีกนาน และ

ตอ้งมาดูความหมายท่ีแทจ้ริงของความคิดเชิงวิพากษ์เมื่อเช่ือมโยงกบัผูท่ี้เรียนรูจ้ากปากเปล่า 

จากมุมมองของพระคมัภีร ์ เราสรุปไดไ้หมว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะหน้ี์จาํกดัอยู่ท่ีคนอ่านออกเขียนได ้หรือพวกท่ี

มีการศึกษาสงูเท่าน้ัน? 

ถา้คิดอย่างน้ัน ก็ตอ้งคิดใหม่ ในเมื่อเรารูว้่า ทุกคนถูกสรา้งมาตามพระฉายาของพระเจา้ (ปฐมกาล 1:26-27)  ดงัน้ัน

เท่ากบัว่า ทุกคนไดร้บัของประทานในเร่ืองเหตุผลและมีสาํนึก มีเหตุผลทางศีลธรรมมาตั้งแต่เขาตกในความบาป แมว้่าเขา

จะปฏิเสธเหตุผลน้ัน  (โรม 1:19-23) 

ลองดูในมาระโก 12:24  ตอนท่ีคนสะดูสีซ่ึงมีการศึกษาสงูมาหาพระเยซู และพยายามวางกบัดกัพระองคด์ว้ยคาํถาม   

พระองคท์รงตอบเขาว่า “พวกท่านผิดแลว้ไม่ใช่หรือ  เพราะท่านไม่รูพ้ระคมัภีร ์และไม่รูฤ้ทธ์ิเดชของพระเจา้” 

เรารูว้่า คนสะดูสีคนน้ัน รูพ้ระคาํของพระเจา้  พระเยซูกาํลงักล่าวว่าเขาไม่สามารถสงัเกตความหมายฝ่ายวิญญาณของพระ

วจนะ  เพราะเขาไม่มีความสามารถในการสงัเกต เขาจึงพลาดจากขอ้มูลท่ีสาํคญัไป  ดงัน้ัน ความคิดวิเคราะหข์องเขา รวมไป

ถึงทกัษะในการใหเ้หตุผลของเขาจึงไม่อาจนําเขามาถึงความจริงได ้ 

อย่างท่ีกล่าวมา เราเห็นพระวจนะเป็นส่ิงท่ีเหนือวฒันธรรม  ผูเ้ล่าที่ใชก้ารเล่าเร่ืองเจาะใจพบว่า ตราบเท่าที่เขาเตรียมบทนํา

ใหพ้รอ้ม ผูฟั้งก็จะคน้พบขุมทรพัยใ์นเน้ือเร่ือง ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด  ไม่ว่าจะการศึกษาแบบไหน  
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ในกิจการ 4:13 ทาํใหเ้ราไดเ้ห็นภมูิหลงัการศึกษาของสาวกบางคน ดูเหมือนว่า เปโตรกบัยอหน์ทาํใหส้ะดูสีและผูนํ้าทาง

ศาสนาโกรธเพราะว่าเขาทั้งสองเทศนาเร่ืองพระเยซูอย่างเรา้ใจ  ดงัน้ันจึงจบัเขาไป 

อยู่ต่อหน้าสภาเพื่อใหต้อบคาํถาม   ดว้ยการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  เปโตรตอบคาํถามเร่ืองผูนํ้าทางศาสนาและ

พระเยซูดว้ยเหตุผลและดว้ยคาํที่เหมาะสม เป็นคาํที่ทาํใหค้นมีการศึกษาสงูท่ีจบัเขามาตอ้งจนมุม 

คาํของเปโตรส่งผลบางอย่างต่อคนในสภา 

เม่ือเขาเห็นความกลา้หาญของเปโตรกับยอหน์  และรูว้า่ท่านทัง้สองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญ ก็ประหลาดใจ  แลว้

ส  านึกวา่ คนทัง้สองเคยอย ูก่ับพระเยซ ู กิจการ 4:13 

เหตุการณแ์บบน้ียงัเกิดในทุกวนัน้ีหรือเปล่า?  คนท่ีไม่มีการศึกษาแต่ติดตามพระเยซู และฟังพระวจนะมาอย่างดี คน้พบส่ิง

ต่างๆดว้ยเหตุและผล พวกเขาจะสอนความจริงอนัลํ้าลึกใหก้บัผูอ้ื่นไดไ้หม? 

รายงานจากสนามจรงิทีจ่ะช่วยตอบค าถาม  

พระค าของพระเจา้พดูโดยตรงกบัส่วนของใจทีซ่่อนอยู่ 

บางครั้งผูอ้บรมเล่าเร่ืองเจาะใจชาวตะวนัตกมีโอกาสท่ีจะเห็นหรือใชก้ารเล่าเร่ืองในชนบท   เราไปเยี่ยมหมู่บา้นอีคาลาคาลา

ในเคนยา ซ่ึงก่อนหน้าน้ัน  มีผูอ้บรมชาวอฟัริกนัไดฝึ้กอบรมการเล่าเร่ืองเจาะใจแก่ผูเ้ชื่อบางคน  

คนท่ีนําเราไปอธิบายว่า “ตอนท่ีเรามาครั้งแรก ในคริสตจกัรจะมีการรอ้งเพลง ตบมือ เทศนาและอาจมีพระคาํอีก 1ขอ้ ก็

เท่าน้ัน!  ผูเ้ชื่อแทบไม่รูจ้กัพระคมัภีรเ์ลย  แต่ตอนน้ี ศิษยาภิบาลต่างไดเ้ห็นคนรบัความรอดและการเติบโต”  เขา้มาเห็น

เหมือนท่ีเราเห็น 

เดินเขา้ไปในอาคารคริสตจกัรหมู่บา้นอีคาลาคาลาซ่ึงทาํจากซีเมนต ์หลงัคาสงักะสี   มีคน 60 คนจากเผ่าคมับารอการ

อบรมอยู่  ในน้ันมี 15 คนเป็นศิษยาภิบาล จาก 11 คริสตจกัร   

จะสงัเกตเห็นผูห้ญิงแต่งตวัดว้ยเส้ือผา้สีสดสวมหมวก ส่วนผูช้ายสวมเส้ือดีท่ีสุดพรอ้มกบัเนคไท  ดูดี ๆ จะเห็นว่า เส้ือนอก

ส่วนใหญ่น้ันขนาดใหญ่เกินตวัคนใส่มาก ๆ  และจะสงัเกตเห็นแขนเส้ือกบักางเกงท่ีเก่าจนบาง   ใครจะรูบ้า้งว่ามีกี่คนท่ียืม

กนัใส่ชุด”ไปโบสถ”์ชุดน้ี? 

มีคนบอกว่า ตอ้งสอนจบภายในส่ีโมงเย็นเพื่อว่าพวกเขาจะไดข้า้มแม่น้ํากลบับา้นก่อนท่ีฮิปโปจะออกมา  และส่วนใหญ่พวก

เขาตอ้งเดินเทา้กว่าส่ีชัว่โมงกว่าจะถึงบา้นดินกลม ๆ  

มีชาวอฟัริกนัคนหน่ึงเตรียมเล่าเร่ืองจากปฐมกาล 35:1-5 และเขาจะนําการสนทนาดว้ย   เขาจะเล่าเป็นภาษาสวาฮิลีและ

แปลเป็นภาษาคมับา  หลงัจากท่ีคุณนัง่บนมา้นัง่หลงัสุด ล่ามของคุณก็คอยบอกว่า เขากาํลงัพดูอะไร 
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“ตอนน้ีกาํลงัเล่าว่า ยาโคบเป็นผูนํ้าฝ่ายวิญญาณของครอบครวั เขาใหทุ้กคนท้ิงรูปเคารพ  เขาเรียกยาโคบว่า .. คนท่ีเชื่อฟัง

พระเจา้.. ผูเ้ล่าเร่ืองกาํลงัถามว่า “คุณเห็นว่า ยาโคบเพิ่งกาํลงัเป็นผูนํ้าฝ่ายวิญญาณของครอบครวัหรือว่าเขาเป็นผูนํ้าฝ่าย

วิญญาณมานานแลว้?” และต่อมาถามว่า “การกาํจดัรูปเคารพของยาโคบบอกอะไรกบัเรา?” 

แลว้คนในกลุ่มก็พดูคุยกนั แลกเปล่ียนกนัอย่างออกรส  

สองสามนาทีต่อมา ล่ามก็กระซิบว่า “ตอนน้ีเขาเห็นอะไรหลายอย่างในเร่ือง  เขาพดูว่า “ยาโคบรวบรวมรูปเคารพแลว้ก็ฝัง

มนัไวใ้ตต้น้โอก๊ใกลเ้มืองเชเคม เขาบอกท่ีดว้ยว่า ฝังท่ีไหน!”  อา้ว เลยมาพดูเร่ืองยาโคบเป็นคนโลภ.. เขาไม่เชื่อว่าพระเจา้

จะทรงจดัหาให!้ 

พวกเขาคุยกนัว่า “เขาเป็นคนยอมใหค้รอบครวัเก็บรูปเคารพไว.้..”  อีกคนว่า “ของบางอย่างท่ีเป็นของขลงัก็เป็นต่างห ู 

ดงัน้ันยาโคบตอ้งรูเ้ร่ืองรูปเคารพในบา้นของเขา” 

ในขณะท่ีทุกคนกาํลงัคุยเร่ืองการกระทาํของยาโคบ  ผูห้ญิงคนหน่ึงยืนขึ้ นและทาํท่าทางต่ืนเตน้ พดูออกมาเป็นภาษาคมับา 

ล่ามกระซิบว่า “ผูห้ญิงคนน้ีบอกเพื่อน ๆ ว่า เราเป็นคริสเตียน แต่พวกเรายงัมีเคร่ืองรางของขลงัแอบซ่อนอยู่  เราตอ้งไม่

ซ่อนมนัอีก เราตอ้งทาํลายมนั!” 

สองสามนาทีต่อมา ชายร่างใหญ่พดูเสียงดงั และผูช้ายทุกคนพยกัหน้าเห็นดว้ย 

ตอนน้ีคุณอยากรูม้าก ๆ ว่าเขาพดูอะไร  คุณหนัไปหาล่าม “เขาพดูอะไรหรือ?” 

ล่ามรอใหเ้ขาพดูจบ  “เขาพดูว่า เขาเป็นคนท่ีปกครองครอบครวั  ทุกคนจะทาํตามท่ีเขาบอก  แต่เขากลบัเป็นเหมือนยาโคบ 

ไม่ไดนํ้าพาครอบครวัไปในฝ่ายวิญญาณ  เขาจะตอ้งเปล่ียนตวัเอง” 

(วนัน้ัน ทุกคนในคริสตจกัรคน้พบความหน้าซ่ือใจคดของยาโคบจากเร่ืองในพระคมัภีร ์ ทั้งชายหญิงท่ีลุกขึ้ นมาพดู ตระหนัก

ในบาปของตวัเอง เมื่อเห็นบาปของยาโคบ) 

เราไดเ้ห็นถึงฤทธ์ิเหนือธรรมชาติของเร่ืองของพระเจา้ เร่ืองน้ีไดพ้ดูตรงกบัมุมมองโลกของแต่ละคน  ผูส่ื้อสารปากเปล่าท่ี

อ่านไม่ออกกลบัพบความจริงอนัลํ้าลึกและไดนํ้าไปปรบัใชใ้นวนัเดียว  ซ่ึงเหตุการณเ์หล่าน้ีอาจใชเ้วลาของมิชชนันารีในการ

เป็นพยาน อธิษฐานแสวงหาพระเจา้หลายปี) 

ไม่สายเกินไป  ไม่หลงเกินไป 

ในทอ้งท่ีแห่งหน่ึงในเนปาล มีหมอผีคนหน่ึงอายุ 66 ปี ไม่เคยเรียนอ่านหนังสือ  แต่เขาสามารถควบคุมคนเป็นรอ้ย  คน

เหล่าน้ีต่างเคารพและยาํเกรงเขามาก 

ตอนท่ีอายุ 60 ปีน้ันเอง เขาไดย้ินเร่ืองของพระเยซู  แต่เขาคิดว่า เขาไม่ตอ้งการพระองค ์ ใช่ .. เขาไดย้ินเร่ืองท่ีคนอธิษฐาน

ในพระนามพระเยซู และก็ไดร้บัคาํตอบ  แต่เหล่าวิญญาณชัว่ช่วยเขาอยู่แลว้ แลว้ทาํไมเขาจึงตอ้งการใหพ้ระเยซูช่วยล่ะ? 
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วนัหน่ึง หลานชายของเขาป่วยเกือบตาย  หมอผีทั้งสวด ทั้งขอใหว้ิญญาณทั้งหลายช่วยรกัษาหลานชาย  แต่เด็กก็กาํลงัจะ

ตาย  ในท่ีสุด ดว้ยความทอ้แท ้เขาจึงไปหาคริสเตียนและขอใหอ้ธิษฐานเผ่ือหลานชาย ปรากฏว่า เมื่ออธิษฐานดว้ยกนั เด็กก็

หายไข ้ แต่หมอผียงัคงไม่ติดตามพระเยซู   ยงัทาํอาชีพหมอผีต่อไป   

สามเดือนต่อมา  ภรรยาของเขาซ่ึงเป็นผูเ้ชื่อไดเ้ขา้มาอบรมการเล่าเร่ืองเจาะใจ  คืนน้ัน เธอกลบับา้นและเล่าเร่ืองราวที่เธอ

เรียนใหส้ามีฟัง  

เป็นเร่ืองของนาอามานจาก 2 พงศก์ษัตริย ์5 ซ่ึงมีชาวเนปาลผูห้น่ึงเป็นคนเล่า และไดส้นทนาแลกเปล่ียนความเห็นกนัดว้ย     

เร่ืองก็คือ นาอามานเป็นแม่ทพัของกองทพัซีเรียและเป็นโรคเร้ือน   เขาไดย้ินว่า ผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้ในอิสราเอล

สามารถรกัษาโรคได ้ แมว้่าจะซีเรียเป็นศตัรูกบัอิสราเอล แต่เขาก็เดินทางไปยงัอิสราเอลเพื่อจะไดห้ายโรค  

แต่เมื่อไปถึงบา้นของท่านเอลีชา   เอลีชาไม่ไดท้าํอย่างท่ีนาอามานคาดหวงั  จริง ๆ แลว้ ท่านเอลีชาไม่ไดอ้อกมาพบนาอา

มานเสียดว้ยซํ้า!    และเมื่อท่านส่งคนรบัใชอ้อกมาบอกใหน้าอามานไปจุ่มตวัในแม่น้ําจอรแ์ดน 7 ครั้งเพื่อจะไดห้าย  นาอา

มานก็ตอบว่า “ แม่น้ําอาบานา และฟารปารใ์นดามสักสัไม่ดีกว่าลาํน้ําในอิสราเอลดอกหรือ? ขา้จะไปชาํระตวัในแม่น้ํา

เหล่าน้ัน และจะสะอาดไม่ไดรึ้?”  แลว้เขาก็หนัตวัไปดว้ยความโกรธยิ่ง 

แต่บ่าวของนาอามานกลบัขอรอ้งใหเ้ขาไปทาํส่ิงท่ีตอ้งถ่อมตนมากๆ  ไปจุ่มตวัในน้ําเพื่อจะหายโรค นาอามานก็ยอม เขาไปท่ี

แม่น้ํา จุ่มตวัอย่างท่ีเอลีชาบอกมา  และเขาก็หายโรคทนัที!  

เมื่อหมอผีไดย้ินเร่ือง เขาก็พดูกบัภรรยา “ขา้แหละ คือนาอามาน ขา้โอหงัมาก เลยไม่ยอมเดินตามพระเยซู” 

วนัต่อมา หมอผีก็ตามภรรยามาอบรมดว้ย เขาบอกครูผูอ้บรมว่า”ผมอยากตามพระเยซู”  จึงมีการพดูคุยและไดอ้ธิษฐาน

ดว้ยกนัรบัความรอด หลงัจากน้ัน ชายชราท่ีไม่เคยเรียนหนังสือ ชายชราผูใ้ชเ้วลาส่วนใหญ่ในโลกไสยศาสตรข์ออนุญาตบอก

ส่ิงท่ีเกิดขึ้ นกบัคนท่ีอยู่ในการอบรม   เขากล่าวว่า  

“นาอามานเป็นชายท่ีเย่อหยิ่ง เกือบจะไม่หายโรคเพราะความหยิ่งของเขา ขา้ก็เป็นคนหยิ่งเหมือนกนั รูอ้ยู่มาหลายปีแลว้ว่า 

ควรตามพระเยซู แต่ขา้ไม่อยากรบัว่า ขา้ตอ้งการพระองค ์ ใคร ๆ ก็เคารพขา้ ขา้ไม่ตอ้งการเสียตาํแหน่งน้ันไปแมว้่าพระเจา้

ไดร้กัษาหลานชายใหห้าย ดูซิ ขา้เกือบไม่ไดร้บัความรอด แต่.. ตอนน้ีขา้เป็นผูติ้ดตามพระเยซูแลว้” 

เมื่อใครคนหน่ึงคน้พบขอ้มูลฝ่ายวิญญาณในพระคมัภีร ์ไม่ว่าเขาจะเป็นคนมีการศึกษาหรือไม่ก็ตาม  ผูท่ี้จะไดร้บัเกียรติก่อน

คือ พระวิญญาณบริสุทธ์ิ เราเห็นชดัว่า หลงัจากท่ีหมอผีคนน้ีฟังเร่ืองจากพระคมัภีร ์ เขาก็ใชท้กัษะในการคิด สามารถสรุป

ส่ิงท่ีไดย้ินไดว้่า เขาเป็นคนอย่างไรสะทอ้นจากบุคคลในเร่ืองน้ัน  ความลึกซ้ึงของส่ิงท่ีเขาคน้พบน้ันไม่ไดข้ึ้ นอยู่กบัการศึกษา

ของเขา  

ท่ีน่าสนใจคือ  การรายงานจากภาคสนาม คนท่ีรบัใชใ้นการนําการฝึกปฏิบติัการน้ัน เป็นคนทอ้งถ่ินซ่ึงเขา้มาอบรมรุ่นท่ี 

สอง สาม ส่ี  พวกเขาทุกคนมากจากชุมชนวฒันธรรมปากเปล่า และคนส่วนใหญ่มาจากหมู่บา้น  
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 เรือ่งการใชอ้รรถาธิบายพระคมัภีร ์

หนังสืออธิบายพระคมัภีรส่์วนใหญ่ก็ใหปั้ญญากบัคนท่ีสนใจศึกษาพระคาํ  คริสเตียนต่างไดป้ระโยชน์จากความเขา้ใจท่ีคน

ของพระเจา้ไดแ้บ่งปันทั้งจากคาํพดูและขอ้เขียน  การคน้ควา้ความเห็นของผูอ้ธิบายพระคมัภีรเ์หมือนกบัการฟังคนหน่ึง ๆ 

ใหค้วามเห็น  แต่ความแตกต่างของการยอมรบัขอ้มูลน้ันก็คือ เรามกัคาดหวงัว่า คาํสอนท่ีพิมพม์ามกัจะถูกตอ้งเสมอ เพราะ

กว่าจะเป็นฉบบัพิมพไ์ดก้็ตอ้งผ่านเวลา การคน้ควา้ และความเขา้ใจมาไม่น้อย  อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นความเห็น หรือ

ขอ้มูลตีพิมพ ์ไม่ว่าจะมาจากไหน จะตอ้งใหพ้ระคมัภีรเ์ป็นผูต้รวจสอบ 

พระเจา้ทรงใหเ้ราเห็นว่าจะทาํใหส่ิ้งท่ีสอนไปเกิดเป็นจริงไดอ้ย่างไร 

พอค า่ลงพวกพ่ีนอ้งจึงสง่เปาโลกับสิลาสไปยงัเมืองเบโรอา  ครัง้ถึงแลว้ท่านจึงเขา้ไปในธรรมศาลาของพวกยิว ยิวชาวเมือง

น้ันมีจิตใจสงูกวา่ชาวเมืองเธสะโลนิกา  ดว้ยเขามีใจเล่ือมใสรบัพระวจนะของพระเจา้ และคน้ดพูระคมัภีรท์กุวนั หวงัจะรูว้า่ 

ขอ้ความเหล่าน้ันจะจริงดงักล่าวหรือไม่                                                                            กิจการ 17:10-11 

ชาวเมืองเบโรอาไดร้บัคาํชมเพราะพวกเขามาตรวจสอบส่ิงท่ีตนเองไดเ้รียนรูจ้ากพระคมัภีร ์  เขาถือว่า พระคมัภีรเ์ป็นอาํนาจ

สุดทา้ย  น่าสนใจ  ฉนัสงสยัว่า คาํสอนของใครถูกตรวจสอบ?.... ใช่แลว้ คาํสอนของอาจารยเ์ปาโล ! 

ทุกวนัน้ี เราคงตอ้งใชพ้ระคมัภีรม์าตรวจสอบขอ้มูลท่ีเราไดร้บั ไม่ว่าจะมาจากไหน จากบุคคล จากอรรถาธิบาย หรือคู่มือครู  

เมื่อเราสอนเร่ืองราวกบัคนท่ีสามารถเขา้ถึงพระคมัภีรไ์ด ้  ในตอนจบของการสนทนา  ควรใหบ้ทและขอ้อา้งอิงแก่เขาเพื่อให้

เขากลบัไปอ่านต่อได ้ ใหเ้ขาไดเ้ห็นว่าส่ิงท่ีคุณสอนและสนทนากนัน้ันถูกตอ้งอย่างไร 

ในการประชุมครั้งใหญ่ในอฟัริกา  ทุกคนต่างชื่นชมกบัเร่ืองราวและวิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจ  ชายหนุ่มท่ีกระตือรือรน้และช่าง

ฉวยโอกาสคนหน่ึงไดเ้รียนเร่ืองราวไป และตั้งคาํถามท่ีน่าสนใจ   และเขาบอกว่า “ขอใหคุ้ณส่งหนังสืออธิบายพระคมัภีรม์า

ใหไ้ดไ้หม?”   ตอนแรกฉนัรูสึ้กแปลกใจ ตอบไปว่า “ก็อาจจะไดน้ะ”   ฉนัยิ้ ม  “เอาอย่างน้ี ใหติ้ดต่อกลบัมาอีกทีเมื่อคุณ

เรียนจบ 210 เร่ืองท่ีอยู่ในรายการน้ี   ทาํอย่างน้ันคุณจะไดว้ดัความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสืออธิบายพระคมัภีรไ์ด ้“ 

ในบางกลุ่ม ความเห็นจากหนังสืออธิบายพระคมัภีรม์าแรงกว่าตวัพระวจนะเอง  บางครั้งคนไปนําเอาเน้ือหาจากหนังสือ

อธิบายพระคมัภีรม์าเพราะครา้นท่ีจะเรียนเอง  แทนท่ีจะใชเ้วลาขุดคน้พระคาํ กลบัไปยึดเอาความเห็นของนักศาสนศาสตร์

ต่าง ๆ  

เราทุกคน ตอ้งคอยระวงัความคิดท่ีว่า แมพ้ระคมัภีรจ์ะเป็นหนังสือสาํหรบัคนธรรมดา แต่ความจริงอนัมัง่คัง่เป็นของนักศา

สนศาสตรห์รือนักเทศน์ หรือนักเขียนเท่าน้ัน  พระเจา้ทรงพอพระทยัท่ีคนทุกคนจะเขา้ถึงความจริงของพระองคไ์ด ้ไม่ใช่

เพียงคนเก่งท่ีมีโอกาสไดเ้รียนสงู ๆ  

การเขา้มามีส่วนในการสนทนาเร่ืองพระคมัภีรเ์ป็นกลุ่มเป็นเหมือนขอ้มูลท่ีมีค่าซ่ึงนักเขียนไดเ้ขียนในหนังสืออธิบายพระ

คมัภีร ์   ระหว่างการสนทนา เมื่อมีใครสกัคนใหค้วามเห็นซ่ึงจะจริงหรือไม่ก็ตาม  เรารูสึ้กเป็นอิสระที่จะถามว่า “ตอนน้ี คุณ
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เห็นอะไรในเร่ือง?”  ในทางเดียวกนั เราสนับสนุนใหทุ้กคนหาความจริงของขอ้มูลจากหนังสืออธิบายพระคมัภีรแ์บบเดียวกนั

น้ี   

ความจริงแลว้ เมื่อมีใครสกัคนใหค้วามหมายของขอ้ความตอนใดตอนหน่ึง  เท่ากบัพวกเขากาํลงัทาํหน้าท่ีอธิบายพระคมัภีร ์  

ดงัน้ัน ไม่ว่าใครจะใหค้วามเห็น จะเป็นคนเชื่อใหม่ หรือคนท่ีเรียนมาสงู เรียนพระคมัภีรม์านาน ขอใหแ้น่ใจเสมอว่า ส่ิงท่ี

แบ่งปันกนั เป็นส่ิงท่ีเห็นจริงจากพระคมัภีร์ 
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บทท่ี 10 

ผูท้  าหนา้ท่ีตา่ง ๆ ในระบบการเลา่เร่ืองเจาะใจ 

 

ผูฝึ้กหดั Practitioner. ในการฝึกอบรมปฏิบติัการ ผูเ้ขา้ร่วมอบรมจะไดร้บัการอบรม และการฝึกเป็นส่วนตวั   ความ

รบัผิดชอบและความสุขของเราคือ ท่ีจะไดส่้งต่อขอ้มูลวิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจ  ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งฝึกการเล่าเร่ืองตามแนวคิด

ของการเล่าเร่ืองเจาะใจ และตอ้งทาํใหท้กัษะน้ันดีขึ้ น   

ผูท่ี้เขา้ร่วมปฏิบติัการเล่าเร่ืองเจาะใจ เป็นผูฝึ้กหดั  เมื่อพวกเขาเปิดรบัแนวคิดน้ี ส่วนใหญ่จะสามารถใชแ้นวคิดการเล่าเร่ือง

เจาะใจอย่างดีพอท่ีจะกลบัไปในกลุ่มคนของเขา และเล่าเร่ืองจากพระคมัภีร ์นําสารแห่งความจริงผ่านการสนทนา

แลกเปล่ียนความคิด    เราขอสนับสนุนใหผู้ฝึ้กหดัไดอ้อกไปเล่าเร่ืองจากพระคมัภีร ์  เราเสนอท่ีจะใหอุ้ปกรณเ์พื่อท่ีพวกเขา

จะไดใ้ชส่้งต่อวิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจ   

ขณะท่ีผูฝึ้กหดักาํลงัเตรียมตวัท่ีจะเป็นคนเล่าเร่ือง  เขายงัไม่พรอ้มท่ีจะเป็นผูนํ้าในการอบรมเล่าเร่ืองเจาะใจ หรือฝึกอบรม

ผูอ้ื่นภายใตช้ื่อของแนวทางเล่าเร่ืองเจาะใจ 

บางครั้งมีการถามจากคนท่ีรบัใชอ้ยู่แลว้ว่า การที่จะนําการเล่าเร่ืองเจาะใจไปผสมผสานกบัวิธีการที่มีอยู่ไดห้รือไม่  เรา

อาจจะบอกว่า มนัเป็นความคิดดี ผูฝึ้กหดัสามารถหลอมรวมความคิดน้ัน  และสามารถบอกขอ้มูล และทาํใหค้นอื่น ๆ 

กระตือรือรน้ท่ีจะเรียนการเล่าเร่ืองเจาะใจดว้ย  เขาสามารถหลอมรวมส่ิงท่ีเขารูก้บัขอ้มูลท่ีเราจะใหเ้ขาไป .   เราก็อยากให้

มนัเกิดขึ้ น 

ขอ้ควรระวงัคือ ... จะฝึกอบรมผูอ้ื่นเล่าเร่ืองเจาะใจ  เขาจะตอ้ง 

 มีความเขา้ใจในขบวนการของการเล่าเร่ืองเจาะใจทุกส่วน 

 สามารถแสดงแบบอย่างการเล่าเร่ืองเจาะใจอย่างชดัเจน 

 รูเ้ป้าหมายและการใชทุ้กส่วนประกอบท่ีเป็นการเล่าเร่ืองเจาะใจ 

บางท่านอาจตอ้งการกา้วขา้ม เป็นผูฝึ้กอบรมผูท้รงคุณวุฒิเร็ว ๆ  เพราะเขา้ตอ้งการทาํใหม้นัง่าย และนําเอาขอ้มูล

ใหม่ๆ เหล่าน้ีไปยงัคนท่ีตอ้งการ 

มีบางครั้ง เราเห็นคนท่ีฝึกหดัเล่า มีความกระตือรือรน้  ไปเปิดการอบรมทั้ง ๆ ท่ีไม่ไดร้บัอนุญาตจากเรา  จริงแลว้ พวกเขา

ยงัไม่อาจทาํการอบรมการเล่าเร่ืองเจาะใจอย่างครบถว้นได ้เพราะพวกเขายงัไม่ไดร้บัการฝึกใหเ้ป็นผูส้อนการเล่าเร่ืองเจาะ

ใจอย่างเต็มขั้น  จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี เพราะคนท่ีมารบัการอบรม เขา้ใจว่า เขาจะไดเ้รียนรูแ้บบแผนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพซ่ึงนําไปทาํต่อได ้เขากลบัไม่ไดร้บัประสบการณท่ี์น่าพอใจ  คนท่ีมาเรียนก็กลบัไปและเท่ากบัเขาถูกเตรียม
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เพียงคร่ึงเดียวเท่าน้ัน ท่ีแย่กว่าน้ัน พวกเขาคิดว่า ตนเองไดเ้รียนรูก้ารเล่าเร่ืองเจาะใจอย่างเต็มครบถว้น    ผลของการเรียน

แบบน้ีทาํใหเ้ขาไม่สนใจท่ีจะกลบัเขา้มาเรียนของจริงอีก เพราะเขาคิดว่าการเล่าเร่ืองเจาะใจไม่เกิดผลสาํหรบัเขา  ที่น่าเสียใจ

คือเราไม่มีโอกาสสอนเขาครบหลกัสตูร 

การเล่าเร่ืองเจาะใจ จริง ๆ แลว้ไม่ใช่เป็นเร่ืองง่าย คิดว่า แค่เล่าเร่ืองเท่าน้ัน หากมนัง่ายจริง เราคงอบรมเสร็จภายในวนั

เดียว  แต่ ความจริงแลว้ การเล่าเร่ืองเจาะใจมีอะไรเกี่ยวขอ้งหลายส่วนมากทั้งในการสอนและยุทธวิธีการทาํพนัธกิจ 

 นอกจากน้ันยงัมีการที่จะตอ้งปรบัเปล่ียนกระบวนทศัน์ (กระบวนทศัน์ ก็คือ กระบวนคิดวิเคราะห ์วิธีคิด วิธีปฏิบติั แนว

การดาํเนินชีวิต ) ทั้งในระดบัส่วนตวัและการรบัใช ้ในแง่ท่ีว่าคนส่วนใหญ่เรียนอย่างไร และเราจะส่ือสารขอ้มูลพระคมัภีร์

ใหก้บัคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุดอย่างไร 

 

ในเมื่อผูท่ี้นําการอบรมไดทุ่้มเทเวลาและฝึกฝนเพื่อท่ีจะสรา้งใหเ้กิดความกระตือรือรน้ในหมู่คนท่ีเขา้มาฝึกหดั เราจึงขอให้

คนท่ีตอ้งการจะเป็นครูไดทุ่้มเทหวัใจและเวลา การฝึกฝนเช่นเดียวกนั 

 หากไม่ไดร้บัการฝึกอบรมอย่างถูกตอ้งว่าจะสอนคนอื่นต่อไปอย่างไร  คนท่ีมาเรียนรุ่นต่อไปจะไดร้บัความรูไ้ปไม่เพียงพอ  

เมื่อเขามีปัญหาในการใชเ้ร่ืองเล่า ความผิดหวงัท่ีเกิดขึ้ นจะทาํใหเ้ขาเขา้ใจว่า การเล่าเร่ืองไม่เกิดผล  จึงไม่ทาํการเล่าเร่ือง

ต่อไป 

 33 ชัว่โมงแรกของการฝึกอบรมเล่าเร่ืองและเพื่ออบรมคนอื่นต่อไป  

ไม่ไดร้วมอยู่ในวิธีการนําฝึกปฏิบติัการเล่าเร่ืองเจาะใจ   วิธีเป็นประเมินในฐานะเป็นครูฝึก   ไม่ไดร้วมการเรียนเร่ือง

เป้าหมาย และหลกัการของการปกป้องความเชื่อในการปรบัเปล่ียนกระบวนทศัน์ในระหว่างท่ีทาํการเล่าเร่ืองเจาะใจ 

ไม่ไดห้มายความว่า ผูฝึ้กหดัจะไม่มีโอกาสในการเขา้มามีส่วนร่วมในการสรา้งสาวกและช่วยคนอื่นเรียนรูพ้ฒันาทกัษะการ

เล่าเร่ืองเจาะใจ  แต่ความจริง เราสนุบสนุนท่ีจะส่งต่อการเล่าเร่ืองเจาะใจในรูปแบบการสรา้งสาวก   ถา้ตอ้งการขอ้มูล

เพิ่มเติมในการทวีคูณสาวก  ใหดู้ในบทท่ี 11 สถานท่ี วิธีเรียน และเผยแผ่การเล่าเร่ืองเจาะใจ 

 หากคุณตอ้งการใหก้ลุ่มของคุณไดร้บัการอบรม   โปรดติดต่อเขา้มา  เพราะเรายินดีทาํงานกบัคุณ  และเราจะวางแผน

เพื่อทาํใหคุ้ณไดเ้ป็นผูอ้บรมซ่ึงไดร้บัการรบัรอง หากคุณตอ้งการ   เรามีความเชี่ยวชาญในการสรา้งผูนํ้าอย่างรอบดา้น   

ทุกคนสามารถเป็นผูอ้บรมซ่ึงไดร้บัการรบัรอง ไดเ้มื่อเขาเขา้ใจเน้ือหาการอบรม  แสดงความสามารถในการเล่าเร่ืองเจาะ

ใจ  รูถึ้งเหตุผลและเป้าหมายของการอบรมเล่าเร่ืองเจาะใจทุกส่วน แสดงความสามารถในการเป็นผูดู้แล และแสดงใหเ้ห็น

ว่า สามารถทาํการฝึกอบรมโดยใชแ้นวทางการเล่าเร่ืองเจาะใจ 
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ผูอ้บรม: 

ผูอ้บรม ผูช้่วยผูอ้บรม   ผูอ้บรมชัว่คราว ผูอ้บรมซ่ึงไดร้บัการรบัรอง และผูอ้บรมอาวุโส 

คุณจะไดอ้ยู่ในตาํแหน่งใดก็ตาม  เราตอ้งการใหทุ้กคนมีใจและความคิดเดียวกนัในเร่ืองของความเชื่อ  เราขอใหผู้ท่ี้มุ่งหวงั

จะเป็นผูอ้บรมต่อไป ไดต้กลงในหลกัขอ้เช่ือ(TGSP-STS Doctrinal Statement )ของเราขา้งล่างน้ี    

หลกัขอ้เชื่อ  

เรายึดมัน่ในความจริงต่อไปน้ี 

 พระเจา้ทรงเป็นผูบ้นัดาลใจในการเขียนทั้งพนัธสญัญาเดิมและพนัธสญัญาใหม่  เป็นหนังสือเล่มเดียวท่ีดลบนัดาล

จากพระเจา้ 

 หลกัขอ้เช่ือเร่ืองตรีเอกานุภาพ 

 มนุษยต์กในความบาป  ความชัว่ชา้ตํา่ทรามทางศีลธรรมส่งผลรา้ย .. และเขาตอ้งการบงัเกิดใหม ่

 ความเป็นพระเจา้และเป็นมนุษยข์องพระเยซูคริสต ์ การบงัเกิดจากหญิงพรหมจารี  ชีวิตท่ีปราศจากบาป ตายแทน

เป็นการไถ่โทษบาปของมนุษย ์ ทรงฟ้ืนคืนชีวิต  เสด็จสู่สวรรค ์และจะเสด็จกลบัมา  

  เราไดร้บัการประกาศว่าเป็นผูช้อบธรรมเน่ืองจากความเชื่อเท่าน้ัน ในพระคริสตเ์ท่าน้ัน  

 การฟ้ืนคืนชีวิตของร่างกาย ทั้งคนท่ีชอบธรรมและอธรรม  

 ชีวิตนิรนัดรส์าํหรบัผูท่ี้รอด และการลงโทษนิรนัดรส์าํหรบัผูห้ลงหาย 

 

Assistant Instructors. ผูช้่วยผูอ้บรม  หลงัจากเขา้มารบัการอบรม  ส่วนใหญ่จะมีคุณขุมทรพัยส์ามารถช่วยกลุ่มเล็ก ๆ ใน

ฐานะผูช้่วยผูอ้บรม     

 

Provisional Instructors. ผูอ้บรมชัว่คราว หลงัจากท่ีไดเ้ป็นผูช้่วยในการอบรมอย่างน้อยสามวนั  ผูช้่วยผูอ้บรมท่ีตอ้งการ

เพิ่มพนูความสามารถในการอธิบายกระบวนการเตรียมเร่ืองและการนําเสนอ   ตอ้งแสดงว่ามีความสามารถในการสอน

การเล่าเร่ืองเจาะใจใหผู้อ้ื่นดว้ยน้ําใจดี มีสติปัญญา ดว้ยความอ่อนโยน  ผูอ้บรมผูท้รงคุณวุฒิอาจจะอนุมติัใหผู้ท่ี้มีคุณ

ขุมทรพัยด์งักล่าว ไดเ้ป็นผูอ้บรมชัว่คราว   

 

Certified Instructors.ผูอ้บรมซ่ึงไดร้บัการรบัรอง    หลงัจากท่ีไดช้่วยทาํการอบรมสองสามครั้ง  ผูอ้บรมชัว่คราวอาจขอ

สมคัรเขา้เป็นผูอ้บรมซ่ึงไดร้บัการรบัรอง      เขาจะตอ้งแสดงใหผู้อ้บรมอาวุโสเห็นว่า มีทกัษะในทุก ๆ ส่วนของ

กระบวนการเล่าเร่ืองเจาะใจ และมีความเขา้ใจแนวคิดของเรา     

ผูอ้บรมซ่ึงไดร้บัการรบัรอง สามารถทาํหน้าท่ีในการอบรมเล่าเร่ืองเจาะใจทุกตาํแหน่ง ยกเวน้การอนุมติัใหผู้อ้ื่นเป็นผู้

อบรมซ่ึงไดร้บัการรบัรอง 
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Senior Instructors ผูอ้บรมอาวุโส   การกา้วมาสู่ตาํแหน่งน้ี  ผูอ้บรมท่ีไดร้บัการรบัรองจะตอ้งสอนคู่ไปกบัผูอ้บรมอาวุโส

และแสดงความสามารถในการสอน การประเมิน การใหก้าํลงัใจกบัผูท่ี้ฝึกเล่าเร่ืองใหม่ ๆ  สามารถจดัและนําการอบรม

ปฏิบติัการได ้  

ผูอ้บรมอาวุโสจะนําการอบรมเชิงปฏิบติัการ และยงัเป็นผูเ้ดียวท่ีจะอนุมติั และอนุญาตใหผู้อ้บรมท่ีไดร้บัการรบัรอง เล่ือนขั้น

มาเป็น   ผูอ้บรมชัว่คราวซ่ึงไดร้บัการรบัรอง     

ครูในโรงเรียนพระคมัภีรป์ากเปล่า เวลาน้ีมีอยู่ในหลายประเทศ ก็มาจากผูอ้บรมทอ้งถ่ินท่ีไดร้บัการรบัรองนัน่เอง 
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บทท่ี 11  

สถานท่ี วิธีเรียนและเผยแผ่การเลา่เร่ืองเจาะใจ 

สถานทีส่  าหรบัเรือ่งเจาะใจ 

ใหร้วมการเล่าเร่ืองเจาะใจเขา้ไปกบัการรบัใชท่ี้มีอยู่แลว้  ไม่ว่าคุณจะทาํงานกบัเด็ก เยาวชน ผูใ้หญ่วยัตน้หรือวยัอื่น ๆ  การ

เล่าเร่ืองเจาะใจจะช่วยใหก้ารพดูคุยมีชีวิตชีวา ทาํใหค้นของคุณไดม้ีส่วนในการศึกษาพระคาํของพระเจา้ 

คุณจะทาํใหเ้ร่ืองราวที่นําเสนอน้ัน ยาวหรือสั้นใหเ้หมาะสมกบัเวลาท่ีมีอยู่ไดโ้ดยการปรบัจาํนวนขอ้สงัเกต และการปรบัใช ้

หากมีเวลาน้อยกว่า 30 นาที  ก็ย่นเวลาไดด้ว้ยการเอาขั้นตอนท่ี 2 ของช่วงแรกออกไป ไม่ตอ้งมีอาสาเล่าเร่ือง ใหคุ้ณเป็น

คนเล่าเร่ือง และนํากลุ่มเล่าเร่ืองไปดว้ยกนั  วิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจก็ยงัไดผ้ล 

พดูคุยการเล่าเร่ืองเจาะใจ  เมื่อมีเวลาน้อย หรือโอกาสเล่าเร่ืองน้ันสั้นมาก เราก็อาจจะทาํอย่างอื่นสรา้งสรรคข์ึ้ นมาได ้ใน

การอบรม  เมื่อผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจพื้ นฐานของการเล่าเร่ืองเจาะใจ  เราจะช่วยฝึกดงัน้ี  

 เล่าเรือ่งภายในหน่ึงนาทแีละหาขอ้สงัเกตสองสามขอ้ ปรบัใชภ้ายใน 5-10 นาท ี นัน่ก็คือเล่าเรือ่ง ขอ้สงัเกต และ

ปรบัใช ้ 

ก่อนท่ีจะถาม ใหท้บทวนรายละเอียดของเร่ืองตอนท่ีมีขุมทรพัยอ์ยู่  ตวัอย่างเช่น ในมาระโก 1:40-45 เราอาจนําคาํถามว่า 

‚ มีตอนท่ีว่า พระเยซูทรงสงสารเมื่อคนโรคเร้ือนกราบลงและขอพระองค ์ ‘หากพระองคพ์อพระทยั พระองคท์รงทาํใหข้า้

พระองคห์ายโรคได’้  เรายงัจาํไดไ้หม?”   จากน้ันจึงตั้งโจทยค์าํถาม  น่ีเป็นกุญแจสาํคญั  ถามหลงัจากท่ีคุณใหร้ายละเอียด

เพียงพอท่ีทาํใหค้นนึกถึงเร่ืองน้ันได ้ เพื่อว่าเขาจะตอบไดดี้ 

วิธีใหม่ๆของศษิยาภิบาล  ศิษยาภิบาลท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีเร่ิมมานานแลว้ มกัลงัเลไม่อยากจะใชก้ารเล่าเร่ืองเจาะใจบน

ธรรมาสน์  การตั้งโจทยค์าํถามขณะเทศนาเป็นเร่ืองท่ีไม่ทาํกนัเท่าไร    การเล่าเร่ืองแทนการอ่านก็เช่นกนั  ศิษยาภิบาลท่ี

เขา้มาอบรมการเล่าเร่ืองเจาะใจจึงมีทางออก: 

1.หลายท่านรายงานว่า ไดใ้ชก้ารเล่าเร่ืองเจาะใจในการประชุมกลุ่มอนุชน และเยาวชนตอบสนองดีมี หลงัจากน้ัน พ่อแม่  

จะถามว่า “ทาํไมอาจารยไ์ม่สอนเราแบบเดียวกนับา้ง?” 

2.บางท่านใชก้ารเล่าเร่ืองเจาะใจโดยอ่านเร่ืองจากพระคมัภีรโ์ดยตรง แต่อ่านแบบมีรสชาติ มีอารมณป์ระกอบไปดว้ย 

เรียกว่า อ่านแบบ”เล่าเร่ือง” 

หลงัจากน้ันก็จะตั้งขอ้สงัเกต และเขา้ไปสู่การปรบัใช ้บางคนก็หนุนใจใหท่ี้ประชุมตอบออกมาเสียงดงั บางท่านถามคาํถาม

แบบสาํนวนโวหารสกัหน่อย เพื่อใหค้นฟังไดม้ีเวลาคิดคาํถามและคาํตอบ  น่ีสาํคญัมาก  เพราะศิษยาภิบาลตอ้งใหเ้วลากบั

ทุกคนมากพอท่ีเขาจะคิดคาํตอบได ้
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3.บางครั้งมีกรณี “วิธีเขา้ถึงคนท่ีอ่านไม่ออกซ่ึงอยู่ไกล”    วิธีเชิงบวกในการนําเสนอพระคมัภีรใ์หก้บัคนอื่นน้ัน  ช่วยใหเ้รามี

โอกาสใชก้ารเล่าเร่ืองเจาะใจในคริสตจกัรได ้ 

4.บางท่านเสนอการเล่าเร่ืองเจาะใจใหก้บัผูดู้แลรวีวารศึกษา  บางท่านใชใ้นการประชุมตามบา้น 

5. บางท่านใชใ้นหอ้งผูเ้ชื่อใหม่  

การเล่าเรือ่งเจาะใจทีไ่ม่มีการตอบสนอง 

1.หากกลุ่มใหญ่มาก และไม่สามารถใหค้นตอบออกเสียงได ้ก็ตอ้งปรบัวิธีการ  กระบวนการเล่าเร่ืองเจาะใจ ยกเวน้ตอนท่ี

ขอใหเ้ล่าเร่ืองทบทวน สามารถทาํไดโ้ดยคน ๆ เดียว โดยไม่คาดหวงัคาํตอบจากคนท่ีกาํลงัสอน  ถามคาํถามเชิงวาทศิปล ์

บา้ง และมัน่ใจว่า เขามีเวลาคิดพอท่ีจะตอบได ้ 

 2.เร่ืองเจาะใจน้ันเอาออกรายการโทรทศัน์วิทยุได ้ ตรงน้ัน ไม่มีการเล่าเร่ืองทบทวน แต่ขั้นตอนอื่นๆยงัคงอยู่  วิธีการคือ 

ใหเ้ติมช่วงเวลาท่ีเงียบหลงัจากแต่ละคาํถามดว้ยคาํพดูแบบแชท พดูไปเร่ือยแบบไม่เอาความ เพราะตอนน้ันคนกาํลงัฟังคุณ

อยู่  และไม่ไดคิ้ดตอบคาํถามของคุณ ตวัอย่างเช่นหากคุณพดูว่า “คุณคิดอย่างไร?”  “คุณคิดว่ามีอะไรเกิดข้ึนต่อจาก

เหตุการณน้ี์”  “คาํตอบของคุณคือ...”    น่ีเป็นการเอาความ 

แต่การไม่เอาความน้ัน คือการพดูท่ีไม่มีความหมายอะไร เติมใหไ้ม่มีความเงียบ แต่มนัจะไม่ทาํใหเ้ขาคิดไปเร่ืองอื่น  และ

ช่วยใหเ้ขาไม่เปล่ียนสถานี  ตวัอย่างเช่น อืมมม... หา.... เออ.... เฮอ้....เป็นตน้   

มีเร่ืองตวัอย่างมารียก์บัมารธ์าในเว็บไซทเ์ล่าเร่ืองเจาะใจ ที่มีตวัอย่างของการออกเสียงไม่เอาความ 

3.หากคุณเก่งในการเล่าเร่ืองเจาะใจ และมีคน3-4 คนมาร่วมรายการ จะทาํใหร้ายการน้ีสนุกขึ้ น   คนแรกท่ีใชว้ิธีน้ีอยู่ใน

ฟิลิปปินส ์ หลงัจากท่ีไดอ้อกอากาศไปสองสามเดือน  ทางสถานีก็ไดร้บัเท็กซ ์400-500 ครั้ง รวมไปถึงโทรศพัทเ์ขา้มาใน

รายการดว้ย   และรูปแบบอื่นท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองเจาะใจก็ใชอ้ย่างเกิดผล 

  

ละคร ความสนุก และพลงั 

เราชอบดูละครเพราะสนุก  มนัทาํใหเ้ร่ืองดูเป็นจริงมากขึ้ น  เราอาจใชก้ารเล่นละครเป็นวิธีเล่าเร่ืองก็ได ้

ขอใหผู้ช้่วยแสดงท่าทางออกมาเงียบ ๆ ผูเ้ล่าจะเล่าออกมาเป็นเสียง ส่วนคนทาํท่าก็ทาํทางไป ผูฟั้งจะไดย้ินเสียงของผูเ้ล่าคน

เดียวเท่าน้ัน  เพื่อว่าเขาจะไดเ้ล่าเร่ืองกลบัทบทวนมาใหไ้ด ้  และพวกเขาสามารถกลบัไปบา้น เล่าเร่ืองใหค้นท่ีบา้นฟังไดอ้ีก

ดว้ย  
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ขอใหค้นช่วยแสดงไม่พดูอะไรเลย  ถา้ใหเ้ขาพดู มนัจะกลายเป็นละครไป  แมว้่าการทาํเป็นละครจะสนุกกว่า แต่พลงัของ

เร่ืองเล่าก็จะหายไปดว้ย  

อีกอย่าง การที่มีหลายคนพดู ทาํใหค้วามถูกตอ้งหายไปไดง้่าย เพราะพวกเขาตอ้งจาํส่วนท่ีตอ้งพดู  ระหว่างท่ีนําเสนออาจจะ

ลืมบางบรรทดัไป แลว้ไปๆมาๆ เร่ืองกลบักลายเป็นเร่ืองตลก ไรส้าระ ซ่ึงเราจะปล่อยใหเ้ป็นอย่างน้ันไม่ได ้ 

 

โครงการเรือ่งของพระเจา้ มีวิธีทีจ่ะช่วยใหเ้รยีนและขยายการเล่าเรือ่งเจาะใจออกไป รวมทั้งมีเครือ่งมือช่วยสอน   

1.คู่มือการเล่าเร่ืองเจาะใจ  มีทั้งแบบฟังและอ่าน เป็นรายละเอียดของกระบวนการเล่าเร่ืองเจาะใจ 

2. STS Vision Casting    การหล่อหลอมความคิด หากท่ีน้ัน เรามีคนสอน เราก็จะใหม้ีการอบรมหน่ึงวนัหรือน้อยกว่าน้ัน 

โดยจะนําเสนอ STS อธิบายแนวคิด และผลท่ีไดร้บัจากการเล่าเร่ืองดว้ยวิธีการน้ี หากใชเ้วลานําเสนอแนวคิด 4 ชัว่โมงหรือ

กว่าน้ันก็จะใหม้ีการฝึกปฏิบติัจริงดว้ย  

3. อบรมเชิงปฏิบตักิารสามวนั เป็นการแสดงวิธีการ กบัการอธิบายหลกัการเล่าเร่ืองเจาะใจ รวมทั้งใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมได้

ฝึกมีส่วนในการเล่าเร่ือง ซ่ึงพบว่า หลายคนท่ีเขา้ร่วมการอบรมสามวนัน้ีจะมีทกัษะเพียงพอท่ีจะเป็นนักเล่าที่ดี  

4. การอบรมเชิงปฏิบตักิาร one stop เราใหม้ีการอบรมปฏิบติัการแบบน้ีเพราะจะช่วยสรา้งครูสอนการเล่าเร่ืองเจาะใจท่ี

ช่วยอบรมคนอื่นไดต่้อไป การอบรมแบบน้ีเป็นทางเลือกท่ีดี เมื่อกลุ่มผูใ้หก้ารอบรมมาจากทางไกล อย่างเช่นเดินทางดว้ย

รถไฟ หรือผูเ้ขา้อบรมต่างมาจากท่ีไกล  

ระหว่าง 18 ชัว่โมงแรก ก็จะเป็นการสอนกลุ่มย่อย ผูส้อน 1 คนต่อผูเ้รียน 3 คน  หลงัจาก18 ชัว่โมงแรกท่ีฝึกกนัอย่าง

เขม้ขน้ ผูเ้ขา้อบรมก็จะค่อยกา้วขึ้ นมาเป็นครูผูช้่วยได ้ 

 

เขาจะช่วยอบรมกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มท่ีเขา้มาเรียนต่อ 19 ชัว่โมง ซ่ึงมีสดัส่วนของครูผูช้่วยหน่ึงคนต่อ ผูเ้ขา้อบรม หา้คน 

หลงัจากเรียนทั้งหมด 37 ชัว่โมง เป็นเวลาทั้งหมด 5 วนั ครูผูช้่วยก็จะเล่ือนขั้นเป็น ครูฝึกสอน ซ่ึงเมื่อฝึกปฏิบติัต่อไป และ

รวมกบัประสบการณก์ารเป็นผูนํ้า เขาก็อาจรบัการเล่ือนเป็นผูอ้บรมท่ีไดก้ารรบัรอง  

 

5. การอบรมปฏิบตักิารเพิม่พนูครสิตจกัร การใชว้นัสุดสปัดาหต่์อเน่ืองกนั  (คืนวนัศุกร ์  วนัเสาร ์และวนัอาทิตย ์หรือ

เฉพาะเสารแ์ละอาทิตย ์) โดยทาํทั้งหมด 4 สปัดาห ์14 ชัว่โมงต่อครั้ง  สมาชิกในคริสตจกัรท่ีไม่ใหญ่นักสามารถมาเป็นผูฝึ้ก

เล่าเร่ืองเจาะใจท่ีมีความสามารถได ้ 

จากหา้ถึงเจ็ดสปัดาห ์  ทุกคนในคริสตจกัรใหญ่ซ่ึงอาจมีสมาชิกถึง 50,000 คน  จะไดร้บัการอบรม และยงัจะมีกลุ่มคน

แกนกลางท่ีรบัการอบรมจนถึงขั้นผูอ้บรมท่ีไดร้บัการรบัรอง น่าแปลกท่ีในการอบรมแบบเพิ่มพนูน้ี  คนส่วนใหญ่ท่ีเขา้มามี

ส่วนร่วม    เขา้เรียนแค่หน่ึงหรือสองช่วงสุดสปัดาหก์็จะไดจ้าํนวนชัว่โมงเรียนท่ีตอ้งการ  
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6. อบรมปฏิบตักิารเล่าเรือ่งเจาะใจทีบ่า้น ครูระดบัท่ีไดก้ารรบัรอง   ไดเ้ชิญเพื่อนผูเ้ชื่อสามคนไปทาํการอบรมท่ีบา้น 

สปัดาหล์ะ สองชัว่โมงคร่ึง  ทาํทั้งหมดหกสปัดาห์ โดยใชช้่วงเย็น  กลางคืน หรือสุดสปัดาห ์ 

วิธีการอบรมแบบน้ีช่วยใหค้นท่ีไม่อาจเดินทางไปอบรมหน่ึงวนั หรือมากกว่าน้ันไดม้ีโอกาสฝึกฝนดว้ย ยิ่งกว่าน้ันท่ีบา้นยงัให้

ความสะดวกสบาย ไม่มีความรูสึ้กกดดนัสาํหรบัคนท่ีขี้ อาย เราจะแนะแนวใหร้วมทั้งเอกสาร รวมทั้งระบบการอบรมให ้ 

หลงัจาก 6 คาบ ครูจะไดอ้บรมสามคนเพื่อเป็นผูฝึ้กเล่าเร่ือง  ทั้งสามก็จะเขา้ไปอบรมขั้นตอนท่ีสองอีก 6 สปัดาห ์ โดยท่ีเขา

แต่ละคนเชิญเพื่อนอีกสามคน    

 

เมื่อเราอบรมหา้วนัและทาํเร่ืองเพิ่มพนูคริสตจกัร  ในท่ีสุด ผูอ้บรมก็จะนําคนท่ีฝึกใหม่เขา้สู่การเป็นผูนํ้า  ตอนสุดทา้ยของ

การเรียนรอบสองเป็นเวลา 6 สปัดาห ์ สามคนแรกไดช้่วยอบรมสามคนหลงั  พวกเขาไดเ้พิ่มเติมทกัษะเล่าเร่ืองเจาะใจ และ

ไดม้ีโอกาสเป็นผูช้่วยสอน  

พวกเขาอาจจะช่วยฝึกอบรมกนัและกนัต่อไป หรือตดัสินใจท่ีรวมตวักนัเพื่อศึกษาพระคาํของพระเจา้ ซ่ึงตอนน้ีอาจกลายเป็น

กลุ่มศึกษาพระคมัภีรต์ามบา้น  

หากทั้ง 12 คนยงัคงทาํขบวนการเชิญอีก 3 คนเขา้มาและฝึกอบรม ในหกสปัดาหค์รั้งท่ีสาม กลุ่มน้ีก็จะกลายเป็น 36 คน 

รวมกบัครูผูส้อนคนแรก   บา้นส่วนใหญ่รบัคนประมาณน้ีไดเ้พราะส่วนใหญ่เราทาํในกลุ่มเล็ก ๆ   กลุ่มท่ีเรียนมีส่ีคนอาจแบ่ง

หอ้งไปอยู่หอ้งอื่นหรือคุยกนัใตต้น้ไม ้ในสวนได ้ 

คนเหล่าน้ี สามารถขยายจาํนวนโดยสรา้งครูฝึกหดัเพิ่มขึ้ นพวกเขาอาจตั้งกลุ่มเซลท่ีบา้น   ใชก้ารเล่าเร่ืองพระคมัภีรเ์พื่อการ

ประกาศ หรือใชว้ิธีการศึกษาพระคมัภีรแ์บบเล่าเร่ืองเจาะใจเพื่อเขา้ใกลช้ิดพระเจา้ เห็นว่าวิธีการต่าง ๆ น้ีดีมาก  

เพราะทกัษะการเล่าเร่ืองเจาะใจจะช่วยใหค้นเรียนรูพ้ระคมัภีรไ์ดดี้ และแบ่งปันไดดี้ดว้ย ทั้งตวัเองและคนฟังเร่ืองก็ไดร้บัการ

เปล่ียนแปลงเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจา้  

หากคนส่วนใหญ่ท่ีไดร้บัการอบรม ไดอ้บรมต่อไป ภายในสองปี ก็จะเขา้ถึงคนจาํนวน 6000 คน!   น่ีเป็นวิธีการให้

คาํปรึกษาและสรา้งสาวกท่ีเป็นธรรมชาติมาก การเล่าเร่ืองเจาะใจน้ันมุ่งไปท่ีการฟังพระคาํของพระเจา้กบัการปรบัใชเ้ป็น

ส่วนตวั จึงทาํใหไ้ดผ้ลเป็นอย่างมาก  

7.การสรา้งสาวก การเพิ่มพนู คนจบจากการอบรมเล่าเร่ืองเจาะใจในฐานะผูฝึ้กเล่าเร่ือง สามารถใชท้กัษะใหม่น้ี กบัผูอ้ื่น 

หน่ึงต่อหน่ึงหรือในกลุ่มก็ได ้  อุปกรณแ์ละหลกัสตูรอย่างเช่นคาํแนะนําสาํหรบัผูฝึ้กหดั  จะบอกวิธีสรา้งทกัษะในขณะท่ีเล่า

เร่ือง   ท่ีสาํคญัคือ ขอ้มูลเหล่าน้ีช่วยใหคุ้ณไดส้อนคนฟังทีละนิดว่า จะทาํอย่างไรในขณะท่ีคุณเองกาํลงัเล่าเร่ืองอยู่   (ดูใน

เว็บไซท‚์Training Info‛ และ ‚Resources,‛  จะไดเ้ห็นทางเลือกหลาย ๆ อย่าง  

8. แผ่นพบัสามตอน  มีคาํพยานและวิธีแบ่งปันการเล่าเร่ืองเจาะใจในแผ่นพบั  และยงัมีแผ่นพบัช่วยอธิบายเร่ืองเฉพาะที่คุณ

สนใจเพื่อจะไดใ้ชป้ระโยชน์จากการเล่าเร่ืองเจาะใจใหม้ากท่ีสุด  

9.การอบรมผูฝึ้กเล่าดว้ยส่ือเสียง  เป็นการเตรียมสอนเชิงลึก ไดแ้นะการสนทนาเป็นกลุ่ม  กลุ่มจะใชเ้วลา 2 – 6 ชัว่โมงเพื่อ

คุยและคน้พบ!   มีหลายภาษาเป็นเอ็มพี ซีดี หรือเคร่ืองเล่นพลงัแสงอาทิตย ์

10.การคน้พบพระคมัภีรแ์บบตอบโต ้  เร่ืองในพระคมัภีร ์พรอ้มกบัคาํถามสาํหรบักลุ่ม  ใชใ้นโรงเรียน หอ้งเรียน และกลุ่ม

เซลตามบา้น ใชเ้วลาประมาณ 60-90 นาที เป็นดีวีดี และส่ือเสียงหลายภาษา 

 

11. SimplyTheStory.org มีขอ้มูลเกี่ยวกบัการเล่าเร่ืองเจาะใจทั้งเป็นเอกสาร  ส่ือเสียงแลส่ือภาพ ใหดู้รายละเอียดการเล่า

เร่ืองเจาะใจ,การเร่ิมตน้,คาํถามท่ีมกัถาม,ขอ้มูลท่ีดาวน์โหลดได,้คาํพยาน  ตารางเวลาอบรมท่ีจะเกิดขึ้ น  โรงเรียนพระคมัภีร์
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ปากเปล่า  ตวัอย่างเร่ืองและอื่น ๆ  ใชว้ิดิโอสามนาทีเร่ือง อะไรและทาํไม ในคริสตจกัรเพื่อจะเขา้ใจการอบรมเล่าเร่ืองเจาะ

ใจแบบผูส้อนเดินทางมาในระยะสั้น ๆ  เราเพิ่มเติมขอ้มูล บทความในเว็บไซดอ์ย่างต่อเน่ือง 

12.การฝึกหดัจริงแบบไลฟ์ และการแนะนําใหค้าํปรึกษา โดยร่วมฝึกผ่านสไกพ  เป็นหอ้งเรียนท่ีขยายออกมาอีกขั้นหน่ึง 

13.คู่มือเสียง  ยงัมีคู่มือท่ีเป็นเสียงดว้ย ใหดู้ DVD หวัขอ้ STS training. 

14.ใชท้วิตเตอร ์ตามเราท่ี  http://www.twitter.com/SimplyTheStory 

15.การเป็นเจา้ภาพ  หากรูว้่าจะเป็นเจา้ภาพทาํการอบรมปฏิบติัการไดอ้ย่างไร  กรุณาติดต่อผูอ้าํนวยการในประเทศของ

คุณที่เราเขียนรายชื่อไวห้น้าหลงั  ไปท่ีเว็บไซทแ์ละหาคาํว่า ‚hosting‛ เพื่อจะไดร้ายละเอียด 

 

Appendix A: Coaching Review Forms 

ภาคผนวก ก. แบบฟอรม์ทบทวนสาํหรบัผูฝึ้ก 

ผูเ้ล่า        ผูส้อน        วนัท่ี  

 

Storyteller ___________________________ Instructor___________________________ Date__________________ 

 

รายละเอียดของกระบวนการเล่าเรือ่งเจาะใจอยูใ่นหนังสือคู่มือ   ใหเ้ตอืนความทรงจ  าของผูเ้ล่าว่า “ผมจะฝึกคุณตอน

หลงั ก่อนเล่าเรือ่งขอใหจ้  าว่า ไม่ว่าเพือ่นทีฟั่งอยูจ่ะเก่งขนาดไหน  คุณตอ้งคิดในใจว่าเขาเป็นคนเรยีนดว้ยวิธีฟังจาก

การเล่าปากเปล่า  และเขารูเ้ฉพาะเน้ือหาทีคุ่ณน าเสนอเทา่นั้น  

  

เตือนความทรงจาํใหก้บัครูผูฝึ้ก  ผูเ้ล่าจะตอ้ง 

1. ไม่ใชข้อ้มูลนอกเหนือไปจากพระคมัภีรใ์นบทนําเร่ือง 

2. ถา้จาํเป็นก็ใหเ้ล่าเร่ืองปทูางก่อนเน้ือเร่ืองจริง (บทนํา) 

3. รกัษาความถูกตอ้งตามพระคมัภีร ์ไม่เพิ่มหรือลดขอ้มูล 

4. อยู่ในพระคมัภีรต์อนเดียว ไม่เอาตอนอื่น ๆ ที่คลา้ยคลึงมาผสมปนเปกนั 

5. ใหก้าํลงัใจ และมีคาํตอบดี ๆ ใหก้บัคนฟังท่ีอาสาเล่าเร่ือง หรือตอบคาํถาม  

6. มีความยืดหยุ่นในการตอบคาํถาม 

7. นําเล่าเร่ืองจนจบใหน่้าสนใจ เดินเร่ืองเร็ว ใชว้ิธีการที่จะใหค้นฟังเขา้มามีส่วนร่วม 

8. ใชโ้จทยค์าํถามเพื่อนําไปสู่การสงัเกตส่ิงต่าง ๆ ในเร่ือง  เพื่อว่าผูเ้รียนวิธีปากเปล่าจะตอบได  ้

9. ใชค้าํถามเพื่อนําใหผู้เ้รียนสามารถหาคาํตอบเร่ืองการปรบัใชฝ่้ายวิญญาณได ้

10. ไม่สัง่สอน ไม่เทศน์! 

http://www.twitter.com/SimplyTheStory
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11. ไม่ใชเ้ร่ืองเพื่อเป็นตวันําไปสู่เร่ืองท่ี ชอบเป็นส่วนตวั   แต่เชื่อในทกัษะของพระเจา้ในการส่ือพระวจนะ และยอมให้

เร่ืองน้ันเล่าข่าวสารใหผู้ฟั้งเอง 

12. สามารถอธิบายและแสดงส่วนประกอบ 5 อย่างของการนําเสนอแบบการเล่าเร่ืองเจาะใจ 

 การใหค้ะแนนขา้งล่างสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ผูเ้ล่าสามารถนําเสนอส่วนประกอบทั้งหา้ของการเล่าเร่ืองเจาะใจหรือไม่  ส่วนท่ีเวน้

ไว ้ หรือไม่ไดแ้สดงออกมาจะไดค้าํว่า nty (not there yet) คือ ยงัไม่ไดท้าํ  Gi (Got it) คือ ทาํไดแ้ลว้    

 

ตารางการใหค้ะแนน ผูเ้ล่า 

วนัท่ี   

ชื่อเร่ือง   

ขอ้อา้งอิง   

เร่ือง  

ทบทวน  

นําเล่าจนจบ  

ขอ้สงัเกต  

การปรบัใช ้  

ขอ้ชี้ แนะโดยรวม  

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นขา้งล่างอาจเป็นคาํชมจากผูอ้บรมเมื่อมีการนําเสนอเร่ืองไดอ้ย่างดี  

ความคิดเห็นอาจเป็นคาํแนะนําในจุดท่ีตอ้งฝึกฝนเพิ่มขึ้ น   บางขอ้อาจไม่มีความเห็นใด ๆหากการนําเสนอตอนน้ันผ่านไปดว้ยดี 

รายการน้ีช่วยใหผู้อ้บรมจาํไดว้่าจะใหค้วามเห็นอย่างไรหลงัจากท่ีไดนํ้าเสนอไปแลว้  เพื่อจะไม่มีอะไรเขา้มาแทรก 

เล่าเร่ืองใหม่ไดห้ากผูเ้ล่าสะดุด...หรือไม่สามารถเล่าต่อไปได ้     
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ฝึกทบทวนสามครั้งในการนําเสนอเร่ือง 

 

   เรือ่งและความคิดเห็น 

1.บทนํา  

2.ความถูกตอ้ง  

3.ความสนใจฟัง  

4.การอยู่ในเร่ือง  

5.สมัผสัใจกบัเร่ือง  

6.ท่าทาง  

  

   อาสา และความคิดเห็น 

1.อาสาที่ไดท้นัที  

2.หนุนใจ  

3.การแกไ้ขผูอ้าสาเล่า  

  

 การเล่าเรือ่งจนจบ.. ความคิดเห็น  

1.จบครบถว้นฉบัไว  

2.มีหลากหลายวิธีการ  

3.การเขา้มีส่วนร่วม  

4.ความถูกตอ้ง  
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Coaching Review for 2 Kinds of Spiritual Treasures 

 
การตั้งขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณ  ความคิดเห็น 

1. การใชค้าํกุญแจ  

2. คาํถามแบบปากเปล่า  

3. แนะดว้ยท่าทาง   

4.ขอ้สงัเกตท่ีใชไ้ด ้เป็นจริง  

5.การสนทนาสองทาง  

6.การตอบโตใ้นกลุ่ม  

7.แลกเปล่ียนความคิดอย่าง

สุภาพ 

 

8.การยืนยนั  

9.คาํตอบในเร่ือง  

10.นําสู่สมบติั  

11.ตั้งใจฟัง  

12.ปล่อยใหเ้ร่ืองเป็นผูส้อน  

 การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ, ความคิดเห็น 

1.คาํถามแบบปากเปล่า  

2.ใชท่้าทางแนะ  

3.การปรบัใชท่ี้ใชไ้ด ้  

4.สนทนาสองทาง  

5.การตอบโตใ้นกลุ่ม  
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6. แลกเปล่ียนความคิดอย่าง

สุภาพ 

 

7.การยืนยนั  

8.การปรบัใชม้ีอยู่ในเร่ือง  

9.นําการปรบัใช ้  

10.เขา้ถึงคาํตอบ  

11.หลีกเล่ียงการสัง่สอน  

   ความสามารถในการจดัการกลุ่ม 

1.การจดัการกบัปัญหา  

 2.การตอบรบัคาํถามท่ีไม่เขา้

เร่ืองเขา้ราว 

 

3.ลกัษณะกลุ่ม  
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ภาคผนวก ข.  

เดินทางผ่านเร่ืองตวัอยา่ง 

วิธีเตรยีมค าถาม  

ศกัเคียส ลูกา  19 :1-10 

เราจะเดินผ่านเขา้ไปในเร่ืองของศกัเคียส  ถึงแมว้่าเร่ืองน้ีคนจะเห็นว่า เป็นเร่ืองสาํหรบัเด็ก แต่จริง ๆ แลว้ มนัเป็นเร่ืองท่ี

ลึกซ้ึงมาก  

เร่ืองน้ี มกัเล่ากนัว่า “มีชายตวัเต้ียคนหน่ึงชื่อศกัเคียส ตอ้งการเห็นพระเยซู ดงัน้ันเขาจึงปีนขึ้ นไปบนตน้ไม ้ เพื่อว่าเขาจะ

เห็นพระองคไ์ด ้  กลุ่มคนน้ันก็ไม่ชอบหน้าศกัเคียสเพราะเขาเป็นคนเก็บภาษี แต่พระเยซูทรงเห็นเขาและเขา้ไปทานอาหาร

กลางวนัท่ีบา้นเขา ศกัเคียสมีความสุขมาก และใหเ้งินคร่ึงหน่ึงของเขาแก่คนจน ดงัน้ันเราควรทาํอย่างศกัเคียส” 

 

แมว้่าเร่ืองราวจะเป็นอย่างน้ี แต่ยงัมีอีกหลายประเด็นในเร่ือง หากใชว้ิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจ ก็จะคน้พบความจริงอีก 

หลายอย่าง เมื่อเราเร่ิมสืบคน้เร่ืองราว ครั้งแรกก็อาจไม่พบอะไรต่าง ๆ ท่ีเรากาํลงัจะนําเสนอ ไม่ตอ้งกงัวล ขณะท่ีคุณ 

เตรียมเร่ืองเล่าเจาะใจ คุณจะค่อย ๆ คน้พบความจริงเพิ่มขึ้ น คุณอาจกลบัไปเพิ่มเติมทรพัยอ์นัมีค่าที่คน้พบไดอ้ีกดว้ย  

พระคาํของพระเจา้ก็เป็นเช่นน้ี เราไม่ขาดแคลนความจริงเลย !  

จากเร่ืองศกัเคียส เรานําเสนอขุมทรพัยฝ่์ายวิญญาณมากมาย ซ่ึงเร่ืองเดียวก็มีเหลือเฟือ เวลาสอนจริง ไม่จาํเป็นท่ีคุณ 

จะตอ้งนําพวกเขาใหพ้บความจริงทุก ๆ ประการดงักล่าว  

 

วิธีการลงมือปฏิบตั ิ 

แมว้่าขอ้มูลท่ีเพิ่งกล่าวถึงน้ี อยู่ในเน้ือเร่ือง ยงัมีอีกหลายอย่างท่ีเราจะคน้พบได ้ ขณะท่ีเราใชว้ิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจ ขุมทรพัย์

ท่ีอยู่ลึก ๆ จะถูกขุดคน้ขึ้ นมา  

เมื่อเราคน้เน้ือเร่ืองของศกัเคียส เราจะใชว้ิธีการส่ือสารหลายแบบท่ีอยู่ในการเล่าเร่ืองเจาะใจ  และเราจะมุ่งประเด็นในส่วน

ของการตั้งค าถาม 

 มีคาํถามท่ีถูกบนัทึกลงซ่ึงเป็นวิธีการที่ทาํกนับ่อย ๆ  แต่เราไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกนัในเวลาน้ี เราจึงตอ้งบนัทึกลงเป็นคาํเขียน 

การเตรียมเร่ืองจากพระคมัภีร ์เป็นคน้หาขุมทรพัย ์จากน้ันก็ตั้งโจทยค์าํถามจากขุมทรพัยเ์หล่าน้ัน     หากคิดได ้เร่ืองน้ันก็

จะกลายเป็นบนัทึกของคุณเอง  เร่ืองราวน้ันเป็นเหมือนราวตากผา้   ขณะท่ีคุณเดินไปตามราวความคิดของคุณ  เท่ากบัคุณ

กาํลงัแขวนขุมทรพัย ์และโจทยบ์นราวความคิดน้ัน     
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เมื่อคุณเห็นขนาดของตวัอย่างการเดินทางเขา้ไปในเร่ือง  คุณอาจตกใจ  “โอย ยาวไป!”  และเมื่อคุณเร่ิมทาํไป คุณอาจพดูว่า 

“ทาํไมจึงทาํอะไรซํ้าซากอย่างน้ี”   จริง ๆ  แลว้ ตวัอย่างน้ีอาจไม่เหมาะกบัวิธีการเรียนของคุณ  เราขอหนุนใจใหคุ้ณลอง

เรียนรูจ้ากวิธีการ เผ่ือว่ามนัจะช่วยใหคุ้ณตั้งคาํถามได ้  

จริง ๆ แลว้ บทน้ี เป็นบทท่ีช่วยใหห้ลายคนกระจ่างในการตั้งคาํถาม  

เร่ิมตน้ เมื่อเราคน้เร่ืองศกัเคียสดว้ยตวัเอง  คุณอาจไม่พบขุมทรพัยอ์ย่างท่ีเรานําเสนอ  อย่าลืมว่าเราทาํเร่ืองน้ีมานานทัว่

โลก ระหว่างน้ันก็มีการสนทนาแลกเปล่ียนกบัคนอื่น ๆ   ขุมทรพัยท่ี์คน้พบจึงเป็นการสะสมจากการอบรม มนัทาํใหเ้ห็น

อะไรมากมาย  เราจะไดข้อ้มูลจากคนอื่น ๆ เสมอ และมกัจะเกิดขึ้ นเมื่อพดูคุยในกลุ่ม 

ขณะท่ีคุณกาํลงัเตรียมและนําเสนอเล่าเร่ืองเจาะใจ  คุณเองจะพบขุมทรพัยอ์ย่างอื่นดว้ย ความจริงแลว้ คุณอาจกลบัไปอีก

และพบขุมทรพัยใ์หม่อีก  พระคาํของพระเจา้เป็นเช่นน้ี คุณจะไม่เหน่ือยกบัความจริงมากมายท่ีปรากฏขึ้ นเลย 

บทน้ีมีลกัษณะคือ หลงัจากท่ีคุณอ่านและเรียนรูเ้ร่ืองของศกัเคียส  เราจะบอกวิธีตามหาขุมทรพัยฝ่์ายวิญญาณ จากน้ันตั้ง

โจทยค์าํถามเพื่อท่ีคนอื่นจะไดห้าขุมทรพัยเ์จอดว้ย 

คุณอาจจะไม่เห็น หรือไม่เห็นดว้ยกบัขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณท่ีนําเสนอมา เร่ืองน้ีธรรมดา  และไม่ควรใหเ้ป็นปัญหา เมื่อเรา

ใชเ้ร่ืองเจาะใจสอน เราจะแบ่งปันเฉพาะส่ิงท่ีตวัเราเห็นชดัจากเร่ืองเอง 

ความคิดบางอย่างท่ีเราเสนอเป็นเพียงความคิดเพื่อนํามาสนทนากลุ่ม  พระเจา้ตรสัผ่านบางคนในกลุ่ม และเราก็จะเขา้ใจ

พระคมัภีรต์อนน้ันกระจ่างขึ้ น  

ส่วนท่ีทา้ทายสุดของการเล่าเร่ืองเจาะใจคือ การตั้งโจทยค์าํถามเพื่อนําใหค้นอื่นพบขุมทรพัย ์เราหวงัว่า การทาํซํ้า ๆ ในบท

น้ีจะช่วยใหคุ้ณรูสึ้กดีกบัทกัษะใหม่น้ี   

เมื่อคุณสอนเร่ืองน้ีจริง ๆ และมีเวลาน้อย คุณอาจจะเสนอโจทยค์าํถามเพื่อหาขุมทรพัยเ์พียงอย่างหรือสองอย่างเป็นพอ 

ใหเ้ราเริม่ตน้กนัไดแ้ลว้ 

ขอแนะว่า คุณควรเรยีนเรือ่งน้ีจาก 10  ขอ้ ในวิธี การเล่าเรือ่งเจาะใจ 

 เรียนเร่ืองเล่าตามท่ีอธิบายไวต้อนตน้ ... วิธีเตรียมเร่ือง 

1. อ่านเร่ืองทั้งสิบขอ้เท่ียวแรก ออกเสียงดงั  

2. อ่าน ออกมาเป็นเสียงพดูธรรมชาติ ตวัอย่างเช่น แทนท่ีจะเรียกว่า เจา้หน้าท่ีเก็บภาษี ก็เรียกว่า คนเก็บภาษี  

3. ในจินตนาการ มองว่า เกิดอะไรในเร่ือง  

4. หลงัจากอ่านจบทนัทีน้ันใหปิ้ดตา และทบทวนขอ้มูลคืนมาใหม้ากเท่าที่จะทาํได ้ส่ิงท่ีตอ้งการคือเร่ืองราวจริง  

ไม่ใช่คาํต่อคาํตรง ๆ จากเร่ือง  
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5. กลบัไปอ่านเร่ืองออกเสียงอีกครั้ง คุณจะสงัเกตเห็นส่ิงท่ีขาดหายไป 

6. ปิดตา และทบทวนเร่ืองออกเสียง  

 

หลงัจากการอ่านส่ีครั้ง และทบทวนเร่ืองดว้ยวิธีขา้งตน้  หลายคนสงัเกตว่า พวกเขาสามารถเล่าเร่ืองไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

แต่หากว่า หลงัจากทาํไปแลว้ 4-6 ครั้ง  คนเล่ายงัคงจาํเน้ือเร่ืองไม่ค่อยได ้ มนัมกัเป็นเพราะเขาคิดว่าจะตอ้งจาํแบบ

คาํต่อคาํ  ซ่ึงจริง ๆ แลว้ควรจาํแบบเป็นเน้ือหา    

เท่ากบัพวกเขาเปล่ียนวิธีการของการเล่าเร่ืองเจาะใจไป! 

หากยงัมีปัญหา จาํเร่ืองไม่ได ้ เราขอใหก้ลบัไป และทบทวนตามขั้นตอนขา้งบน พยายามเรียนเร่ืองศกัเคียสอีกครั้งใน

แบบของการเล่าเร่ืองเจาะใจ ครั้งน้ี ไม่มีการอ่าน แอบดูในขณะท่ีทบทวนเร่ือง จาํไวเ้สมอ อ่านออกเสียงดงั  ออกเสียง

ดงั! 

  

พระเยซูกบัศกัเคียส 1 ฝ่ายพระเยซจึูงเสด็จเขา้เมืองเยรีโคและก าลงัจะทรงผา่นไป 2 ดเูถิด มีชายคนหน่ึง

ช่ือศักเคียส เป็นนายดา่นภาษีและเป็นคนมัง่มี 3 ศักเคียสพยายามจะดใูหเ้ห็นพระเยซวูา่ พระองคเ์ป็นผูใ้ด

แตด่ไูม่เห็นเพราะคนแน่น ดว้ยเขาเป็นคนเต้ีย 4 เขาจึงวิ่ งไปขา้งหนา้ขึ้นตน้มะเด่ือ เพ่ือจะไดเ้ห็นพระองค์

เพราะวา่พระองคจ์ะเสด็จไปทางน้ัน 5 เม่ือพระเยซเูสด็จมาถึงท่ีน่ัน พระองคท์รงแหงนพระพกัตรด์ศัูกเคียส

แลว้ตรสัแก่เขาวา่ "ศักเคียสเอ๋ย จงรีบลงมา เพราะวา่เราจะตอ้งพกัอย ูใ่นตึกของท่านวนัน้ี" 6 แลว้เขาก็รีบลง

มาตอ้นรบัพระองคด์ว้ยความปรีดี 7 เม่ือคนทัง้หลายเห็นแลว้เขาก็พากันบ่นวา่ "พระองคเ์ขา้ไปพกัอย ูก่ับคน

บาป" 8 ฝ่ายศักเคียสยืนทลูองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้วา่ "ดเูถิด พระเจา้ขา้ ทรพัยส่ิ์งของของขา้พระองค ์ขา้พระองค์

ยอมใหค้นอนาถาก่ึงหน่ึง และถา้ขา้พระองคไ์ดฉ้อ้โกงของของผูใ้ด ขา้พระองคย์อมคืนใหเ้ขาส่ีเท่า" 9 พระ

เยซตูรสักับเขาวา่ "วนัน้ีความรอดมาถึงครอบครวัน้ีแลว้ เพราะคนน้ีเป็นลกูของอับราฮัมดว้ย 10 เพราะวา่

บตุรมนุษยไ์ดม้าเพ่ือจะเท่ียวหาและช่วยผูท่ี้หลงหายไปน้ันใหร้อด*"  ลูกา19:1-10)  

ใหส้งัเกตดี ๆ 

หลงัจากท่ีเตรียมเร่ือง คุณอาจพบว่า ไม่สามารถพิสจูน์ความคิดท่ีมีอยู่ตอนเตรียมเร่ืองน้ันว่าเป็นจริง ใชไ้ด ้ 

ดงัน้ันจึงตอ้งงด   ไม่นําความคิดท่ียงัไม่สามารถสรุปไดน้ั้นมาสอนผูอ้ื่น  เอาความคิดน้ันเก็บไวก้่อน อาจใชม้นักบัเร่ืองอื่น 

บางครั้งขณะท่ีเล่าเร่ืองและตั้งคาํถาม พระเจา้จะทรงตรสัความจริงบางอย่างเพิ่มเติมขึ้ นมาใหจ้ากคาํตอบของผูอ้ื่น  เวลาน้ัน 

ความคิดของคุณที่มีอยู่จึงไดร้บัการยํ้าว่า เป็นความจริง  
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ก่อนท่ีจะอ่านต่อไป ขอใหคิ้ดเร่ืองศกัเคียสจากตน้จนจบเพื่อดูว่า คุณเห็นขุมทรพัยอ์ะไรบา้งในเร่ือง  การทาํเช่นน้ี ช่วยฝึก

ทกัษะ และสามารถนํามาเปรียบเทียบกบัขอ้สงัเกตท่ีเราจะนําเสนอ  คุณอาจพบขุมทรพัยท่ี์เราไม่ไดก้ล่าวถึง  และเราอาจพบ

ส่ิงท่ีคุณไม่เห็น ... ขอใหส้นุกกบัการตามหาขุมทรพัย!์ 

 

 ขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณทีเ่รามองเห็น  

1. คนอื่น ๆ ท่ีสนใจพระเยซู บงัศกัเคียสไม่ใหเ้ห็นพระเยซู และทาํใหเ้ขาเขา้ใกลพ้ระองคไ์ม่ได ้                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. ศกัเคียสเป็นคนเต้ีย แต่มีตาํแหน่งสงู เป็นคนรวย และยงัเป็นหวัหน้าคนเก็บภาษี เขาตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะเห็นพระเยซู และ

ในเมื่อเห็นพระองคต์รง ๆ ไม่ได ้เขาก็หาทางอื่น  

3. แต่การที่เขาจะถูกหวัเราะเยาะ ชายตาํแหน่งสงูกลบัตอ้ง  วิ่งไปตามถนน และปีนตน้ไม ้ แต่นัน่ก็ไม่ทาํใหศ้กัเคียสเลิกลม้

ความตั้งใจ  

4. เราเห็นพระเยซูทรงเดินมาตามถนนพรอ้มกบัคนท่ีเบียดเสียดตามพระองคม์า แมว้่าเขาเหล่าน้ันจะผลกัพระองคไ์ปมา 

พระองคก์ลบัทรงมองผ่านพวกเขา แต่ทรงสงัเกตคนเดียวท่ีไม่ไดอ้ยู่ใกล ้ชายคนน้ีอยู่บนตน้ไม!้  

5. พระเยซูทรงสนพระทยัศกัเคียสจริง ๆ เพราะพระองคท์รงเรียกชื่อเขา  

6.พระเยซูทรงเชิญพระองคเ์องไปบา้นของศกัเคียส ในหลายวฒันธรรมเห็นว่า ไม่ควรทาํ  แต่สาํหรบัพระเยซูแลว้ พระองค์

ทรงรูล่้วงหน้าว่า จะตอ้งเกิดอะไรขึ้ น 

7. การที่พระเยซูทรงแหงนพระพกัตรข์ึ้ นไป ทุกคนก็ตอ้งเงยหน้าตามดูว่า เกิดอะไรขึ้ น ทั้งพระเยซูและคนทั้งหลายก็เห็น 

ศกัเคียสบนตน้ไมพ้รอ้ม ๆ กนั ! แต่เขากลบัไม่กลวั หรือไม่รูสึ้กอายเลยทั้ง ๆ ท่ีผูค้นทั้งกลุ่มเห็นเขา   เขารูสึ้กดีใจมาก   

8. ศกัเคียสไม่รีรอท่ีจะตอบ เมื่อพระเยซูทรงเรียก เขารีบปีนตน้ไมล้งมา  

9. แมว้่าคนทั้งหลายจะต่อว่า   พวกเขาตาํหนิท่ีพระเยซูไปเป็นแขกในบา้นของคนบาป   พระองค"์พระองคเ์ขา้ไปพกัอยู่กบั

คนบาป" แสดงว่า พระองคท์รงไปบา้นเขาแลว้ 

ตอนท่ีศกัเคียสกบัพระเยซูรูว้่า คนกาํลงัวิพากษ์วิจารณก์ารที่พระเยซูไปบา้นศกัเคียสน้ัน ยงัไม่ชดัเจนเท่าไร  แต่ต่อมาในเร่ือง 

ส่ิงท่ีพระเยซูตรสักบัคนทั้งหลายต่อหน้าศกัเคียสซิ  เราเห็นว่า ทั้งเขาและพระองค ์ รูว้่าพวกเขากาํลงัด่าว่าอยู่ ศกัเคียสไม่

สยบกบัคาํนินทาว่ากล่าวของพวกน้ัน  ศกัเคียสยินดีตอ้นรบัพระองค ์  

10 การที่คนวิจารณว์่า พระเยซูทรงไปบา้นคนบาป  แสดงว่า คนเหล่าน้ันไม่คิดว่าตวัเองเป็นคนบาป 

11.   ฝงูชนทาํตวัเหมือนกบัว่า พวกเขาเป็นผู ้“ติดตาม”พระเยซู   พวกเขาตามไป เบียดกนั  แมค้าํวิจารณจ์ะทาํใหเ้ห็นว่า 

พวกเขาสนใจว่า พระเยซูทรงไปรบัประทานอาหารกบัใคร  แต่พวกเขาคงคิดว่า พระเยซูน่าจะไปบา้นของพวกเขามากกว่า  

ความจริงแลว้ ฝงูชนแสดงใหเ้ห็นว่า พวกเขาไม่นับถือพระองคเ์ลยจากการที่ไม่เห็นดว้ยกบัพระองค ์
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12. ฝงูชนน้ีเป็นกลุ่มคนช่างค่อนขอด  พวกเขามีความเชื่อแต่ไม่กลา้ที่จะถามพระเยซูตรง ๆ  พวกเขาไม่รูว้่า พระองคท์รงมี

ฤทธ์ิอย่างไรบา้ง  พวกเขาคิดว่า พระเยซูไม่ไดย้ินการบ่นว่าของพวกเขา 

 

13. ศกัเคียสผูม้ัง่คัง่ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าเขาคิดอย่างไรเมื่อเขาเสนอท่ีจะใหท้รพัยค์ร่ึงหน่ึงแก่คนยากจน  

15. ศกัเคียสประกาศว่า หากเขาไดโ้กหกเพื่อเอาส่ิงใดไปจากใครก็ตาม เขาตอ้งการคืนใหค้นน้ันส่ีเท่า เขาไม่ไดก้ล่าวว่า 

“ถา้”  เขาทาํผิดจริง และพรอ้มท่ีจะคืนส่ิงท่ีเขาขโมยไปส่ีเท่า   ศกัเคียสสญัญาจากความตั้งใจของเขาเอง  บางคนอาจกล่าว

ว่า เขาใหเ้งินคนจนอยู่แลว้  แต่จากความเห็นของฝงูชน ทาํใหเ้รารูว้่าเขาเป็นคนอย่างไรจริง ๆ 

หากเขาเป็นคนเก็บภาษีท่ีใหเ้งินคร่ึงหน่ึงแก่คนยากจน  บางทีเขาอาจเคยทาํแบบลบั ๆ ไปแลว้ แต่การที่จะคืนใหก้บัคนท่ีเขา

เคยโกงส่ีเท่าน้ัน ทาํใหฝ้งูชนมองเขาเป็นคนชอบธรรมไปเลย 

ส่ิงท่ีเรารูจ้กัเร่ืองก็คือว่า ในจุด ๆ หน่ึง ศกัเคียสเขายอมรบัว่า เขาเป็นคนบาป และตอ้งการทาํทุกส่ิงใหถู้กตอ้ง  พระเยซูตรสั

ว่า ความรอดเกิดขึ้ นในวนัน้ัน  เราเห็นจริง ๆ ว่า ศกัเคียสแสดงความมีน้ําใจอย่างมาก  

15. ตอนแรกเราคิดว่า ศกัเคียสอาจจะพยายามซ้ือการยอมรบัจากพระเยซู   แต่เรารูว้่า ท่ีเขามาเชื่อในพระเยซูวนัน้ัน เพราะ

พระเยซูตรสักบัเขาว่า “วนัน้ี ความรอดมาถึงบา้นน้ีแลว้” ศกัเคียสเป็นคนเดียวในเร่ืองท่ียอมรบัว่าตนเองเป็นคนบาป และป็

นคนเดียวท่ีไดร้บัความรอด 

16.ในเร่ือง พระเยซูตรสัตรง ๆ กบัศกัเคียส ว่า  “วนัน้ีความรอดมาถึงบา้นน้ีแลว้”  ทรงกล่าวต่อไปว่า “เพราะศกัเคียสเป็น

ลูกของอบัราฮมัดว้ย”  มีคนอื่นอยู่ในฉากน้ีดว้ย  ยิ่งกว่าน้ัน จากคาํตรสัของพระเยซู เราเห็นว่า พระองคก์าํลงัหนัไปตรสักบั

ใคร  และพระองคท์รงปกป้องศกัเคียสจากคาํวิจารณข์องคนเหล่าน้ัน 

17. คาํของพระเยซูที่บอกเป้าหมายการเสด็จมาว่า “เรามาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผูท่ี้หลงหายไปใหร้อด”   เป็นคาํที่ให้

เกียรติกบัศกัเคียสมากทีเดียว  และเป็นคาํสรุปท่ีกลบัไปตาํหนิฝงูชน 

18. ตอนแรก  ชดัเจนว่า ศกัเคียสตามหาพระเยซู  แต่เมื่อเวลาผ่านไป จริง ๆ แลว้กลายเป็นพระเยซูทรงตามหาศกัเคียส! 
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การตั้งโจทยค์  าถามทีท่  าใหเ้กิดการสงัเกต 

ตอนน้ีเราจะบอกวิธีการสรา้งคาํถามท่ีจะช่วยใหผู้ฟั้งไดส้งัเกตเห็นส่ิงต่าง ๆในเร่ือง  บางครั้งตอ้งใชค้าํถามหลายขอ้เพื่อ

นําไปสู่ขอ้สงัเกตประการเดียว 

แต่ละขอ้สงัเกตจะช่วยใหผู้ฟั้งไดเ้ห็นขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณ จึงย่อคาํน้ีเป็น   ‚SO.‛  

ส่วนคาํถามท่ีช่วยน าไปสู่ขอ้สงัเกตน้ัน เรียกว่า   ‚SOQ.‛     

น่ีจะช่วยใหคุ้ณเขา้ใจนําผูฟั้งไปทีละน้อยเพื่อใหเ้ขาพบขอ้สงัเกต  เหมือนกบัการโรยขนมปังล่อนกเขา้กรง   

1. SOขอ้สงัเกต –คนท่ีดูเหมือนมีทีท่าสนใจพระเยซู  กลบักั้นไม่ใหศ้กัเคียสพบพระเยซู 

         SOQ – คาํถามนําไปสู่ขอ้สงัเกต 

 ในเร่ืองเราเห็นว่า ศกัเคียสอยากพบพระเยซู แต่เขาไม่สามารถเขา้ไปใกลพ้ระองคไ์ด ้ เขาเป็นคนเต้ีย และฝงู

ชนก็กั้นเขาไว ้ คนเหล่าน้ันทาํอะไรที่กั้นไม่ใหศ้กัเคียสเห็นพระเยซู? 

 คุณกาํลงับอกว่า คนท่ีอยากอยู่ใกลพ้ระเยซู กั้นพระองคจ์ากคนท่ีแสวงหาพระองคอ์ย่างน้ันหรือ?  

 คุณคิดอย่างไรกบัเร่ืองน้ี? 

 

2. SO ขอ้สงัเกต – ศกัเคียสตวัเต้ีย แต่ตาํแหน่งสงู เป็นคนมัง่คัง่ เป็นหวัหน้าคนเก็บภาษี แต่มีความตั้งใจท่ีจะเห็นพระ

เยซู เมื่อไปพบพระองคง์่าย ๆ ไม่ได ้ เขาก็มีวิธีของเขาเอง  

SOQ – คาํถามนําไปสู่ขอ้สงัเกต 

 คุณจะอธิบายฐานะทางสงัคม ธุรกิจ และเศรษฐกิจในชุมชนของศกัเคียสอย่างไร? 

 ศกัเคียสใชอ้ิทธิพลทางสงัคมและความรํา่รวยเบ่งทบัฝงูชนหรือไม่? 

 เราเห็นอะไรตรงน้ี? คนสาํคญัท่ีพบพระเยซูดว้ยวิธีธรรมดาไม่ได ้ เขาทาํอะไรสุดขอบ? 

 

3. SO –ขอ้สงัเกต  :แต่การที่เขาจะถูกหวัเราะเยาะ ชายตาํแหน่งสงูกลบัตอ้ง  วิ่งไปตามถนน และปีนตน้ไม ้ แต่นัน่ก็ไม่

ทาํใหศ้กัเคียสเลิกลม้ความตั้งใจ 

SOQ – คาํถามนําไปสู่ขอ้สงัเกต 

 จากเน้ือเร่ือง ผูค้นแถวน้ันคิดอย่างไรกบัศกัเคียส? 

 แมศ้กัเคียสจะเป็นคนสาํคญั แต่เขารูว้่า คนมองว่าเขาเป็นคนไรค่้า  คุณคิดว่า เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองธรรมดาไหม?  

อะไรเป็นเร่ืองเส่ียงสาํหรบัศกัเคียสในการวิ่งไปตามถนนแลว้ปีนตน้ไม?้   
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4. SO – ขอ้สงัเกต: เราเห็นพระเยซูทรงเดินมาตามถนนพรอ้มกบัคนท่ีเบียดเสียดตามพระองคม์า แมว้่าเขาเหล่าน้ันจะ

ผลกัพระองคไ์ปมา พระองคก์ลบัทรงมองผ่านพวกเขา แต่ทรงสงัเกตคนเดียวท่ีไม่ไดอ้ยู่ใกล ้ชายคนน้ีอยู่บนตน้ไม ้! 

 

SOQ – คาํถามนําไปสู่ขอ้สงัเกต 

 เมื่อพระเยซูทรงเดินไปตามถนน  มีผูค้นลอ้มรอบ  พระองคท์รงตอบคนแบบใดในกลุ่มคนน้ัน ?  

 การกระทาํของพระเยซูบอกอะไรเรา? 

 

5. SO – ขอ้สงัเกต:  พระเยซูทรงสนพระทยัศกัเคียสจริง ๆ เพราะพระองคท์รงเรียกชื่อเขา  

SOQ – คาํถามนําไปสู่ขอ้สงัเกต 

       สงสยัวา่ มีคาํพดูอะไรจากพระเยซูท่ีทาํใหเ้ห็นว่า พระองคท์รงสนพระทยัเขาเป็นส่วนตวั 

 

6. SO – ขอ้สงัเกต :พระเยซูทรงเชิญพระองคเ์องไปบา้นของศกัเคียส ในหลายวฒันธรรมเห็นว่า ไม่ควรทาํ  แต่สาํหรบัพระ

เยซูแลว้ พระองคท์รงรูล่้วงหน้าว่า จะตอ้งเกิดอะไรขึ้ น 

      SOQ –คาํถามนําไปสู่ขอ้สงัเกต  

             ใครเป็นผูนํ้าการสนทนา และการเชิญน้ันแปลกอย่างไร?   

 

7. SO –ขอ้สงัเกต     การท่ีพระเยซูทรงแหงนพระพกัตรข์ึ้ นไป ทุกคนก็ตอ้งเงยหน้าตามดูว่า เกิดอะไรขึ้ น ทั้งพระเยซูและ

คนทั้งหลายก็เห็น ศกัเคียสบนตน้ไมพ้รอ้ม ๆ กนั ! แต่เขากลบัไม่กลวั หรือไม่รูสึ้กอายเลยทั้ง ๆ ท่ีผูค้นทั้งกลุ่มเห็นเขา   

เขารูสึ้กดีใจมาก   

SOQ – คาํถามนําไปสู่ขอ้สงัเกต 

 เคยอยู่กนัเป็นกลุ่มแลว้มีใครชวนใหเ้งยหน้ามองดูอะไรขา้งบนสกัอย่างบา้งไหม?  

 คนในกลุ่มจะทาํอย่างไร?    

 จากเร่ือง เราคิดว่า นอกจากพระเยซูแลว้ มีใครเห็นศกัเคียสบนตน้ไมอ้ีก?  

  เขาจึงถูกจบัตา ทุกคนเห็นเขา เขาจะรูสึ้กอย่างไรเมื่อทุกคนมองเขาในสภาพน้ัน คนตาํแหน่งสงู ขึ้ นไปอยู่บน

ตน้ไม?้ 

 เขาพยายามซ่อนตวั หรือแกต้วัหรือเปล่า? 

 จากเร่ือง สงสยัจริงว่า เขารูสึ้กอย่างไร? 
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8. SO –ขอ้สงัเกต:    ศกัเคียสไม่รีรอท่ีจะตอบ เมื่อพระเยซูทรงเรียก เขารีบปีนตน้ไมล้งมา  

SOQ – คาํถามนําไปสู่ขอ้สงัเกต 

ศกัเคียสทาํอย่างไรเมื่อพระเยซูทรงเรียกเขาลงมา   เขาทาํอย่างไร ?  

 

9. SO – ขอ้สงัเกต : แมว้่าคนทั้งหลายจะต่อว่า   พวกเขาตาํหนิท่ีพระเยซูไปเป็นแขกในบา้นของคนบาป   พระองค"์

พระองคเ์ขา้ไปพกัอยู่กบัคนบาป" แสดงว่า พระองคท์รงไปบา้นเขาแลว้ 

ตอนท่ีศกัเคียสกบัพระเยซูรูว้่า คนกาํลงัวิพากษ์วิจารณก์ารที่พระเยซูไปบา้นศกัเคียสน้ัน ยงัไม่ชดัเจนเท่าไร  แต่ต่อมาใน

เร่ือง ส่ิงท่ีพระเยซูตรสักบัคนทั้งหลายต่อหน้าศกัเคียสซิ  เราเห็นว่า ทั้งเขาและพระองค ์ รูว้่าพวกเขากาํลงัด่าว่าอยู่ 

ศกัเคียสไม่สยบกบัคาํนินทาว่ากล่าวของพวกน้ัน  ศกัเคียสยินดีตอ้นรบัพระองค ์  

     SOQ – คาํถามนําไปสู่ขอ้สงัเกต 

 ผูค้นบ่นว่าศกัเคียส ทาํใหเ้รารูว้่า คนเหล่าน้ันคิดว่าตวัเองดีกว่าศกัเคียส  มนัส่งผลอะไรใหศ้กัเคียสหรือเปล่า?   

 เขาตอบกลบัการบ่นว่าของคนพวกน้ันอย่างไร ?   

 มีวิธีตอบกลบัคนเหล่าน้ีอย่างอื่นอีกไหม?   

 เราเรียนรูอ้ะไรจากปฏิกริยาของศกัเคียสท่ีมีต่อฝงูชน?  

 

10. SO –ขอ้สงัเกต การท่ีคนวิจารณว์่า พระเยซูทรงไปบา้นคนบาป  แสดงว่า คนเหล่าน้ันไม่คิดว่าตวัเองเป็นคนบาป 

SOQ – คาํถามนําไปสู่ขอ้สงัเกต 

 เราเห็นสภาพจิตวิญญาณของศกัเคียสจากส่ิงท่ีพดูกนัในหมู่คนไหม?  

 ดูจากส่ิงท่ีพดูกนัในหมู่คน  พวกเขาคิดอย่างไรกบัตวัเอง? 

 

11. SO –ขอ้สงัเกต : ฝงูชนทาํตวัเหมือนกบัว่า พวกเขาเป็นผู ้“ติดตาม”พระเยซู   พวกเขาตามไป เบียดกนั  แมค้าํวิจารณจ์ะ

ทาํใหเ้ห็นว่า พวกเขาสนใจว่า พระเยซูทรงไปรบัประทานอาหารกบัใคร  แต่พวกเขาคงคิดว่า พระเยซูน่าจะไปบา้นของ

พวกเขามากกว่า  ความจริงแลว้ ฝงูชนแสดงใหเ้ห็นว่า พวกเขาไม่นับถือพระองคเ์ลยจากการที่ไม่เห็นดว้ยกบัพระองค ์

 

SOQ – คาํถามนําไปสู่ขอ้สงัเกต 

 ตอนตน้เร่ือง มีอะไรที่บอกว่า คนเหล่าน้ันเป็นผูติ้ดตามพระเยซูบา้งไหม?   

 คนเบียดกนัไหลไปมา จากการกระทาํของเขา และความสนใจว่า พระเยซูกาํลงัตรสักบัใครเป็นส่วนตวั ฉากน้ี 

บอกอะไรเราบา้ง?    

 แต่เอาเขา้จริง  พวกเขาแสดงความนับถือพระเยซูหรือไม่?  
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12. SO –ขอ้สงัเกต :ฝงูชนน้ีเป็นกลุ่มคนช่างค่อนขอด  พวกเขามีความเชื่อแต่ไม่กลา้ที่จะถามพระเยซูตรง ๆ  พวกเขาไม่รู ้

ว่า พระองคท์รงมีฤทธ์ิอย่างไรบา้ง  พวกเขาคิดว่า พระเยซูไม่ไดย้ินการบ่นว่าของพวกเขา 

SOQ – คาํถามนําไปสู่ขอ้สงัเกต 

 จาํไดไ้หมว่าพวกเขาสบัสน  ดงัน้ันเขาจึงถามพระเยซู เหตุใดจึงทรงท้ิงพวกเขาไปเพื่อไปเยี่ยมบา้นของคนบาป  

เปล่าเลย ไม่ไดถ้าม  พวกเขาทาํอะไร?   

 พฤติกรรมของพวกเขาบอกว่า เขาเคารพพระองคห์รือไม่?   

 

13. SO – ศกัเคียสผูม้ัง่คัง่ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าเขาคิดอย่างไรเมื่อเขาเสนอท่ีจะใหท้รพัยค์ร่ึงหน่ึงแก่คนยากจน  

     SOQ – คาํถามนําไปสู่ขอ้สงัเกต 

 คาํสญัญาที่แสดงน้ําใจของศกัเคียสคืออย่างไร ?  

 ทาํใหเ้ราเห็นทศันคติของเขาหรือไม่ ?  

 

14. SO ขอ้สงัเกต: ศกัเคียสประกาศว่า หากเขาไดโ้กหกเพื่อเอาส่ิงใดไปจากใครก็ตาม เขาตอ้งการคืนใหค้นน้ันส่ีเท่า เขา

ไม่ไดก้ล่าวว่า “ถา้”  เขาทาํผิดจริง และพรอ้มท่ีจะคืนส่ิงท่ีเขาขโมยไปส่ีเท่า   ศกัเคียสสญัญาจากความตั้งใจของเขาเอง  

บางคนอาจกล่าวว่า เขาใหเ้งินคนจนอยู่แลว้  แต่จากความเห็นของฝงูชน ทาํใหเ้รารูว้่าเขาเป็นคนอย่างไรจริง ๆ 

หากเขาเป็นคนเก็บภาษีท่ีใหเ้งินคร่ึงหน่ึงแก่คนยากจน  บางทีเขาอาจเคยทาํแบบลบั ๆ ไปแลว้ แต่การที่จะคืนใหก้บัคน

ท่ีเขาเคยโกงส่ีเท่าน้ัน ทาํใหฝ้งูชนมองเขาเป็นคนชอบธรรมไปเลย 

ส่ิงท่ีเรารูจ้กัเร่ืองก็คือว่า ในจุด ๆ หน่ึง ศกัเคียสเขายอมรบัว่า เขาเป็นคนบาป และตอ้งการทาํทุกส่ิงใหถู้กตอ้ง  พระเยซู

ตรสัว่า ความรอดเกิดขึ้ นในวนัน้ัน  เราเห็นจริง ๆ ว่า ศกัเคียสแสดงความมีน้ําใจอย่างมาก  

 SOQ – คาํถามนําไปสู่ขอ้สงัเกต 

 จากเร่ือง ศกัเคียสถูกจบัไดว้่าทาํผิด และตอ้งถูกลงโทษทางกฎหมายหรือเปล่า แลว้ตอนน้ีเขาพยายามชดใช้

เพื่อใหพ้น้ผิด ใช่ไหม?    

 จากเร่ือง คุณเห็นไหมว่า ศกัเคียสเคยคืนเงินใหค้นยากจนมาก่อน หรือเขาเพิ่งตดัสินใจทาํเมื่อพระเยซูมาเยี่ยม

บา้นเขา?   

 จากความเห็นของฝงูชน  เขาเป็นคนท่ีซ่ือสตัยใ์นการเก็บภาษี และแบ่งเงินคร่ึงหน่ึงใหค้นจนอยู่แลว้หรือเปล่า?     

 ท่ีศกัเคียสตอ้งกลบัไปหาคนท่ีเขาเคยโกง แลว้คืนเงิน... คุณคิดว่ามนัยากหรือเปล่า?   

 จากเร่ือง เห็นไหมว่า การพบพระเยซูทาํใหช้ีวิตศกัเคียสเปล่ียนไป  เปล่ียนไปอย่างไร?    

15. SO –ขอ้สงัเกต: ตอนแรกเราคิดว่า ศกัเคียสอาจจะพยายามซ้ือการยอมรบัจากพระเยซู   แต่เรารูว้่า ท่ีเขามาเชื่อในพระ

เยซูวนัน้ัน เพราะพระเยซูตรสักบัเขาว่า “วนัน้ี ความรอดมาถึงบา้นน้ีแลว้” ศกัเคียสเป็นคนเดียวในเร่ืองท่ียอมรบัว่า

ตนเองเป็นคนบาป และป็นคนเดียวท่ีไดร้บัความรอด 
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SOQ – คาํถามนําไปสู่ขอ้สงัเกต 

 มีกี่คนในเร่ืองท่ีดูเหมือนสนใจพระเยซู?  

 คุณคิดว่า ศกัเคียสพยายามเอาใจพระเยซูหรือเปล่า?  

 มีอะไรในเร่ืองท่ีช่วยใหเ้รารูว้่า ศกัเคียสไดเ้ปล่ียนแปลงชีวิตฝ่ายวิญญาณจริงหรือไม่?  

 ประโยคท่ีพระเยซูกล่าวถึงศกัเคียส แสดงว่า ศกัเคียสไดก้ลบัใจเช่ือแลว้ใช่ไหม  

 ใครในเร่ืองท่ียอมรบัว่าตนเป็นคนบาป?  

 ใครในเร่ืองท่ีไม่เห็นว่าตนเป็นคนบาป?  

 จากทุกคนในเร่ือง ใครไดร้บัความรอด?  

 เราพบอะไรที่เป็นความแตกต่างของคนท่ีมาพบพระเยซู แต่พวกหน่ึงมาเชื่อ และอีกพวกไม่เชื่อ?   

 

16. SO – ขอ้สงัเกต:พระเยซูตรสัตรง ๆ กบัศกัเคียส ว่า  “วนัน้ีความรอดมาถึงบา้นน้ีแลว้”  ทรงกล่าวต่อไปว่า “เพราะ

ศกัเคียสเป็นลูกของอบัราฮมัดว้ย”  มีคนอื่นอยู่ในฉากน้ีดว้ย  ยิ่งกว่าน้ัน จากคาํตรสัของพระเยซู เราเห็นว่า พระองค์

กาํลงัหนัไปตรสักบัใคร  และพระองคท์รงปกป้องศกัเคียสจากคาํวิจารณข์องคนเหล่าน้ัน 

 

SOQ –คาํถามนําไปสู่ขอ้สงัเกต  

 ในเร่ืองน้ี ขณะท่ีศกัเคียสกาํลงัรบัเช่ือ ดูเหมือนว่าทั้งสองคุยกนัอยู่สองคนเท่านน้ัน  แต่เมื่อพระเยซูตรสัว่า In  

“เพราะคนน้ีเป็นลูกของอบัราฮมัดว้ย”  คุณเห็นขอ้บ่งชี้ ท่ีทาํใหรู้ว้่า อยู่กนัหลายคนไหม?   

 ตอนแรก พระเยซูตรสักบัศกัเคียส แต่แลว้ก็ตรสัว่า “คนน้ี”  คุณคิดว่า พระองคต์รสักบัใคน 

  พระเยซูทรงปกป้องศกัเคียสบา้งหรือไม่? 

  พระเยซูทรงพยายามใหค้นเหล่าน้ีเห็นตวัเอง และเห็นศกัเคียสอย่างไร? 

  

17. SO – ขอ้สงัเกต: คาํของพระเยซูที่บอกเป้าหมายการเสด็จมาว่า “เรามาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผูท่ี้หลงหายไปใหร้อด”   

เป็นคาํที่ใหเ้กียรติกบัศกัเคียสมากทีเดียว  และเป็นคาํสรุปท่ีกลบัไปตาํหนิฝงูชน  

SOQ – คาํถามนําไปสู่ขอ้สงัเกต 

 พระเยซูตรสัตอนทา้ยว่า เป้าหมายท่ีพระองคม์าในโลกก็เพื่อ “แสวงหาและช่วยผูท่ี้หลงหายไปใหร้อด”  คุณ

เห็นอะไรในประโยคสรุปน้ี?    

 คุณคิดว่า พระเยซูพยายามทาํใหฝ้งูชนหนักลบัมามองตวัเองไหม?  

 อธิบายความคิดเห็นของคุณ   
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18. SO –ขอ้สงัเกต  ตอนแรก  ชดัเจนว่า ศกัเคียสตามหาพระเยซู  แต่เมื่อเวลาผ่านไป จริง ๆ แลว้กลายเป็นพระเยซูทรง

ตามหาศกัเคียส! 

SOQ –คาํถามนําไปสู่ขอ้สงัเกต 

 มาถึงตอนน้ี คุณจะพดูไดไ้หมว่า ศกัเคียสกาํลงัตามหาพระเยซู? 

 อะไรที่เป็นตวับอกว่า เขาตามพระเยซู? 

 มองอีกที  คุณจะพดูไดไ้หมว่า พระเยซูทรงตามหาศกัเคียส? 

 อะไรเป็นตวับ่งบอก? 

 ดงัน้ัน อะไรเป็นอะไรกนัแน่?  ศกัเคียสตามหาพระเยซู หรือพระองคต์ามหาศกัเคียส? 

 ถูกทั้งสองกรณีใช่ไหม?  คุณคิดอย่างไร? 

 

การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณทีเ่ห็น 

ขั้นตอนต่อไปก็คือ เตรียมการปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  เพื่อช่วยใหคุ้ณเห็นว่า การปรบัใชแ้ต่ละอย่างจะตอ้งอยู่บนขอ้สงัเกตขอ้ใด

ขอ้หน่ึง   เราจะวางรายการขอ้สงัเกตอีกครั้ง แต่ละครั้งจะตามดว้ยการปรบัใชฝ่้ายวิญญาณท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 

ท่ีสุด  เราจะช่วยใหคุ้ณตั้งโจทยค์าํถามเพื่อนําไปสู่การปรบัใช ้  ช่วงน้ี คุณจะพบขอ้สงัเกต จากน้ันตามดว้ยการปรบัใช ้แลว้

คาํถามท่ีนําไปสู่การปรบัใช ้

ท่ีทาํซํ้าเช่นน้ี เพื่อใหเ้ห็นวิธีการใชโ้จทยค์าํถามนําผูฟั้งไปสู่ขอ้สงัเกต   ขอ้สงัเกตสู่การปรบัใช ้ และคาํถามท่ีนําไปสู่การปรบั

ใช ้  การตั้งโจทยค์าํถามเพื่อนําใหผู้อ้ื่นไดค้น้พบขุมทรพัย ์เป็นส่วนท่ีทา้ทายท่ีสุดของการเล่าเร่ืองเจาะใจ  

SO คือขอ้สงัเกต  SA คือการปรชัใชฝ่้ายวิญญาณ 

1. SO –ขอ้สงัเกต  คนอื่น ๆ ท่ีสนใจพระเยซู บงัศกัเคียสไม่ใหเ้ห็นพระเยซู และทาํใหเ้ขาเขา้ใกลพ้ระองคไ์ม่ได ้ 

         SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ เราที่ติดตามพระเยซู บางครั้งเรามุ่งเขา้ใกลช้ิดพระองค ์ทาํตวัเคร่ง   จนทาํใหค้นอื่นไม่

อยากมาพบพระองคโ์ดยไม่เจตนา โดยไม่ระวงัตวั    

 

2.     SO –ขอ้สงัเกต    ศกัเคียสเป็นคนเต้ีย แต่มีตาํแหน่งสงู เป็นคนรวย และยงัเป็นหวัหน้าคนเก็บภาษี เขาตั้งใจแน่วแน่ท่ี

จะเห็นพระเยซู และในเมื่อเห็นพระองคต์รง ๆ ไม่ได ้เขาก็หาทางอื่น  

SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  เมื่อเราตอ้งการติดตามพระเยซู  เราตอ้งพรอ้มท่ีท้ิงความเย่อหยิ่ง และทาํส่ิงท่ีจะช่วย

ใหเ้ราไดแ้สวงหาพระองค ์และติดตามพระองค ์  
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3.    SO –ขอ้สงัเกต     แต่การที่เขาจะถูกหวัเราะเยาะ ชายตาํแหน่งสงูกลบัตอ้ง  วิ่งไปตามถนน และปีนตน้ไม ้ แต่นัน่ก็ไม่

ทาํใหศ้กัเคียสเลิกลม้ความตั้งใจ  

       SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  เราตอ้งไม่ยอมใหค้วามเย่อหยิ่ง หรือความกลวัคาํพดูของคนอื่น มากั้นเราไม่ใหรู้จ้กั

พระเยซู   แมเ้ขาจะคิดว่า เราโง่ หรือเราตํา่ตอ้ย  แต่เราตอ้งเดินหน้าต่อไป  

4.    SO –ขอ้สงัเกต     เราเห็นพระเยซูทรงเดินมาตามถนนพรอ้มกบัคนท่ีเบียดเสียดตามพระองคม์า แมว้่าเขาเหล่าน้ันจะ

ผลกัพระองคไ์ปมา พระองคก์ลบัทรงมองผ่านพวกเขา แต่ทรงสงัเกตคนเดียวท่ีไม่ไดอ้ยู่ใกล ้ชายคนน้ีอยู่บนตน้ไม !้    

       SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  หลายคนในวนัน้ัน พยายามใหพ้ระเจา้พอพระทยั ทาํทีเหมือนสนใจพระเยซู  แต่พระ

เยซูกลบัไม่สนพระทยัพวกเขา ทรงเลือกคนเดียวเท่าน้ัน  คนในโลกก็ทาํตวัเหมือนสนใจพระเจา้ แต่พวกเขาไม่จริงใจ แบบ

เดียวกบัคนในเร่ือง  พระเยซูทรงเรียกคนท่ีจริงใจ   พระเจา้ทรงรูจ้กัใจของเรา และทรงรูว้่าเราติดตามพระองคจ์ริงหรือไม ่ 

5. SO –ขอ้สงัเกต  พระเยซูทรงสนพระทยัศกัเคียสจริง ๆ เพราะพระองคท์รงเรียกชื่อเขา 

    SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  ณ ตรงน้ี เราเห็นพระเจา้ผูท้รงรูจ้กัมนุษยเ์ป็นส่วนตวั   ทรงรูว้่าเราเป็นใครชื่ออะไร หาก

เราเขา้ใจว่า พระเจา้ทรงเมตตาต่อทุกคนท่ีแสวงหาพระองค ์ เราปรารถนาใหพ้ระองคท์รงรูจ้กัชื่อของเรา การที่ทรงรูจ้กัเรา

คนน้ี... ทาํใหเ้รารูสึ้กอบอุ่น  ศกัเคียสกระตือรือรน้ท่ีจะพบพระเยซู ดงัน้ัน เมื่อพระองคท์รงเรียกชื่อเขา  เขาจึงตอบพระองค์

ดว้ยความยินดี  

6.   SO –ขอ้สงัเกต  พระเยซูทรงเชิญพระองคเ์องไปบา้นของศกัเคียส ในหลายวฒันธรรมเห็นว่า ไม่ควรทาํ    แต่สาํหรบั

พระเยซูแลว้ พระองคท์รงรูล่้วงหน้าว่า จะตอ้งเกิดอะไรขึ้ น 

      SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  การที่พระเยซูพอพระทยัท่ีจะไปอยู่กบัคนท่ีแสวงหาพระองคเ์ป็นเร่ืองน่าทึ่งและหนุนใจ 

เรามาก  

7.   SO –ขอ้สงัเกต   การที่พระเยซูทรงแหงนพระพกัตรข์ึ้ นไป ทุกคนก็ตอ้งเงยหน้าตามดูว่า เกิดอะไรขึ้ น ทั้งพระเยซูและคน   

ทั้งหลายก็เห็น ศกัเคียสบนตน้ไมพ้รอ้ม ๆ กนั ! แต่เขากลบัไม่กลวั หรือไม่รูสึ้กอายเลยทั้ง ๆ ท่ีผูค้นทั้งกลุ่มเห็นเขา   เขา

รูสึ้กดีใจมาก   

       SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  เมื่อคนท่ีไม่เชื่อ หรือตามพระเจา้อย่างไม่ซ่ือสตัยม์องเราและคิดว่า การที่เราอยากรูจ้กั

พระเจา้เป็นเร่ืองไรส้าระ   เราตอ้งไม่ยอมใหค้วามคิดของเขามีอิทธิพลเหนือเรา  เมื่อเรารูว้่า พระเจา้ทรงสนพระทยัในตวัเรา

เจาะจงเป็นส่วนตวั  เราจึงควรตอบพระองคด์ว้ยความยินดี  

8.  SO –ขอ้สงัเกต   . ศกัเคียสไม่รีรอท่ีจะตอบ เมื่อพระเยซูทรงเรียก เขารีบปีนตน้ไมล้งมา  
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     SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ   หากพระเจา้ทรงเรียกเราใหท้าํอะไร เราตอ้งตอบสนองทนัทีตามท่ีพระองคท์รงสัง่  

ความเชื่อฟังท่ีเชื่องชา้ อาจเท่ากบัความไม่เชื่อฟัง     

9.  SO –ขอ้สงัเกต    แมว้่าคนทั้งหลายจะต่อว่า   พวกเขาตาํหนิท่ีพระเยซูไปเป็นแขกในบา้นของคนบาป   พระองค"์

พระองคเ์ขา้ไปพกัอยู่กบัคนบาป" แสดงว่า พระองคท์รงไปบา้นเขาแลว้ 

ตอนท่ีศกัเคียสกบัพระเยซูรูว้่า คนกาํลงัวิพากษ์วิจารณก์ารที่พระเยซูไปบา้นศกัเคียสน้ัน ยงัไม่ชดัเจนเท่าไร  แต่ต่อมาในเร่ือง 

ส่ิงท่ีพระเยซูตรสักบัคนทั้งหลายต่อหน้าศกัเคียสซิ  เราเห็นว่า ทั้งเขาและพระองค ์ รูว้่าพวกเขากาํลงัด่าว่าอยู่ ศกัเคียสไม่

สยบกบัคาํนินทาว่ากล่าวของพวกน้ัน  ศกัเคียสยินดีตอ้นรบัพระองค ์  

      SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  เราอาจจะเร่ิมตน้ดี แต่เราตอ้งทาํต่อไป แมว้่าใคร ๆ หรือเหล่าคนเคร่งศาสนา จะ

วิพากษ์วิจารณอ์ย่างไรก็ตาม   

10. SO –ขอ้สงัเกต  การที่คนวิจารณว์่า พระเยซูทรงไปบา้นคนบาป  แสดงว่า คนเหล่าน้ันไม่คิดว่าตวัเองเป็นคนบาป 

      SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ คนท่ีเย่อหยิ่งน้ัน มกัพิพากษาตวัเอง  อย่าเป็นเหมือนคนเย่อหยิ่งท่ีคิดว่าตวัเองไม่บาป   

11. SO –ขอ้สงัเกต      ฝงูชนทาํตวัเหมือนกบัว่า พวกเขาเป็นผู ้“ติดตาม”พระเยซู   พวกเขาตามไป เบียดกนั  แมค้าํ

วิจารณจ์ะทาํใหเ้ห็นว่า พวกเขาสนใจว่า พระเยซูทรงไปรบัประทานอาหารกบัใคร  แต่พวกเขาคงคิดว่า พระเยซูน่าจะไปบา้น

ของพวกเขามากกว่า  ความจริงแลว้ ฝงูชนแสดงใหเ้ห็นว่า พวกเขาไม่นับถือพระองคเ์ลยจากการที่ไม่เห็นดว้ยกบัพระองค ์

SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  ไม่ใช่ทุกคนท่ีบอกว่าเป็นผูติ้ดตามพระเยซูถือจะรูจ้กัหรือนับถือพระองคจ์ริง ๆ  คนท่ี

เคร่งศาสนาน้ัน ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะเคารพพระคาํของพระเจา้   

12. SO –ขอ้สงัเกต 12 ฝงูชนน้ีเป็นกลุ่มคนช่างค่อนขอด  พวกเขามีความเชื่อแต่ไม่กลา้ที่จะถามพระเยซูตรง ๆ  พวกเขาไม่

รูว่้า พระองคท์รงมีฤทธ์ิอย่างไรบา้ง  พวกเขาคิดว่า พระเยซูไม่ไดย้ินการบ่นว่าของพวกเขา 

       SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ    ฝงูชนก็เหมือนคนสมยัน้ี คือทาํเหมือนกบัว่า พระเจา้ไม่ทรงไดย้ินส่ิงท่ีเขาพดูกระซิบ

กระซาบกนั  พวกเขาคิดว่า พระองคไ์ม่ทรงเห็นส่ิงท่ีเขาทาํในท่ีมืด   

13. SO –ขอ้สงัเกต 13  ศกัเคียสผูม้ัง่คัง่ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าเขาคิดอย่างไรเมื่อเขาเสนอท่ีจะใหท้รพัยค์ร่ึงหน่ึงแก่คนยากจน  

      SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  การพบพระเยซูจริง ๆ  จะทาํใหค้นน้ันเปล่ียนมุมมองโลก เปล่ียนทศันคติ  

14. SO –ขอ้สงัเกต  ศกัเคียสประกาศว่า หากเขาไดโ้กหกเพื่อเอาส่ิงใดไปจากใครก็ตาม เขาตอ้งการคืนใหค้นน้ันส่ีเท่า เขา

ไม่ไดก้ล่าวว่า “ถา้”  เขาทาํผิดจริง และพรอ้มท่ีจะคืนส่ิงท่ีเขาขโมยไปส่ีเท่า   ศกัเคียสสญัญาจากความตั้งใจของเขาเอง  บาง

คนอาจกล่าวว่า เขาใหเ้งินคนจนอยู่แลว้  แต่จากความเห็นของฝงูชน ทาํใหเ้รารูว้่าเขาเป็นคนอย่างไรจริง ๆ 
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หากเขาเป็นคนเก็บภาษีท่ีใหเ้งินคร่ึงหน่ึงแก่คนยากจน  บางทีเขาอาจเคยทาํแบบลบั ๆ ไปแลว้ แต่การที่จะคืนใหก้บัคนท่ีเขา

เคยโกงส่ีเท่าน้ัน ทาํใหฝ้งูชนมองเขาเป็นคนชอบธรรมไปเลย 

ส่ิงท่ีเรารูจ้กัเร่ืองก็คือว่า ในจุด ๆ หน่ึง ศกัเคียสเขายอมรบัว่า เขาเป็นคนบาป และตอ้งการทาํทุกส่ิงใหถู้กตอ้ง  พระเยซูตรสั

ว่า ความรอดเกิดขึ้ นในวนัน้ัน  เราเห็นจริง ๆ ว่า ศกัเคียสแสดงความมีน้ําใจอย่างมาก  

      SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  ศกัเคียสเป็นคนรวย เป็นหวัหน้าคนเก็บภาษีท่ีกลายมาเปล่ียนไป เขาไม่โลภอีกต่อไป 

กลายเป็นคนซ่ือสตัยม์ีน้ําใจ  เขาถ่อมตนโดยบอกว่า ท่ีเขาทาํผิดต่อใคร  โกหกใครมาก็จะชดใชใ้หส่ี้เท่า เมื่อเรามาเชื่อพรเยซู

และยอมรบัผิด  เราควรแสดงความถ่อมใจ และเต็มใจท่ีจะกลบัไปแกไ้ขความผิดพลาดในอดีต  

15. SO –ขอ้สงัเกต  ตอนแรกเราคิดว่า ศกัเคียสอาจจะพยายามซ้ือการยอมรบัจากพระเยซู   แต่เรารูว้่า ท่ีเขามาเชื่อในพระ

เยซูวนัน้ัน เพราะพระเยซูตรสักบัเขาว่า “วนัน้ี ความรอดมาถึงบา้นน้ีแลว้” ศกัเคียสเป็นคนเดียวในเร่ืองท่ียอมรบัว่าตนเอง

เป็นคนบาป และป็นคนเดียวท่ีไดร้บัความรอด 

      SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  ความรอดไม่มาถึงคนท่ีไม่ยอมรบัว่าตนเองเป็นคนบาป  

16. SO –ขอ้สงัเกต  ในเร่ือง พระเยซูตรสัตรง ๆ กบัศกัเคียส ว่า  “วนัน้ีความรอดมาถึงบา้นน้ีแลว้”  ทรงกล่าวต่อไปว่า 

“เพราะศกัเคียสเป็นลูกของอบัราฮมัดว้ย”  มีคนอื่นอยู่ในฉากน้ีดว้ย  ยิ่งกว่าน้ัน จากคาํตรสัของพระเยซู เราเห็นว่า พระองค์

กาํลงัหนัไปตรสักบัใคร  และพระองคท์รงปกป้องศกัเคียสจากคาํวิจารณข์องคนเหล่าน้ัน 

      SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  เราเห็นพระเยซูทรงทาํบางส่ิงใหก้บัศกัเคียส และเขาก็หนัมาเชื่อในพระองค ์ เวลาน้ัน

ฝงูชนช่างวิจารณต่์างเฝ้าดูอยู่  พระเยซูยงัคงพยายามเขา้ถึงพวกเขา ใหพ้วกเขาไดต้ระหนักว่า ตนเองก็มีความตอ้งการ

เหมือนศกัเคียส     และควรจะเปิดใจรูว้่า ศกัเคียสมีค่าพอท่ีจะไดค้วามสนใจจากพระเจา้    วนัน้ี ยงัมีคนท่ีคิดว่าตวัเองชอบ

ธรรม คอยวิพากษ์วิจารณค์นท่ีมีชีวิตเปล่ียนแปลงเพราะพระเยซูคริสต ์ 

17.  SO –ขอ้สงัเกต     คาํของพระเยซูที่บอกเป้าหมายการเสด็จมาว่า “เรามาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผูท่ี้หลงหายไปให้

รอด”   เป็นคาํที่ใหเ้กียรติกบัศกัเคียสมากทีเดียว  และเป็นคาํสรุปท่ีกลบัไปตาํหนิฝงูชน  

       SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  หากเราตอ้งการใหพ้ระเจา้ทรงตอบรบัเรา  เราตอ้งยอมรบัว่าเราหลงทางและตอ้งยอม

ใหพ้ระเจา้ทรงช่วยเรา 

18.  SO –ขอ้สงัเกต  ตอนแรก  ชดัเจนว่า ศกัเคียสตามหาพระเยซู  แต่เมื่อเวลาผ่านไป จริง ๆ แลว้กลายเป็นพระเยซูทรง

ตามหาศกัเคียส! 

       SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  ในเร่ืองเราเห็นว่า ศกัเคียสตามพระเยซูจริง ๆ  แต่พระเยซูก็ทรงตามหาเขาเช่นกนั ทั้ง

สองกรณีเป็นจริง   เราตอ้งแสวงหาพระเจา้ แต่ใหรู้เ้สมอว่า พระเจา้ทรงแสวงหาเรา  



127 
 

การตั้งโจทยค์  าถามเพ่ือน าไปสู่การปรบัใช ้ 

ในท่ีสุด เราก็มามองดูคาํถามท่ีจะนําสู่การปรบัใช ้ ขอ้สงัเกตฝ่ายวิญญาณ และการปรบัใชฝ่้ายวิญญาณน้ันถูกวางเรียง

กนัอีกครั้งเพื่อคุณจะไดเ้ห็นขั้นตอนตามลาํดบั   ใหส้งัเกต การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณท่ีมาจากโจทยค์าํถามน้ัน  

ส่วนโจทยค์าํถามฝ่ายวิญญาณจะเขียนลงไปขา้งล่าง ในคาํย่อ ‚SAQ.‛ 

 

1. SO –ขอ้สงัเกต  คนอื่น ๆ ท่ีสนใจพระเยซู บงัศกัเคียสไม่ใหเ้ห็นพระเยซู และทาํใหเ้ขาเขา้ใกลพ้ระองคไ์ม่ได ้        

SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ เราที่ติดตามพระเยซู บางครั้งเรามุ่งเขา้ใกลช้ิดพระองค ์ทาํตวัเคร่ง  จนทาํใหค้นอื่นไม่

อยากมาพบพระองคโ์ดยไม่เจตนา โดยไม่ระวงัตวั    

   SAQ –โจทยค์าํถามนําสู่การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  

 เป็นไปไดไ้หมท่ีคนท่ีทาํตวัเคร่งจะกลายเป็นอุปสรรคของคนท่ีแสวงหาพระเจา้? 

 มนัเกิดขึ้ นไดอ้ย่างไร 

 

2.     SO –ขอ้สงัเกต    ศกัเคียสเป็นคนเต้ีย แต่มีตาํแหน่งสงู เป็นคนรวย และยงัเป็นหวัหน้าคนเก็บภาษี เขาตั้งใจแน่วแน่ท่ี

จะเห็นพระเยซู และในเมื่อเห็นพระองคต์รง ๆ ไม่ได ้เขาก็หาทางอื่น  

        SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  เมื่อเราตอ้งการติดตามพระเยซู  เราตอ้งพรอ้มท่ีท้ิงความเย่อหยิ่ง และทาํส่ิงท่ีจะช่วย

ใหเ้ราไดแ้สวงหาพระองค ์และติดตามพระองค ์  

       SAQ –โจทยค์าํถามนําสู่การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ 

 ทุกวนัน้ี เรายงัตอ้งท้ิงความเย่อหยิ่งเพื่อมาใกลพ้ระเยซูเหมือนท่ีศกัเคียสทาํหรือไม่? 

 เวลาน้ันเมื่อไร? 

 มีใครท่ีจะแบ่งปันช่วงเวลาแบบน้ันบา้ง? 

 

3.    SO –ขอ้สงัเกต     แต่การที่เขาจะถูกหวัเราะเยาะ ชายตาํแหน่งสงูกลบัตอ้ง  วิ่งไปตามถนน และปีนตน้ไม ้ แต่นัน่ก็ไม่

ทาํใหศ้กัเคียสเลิกลม้ความตั้งใจ  

        SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ    เราตอ้งไม่ยอมใหค้วามเย่อหยิ่ง หรือความกลวัคาํพดูของคนอื่น มากั้นเราไม่ใหรู้จ้กั

พระเยซู   แมเ้ขาจะคิดว่า เราโง่ หรือเราตํา่ตอ้ย  แต่เราตอ้งเดินหน้าต่อไป  

SAQ – โจทยค์าํถามนําสู่การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ 
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 มีคนท่ีถูกเยาะเยย้เพราะแสวงหาพระเจา้หรือไม่?  

 รูสึ้กอย่างไรเมื่อถูกเยาะเยย้? 

 คุณหรือเพื่อนของคุณเคยถูกลอ้เลียนเพราะติดตามพระเจา้หรือเปล่า?  คุณเคยตอ้งทาํส่ิงท่ีถ่อมตนมาก ๆ 

เพื่อแสวงหาพระเจา้หรือไม่?  

 เราอยากจะหนีจากการลอ้เลียน เยาะเยย้น้ันไหม?  

 มีอะไรในเร่ืองศกัเคียสท่ีช่วยเราตดัสินใจถูกตอ้ง?  

 

4.    SO –ขอ้สงัเกต     เราเห็นพระเยซูทรงเดินมาตามถนนพรอ้มกบัคนท่ีเบียดเสียดตามพระองคม์า แมว้่าเขาเหล่าน้ันจะ

ผลกัพระองคไ์ปมา พระองคก์ลบัทรงมองผ่านพวกเขา แต่ทรงสงัเกตคนเดียวท่ีไม่ไดอ้ยู่ใกล ้ชายคนน้ีอยู่บนตน้ไม !้ เรา  

       SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  หลายคนในวนัน้ัน พยายามใหพ้ระเจา้พอพระทยั ทาํทีเหมือนสนใจพระเยซู  แต่พระ

เยซูกลบัไม่สนพระทยัพวกเขา ทรงเลือกคนเดียวเท่าน้ัน  คนในโลกก็ทาํตวัเหมือนสนใจพระเจา้ แต่พวกเขาไม่จริงใจ แบบ

เดียวกบัคนในเร่ือง  พระเยซูทรงเรียกคนท่ีจริงใจ   พระเจา้ทรงรูจ้กัใจของเรา และทรงรูว้่าเราติดตามพระองคจ์ริงหรือไม ่ 

      SAQ – โจทยค์าํถามนําสู่การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ 

 คิดว่ามีกี่เปอรเ์ซนตข์องคนในโลกท่ีนับถือศาสนา?  

 เคยพบคนเคร่งศาสนาท่ีไม่ใช่คนตามพระเจา้จริง ๆ หรือไม่?  

 จากคนท่ีเชื่อในศาสนาทั้งโลกน้ี คุณคิดว่า มีคนท่ีแค่ตามศาสนา กบัคนท่ีตามหาพระเจา้จริง ๆไหม?  

 อะไรในเร่ืองท่ีบอกใหรู้ว้่าใครเป็นคนท่ีแสวงหาพระเจา้จริง?  

 

5. SO –ขอ้สงัเกต  พระเยซูทรงสนพระทยัศกัเคียสจริง ๆ เพราะพระองคท์รงเรียกชื่อเขา 

    SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  ณ ตรงน้ี เราเห็นพระเจา้ผูท้รงรูจ้กัมนุษยเ์ป็นส่วนตวั   ทรงรูว้่าเราเป็นใครชื่ออะไร หาก

เราเขา้ใจว่า พระเจา้ทรงเมตตาต่อทุกคนท่ีแสวงหาพระองค ์ เราปรารถนาใหพ้ระองคท์รงรูจ้กัชื่อของเรา การที่ทรงรูจ้กัเรา

คนน้ี... ทาํใหเ้รารูสึ้กอบอุ่น  ศกัเคียสกระตือรือรน้ท่ีจะพบพระเยซู ดงัน้ัน เมื่อพระองคท์รงเรียกชื่อเขา  เขาจึงตอบพระองค์

ดว้ยความยินดี  

    SAQ – โจทยค์าํถามนําสู่การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ 

 วิธีท่ีพระเยซูตรสักบัศกัเคียส ทาํใหคุ้ณมีความหวงัไหม?  

 อธิบายซิว่า ทาํไม? 

 อะไรดีท่ีสุด มีพระเจา้ที่ไม่รูจ้กัเรา กบัมีพระเจา้ที่ทรงรูจ้กัเรา?  

 การมีพระเจา้ที่ทรงรูจ้กัเราน้ัน คุณคิดว่า มีผลดีผลเสียอย่างไร? 
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 พระเจา้เคยตรสักบัคุณเป็นส่วนตวัไหม? 

 

6.   SO –ขอ้สงัเกต  พระเยซูทรงเชิญพระองคเ์องไปบา้นของศกัเคียส ในหลายวฒันธรรมเห็นว่า ไม่ควรทาํ  แต่สาํหรบัพระ

เยซูแลว้ พระองคท์รงรูล่้วงหน้าว่า จะตอ้งเกิดอะไรขึ้ น 

    SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  การที่พระเยซูพอพระทยัท่ีจะไปอยู่กบัคนท่ีแสวงหาพระองคเ์ป็นเร่ืองน่าทึ่งและหนุนใจ

เรามาก  

SAQ – โจทยค์าํถามนําสู่การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ 

 อะไรที่น่าแปลกใจในเร่ืองของการเชิญไปบา้นศกัเคียส? 

 มีอะไรที่พระเยซูตรสัแลว้ทาํใหเ้รารูว้่า การไปเยี่ยมบา้นศกัเคียสจะเกิดขึ้ นแน่นอน? 

 การที่พระเยซูเชิญพระองคเ์องไปบา้นศกัเคียส หนุนใจเราใหแ้สวงหาพระเจา้อย่างไร? 

 

7.   SO –ขอ้สงัเกต   การที่พระเยซูทรงแหงนพระพกัตรข์ึ้ นไป ทุกคนก็ตอ้งเงยหน้าตามดูว่า เกิดอะไรขึ้ น ทั้งพระเยซูและคน

ทั้งหลายก็เห็น ศกัเคียสบนตน้ไมพ้รอ้ม ๆ กนั ! แต่เขากลบัไม่กลวั หรือไม่รูสึ้กอายเลยทั้ง ๆ ท่ีผูค้นทั้งกลุ่มเห็นเขา   

เขารูสึ้กดีใจมาก   

      SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  เมื่อคนท่ีไม่เชื่อ หรือตามพระเจา้อย่างไม่ซ่ือสตัยม์องเราและคิดว่า การที่เราอยากรูจ้กั

พระเจา้เป็นเร่ืองไรส้าระ   เราตอ้งไม่ยอมใหค้วามคิดของเขามีอิทธิพลเหนือเรา  เมื่อเรารูว้่า พระเจา้ทรงสนพระทยัในตวัเรา

เจาะจงเป็นส่วนตวั  เราจึงควรตอบพระองคด์ว้ยความยินดี  

       SAQ – โจทยค์าํถามนําสู่การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ 

 ในการติดตามเพื่อรูจ้กัพระเจา้ คนน้ันจะตอ้งแตกต่างจากคนในครอบครวั ในสงัคมของเขาหรือไม่? 

 เคยเห็นไหม?   

 เห็นอะไรจากการกระทาํของศกัเคียส และผลของการเลือกท่ีช่วยหนุนใจเราวนัน้ี โดยเฉพาะเมื่อเราจาํเป็นตอ้งทาํตวั

แตกต่างออกไป? 

 ส่ิงท่ีคุณเห็นช่วยหนุนใจคุณในการตดัสินใจอย่างไร? 

 

8.  SO –ขอ้สงัเกต   . ศกัเคียสไม่รีรอท่ีจะตอบ เมื่อพระเยซูทรงเรียก เขารีบปีนตน้ไมล้งมา  

     SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ   หากพระเจา้ทรงเรียกเราใหท้าํอะไร เราตอ้งตอบสนองทนัทีตามท่ีพระองคท์รงสัง่  

ความเชื่อฟังท่ีเชื่องชา้ อาจเท่ากบัความไม่เชื่อฟัง     
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SAQ – โจทยค์าํถามนําสู่การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ 

 พระเจา้ยงัทรงเรียกคนในทุกวนัน้ีไหม? 

 ถา้เป็นเช่นน้ัน การทรงเรียกมาโดยวิธีไหน? 

 เกิดเรารูว้่า พระเจา้ทรงเรียกใหเ้ราทาํอะไร เร่ืองน้ีช่วยเราอย่างไร? 

 นอกจากจะรีบตอบรบัแลว้ คาํสัง่ของพระเจา้อาจมีความหมายอย่างไรกบัเรา?  คุณคิดว่า รี ๆ รอ ๆกว่าจะเชื่อฟัง 

น้ันมนัคืออะไร? 

  

9. SO –ขอ้สงัเกต    แมว้่าคนทั้งหลายจะต่อว่า   พวกเขาตาํหนิท่ีพระเยซูไปเป็นแขกในบา้นของคนบาป   พระองค"์พระองค์

เขา้ไปพกัอยู่กบัคนบาป" แสดงว่า พระองคท์รงไปบา้นเขาแลว้ 

ตอนท่ีศกัเคียสกบัพระเยซูรูว้่า คนกาํลงัวิพากษ์วิจารณก์ารที่พระเยซูไปบา้นศกัเคียสน้ัน ยงัไม่ชดัเจนเท่าไร  แต่ต่อมาในเร่ือง 

ส่ิงท่ีพระเยซูตรสักบัคนทั้งหลายต่อหน้าศกัเคียสซิ  เราเห็นว่า ทั้งเขาและพระองค ์ รูว้่าพวกเขากาํลงัด่าว่าอยู่ ศกัเคียสไม่

สยบกบัคาํนินทาว่ากล่าวของพวกน้ัน  ศกัเคียสยินดีตอ้นรบัพระองค ์  

SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  เราอาจจะเร่ิมตน้ดี แต่เราตอ้งทาํต่อไป แมว้่าใคร ๆ หรือเหล่าคนเคร่งศาสนา จะ

วิพากษ์วิจารณอ์ย่างไรก็ตาม   

SAQ – โจทยค์าํถามนําสู่การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ 

 ฝงูชนนินทาและวิจารณพ์ระเยซูกบัศกัเคียสอย่างเปิดเผย  เคยมีคนท่ีเหนือคุณแลว้เหยียดหยามคุณบา้งไหม? 

 รูสึ้กอย่างไร 

 จากเร่ืองน้ี  เราจะตอบการไม่เห็นดว้ยของผูอ้ื่นอย่างไร? 

 

10. SO –ขอ้สงัเกต 10    การที่คนวิจารณว์่า พระเยซูทรงไปบา้นคนบาป  แสดงว่า คนเหล่าน้ันไม่คิดว่าตวัเองเป็นคนบาป 

      SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ คนท่ีเย่อหยิ่งน้ัน มกัพิพากษาตวัเอง  อย่าเป็นเหมือนคนเย่อหยิ่งท่ีคิดว่าตวัเองไม่บาป   

      SAQ – โจทยค์าํถามนําสู่การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ 

 ในช่วงเวลาท่ีแสวงหาพระเจา้  เคยคุยกบัคนท่ีเคร่งศาสนา ที่คิดว่าตวัเองไรบ้าปบา้งไหม? 

 คุณจะอธิบายคาํว่า คนทีเ่ห็นตวัเองบรสุิทธิ์ อย่างไร? 

 ความคิดท่ีว่า ฉนัเป็นคนดี  ควรจะมีอยู่ในตวัคนท่ีติดตามพระเจา้จริง ๆ หรือไม่? 
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11. SO –ขอ้สงัเกต 11     ฝงูชนทาํตวัเหมือนกบัว่า พวกเขาเป็นผู ้“ติดตาม”พระเยซู   พวกเขาตามไป เบียดกนั  แมค้าํ

วิจารณจ์ะทาํใหเ้ห็นว่า พวกเขาสนใจว่า พระเยซูทรงไปรบัประทานอาหารกบัใคร  แต่พวกเขาคงคิดว่า พระเยซูน่าจะไปบา้น

ของพวกเขามากกว่า  ความจริงแลว้ ฝงูชนแสดงใหเ้ห็นว่า พวกเขาไม่นับถือพระองคเ์ลยจากการที่ไม่เห็นดว้ยกบัพระองค ์

       SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  ไม่ใช่ทุกคนท่ีบอกว่าเป็นผูติ้ดตามพระเยซูถือจะรูจ้กัหรือนับถือพระองคจ์ริง ๆ    ไม่ใช่

ทุกคนท่ีเคร่งศาสนาเคารพพระคาํของพระเจา้   

       SAQ – โจทยค์าํถามนําสู่การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ 

 ยงัจาํไดไ้หม ฝงูชนทาํตวัเหมือนเคารพพระเยซู แต่ก็แสดงใจจริงออกมาตอนท่ีวิพากษ์วิจารณพ์ระองคเ์มื่อทรง

เลือกใครใหอ้ยู่กบัพระองค?์   

 วนัน้ี ยงัมีคนท่ีทาํเหมือนติดตามพระเจา้ แต่เคารพตวัเองมากกว่าเคารพพระเจา้?   

 แลว้มนัออกมารูปไหน ลองอธิบาย 

 

12. SO –ขอ้สงัเกต 12 ฝงูชนน้ีเป็นกลุ่มคนช่างค่อนขอด  พวกเขามีความเชื่อแต่ไม่กลา้ที่จะถามพระเยซูตรง ๆ  พวกเขาไม่

รูว่้า พระองคท์รงมีฤทธ์ิอย่างไรบา้ง  พวกเขาคิดว่า พระเยซูไม่ไดย้ินการบ่นว่าของพวกเขา 

SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ    ฝงูชนก็เหมือนคนสมยัน้ี คือทาํเหมือนกบัว่า พระเจา้ไม่ทรงไดย้ินส่ิงท่ีเขาพดูกระซิบ

กระซาบกนั  พวกเขาคิดว่า พระองคไ์ม่ทรงเห็นส่ิงท่ีเขาทาํในท่ีมืด   

SAQ – โจทยค์าํถามนําสู่การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ 

 คนเราพดูความลบัหรือทาํอะไรลบั ๆ เพราะคิดว่าไม่มีใครรูว้่าเขาทาํอะไรใช่ไหม? 

 มีอะไรในเร่ืองแสดงว่า พระเจา้ทรงรูจ้กัทุกอย่างท่ีเราพดูและทาํ? 

 รูอ้ย่างน้ีแลว้ ... เราคิดอะไรต่อไป? 

 

13. SO –ขอ้สงัเกต 13  ศกัเคียสผูม้ัง่คัง่ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าเขาคิดอย่างไรเมื่อเขาเสนอท่ีจะใหท้รพัยค์ร่ึงหน่ึงแก่คนยากจน  

SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  การพบพระเยซูจริง ๆ  จะทาํใหค้นน้ันเปล่ียนมุมมองโลก เปล่ียนทศันคติ  

SAQ – โจทยค์าํถามนําสู่การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณการพบกบัพระเยซูอย่างแทจ้ริง มีผลต่อมุมมองโลกและทศันคติของคน 

ๆ หน่ึงอย่างไร? 
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 ขอใหต้วัอย่าง 

 

14. SO –ขอ้สงัเกต  ศกัเคียสประกาศว่า หากเขาไดโ้กหกเพื่อเอาส่ิงใดไปจากใครก็ตาม เขาตอ้งการคืนใหค้นน้ันส่ีเท่า เขา

ไม่ไดก้ล่าวว่า “ถา้”  เขาทาํผิดจริง และพรอ้มท่ีจะคืนส่ิงท่ีเขาขโมยไปส่ีเท่า   ศกัเคียสสญัญาจากความตั้งใจของเขาเอง  บาง

คนอาจกล่าวว่า เขาใหเ้งินคนจนอยู่แลว้  แต่จากความเห็นของฝงูชน ทาํใหเ้รารูว้่าเขาเป็นคนอย่างไรจริง ๆ 

หากเขาเป็นคนเก็บภาษีท่ีใหเ้งินคร่ึงหน่ึงแก่คนยากจน  บางทีเขาอาจเคยทาํแบบลบั ๆ ไปแลว้ แต่การที่จะคืนใหก้บัคนท่ีเขา

เคยโกงส่ีเท่าน้ัน ทาํใหฝ้งูชนมองเขาเป็นคนชอบธรรมไปเลย 

ส่ิงท่ีเรารูจ้กัเร่ืองก็คือว่า ในจุด ๆ หน่ึง ศกัเคียสเขายอมรบัว่า เขาเป็นคนบาป และตอ้งการทาํทุกส่ิงใหถู้กตอ้ง  พระเยซูตรสั

ว่า ความรอดเกิดขึ้ นในวนัน้ัน  เราเห็นจริง ๆ ว่า ศกัเคียสแสดงความมีน้ําใจอย่างมาก  

 SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  ศกัเคียสเป็นคนรวย เป็นหวัหน้าคนเก็บภาษีท่ีกลายมาเปล่ียนไป เขาไม่โลภอีกต่อไป 

กลายเป็นคนซ่ือสตัยม์ีน้ําใจ  ถ่อมตนโดยบอกว่าเขาทาํผิดต่อใครบา้ง  โกหกใครมาก็จะชดใชใ้หส่ี้เท่า เมื่อเรามาเชื่อพระเยซู

และยอมรบัผิด  เราควรแสดงความถ่อมใจ และเต็มใจท่ีจะกลบัไปแกไ้ขความผิดพลาดในอดีต  

SAQ – โจทยค์าํถามนําสู่การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ 

 เคยเห็นคนท่ีมาเชื่อในพระเจา้แลว้ชีวิตเปล่ียนไปหน้ามือเป็นหลงัมือบา้งหรือเปล่า? 

 ถา้เคย เขาเปล่ียนพฤติกรรมไปอย่างไรบา้ง? 

 อารมณแ์ละทศันคติแบบใดในตวัเราท่ีช่วยกระตุน้ใหเ้ราหนัไปชดใชค้วามผิดท่ีเคยทาํกบัผูอ้ื่น? 

 เคยเห็นคนท่ีกลบัมาเป็นผูติ้ดตามพระเยซู และไดก้ลบัไปชดใชค้วามผิดท่ีเคยทาํกบัผูอ้ื่นบา้งหรือไม่? 

 เกิดอะไรขึ้ น? 

 

15. SO –ขอ้สงัเกต  ตอนแรกเราคิดว่า ศกัเคียสอาจจะพยายามซ้ือการยอมรบัจากพระเยซู   แต่เรารูว้่า ท่ีเขามาเชื่อในพระ

เยซูวนัน้ัน เพราะพระเยซูตรสักบัเขาว่า “วนัน้ี ความรอดมาถึงบา้นน้ีแลว้” ศกัเคียสเป็นคนเดียวในเร่ืองท่ียอมรบัว่าตนเอง

เป็นคนบาป และป็นคนเดียวท่ีไดร้บัความรอด 

      SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  ความรอดไม่มาถึงคนท่ีไม่ยอมรบัว่าตนเองเป็นคนบาป  

      SAQ – โจทยค์าํถามนําสู่การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ 

 เราคุยกนัว่า ศกัเคียสพยายามประจบพระเยซูหรือเปล่า  วนัน้ี ยงัมีคนท่ีพยายามทาํดีเพื่อใหพ้ระเจา้พอ

พระทยับา้งไหม?  
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 พวกเขาทาํอย่างไรบา้ง?  

 คุณเคยคิดจะทาํอย่างน้ันไหม หรือรูจ้กัคนท่ีทาํอย่างน้ันบา้งไหม?  

 คนเดียวในเร่ืองท่ียอมรบัว่าตวัเองเป็นคนบาปคือศกัเคียส  เขาไดแ้สดงความจริงใจผ่านการเปล่ียนแปลงเร่ือง

การเงิน และเร่ืองความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น  และพระเยซูก็ทรงรบัว่า ศกัเคียสเปล่ียนอย่างแทจ้ริง   

 วนัน้ี  คนยงัมีปัญหาที่จะรบัว่าตวัเองเป็นคนบาปหรือเปล่า?  

 จากเร่ืองคุณเห็นว่าการสารภาพบาปสาํคญัมากไหมสาํหรบัคนในวนัน้ี?    

 

 

16. SO –ขอ้สงัเกต  ในเร่ือง พระเยซูตรสัตรง ๆ กบัศกัเคียส ว่า  “วนัน้ีความรอดมาถึงบา้นน้ีแลว้”  ทรงกล่าวต่อไปว่า 

“เพราะศกัเคียสเป็นลูกของอบัราฮมัดว้ย”  มีคนอื่นอยู่ในฉากน้ีดว้ย  ยิ่งกว่าน้ัน จากคาํตรสัของพระเยซู เราเห็นว่า พระองค์

กาํลงัหนัไปตรสักบัใคร  และพระองคท์รงปกป้องศกัเคียสจากคาํวิจารณข์องคนเหล่าน้ัน 

     SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  เราเห็นพระเยซูทรงทาํบางส่ิงใหก้บัศกัเคียส และเขาก็หนัมาเชื่อในพระองค ์ เวลาน้ันฝงู

ชนช่างวิจารณต่์างเฝ้าดูอยู่  พระเยซูยงัคงพยายามเขา้ถึงพวกเขา ใหพ้วกเขาไดต้ระหนักว่า ตนเองก็มีความตอ้งการเหมือน

ศกัเคียส     และควรจะเปิดใจรูว้่า ศกัเคียสมีค่าพอท่ีจะไดค้วามสนใจจากพระเจา้    วนัน้ี ยงัมีคนท่ีคิดว่าตวัเองชอบธรรม 

คอยวิพากษ์วิจารณค์นท่ีมีชีวิตเปล่ียนแปลงเพราะพระเยซูคริสต ์ 

     SAQ – โจทยค์าํถามนําสู่การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ 

 ชายคนหน่ึงท่ีไม่มีใครชอบ ไดม้าเชื่อในพระเจา้  และพระเยซูเองยงัทรงปกป้องเขาจากหมู่คนท่ีคิดว่าตวัเองดี  

วนัน้ี ยงัมีคนท่ีถูกดูหมิ่นเพราะอาชีพหรือวิถีการดาํเนินชีวิตหรือไม่?    

  คนแบบไหนท่ีถูกมองว่าเป็นคนบาป โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพวกท่ีคิดว่าตวัเองเป็นคนดี?  

 คุณเคยเห็นส่ิงน้ีเกิดขึ้ นบา้งไหม? 

 ถา้เคย คนท่ีคิดว่าตวัเองดีอยากพบพระเยซูไหม?  

  พระเยซูยงัไม่ไดท้รงท้ิงฝงูชน ... น่ีมีความหมายอย่างไรต่อคุณ? 

17. SO –ขอ้สงัเกต  ท่ีพระเยซูกล่าวว่า เรามาเพื่อแสวงหาและช่วยผูท่ี้หลงหายใหร้อด เท่ากบัเป็นการใหเ้กียรติศกัเคียส  

และดูเหมือนจะเป็นขอ้สรุปว่า คนอื่น ๆท่ียืนอยู่ตรงน้ันคิดอะไรอยู่       

SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  ถา้เราปราถนาใหพ้ระเจา้รบัเรา เราตอ้งยอมรบัว่า เราหลงไปจากพระเจา้ เราเป็นคน

บาป และยอมจาํนนใหพ้ระเจา้ทรงช่วยเรา    

        SAQ – โจทยค์าํถามนําสู่การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ 

 คาํตรสัทา้ยเร่ืองของพระเยซู บอกว่าพระเจา้ทรงประสงคอ์ะไรจากเรา? 
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 มีกี่คนท่ีสามารถไปถึงเป้าหมายน้ันได?้  

 ยากหรือง่ายท่ีจะยอมรบัว่าเราหลงทางและเป็นคนบาป? 

 คนท่ีฟังพระเยซูจึงไม่มาเชื่อในพระองค ์เพราะอะไร เราเห็นอะไรจากเร่ือง? 

 เร่ืองน้ีพดูอะไรตรง ๆ กบัคุณบา้ง? 

 

18. SO –ขอ้สงัเกต  ตอนแรก  ชดัเจนว่า ศกัเคียสตามหาพระเยซู  แต่เมื่อเวลาผ่านไป จริง ๆ แลว้กลายเป็นพระเยซูทรง

ตามหาศกัเคียส! 

SA –การปรบัใชฝ่้ายวิญญาณ  ในเร่ืองเราเห็นว่า ศกัเคียสตามพระเยซูจริง ๆ  แต่พระเยซูก็ทรงตามหาเขาเช่นกนั ทั้งสอง

กรณีเป็นจริง   เราตอ้งแสวงหาพระเจา้ แต่ใหรู้เ้สมอว่า พระเจา้ทรงแสวงหาเรา  

 จริงไหมท่ีคนเราจาํเป็นตอ้งแสวงหาพระเจา้? 

 เห็นอะไรในเร่ืองท่ีบอกว่า พระเจา้ทรงตามหามนุษยอ์ยู่ 

 ถา้อย่างน้ัน ... อะไรกนัแน?  พระเจา้ตามหามนุษย ์หรือมนุษยต์ามหาพระเจา้? 

 ทั้งสองอย่างน้ีคา้นกนัหรือเปล่า? 

 บอกคาํอธิบายของคุณมา 
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ภาคผนวก ค:  

รายงานผลจากผูใ้ชก้ารเป็นท่ีปรึกษา และการเติบโตอยา่งทวีคณุ 

  

 

ผมอ่านไม่ออก แต่รบัใชพ้ระเจา้โดยเป็นศิษยาภิบาลและผูป้ระกาศมา 5 ปีแลว้   มาพบพระเจา้เมื่อปี 1933 และผม

ปรารถนาจะรบัใชพ้ระเจา้ อยากมีความรูใ้นพระคมัภีรโ์ดยเขา้เรียนในโรงเรียนพระคมัภีรท่ี์ใดก็ได ้ แต่โรงเรียนพระคมัภีรไ์ม่

รบัผมเขา้เรียน  เพราะอ่านเขียนไม่ได ้และผมเองก็ไม่เขา้ใจพระคาํที่เทศนาเพราะมนัเป็นรูปแบบท่ีตอ้งอ่าน 

ผมมีปัญหาไม่สามารถแบ่งปันพระกิตติคุณใหก้บัคนในครอบครวัและเพื่อน ๆ  และแลว้พระเจา้ไดท้รงนํา TGSP เขา้มาใน

ชีวิตและการรบัใช ้ ผมขอบคุณพระองคม์าก  ไดเ้รียนรูเ้ร่ืองถึง 155 เร่ืองผ่านวิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจ และตอนน้ีผมมี

ความสุขจริง ๆ ท่ีสามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐใหก้บัคนท่ีอ่านออกเขียนไดแ้ละคนท่ีอ่านหนังสือไม่ออก   

Y. Babu - Evangelist/Pastor MMBC-Karnataka, India 

 

“ลองคิดถึงคนกลุ่มหน่ึงจากวฒันธรรมใดก็ได ้ อายุคละกนั  ทั้งเชื่อและไม่เชื่อพระเจา้  และต่างมีส่วนเขา้มาคน้หาขุมทรพัย์

ท่ีมีอยู่ในพระคาํของพระเจา้    

ถา้คุณคิดได ้คุณก็จะเห็นภาพของส่ิงท่ีเกิดขึ้ นในกลุ่มศึกษา การเล่าเร่ืองเจาะใจ   เราไดนํ้าการเล่าเร่ืองเจาะใจไปใชใ้นหลาย

ท่ี ทั้งท่ี ๆ ออกไปประกาศ  กลุ่มผูใ้หญ่ท่ีศึกษาพระคมัภีรใ์นบา้น และในกลุ่มเยาวชนและเด็ก  แนวคิดแบบการเล่าเร่ืองเจาะ

ใจมีผลต่อการเทศนาของผม” 

Pastor Chris Johnson - Calvary Chapel, USA  

 

“การเล่าเร่ืองเจาะใจ เป็นวิธีการที่พระเจา้ประทานใหเ้พื่อคริสตจกัรจะบรรลุพระมหาบญัชาไดใ้นยุคของเราน้ี   แมเ้ราจะ

ยงัคงใชว้ิธีการอธิบายพระคาํของพระเจา้อยู่นับหลายศตวรรษ  เราก็รูว้่า มนัมีขอ้จาํกดั    

หลงัจากท่ีไดเ้รียนวิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจจากคู่มือ  ผมกลา้พดูว่า น่ีเป็นวิธีการสรา้งสาวกท่ีดีกว่า  การเล่าเร่ืองเจาะใจได้

เปล่ียนการมองโลกของผม และทาํใหผ้มเห็นพระวจนะลึกซ้ึงยิ่งขึ้ น   การเล่าเร่ืองเจาะใจสาํคญัมากในประเทศซูดานใตท่ี้ผม

อยู่  สถิติการอ่านไม่ออกน้ันสงูมาก  แต่ผมก็เห็นว่า มนัมีผลดีต่อคนมีการศึกษาดว้ย 

 ผมขอแนะนําคู่มือเล่มน้ีต่อผูนํ้าคริสเตียนทัว่โลก  และอธิษฐานว่า ทีจีเอสพีจะพยายามมากขึ้ นอีกสองเท่าในการฝึกอบรมให้

มากขึ้ น กวา้งขวางขึ้ น   คู่มือน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดี หากคุณตอ้งการอบรมจนไดเ้ป็นผูอ้บรมผูท้รงคุณวุฒิ 

Rev. Daniel Chagai Gak - Anglican Church of Sudan  
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ผมเป็นนักวิชาการ และนักศาสนศาสตรด์า้นมิชชัน่  จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลยัศาสนศาสตรฟ์ูลเลอร ์  และทาํงาน

ท่ามกลางคนมีการศึกษาสงูมาหลายปี   แต่ผมไดเ้ร่ิมตระหนักว่า ระบบการศึกษาตะวนัตกสมยัใหม่ไดจ้าํกดัสมองของผมให้

ใชแ้ค่ซีกซา้ยในการสอนเท่าน้ัน  (สมองซีกซา้ยถนัดดา้นการวิเคราะห ์สมมติฐาน การเรียนแบบอธิบายความ)   

ดว้ยพลงัของวิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจ ซ่ึงก่อตั้งโดยคุณโดโรธี และกลุ่มท่ีเธอนําอยู่   ผมก็เร่ิมตระหนักว่า องคพ์ระครูเยซูคริสต์

ทรงสอนดว้ยวิธีเล่าเร่ืองเสมอ แมว้่าจะสอนคนท่ีเรียนรูม้าสงูในสมยัของพระองค ์ การเขา้มาฝึกเล่าเร่ือง จึงไดเ้ปล่ียนการรบั

ใชช้าวยิวของผม 

จาํเป็นท่ีผมตอ้งเปล่ียน  ตอ้งเรียนใหม่ และตอ้งหลุดออกจากความคิดสนิมของผม  ตอ้งนําพระวจนะออกมาเป็นชีวิตและ 

เขา้ไปมีผลกระทบในชีวิตอื่นดว้ย 

การเล่าเร่ืองเจาะใจช่วยกระตุน้ใหช้าวตะวนัตกยุคหลงัสมยัใหม่ไดกู้คื้นความสามารถในการเล่าเร่ือง และยงัช่วยใหค้ริสตจกัร

ท่ีมีคนเรียนรูด้ว้ยปากเปล่าในทวีปอื่น ๆ    ครูผูช้าํนาญการทุกคนจะไดพ้บว่า  การทรงเรียกของพระเจา้ไดร้บัการปรบัปรุง

ใหดี้อย่างลึกซ้ึงผ่านพลงัแห่งการเล่าเร่ือง   ผมแนะนําใหใ้ชก้ารเล่าเร่ืองเจาะใจเป็นทางไปสู่เป้าหมายน้ัน 

Bill Bjoraker, PhD - Professor of Judeo-Christian Studies  

William Carey International University, USA 

 

ในขณะท่ีคริสเตียนกาํลงัไล่ตามโอกาสท่ีจะทาํงานเพื่อความยุติธรรมในสงัคม  โลกยงัคงหิวกระหายความชอบธรรมอนั

แทจ้ริง และอย่างเดียวท่ีจะทาํใหค้วามหิวกระหายไดก้ลายเป็นความเต็มอิ่มก็คือพระวจนะของพระเจา้... พระเยซูคริสต ์

วิธีการสรา้งสาวกแบบการเล่าเร่ืองเจาะใจน้ันมีความหลกัแหลมท่ีจะนําใหค้นทั้งท่ึง และรูสึ้กอศัจรรยใ์จกบัองคพ์ระเยซูคริสต ์

เราไดเ้ล่าเร่ืองเจาะใจใหก้บัหลาน ๆ  ใชเ้ป็นแนวทางในการเฝ้าพระเจา้  ศิษยาภิบาลทุกท่านผ่านการอบรมเล่าเร่ืองเจาะใจ

และตอนน้ีไดนํ้าไปใชใ้นกลุ่มเยาวชน  ศิษยาภิบาลฝ่ายพนัธกิจและคณะกรรมการก็ไดห้นัมาสนับสนุนในการพฒันา

โปรแกรมการเล่าเร่ืองเจาะใจและโรงเรียนพระคมัภีรป์ากเปล่าในอฟัริกา 

 โอกาสใชว้ิธีการศึกษาพระคมัภีรโ์ดยการหาขอ้สรุปจากการสงัเกตเน้ือเร่ือง ทาํใหก้ารประกาศและการสรา้งสาวกเติบโต เรา

ไดร้บัการทรงเรียกใหเ้ขา้ไปรบัใชใ้นเมืองต่าง ๆ ในอเมริกาซ่ึงมีประชาชนท่ีไรค้วามหวงั  เพราะพวกเขาพบแต่ผูช้่วยปลอม 

ข่าวประเสริฐปลอมแปลง และ ลทัธิต่าง ๆ   ความหวงัเดียวของพวกเขาคือข่าวประเสริฐแทเ้ท่าน้ัน   เด๋ียวน้ีเราสามารถใช้
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วิธีการของพระเยซูในการสอน  เรามีหลกัการเล่าเร่ืองเจาะใจท่ีสามารถใชไ้ดท้นัที   เชื่อว่าพระเจา้จะทรงนําการไถ่ และการ

ร้ือฟ้ืนมาใหก้บัวฒันธรรมท่ีถูกทาํลายไป  

Mark Sands – President Church Builder Foundation, Global 

 

Mentoring and Multiplication 

การเป็นท่ีปรึกษาและการเติบโตอย่างทวีคูณ 

ค าพยานสามคนแรกมาจากชายสามคนทีไ่ดร้บัการฝึกโดยผูบ้รหิาร TGSP   ผูท้ีเ่ขาไดฝึ้กก็จะไปฝึกอบรมผูอ้ื่นตอ่ไป ... 

น่ีเป็นทางของพระเจา้มิใช่หรอื? 

 

บิชอบท่านหน่ึงในเอมบยูืนขึ้ นและกล่าวว่า “ คริสตจกัรกาํลงัมีปัญหา เพราะเขาขาดคนรุ่นพ่อท่ีมีความรูค้วามเขา้ใจในพระ

คมัภีร ์  ช่วยบอกคนท่ีฝึกคุณมาว่า ขอบคุณที่ไดใ้หค้วามสามารถแก่บรามูเอลเพื่อจะเป็นพ่อใหแ้ก่บิชอบ”   

Bramuel Musya - CEO Straight Path Resources, Kenya 

 

วิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจ ช่วยใหผ้มไดฝึ้กอบรมผูนํ้าฝ่ายวิญญาณมากขึ้ นกว่าแต่ก่อน    เรียกไดว้่าเป็นแบบทวีคุณ  และช่วยให้

เขาไดอ้ยู่ในคริสตจกัรและ ส่งพวกเขาออกไปในพนัธกิจ   พระคาํของพระเจา้สาํหรบัคนท่ีอ่านหนังสือไดแ้ละคนท่ีอ่านไม่ออก  

สาํหรบัทั้งเด็กและคนชรา  มนัเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณเพื่อใหเ้ราไดส้มัพนัธสนิทกบัองคต์รีเอกานุภาพ   

Dr. Mark Muniyappa - All India Council / TGSP-India 

 

จะกล่าวคาํขอบคุณทุกท่านอย่างไรดี  ขอบคุณพระเจา้มาก และสาํหรบัเคร่ืองมือเล่าเร่ืองเจาะใจ เพราะเป็นเคร่ืองมีท่ีใช ้

ประโยชน์ไดม้ากสุด ที่ผมไดม้าพบหลงัจากท่ีทาํงานมา 20 ปี   การเล่าเร่ืองเจาะใจช่วยใหผ้มเขา้ไปถึงพระคาํของพระเจา้ 

ลึกขึ้ นและกวา้งขึ้ น  และยงัมีประโยชน์ท่ีนําไปปรบัใชใ้นชีวิต   บทเรียนท่ีไดคื้อใหเ้รามองหาทางเลือกก่อนท่ีจะตดัสินใจอะไร

ลงไป ทาํใหที้มของผมมีสายตากวา้งไกลเห็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้ นจากการทาํงาน    

 Ramesh Sapkota – CEO Kingdom Investments Nepal,  

Organisation Fighting against Human Trafficking 
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อย่างแรก  อยากจะขอถวายพระสิริและคาํขอบคุณจากหวัใจแด่องคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ และพี่ชายเพื่อนร่วมอธิษฐาน คุณรา

เมช  

ตอนท่ีผมพบกบัเขาครั้งแรก ผมยงัเป็นคริสเตียนใหม่ และงานท่ีรบัใชก้็เหมือนเด็กเพิ่งเกิด  ผมตอ้งการคุณแม่ฝ่ายวิญญาณท่ี

จะเล้ียงดูผม คุณราเมชไดอ้บรมการเล่าเร่ืองเจาะใจให ้น่ีเป็นเพียงการเร่ิมตน้ ในเวลาน้ัน เรามีผูเ้ชื่อกนัไม่กี่คน และการ

ประชุมของเราก็ยงัอ่อนอยู่  เขาไดอ้บรมการเล่าเร่ืองเจาะใจในคริสตจกัรของผม 

พระเจา้ทรงสรา้งคริสตจกัรของพระองค ์8 แห่งผ่านการอบรมเล่าเร่ืองเจาะใจ ในเวลาอนัสั้น  และปีน้ี เราจะตั้งอีก 2 แห่ง   

ผมใชว้ิธีการของเล่าเร่ืองเจาะใจเพื่อเพิ่มคริสตจกัร  และน่ีเป็นเหตุใดผมไดร้บัการเชิญใหม้ีส่วนในการอบรมซ่ึงรวมไปถึงผูนํ้า

ในคริสตจกัรลูกไดอ้บรมดว้ย และเขาสามารถใชว้ิธีน้ีไดดี้กว่าผม  ขอบคุณมากครบัคุณราเมศ  ผมเป็นเพียงตวัอ่อน และ

ตอนน้ีคุณกาํลงัช่วยใหผ้มเป็นเจา้ผีเส้ือเต็มตวั    

ขอบคุณผูร้บัใชข้องพระเจา้ที่ทาํการรบัใชผ่้านวิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจ เพื่อถวายพระสิริแด่พระนามของพระองค ์เพื่อเป็นพระ

พรกบัผมและการรบัใช ้ 

Ps. Krishna P. Ghimire - Asst. Gen. Secretary, National Churches Fellowship of Nepal 
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ภาคผนวก ง: การคน้พบของผูน้  า 

มิชชนันารทีา่มกลางผูท้ีย่งัเขา้ไม่ถึงในประเทศปิด 

 

ครั้งแรกท่ีไดย้ินเร่ืองโรงเรียนพระคมัภีรป์ากเปล่า ก็ไม่ไดส้นใจเลย เพราะคิดว่า เราไม่อาจสรา้งคริสตจกัรท่ีเขม้แข็ง มีราก

หยัง่ลึกในพระคาํจากการเล่าเร่ืองพระคมัภีรแ์บบเด็ก ๆ แต่เมื่อไปร่วมประชุมมิชชัน่ในสหรฐัท่ีหน่ึง   ฉนัไดพ้กักบัครอบครวั

ท่ีสามีภรรยาสอนทกัษะการสอนพระคมัภีรแ์บบปากเปล่าทัว่โลก  ฉนัจึงตั้งคาํถามมากมาย และยงัเดินทางไปกบัเขาเพื่อจะ

ไดถ่้ายวิดิโอส่ิงท่ีเขาสอนในปลายสปัดาหน้ั์น  

 ฉนัเชื่อว่า คริสตจกัรและผูเ้ชื่อจะแข็งแรงไดต้อ้งยึดมัน่ เขม้แข็งในพระคาํ  คนหน่ึงจะแค่คุน้เคยกบัพระวจนะแค่น้ันไม่ได ้แต่

ตอ้งสามารถอธิบายพระคมัภีรไ์ดด้ว้ย และตอ้งสามารถจดัแบ่งความจริงไดอ้ย่างถูกตอ้ง  อะไรที่น้อยไปกว่าน้ี จะทาํใหค้ริส

เตียนพบกบัลทัธิผสมรวมความเชื่อ และ ปัญหาต่าง ๆมากมาย 

ฉนัทุ่มเทใหก้บัการศึกษาพระคมัภีรแ์บบสงัเกตและตีความมากขึ้ นเร่ือย ๆ   มนัไม่ไดห้ายไปเมื่อมาพบการเล่าเร่ืองเจาะใจ 

แต่กลบัทุ่มเทใหม้ากขึ้ นและมากขึ้ น  

แต่เมื่อตอ้งศึกษาแบบสงัเกตและตีความแบบปากเปล่า ก็เจอปัญหา เป็นไดไ้หม และทาํไมจึงจาํเป็น? 

ประการแรก  ทาํไมจึงจาํเป็น?  คนท่ีสอนทกัษะพระคมัภีรป์ากเปล่า  ใชซี้ดี และวิดิโอคลิป ซ่ึงก็ใหผ้ลดีกว่าท่ีฉนัจะอธิบาย

ความจาํเป็นของการสอนพระคมัภีรป์ากเปล่า 

จนวนัหน่ึงมีการเปล่ียนแปลง ดว้ยรายงานของคณะกรรมการพนัธกิจโลกท่ีโลซานน์ในปี 2004 พบสถิติท่ีว่าคนมากมายใน

โลกเป็นคนท่ีเรียนแบบปากเปล่า แมใ้นสงัคมท่ีสถิติอ่านออกเขียนไดส้งู ไม่ว่าจะในองักฤษหรืออเมริกา   และสถิติการเรียน

แบบน้ียิ่งสงูขึ้ นในสงัคมท่ีไม่ค่อยมีคนอ่านหนังสือ 

ทีมของเราทาํงานรบัใชม้า 17 ปี เราไดใ้ชว้ิธีการประกาศแบบปากเปล่า ไม่ไดใ้ชต้วัหนังสือเลว  คนในทีมไดเ้รียน ไดจ้าํและ

นําเสนอข่าวประเสริฐแบบปากเปล่า  และเราไดเ้ห็นผลท่ีเป็นปรากฏการณที์เดียว คนจาํนวนมากไดม้าเชื่อในพระเยซูคริสต ์

 เมื่อเราทาํการติดตามผล เรากลบัใชว้ิธีการแบบวิชาการมาก ๆ   เราจดัใหค้นท่ีเชื่อมีพระคมัภีรค์นละเล่ม และพบกบัเขา

เพื่อจะอ่าน เรียนและเรียนรูว้่าจะสงัเกตอะไรในส่ิงท่ีอ่านมาบา้ง  การตามผลแบบน้ีเท่ากบัเราเอาหวัชนฝา  คนเช่ือใหม่อ่อน

แรง ไม่เติบโตในความเชื่อ และกลายเป็นคนชาเย็น บางคนก็หลงทางไป 

ในหมู่บา้นหน่ึง มี 20 คนกลบัใจมาเชื่อพระเจา้  เราเน้นการอ่านพระคมัภีร ์และสอนวิธีอ่าน วิธีสงัเกตในเวลาท่ีอ่าน รวมทั้ง

ใชเ้วลากบัพวกเขา  แบ่งปันชีวิตดว้ยกนั 
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จนถึงวนัน้ี  ไม่มีใครเป็นคนท่ีคุณจะเรียกว่า “ตามติดพระเยซูคริสต”์  ไดเ้ลย หลายคนอยากตามพระเจา้  แต่เวลาผ่านไป 

เหมือนกบัว่า พวกเขาไม่เอาใจใส่พระคาํของพระเจา้เลย  พระคาํไม่ไดจ้มลึกเขา้ไปในชีวิต  การอ่านและการศึกษาพระคมัภีร์

ไม่ไดเ้ขา้ไปในความคิดของพวกเขาเลย    

ยิ่งกว่าน้ัน พวกเขาไม่เคยเอาพระคมัภีรไ์ปเพื่อแบ่งปันกบัคนอื่น  และเราจะเขา้ถึงคนท่ีเรายงัเขา้ไม่ถึงไดอ้ย่างไร หากคนท่ี

เรารบัใชอ้ยู่น้ัน ไม่ไปรบัใชผู้อ้ื่นดว้ย? 

ฉนัเชื่อว่า การสอนพระคมัภีรแ์บบปากเปล่าน้ัน มีประโยชน์พื้ น ๆหลายอย่าง  อย่างแรก คนจะซึมซบัความจริงของพระเจา้

เขา้ไปดีกว่าการอ่าน  อย่างท่ีสอง พวกเขาสามารถแบ่งปันความจริงใหก้บัคนอื่นไดดี้กว่า มนัเป็นการรบัใชท่ี้จะเกิดผลต่อไป  

สาํหรบัประเทศปิดน้ัน คนท่ีฟังเร่ืองของพระเจา้ไปแลว้ก็จะไม่มีปัญหากบัทางราชการ  ฉนัเขียนต่อไปไดอ้ีกมาก แต่คุณจะได้

ฟังและเห็นในซีดี และวิดิโอคลิป ... จะเห็นชดัถึงยุทธวิธีน้ี  

อย่างท่ีสอง เป็นคาํถามท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ “เป็นไปไดไ้หมท่ีจะสอนพระคาํของพระเจา้แบบสงัเกตและอธิบายความดว้ยปาก

เปล่า?” 

 หลายองคก์รมีแผนกท่ีจะช่วยส่งเสริมและสอนการเรียนพระคมัภีรแ์บบปากเปล่า ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของ 

International Orality Network (ION)   มีองคก์รท่ีเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการสอนพระคมัภีรป์ากเปล่าไม่มากนัก ฉนัเองได้

ศึกษาวิธีการของพวกเขามาแลว้    

เมื่อไปเยี่ยมสาํนักงานหน่ึงถามว่า “ใครเป็นองคก์รท่ีอบรมเร่ืองการสอนพระคมัภีรป์ากเปล่าดีท่ีสุด?  พวกเขาตอบว่า 

‚STS‛ หรือ เล่าเร่ืองเจาะใจ  จึงไปดูเว็บไซท ์ไดเ้อกสารมาจึงเห็นว่าแตกต่าง!   

ส่ิงท่ีชอบมากท่ีสุดคือ พวกเขาสามารถสอนใหค้นสงัเกตขอ้พระคาํไดด้ว้ยวิธีการปากเปล่าจริง ๆ  ใกลเ้คียงการเรียน อธิบาย

ความพระคมัภีร ์  ใชป้ากเปล่าจริง ๆ   ในท่ีสุดก็ไดพ้บส่ิงท่ีตามหา จากน้ันจึงเร่ิมคุยกบัพวกเขาผ่านสไกพ ์  

ตน้เดือนพฤศจิกายน มีผูอ้บรมมาจากเล่าเร่ืองเจาะใจสองคน และไดท้าํการอบรม 5 วนั สองวนัแรกสาํหรบัผูฝึ้กซ่ึงเลือกมา

จากทีม  สามวนัหลงัน้ัน คนท่ีเพิ่งไดอ้บรมก็ช่วยอบรมเพื่อนต่อดว้ยความช่วยเหลือของผูอ้บรม  ทาํใหเ้ราไดม้ีแรงผลกัดนัใน

การทาํพนัธกิจเป็นอย่างมาก  เพราะเราไดเ้ร่ิมนําเอาวิธีการน้ีเขา้ไปบรูณาการกบังานรบัใชท่ี้มีอยู่  

เราเร่ิมใชก้ารเล่าเร่ืองเจาะใจทนัที และพอใจกบัรายงานการดาํเนินการที่ไดร้บั  น่ีไม่ไดห้มายความว่า เราเลิกการสอนการ

สงัเกตและอธิบายความแบบเดิม    เพราะอย่างไรแบบน้ันก็ยงัสาํคญัอยู่  

ส่ิงท่ีเราทาํปากเปล่าคือ  

1.เหมาะสม เขา้กบัการเรียนพระคาํที่เป็นขอ้เขียน   โดยไม่ไดม้าแทนแต่มาเสริม 

2.สามารถเขา้ถึงคนท่ีอ่านหนังสือไม่ไดห้รืออ่านไม่ออก 

3.เป็นส่ิงท่ีคนทุกระดบั คนท่ีทาํงานเอกสารก็ทาํได ้ เพราะเรากาํลงัหนุนใจใหส้มาชิกอื่นไดท้าํดว้ย 
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4.ทาํใหเ้ราแบ่งปันกบัคนอื่นง่ายขึ้ น  คนท่ีเราไม่สามารถเขา้ถึงไดม้าก่อน มนัเผยแพร่ไปเร็ว  

5.เป็นวิธีเดียวท่ีพระคาํของพระเจา้จะแพร่หลายในประเทศปิดอย่างปลอดภยัท่ีสุด  

6.ไม่ตอ้งใชเ้งินทุน  เคร่ืองมือ หรือทรพัยากรจากภายนอกประเทศ  จึงเป็นยุทธวิธีในการทาํพนัธกิจท่ีเกิดผลต่อเน่ืองมาก

ท่ีสุด 

 อย่างท่ีกล่าวมาว่า ไดเ้ห็นวิธีการปากเปล่าแบบต่าง ๆ จากหลายองคก์ร แต่ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ล่าพระคมัภีรป์ากเปล่า  การเล่า

เร่ืองเจาะใจเน้นการเล่าเร่ืองในพระคมัภีรต์รงไปตรงมา อย่างถูกตอ้ง นําเอาขอ้พระคาํมาเล่าต่อในเชิงถอดความ (ท่ีไม่ตก

ขอบ) 

เพื่อว่าส่ิงท่ีคุณแบ่งปันน้ันยงัคงเป็นพระคาํของพระเจา้ผ่านปาก  วิธีเดียวกนักบัท่ีเราอ่านพระคมัภีร์ 

พระคมัภีรท่ี์เขียนไวน้ั้นถูกสถาปนา  เป็นแหล่งขอ้มูล    เราตอ้งสอนพระคาํและวิธีการแปลความอย่างถูกตอ้ง แต่จากพระคาํ

ขอ้เขียนน้ัน เราสามารถไดพ้ระคาํปากเปล่า  เมื่อเราสอนพระคมัภีรแ์บบปากเปล่า เราถือและเปิดไวเ้พื่อใหรู้ว้่า คาํที่เราพดู

มาจากไหน คนท่ีฟังก็จะรูต้ามไปดว้ย 

ในคริสตจกัรยุคแรก มีการอ่านขอ้ความจากพระคมัภีรแ์ละคนจะเขา้มาฟัง   เมื่อเปาโลส่งจดหมายฝาก ท่านขอใหอ้่านดงั ๆ

ในคริสตจกัร  ฉนัแปลกใจกบัคาํถามจากซีดีแผ่นหน่ึง.... คนในศตวรรษแรกน้ันสามารถอ่านเขียนไดส้กักี่เปอรเ์ซนต ์ ในเวลา

ท่ีคนกลบัใจ 3000 คนในวนัเดียว? คาํตอบท่ีไดคื้อ ประมาณ 5% 

อย่างหน่ึงท่ีชอบในการเล่าเร่ืองเจาะใจคือ ความถูกตอ้งตามพระคมัภีร ์  ส่วนท่ีอื่น ๆ น้ันก็มีวิธีการสอนแบบใหส้งัเกต

เช่นกนั  อย่างเช่น จะเล่าเร่ืองเสร็จแลว้ถามคาํถามถึงส่ิงท่ีผูฟั้งไดย้ิน  และใหบ้อกว่า สงัเกตเห็นอะไร จากน้ันมีโจทยค์าํถาม

ท่ีช่วยใหผู้ฟั้งสามารถแปลความหมายอย่างถูกตอ้ง  และใหเ้ห็นว่าจะปรบัใชใ้นชีวิตอย่างไร  

 น่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีดีมาก  พฒันามาอย่างดี และสอนอย่างเชี่ยวชาญ 
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เร่ืองของพระเจา้ จากการเนรมิตสรา้งสู่นิรนัดรก์าล 

 

เราไดพ้ฒันาวิธีการเล่าเร่ืองเจาะใจ มาจากผลงานท่ีมีพลงัส่งผลไปทัว่โลกคือ วิดิโอ เร่ืองของพระเจา้ เร่ืองน้ียาว  80 นาทีซ่ึง

เป็นเร่ืองเล่าเป็นลาํดบัเหตุการณจ์ากพนัธสญัญาเดิมสู่พนัธสญัญาใหม่ ซ่ึงหาฟังและดูได ้ในปี 2011 เร่ืองของพระเจา้ทาํ

ออกมาถึง 300 ภาษา   

คาํพยานใชเ้ร่ืองของพระเจา้ดว้ยเคร่ืองเล่นพลงัแสงอาทิตย ์ 

 เด็กชายคนหน่ึงในซูดานโกรธเกร้ียวเพื่อนร่วมชั้นคนหน่ึง   ดงัน้ันเขาจึงเอามีดไปโรงเรียนเพื่อจะฆ่าเพื่อน

เสียใหต้าย ส่วนวนัน้ันเอง ครูเพิ่งไดเ้คร่ืองเล่นซีดีพลงัแสงอาทิตยท่ี์มี เร่ืองของพระเจา้ อยู่เป็นภาษาพื้ นเมืองของ

พวกเขา  และครูก็ไดเ้ล่นเร่ืองของคายินกบัอาแบลใหนั้กเรียนฟัง   

    เมื่อเด็กชายไดย้ินเร่ืองน้ัน  ก็มีบางส่ิงเกิดขึ้ น  เขาเอามีดออกมาใหค้รู  สารภาพแผนรา้ยของเขา !   

พระเจา้ไดส้มัผสัใจของเขา วนัน้ันเอง เด็กชายขอใหพ้ระเจา้ยกโทษความบาปทั้งส้ินของเขา และไดร้บัพระเยซู

เป็นพระผูช้่วยใหร้อด 

พระคาํของพระเจา้น้ันพดูกบัใจของคน  เราหนุนใจใหทุ้กคนท่ีใชก้ารเล่าเร่ืองเจาะใจไดใ้ชป้ระโยชน์จากเร่ือง

ของพระเจา้ในภาษาทอ้งถ่ินดว้ย  

        มีคนใช ้“เร่ืองของพระเจา้” โดยใชเ้คร่ืองเล่นพลงัแสงอาทิตย ์ซีดี และเอ็มพี 3   และก็ยงัมีวิดิโอซ่ึงมีภาพประกอบดว้ย 

ทาํใหเ้ร่ืองราวมีชีวิตชีวามากขึ้ น  คนนับลา้นท่ีไดช้ม “เร่ืองของพระเจา้”ทั้งเป็นส่วนตวั และในรายการทีวี ไดต้อบสนองรบั

เชื่อเพื่อเป็นผูติ้ดตามพระเยซูคริสต ์ ผูร้บัใชข้องพระเจา้ในกลุ่มต่าง ๆ นับพนัไดร้บัประโยชน์จาก “เร่ืองของพระเจา้” 

การผลิตเร่ืองของพระเจา้ที่ใชผู้เ้ล่าหน่ึงคน ช่วยใหค้นฟังสามารถเล่าเน้ือหาในพระคมัภีรใ์หค้นอื่นต่อไปได ้ ท่ีสาํคญัคือคนท่ี

อยู่ในสงัคนแบบปากเปล่าจะมีความเชื่อเมื่อเขาไดย้ิน “เร่ืองทั้งหมด”    เร่ิมจากการสรา้งโลก  มนุษยต์กไปในความบาป 

และพระสญัญาของพระเจา้ว่าจะมีพระผูช้่วยเสด็จมา อนัเป็นพื้ นฐานท่ีจะเขา้ใจข่าวประเสริฐได ้ เราเห็นผลกระทบและพลงั

ของ “เร่ืองของพระเจา้” ทั้งในการประกาศและการสรา้งสาวก 

 การใช ้“เร่ืองของพระเจา้” ดว้ยเคร่ืองเล่นพลงัแสงอาทิตยพ์รอ้มกบัรูปประกอบ (เป็นภาพเดียวกบัในวิดิโอ)  ทาํใหผู้้

ประกาศท่ีเขา้ไปในหมู่บา้นแปลงร่างเป็นโรงภาพยนตเ์คล่ือนท่ี!   การมีเคร่ืองมือประกอบเพิ่มเติมอย่างขอ้แนะนําในการ

สนทนา บทพดูแบบหนังสือ และ บทพดูแบบวิทยุ จะช่วยใหผู้ใ้ชไ้ดม้ีวิธีหลากหลายในการทาํให ้“เร่ืองของพระเจา้” มี

ชีวิตชีวา 

www.Gods-Story.org | Info@Gods-Story.org 

http://www.gods-story.org/
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World Contacts 
ติดต่อได้ที่  

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 
 

 


