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บทที่ 1 การปรึกษาแบบคริสเตียนคืออะไร
เป็ นพันธกิจของคริ สเตียนผูแ้ สวงหาสู่ ทางช่วยเหลือผูอ้ ื่นที่ประสบปั ญหาต่าง ๆ ในการดารงชีวติ ตาม
พระคาของพระเจ้า
สุ ภาษิต 15:23

1. ลักษณะเฉพาะของการปรึกษาแบบคริสเตียน
1.1. พระคาของพระเจ้าเป็ นมาตราฐาน
- สาหรับส่ วนตัว
- สาหรับครอบครัว
- สาหรับสังคม
1.2. พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในฐานะทรงเป็ นองค์ปรึ กษาที่แท้จริ ง
- พระองค์ทรงเป็ นที่ปรึ กษา
-พระองค์ทรงสาแดงปั ญหาที่แท้จริ ง
- พระองค์ทรงทาให้คนบาปสานึกผิด
- พระองค์ทรงบาบัดรักษาจิตใจที่บอบซ้ า
- พระองค์ทรงปลอบโยนผูท้ ี่ทุกข์ร้อน
- พระองค์ทรงโปรดเสริ มกาลังและประทานให้มีความสามารถ
1.3. การอธิษฐานเป็ นลูกกุญแจเพื่อไขปั ญหา
- จงอธิษฐานขณะดาเนินการด้านการปรึ กษา
- หนุนใจให้ผมู้ าปรึ กษาอธิษฐาน
- จงอธิษฐานเผือ่ ผูม้ าขอปรึ กษา

2. คุณสมบัติของทีป่ รึกษาแบบคริสเตียน

โคโลสี 3:16-17
โคโลสี 3:18-21
โคโลสี 3:22-4:1
ยอห์น 14:16
สดุดี 139:1,7,23,24
ยอห์น 16:8-9
อิสยาห์ 61:1
ยอห์น 14:26-27
2 ทิโมธี 1:7
ลูกา 11:7-10

อิสยาห์ 11:2

2.1. ประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และสติปัญญา
กิจการ 6:3
2.2. สามารถประยุกต์พระวจนะของพระเจ้าได้อย่างถูกต้อง
2 ทิโมธี 2:15
2.3. เป็ นผูอ้ ธิ ษฐานอย่างจริ งจัง
2.4. กอปรด้วยความเมตตากรุ ณาความโอบอ้อมอารี ความจริ งใจ ความเห็นอกเห็นใจกัน
2.5. สามารถเก็บความลับได้
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การบ้ าน
1. อภิปรายร่ วมกับสมาชิกกลุ่ม เกี่ยวกับ เหตุผลที่ท่านอยากเป็ นที่ปรึ กษา
2. ลักษณะเฉพาะของการปรึ กษาแบบคริ สเตียน จะสามารถช่วยคนที่มิใช่คริ สเตียนได้อย่างไร
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บทที่ 2 พระเยซูทรงดาเนินการด้ านการปรึกษาอย่ างไร
1. นิโคเดมัส
1.1. ผูม้ าขอปรึ กษา
1.2. เวลา
1.3. แนวสู่ การปรึ กษา
1.4. ความต้องการ
พื้นฐาน
1.5. การสนทนา
1.6. ข้อเสนอ
1.7. สรุ ป

ยอห์ น 3: 1-16
ภูมิหลังของนิ โคเดมัสเป็ นอย่างไร
มีผลกระทบต่อการสนทนาอย่างไร
ทาไมนิโคเดมัสจึงมาตอนกลางคืน
พระเยซูทรงเริ่ มต้นอย่างไร
อะไรคือความต้องการของนิโคเดมัส
ในทัศนะของพระเยซู
พระเยซูทรงเล่าคาพยานอย่างไร
พระเยซูทรงใช้ขอ้ พระคัมภีร์ตอนใด
พระเยซูทรงเสนออะไรแก่เขา
พระเยซูทรงยุติการปรึ กษาอย่างไร
ปฏิกิริยาของนิโคเดมัสเป็ นอย่างไร

2. หญิงชาวสะมาเรีย
2.1. ผูม้ าขอปรึ กษา
2.2. เวลา
2.3. แนวสู่ การปรึ กษา

2.4. ความต้องการ
2.5. การสนทนา

3:1
3:2

3:3
3:11
3:14
3:16-17
3:18-21
7:50;19:39-40

ยอห์ น 4:1-42
ภูมิหลังของเขาเป็ นอย่างไร
หญิงชาวสะมาเรี ยมีความสาคัญเพียงใด
เวลานี้เป็ นเวลาอะไร
ทาไมเขาจึงมาตักน้ าในเวลานั้น
พระดารัสที่พระเยซูตรัสออกมา
ตอนแรกนั้นแปลกในแง่ใด ถ้าเป็ นเรา
เราจะพลาดโอกาสสาหรับการ ปรึ กษาไหม
ความต้องการพื้นฐานของหญิงนั้น
พื้นฐาน คืออะไร
การสนทนาดาเนินไปอย่างไร
พระเยซูทรงใช้ของประทาน
ฝ่ ายพระวิญญาณประการใด

4:7
4:6

4:10,16
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2.6.ข้อเสนอ
2.7.ข้อสรุ ป

พระเยซูทรงเปลี่ยนประเด็นรองไป
สู่ ประเด็นหลักได้อย่างไร
4:19-24
พระเยซูทรงเสนออะไร
4:14
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงประทานความสว่าง
แก่เขา อย่างไรในการสนทนาปฏิกิริยาสนองตอบ
และคาพยานของหญิงนั้นเป็ นประการใด
4:29,39,42

3. ผู้หญิงคนทีถ่ ูกจับฐานล่วงประเวณี
3.1. ผูม้ าขอปรึ กษา
3.2. เวลา

3.3. แนวสู่ การปรึ กษา
3.4. ความต้องการ
3.5. การสนทนา

3.6.ข้อเสนอ
3.7.สรุ ป

ความผิดปรกติของผูม้ าขอปรึ กษานั้นคืออะไร
โอกาสนั้นเป็ นกับดักสาหรับพระเยซูอย่างไร
ท่านจะคิดว่านี่ เป็ นโอกาสสาหรับการปรึ กษา
หรื อไม่ ทาไม
พระเยซูทรงดาเนินการอย่างไร
กับสถานการณ์เฉพาะหน้าเช่นนั้น
ความต้องการพื้นฐานของหญิงนั้น
พื้นฐาน
คืออะไร
ทาไมพระเยซูจึงทรงเงียบอยู่
ท่านคิดว่าพระเยซูทรงเขียนอะไร
ลงพื้นดิน และทาไม
ท่านวินิจฉัยเห็นพยานหลักฐานอะไร
ที่เป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณ
พระเยซูทรงเสนออะไรแก่เขา
การปรึ กษาจบลงอย่างไร
พระเยซูทรงพื้นฟูสภาพเขาอย่างไร

ยอห์ น 8:1-11
8:3
8:4-6

8:6-7

8:5,11
8:6
8:7
8:7-9
8:11
8:10
8:11

การบ้ าน
จงอ่าน มัทธิว 5:21-32 แล้วอภิปรายว่าพระเยซูทรงใช้พระคัมภีร์เพื่อการแก้ไขปั ญหาในประเด็นต่าง
ๆ ที่เรี ยบเรี ยงไว้น้ นั เพื่อให้เกิดความสงบสุ ขในชีวติ ได้อย่างไร
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บทที่ 3 เราจะสร้ างบรรยากาศแห่ งความไว้ วางใจได้ อย่ างไร
1. ต้ อนรับผู้มาขอปรึกษา
1.1. เลือกสถานที่ที่เหมาะสม
- ห้องที่เหมาะสม เป็ นเอกเทศ และปราศจากสิ่ งรบกวน
1.2. ทาให้ผมู ้ าขอปรึ กษารู ้สึกเป็ นกันเอง
- ยิม้ ทาตัวให้สบายหาเครื่ องดื่มให้เขา
1.3. ปฏิบตั ิต่อเขาเหมือนแขกหรื อเพื่อนที่เชิ ญมาให้เวลาแก่เขาอะไร ๆ ที่ท่านกาลังทาอยูก่ ็พกั ไว้ก่อน
1.4. จงแสวงความเป็ นมิตร แต่อย่าทาสนิทเกินเลย จงสังเกตพฤติกรรมที่มิใช่คาพูด ทั้งของเขาและ
ของท่านเอง

2. จงมีทศั นะแห่ งความเข้าใจ
2.1. ทาตัวเป็ นเพื่อน มิใช่เป็ นผูต้ รวจสอบ
2.2. ระวังอย่าพูดมากเกินไป
2.3. ให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ รับความรู ้สึกของผูม้ าขอปรึ กษาและสนองตอบตามนั้น

3. จงเสริมสร้ างเขาให้ ไว้ วางใจในตัวท่ าน
3.1. รับปากกับเขาว่าจะไม่เปิ ดเผยความลับ
3.2. ให้เขามัน่ ใจว่าด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้าท่านจะสามารถช่วยเขาได้เพราะ
- ไม่มีปัญหาใดที่พระเจ้าจะแก้ไขไม่ได้
- พระเจ้าทรงความสามารถ
- พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ
- สิ่ งที่ท่านจะพูดก็มาจากพระวจนะ
3.3. ให้เขามัน่ ใจได้วา่ ท่านจะไม่ให้ความปรารถนาของท่านมีอิทธิ พลเหนื อเขา และเขาก็จะต้อง
ตัดสิ นใจเอาเองว่าจะทาอย่างไรต่อไป
3.4. ให้เขามัน่ ใจว่าท่านจะเป็ นมิตรและพร้อมจะพบกับเขา เสมอ
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4. กาหนดช่ วงเวลาการปรึกษา
4.1. กะเวลาไว้เพื่อรักษาลาดับกิจกรรมอื่น ๆ ที่วางแผนไว้และไม่ให้กระทบกระเทือนต่อเรื่ องสาคัญ
ก่อนหน้าตาม ลาดับไปอย่างไรก็ดี จงผ่อนปรน และเปิ ดให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนา
4.2. กาหนดอัตราความเร็ วของการปรึ กษาทาการนัดหมายอื่น ๆ ถ้าจาเป็ น
4.3.หลีกเลี่ยงมิให้เกิดการหยุดชะงักฉับพลัน ซึ่ งอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็ นการปฏิเสธ

การบ้ าน
แสดงบทบาท : ให้ท่านต้อนรับคนแปลกหน้าผูเ้ ดือดร้อนซึ่ งมาขอปรึ กษากับท่าน ให้สมาชิกกลุ่มคน
อื่น ๆ สังเกตการณ์และวิจารณ์วา่ มีการสร้างบรรยากาศแห่ งความไว้วางใจได้อย่างไร
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บทที่ 4 เราจะใช้ ทกั ษะพืน้ ฐานได้ อย่ างไร
วัตถุประสงค์ : เพื่อกาหนดสาเหตุและความเคลื่อนไหวของภาวะจิตที่แปรปรวนของผูม้ าขอปรึ กษา
เพื่อใช้ขอ้ มูลให้เข้ากับมาตราการ และวิธี ดาเนินการที่ถูกต้อง

1. การฟัง
- การฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจย่อมจะเป็ นการบาบัดได้
1.1. ให้ความสนใจเต็มที่
1.2 จาประเด็นให้ได้วา่ ใคร อะไร เมื่อใด ที่ไหน ทาไม อย่างไร
1.3. สังเกตน้ าเสี ยง และการสื่ อสารที่มิใช่วาจา
1.4. อย่ามีอคติ
1.5. พยายามไม่ขดั จังหวะ
1.6. ชัง่ น้ าหนักสิ่ งที่ได้ฟัง
1.7. ฟังพระเจ้า และรอสัญญาณที่จะให้พดู

2. การถามคาถาม
- คาถามที่ดียอ่ มจะช่วยทาให้เห็นปั ญหาได้กระจ่าง
2.1. จงใช้คาถามแบบตรวจสอบหาข้อเท็จจริ ง
2.2. หลีกเลี่ยงการใช้คาถามเป็ นชุด เพราะอาจเป็ นการคุกคาม
2.3. หลีกเลี่ยงคาถามชนิดขวานผ่าซาก เช่น “นี่ถา้ ถึงขั้นหย่าขาดจากกัน จะรู ้สึกยังไงนะ?”
2.4. หลีกเลี่ยงการใช้คาถามประเภทให้เลือกตอบได้อย่างใดอย่างหนึ่งใน 2 อย่าง คาถามอย่างนั้น
จะทาให้การสนทนาจบลงได้ง่ายเกินไป
2.5. ใช้คาถามเปิ ด เพื่อจะหลีกเลี่ยงคาตอบ ประเภทใช่ ไม่ใช่
2.6. พยายามใช้คาถามที่ข้ ึนต้นด้วย คาว่า “ทาไม” ให้นอ้ ยที่สุดคาว่า “ทาไม” นี้เป็ นคาถามที่มี
ประโยชน์ในการหาข้อมูลแต่วา่ มันอาจจะเป็ นคนที่กระเทือนจิตใจได้
2.7. ใช้ถอ้ ยคาของผูม้ าของปรึ กษานั้นเป็ นการนาคาถามของท่าน เช่น ตั้งคาถามทานองที่วา่ “เห็น
คุณพูดว่า...เป็ นอย่างไงหรื อ?”
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3. ไตร่ ตรอง
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

ปั ญหาที่เขารู ้ดี (เสนอว่าปั ญหานั้นคืออะไร)
ปั ญหาที่เขาไม่รู้ (ปั ญหาที่ซ่อนเร้นอยูภ่ ายใน)
ภูมิหลังของเขา
ท่าทีทศั นะของเขา
จินตภาพเกี่ยวกับตัวเขาเอง
แนวทางอันเป็ นไปได้เพื่อดาเนินการ

การบ้ าน
ให้นกั ศึกษา หรื อแสดงบทบาท โดยใช้เนื้ อความ 1 พงษ์กษัตริ ย ์ 19:1-18
1. อภิปรายวิธีที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของบทเรี ยนนี้
2. องค์ประกอบด้านการฟัง ถาม และไตร่ ตรองได้ช่วยท่านเอลียาห์ อย่างไร
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บทที่ 5 เราจะใช้ พระคัมภีร์เพือ่ การปรึกษาได้ อย่ างไร
1. อาศัยพระวจนะของพระเจ้ า
1.1. ในฐานะเป็ นสิ ทธิอานาจของเรา
1.2. ฐานะเป็ นรากฐานของเรา
1.3. ในฐานะเป็ นเครื่ องนาทางของเรา

2 ทิโมธี 3:16
ลูกา 6:46-49
สดุดี 119:105

2. ช่ วยให้ ผู้มาขอปรึกษาได้ ยอมฟังพระวจนะ
2.1. วิธีการของพระเจ้าดีที่สุดสาหรับเรา
2.2. แผนการของพระเจ้านั้นมีเพื่อการดีสาหรับเราเสมอ
2.3. พระวจนะของพระเจ้าถูกต้องเสมอ

อิสยาห์ 55:6-9
เยเรมีย ์ 29:11-14
สดุดี 19:7-9

3. นาพระคัมภีร์มาสั มพันธ์ กบั ปัญหา
3.1. ชี้ประเด็นปั ญหา
- ประเด็นกุญแจ
- ประเด็นรอง
- เรื่ องที่ไม่สัมพันธ์กนั
3.2. ประยุกต์พระคัมภีร์ที่เกี่ยวกันกับปั ญหา
- เพื่อสร้างเค้าความคิดขึ้นใหม่
- เพ่งดูอารมณ์อีก
- ปรับทิศทางของความปรารถนาใหม่

4. ใช้ พระคัมภีร์

2 ทิโมธี 3:16-17

4.1. แก้ไข
- ชี้ให้เห็นความจริ งแห่งพระวจนะ
4.2. จูงใจให้เชื่อ
- ชี้ให้เขาเห็นว่าเขาพลาดตรงไหน
4.3. ปลอบโยน
- ให้เขามัน่ ใจว่าพระเจ้าทรงรักเขา
12

4.4. สรุ ป
- ช่วยให้เขายอมรับวิธีการของพระเจ้า
4.5. ทาต่อ
- บอกให้เขารับเอาข้อพระคัมภีร์ไปท่องจาต่อไป

การบ้ าน
การแสดงบทบาท : จงใช้พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อทาการปรึ กษาให้กบั ผูท้ ี่มีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้
(ก). การไม่ยอมให้อภัย
(ข). ความกลัว
(ค). เล่นการพนัน
ให้สมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ สังเกตการณ์และวิจารณ์เรื่ องการใช้พระคัมภีร์ เช่น ความเหมาะสม แนวสู่
การปรึ กษา ประสิ ทธิภาพ
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บทที่ 6 เราจะยอมให้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็ นองค์ ปรึกษาได้ อย่ างไร
1. เชื้อเชิญให้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนาการปรึกษา
1.1. อธิษฐานในพระวิญญาณ
1.2. สดับฟังพระวิญญาณ

2. ทูลขอให้ พระวิญญาณทรงสาแดงให้ เห็น

ยอห์ น 16:13

- วิญญาณชัว่ ที่ครอบงาอยู่
- ความผิดบาปอันเป็ นนิสัย
- ปัญหาระดับลึก
(ตรวจสอบกับผูม้ าขอปรึ กษา หากจาเป็ น)

3. พูดถ้ อยคาทีพ่ ระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้

ยอห์ น 14:26

- จากองค์ที่ปรึ กษา
- ข้อพระคัมภีร์
- ถ้อยคาแห่งสติปัญญา

4. ยอมให้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสาแดง

ยอห์ น 16: 8-11

4.1. บาป
-เอาจริ งเอาจังกับความผิดบาป
4.2. ความชอบธรรม
- ความชอบธรรมทางพระคริ สต์
4.3. การพิพากษา
- การพิพากษาที่ตอ้ งมีข้ ึนแน่นอน

5. ยอมให้ พระวิญญาณทรงปลอบโยน

ยอห์ น 14:16-18

5.1. พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตามพระสัญญาของพระเยซูน้ นั ทรงเป็ น
- องค์ผปู้ ลอบโยนของเรา
- องค์ผชู ้ ่วยของเรา
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- องค์ที่ปรึ กษาของเรา
5.2. การทรงสถิตอยูข่ องพระวิญญาณ
- พระองค์ทรงสถิตอยูก่ บั เราและในเราเสมอ

การบ้ าน
1. เล่าประสบการณ์เรื่ องการที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาในการปรึ กษา
2. ชีวติ ประจาวันของเราจะรับฟังพระสุ รเสี ยงของพระเจ้าได้อย่างไร
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บทที่ 7 เราจะอธิบายฐานกันผู้มาขอปรึกษาได้ อย่ างไร
ทีป่ รึกษาเตรียมตัวด้ วยการอธิษฐาน

ลูกา 6:12-13

1. จงนาด้ วยการอธิษฐาน
1.1. เริ่ มการปรึ กษาด้วยการอธิ ษฐาน
1.2. จงอธิษฐานตลอดการปรึ กษา

2. จงหนุนใจให้ ผู้มาขอคาปรึกษาอธิษฐาน
2.1. นาอธิษฐานเพื่อให้ผมู้ าขอปรึ กษา
- สารภาพบาป
- ละทิ้งมารซาตาน
- รับพระคริ สต์ (ถ้าเหมาะสม)
2.2. ให้ผมู้ าขอปรึ กษาอธิษฐาน
- ทูลขอให้พระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือ
- ขอรับการบาบัด
- มอบปั ญหาไว้กบั พระเจ้า

ยากอบ 5:16

3. จงดาเนินการปรึกษาด้ วยการอธิษฐาน
3.1. อธิษฐานขอการยกโทษบาป
- ให้ความมัน่ ใจว่าได้รับการยกโทษแล้ว
1 ยอห์น 1:9
- ต้องยกโทษแก่ผอู ้ ื่นด้วย
3.2. อธิ ษฐานขับไล่ศตั รู
- ต่อต้านด้วยสิ ทธิ์ อานาจ
ยากอบ 4:7
- อธิ ษฐานปลดปล่อย (ถ้าจาเป็ น)
3.3. อธิ ษฐานเพื่อการบาบัดรักษาทั้งทางกายและทางจิตใจ
(ใช้ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ)
3.4. อธิ ษฐานต่อไปตามที่พระวิญญาณทรงนา
3.5. อธิษฐานเพื่อให้ประกอบด้วยพระวิญญาณ
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3.6. ยุติการปรึ กษาด้วยการอธิษฐาน
เช่น อธิ ษฐานโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า
อธิษฐานตามแบบที่พระเยซูตรัสสอน
อธิษฐานขอรับพระพร

การบ้ าน
1. คาอธิษฐานตามแบบที่พระเยซูคริ สต์ตรัสสอนจะช่วยท่านได้อย่างไร ในการดาเนินการปรึ กษา
(มัทธิว 6:9-15)
2. แสดงบทบาท: อธิ ษฐานกับผูม้ าขอคาปรึ กษาเพื่อแก้ปัญหาต่อไปนี้
(ก).การไม่ยอมอภัย
(ข).ความกลัว
(ค).การเล่นการพนัน
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บทที่ 8 เราจะดาเนินการปรึกษาให้ กบั ผู้มปี ัญหาด้ านสั มพันธภาพได้
อย่ างไร
1. จงกลับใจหันมาหาพระคริสต์
1.1. ความเกลียดชัง
1.2. ความขมขื่น
1.3. การไม่ยอมให้อภัย
1.4. การถือดี

2. จงเอาชนะความชั่วด้ วยความดี
2.1. จงให้พรอย่างแช่งด่าเลย
2.2. จงถ่อมใจ
2.3. จงอยูอ่ ย่างสงบสุ ข
2.4. อย่าทาการแก้แค้น
2.5. ทาดีตอบแทนสิ่ งชัว่ ร้าย

2 โคริ นธ์ 5:17-19
1 ยอห์น 2:11
ฮีบรู 12:15
มัทธิว 6:14-15
ลูกา 18:9-14

โรม 12:14-21
12:14
12:16
12:18
12:19
12:20-21

3. จงยึดถือความรักเป็ นเป้ าหมาย
3.1. จงรักศัตรู ของท่าน
3.2. จงรักเพื่อนบ้าน
3.3. จงรักซึ่ งกันและกัน

มัทธิว 5:44
มัทธิว 22:39
1 ยอห์น 4:7; 1 เปโตร 4:8

4. จงเชื่อฟังคาสั่ งของพระเจ้ า
4.1. ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัว เช่น
4.1.1. บิดามารดาและเครื อญาติ
4.1.2. บิดามารดาและบุตร
4.2. ที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรส
4.2.1. ความถาวรของการสมรส

เอเฟซัส 6:1-3
เอเฟซัส 6:4; โคโลสี 3:20-21
มัทธิว 19:4-9
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4.2.2. การอภัย
4.2.3. ยอมรับพระวจนะของพระเจ้า
4.3. ที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างและลูกจ้าง
4.4. ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานปกครองของรัฐ
4.5. ที่เกี่ยวข้องกับผูน้ าคริ สตจักร

เอเฟซัส 4:32
เอเฟซัส 5:22-23
เอเฟซัส 6:5-9; โคโลสี 3:22-25; 4:1
โรม 13:1-7
ฮีบรู 13:7,17

5. จงสร้ างความสั มพันธ์ อนั ดี
5.1. ให้อภัยและลืมเสี ย
5.2. ขออภัยโดยเร็ ว
5.3. อย่าพิพากษา
5.4.
5.5.

มัทธิว 18:21-35
ลูกา 15:18-21; เอเฟซัส 4:26
มัทธิว 7:1-5
เอเฟซัส 4:15; ยากอบ 1:19
โ 15:5-7

ก
?
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บทที่ 9 เราจะดาเนินการปรึกษาได้ อย่ างไรในกรณีทผี่ ้ ูมาขอปรึกษากาลัง
ตกอยู่ในวิกฤติกาล
1. การสู ญเสี ย
1.1. สังเกตภาวะแห่งปฏิกิริยาในอาการเศร้าโศก :
- ความตกตะลึง
- การไม่ยอมรับความตาย
- การโทษสิ่ งต่าง ๆ
- การยอมรับ
1.2. เปิ ดโอกาสให้ผสู ้ ู ญเสี ยนั้นได้แสดงถึง
- ความเศร้าโศก ความโกรธ
- ความอับอาย หรื อความผิด
1.3. ช่วยให้ผปู ้ ระสบความสู ญเสี ยนั้นได้ยอมรับความเป็ นจริ งของการสู ญเสี ย
1.4. ปลอบโยนโดยอาศัยพระคัมภีร์
คนเราทุกคนย่อมต้องตายสักวัน
ปัญญาจารย์ 3:2
อห์น 11:25,26
1 เธสะโลนิกา 4:13-18
โรม 2:14-16
ุุ ุี 62:12
ความรักของพระเจ้า
โรม 8: 28
1.5. ให้ความช่วยเหลือเชิงปฏิบตั ิ เช่น ที่พกั อาศัย การเงิน

2. ความเจ็บป่ วยทีไ่ ม่ อาจเยียวยาได้
2.1. สังเกตทัศนะและภาวะทางอารมณ์ของผูป้ ่ วย
เช่น เป็ นเชิงปฏิเสธ เชิงดื้อรั้น อาการโกรธแค้น การต่อรอง ความเก็บกด
2.2. ให้การสนับสนุน
ชี้ให้เขาหันทิศทางสู่ พระเจ้า
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ปล่อยให้เขาพูดถึงความเป็ นจริ งแห่งชีวิตและความตาย
2.2. ปลอบโยนโดยอาศัยพระคัมภีร์
ชีวติ หลังความตายนั้นเป็ นจริ ง
ให้ความมัน่ ใจในการได้รับอภัยโทษ

2.3.

ยอห์น 20:26-29
1 ยอห์น 1:9
2 โคริ นธ์ 4:16-18
ดุดี 16:9-11
1 โคริ นธ์ 15:42-44

ฏิบตั ิ
เช่น ไปเยีย่ มเยียนต่อให้การช่วยเหลือทางการเงิน

3. การพยายามฆ่าตัวตาย
3.1. แยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคลที่กลัดกลุม้ สาหัสกับบุคคลที่วางแผนฆ่าตัวตาย และบุคคลผู้
ขู่จะฆ่าตัวตาย
3.2. หาทัศนวิสัยที่ถูกต้อง ตั้งใจรวบรวมข้อมูลที่ท่านได้รับจากบุคคลผูเ้ ศร้าโศกนั้น อย่ากลัวที่จะถาม
ถึงเจตนาของเขา อย่าท้าทายเขา พยายามให้เขาพูดไป
3.3. แสดงความห่วงใยและบอกให้รู้ถึงความหวังข้างหน้าบอกเขาว่าท่านจะช่วยเขาได้อย่างไร
3.4. ทาการปรึ กษาโดยอาศัยพระคัมภีร์
พระเยซูทรงรักท่านมาก
ยอห์น 3:16
าระโก 4:35-41
ุิสยาห์ 49:13-16
ุุ ภาษิต 8:35
3.5.
:
จากทางโรงพยาบาล จากฝ่ ายวิชาอาชีพ

4. วิกฤติกาลเผชิญหน้ า เช่ น ความล้มเหลว อุบัติเหตุ การตัดทอน
4.1. หนุนใจให้เขาได้เห็นการคุม้ ครองและ
การดูแลอารักขาของพระเจ้า
4.2. เน้นเรื่ องการอ้างสิ ทธิ์ ในความรักและ

โรม 8:28

4.3.
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ได้เห็นขั้นตอนที่จะต้องทาต่อไป อธิ ษฐานกับเขาในตอนนี้
4.4.

ฤทธิ์ เดชแห่งการอธิ ษฐาน
ฟื้ นฟูความไว้วางใจในพระเจ้า
4.5. ให้ความช่วยเหลือเชิงปฏิบตั ิ
เช่น งานบางเวลา

ุุ ดี

เอเฟซัส 3:20;
สดุดี 27:1-2
1 เปโตร 5:7
มัทธิว 6:26
ุุ ดี 50:15;
ฟี ลิปปี 4:6;7
สดุดี 68:19

า
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บทที่ 10 เราจะให้ การปรึกษาได้ อย่ างไร
1. จงสร้ างบรรยากาศแห่ งความไว้ วางใจ
1.1. ต้อนรับเขาด้วยไมตรี จิตและความเมตตา
1.2. สร้างความไว้วางใจของเขาในตัวท่าน
1.3. ให้ความสนใจต่อเขา และสังเกตการสื่ อสารที่มิใช่คาพูด

2. จงหนุนใจทาให้ เกิดการสื่ อสาร
2.1. ขอให้เขาเล่าให้ฟังว่า
- เขารู ้สึกอย่างไรเกี่ยวกับปั ญหาขณะนี้
- ปั ญหาเกิดขึ้นเมื่อใด
- และเป็ นมาอย่างไร
2.2. ฟังด้วยความตั้งใจ และสะท้อนความรู้สึกด้วยความไว
2.3. ใช้คาถามเชิงกลยุทธ์เพื่อหาข้อมูล
2.4. สรุ ปสถานการณ์หรื อประเด็นให้เขาฟัง

3. จงประยุกต์ พระวจนะของพระเจ้ า
3.1. ช่วยให้เขายอมรับพระคัมภีร์
3.2. ในการปลอบโยนและเผชิญหน้าจงกล่าวและใช้พระวจนะของพระเจ้า
3.3. หนุนใจให้เขาเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้า

4. จงพึง่ ในพระวิญญาณบริสุทธิ์
4.1. จงไวต่อการทรงนาและการสะกิดใจโดยพระวิญญาณ
4.2. ดาเนินการตามการสาแดงของพระวิญญาณ
4.3. ดาเนินการด้วยของประทานตามที่พระวิญญาณทรงนา

5. จงอธิษฐานกับผู้มาขอปรึกษา
5.1. มอบสถานการณ์และผูม้ าขอปรึ กษาไว้กบั พระเจ้า
5.2. ใช้สิทธิอานาจปราบวิญญาณชัว่
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5.3. ดาเนินการในการอธิษฐาน
- สารภาพบาป
- ละทิ้ง
- อ้างสิ ทธิ์ อานาจในการรักษา
- อวยพร

6. จงยุติการปรึกษาด้ วยความเชื่อมัน่
6.1. ให้ความมัน่ ใจว่าพระเจ้ารักเขาและว่าท่านพร้อมที่จะพบกับเขา แต่อย่าสร้างทัศนะว่าท่านจะเป็ น
ที่พ่ ึงของเขา
6.2. หนุนใจให้เขาปฏิบตั ิตามแผนการที่ตกลงไว้และกาหนดเวลานัดครั้งต่อไป

การบ้ าน
แสดงบทบาท : ดาเนิ นการในการปรึ กษากับคนหนึ่งที่มีปัญหาว่าคู่สมรสไม่สัตย์ซื่อต่อเขา หรื อ คนที่
มีปัญหาในด้านการเงินให้สมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ สังเกตการณ์และวิจารณ์
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