ทีป่ รึกษาส่ วนตัว อีกวิธีหนึ่งแห่ งการหนุนใจ
โดย โรเบิร์ต อี. โลแกน
แปล ป.กีรติบดี
หลังวันครบรอบวันเกิด 5 ขวบของผมได้ 2 วัน คุณพ่อก็พาผมไปกลางถนนเพื่อสอนให้ขี่
รถจักรยานคันไหม่ ผมเห็นเด็กคนอื่น ๆ ขี่รถจักรยานไปมาบนถนนเสมอ จึงคิดว่ามันไม่น่าจะยากอะไร
นักหนา คุณพ่อก็คิดเช่นนั้น หลังจากผมลองจับ ๆ อยูพ่ กั หนึ่ง คุณพ่อก็ประคองและช่วยดันรถให้ผมขี่
ผมเซไปมาแต่ก็พยายามทรงตัวไว้ คิดว่ายังไงคุณพ่อก็ยงั จับจักรยานอยูข่ า้ งหลัง แต่คราวนี้คุณพ่อปล่อย
มือแล้วยืนยิม้ กว้างอยูห่ ่าง ๆ
เช่นเดียวกับที่คุณพ่อช่วยผมประคองในการหัดขี่รถจักรยาน เรื่ องของบารนาบัสลูกแห่งการ
หนุนใจในพระคัมภีร์ใหม่ ได้ช่วยในแต่ละย่างก้าวของเปาโล ยอห์น และมาระโก ทาให้เขาก้าวย่างอย่าง
เข้มแข็งในช่วงเวลาที่สาคัญของการรับใช้ บารนาบัสเป็ น เลี้ยงของเปาโล ยอห์น และมาระโก ถ้าไม่ใช่
เพราะบารนาบัส ใครจะรู้ อาจจะไม่มีพระคัมภีร์ ก็ได้
ผมมัน่ ใจว่าวิธีการหนุนใจของ บารนาบัสจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการรับใช้ของเรา
อย่างมาก ด้วยการอยูเ่ คียงข้างพี่นอ้ งชายหญิงในความสัมพันธ์แบบที่ปรึ กษาส่ วนตัว เป็ นการสร้างผูน้ า
เพื่อการเก็บเกี่ยว การเป็ นที่ปรึ กษาส่ วนตัวเป็ นการช่วย
นน
นา
าในชีวิตของ
เขา เพื่อให้เขาก้าวไปไกลที่สุดในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยการมอบอานาจให้นี่เองที่ปรึ กษาส่ วนตัวที่ดี
เยีย่ มจะช่วยให้ผนู ้ าในอนาคตไปถึงศักยภาพสู งสุ ดของเขาได้

สมม ติฐานบางประการเกีย่ วกับการเรียนรู้
คนจะเรี ยนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขาเห็นบางคนเป็ นแบบอย่าง ด้านทักษะหรื อบุคลิกภาพตามที่
พวกเขาปรารถนาจะเรี ยนร พระเยซูเป็ นแบบอย่างที่มีประสิ ทธิ ลให้กบั สาวก พระองค์บอกว่า “จง
ตามเรามาเถิด” และพวกสาวกก็เฝ้ ามองสิ่ งที่พระองค์กระทา (มัทธิ ว 4:18-23)
คนเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขาได้เจอกับประสบการณ์น้ นั ด้วยตัวเอง โดยการฝึ กงานระหว่าง
การทางานจริ ง วิธีการทางวิชาการทัว่ ไปในกา ฝึ กฝนอาจสรุ ปได้ตามลาดับ เป็ น 3 คาคือ ปฐมนิเทศ...
ให้เครื่ องมือ...เข้ามีส่วนร่ วม แต่วธิ ี า นี้มีปัญหาเนื่องจากว่ามันผิด แบบอย่างการฝึ กอบรมของพระเยซู
อาจสรุ ปอย่างชัดเจนได้วา่ ปฐมนิเทศ...เข้ามีส่วนร่ วม...ให้เครื่ องมือ
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ในมาระโก 9:1-29 บรรดาสาวกกลายเป็ นผูเ้ รี ยนที่ดีเมื่อได้เข้าร่ วมมีส่วนในกระบวนการนั้น
และเห็นถึงความจาเป็ นในการเรี ยนนั้น กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ดีกว่านั้นคือ ประการแรกปฐมนิ เทศให้
ผูเ้ รี ยนทราบเรื่ องงานก่อน แล้วให้พวกเขาเข้ามีส่วนร่ วมในงาน และท้ายสุ ดเมื่อพวกเขารู ้แล้วว่าตัวเอง
ช่างรู ้นอ้ ยเสี ยจริ ง ๆ ก็ให้เครื่ องมือในการทางานนั้นแก่เขา เนื่ องจากพวกฝึ กหัดก็กลายเป็ นผูต้ ้ งั ใจมาก
ขึ้น บทเรี ยนจึงกลายเป็ นเรื่ องสุ ดท้าย
คนเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขารู ้สึกว่ามีความจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ ไม่ใช่เรี ยนเพราะเรื่ องนั้นเป็ น
เรื่ องต่อไปที่ตอ้ งเรี ยนตามหลักสู ตรที่กาหนดไว้
วิธีที่ดีที่สุดที่เราทาได้คือการช่วยให้ผอู ้ ื่นฟังพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ และทาให้ชีวติ ของพวกเขาสอดประสานกับวาระของพระเจ้า คนจะเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุด
เมื่อพวกเขาไวต่อการนา
า าน า างานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
คนเรี ยนรู้ได้ดีที่สุดโดยการฝึ กอบรมแบบ “ทันท่วงที” เมื่อเราเข้าร่ วมในงานรับใช้และเมื่อรู ้สึก
ว่ามีความต้องการ นัน่ คือเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือ และเป็ นช่วงเวลาที่เราจะรับการสอนได้ดี
ที่สุด สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จะอยูก่ บั เรานานกว่าถ้าได้เรี ยนรู ้ในช่วงที่มีความต้องการอย่างทันท่วงที
คนจะเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขามีความสัมพันธ์อย่างมีประสิ ทธิ ผลกับที่ปรึ กษาส่ วนตัว ที่
ปรึ กษาส่ วนตัวที่จะทาตามวาระของพระเจ้าแทนที่จะทาตามหลักสู ตรที่กาหนดไว้ ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ดังนั้นม นจึงต้องยืดหยุน่ ได้ และต้องประยุกต์ใช้กบั แต่ละคน ที่ปรึ กษาส่ วนตัวที่มีอิทธิ พลที่สุดเกิดขึ้น
ในความสัมพันธ์แบบชีวติ ต่อชีวติ : หนึ่งต่อหนึ่ง

กระบวนการของทีป่ รึกษาส่ วนตัว
ความสัมพันธ์ของที่ปรึ กษาส่ วนตัวจะพัฒนา 2 ด้าน
พัฒนาการรับใช้ (การกระทาอย่างไร่ )
พัฒนาบุคคล (การเป็ นคนอย่างไร)
เพื่อเน้นที่ 2 ด้านนั้น ที่ปรึ กษาจะช่วยผูร้ ับคาปรึ กษาให้สะท้อนและเบนเข็ม ขณะเดียวกันก็หา
วิธีการให้
สะท้อน ช่วยให้พวกเขาหาแนวทางจากพระเจ้า สิ่ งใดที่พระเจ้าได้ทาไปแล้วและต้องการจะทา
ต่อไปในชีวิตของพวกเขา
เบนเข็ม เมื่อเราจะนาวาระของพระเจ้า ามาในชีวิต และเปลี่ยนแปลงชีวติ ของเราไปตาม
แผนการของพระเจ้าสิ่ งนี้เราเรี ยกทัศนะทวิศูนย์ (Bifocal vision) คือมองเห็นภาพของพระเจ้า (เห็นจุด
จบแยกจากจุดเริ่ ม) และเห็นที่นี่และตอนนี้ จัดระเบียบชีวติ และวิธีการต่าง ๆ ของตัวเราเพื่อให้ เรา
สามารถทาทุกสิ่ งที่พระเจ้าคาดหวังว่าเราจะทา
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นอกจากการสนใจฟังและถามคาถามดี ๆ แล้ว การเตรี ยมตัวด้วยใจอธิ ษฐานนั้นเป็ นจุดวิกฤต
ในกระบวน การสะท้อน เบนเข็ม และวิธีการ ผูส้ อนหรื อนักเทศน์ส่วนใหญ่ใช้เวลาคิดและอธิ ษฐานว่า
จะพูดเรื่ องอะไรดี แต่สาหรับที่ปรึ กษาส่ วนตัวแล้วการเตรี ยมตัวเพื่อไปพบกับผูร้ ับคาปรึ กษาคือการ
วางแผนเรื่ องคาถาม ที่ปรึ กษาที่ยงิ่ ใหญ่จะใช้เวลาคิดและอธิ ษฐานว่าจะถามอะไรดี

เครื่องมือเพือ่ กระบวนการ

ทีป่ รึกษาส่ วนตัว : คู่มอื ทีป่ รึกษาส่ วนตัว

คู่มือที่ปรึ กษาส่ วนตัวเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับใช้ในความสัมพันธ์แบบที่ปรึ กษา
ส่ วนตัว

คุณค่ าของคู่มอื ทีป่ รึกษาส่ วนตัว
- บอกกระบวนการโดยรวม ทั้งการกระทาอย่างไรและการเป็ นคนอย่างไรในการพัฒนาผูน้ า
กระบวนการนี้ จะสร้างวินยั ให้กบั ที่ปรึ กษาส่ วนตัวในการฟัง ถาม และลดการบอกให้ทาโน่น
ทานี้ลง
- ระบุส่วนที่ไม่ได้รับการพัฒนาจากการพบกันครั้งก่อน
- เป็ นการเก็บรวบรวมบันทึกความก้าวหน้าพัฒนาการของผูน้ าไว้เป็ นระยะ ๆ
- ทาให้ง่ายกับการส่ งมอบงานให้กบั ที่ปรึ กษาส่ วนตัวคนต่อไป

วิธีการใช้
เริ่ มการพบปะกันแต่ละครั้งด้วยคาถามทัว่ ไปง่าย ๆ เช่น “งานรับใช้ของคุณเป็ นยังไงบ้าง” หาก
เราทิง้ ช่วงการติดต่อจนตาม นาการส่ วนบุคคลของเขาไม่ทนั ก็ให้ถามคาถามทัว่ ๆ ไป นั้นอีกเช่น
“ไหนช่วยบอกหน่อยซิ วา่ คุณเป็ นอย่างไรบ้าง นี้ ” อธิ บายคุณค่าของคู่มือที่ปรึ กษาส่ วนตัวให้ท้ งั สอง
ฝ่ ายรับรู ้เพื่อคลายความสงสัย ส่ งบันทึกของเราให้ผนู ้ าหรื ออนุ ญาตให้ผนู ้ าคนนั้นดูบนั ทึกของเราแต่ละ
ครั้ง
คู่มือที่ปรึ กษาส่ วนตัวเริ่ มจากการพัฒนาการรับใช้ เนื่ องจากหลายคน
า า “น
”
น า
นแต่ละครั้ง หลังจากผูน้ าได้อุ่นเครื่ องแล้ว และเราได้ทา เขาไว้วางใจแล้วก็จะสามารถคุย
กันได้สะดวกขึ้น
แม้จะมีแนวทางสนทนาที่เป็ นหลักอยูแ่ ต่การสนทนาในชี วติ จริ งส่ วนใหญ่นอ้ ยนักที่จะเป็ นไป
ตามนั้น ไม่จาเป็ นที่ตอ้ งทาตามรู ปแบบแนวทางการเป็ นที่ปรึ กษาส่ วนตัวทุก ระเบียดนิ้ว คุณสามารถ
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ให้ขอ้ มูลที่เหมาะสมกับเหตุการณ์น้ นั ๆ แก่เขาได้ ความสวยงามของเครื่ องมือนี้ก็คือเมื่อคุณพ เขาใน
ครั้งต่อ คุณก็จะถูกเตือนให้พดู ถึงในส่ วนที่ยงั ไม่ได้ครอบคลุมถึงเองโด ธรรมชาติ

เมือ่ บันทึกลงในคู่มอื ทีป่ รึกษาส่ วนตัว ต้ องมัน่ ใจ ว่ าได้ ทาสิ่ งต่ อไปนี้
1. บันทึกข้อความสาคัญในเครื่ องหมายคาพูด สิ่ งนี้จะช่วยให้เราสามารถเรี ยบเรี ยงความเห็นให้
เขาใหม่เมื่อมีโอกาส เพื่อความชัดเจนและเพื่อถามคาถามกับเขา
2. เก็บเป็ นความลับเสมอ ห้ามคนอื่นดูบนั ทึกเว้นผูน้ าและตัวที่ปรึ กษาส่ วนตัวเอง
3. ระบุภายใต้คอลัมน์ “วิธีการ” ว่าใช เครื่ องมืออะไร วัสดุอา้ งอิงที่แนะนาหรื อการมอบหมาย
งาน สิ่ งนี้จะช่วยในการติดตามการฝึ กฝนแบบ “ทันท่วงที”
กระบวนการที่ปรึ กษาส่ วนตัวง่าย ๆ นี้ลึกซึ้ งมาก อาจเป็ นแบบอย่างสาคัญที่สุดอย่างเดียวที่เรา
สามารถใช้ในงานรับใช้ได้ มันมีความหลากหลายในการนาไปใช้ต้ งั แต่การเผยแผ่และเลี้ยงดูคริ สเตียน
ใหม่จนถึงการให้คาปรึ กษาผูบ้ ริ หารที่ได้รับความสาเร็ จ ล กระบวนการง่าย ๆ นี้ ถ้านาไปประยุกต์
แล้วสามารถปฏิวตั ิการรับใช้ของเราทุกด้านผ่านทางการหนุนใจคนรอบข้างของเรา
จงเป็ นผูน้ าที่
ประกอบด้วยการหนุนใจ จงเป็ นที่ปรึ กษาส่ วนตัว

เกีย่ วกับผู้เขียน
ดร.โรเบิร์ต อี. โลแกน เป็ นรองประธานเพื่อการพั นาคริ สตจักรใหม่ที่ Church Resource
Ministries เมือง Anaheim, รัฐ California เขาดูแลเรื่ องการให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการเติบโตของ
คริ สตจักรและเป็ นผูบ้ รรยายในการประชุมสัมมนาหลายครั้ง เขาเป็ นผูแ้ ต่ง (ร่ วมกับ น ล โคล) หนังสื อ
Raising Leaders for the Harvest

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 5 ฉบับที่ 28 พฤษภาคม-มิถุนายน 1997 , หน้า 27-29.
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