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1. ทานนํากลุมยอยศึกษาพระคัมภีรได
คริสเตียนทั่วโลก กําลังเปนพยานถึงพลังของกลุมยอยศึกษาพระคัมภีร ซึ่งเปนเพราะความหิว
กระหาย ในความรูเกี่ยวกับพระคําของพระเจา สิ่งเหลานี้กาํ ลังกระจัดกระจายอยูทุกหนทุกแหง การ
สามัคคีธรรมเล็ก ๆ นอย ๆ หรือการถามตอบเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจา ตลอดจนตั้งใจที่จะ
ประพฤติตามของพี่นอ งเหลานี้ นําไปสูประสบการณและการพัฒนาฝายวิญญาณจิต หลายครั้ง
ประสบการณเหลานั้น นําไปสูค วามตื่นตัวฝายวิญญาณจิตดานอืน่ ๆ ดวย
เรื่องของกลุมยอยนี้มิใชเรือ่ งใหมเลย เกือบสองพันปมาแลวที่สาวกของพระคริสตไดพบปะกัน
ในบาน เพือ่ เรียนพระคําของพระเจา อธิษฐานสามัคคีธรรม และแสวงหาการรับใชพระเจาในวิธตี า ง ๆ
หนังสือกิจการบันทึกเรือ่ งราวอันนาประทับใจของบุคคลเหลานั้น ที่พวกเขาไดทําตามมหาบัญชาของ
พระคริสต
แมมีเพียงคนเดียวที่ประสงค และหิวกระหาย ที่จะกระทําตามน้าํ พระทัยพระเจา ก็เพียงพอที่จะ
กอตัวขึน้ เปนกลุมได อีกแงหนึ่งแมเพียงกลุมเดียว ก็ยอ มจะมีผลกระทบตอชุมชน หรือ สถานที่ทาํ งาน
หรือในหอพักนักศึกษา แมกระทั่งในกองทัพก็ได ผลทีต่ ามมาก็คอื มีสาวกอยูเต็มไปหมดในชุมชน ที่
ยอมยึดมั่นอยูในความจริงของพระเจา ทานเปนอีกผูหนึ่งทีจ่ ะกาวเขามามีสว นดวย

เปาหมายของกลุม อภิปราย
สิ่งที่กลาวในหนังสือเลมนี้เกี่ยวกับกลุมอภิปรายยอย เกี่ยวของกับการเตรียมตัวและศึกษาเปน
สวนตัวของสมาชิกแตละคนในกลุม กอนที่เขาจะเขากลุมกัน มิเชนนัน้ แลว การอภิปรายจะเปนเรื่องของ
คนบางคนในขณะที่ทุกคนจะตองใชเวลารวมกัน “แบงปนความนาเบื่อหนาย” ก็อาจมีคนสองคนที่
เตรียมมาบาง แตเขาจะไมมีโอกาสไดเรียนรูจ ากคนอื่น ๆ เลย ในทีส่ ุด ทุกคนก็จะหมดความประทับใจที่
จะรวมกันในกลุม
ดังนั้น เปาหมายของกลุมยอยศึกษาพระคัมภีรแ บบอภิปราย ก็คอื การนําเอาสิ่งที่แตละบุคคลได
เรียนรูกนั มากอนแลว นํามาแบงปนกันและสนทนากัน
กลุมที่ประสพความสําเร็จ
- มีสิ่งกระตุน เตือนใหสมาชิกทุกคน เตรียมตัวศึกษาเปนสวนตัวกอนเสมอ ๆ
- ชวยทานใหไดรับในสิ่งที่ตนเองยังไมเคยไดรับมากอน โดยการรับคําสอนหรือความผิดจาก
ผูอื่น แลวทําใหมีความคิดในดานอื่น ๆ ขยายออกไป
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- เสริมสรางบรรยากาศแหงการยอมรับซึ่งกันและกัน ดวยความรักเมื่อเปนเชนนั้น ยอมทําให
การสมทนาเต็มไปดวยขอเท็จจริงทุกคนจะพูดในสิ่งที่ตนไดคนมา แมกระทั่งแบงปนคําถามหรือความ
ตองการของตนเอง
- สรางความมั่นใจใหกับสมาชิกในกลุม ทําใหเขามีอสิ ระในการพูดพระคําของพระเจา โดยไม
หวาดกลัว หรือเคอะเขินหรือไมกลัวการวิพากวิจารณ
- เปนการเสริมสรางสามัคคีธรรมของคริสเตียน ซึ่งในที่สดุ ยอมทําใหทุกคนมีความสัมพันธอัน
ดีตอกันเอง ไมตองเปนพิธีรตี องเทาไรนัก ทานยังอาจเรียนรูในการอธิษฐานรวมกัน และรับแบกภาระ
ของกันและกันดวย
- เปนเครือ่ งมือในการสรางคริสเตียนใหเจริญเติบโต และยังชวยเขาใหชว ยคนอืน่ ใหมีจติ
วิญญาณที่เจริญเติบโตขึ้นดวย การศึกษาพระคัมภีรในกลุม ยอย เปนสิ่งที่ดีทสี่ ุดอยางหนึ่งในการทําตาม
พระบัญชาของพระเยซูคริสต ในการสรางสาวกแกชนทุกชาติ

กลุมอภิปรายเหลานี้ทาํ อะไรบาง
กลุมอภิปรายมิใชการบรรยายโดยนักวิชาการ หรือผูเชี่ยวชาญที่เต็มไปดวยความรู การบรรยาย
ไมจําตองมีอยูใ นกลุมอภิปราย เพราะสมาชิกแตละคน ไดเรียนรูบทเรียนที่มีอยูล วงหนาแลว จนทําให
พวกเขานําสิ่งที่ไดเรียนมาลวงหนานั้นมาอภิปรายกันไดเลย
ในกลุมอภิปรายนี้ จะตองไมมุงแตจะมีการสนทนากันไปเรื่อยโดยปลอยใหคนที่ชอบนั่งเงียบ ๆ
หมดความสนใจ ซึ่งจะทําใหเขาไมกลับมารวมในกลุมอีก ทั้งนี้ เพราะเราไมเปดโอกาสใหเขาแบงปน
บาง การสนทนาโตตอบกันที่ดใี นกลุมนั้น จําตองมีการแบงปน เรียนรู แและคนหาสิ่งใหม ๆ
พระคําของพระเจามีชีวิต และการเปลี่ยนแปลงในตัวแตละบุคคลนั้นเปนงานของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ผูนาํ กลุมที่เกงยอมจะเปนเสมือนหนึ่งประธาน หรือผูคอยชีแ้ นะ แตไมใชคนใชอาํ นาจหรือเปน
ครูบาอาจารยเพราะเขาตระหนักดีวา พระคําของพระเจานั้นแหละที่มีอาํ นาจ และพระวิญญาณบริสุทธิ์
นั้นแหละที่เปนอาจารยสอน
หนังสือเลมนี้ เพียบพรอมไปดวยหลักการในการนํากลุมยอยศึกษาพระคัมภีร ใหศกึ ษาพระคํา
แบบอภิปราย หากทานกําลังวางแผนที่จะเริ่มตั้งกลุมเปนครั้งแรก หนังสือเลมนี้จะเต็มไปดวยคําอธิบาย
มากมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุม และใหกลุมดําเนินไปอยางดี ถาหากวาทานกําลังแสวงหาวิธีการดี ๆ ที่
จะนํามาใชในกลุมที่มีอยูแลวที่ทา นเปนผูนาํ อยู ใหอา นแลวอานอีก หนังสือเลนนีจ้ ะเต็มไปดวยบทเรียน
และแนวความคิดที่จะนําไปใชไดเลย
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2. ตั้งกลุมยอยศึกษาพระคัมภีรอยางไร
ความสําเร็จใด ๆ เกิดขึ้นไดดวยคําอธิษฐาน กอนที่จะเชือ้ เชิญใครเขาไปในกลุมศึกษาพระคัมภีร
ใหเริ่มตนดวยการอธิษฐานเปนประจําเพื่อพระเจาจะทรงนําใหไดกลุมที่พระองคพอพระทัย
เพื่อที่
พระองคจะนําความเปนน้าํ หนึ่งใจเดียวกัน และเพื่อพระองคจะนําทานในการเปนผูนาํ และหนุนใจคน
เหลานั้น
กลุมศึกษาพระคัมภีรจะออกมาในรูปใด แนนอนก็ขึ้นอยูกบั กลุมคนที่ทา นไดเชื้อเชิญเขามาดวย
ไมวาจะเปนประเภทคูทแี่ ตงงานแลว หรือคนโสด หรือแมบาน หรือนักธุรกิจ หรือผูชรา หรือเพือ่ นบาน
ใกลเรือนเคียงหรือเพือ่ นพีน่ องในคริสตจักร คนเหลานั้นก็อาจจะเปนคนที่ยังไมรับเชื่อหรือ เปนคริส
เตียนแลว หรือคริสเตียนประเภทปสองป หรือคริสเตียนใหมหรือ ทหารผานศึก แมกระทั่งเปนพวกที่มา
ผสมผสานกันก็ตาม
รานหนังสือคริสเตียนแถวบานของทานคงจะมีหนังสือหลาย ๆ ประเภท หนังสือเหลานั้นอาจ
เกี่ยวกับการศึกษาเปนเรื่อง ๆ ที่กลุมกําลังสนใจอยู หรือเปนหนังสือทีแ่ บงยอยออกไปตามกลุมอายุ หรือ
แมแตหนังสือประเภทที่เกี่ยวกับคริสเตียนในแตละระดับ ทานจะตองแนใจวา บทเรียนที่ทา นเลือกจาก
รานหนังสือจะเหมาะสมกับความตองการของกลุม
บทเรียนนั้นจะไมงา ยหรือยากจนเกินไป หรือยาวจนเกินไป และสามารถใหทุกคนในกลุม
นําไปใชไดในชีวิตประจําวันของพวกเขา
หากสิ่งที่ทา นเลือกนั้นเปนสําหรับเรียนรวมกันในกลุม ใหรวบรวมบทเรียนตาง ๆ แลวเลือกเอา
สัก 3 ชุดทีค่ ิดวาพอใชได แลวใหคนในกลุมเปนผูตดั สินใจกันเองวาเลมใดเหมาะสมที่สดุ สําหรับพวก
เขา อาจมีรา นหนังสือบางแหงอนุญาตใหทานนําตัวอยางหนังสือกลับไปตัดสินใจกันเองกอนได
หากทานตองการใชบทเรียนกับเพือ่ นสมาชิกในคริสตจักร ใหปรึกษาศิษยาภิบาลของทานหรือ
พี่นองผูรับใชคนอื่น ๆ ในคริสตจักรเสียกอนบางครั้งอาจจะมีการเชือ้ เชิญคนอืน่ ๆ โดยติดประกาศที่
บอรด หรือรายการของคริสตจักร บางทีทา นอาจจะตองการติดตามคนเหลานั้นที่ยังไมเขมแข็งฝาย
วิญญาณเทาไรในทองถิ่นของทาน หรือใชกลุมยอยนีใ้ นการนําดวงวิญญาณเพือ่ นของทานที่ยังไมเปน
คริสเตียนในทองถิน่ ของทานหรือในที่ทาํ งานของทาน การหาบทเรียนที่เหมาะสมในการศึกษารวมกัน
นั้นจะชวยใหทา นตอบสนองความตองการของกลุมไดอยางดีที่สุด
ทานจะตองเชื้อเชิญแตละคนเขากลุมเปนสวนตัวทุกคน และติดตอกับเขาในอีกสองสามวันถัด
มา จะตองใชความเปนกันเองกับเขาจริง ๆ ขออยาใหคิดถึงเขาแตเพียงสมาชิกในกลุมเทานั้นเอง
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บอกรายละเอียดตาง ๆ เรื่องของกลุมนี้ และคนที่ทา นเชือ้ เชิญใหเขามาในกลุม ใหบอกเขาวา
สิ่งที่ทา นจะทํารวมกันกับเขามีอะไรบาง มีการประชุมเมือ่ ไร และมีบทเรียนทั้งหมดกีส่ ัปดาห การเรียน
ครั้งแรกนั้นไมควรจะเกินกวา 6-8 สัปดาหก็เพียงพอ แลวหลังจากนั้นคอยวางแผนกันทีหลังตอไป

ขอควรปฏิบัติ
หองเรียนที่รอ นเกินไปหรือเย็นเกินไป มีเสียงเด็กหรือสัตวเลี้ยงรบกวน หรือการประชุมแบบ
ยืดยาว ยอมจะทําใหคนในกลุมเบื่อหนายและไมตนื่ เตน สิ่งตอไปนี้เปนสิ่งที่ทา นควรจะวางแผน
ลวงหนาในฐานะที่เปนผูนาํ อยูในกลุม
การเรียนในบรรยากาศทีส่ ะดวกสบาย หองเรียนที่เย็นพอสมควร มีโตะเปนสัดเปนสวน หรือ
อาจเปนหองโถงในหอพัก ยอมมีบรรยากาศดีทา ทีของทานและการโนมนาวจิตใจ ก็ชวยใหมีมิตรภาพที่
ดี มีความเปนกันเอง และมีความจริงใจในการแบงปนและคนหาความรูรวมกัน
ใหจัดรูปแบบที่เหมาะสม ทานอาจใหนั่งเปนวงกลม เพือ่ ทุกคนจะมองเห็นกันได และสนทนา
กันไดกับคนอื่นอยางงายดาย แลวตัวทานเองก็เชนกัน จะตองอยูในตําแหนงที่มองเห็นทุกคนได
แสงสวางภายในหอง เพราะแสงสวางที่เพียงพอยอมจะทําใหบรรยากาศในหองดีดว ย
การถายเทที่ดี มีการปรับอุณภูมใิ นหองใหเหมาะสม
การปองกันสิ่งรบกวน เชน สัตวเลี้ยง ทีวี วิทยุ ซึ่งจะดึงความสนใจใหหมดไป และทานอาจจะ
ตองจัดหาพี่เลี้ยงเด็กเล็กคอยชวยดูแลเด็ก ๆ ของทานเองและคนอื่น ๆ บางก็ยิ่งดี
ทานอาจจะคนพบเรือ่ งอืน่ ๆ ที่ทา นจะตองจัดการในฐานะที่เปนผูนาํ แตตอ งจําไวเสมอวาการ
เตรียมตัวทีส่ าํ คัญและดีที่สดุ ของทานก็คอื การอธิษฐาน
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3. การพบกันครั้งแรก
การพบปะกันครั้งแรกเปนเรื่องสําคัญ ที่เราไมควรจะมองขามไปความประทับใจในการพบกัน
นี้จะมีอิทธิพลตอการพบกันในครั้งตอ ๆ ไปในอนาคตดวย
ทานจะตองจดจําไวเสมอวา หลังจากการพบกันครั้งแรกนีแ้ ลว ทานก็จะพบกับทุกคนตอ ๆ ไป
ในกลุมอภิปราย ทานเปนผูนาํ มิใชผูอาํ นวยการ อยาเสแสรงแตใหซื่อสัตย อยาทําในสิ่งที่เลยเถิดเกินไป
แตใหซกุ ซอนความมั่นใจที่มอี ยู เพราะทานไดวางแผนมาเปนอยางดีแลวในการทีจ่ ะรับใชในกลุมพี่นอ ง
เหลานี้ และทานทราบดีอยูแ ลววาควรจะทําเชนไร
ประการแรก ทําความคุน เคยกับทุกคนกอน ทานจําตองรูจกั ทุกคนกอนที่จะมีการอภิปรายอยาง
ตรงไปตรงมา และมีการตอบสนองตอกันและกัน พอทุกคนมาถึงแแลว ก็ใหทาํ ความรูจ ักกันกอน และ
ขอใหแนใจดวยวาทุกคนรูจกั กันทั่วถึง
ในการชวยใหคนเหลานัน้ รูจกั ชือ่ ของกันและกัน ทานจะตองเรียกชื่อคนเหลานั้นซ้าํ ๆ บอย ๆ
เทาที่จะทําได
ชวยคนเหลานั้นใหรูจกั กันเอง โดยใหแตละคนแนะนําตัวของเขาเองกับคนอืน่ ๆ ตองจําไว
เสมอวาผูใหญมกั จะเรียนรูไดมากกวา หากการเรียนรูน ั้นเปนแบบกันเอง มีบรรยากาศเบา ๆ ไมเครียด
เพื่อที่จะใหเขาไดเริ่มพูดถึงตัวของเขาเอง และเริ่มตนดวยสิ่งที่เกี่ยวกับตัวทานนอยที่สดุ การพูดถึงชือ่
บานเกิดเมืองนอน อาชีพ เปนการเริ่มตนที่ดี โดยที่ตวั ทานในฐานะผูน าํ เริ่มตนกอน ทานก็จะไดปูทางให
คนอื่นทราบวาเขาควรจะทําอยางไรบางตอไป ในความสัน้ ยาวขนาดใดได
การสอบถามสิ่งแปลก ๆ อืน่ ๆ หรือสิ่งที่ไมสาํ คัญเทาไรนัก จะชวยใหบรรยากาศไมเครียด มี
ความเปนกันเอง แทนที่จะใหแตละคนตอบคําถามเดียวกันเสียทั้งหมด ทานอาจทําการดแลวเขียน
คําถามตาง ๆ ในการดนั้น แลวใหแตละคนจับการดนั้น ๆ คนละใบ ซึ่งมีคาํ ถามตาง ๆ อยูในนั้น
ยกตัวอยาง
ครูที่สอนชัน้ ป.4 ของคุณเวลานั้น ชือ่ อะไร ลองบอกพวกเราบางสิ่งบางอยางเกี่ยวกับตัวเขาดู
รถยนตประเภทไหนทีค่ ุณชอบทีส่ ุด
คุณเคยมีเพือ่ นหญิงคนแรก หรือเพือ่ นชายคนแรกมากอนไหม ชื่ออะไร ลองเลาใหพวกเราฟง
เกี่ยวกับตัวเขาบาง
เวลาฝนตก คุณชอบทําอะไรในบานมากที่สดุ
ทานอาจจะบอกถึงสิ่งที่ทาํ ใหแตละคนเขามาถึงพระเจา
และมีอะไรบางที่ทาํ ใหทานตอง
การศึกษาพระคําของพระเจา จําไว ในฐานะผูนาํ เราจะตองบอกคนอื่น ๆ ในสิ่งเหลานีก้ อ น
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หากทุกคนในกลุมเปนคริสเตียน หรือ รูเรือ่ งพระเจาอยูบ างแลวทานอาจจะเรียกแตละคนให
เริ่มตนเปนพยานวาเขารูจ ักกับพระเจาอยางไร ในการทําเชนนี้ สําหรับชั้นที่เราตั้งขึ้นเพือ่ นําวิญญาณ
หรือมีคนไมเปนคริสเตียนมาก ๆ ก็ไมจาํ เปนตองทําเชนนัน้ ก็ได
ประการทีส่ อง
ใหอธิบายวาในชัน้ นี้จะมีการเรียนพระคัมภีรอ ยางไรและมีการอภิปรายกัน
อยางไร กอนทีจ่ ะเริ่มตนอธิบายอะไร ใหใชเวลาอธิษฐานแลวทูลขอพระเจาใหเปนผูนาํ สอนกลุม
อภิปรายรายนี้โดยพระคําของพระองคเอง
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ทุกคนจะตองมีความคิดเห็นพองตองกันในมาตรฐานเดียวกันดวย
ทานในฐานะผูนาํ ใหแนะนํามาตรฐานอืน่ ๆ แตอยาใหระบบเผด็จการ โดยบอกวาจะตองเปน
อยางนัน้ อยางนี้ ใหพูดเหมือนอยางนีว้ า “ทุกคนเห็นดวยไหม หากจะตองมีการไปเตรียมตัวศึกษา
บทเรียนดวยตัวของเราเองกอนที่จะมาพบกันในแตละสัปดาห” ทุกคนก็ควรจะยอมรับโดยปริยายวา
การไปเตรียมตัวบทเรียนในระหวางสัปดาหนนั้ มีความสําคัญ
หากทานมิไดทาํ เชนนั้นแลว (ในขณะที่มีการรับคนใหมเขามารวมกลุม) ตอนนี้กถ็ ึงเวลาที่จะ
เริ่มแนะนําบทเรียนทีจ่ ะเรียนรวมกัน ถามีอะไรที่จะตองใชในกลุมนี้ ใหดูผา น ๆ ในสารบัญ หรืออรัมภ
บท หรือขอแนะนําตาง ๆ ในบทเรียนนั้น ๆ เพือ่ ชวยใหทกุ คนมีความสนใจมากขึน้ วนไปรอบ ๆ กลุม
โดยใหแตละคนอานคนละยอหนา หยุดแลวอภิปรายในสิง่ ที่ไดอา นมาแลว หรือบางคนอาจมีคาํ ถามก็
ใหถามได แลวใชเวลาตอบทันที ทานก็อาจจะตองอธิบายเพิ่มเติมวาภายหลังการศึกษาบทเรียนนี้จะมี
อะไรบางเกิดขึน้ และบอกเหตุผลวาทําไมทานจึงคิดวาบทเรียนเหลานี้มีประโยชน แลวทุกคนจะไดรับ
พระพรในเรื่องนี้
ประการทีส่ าม ก็คอื การใหคนเหลานัน้ เริ่มทําบทเรียนของเขาเองในการพบกันครั้งแรกนัน้ ควร
จะมีความกระตือรือรนมากหนอย โดยเฉพาะถามีการเตรียมตัวบทเรียนมาบางเล็กนอยกอนดวยยิ่งดี
แลวบอกใหพวกเขาเริ่มไปศึกษาเนื้อหาสาระตาง ๆ ในสัปดาหตอ ๆ ไป (ถาเปนไปไดใหเตรียมพระ
คัมภีรส ักสองสามเลมแจกใหคนที่ไมมดี วยก็ยิ่งดี) การทําเชนนี้คงจะใชเวลาไมเกินระหวางหาถึงสิบ
นาที
แลวบอกพวกเขาใหแบงปนกับคนอื่น ๆ ในกลุมบาง ถึงเรือ่ งยอ ๆ ที่พวกเขาไดคนพบจากพระ
คําของพระเจา ในชวงนี้ไมจาํ ตองใชเวลามากมายนักในการอภิปราย สัปดาหตอ ๆ ไปก็คงจะมีเวลามาก
ขึ้น เพียงแตเราจะใชเวลาเชนนี้ทจี่ ะทําใหคนเห็นความสนใจ ความสําคัญและมีสว นรวมจริง ๆ ทาน
อาจจะพูดอยางนีก้ ็ไดวา “เรายังไมมีเวลาอภิปรายเวลานีแ้ ตไมทราบวาพวกคุณเห็นอะไรในที่นี้บา งไหม
...” หรือ “ขาพเจามีเรือ่ งนาคิดทีจ่ ะแบงปนในสัปดาหหนา เพียงแตขอใหเราไปเตรียมตัวมากอนก็แลว
กัน”
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ในการพบกันครั้งแรกนี้ อยาลืมวาหามไปตําหนิคาํ ตอบตาง ๆ ที่ดูเหมือนไมเขาทา ใหเราสราง
ความจริงใจ และใชคาํ พูดที่ดี แลวจะทําใหทุกคนมีกาํ ลังใจ หากทานจะชมคนที่ทาํ ดีอยูแ ลวดวยจริงใจ
จนถึงในตอนทายของการพบกันครั้งแรก ใหนาํ ทุกคนอธิษฐานสั้น ๆ หากไดกะเวลาเอาไวแลว
อยาเกินเวลาจนเกินไป เราตองระวังในเรื่องนี้ดว ย
ในการแยกจากกัน ย้าํ เตือนทุกคนเรือ่ งเวลาและสถานที่นดั พบกันในครั้งตอไปอีกครั้งหนึ่ง และ
ย้ําเตือนในเรือ่ งที่เรามอบหมายใหเขาทําเปนการบานดวย

11

4. การตั้งคําถามกุญแจนําไปสูการอภิปราย
ผูนํากลุมที่ดกี ็ยอมจะชวยคนอื่น ๆ ใหพบความจริงของพระคัมภีรด วยตัวของพวกเขาเอง ดังนัน้
เขาตองรูจักถามคําถามทีต่ รงเรือ่ ง และคําถามเหลานี้กจ็ ะเปนแนวนําไปสูก ารอภิปรายกัน ซึ่งชวยคนใน
กลุมใหคน พบสิ่งใหม ๆ ในสิ่งที่เขากําลังศึกษากันอยูได
“การเริ่มตนตั้งคําถาม” โรเบิรต หลุยส สตีเวนสัน กลาววา “ก็เปนเหมือนการเริ่มขวางกอนหิน
ทานนั่งอยางสงบบนเนินเขา ในขณะที่หนิ ขวางไปแลว ใหขวางอีกกอนตามไปทันที
คําถามทีด่ ียอมมีคุณคา เพราะ
- จะชวยทานใหเขาใจเพือ่ นในกลุมวามีความเขาใจพระคัมภีรมากนอยเพียงไร
- จะชวยใหทุกคนในกลุมใชความคิดของเขา
- จะชวยปองกันผูนาํ ในกลุม ที่จะใชเฉพาะความคิดเห็นของตนเองฝายเดียว
- จะชวยใหคนในกลุมคนพบความจริงฝายวิญญาณดวยตัวของเขาเอง
ผูนําการอภิปรายจะถามคําถามที่ชวยใหคนอืน่ เริ่ม “คนพบ” ดวยตัวของเขาเอง ผูนาํ มิใช เปนครู
เขาเปนเพียงผูทจี่ ะนําและมีสวนรวมในกลุมเทานัน้ เอง เขาจะใชคาํ ถามที่จะชวยใหคนในกลุมคนพบ
เขาใจและประยุกตความจริงของพระคัมภีรน ั่นเอง
เขาจะทําเชนนี้ คือ
- เริ่มตนอภิปราย
- นําการอภิปราย
- สรุปการอภิปราย
และชวยสมาชิกในกลุมคนอืน่ ๆ ใหรูจกั นําสิ่งที่ไดเรียนรูก นั นั้นไปใช
การเริ่มตนดวยคําถามที่ดี ก็คอื การเริ่มถามคนในกลุมวาเรื่องที่พวกเขาไดไปเตรียมมานั้น เขา
ไดรับอะไรบาง นัน่ เราอาจจะเริ่มถามเขาวา “ในขอความตอนนี้...คุณคนพบอะไรบาง” “ลองสังเกต
คําถามนี้สิ...ดูวา มีอะไรนาสนใจ” “ลองดูพระคําตอนนี้...มีอะไรประทับใจคุณบาง”
การนําอภิปรายก็คือ
การทําใหกลุมดําเนินไปอยางไมขาดตอนแลวนําเอาหลักการที่ไดรับ
ภายในกลุมนี้เองมาแบงปนกัน ทานอาจเริ่มถามเขาวา “มีคนอื่นอีกบางไหมทีจ่ ะเสนอแนะความคิดเห็น
ในเรือ่ งนี”้ “มีใครบางเห็นสิ่งอื่นแตกตางไปในพระคําตอนนี้บาง” “มีใครอยากเพิ่มเติมอะไรบาง”
หากการอภิปรายเริ่มออกนอกลูน อกทางจากพระคัมภีร ทานควรจะเริ่มนําเขากลับมา ทานอาจ
พูดวา “เรื่องที่เรากําลังอภิปรายนั้นนาสนใจอยู แตขอใหเราวกเขาเรือ่ งนีก้ ันกอนดีไหม” หรือ “เรื่องนีร้ อ
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ไวอภิปรายในคราวตอไปดีไหม” แลวหลังจากนัน้ ก็ใหเสนอแนวความคิดที่นาํ ไปสูค าํ ถามอื่น ๆ ใน
สวนที่เกี่ยวของกับเรือ่ งของพระคัมภีรที่กาํ ลังศึกษากันอยู
บอยครั้งในระหวางการอภิปราย อาจมีบางคนถามวา “นีห่ มายความวาอะไร” ก็เปนการดีที่จะ
อภิปรายกันตามที่บุคคลนั้น ๆ ถามขึ้นมาเพราะเทากับเรากําลังสนใจในสิ่งที่บคุ คลนัน้ ๆ สนใจดวย แต
การอภิปรายความเปนเรือ่ งประติดประตอกันใหติดกับเรือ่ งแรกก็แลวกัน
เราคงจะไดรับทราบสิ่งที่นา สนใจสองประการ ในกลุมอภิปรายนีแ้ ลว นั่นก็คอื การเริ่มตน
อภิปรายและนําการอภิปราย สิ่งเหลานี้ตา งก็ใชการตั้งคําถามดวยกันทั้งสิ้น
ยังมีอีกสองประการทีส่ าํ คัญที่ทา นจะตองทําก็คอื การสรุปคําอภิปรายและการชวยใหคนอื่น ๆ
ในกลุมไดนาํ สิ่งที่เรียนรูก ันแลวไปใชตอไปเรือ่ งนีค้ งจะใชเวลานอยกวาชวงแรก และมีการใชคําถาม
นอยลงตามไปดวยเชนกัน
การสรุปคําอภิปราย ทานจะตองทําเสมอในการประชุมทุกครั้งคําสรุปของทานก็คงจะเปนคํา
สรุปตามทีก่ ลุมไดอภิปรายกันไปแลว และก็สามารถเปนแนวทางในการนําไปสูการศึกษาเรื่องอืน่ ตอไป
ก็เพียงแตเริ่มถามนําดวยคําถามที่จะนําไปสูหวั เรื่องอืน่ ๆ ตอไป แลวก็จบลงแคนั้น
ในตอนสรุป ตองไมลืมทีจ่ ะทบทวนสิ่งทีก่ ลุมไดอภิปรายกันมามิใชเสนอเฉพาะความรูส ึกนึก
คิดของเราเทานัน้ และอยาเทศนาดวย
ในการดําเนินการขั้นตอนที่สี่
ก็คือการชวยสมาชิกในกลุมใหนาํ สิ่งที่ไดเรียนมาแลวไปใช
นั่นเอง ทานก็สามารถตั้งคําถามอีกนั่นเอง หรืออาจจะเตือนใหเราระลึกถึงความจริง จากพระคําของพระ
เจาที่จะนําไปใชในชีวิตของเขาเอง ในที่นี้ทา นก็อาจจะชวยเขาใหระลึกถึงความจริงสําคัญอันเปนหลัก
ความเชื่อของคริสเตียนในเรื่อง พระลักษณะของพระเจาคําพระสัญญาของพระเจา หรือฤทธิ์เดชแหง
พระคําของพระเจา และก็อาจหมายถึง การชวยเขาใหเริ่มทําบางสิ่งบางอยางดวย เชน ทั้งทานและเขา
เหลานั้นควรจะเริ่มตนทําอะไรบาง ในอันทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนในวิถีทางของพระเจา หรือ
ในมาตรฐานที่พระเจาวางเอาไวแลว ประการตอมาในการชวยเขาก็คือ นําสิ่งที่จะไปใชไดนั้นมา
อภิปรายกันตอวา แตละคนจะใชไดอยางไร เพือ่ วิญญาณจิตจะไดเจริญเติบโต
การตั้งคําถามในเรือ่ งการนําเอาไปใชนั้น
ตองใชความระมัดระวังในการทีจ่ ะถามคําถาม
เฉพาะที่เกี่ยวของกับสมาชิกในกลุมเปนสวนตัวจริง ๆ ใหถามแตละคนวาเขาจะนําไปใชอยางไรบาง
เพื่อจะไดเปนประโยชนใหทกุ คนในกลุมไดใชเปนแนวทาง
มีวิธีหนึ่งที่หนุนใจใหแตละคน นําสิ่งที่ไดคน พบหรือเรียนรูกันแลวในกลุมไปใช ก็คือการให
แตละคนเขียนลงในเศษกระดาษวา เขาจะนําหลักความจริงตามพระคําไปใชอยางไรบาง แลวเขาก็จะนํา
ผลของการนําไปใชมาแบงปนกันในสัปดาหตอ ไปก็ไดวา ไดผลดีมากนอยเพียงไร การกระทําเชนนี้
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เทากับชวยใหมีการบันทึกสิ่งละอันพันละนอย ในสิ่งที่เขาตองการใหพระเจาเปนผูนาํ และชวยเหลือเขา
ในเรือ่ งตาง ๆ ที่เปนความสนใจของเขา
เรื่องการย้าํ ใหนาํ พระคําของพระเจาไปใช ในการดําเนินชีวิตทุกวันเปนสิ่งที่ขาดไมได เพราะ
เรามักจะละเลยในเรือ่ งนี้บอยครั้งมากมีคาํ ถามสองประการ ที่ผูเชื่อทั้งหลายจะตองคํานึงถึงอยูเสมอ เมือ่
ศึกษาพระคําของพระเจา คือ ขาพเจามีความปรารถนาที่จะรับรูพระคําของพระเจาเพียงไร และขาพเจามี
ความปรารถนาทีจ่ ะนําพระคําของพระเจาไปปฏิบัติเพียงไร พระคําของพระเจามิไดประทานใหเราเพื่อ
เราจะรูสกึ พึงพอใจเมื่อไดอา น แตเพือ่ เปลีย่ นแปลงทิศทางและการดําเนินชีวิตของเรา พระเจาประทาน
พระคําเพื่อสําแดงพระองคเองแกเราทั้งหลาย และตองการใหเราทําตามสิ่งทีท่ รงสําแดงนั้น ๆ ดวย

ขาพเจาควรถามคําถามอยางไร
การสอบถามคําถาม เปนวิธกี ารที่ดีมากในการกระตุนความคิด ดังนั้นหากทานจะไดเตรียมตัว
มากขึ้น และพินิจพิจารณาคําถามเหลานั้นทีจ่ ะถามในกลุม ทานจะเปนผูน าํ ที่นาํ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากที่สดุ
มีเหตุผลหลักประการหนึ่งในหลาย ๆ ประการที่ทา นตั้งคําถามนั้นก็คอื ที่จะชวยกลุมใหเขาใจ
หลักความจริงของพระคํา คําถามของทานจะชวยใหเขาคนพบพื้นฐานความจริงจากตอนนั้น ๆ
เมื่อกลุมไดรับทราบหลักความจริงจากพระคํา ทานก็ควรจะถามคําถามตามไปดวย เพื่อใหเขา
นําหลักที่เรียนมาไปใชในเหตุการณเฉพาะหนาได เชน “เมื่อพระคริสตสอนเราเรื่องความมัง่ คั่งนั้นเรา
จะนําไปใชในการจับจายเงินทองของเราอยางไรได” นี่แหละคือ ชีวติ จริงและการคาดคะเนลวงหนา ซึ่ง
ชวยใหกลุมไดรับทราบหลักการ
และหลักปฏิบัตแิ ละรับพระคําที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไดอยาง
แทจริง
เมื่อทานถามคําถามใหมองไปรอบ ๆ เพื่อทีจ่ ะพบคนที่จะใหคาํ ตอบแกกลุม แลวทานอาจถาม
ตอไปวา “คนอื่นพบอะไรอีกบาง” หรือ “มีอะไรเพิ่มเติมจากนี้บา ง” (นี่คือแนวของการตั้งคําถาม) ขอให
มองใหรอบ ๆ อีกครั้งหนึ่งวามีใครตองการแนะนําเพิ่มเติมจากนัน้ ในเรื่องเดียวกันนี้
ในการเริ่มตนครั้งแรกนั้น สมาชิกในกลุมอาจจะมองดูทา นในขณะที่พวกเขาตอบคําถาม แตถา
หากทานมีความอดทนและนําเขาดวยคําถามที่ดี กลุมจะเริ่มตอบสนองกันเองในกลุมมากกวาการทีจ่ ะ
มองไปแตเฉพาะตัวผูนาํ เทานั้น นั่นแหละคือการอภิปรายอยางแทจริง แทนที่จะมีตวั ผูนาํ เปนจุด
ศูนยกลางแตกลับมีกลุม เปนจุดศูนยกลาง
วิธีที่จะเรียนรูเชนนี้อยางดีทสี่ ุด ก็คอื คําถามตาง ๆ ที่จะเตรียมการนําอภิปรายนั้นจะตองเขียน
ใสกระดาษลวงหนากอน
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คําถามประเภทไหนทีจ่ ะนําใหมีการอภิปรายไดอยางดีที่สุด
วิธีที่งา ยทีส่ ุดทีจ่ ะนําไปสูการอภิปรายไดกค็ ือ เราจะตองไมถามคําถามทีจ่ ะตอบวา ใช หรือ
ไมใช เทานั้นเอง คําถามดังตัวอยางตอไปนี้จะกระตุนใหมกี ารใชความคิด ยกตัวอยางเชน “คุณเห็นดวย
กับเรื่องนีแ้ คไหน”
คําถามอีกบางประเภท ที่จาํ กัดคําตอบเราก็ควรจะหลีกเลีย่ ง ยกตัวอยาง เชน “พระคําตอนนี้มี
หลักความจริงสามประการอะไรบาง” เพราะจะทําใหกลุม เริ่มคิดตามแนวความคิดของเราเอง อันเปน
การจํากัดความคิดของเขา เพราะแตละคนตางคิดวาทานมีคําตอบเฉพาะเทานั้น และเขาจะพยายามหา
คําตอบเฉพาะที่ทา นคิดไวนั้น ซึ่งจะนําไปสูการประกวดความคิดซึ่งกันและกัน
สิ่งที่ดกี วานั้นก็คอื การถามแบบอภิปราย เพือ่ จะนําไปสูค าํ ตอบมากมาย “ทําไมคิดวาเรือ่ งนี้เปน
ความจริง?” เรื่องนีส้ าํ คัญอยางไร? “ความจริงในเรื่องนี้ จําเปนตอการดําเนินชีวิตในปจจุบนั อยางไร?”
“ทําไมคุณตองมีสว นรวมในเรือ่ งนี้?” “เราจะเรียนจากเรือ่ งนี้ไดอยางไร?” “เรื่องนี้เกี่ยวของกับใคร
บาง?”

คําถามของทานเกีย่ วของกับการเตรียมศึกษาพระคัมภีรไดอยางไร
ทุกคนในกลุมจะตองเตรียมตัวศึกษาดวยตัวเองกอน เขากลุมอภิปรายเขาจะตองใชขั้นตอนตาง
ๆ ดังนีค้ อื การสังเกต การตีความหมาย และการนําเอาไปประยุกตใช
การสังเกตนั้น คือ ความเพียรพยายามที่จะดูวา พระคําตอนนี้กลาวอะไรบาง เปนแบบงาย ๆ และ
กระจางชัด
การตีความหมายเปนอีกกาวหนึ่ง ที่จะหาความหมายแทของพระคําเปนการตีความหมายของขอ
หรือตอนนัน้ ๆ เพื่อที่จะเขาใจวาทําไมพระคัมภีรจึงมีขอความนี้บนั ทึกเอาไวดวย
การนําเอาไปใช ก็คอื การนําเอาความเขาใจจากการศึกษาพระคําไปปฏิบัติตาม เปนการยอมรับ
วานั่นเปนเสียงของพระเจาสําหรับเราแตละคนโดยตรง เราจะตองตอบสนองและเชือ่ ฟง
เมื่อทานเริ่มปอนคําถาม ยอมนําใหสมาชิกในกลุมตั้งขอสังเกตในจุดเดียวกัน เชน “จากพระคํา
ตอนนี้ทา นไดคนพบอะไรบาง?” “ขอความตอนนี้มีอะไรนาสังเกต?”
เมื่อทานถามนําในขอความตอไปนี้
ยอมทําใหสมาชิกในกลุมมีการตีความหมายในเรือ่ ง
เดียวกัน “ขอความนี้หมายความวาอะไร?” “คุณมีความคิดอยางอื่นนอกเหนือจากนี้อะไรบาง?”
ขอสรุปที่จะนําไปปฏิบัติตาม ที่ทา นกลาวในกลุมก็จะชวยใหสมาชิกในกลุม ไดนาํ พระวจนะ
ไปใชในการดําเนินชีวิตของเขาได เพียงแตทา นจะทบทวนขอความสําคัญที่สดุ ที่ไดมกี ารอภิปรายกัน
ไปแลว นําเรือ่ งนัน้ ๆ ใหเขาไปสัมพันธกับแตละคน
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เมื่อสมาชิกของกลุมมีความพึงพอใจจากสิ่งที่ไดพบเห็นในพระวจนะที่เขาไดเตรียมตัวมาแลว
เปนการหลีกเลี่ยงการยัดเยียดความรู หรือการบรรยาย หรือการสอนใหแกเขา เพราะถาทําเชนนั้น ยอม
กอใหเกิดความเย็นชาในการเรียนพระคํา ตรงกันขาม เมื่อเปดโอกาสใหมีการอภิปรายตามที่เขาได
คนพบมา จะสรางความสนใจไดมากกวา

ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการตั้งคําถาม
พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งตอไปนี้
อยาถามคําถามแบบไมชวนสนทนา แมจะไดมีการเขียนและเตรียมตัวมาอยางดีก็ตาม อยาถาม
คําถามแบบที่ไมชวนใหเกิดการสนทนากันขอใหทา นใชคาํ พูดแบบธรรมชาติ
อยากลัวความเงียบทีจ่ ะเกิดขึ้นหลังจากถามคําตอบ อยาหมดความอดทน หรือขาดความแนใจ
เปดโอกาสใหทุกคนใชความคิด การรอทําใหคนอืน่ เห็นความสนใจ และความเอาใจใสในตัวของทาน
พึงจดจําไววา ความคิดอืน่ ที่บางคนเสนอออกมาอาจจะไมสาํ คัญ หรือตรงประเด็นเสียทีเดียว แตเมื่อเขา
ไดพูดมากขึ้นก็จะทําใหเราไดรับทราบความคิดของเขามากขึ้นดวย ถาทานรูส ึกวามีการสนทนาในจุดที่
ยังไมสาํ คัญ หรือไมตรงประเด็น ขอใหถามคําถามตอไปเชน “คุณมีความคิดเห็นอืน่ มากกวานี้หรือ
เปลา?” หรือ “มีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหม?”
อยาจํากัดตนเองใหเปนเพียงผูถ ามเทานั้น ผูนาํ ยอมมีสวมรวมในกลุมดวยเชนกัน การมีอสิ ระที่
จะแบงปนความคิดเห็นของตนเองเปนคําตอบ หรือเปนขอสังเกต ยอมทําใหเราไมครอบงํากลุมมาก
จนเกินไป
อยาถามคําถามทีละสองคําถามในเวลาเดียวกัน ใหถามทีละคําถาม
อยาถามคําตอบที่ตอบ ใช หรือ ไมใช เพราะจะไมนําไปสูก ารอภิปราย เชน “พระคริสตตายบน
ไมกางเขนเพือ่ ไถเราใชไหม?” หรือ “ทานคิดวาพระคริสตเปนองคพระผูเปนเจาในชีวิตของทาน
หรือไม” คําถามเกีย่ วกับเรื่องนี้ ควรจะเปนดังนี้ “ทําไมพระคริสตตอ งตายบนไมกางเขน?” หรือ “ทาน
คิดวาพระคริสตควรจะเปนองคพระผูเปนเจาของทานในสวนใดบาง?” พยายามเลี่ยงคําพูดเหลานีใ้ นการ
ตั้งคําถาม เชน คําวา หรือไม ใชไหม จริงไหม เชนนี้หรือ เชนนั้นหรือ จริงหรือเปลา เปนตน แตควรจะ
ใชคาํ เหลานี้มาประกอบในการตั้งคําถาม เชน ทําไม ใคร อะไร อยางไร เพราะอะไร มีเหตุผลอยางไร
เปนตน
อยาถามคําถามที่ชวนใหสับสนจนเกินไป ใหถามอยางกระจางแจงและเขาใจงาย
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5. การจัดเตรียมบทเรียนตาง ๆ
มี 4 วิธีการจัดเตรียมการอภิปราย
หากกลุมของทานกําลังใชบทเรียนพระคัมภีร
แบบคําถามคําตอบ
วิธกี าร
ตอไปนีอ้ าจจะเหมาะทีส่ ุดสําหรับกลุมนี้ เพือ่ ที่จะนําไปสูก ารอภิปรายในเรื่องทีแ่ ตละคนไดเตรียมมา
ประการที่ 1 ใหวนไปรอบ ๆ กลุม และเปดโอกาสใหคนแรกตอบคําถามขอหนึ่ง คนทีส่ องตอบ
คําถามขอทีส่ องวนเรื่อยไป และใหคนอืน่ ๆ ที่ยังไมถึงคิวตอบคําถาม เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมได
วิธีนี้เปนวิธีที่ดี สําหรับคริสเตียนใหมเพิ่งจะเขารวมในกลุม ศึกษาพระคัมภีรแ บบอภิปราย ทํา
ใหทุกคนมีความมั่นใจในการอภิปราย เพราะเขาทราบวาควรจะอภิปรายในจุดใด ในฐานะที่ทา นเปน
ผูนํา ทานไมจาํ ตองเตรียมคําถามไวกอน
ประการที่ 2 ยังใหตอบคําถามตามลําดับขอ แตในวิธนี ี้จะใหใครตอบกอนก็ได ไมจําตอง
เรียงลําดับตัวบุคคล ผูนาํ ควรจะอานคําถามตามที่บทเรียนกําหนดไว แลวถามวา “ใครคิดวาจะตอบ
คําถามนี้ขอเชิญ” หรือไมเขาอาจจะไมตอ งอานคําถามกอน และอาจพูดวา “ใครตองการตอบตําถามขอ 5
บาง”
วิธีนอี้ าจมีปญหา
ในกรณีที่บางคนจะครอบงําการอภิปรายไดแลวจะมีบางคนนั่งเงียบ
ตลอดเวลา บางทีผูนาํ ก็อาจจะตองถามคนที่นั่งเงียบอยู เชน “คุณมนูญ ชวยตอบคําถามขอ 6 ใหเราได
ไหม?”
ประการที่ 3 ทานยังใชวิธกี ารตามลําดับ 1 2 3 ไปเรื่อยแตจะเพิ่มเติมคําถามบางประการ ที่ทา น
ไดเตรียมมาไวกอ นเขาไปดวยเพือ่ เพิ่มความเขาใจและเขาลึกถึงประเด็นที่จะอภิปรายกันได
ประการที่ 4 วิธนี จี้ ะขึ้นอยูกับการเตรียมตัวของทาน ที่ตั้งคําถามตาง ๆ ไวกอ น แทนที่จะเลือก
อภิปรายตามหนังสือที่มอี ยูทา นจะนําเปนตอน ๆ ไป ทานอาจจะนําการอภิปรายเขาไปสูในกลุมใน
หัวขอการอธิษฐาน ยกตัวอยาง เชน “จากบทเรียนที่ไดเรียนในตอนแรกนั้น มีอะไรบางที่เชื่อจะเปนสวน
สําคัญมากทีส่ ุดในเรือ่ งของการอธิษฐาน?”
คนหนึ่งคนใด หรือหลายคนในกลุม สามารถเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่ งการอธิษฐาน แลว
ทานก็นาํ การอภิปรายใหตอ เนือ่ งกันไปดวยการถามคําถามอื่น ๆ ตามที่ทา นเตรียมมาเอง
วิธกี ารนี้เปนการย้าํ ในกลุม การอภิปรายควรจะเปนการตอเนื่องกันภายใตหวั เรื่องทีต่ ั้งกันไว
มีสวนสําคัญมากในเรือ่ งนี้ ก็คอื สมาชิกทุกคนในกลุมจะตองมีการเตรียมการมากอนจริง ๆ
เนื่องจากวา การเตรียมการลวงหนาเปนการใหความสําคัญและความหมายแทในกลุมอภิปรายนั่นเอง
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การวางแผนการสอนคืออะไร?
การวางแผนการสอน คือการเขียนสิ่งที่ทานตองการสอน และสิ่งที่ทา นตองการจะทําใน
ระหวางที่สอนอยูใ นกลุมแตละครั้ง การวางแผนการสอนจะชวยทานในการวางระบบการสอน ตาม
แนวทางที่กลุมอภิปรายจะไดรับการพัฒนาขึ้น การวางแผนการสอนที่ดนี ั้นก็คอื ผูนาํ กลุมอภิปรายจะ
เปรียบเสมือนแผนทีส่ าํ หรับนักเดินทาง
การเขียนแผนการสอนขึ้นมาเปนลายลักษณอกั ษร จะชวยเพิ่มความมั่นใจใหแกทา นในเวลาที่
พบกันในกลุม และจะชวยใหทา นนํากลุมใหพิจารณาสิ่งทีค่ ิดวาสําคัญที่สดุ อันจะเปนการใชเวลาอยาง
ชาญฉลาด
ใหทําตามสิ่งตอไปนีใ้ นการวางแผนการสอน
1. เขียนโครงรางคําสอนตามอุปกรณ ที่กลุมจะใชออกมาลวงหนาถาหากอุปกรณการสอน
เปนไปตามบทของคูมอื ศึกษาพระคัมภีร หัวขอยอยของแตละบทควรจะมีโครงรางที่ดีควบคูก ันไปดวย
โครงรางเปนพืน้ ฐานของหัวขอตาง ๆ ที่จะทําการศึกษากันประกอบกันขึ้นจากหัวขอยอยตาง ๆ
ในรูปแบบที่ประติดประตอกันเสมือนหนึ่งชางกอสรางทีจ่ ะตองใชแบบพิมพเขียว ในการกําหนดแนว
ทางการกอสราง ทานสามารถใชโครงรางนั้นเปนพื้นฐานในการสอน โดยจะมองดูควบคูกันไปได
ในการนํากลุมอภิปรายนัน้ โครงรางจะชวยทานในเรือ่ ง
- ทิศทางทัว่ ๆ ไปในการศึกษาพระคํา
- เตรียมคําถามเพือ่ ใชในการอภิปราย
- ประเมินผลความคืบหนาของการอภิปราย
- ย้ําในสิ่งทีอ่ ภิปรายกัน ใหตรงตามหัวเรือ่ ง
2. ใหเขียนวัตถุประสงคของการสอนในครั้งนัน้ หากสิ่งที่เราจะอภิปรายกันในครั้งตอไปเปน
เรื่องเกี่ยวกับ “เรียนรูนา้ํ พระทัยพระเจา” วัตถุประสงคที่เขียนออกมานาจะเปน “เพื่อเรียนรูก ารแสวงหา
น้ําพระทัยพระเจาและรูจ ักน้าํ พระทัยของพระองคอยางแทจริง”
ผูนํากลุมอภิปรายที่ดี จะเริม่ ตนดวยการแจงวัตถุประสงคใหกระจางแจง อยาใหสิ่งที่จะสอนนั้น
ผิดเปาหมายไป
การตั้งวัตถุประสงค เปนการสรุปสิ่งที่กลุมควรจะเรียนรูแ ละทําความเขาใจ เพือ่ ที่จะนําไปใช
ภายหลังออกจากชั้นเรียนแลว ซึ่งเราควรจะเขียนใหสั้น ๆ เพียงประโยคหรือสองประโยคเทานั้นก็พอ
วัตถุประสงคทแี่ นนอน จะชวยทานใน 3 ประการ
- มันจะชวยทานใหมีทิศทางในการอภิปราย และตั้งคําถามไดตรงตามเปาหมาย
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- มันจะชวยทานในการประเมินผลความกาวหนา จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ในชวงของการ
อภิปราย การประเมินผลนั้น ทําใหทา นปรับเนือ้ หาสาระไดตามความเหมาะสม
- มันจะชวยทาน ในการตัดสินใจในเรื่องทีค่ วรหรือไมควรนํามาอภิปราย หากมีบางจุดที่ไม
เกี่ยวของกับเนือ้ หาสาระ จะชวยใหทา นวกกลับเขาเรือ่ งไดอยางรวดเร็ว และละเรื่องนอกประเด็นเสียได
บอยครั้งที่บทเรียนตาง ๆ ก็มักจะตั้งชือ่ เอาไวแลว เปนสิ่งทีจ่ ะชวยเราไดในการกําหนด
จุดมุงหมายของการสอนนั้น ๆ
3. การเตรียมคําถามหนึ่งหรือสองคําถามนําไวกอน แลวตามดวยคําถามตาง ๆ อีกสักสองสาม
คําถาม ในทีส่ ุดก็มาถึงคําถามเกี่ยวกับการนําไปประยุกตในแตละตอนของชวงโครงรางก็ได
4. การเตรียมอรัมภบท เพื่อนํากลุมใหรับทราบสิ่งที่จะเรียนกันสิ่งที่ทาํ ไดในประการแรกก็คอื
การวกกลับไปหาอรัมภบทตามที่บทเรียนไดเขียนนําไวเบือ้ งตนแลว
เพราะในบทเรียนโดยทั่วไปที่
เกี่ยวกับการศึกษาพระคัมภีรแ บบคําถามคําตอบ มักจะใชสักสองสามบรรทัด เพือ่ อธิบายจุดเดนอัน
นาสนใจไว ใหอา นขอความนั้นดัง ๆ เพือ่ เปนการดึงดูดความสนใจของผูรว มเรียนได
เมื่ออรัมภบทแลว ขอใหหยุดแลวอธิษฐาน การอธิษฐานนัน้ แตกตางกันไป แตจุดมุงหมายก็คอื
การขอบพระคุณพระเจาสําหรับเวลารวมกันมีเรามีอยู และขอพระองคเปนผูสอนเราทัง้ หลายผานการ
อภิปรายรวมกันนี้ทลู ขอการทรงนํา เพราะทานไดเตรียมตัวและอานบทอรัมภบทไปแลว ทานสามารถ
ทูลขอการสอนเปนพิเศษจากพระเจา เพื่อทําใหการอภิปรายของทานในครั้งนั้นเกิดผลดี
พึงจําไดวา พระคําของพระเจาคือแหลงขอมูลแหงความจริงเตรียมถามบางคนในกลุมใหคน หา
พระคํา แลวอานออกเสียงดังเพือ่ ทุกคนจะไดยิน ในระหวางที่อภิปรายและตอบคําถามกัน
พึงจําไวอีกประการหนึ่งดวยวา
ทาทีของทานก็เปนกุญแจสําคัญที่จะนํากลุมใหมคี วาม
กระตือรือรนขึ้น ใหเตรียมการที่จะดึงดูดความสนใจของแตละคนตามลักษณะของเขา แลวเรียนรูจาก
คนเหลานั้นดวย หาจุดที่จะตอบสนองความตองการของกลุมหรือจุดทีแ่ ตละคนในกลุมยอมรับกัน เลี่ยง
บรรยากาศทีด่ ูเหมือนธุรกิจ
5. เตรียมการสรุปบทเรียนในครั้งนั้นดวย การสรุปควรจะใหสั้น ๆ ในสิ่งทีก่ ลุมไดอภิปรายกัน
ไปแลว แลวใหการบานสําหรับครั้งตอไป หากจะมีการอธิษฐานกอนแยกจากกันก็ยิ่งดีมาก
การปดทายดวยการอธิษฐานนั้น ใหขอบพระคุณพระเจาสําหรับเวลารวมกัน ความจริงที่ไดรับ
ในระหวางการเรียนและการอภิปรายกันนั้นขอใหพดู อยางเจาะจง ทูลขอสติปญญาและความเขาใจจาก
พระองคเพื่อทีจ่ ะไดนาํ เรือ่ งที่เรียนมาแลวไปใชในการดําเนินชีวิตตอไป
ในการใหการบานสําหรับสัปดาหหนา ใหแจงหัวเรือ่ งของบทเรียนในครั้งตอไปไวกอนเลย
สําหรับการบานทีใ่ หนั้น ขอใหเราใชคาํ ถามที่จะชักนําใหทุกคนทําการบาน เชน “หากพระเจาพอ
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พระทัยที่จะสําแดงความจริงของพระองคแกเรา ทานคิดวาพระองคประสงคอะไรจากทาน ในการบาน
เหลานี”้ หรือ อาจถามวา “การที่พระคริสตทรงเสด็จมากําเนิดเปนบุตรมนุษยนั้น มีความสําคัญ
อยางไร?” ดวยเทคนิคเชนนี้ ยอมทําใหกลุมมีทา ทีที่ดีที่จะทําการบานใหเสร็จ และเปนการอรัมภบท
สําหรับบทเรียนในครั้งหนาอีกดวย
จําไววา ตองมีการกะเวลาใหดี เพื่อจะไมเลิกสายจนเกินไป การอรัมภบทควรจะเปน 2-5 นาทีก็
เพียงพอแลว แลวขอสรุปก็ไมควรจะยาวเกินกวานี้ดว ย เวลาที่เหลืออยูควรจะแบงไวสาํ หรับการเดินตาม
โครงรางทีก่ าํ หนดไว
เพื่อใหแนใจวาการอภิปรายครอบคลุมไปถึงทุกจุดที่สาํ คัญ ใหรักษาเวลาตามที่ไดกาํ หนดไว
สําหรับหัวเรือ่ งแตละตอน บางครั้งอาจจะมีการอภิปรายที่ยืดยาวออกไปในจุดที่ตางก็สนใจเหมือนกัน
หากเปนเชนนั้นก็คงจะตองตัดตอนอื่นใหสนั้ ลง หรือหลีกเลี่ยงตอนอื่นที่คิดวาไมสาํ คัญออกไป
การเรียนทั้งหมดรวมกันคงจะไมนา เกิน 90 นาที หรือถาเปนไปไดชั่วโมงเดียวก็ดีทสี่ ุด หาก
เวลากําลังหมดไป แลวทานตองขามคําถามไปสักหนึ่งหรือสองขอ โดยปกติกใ็ หขา มคําถามยอยไป แลว
นําเอาคําถามที่เกีย่ วของกับการนําไปปฏิบัตขิ ึ้นมาอภิปรายกันตอ
เพราะเปาหมายในการศึกษาพระ
คัมภีรข องเรามิใชการอภิปรายบางสิ่งเทานั้น แตเปนการเปลี่ยนแปลงชีวิตของแตละคนตางหาก
การเตรียมการสอนของเรา จะชวยเราในการอภิปราย อยาหวงมากถึงแมทา นจะไมสามารถทํา
ตามทุกสิ่งที่ไดเตรียมการเอาไว ขอใหใชสิ่งนี้เปนเพียงแนวทาง อยาลืมทบทวนที่เตรียมไว โดยเฉพาะ
ในสวนที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคและโครงเรื่อง กอนทีก่ ลุมจะเริ่มประชุมกัน
การเตรียมการสอนของทาน มิใชจะทําใหทา นตองอภิปรายเฉพาะสิ่งที่เตรียมมาเทานั้น แตมันก็
ชวยใหเรานํามาอางอิงไดเสมอ แมมกี ารเตรียมการก็ตาม ขอใหมีอสิ ระทีจ่ ะกาวไปในทิศทางใหม โดย
ใหเราเรียนรูทจี่ ะนํากลุม ใหกลับมาที่เดิมตามหัวเรือ่ งและโครงรางนัน้ ดวย
เมื่อทานทบทวนสิ่งทีอ่ ภิปรายกันไปแลว พึงสังเกตวามีหลายสิ่งเกิดขึ้น ความคิดเห็นแตกตาง
กัน หรือความอึดอัดใจบางประการดวย เนือ่ งจากสิ่งทีอ่ ภิปรายกันนั้นไมเห็นพองตองกัน เพราะบางคน
อาจจะชางสนทนา บางคนอาจจะเงียบเสมอ นี่เปนเรื่องธรรมดาของกลุมอภิปรายตาง ๆ แทที่จริง เมื่อมี
ความอึดอัดใจในกลุม ก็เทากับเปนการเรียนรูใ นการเจริญเติบโตขึน้ รวมกันดวย ขอใหมกี ารควบคุมทีด่ ี
ในฐานะที่ทา นเปนผูนาํ จึงตองเอาใจใสในเรือ่ งนีด้ วย
เมื่อทานไดเตรียมการ หรือนํากลุมอภิปราย ไปสักระยะเวลาหนึ่งแลว ทานจะมีความมั่นใจมาก
ขึ้นในรูปแบบของการเปนผูนาํ ของทานเองทานจะเรียนในการเตรียมตัว การตั้งคําถาม และการนํากลุม
อภิปรายใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกันก็เรียนที่จะตอบสนองความตองการของกลุมใน
สถานการณตา ง ๆ กันออกไป
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การนํากลุมศึกษาพระคัมภีรแ บบอภิปรายนั้น ถือวาเปนสิทธิพิเศษที่พระเจาประทานใหจริง ๆ
ขอใหแนใจที่จะขอบพระคุณพระเจาในทุกกรณี ในการทรงนําคนทั้งหลาย ใหคน พบความจริงจากพระ
คําของพระองค ใหไววางใจในพระองควา จะทรงชวยเหลือทานใหเพิ่มพูนการเปนผูนาํ ที่มีประสิทธิภาพ
อยางดี
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6. การจัดเตรียมคําถามที่ดี
การปอนคําถามที่ดีเปนศิลปอยางหนึ่ง ใครก็ตามที่ตอ งการทําเชนนั้นก็สามารถร่าํ เรียนทักษะนี้
กันได ซึ่งตอไปนี้ เปนหลักเกณฑ 3 ประการในการพิจารณาคําถามทีด่ ี
คําถามทีด่ ีมีความกระจางแจง
คําถามทีด่ ีมีความเกี่ยวพันกับเรือ่ งที่ศกึ ษา
คําถามทีด่ ีจะกระตุน ใหเกิดการอยากอภิปราย
หลักเกณฑเหลานี้จะชวยนําทานในการตั้งคําถาม และประเมินผลคําถามที่ตั้งได เมื่อทานได
เตรียมคําถามบางอยาง ใหคิดถึงคนอื่นในกลุมของทานวาจะตอบสนองอยางไร หลังจากนัน้ ก็ให
ทบทวนคําถามนัน้ แลวก็เลือกเอาเฉพาะที่จาํ เปนเทานั้น
คําถามที่ทา นจะปอนแตละขอนั้น จําตองเลือกสรรอยางระมัดระวังเพือ่ ที่จะไดชกั นําใหการ
อภิปรายตรงกับหัวเรือ่ งที่ศึกษา ซึ่งจะนําไปเกี่ยวของกับการอภิปรายและการโตแยงกันที่เราจะไดพบ
เห็น เมื่อทานเพียรพยายามกระตุน ใหมกี ารอภิปรายแลว ใหถามคําถามทั่ว ๆ ไป ทีอ่ าจพบคําตอบบาง
ประการเชน อยาถามวา “พระเจาทรงสรางอะไรบาง” เพราะการถามเชนนี้เปนการจํากัดการตอบปญหา
หากทานถามวา “ทานไดเรียนเกี่ยวกับเรือ่ งการทรงสรางอะไรบางทีไ่ ปศึกษามาในสัปดาหน”ี้ คําตอบก็
จะหมายความไปถึงสารพัดที่เขาไดสังเกตเห็นมา
การปอนคําถามนัน้ ควรจะงายและสั้น ใหเลี่ยงในการใชคาํ วา และ หรือ แต เพราะคําเหลานี้
มักจะชวนใหเกิดคําถามเพิ่มขึ้น
ขอใหแนใจดวยวา คําถามที่ปอ นไปนั้นเกี่ยวของกับบทเรียนที่กาํ ลังศึกษากันอยูที่ไดเตรียมกัน
ไวแลวในสัปดาหกอ น
การถามนํา จะชวยในการเริ่มตนได หรือขุดลึกลงไป หรืออธิบาย หรือ ทําใหกระจาง ในการ
อภิปรายกัน เพราะคําถามเหลานี้จะสนับสนุนใหสมาชิกในกลุมกาวเลยไปจากที่เขาไดสังเกตเห็นเสียอีก
เรายังมีเปาหมายอีกอยางหนึ่ง คือ การชวยใหกลุมของเรานัน้ เขาใจความจริงทีค่ นพบกันอยาง
สมบูรณแบบ ลองถามตัวเองดูวา อาจจะมีคาํ หรือ วลี หรือ แนวความคิดในบทเรียนที่ศึกษากันนัน้ ยังมิได
ใหความเขาใจอยางดีพอหรือเปลา และคิดถึงคําถามบางประการที่จะชวยไขความเขาใจนัน้ ใหกระจาง
มากยิ่งขึน้
คําถามแบบแนวประยุกตนนั้ ก็คอ นขางยากในการจัดเตรียม
แตเรื่องนี้กอ็ าจจะเชื่อมโยงกับ
การศึกษาพระคัมภีรและการดําเนินชีวติ ทุกคนในกลุมจําตองดําเนินชีวติ ไปตามขอความที่ไดเรียนรูก ัน
และใหทลู ถามพระเจาที่จะสําแดงสิ่งเหลานั้น เพือ่ ที่จะนําไปใชในการดําเนินชีวิตวันตอวันได
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ตอไปนี้เปนตัวอยางคําถามแบบแนวประยุกต
ทานคิดวา มีอะไรบางในสัปดาหนี้ที่ทา นจะทําแลวถวายเกียรติยศพระเจาของเราได
การที่ทา นเปนสวนหนึ่งในครอบครัวของพระเจานั้น ทานมีความมั่นใจอะไรบาง
ความมั่นใจในความรอดของทานนัน้ ทําใหการดําเนินชีวติ ของทานแตกตางกันไปจากเมื่อกอน
อยางไรบาง
ทานจะนําเอาตัวอยางเรือ่ งการเปนผูรับใชของพระเยซูคริสตมาถือปฏิบตั ิตามไดอยางไรใน
ครอบครัวของทานในสัปดาหนี้ ทีจ่ ะรับใชใครสักคนหนึ่งในครอบครัวของทานได

ความกระจางแจง
เพื่อที่จะประเมินผลความกระจางของทาน โดยการเขียนคําถามออกมา ใหใชสิ่งเหลานี้เปน
มาตรฐานวัด
คําถามนั้นเขาใจไดหรือไม
คําถามนั้นจดจําไดงา ยหรือไม
คําถามนั้นมีการหลีกเลี่ยงคําวา และ กับ แต หรือไม
คําถามนั้นมีการสรางปญหาอืน่ ๆ ที่ไมนา เกิดขึ้นตามมาหรือไม

ถามใหตรงจุด
ใหใชมาตรฐานตอไปนี้ ในการประเมินผลคําถามของทานวา ถามไดตรงจุดหรือไม
คําถามนั้นมีวตั ถุประสงคอะไรบาง
คําตอบที่พึงจะไดรับนั้นจะเปนแบบตรง ๆ หรือ แบบใหคาํ แนะนํา
คําถามนั้นเกี่ยวของโดยตรงกับใคร
คําถามนั้นเกี่ยวของกับความจริงทีแ่ ตละคนรับทราบแลวหรือยัง
สมาชิกในกลุมมีขอ มูลเพียงพอทีจ่ ะตอบคําถามนัน้ หรือไม
คําถามนั้นมีจดุ หมายตรงกับแนวความคิดหลักหรือไม
คําถามนั้นจะนําไปสูก ารนําไปปฏิบัติไดหรือไม
คําถามนั้นจะนําใหเขาใจขอความที่ศึกษาอยูอยางกระจางหรือไม

กระตุน ใหอภิปราย
ใหใชมาตรฐานตอไปนี้ ในการประเมินผลคําถามของทานวา จะชักนําใหอยากอภิปรายในกลุม
หรือไม
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คําถามทีถ่ ามนัน้ นาสนใจสําหรับกลุมหรือไม
คําถามนั้นชวนใหทกุ คนมีสว นรวมหรือไม
คําถามนั้นจะชักนําใหทุกคนไดรับการเสริมสรางหรือไม
คําถามนั้นเปดโอกาสใหทุกคนไดตอบสนองหรือไม
คําถามนั้นมุงใหเขาใจเฉพาะในกลุมหรือไม
คําถามนั้นเลี่ยงทีจ่ ะทําใหบางคนในกลุมตะขิดตะขวงใจหรือไม

การมีสวนรวม และ ความเรงดวน
ลองสังเกตดู
มาระโก
8:27-29
วาพระเยซูคริสตทรงชวยสาวกของพระองคใหเกิดเปนเรื่องเปนราวในสิ่งใด
(โดยไมไดใหตวั พระองคเองมีสวนชวยตอบ) เพียงแตถามเปนเรื่องเปนราว (ใหทุกคนรูสกึ รับทราบ)
ในประเด็นสําคัญทีถ่ ามวา
พระองคคอื ผูใด
ในขอ
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พระองคตรัสถามวา
“คนทั้งหลายพูดกันวาเราเปนผูใด”
ตอมาหลังจากทีไ่ ดรับคําตอบ
พระองคถามตอไปอีกวา
“ฝายพวกทานเลาวาเราเปนใคร”
จากคําถามตาง
ๆ
ที่มีอยูข า งลางตอไปนี้
ลองคิดถึงสิ่งทีถ่ ามเพิ่มขึน้
เพื่อใหมสี วนรวมมากขึน้ ทีละเล็กละนอย
“แลวเขาจะทําอะไรไดบา งในเรื่องนี”้
“แลวพีน่ อ งในคริสตจักรของเราจะทําอะไรไดบา งในเรื่องนี้”
“แลวเราควรจะทําอะไรไดอกี ในเรือ่ งนี”้
“แลวเราจะทําอะไร”
คําถามสุดทายนั้น สะทอนใหเห็นวาไมเพียงแตเปนเรื่องสวนตัวเทานั้น ยังเปนเรื่องเรงดวนดวย
ในการที่จะทําใหรสู ึกวาเรงดวนไปกวานัน้ ทานอาจจะถามวา “เราจะทําอะไรไดในเวลานี้ (เดี๋ยวนี้)”
ตัวอยางการจัดเตรียมคําถาม
ตอไปนี้เปนตัวอยางของคําถาม
ที่ทา นควรจะมองดูในการที่จะนําไปใชกระตุนความคิด
สําหรับการจัดเตรียมคําถามในการศึกษาพระคัมภีรค รั้งตอไป คําถามเหลานี้เปนคําถามแบบชักนําหรือ
แบบที่จะปอนในกลุมศึกษาพระคัมภีรข องบทตาง ๆ เรือ่ ง รูปแบบของการสรางสาวก ในบทศึกษาพระ
คัมภีรข อง นาวีเกเตอร
ทานเห็นอะไรในชีวิตขององคพระเยซูคริสตที่ประทับใจทานทีส่ ุด
ทําไมพระเจาจึงไมอาจละเลยเรื่องความผิดบาปของเราได
จากคําอธิษฐานของพระเยซูนี้ มีอะไรที่ประทับใจทานทีส่ ดุ
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ทําไมเราจึงตองการพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา
ความรักสําคัญอยางไร ในสวนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางเรากับพระเจา
เราทราบไดอยางไรวา พระคัมภีรเปนพระวจนะของพระเจา
การที่จะใหถอ ยคําของพระคริสต ฝงลึกอยางเต็มเปยมอยูใ นตัวเราทานคิดวาหมายความวาอะไร
การอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตมีความหมายวาอะไร
เราจะจําเริญขึ้นในพระคุณไดอยางไร
การที่เราจํายอมกับพระคริสต ยอมรับพระองคเปนองคพระผูเปนเจาของเรานั้น มีอะไรอีกบาง
ที่เขาเกี่ยวพันกับเรือ่ งนี้
มีเวลาใดบางที่ทา นเก็บความหวงใยและความเอาใจใสนนั้ ไวกับตัวเอง แทนทีจ่ ะมอบทุกสิ่งทุก
อยางไวกับองคพระผูเปนเจา
ทานกําลังระลึกถึงพระสัญญาของพระเจา สําหรับชีวติ ของทานในเรือ่ งใดบาง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําพาเราอยางไร
ทานจะอธิบายขอความตอนนีก้ ับคนอืน่ ไดอยางไร
หากมีความไมบริสุทธิ์เกิดขึน้ กับทาน จะกระทบกระเทือนความสัมพันธระหวางทานกับพระ
เจาอยางไรบาง
มีความทุกขยากลําบากบางประการอะไรบาง ที่เราจะตองอดทนเอา
พระเจาตรัสวาพระองคเปนผูใด
การสําแดงของพระเจาในสวนใดบาง ที่ทา นคิดวาทานทราบไดดีที่สดุ
การที่พระคริสตเผชิญกับมารซาตาน เราสามารถเรียนบทเรียนอะไรบาง
ลองเลือกคําถามเหลานีส้ ักสามหรือสี่คาํ ถาม แลวลองวาดภาพดูวา หากถามคําถามเหลานี้ไป จะ
ชวนใหการอภิปรายออกไปในรูปแบบใด ในการศึกษาพระคัมภีรข องทาน
อยาเพิง่ บอก หากเราถามเขากอนได
จําไววา การที่จะเปนผูนาํ กลุมนั้น ทานไมจาํ เปนตองเปรียบเสมือนศัพทานุกรมของพระคัมภีรที่
จะตอบในทุกเรือ่ งทีอ่ ภิปรายกัน การนําคือการชีแ้ นะแนวทางแกทุกคนในกลุม รวมทั้งตัวทานเองดวยที่
จะรับบทเรียนเพิ่มเติมขึ้น หากทุกคนไดศึกษามาเปนสวนตัวแลวนํามาแบงปนกัน การทีจ่ ะใหโอกาส
คนในกลุมไดสนทนา และทําความคุน เคยกับเนือ้ หาสาระจะชวยสรางบรรยากาศที่ทกุ คนจะมีอสิ ระใน
การแบงปน และเปดเผยขอเท็จจริงที่ไดคนพบมา แมกระทั่งจะตั้งคําถาม หรือขอเสนอแนะ หรือ
แบงปนความรูส กึ ใด ๆ ก็ตาม
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หนาทีข่ องทานในฐานะผูนาํ ในกลุมอภิปรายก็คอื
ที่จะชวยคนเหลานั้นทีจ่ ะคนพบความจริง
ดวยตัวของเขาเอง อยาพยายามบอกเขาในสิ่งที่เขาจะหาขอสรุปเอาเองได หากทานสามารถถามคําถาม
ใด ๆ แกเขาอยางตรงจุดได อยาเพิ่งบอกเขาหากเราตั้งคําถามเขาได เมือ่ มีการเตรียมคําถามทีด่ ี ๆ ก็จะ
ชวยนําคนในกลุมใหหาขอสรุปดี ๆ ไดดว ยเชนกัน
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7. เรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับคําถาม
นักคริสเตียนศึกษาคือ เอช เอช ฮอน ไดเขียนเรือ่ ง พระเยซู พระบรมจารย ในป 1920 วา พระ
คริสตมิไดเสด็จมาเพือ่ ตอบคําถามเทานัน้ แตเสด็จมาเปนผูต ั้งคําถามดวย ไมเพียงแตมาชวยวิญญาณของ
มนุษยใหเขมแข็ง แตยังทาทายเขาดวย การตั้งคําถามเปนสิ่งที่มาคูกับคําสอนของพระเยซูคริสตเลย
ทีเดียว
จากตัวอยางที่เราไดเรียนกันมาแลว งานของผูนาํ กลุมอภิปรายก็คอื การที่จะชวยใหลกู กลุมได
พบความจริงดวยตัวของเขาเอง ตอไปนี้จะมีแนวทางบางประการทีจ่ ะชวยใหงานของทานสําเร็จลงไดดี
ใหใชคาํ ถามที่เกี่ยวของกับความรูสึก เชนเดียวกับเกี่ยวของกับความจริงดวย
ความจริงจะบอกทานไดวา บุคคลนัน้ รับทราบอะไรมาบางแลวความรูส ึกของเขาจะบอกทาน
ไดวา เขารูส ึกอยางไรบาง แลวความแนใจก็จะเกิดขึ้นมาเองภายใน หากบุคคลนั้นไดเรียนรูที่จะแสดง
ออกมาดวยคําพูดในสิ่งที่เขารูส ึกเกี่ยวกับเรือ่ งใด ๆ ก็ตาม
ใหใชคาํ ถาม เชน ทานตอบสนองภายในตอเรือ่ งที่พระเยซูทรงอางสิทธิเชนนีอ้ ยางไรบาง ทาน
รูสึกอยางไรในคําสอนเรือ่ งความรัก ความคิดเห็นของทานเปนประการใดบาง และทานจะมีปฏิกิริยาใน
เรื่องนีอ้ ยางไร

ติดตอกับความสนใจของบุคคล
คําถามประเภทที่ตรงกับความสนใจบุคคลใด ๆ ที่สดุ จะไดรับคําตอบที่ดีทสี่ ดุ ใหเรียนรูที่จะ
เขาไปในกรอบแหงความสนใจ ใหหาดูไมเพียงแตในสิ่งที่คนนัน้ ตองการสนทนา แตหาถึงวิธีที่เขาจะ
สนทนาในเรือ่ งนัน้ ๆ ดวยใหนาํ คําตอบบางประการของเขามาจัดเปนรูปแบบ ในการตั้งคําถามตอไป
สําหรับทุกคนในกลุม ใหคาํ พูดของเขาเอง เพราะคนเรามักจะพึงพอใจในความคิดเห็นของเขาที่ได
นํามาใชในกลุม

ตอบคําถามดวยการตัง้ คําถาม
บอยครั้งจะมีการถามผูนาํ ดวยความปรารถนาทีจ่ ะตองการทราบวา ตัวผูนาํ เองคิดอยางไรใน
เรื่องนั้นเรือ่ งนี้ “ทานไมไดคิดในเรือ่ ง....หรือ?” หรือ “ทานคิดวา........ใหม?” มีทางที่ทา นจะหลีกเลี่ยง
คําถามประเภทที่ขา มขั้นตอนไปมากเกินไปโดยถามวา “แลวคุณคิดอยางไรบาง” นีแ่ หละที่เขาตองการ
รับทราบ คือการใหโอกาสเขาไดเสนอความคิดเห็นของเขา
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บางครั้งอาจจะมีบางคนบีบบังคับใหทา นเขาขางตัวเอง โดยมีจุดมุงหมายที่จะบอกวาเขาไมเห็น
ดวยกับทาน หากเราจะซักถามเขาวา “คุณคิดอยางไรในเรื่องนี?้ ” ก็จะสามารถทําใหเขาไดแบงปน
ความคิดของเขาเองออกมาได โดยไมทาํ ใหตัวทานตองมีขอ ขัดแยงกับเขาในทีส่ ุด

เรียนรูวาจะถามตรง ๆ อยางไร
คําถามตรง ๆ เชน “สมชาย พระคริสตเปนองคพระผูเปนเจาในชีวิตของคุณจริง ๆ หรือ?” หาก
ใครจะเปดเผยจุดยืนของตนเองแลว ตองจําไววา อยาใชคาํ ถามประเภทนี้เร็วเกินไป ในกลุมอภิปรายของ
ทาน เพราะหากเขาไมเห็นดวยจะทําใหเขาเริ่มปกปองตัวเอง ดังนั้นตองแนใจเสียกอนวาเขามีความ
มั่นใจจริง ๆ กอน ใหใชคาํ ถามทีไ่ มคอ ยเปนสวนตัวกอนแลวก็ไมควรจะเปนคําถามแบบตรงไปตรงมา
กอนดวย เชน “เราจะบอกไดอยางไรวา พระคริสตทรงเปนองคพระผูเปนเจาในชีวติ ของใครสักคน
หนึ่ง?”

หลีกเลี่ยงการถามคําถามทีจ่ ะชวยเขาตอบ
อยาแนะนําคําถามมากจนเกินไป ใชวธิ ีนาํ และชีแ้ นะนํากลุม ของทานในการหาคําตอบ แตอยา
ทําใหเขาตอบได เพราะทานใชคาํ พูดหรือความคิดของทานนําพาเขา มีคาํ ถามบางประการที่นาํ ใหทราบ
คําตอบไดเลยเชน “เปาหมายของการนําดวงวิญญาณ คือ การนําคนเหลานัน้ ที่ยังไมรอดมารับเชือ่ พระ
คริสตใชไหมละ?” คําถามที่ดกี วานาจะเปน “ทานคิดอยางไรในเรือ่ งเปาหมายของการนําดวงวิญญาณ”

ใชคําถามที่นาํ ไปสูเรื่องราวเฉพาะ
ใชคาํ หรือวลีในคําถามของทาน ที่จะนําใหคนอื่นคิดเรือ่ งเดียวโดยตรง เชน “เรื่องที่ทา นเรียน
ในประโยคนี้มอี ะไรบางที่คิดวานาสนใจทีส่ ุดสําหรับทาน?” คําถามเชนนี้ดีกวาจะไปถามเขาวา “ทานได
เรียนอะไรจากประโยคนี้”

การนําพาใหกลุม อภิปรายดําเนินตอไป
คําถามแบบชีแ้ นะสั้น ๆ เชน “มีอะไรอีกทีน่ า สังเกต?” หรือ “เรื่องนี้หมายความวาอะไร?” จะ
ชวยใหการอภิปรายดําเนินตอเนือ่ งกันไปไดแลวไดรับการตอบสนองจากกลุมมากขึ้น
หรืออาจมี
ตัวอยางอยางอืน่ เชน “มีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหม?” “มีคาํ อธิบายอะไรละเอียดกวานี้ไหม?” “ลองพูด
ประโยคนั้นใหมใหชัด ๆ ที” “ลองอธิบายเรือ่ งนี้ดู” “มีเหตุผลอื่น ๆ อะไรอีกไหมในเรือ่ งนี?้ ” บางครั้ง
คําถามประเภทนี้จะชักนํากลุมใหสนใจเปนสวนตัวอีกดวย เชน “สมร คุณคิดวาเรือ่ งนี้เปนอยางไร
บาง?”
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8. บทบาทของแตละคน
จากสิ่งตอไปนี้ ศาสตราจารย โฮเวริด เฮนดริกซ แหง วิทยาลัยพระคริสตธรรมดัลลัส
(Professor Howard Hendricks of Dallas Thological Seminary) ไดอธิบายถึงบทบาทบางประเภทที่จะ
นําไปใชในกลุม ซึ่งทานอาจนําไปใชในการประเมินผลในกลุมของทานไดโดยการอานออกเสียงใหทกุ
คนในกลุมไดยิน และอภิปรายความคิดเห็นของคนในกลุม เพราะสิ่งเหลานีจ้ ะชวยใหเรามองเห็นตัวเรา
เองไดถนัดมากยิ่งขึ้น

บทบาทคนที่ยงั เด็กอยู
นักจดจอง The Onlooker มักเปนคนเฝาดูอยูเงียบ ๆ ชอบพยักหนายิ้ม ๆ และแมไมเห็นดวย ก็
ไมวากระไร สวนมากมักจะเปนผูรับรูมากกวาผูเสนอความคิดเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น
นักผูกขาด The monopolizer เขาชอบเอาแตพูด โดยไมยอมใหคนอื่นในกลุมพูด หรือแสดง
ความคิดเห็นบางเลยชอบอางวาตนมีสิทธิในการพูด ทั้ง ๆ ที่บางครั้งพูดโดยไมไดคิดมากอนเลย
ผูทําใหคนอื่นดูไมสาํ คัญ The belittler บุคคลนีช้ อบทําใหคนอื่นไมสบายใจ ชอบทําใหความคิด
ของคนอื่นดูไมสาํ คัญ โดยจะอางเหตุผลอยางนั้นอยางนี้ เพือ่ บอกวาความคิดเห็นของผูอ ื่นผิดเสียหมด
คนขี้เลน The wisecrack รูสกึ ขี้เลนตลอดเวลา มักหยอกลอคนนั้นคนนีใ้ หขบขัน ไมสนใจเรื่อง
ที่กาํ ลังศึกษาอยูอ ยางจริงจัง ชอบลอเลียนคนอื่นดวยคําพูดตลก ๆ
นักเผชิญโชค The hitchhikerไมเคยมีความคิดเห็นใด ๆ เปนของตนเองในชีวิตเลย ไมยอมมีขอ
ผูกพันธกับใครในการทําอะไรสักอยาง มักรอใหคนอื่น ๆ เปนผูหาขอสรุปเสียกอน แลวตนเองจึง
กระโดดเขาไปรับรู
นักขบคิด The pleader ชอบที่จะชวนคนอื่น ใหคิดเรือ่ งนั้นเรื่องนี้โดยทัว่ ไปจะใหเหตุและผล
ในความคิดเห็นของเขา โดยรูส ึกวาอยากจะแบงปนสิ่งที่ตนคิดเห็นฝายเดียว
คนเจาอารมณ The sulker มีชีวิตแบบปวดราวในอารมณ หากคนในกลุมไมเห็นดวย กับความ
คิดเห็นของเขาเสียทั้งหมด เขาจะอารมณเสียขึ้นมาทันทีเลย
บทบาทคนที่เปนผูใ หญแลว
นักเสนอความคิดเห็น The proposer ริเริ่มความคิดเห็น และการแสดงออก ทําใหทกุ สิ่งมีการ
เคลือ่ นไหว
นักหนุนใจ The encourger นําคนอื่นใหมีสว นอภิปราย หนุนใจใหคนอื่นแบงปน เนนในสิ่งที่
คนอื่นเสนอแนะไปถือวาเปนเรือ่ งสําคัญ และชักจูงใหมกี ารทําสิ่งอื่น ๆ มากขึ้นและเปนที่ยอมรับดวย
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นักแยกแยะ The clarifier มีความสามารถกาวเขาไป ในขณะที่มีความยุงเหยิง มืดมน หรือมีขอ
ขัดแยงเกิดขึ้นเขาจะหาขอยุติปญหาตาง ๆ ใหรดั กุมพอ แลวจับประเด็นของปญหาไดอยางกระจาง
นักวิเคราะห The analyzer ทดสอบประเด็นตาง ๆ อยางใกลชิด คําแนะนําใด ๆ เขาจะชั่ง
น้ําหนักดูวา เหมาะสมเพียงไร เขาจะไมยอมรับความผิด เห็นสิ่งใดกอนที่จะไดคิดอยางรอบคอบเสียกอน
นักขยายความ The explorer มักจะเคลือ่ นไปในสวนอื่นแปลก ๆ ใหม ๆ เสมอ แกปญหาอยาง
ไมไวหนา ไมพึงพอใจกับประเพณีดั้งเดิมหรือสิ่งที่พบเห็นแลว
คนกลาง The mediator สรางความคิดเห็นใหตรงกัน ในระหวางสมาชิกในกลุม โดยเฉพาะคน
ที่มีปญหาเรื่องที่เขากันไมได มักจะแสวงหาขอสรุปที่ทุกฝายตกลงใจกันได
นักผสมผสาน The synthesizer สามารถนําความคิดเห็น ขอแตกตาง และความรูส ึกตาง ๆ ใหมา
ผสมกลมกลืนกันได
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9. ความตึงเตรียดในกลุม
ในกลุมอภิปรายโดยทัว่ ไป มักจะหลีกเลี่ยงขอคิดเห็นทีข่ ัดแยงกันและความตึงเครียดตาง ๆ ที่
เกาะกินอยู มีบางกลุมขัดแยงกันในเรื่องความคิดที่ไมตรงกัน และขัดเคืองกัน ดังนั้นเขาจะพยายามเลีย่ ง
ขอคิดเห็นทีข่ ัดแยงกันนัน้
อาจมีความคิดเห็นไมตรงกันได นี่เปนความจริง ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจากการขาดการชีแ้ นะ หรือ
ความคิดเห็น หรือเรือ่ งทีข่ ัดกัน หรือหลักคําสอนผิดเกิดขึน้ แตความคิดเห็นไมตรงกันนั้น มิใชเปนสิ่ง
เลวเสมอไปหรือเปนขอผิดพลาด หรือถือวามิใชคริสเตียน กลุมที่มีการดําเนินการควบคูก ันไปนั้น
ยอมจะเพียรเสาะแสวงหาคําตอบที่ถกู ตอง แมบางครั้งอาจจะมิไดคดิ ถึงประเด็นสําคัญที่สดุ ที่ควรจะพบ
คําตอบไดก็ตาม
การอภิปรายสิ่งที่ขดั แยงกันนั้น อาจเปนการเสียเวลาที่มีประโยชนก็ได เพราะการอภิปรายจะ
เริ่มมีคุณคามากขึน้ เมื่อมีขอ คิดเห็นไมตรงกันหากมีอะไรในทํานองนี้เกิดขึ้น ผูนาํ กลุม จะตองชี้ไปที่พระ
คําของพระเจาถือวาเปนคําตัดสินที่มสี ิทธิอาํ นาจเด็ดขาด อยาใชเหตุผลหรือประเพณีใด ๆ ในการ
แกปญ
 หา

สามระดับ
ความตึงเครียดในกลุมจะเกิดผลทีด่ ี หากมีการใช 3 สิ่งเหลานี้ ความเปนกันเอง การเผชิญหนา
กัน และการทําความกระจาง
1. กอนที่ทา นจะพูดถึงหัวเรือ่ งทีข่ ัดแยงกันอยู สิ่งที่ดีทสี่ ดุ ควรจะสรางบรรยากาศสบาย ๆ ให
เกิดขึน้ กอน คือ ความเปนกันเอง เรือ่ งนีจ้ ะทําใหสาํ เร็จไดหากวากลุมของทาน ไดมีการพบปะกันเปน
ครั้งเปนคราวอยูกอ นแลว และสมาชิกทุกคนก็คุนหนากันดีอยู ยอมจะเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันไดดี
2. การเผชิญหนากัน เริ่มตนดวยการอธิษฐานถึงเหตุที่จะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นได ทานทําได
โดยการถามคําถามที่ทกุ คนในกลุมยังไมอาจตอบไดเสียกอน แลวก็คอ ย ๆ กาวขึ้นไปในจุดที่จะมี
ขอตกลงกันไดโดยใชพระวจนะของพระเจา
ทานอาจจะนําพาใหเห็นความคิดเห็นที่แตกตางกัน ในแงมุมตาง ๆ ใหแตละคนตอบสนองใน
สิ่งที่ขดั แยงกัน ใหมกี ารโตแยงกัน ใหยอมฟงความคิดเห็นของคนอื่นทีต่ นไมเห็นดวย เพราะการทํา
เชนนั้นจะเปนการทีน่ าํ ใหกลุมเริ่มคิดถึงขอสรุปในพระคําของพระเจา
ตอไปนี้เปนตัวอยางของคําถามบางประเภท ทีอ่ าจกอใหเกิดการเผชิญหนากันขึ้นได
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คําถามประเภทที่ตอ งการใหตดั สินใจ “ควรทําสิ่งไหนดี หากเราทําในสิ่งที่เห็นวาถูก ถึงแมไม
อยากจะทํามัน หรือ ใหรอไปกอนจนกวาตนเองจะมีความปรารถนาทีจ่ ะทําสิ่งที่เห็นวาถูกตองนั้น
คําถามทีอ่ าจกอใหคิดถึงบางสิ่งที่ไมเปนจริง “ทําไมเราจึงตองหลีกเลี่ยงที่จะคบคนที่ไมเปน
คริสเตียนใหมากทีส่ ุดเทาที่จะทําได”
คําถามยาก ๆ และเปนปญหาตาง ๆ เชน “ทําไมพระเจาอนุญาตใหมคี วามยากลําบากเกิดขึน้ มี
ขอพระคําที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวในเรือ่ งสิทธิสตรีหรือเปลา
คริสเตียนควรจะเขาทําสงคราม
หรือไม
3. การทําความกระจางแจง ผูนาํ จะตองบังคับและชีแ้ นะแนวทางใหกลุมถือปฏิบัติตามขอสรุป
ในพระวจนะของพระเจา เปาหมายของเขาก็ คือ การที่จะทําใหกลุมไดคนพบความจริงเกี่ยวกับพระคํา
ซึ่งเปนหลักในการกําจัดขอขัดแยงใด ๆ (บางครั้งอาจจะมีบางสิ่งทีแ่ กไขไมไดในกลุมเพราะพระคําตอน
ตาง ๆ ไมไดใหคาํ ตอบอยางจุใจได หรืออาจจะยังมีบางตอนทีก่ อใหเกิดความคิดเห็นหลายแงหลายมุม
ได)
ใหเตรียมพรอมที่จะสรุปคําถาม และสรุปเรือ่ งราว อันจะนําไปสูก ารสรุปหลักเกณฑของพระ
คําทีพ่ บกันในกลุม นั่นแหละทานจึงจะประยุกตขอ สรุปตาง ๆ ใหเขากับชีวติ ของทานในทุกแงทุกมุมได

ขอพึงระวัง
ทานจะตองระมัดระวังคําถามประเภททีก่ อใหเกิดการเผชิญหนาซึ่งกันและกัน หรือกอใหเกิด
ความตึงเครียด หรือการแตกแยกหรือการโมโหในบางโอกาส ดังเชน อัครฑูตเปาโล ไดเตือนเอาไวใน 2
ทิโมธี 2.23 วา “อยาของแวะกับปญหาอันโงเขลา อันไมเปนสาระ ดวยรูแลววาปญหาเหลานั้นกอใหเกิด
การทะเลาะวิวาทกัน” ใหคิดถึงขอพระคําตอนนีใ้ หดี เพื่อเตือนใจในกลุม หากมีขอขัดแยงกันในการ
อภิปราย
ตั้งเปาในเรือ่ งความรัก และความเปนน้าํ หนึ่งใจเดียวกันใหดี “จงมีใจถอมลงทุกอยางและใจ
ออนสุภาพ อดทนนานและอดกลั้นตอกันและกันดวยความรัก จงเพียรพยายามใหคงความเปนน้าํ หนึ่งใจ
เดียวกันซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนัน้ ดวยสันติภาพเปนพันธนะ” (เอเฟซัส 4.2-3) แตอยารูส ึกวา
จะตองไมใหมขี อพิพาทหรือขอขัดแยงกันในกลุมเลย เพราะการมีขอขัดแยงนั้น ยอมจะนําใหเกิด
สติปญญาและความหมั่นเพียรในการคนหาความจริงจากพระคํา
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10. ใชอุปสรรคเปนอุปกรณ
ในทุกกลุมอภิปรายนั้นยอมจะตองมีปญ
 หา
สรางความเขาใจอยางถูกตองได

แตเราสามารถใชปญ
 หาเหลานัน้ เปนโอกาสที่จะ

การควบคุมบางคนในกลุมที่พดู มากเกินไป
หากมีใครสักคนหนึ่งหรือสองคนผูกขาดการพูดในกลุมอยู เราอาจจะเรียกถามคนอืน่ ๆ ให
แบงปนความคิดเห็นของเขาบาง เชน “คนอื่น ๆ คิดอยางไรบางในเรือ่ งนี?้ ” หรือ “สมชาย คุณมีความ
คิดเห็นในเรือ่ งนีอ้ ยางไรบาง?”
ในบางกรณี ทานอาจจะตองใชการบังคับการอภิปรายอยางแรง ๆ ทานอาจจะพูดเปนสวนตัว
กับคนที่ชอบพูดมาก โดยการอธิบายความจําเปนทีจ่ ะใหคนอื่น ๆ มีสวนพูดบาง ทานอาจใหเขาชวยทาน
ในการนําคนอื่น ๆ ใหพูดได ซึ่งการกระทําเชนนีจ้ ะชวยตัวเขาเอง ใหเริ่มตระหนักถึงการยอมใหผูอนื่ ได
แบงปน

การวกกลับเขาเรื่องทีอ่ ภิปรายกันอยู
หากมีความรูสกึ วา การอภิปรายเลยเถิดออกนอกเรือ่ งไปไกลเกินไปแลวทานตองการใหวกกลับ
เขาเรือ่ งอีก ทานอาจพูดอยางนี้วา “เรื่องนี้นา สนใจ อยางไรก็ตามใหเราวกกลับมาเรือ่ งที่กาํ ลังศึกษาใน
วันนี้ดกี วาแลวหลังจากนัน้ อาจจะมีโอกาสกลับมาอภิปรายเรื่องนีก้ ันใหมได” หรือทานอาจจะเสนอ
ความคิดเห็น ในการที่จะชักนําใหวกกลับเขาสูเรือ่ งที่พูดกันอีก แลวเสนอวาหากเรือ่ งที่พูดกันนอกเรือ่ ง
นี้ ยังเปนทีส่ นใจของกลุมก็อาจวกกลับไปสนทนากันอีกในชวงปลายของการประชุมนัน้ ได การยอมรับ
สิ่งนอกเรือ่ งนัน้ ก็นับวาสําคัญ เพราะเทากับเปนการยอมรับความคิดเห็นตาง ๆ ของสมาชิกในกลุมดวย

การจัดการเรื่อง “คําตอบ” ที่ตอบผิด
เราไมจาํ ตองบอกวาเขาตอบผิด หากมีใครก็ตามตอบคําถามบางประเด็นที่ผิดหรือไมตรงตาม
พระคํา ทานอาจจะตองขอขอคิดเห็นจากบางคนอีกตอไป เชน “เอาละ ลองดูคนอืน่ ๆ วาคิดเห็นอยางไร
บาง?” หรือ “มีใครในที่นี้ทราบพระคําขออืน่ ที่จะชวยใหเรารูเรือ่ งนี้ไดบา ง?” ทานอาจจะตองพูดถึง
ประเด็นทีถ่ ามตอบกันอยูน ั้นซ้าํ อีกครั้งหนึ่ง หรือ ถามอีกคําถามหนึ่งที่จะใหความกระจางกับคําถามแรก
หรือชวยใหคดิ ไดกระจางมากขึน้ ก็ได ใหระวังรักษาหนาคนเหลานั้นที่เสียหนา หรือคนเหลานั้นที่รูสกึ
วาตนตอบคําถามผิด ก็ใหเราเรียนรูทจี่ ะหนุนใจเขาได
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การจัดการกับความเงียบ
อยากลัวที่จะมีเสียงเงียบ หรือพยายามพูดเสริมในขณะทีค่ วามเงียบเกิดขึ้นเพราะถาเราใหเวลา
กับเขาในการคิดบาง เขาจะนําสิ่งที่ดแี ละถามคําถามที่ดีเพือ่ นําการอภิปรายใหเกิดผลดีได ขอใหมคี วาม
อดทน แลวทานจะประหลาดใจกับความคิดใหม ๆ ที่ผดุ ออกมาจากกลุมของทาน ความเงียบอาจจะทํา
ใหรูสกึ วาไมสบายใจ แตอยาตกใจหรือรูส ึกวาจะตองทําอะไรไป

การจัดการกับปญหา (คําถาม) ยาก ๆ
อยากลัวที่จะตอบวา “ผมไมทราบ หรือ ดิฉันไมทราบ” เมื่อมีบางคนถามคําถามยาก ๆ หากทาน
ไมทราบคําตอบจริง ๆ แลว อยาแสแสรง ทานสามารถหาคําตอบไดภายหลังเสมอ หรือถามบางคนที่เคย
ศึกษาเรือ่ งนัน้ มาการที่แสดงตนวารูเสียทุกอยางนั้น มิไดเปนคุณแตประการใด

การใชสิ่งตาง ๆ ที่มอี ยูในการศึกษา
ใหเราเพียรพยายามอภิปรายครอบคลุมถึงเนือ้ หาสาระที่ใหทุกคนไปเตรียมตัวศึกษามาใหมาก
ที่สุดเทาที่จะมากได
การที่จะจมอยูก ับเรือ่ งหนึ่งเรือ่ งใดหรือสิ่งนอกเรือ่ งนัน้ จะทําใหกลุมนั้นเสื่อม
ศรัทธาลงไปได ใหเคลือ่ นไปเรื่อยและมุงไปสูความสําเร็จตามบทเรียนที่ใหไว หากทานมีความยุงยากที่
จะศึกษาทุกเรือ่ งที่ตั้งเปาเอาไว ทานอาจจะตองตัดการบานบางอยางทีใ่ หในแตละสัปดาหออกก็ได

การทํากลุมที่ชนิ ชาหรือไมมีรสชาติใหมีชีวติ ชีวา
กลุมของทานจะตอบสนองตามทาทีของทาน ใหอธิษฐานดวยใจกระตือรือรนและจริงใจ หาก
ทานตองการใหคนในกลุมกระตือรือรน ทานจะตองเปนเชนนั้นดวย จุดแหงความตื่นเตนในเรือ่ งนีก้ ็คอื
ความปรารถนาทีจ่ ะรูจกั กับพระเจาเปนสําคัญ ความปรารถนาที่จะรูจกั กับพระคํา และความตั้งใจจริงที่
จะมอบกายถวายชีวิตในการเปนสาวกของพระเยซูคริสต ในฐานะที่เปนผูน าํ ทานจะตองแสดงตัวของ
ทานเอง อยาคิดวาใหคนอื่นทํากอน
หากกลุมของทานดูทา ทางเฉือ่ ยชา ใหถามตัวทานเองวา ทานไดมอบถวายตัวทานเองตอพระเจา
และพระคําของพระองคหรือไม หรือทานมีความเชือ่ อยางมั่นคงในพระคํา และใชในการดําเนินชีวิต
ของทานหรือไม ใหคิดถึงประเด็นเหลานีอ้ ยางระมัดระวัง ทานจะทําอะไรบางเพือ่ ถวายเกียรติยศแดพระ
เจาในการนํากลุมนี้
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การชวยใหทกุ คนในกลุม นําพระคําไปใชในชีวิตประจําวันของเขา
ใหเราตั้งความหวังที่จะใหพระเจาตรัส เปนสวนตัวกับทุกคนในกลุมของทาน พระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะทรงนําพระคําของพระองค ใหทาํ งานในความรูสึกนึกคิดและในการดําเนินชีวิตของเขาเอง
ใหเราชวยใหทุกคนมองเห็นการทํางานและการดําเนินชีวิตในแตละวัน ควบคูไปกับพระคําของพระเจา
ใหเรียนรูใ นการถามคําถามที่จะนําไปประยุกตใชไดเลย โดยถามวา “พระคํานี้มีความหมายแกทา น
อยางไรบาง?” “มีอะไรบางที่เราจะทําไดในการดําเนินชีวิตประจําวันของเรา?” ใหเรียนรูใ นการแบงปน
แนวประยุกตที่จะใชกับตัวทานเอง ดวยความสัตยซอื่ และถอมใจกอนดวย การเปดเผยตัวเองของทานจะ
ชวยใหคนอื่น ๆ รูสกึ สบายใจในการเปดเผยตัวเขาเองดวย

เรียนรูในการชักนําเขาอยางถูกวิธี
ใหเราตอบสนองแตละคนดวยทัศนในแงบวก เชน พูดวา “ดี” หรือ “คําตอบนี้นา คิดมาก” แตก็
ไมควรทีจ่ ะทําในแงบวกมากจนเกินไป สวนมากผูน าํ จะตกอยูใ นฐานะที่ไมไดแสดงทัศนในแงบวกกับ
ลูกกลุมมากเพียงพอมากกวา

ชวยในการเพิ่มความสามารถของการฟง
บางคนในกลุม มักจะมีแนวโนมในการใชความคิดในสิ่งที่ตนตองการพูดมากกวาการทีจ่ ะคิด
ในสิ่งที่คนอืน่ พูด ทําใหใชความคิดของตนเองเปนหลักมากเกินไป ทางหนึ่งที่จะชวยใหลกู กลุมมีความ
ตั้งใจฟงทีด่ ีกค็ ือ การที่จะใหบางคนในกลุมสรุปประเด็นที่ไดสนทนาไปแลว โดยคนกอนอีกครั้งหนึ่ง
การที่จะทําเชนนั้น ทานจะตองพูดใหกลุมรับทราบกอนวา ทานจะลองฝกกลุมของทานในการเปนนัก
ฟงที่ดี โดยการใหบางคนสรุปสิ่งทีอ่ ีกคนหนึ่งพูดมาแลว
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11. สิ่งชวยในการเสริมสราง
การใชวธิ ีชักนําตาง
ๆ
ในการนํากลุมของทานจะชวยกลุมอภิปรายของทานใหมคี วาม
สนุกสนานขึน้ ทานจะทําอยางไรจึงจะเรียนรูค วามจริงจากพระคําไดอยางเกิดผล
มีบางสิ่งที่เราคุน เคย อาจนํามาเปนเครือ่ งมือในการสอนได เชนการหยดสียอมผาสักหยดหนึ่ง
ลงไปที่เหยือกน้าํ อาจจะใชเปนคําอธิบายเรือ่ งการเผยแพรขาวประเสริฐได รูปภาพหรือโครงสรางทาง
สรีระของมนุษยอาจจะใชอธิบายเรือ่ งโครงสรางของคริสตจักร
ในฐานะพระกายของพระคริสตได
บังเหียนมาอาจชวยอธิบายหลักของพระธรรมยากอบบทที่ 3 เรื่องความสําคัญของคําพูดของคนเราได
การตูนจากหนาหนังสือพิมพอาจจะชวยอธิบายหลักของพระคัมภีรใ นเรือ่ งตาง ๆ ไดดี แลวยัง
เพิ่มความนาสนใจไดอกี ดวย แลวยังมีพวกบทความหรือขาวจากหนังสือพิมพ หรือนิตยสารทีจ่ ะชวย
อธิบายขอเท็จจริงของเหตุการณตา ง ๆ ไดอกี ดวย
แผนทีข่ องอาณาจักรสมัยพระคัมภีรก ็จะชวยกลุมใหเห็นภาพตาง ๆ ของพระธรรมบางตอนที่
ปรากฏอยูใ นพระคัมภีรได ทานอาจจะใชชารทหรือภาพ หรือหุนกระบอก หรือภาพถาย หรือ ภาพ
สไลดก็ได คําสอนจากเทปในลักษณะตาง ๆ ของนักเทศนอื่น ๆ ก็จะชวยเราในเรือ่ งการอภิปรายไดอีก
ดวย
เรื่องอืน่ ๆ ทีค่ วรจะคิดถึง
การเลนเกมสที่มีเนือ้ หาสาระเกี่ยวของกับพระคัมภีร
การออกไปทัศนศึกษา ไปตามคริสตจักร หรือสํานักงานคริสเตียนหรือที่ที่เกี่ยวของกับดินแดน
ของพระคัมภีร ฯลฯ
การออกไปรับใชนอกบริเวณ เชน การทํางานกับคนจน หรือออกประกาศ
การแสดงละคร หรือ ลักษณะบางอยางตามแบบพระคัมภีร หรือภาพของมนุษย ในสมัยปจจุบัน
ที่จะตองเพียรพยายามนําพระวจนะของพระเจาไปใชในการดําเนินชีวติ
ชารท กราฟ หรือ รูปภาพประกอบอื่น ๆ ก็ชวยได
การโตวาที
การระดมขอคิดเห็น และ หลักการตาง ๆ
แหลงของสิ่งตาง ๆ ที่ทา นจะนํามาใชคน หาไดจากหองสมุดของคริสตจักร หรือหองสมุดทั่วไป
ก็ได หรือตามรานหนังสือคริสเตียนก็ได ทานอาจจะเขียนจดหมายติดตอกับโรงพิมพตา ง ๆ เพือ่ ขอ
อนุญาตใชอุปกรณที่เขามีอยู ถามหาตามสือ่ มวลชนคริสเตียนเพือ่ ยืมฟลมภาพยนตรหรือฟลมสไลด
หรือ แผนใสทีจ่ ะใชกับจอโอเวอรเฮดก็ได ฯลฯ
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การพัฒนาเครื่องมือเครืองใช ที่จะเปนอุปกรณในการสอนจะชวยใหการเรียนนั้นมีความเขมขน
ขึ้น เปนการชักจูงความสนใจของลูกกลุม ทําใหมีความเพียรพยายามที่จะรับทราบเรือ่ งตอไป
ชักนําใหมีการพูด ฟง และ เรียนรู
ทําใหเห็นภาพกระจาง ตลอดจนงายตอการจดจําสิ่งที่เขาไดพบเห็น
ใหเรามีการตื่นตัวในการฉวยโอกาส ใหกลุมศึกษาพระคัมภีรนี้มคี วามสนุกสนาน และมี
ความหมายทีแ่ ทจริง
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12. แนะนําในการอธิษฐานแบบสนทนา
การอธิษฐานรวมกันในกลุมทําใหทา นรูส ึกลําบากใจหรือเปลา หากตอบวาใช ทานก็มิใชคน
เดียวเทานั้น มีหลายคนในกลุมคงจะมีความรูส ึกเหมือนตัวทานเองดวย
คริสเตียนสวนใหญ มักจะไมคอ ยมีโอกาสอธิษฐานออกเสียงในคริสตจักร เขาอาจจะรูส กึ กลัว
วา คําอธิษฐานของเขาไมเหมาะสมก็ไดหรืออาจจะไมทราบวาอธิษฐานอยางไรก็ได ซ้าํ รายกวานั้นคงจะ
กลัววาอธิษฐานผิดก็ได
ดวยความกลัวเชนนี้ เราอาจจะสรางประสบการณใหมทางดานดีก็ไดในกลุมอธิษฐาน หนาที่
ของทานในฐานะผูนาํ ก็คือ ใหคนเหลานั้นมองเห็นภาพวา การอธิษฐานรวมกันในกลุมนั้น เปนเวลา
สําคัญที่เขาจะไดรวมกันนมัสการพระเจา มิใชเปนสิ่งที่เขาจะตองเกรงกลัวอะไร
แทจริงการอธิษฐานรวมกันในกลุม เปนการดีทจี่ ะชวยใหกลุมอภิปรายนั้นมีประสิทธิภาพดวย
หลังจากลูกกลุมไดอภิปรายกันในหลักเกีย่ วของกับพระวจนะแลว ตอมาก็จะเปนการฝก เปนเวลาของ
การสรรเสริญ ขอบพระคุณ และเปนเวลาที่นา จะเปนธรรมชาติทสี่ ุดได
ในชวงเวลาของการอธิษฐานนั้น
ทานอาจจะย้าํ เตือนในกลุมวาใหเราเรียนรูทจี่ ะอธิษฐาน
รวมกันเปนทีม ในการทําเชนนั้นจะตองเลี่ยงพิธีรตี องทางศาสนาออกไปเสีย จดจออยูก ับการสนทนาใน
สิ่งที่มีความหมายอยางแทจริง และพูดดวยคําพูดของเราเอง อธิษฐานทุกสิ่งตามที่เราคิดไวในใจ เพือ่ เปน
การแสดงความจริงใจและเปดเผยตัวเองกับพระเจา
บุคคลที่กาํ ลังอธิษฐานอยูนนั้ ไมจาํ ตองผูกมัดตัวเองกับรูปแบบของอธิษฐาน ปลอยใหเขาไดใช
คําพูดดวยตัวเอง บางคนอาจจะตองการอธิษฐานออกเสียงดัง แลวเขาตองการใหลกู กลุมหนุนใจเขาดวย
การอธิษฐานออกเสียงเหมือนกันก็ได แลวพระเจาก็จะทรงนําดวยพระองคเอง
ตอไปนี้ เปนแนวทางบางประการเกี่ยวกับการอธิษฐานแบบการสนทนากับพระเจา
ในฐานะที่ทา นเปนผูนาํ ใหทา นอธิษฐานกอน ยกเวนคนอืน่ นํากอน ใหใชสรรพนามวา กระผม
หรือขาพเจา หรือขาพระองคมากกวาที่จะใชคาํ วา เราทั้งหลาย ใหพดู เหมือนตัวเองพูดมากกวาเหมือน
พูดแทนในกลุม
ภายหลังคําอธิษฐานของทาน อาจมีบางคนที่ไดรับการทรงนําจากพระวิญญาณใหเปนผูนาํ ตอ
จากทานในเรือ่ งเดียวกัน เขาเพียงแตอธิษฐานใหประติดประตอกับเนือ้ หาสาระที่ทา นไดอธิษฐานไป
แลว
อยาเสียเวลาในการถามวา ควรจะอธิษฐานในเรือ่ งอะไรตอมิอะไรบาง มากกวาการที่จะมีเวลา
อธิษฐานกันอยางจริง ๆ จัง ๆ เพราะเวลาที่จะใชอธิษฐานอาจจะถูกแยงไปโดยการเสียเวลาถามกันวา เรา
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ควรจะอธิษฐานเผื่อเรือ่ งอะไรกันบาง โดยทั่วไปคนที่มีภาระหรือคนที่มีบางสิ่งบางอยางจะอธิษฐาน ก็
จะเปนคนเริ่มตนกอนเมื่อทุกคนกมหนาอธิษฐาน
อธิษฐานในหัวเรือ่ งเดียวในแตละครั้ง ใหอธิษฐานเปนเรื่อง ๆ ใหมากทีส่ ุดเทาทีจ่ ะทําได อาจจะ
มีคนหนึ่งอธิษฐานเผือ่ เพื่อนที่กาํ ลังปวยอยู อีกคนหนึ่งอธิษฐานขอใหพระเจาเสริมกําลังสมาชิกบางคน
ในครอบครัวทีก่ าํ ลังปวยอยูด วย แลวก็อาจจะมีอีกคนหนึ่งอธิษฐานเผื่อเรือ่ งการเงินหรือความตองการ
ทางดานอารมณที่พระเจาจะตอบสนองเขา ภายหลังจากทีท่ ุกคนอธิษฐานในหัวเรือ่ งตาง ๆ แลว จึง
เคลือ่ นไปอธิษฐานในเรือ่ งอื่น ๆ ตอไป
การฟงคําอธิษฐาน แตละคนอาจจะอธิษฐานในใจควบคูไ ปกับคนที่ออกเสียงนําอธิษฐานอยูก็
ได การทําเชนนี้จะทําใหการอธิษฐานนี้มคี วามหมายมากยิ่งขึ้น
อธิษฐานอยางรัดกุม เมือ่ แตละคนอธิษฐานหัวเรือ่ งเดียวกันในลักษณะตาง ๆ กัน อีกคนหนึ่งก็
อาจจะอธิษฐานเรื่องอืน่ ๆ นอกจากที่ไดอธิษฐานไปแลวในหัวขอนั้น ๆ ซึ่งเมือ่ เปนเชนนี้ ทุกคนจะ
ตื่นตัวและมีสวนรวมในการอธิษฐานวาเปนอยางไร
การอธิษฐานทีเดียวพรอม ๆ กัน แทนทีจ่ ะอธิษฐานทีละคน อยาอธิษฐานเวียนทีละคน แตให
คนที่รสู ึกวาอยากจะอธิษฐานเริ่มนําอธิษฐานกอน หากมีเรือ่ งทั้งหมด 6 เรื่องในการอธิษฐานครั้งนี้ ทาน
หรืออาจจะมีบางคนตองการอธิษฐานเพียง 3 เรื่องเทานัน้ ทานไมควรรูสกึ เปนภาระในการอธิษฐานเผื่อ
เรื่องที่ยังมิไดเสนอออกมากอน
การอธิษฐานพรอม ๆ กันมิใชการอธิษฐานแบบไมใชความคิด ใหเราไวตอการทํางานของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ที่พระองคจะทรงนําเราอธิษฐานในสิ่งที่เราควรจะอธิษฐาน
การอธิษฐานอยาลืมออกเสียง เพือ่ ทุกคนจะไดยนิ ทาน

อธิษฐานเผื่ออะไรบาง
เมื่อเริ่มอธิษฐานในกลุม มักจะมีชวงเวลาทีจ่ ะเงียบกันกอน ในขณะที่ทกุ คนเงียบอยูน ั้น หัวใจ
ของเขาจะจดจออยูกับพระเจา และการสนทนากับพระองคเทานัน้
โดยทั่วไป สิ่งที่จะตองจดจอเมือ่ เริ่มอธิษฐานก็คอื การสรรเสริญและการขอบพระคุณพระเจา
บางทานอาจจะเริ่มตนดวยการสรรเสริญถึงฤทธานุภาพของพระองค บางคนอาจระลึกถึงความรัก และ
ความสัตยซื่อของพระองค บางคนอาจจะขอบคุณพระคุณพระเจาที่เพือ่ นบานของเขารับเชือ่ พระคริสต
แลว หรือบางทานอาจจะขอบคุณสําหรับความจริงที่ไดคนพบจากการศึกษาพระคัมภีรรวมกันไปแลว
แลวก็เริ่มอธิษฐานเผื่อความตองการของแตละคนในกลุม ลูกกลุมทุกคนจะเรียนรูทจี่ ะโตขึ้น
รวมกัน หากเขามีโอกาสอธิษฐานรวมกันซึ่งนั่นยอมเปนการเพิ่มความตองการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและ
กันในระหวางสัปดาหไดอีกดวย
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หลังจากนั้นก็อธิษฐานเผื่อความตองการอื่น ๆ นอกกลุม ความจริงแลวความตองการนัน้ ไมมี
จํากัด แตกค็ วรทีจ่ ะใชเวลาพูดถึงสิ่งแคบ ๆ ลงไปหนอย มากกวาที่จะพูดในขอบขายกวางขวาง
จนเกินไป
โดยการอธิษฐานอยางสนทนานี้ ทานจะรับประสบการณใหมอันนาตื่นเตนภายในกลุม ทานจะ
พบวามีความตองการอธิษฐานมากขึ้น ทั้งเมื่ออยูเปนกลุมหรืออยูตัวคนเดียวก็ตาม และนัน่ แหละก็ยอ ม
เปนสิ่งใหญยิ่งที่พระเจาทรงทํางานในชีวิตของทาน
พระคริสตตรัสวา “ถาในพวกทานทีอ่ ยูในโลก สองคนจะรวมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดา
ของเราผูทรงสถิตในสวรรคก็จะทรงกระทําใหดวยวามีสองสามคนประชุมกันที่ไหน ๆ ในนามของเรา
เราจะอยูทา มกลางเขาที่นนั่ ” (มัทธิว 18. 19-20)
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13. ประเมินผลการอภิปราย
ตอไปนี้เปนคําถามที่จะชวยทาน ในการประเมินผลกลุมอภิปรายของทานได
ขาพเจามีความคุนเคยกับบทเรียนตาง ๆ จนทําใหมอี ิสระในการนํากลุมอภิปรายหรือไม?
ทุกคนมีสว นรวมในการอภิปรายหรือไม? หรือ เปนการบรรยายไป (เพราะขาพเจาสนทนามาก
จนเกินไป) หรือ การสนทนาเปนไปเฉพาะในคนสองสามคนเทานั้นเอง
เรากําลังเรียนตามเรือ่ งโดยไมออกนอกเรือ่ งหรือเปลา?
ขาพเจามักจะสรุปแนวความคิดใหญ ๆ ในกลุมเสมอหรือเปลา?
การอภิปรายนั้น นําไปสูความเขาใจมากขึ้นของกลุม ในการที่เขาจะคนพบความจริงจากพระคํา
ที่กาํ ลังศึกษาอยูหรือเปลา?
เรามีการอภิปรายอยางเหมาะสมในสิ่งที่เราเรียนกันนีว้ า เราจะนําไปใชในชีวิตประจําวันของเรา
อยางไรบางหรือเปลา?
ขาพเจารับฟงทุกคนอยางดีหรือเปลา?
ขาพเจาไวพอสําหรับความตองการของทุกคนในกลุมหรือไม?
มีการออกนอกเรื่องบางครั้งทีข่ า พเจาละเลยหรือเปลา?
ขาพเจาทําตามแผนการสอนที่วางไวอยางรัดกุมหรือเปลา?
ทุกคนในกลุมไดรับการกระตุน ใหนาํ สิ่งทีด่ ีที่สดุ
ในความคิดของเขาออกมาแบงปนกันหรือ
เปลา?
ทุกคนในกลุมรับฟงคนอืน่ ๆ ในกลุมไดอยางดีพอหรือเปลา?
การประชุมครั้งนีจ้ บตรงเวลาหรือเปลา?
คําถามเหลานี้ จะชวยใหทา นคิดในสิ่งที่เกี่ยวของกับการเปนผูนาํ กลุมใหทานทูลขอสติปญญา
จากพระเจาเพิ่มเติมในสิ่งที่ทา นกําลังรับผิดชอบอยูนนั้ ดวย

กับดัก 3 สิ่งในการประเมินผล
เมื่อทานไดประเมินผลตัวทานเอง ในฐานะผูน าํ กลุมแลว ในระมัดระวังกับดักตอไปนี้
การเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอื่น ๆ การเปรียบเทียบเปนการปฏิเสธสิ่งที่พระเจาทรง
ประทานใหแกเราทุกคนนัน้ ไมเหมือนกัน พระเจาทรงประทานความสามารถพิเศษใหแตละคนแลว เขา
มีหนาที่ที่จะพัฒนาสิ่งเหลานั้นขึ้นมา
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ความทอแทใจ เมื่อการอภิปรายมิไดเปนไปตามที่ไดคดิ ไว ทานอาจจะเริ่มทอแทใจ แลวคิดไป
ตาง ๆ นานาวาจะมีอะไรผิดพลาดอยู แตใหทา นแนใจในเรือ่ งอุปสรรคของทาน ตลอดจนยอมรับ
ขอผิดพลาดตาง ๆ เพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น อยายอมใหซาตานทําใหทา นทอแทใจ พระเจาทรงสัตย
ซื่อเมือ่ พระคําของพระองคถกู ใชออกไป เพราะพระองคเปนพระเจาแหงการหนุนน้าํ ใจ
การพายแพ อยาเลิกความพยายามจงกระทําตอไป เพราะพระเจาผูทรงประทานบําเหน็จนัน้
ทรงเที่ยงธรรม ใหเริ่มตนและกาวตอไปเรือ่ ย ๆ ในเวลาอันเหมาะสม ทานจะไดรับในสิ่งที่หวังไว
จําไววา อยาใชการประเมินผลเปนเรือ่ งทําใหทอแทใจ ไมวาจะเปนปญหาหรือขอผิดพลาด ให
คิดถึงสิ่งที่ทาํ ดีอยูแ ลวบาง
เพียรพยายามรักษาจุดดีไวใชสาํ หรับสัปดาหตอ ๆ ไป เมื่อศึกษาพระคําของพระเจา และ
อภิปรายและนําสิ่งเหลานั้นมาใชกย็ อมจะมีประสิทธิภาพตามมาเรือ่ ย ๆ

ในสายตาของลูกกลุม
หากการอภิปรายของทานเกิดผลเปนอยางดีแลว ลูกกลุมของทานควรจะมีสิ่งตอไปนี้ 5 ประการ
เปนเครื่องวัดความสําเร็จของการศึกษาพระคัมภีรประเภทนี้
- ขาพเจารูส ึกวา เรามุงสูพระคําโดยตรง มากกวาการทีจ่ ะสัมผัสเพียงผิวเผิน
- ขาพเจารูสกึ วา เราใชเวลากับพระวจนะเปนประการแรกมากกวาการที่จะพยายามใชความ
คิดเห็นสวนตัวของเราเอง หรือของผูนาํ ในกลุม
- ขาพเจารูส ึกวาเขาใจพระคัมภีรมากขึ้นกวาเดิม ที่ยังไมไดเขารวมในกลุมนี้
- ขาพเจารูส ึกวาเวลาที่เสียไปนั้นไมศนู ยเปลาเลย เพราะเรามิไดเสียเวลากับเรื่องราวอันไรสาระ
ของศาสนา
- ขาพเจารูสกึ วาไดรับคําทาทาย การหนุนใจและความพึงพอใจในการทรงนําของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ที่จะใชพระคํา ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
บางโอกาส ทานอาจตองการใหลกู กลุมตอบคําถามบางประการตอไปนี้ อาจเปนในรูป
แบบสอบถามเฉพาะสวนบุคคล หรือใชกับการถามในกลุมทีละพรอม ๆ กันก็ได
1. สิ่งที่ทาํ ใหทา นตื่นเตนที่สดุ ในการศึกษาพระคัมภีรใ นสัปดาหที่ผา นมามีอะไรบาง
2. ทานคิดวา มีวธิ ีไหนที่จะปรับปรุงกลุมอภิปรายนีใ้ หดีบางบอกมาสักสิ่งเดียว
3. ทานคิดวาจุดประสงคของกลุมนี้คอื อะไร
4. กลุมอภิปรายนี้ชว ยเหลือทาน ในการนําพระคําไปใชในชีวิตประจําวันหรือไม
5. กลุมนี้ชวยทานในการเขาใจตัวเองเพียงไร หากชวยบาง ลองบอกใหทราบวามีอะไรบาง
6. ทานรูสกึ วา ทานมีสว นสําคัญตอกลุมนี้หรือเปลา อะไรทําใหทา นคิดเชนนั้น
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7. กลุมอภิปรายนี้ชว ยใหทา นแกไขปญหาสวนตัวในดานใดบาง
8. ทานคิดวาลูกกลุมคนอื่น ๆ มีความหวงใยวิญญาณจิตของทานหรือไมอยางไร
9. ทานเริ่มมีระเบียบวินยั กวาเดิม หรือมีชีวิตทีต่ ิดสนิทกับพระคริสตมากกวาเดิมหรือไมอยางไร
10. โดยเฉพาะในเรือ่ งการอธิษฐาน การศึกษาพระคัมภีร การเปนพยาน การสามัคคีธรรม ทาน
กําลังทําอยูหรือเปลาทีจ่ ะชวยเหลือทานในการดําเนินชีวิตสนิทกับพระเจา

มี 3 ประการทีจ่ ะทําใหกลุม นีท้ อแทใจ
มีสิ่งตอไปนี้ 3 ประการที่ผูนาํ จะทําใหลูกกลุมทอแทใจอยางงายดายทีส่ ุดในการศึกษาพระ
คัมภีรประเภทอภิปรายกัน ก็คอื
เรงเรียน เพราะทานมีหลายสิ่งทีจ่ ะตองการศึกษาใหทวั่ ถึง ทานอาจมีความอึดอัดใจ เนือ่ งจาก
เวลาที่มอี ยูนอ ยเหลือเกิน หากทานยอมใหความอืดอัดใจนีไ้ ปตกอยูในกลุมทีก่ าํ ลังนําอยูแลว ลูกกลุมจะ
เริ่มมีความอึดอัดใจตามไปดวย เขาจะรูส กึ ไดเลยวาทานจ้าํ เร็วเกินไปและยัดเยียดมากจนเกินไป
สนใจพระคัมภีรอ ยางผิวเผิน บางครั้งทานอาจจะรูสกึ วาผานพระคําขอนั้นขอนี้ไปไดเลย หรือมี
การสัมผัสเพียงผิวเผิน หรือเพียงแตอา งพระคําผาน ๆ ไปเทานัน้ โดยมิไดสาํ รวจถึงสิ่งที่พระคําตองการ
ตรัสแกเราอยางแทจริง ทานจะตองใหเวลาทุกคนในการคิดพิจารณาบาง เพือ่ เขาจะเห็นภาพของพระคํา
อยางชัดเจน
ผูกขาดการอภิปราย เปนการงายที่จะทําใหเปนการเทศนาไปเพราะทานกําลังชีจ้ ุดนัน้ จุดนี้ที่
ทานสังเกตเห็น แทนที่จะมุงตรงไปยังพระคําโดยตรง และชวยลูกกลุมใหคนพบความจริงจากพระคํา
นั้นดีกวา โปรดจําไววา ทุกคนมีความหิวกระหายพระคําทีอ่ ยากจะทราบวาพระคํานั้นกําลังตรัสอะไรแก
เขา มิใชพูดตามที่เราตองการพูด หรือชี้ตามที่เราตองการ
ใหระลึกถึงขอผิดพลาดทั้ง 3 ประการนี้ใหดี หากกลุมของทานกําลังทอแทใจในการศึกษาพระ
คํารวมกัน
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14. ปรับปรุงการเปนผูนําของทาน
ตอไปนี้ เปนแนวทางบางประการในการที่ทา นจะปรับปรุงตัว ใหเปนผูนาํ กลุมศึกษาพระคัมภีร
แบบอภิปรายไดอยางมีประสิทธิภาพ

ทราบเนือ้ หาสาระของบทเรียนอยางดีพอ
ใหใชเวลาเพิ่มขึน้ เล็กนอย ในการขุดลึกลงไปถึงสิ่งที่จะอภิปรายกันในกลุม ไมมีอะไรมา
ทดแทนความขยันหมัน่ เพียร และ การอธิษฐานของทาน อยาปลอยใหสิ่งที่ยังไมจาํ เปนมาดึงเราออกไป
จากการเตรียมตัวของเราในระหวางสัปดาห

ใหตื่นเตนในสิง่ ทีจ่ ะคนพบรวมกันในกลุม
อยาใหความตื่นเตนเปนเพียงการคนพบของเราเองสวนตัว ใหมีความตื่นเตนในสิ่งที่คนอืน่ ได
เรียนรูดวย และแสดงออกมา แมสิ่งนั้นเปนสิ่งที่ทา นทราบนานมาแลวก็ตาม

ใหมีอารมณขันบาง
ใหมีอารมณขนั ที่เหมาะสม กับสิ่งที่กาํ ลังสนทนาหรือศึกษารวมกันอยูจะชวยใหคลายเครียดลง
ได ใหสรางบรรยากาศแหงความพึงพอใจในการอภิปรายรวมกัน ฝกพัฒนาการสรางอารมณขนั ของ
ทานขึ้นมาแลวแทนทีจ่ ะพยายามไปลอกเลียนของคนอื่น ๆ

มีความกระตือรือรน
แมเปนผูนาํ ที่มโี อกาสพบขอสังเกต หรือการตีความหมาย หรือขอประยุกตกับพระวจนะของ
พระเจาไดอยางดีแลวก็ตาม ทานเองจะตองเปนบุคคลแรกที่มีความกระตือรือรนมากทีส่ ุด ทีจ่ ะชวยให
กลุมศึกษาพระคัมภีรใ นการไมขลี้ ืม ใหทูลขอตอพระเจาที่จะสรางความกระตือรือรนของทานในการที่
จะเตรียมบทเรียน และรวมทั้งการที่จะนํากลุมดวย

ใหเรียนรูในการเปดเผยและตอบสนองความตองการ
ยอมรับจุดออนของกลุมที่ทา นกําลังนําอยูหรือลูกกลุมของทาน และชวยเขาใหพบขอพระวจนะ
ที่จะตอบสนองความตองการของเขาได
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การรับใชใหญยิ่งทีส่ ุด ที่ทา นจะทําไดในการนํากลุมศึกษาพระคัมภีรก ค็ ือ การที่จะอธิษฐานเผื่อ
สมาชิกทุกคนในกลุมของทาน พระองคทรงสัตยซอื่ จะทรงรับฟงและทรงนําในสิ่งที่ทา นหวงใยตาง ๆ
ใหเกิดผลอันดีได
โปรดจําไววา ทานจะตองเปนกันเอง สนใจทุกคน และใชเวลานอกรวมกับคนเหลานี้บา ง เพื่อ
จะไดเปนโอกาสในการสามัคคีธรรมและตอบสนองความตองการทั่วไปของเขาได
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15. สอนผูอื่นใหเปนผูนํา
หากลูกกลุมของทานมีประสบการณมากขึ้น ฝายวิญญาณจิตอาจจะมีบางคนที่ประสงคจะเปน
ผูนําในอนาคตดวยตัวของเขาเอง ใหทา นไวในการเรือ่ งนีแ้ ละลองพิจารณาดูวา จะฝกใครในกลุมใหเปน
ผูชวยทาน เพราะบุคคลนีอ้ าจจะเปนผูนาํ ตอไปในกลุมอื่นได
การเลือกผูชวย ใหมองบุคคลที่จะ
- ยอมอธิษฐานรวมกับทาน เผื่อลูกกลุมคนอื่น ๆ อยูอ ยางสม่ําเสมอ
- ชวยทานนํากลุมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยจะทบทวนหรือประเมินผลการนําของ
ทานภายหลังการสอนแตละครั้ง ทานอาจสนทนากับเขาวาเปนอยางไรบาง หรือมีอะไรที่จะตอง
ปรับปรุงแกไขเพราะเขาจะเห็นหลายอยางเกิดขึน้ ไดอยางกระจางชัดกวาทาน เนือ่ งจากวาไมอยูในฐานะ
ที่จะตองมามัวถามคําถามเหมือนอยางทาน
- เรียนรูแ ละเตรียมตัวในการนํากลุมอื่น ดวยตัวของเขาเอง หากกลุมของทานมีคนเพิ่มขึน้ มาก
เกินไปจนตองแบงเปน 2 กลุม ผูชวยของทานเอง คือ บุคคลตอไปที่จะนําในกลุมทีส่ องนี้แหละ
หากมีการแบงกลุม ใหบอกทุกคนวาการที่จะปลอยใหกลุมใหญจนเกินไปจะทําใหการอภิปราย
ไมทั่วถึงกัน นอกจากนัน้ ความสัมพันธตอกันการที่จะใหทุกคนมีสว มรวม หรือการที่จะเปดโอกาสให
คนอื่นพูดจะมีไมเพียงพอ การที่จะพบปะกันในหองนั่งเลนก็จะตองไมเปนกลุมใหญจนแนนเกินไป
ชวยผูนาํ คนใหมในการจัดสถานที่ สําหรับกลุมใหมที่จะพบปะกันใหลกู กลุมทุกคนทราบ เรือ่ ง
การจัดกลุมใหมนี้ มอบใหผูนาํ คนใหมใหหัดรับผิดชอบ แตก็ควรจะมีโอกาสใหคาํ ปรึกษาแกเขาพรอม
ทั้งคําหนุนใจดวย
ขั้นตอนของการขยายและเพิ่มพูนกลุมนั้นก็คอื การที่ผูชวยคนกอนของทานจะหาผูนาํ กลุมคน
ใหมมา เปนผูชวยของเขาอีกทีหนึ่ง เพือ่ ฝกเขาและใหเขาไดเริ่มกลุมใหม ๆ อีก
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16. การนํากลุมศึกษาพระคัมภีรสําหรับคนที่ยังไมเปนคริสเตียน
เพื่อนหรือเพื่อนบานของทาน มักมีบอยครั้งทีส่ นใจจะลองดูวา กลุมศึกษาพระคัมภีรของทาน
เปนอยางไร เพื่อเขาจะไดศกึ ษาเรื่องของพระเยซูคริสต มีความจําเปนทีก่ ลุมของทานซึ่งทานกําลังนําอยู
นั้น จะตองบอกเขาในเรือ่ งนี้ วาเราทุกคนกําลังเรียนรูรวมกัน อยาพยายามพูดแบบบรรยาย
สรางความสบาย ๆ และบรรยากาศมิตรสหายอันอบอุนแกเขาเปดโอกาสใหเกิดความเปน
กันเองในกลุม จนทําใหเขาสามารถแสดงความคิดเห็นบางประการออกมาอยางจริงใจ เพราะการที่จะ
เปนมิตรสหายกันนั้นมิใชอยูทกี่ ารแสดงออกโดยบังเกิดในกลุมแตอยางไร แตอยูทกี่ ารยอมรับกันและ
กันในกลุมตางหาก
ในฐานะผูน าํ ใหยอมเลี่ยงปฏิกริยาตอตาน เพราะลูกกลุมกําลังสังเกตทานอยู ทานจะตอง
ระมัดระวังในเรือ่ งนี้
ทานควรจะเสนอแนะ ใหคนเหลานัน้ ยอมเขารวมกลุมนี้เปนเวลาพอสมควร อาจจะเปน 4
สัปดาหก็ได
สิ่งตอไปนี้ 5 ประการ นําเปนเรื่องสําคัญในการเตรียมการนํากลุมศึกษาพระคัมภีร สําหรับคน
เหลานั้นที่ยังไมเปนคริสเตียน

การสมาคมกัน
ทานจะตองมีการติดตอกับคนเหลานัน้ ในแบบเพื่อนฝูง ใหการเปนคริสเตียนดึงดูดใจเขา โดย
พิจารณาสิ่งตอไปนี้
1.แสวงหาคนเหลานัน้ ที่มีความสนใจในเรือ่ งคลายคลึงกับทานหรือที่ทา นสบายใจทีจ่ ะติดตอ
กับเขาได
2.หากเขาพบวาทานเปน “นักศาสนา” เขาอาจจะชวนทานสนทนากันเรื่องนี้ ทานก็ควรจะ
สนทนากับเขาในบางเรือ่ ง เกี่ยวกับดานจิตวิญญาณ เพือ่ กระตุน ใหเขาตองการทราบรายละเอียดตอ ๆ
ไป
3.อยาพยายามเปลี่ยนคุณสมบัตขิ องเขา เพราะเราไมจาํ ตองรับผิดชอบในการเปลี่ยนนิสัยหรือ
การกําหนดชีวติ ของเขา เขาจําตองเขาใจพระกิตติคณ
ุ และรับประสบการณเปนสวนตัวกับพระเยซู
คริสตเสียกอน
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4.อยาพยายามฉุดลากตัวเขา แมคดิ วาเขาจะมาศึกษาพระคัมภีรกับเราก็ตาม แตกอ นอืน่ เพียงแต
ใหความสนใจกับชีวติ ของเขาเอง ฟงเขา ตอมาทานอาจจะตองการอภิปรายปญหาหรือความคิดกับเขา
บาง ใหอา งถึงพระคําบางตอนที่พาดพิงไปถึงการสนทนานัน้

เชื้อเชิญ
แทที่จริง การที่จะเชือ้ เชิญคนเหลานี้มารวมในกลุมศึกษาพระคัมภีรเปนครั้งแรก จําตองอาศัย
ความกลาหาญ คําแนะนําตอไปนี้คงจะชวยไดบา ง
1. ใหกลุมนี้เล็ก ๆ ก็พอ (ประมาณ 6-8 คน)
2. อธิษฐานสักหลายวัน กอนที่จะทําการเชื้อเชิญเขามาจริง ๆ
3. หากเปนการเชิญคูส มรส เปนการดีที่จะเชิญเขาตอนที่ทั้งสามีและภรรยาอยูด วยกันเลย
4. เชิญเขาแบบสบาย ๆ ในชวงที่เรามีโอกาสพบปะกันทัว่ ๆ ไป
5. ใหเขาทราบเลยวา เราจะพบกันกี่ครั้ง แตละครั้งพบกันนานเทาไร ทําอะไรบาง แลวมีใครอีก
บางที่เราไดเชิญไว
6. ถามเขาใหพิจารณา และอภิปรายกันเองในเรื่องนี้ แลวก็ติดตอเรากลับมาอีกสองสามวันให
หลัง ในชวงที่เรารออยูน ั้นขอใหอธิษฐานแลวยังคงสรางความสัมพันธใหเปนธรรมชาติตอ ไป อยาแสดง
อาการเครงเครียดกับเขาเปนอันขาด
การใชสิ่งตอไปนี้ อาจชวยชักนําใหคนอื่นอยากเขารวมศึกษาพระคัมภีรก ับทานไดบา ง
- การศึกษาในกลุมนี้ จะชวยใหชีวิตสมรสและครอบครัวมีความมั่นคงยิ่งขึน้
- ทานเปนมนุษยธรรมดา มิใชพวก “คลั่งไคลศาสนา”
- เรื่องของคริสเตียน เปนเรือ่ งที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต และชวยเราได
- พระคัมภีรนนั่ นาสนใจและนาตื่นเตน โดยเฉพาะในโลกสมัยปจจุบันนี้
- กลุมนี้จะชวยแตละคน ในการเรียนรูทจี่ ะเปนเหมือนพระเจาได
- พระคัมภีรสอนหลักที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี

การปฐมนิเทศน
สิ่งที่จะทําใหเกิดผลดีทสี่ ุด ก็คอื ใหการศึกษาแตละครั้งเลื่อนไปตามบานแตละบาน ถาทําได
เพราะนี่จะเปนการกระจายความรับผิดชอบใหแกคนอื่น ๆ ในการจัดเตรียมอาหารวางที่จะรับประทาน
รวมกันได
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เปนการดีทสี่ ุดดวย หากการพบปะครั้งแรกจะใชบา นของบางคนที่รูสึกวาไมอยากจะเขารวม
ประชุมกับเรา คืออาจจะไปใชบา นทีค่ ิดวาจะมีคา ใชจา ยในการเลี้ยงดูเด็ก ๆ แพงกวาบานอื่น ๆ (ในกรณี
ตองจางคนเลี้ยงเด็กมาดูเด็กเวลาที่มีการศึกษาพระคัมภีร เรือ่ งนี้มกั จะใชไดผลในสหรัฐอเมริกามากกวา)
นอกจากทานแลว ไมควรมีคริสเตียนเกินหนึ่งหรือสองคนเทานัน้ ในกลุมนี้ และแนนอน คริส
เตียนที่เขากลุมนีจ้ ะตองไมผกู ขาดการอภิปรายหรือ สรางความประหลาดใจ หรือมีการวิพากษวจิ ารณ
คําถามประเภทที่ฟงแลวไมเขาหู หรือไมพอใจการโตแยงของบางคน
การพบกันครั้งแรก ก็ควรเปนแบบปฐมนิเทศน ใหทุกครับทราบในสิ่งที่เขาจะทําตอ ๆ ไป แลว
จูงใจใหเขาอยากเขารวมในครั้งอื่น ๆ ที่จะพบกันอีก การพบกันครั้งแรกนี้มีจุดหมายประการเดียวก็คอื
การสรางความอุน ใจและความประทับใจในตัวทุกคนที่เขามา
อาจมีบางคนชวนเพื่อนเขามาในกลุมนีด้ วย ซึ่งทานยังไมเคยพบมากอน อยาลืมทําความคุนเคย
กับเขาดวย แลวใหเขามีสว มรวมอภิปรายดวยเชนกัน
เมื่อทานเริ่มตนแลว ใหแตละคนบอกบางสิ่งบางอยางเกี่ยวกับตัวเอง ชื่อ หรือที่เกิด หรืออาชีพ
หรือสิ่งอืน่ ๆ ที่ทา นอาจจะแบงปนเกี่ยวกับตัวทานเองกอนก็ได
การมีพระคัมภีรที่เตรียมไวสาํ หรับคนที่ยังไมนาํ มาก็จะชวยใหแสดงคํานําของพระคัมภีร และ
อภิปรายเรือ่ งราวทั่ว ๆ ไป เกีย่ วกับพระคัมภีรเดิมและพระคัมภีรใ หม สอนเขาใหรูจกั วิธีอา นและการ
อางอิงของพระคัมภีรว า จะคนหาบทและขอตาง ๆ ไดอยางไร
แจกบทเรียนใหแตละคนในสิ่งที่ทา นตองการใช แลวดูผา น ๆ ดวยกัน ใหเขามีเวลาคิดและถาม
คําถามตาง ๆ ได แลวก็อภิปรายคําตอบดวยกันกับเขา
เมื่ออธิบายวาครั้งตอ ๆ ไปจะทําอะไรบาง ใหใชสิ่งตอไปนี้
- ในคําถามและคําตอบของคูมอื ศึกษาพระคัมภีรข องเขานัน้ ใหเขาเวนวางไวได หากมีขอ ใดที่
ยังสงสัยและตอบยังไมได กลุมของทานจะตอบดวยกันในครั้งตอไป
- ทุกคนจะตองทํางานสวนของตนเองใหครบ อยาทําเพียงขอสองขอเทานั้น
- วัตถุประสงคของการเรียนและอภิปรายกันนั้น ใหถามวามีใครจะเห็นดวยกับขอคิดเห็น
ดังกลาวสองขอตอไปนี้
1. มีพระเจา
2. คําสอนของพระคัมภีรเปนความจริงและมีอาํ นาจ
- บอกใหทุกคนพยายามอยาขาดในแตละครั้ง เพราะจะมีการเรียนเพียงไมกคี่ รั้งเทานัน้ เอง นั้น
แหละการอภิปรายจะเกิดผลดีขึ้น
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อยาลืมวา ทานจะตองรักษาความเปนกันเอง และสรางบรรยากาศอันอบอุนในครั้งแรก โดย
ปกติควรจะมีอาหารวางเล็ก ๆ นอย ๆ ภายหลังการประชุม แลวใชชวงเวลานี้เองทีจ่ ะสนทนากันเรือ่ งอืน่
ๆ นอกจากพระคัมภีรแ ละเรื่องของคริสเตียน ยกเวนบางคนจะพูดเรื่องเหลานีข้ ึ้นมากอน พยายามพูด
เรื่องที่คดิ วานาสนใจทีส่ ุดทีก่ าํ ลังเปนอยูในขณะนั้นจดจออยูกับบุคคล และสนทนาแบบมิตรสหาย
เมื่อแตละคนจะลาจาก ใหเขาทราบวาการพบกันนี้ทา นรูส กึ ชื่นชมยินดีมาก และหวังวาจะพบ
กับเขาในโอกาสหนา

การติดตอ
การพบกันครั้งหลัง ๆ ควรจะเปนการติดตอกันอยางมีประสิทธิภาพและมีเรื่องขาวประเสริฐเขา
มาเกีย่ วของดวย บทเรียนที่ทา นเลือกสรรมาควรจะมีสิ่งเหลานี้ประกอบ ลองใชแนวทางตอไปนี้เปน
หลักในการพิจารณา
1. จําไววา บาน คือ จุดพบปะที่ดี คนที่ยังไมเปนคริสเตียนไมคอยอยากจะเขาคริสตจักร
2. ทุกสัปดาหจะพบกันดวยการทักทายปราศรัย และสรางมิตรภาพตอกัน ในประมาณ 15 นาที
ได
3. ทุกครั้งที่พบกันไมควรเกิน 1 ชั่วโมง
4. หากทานนํากลุมนี้รวมกับคูสมรสของทาน นาจะแบงสามีใหอยูดา นหนึ่งและภรรยาอยูอ กี
ดานหนึ่ง การทําเชนนีจ้ ะชวยเราในการสังเกตการตอบสนองของแตละคนในการอภิปรายกันนัน้ หากมี
สิ่งใดรูส ึกตะขิดตะขวางใจแลว พยายามอยาทํา
5. ลองดูวา แตละคนทําใหอะไรมาไดบา ง แคไหนอยางไรในการเตรียมระหวางสัปดาหของเขา
นั้น แลวเตรียมพระคัมภีรไวสาํ หรับคนที่ยังไมมีดว ย
6. หากกลุมของทานไมไดเตรียมตัวมา ลองใชวธิ กี ารตอไปนี้บาง
- เตรียมอภิปรายกันทีละคําถาม
- ใชเวลาเงียบ ๆ ในการเขียนคําตอบของแตละคน แลวจึงคอยอภิปรายกัน
- มอบหมายใหบางคนตอบบางคําถาม ใหเขาทํางานอยางเงียบ ๆ แลวหลังจากนั้นคอยเริ่มการ
อภิปรายกันตอไป
พึงจําไววา การประชุมกันนี้ เปนเวลาที่จะถายทอดบทเรียนที่มีอยูใ หทุกคนไดเขาใจและเรียนรู
ทุกคนในกลุมจะตองไดรับทราบคําสอนของพระคัมภีรใ นการเรียนรูร วมกันในครั้งนั้น
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การเผชิญหนา
หากทานไดสรางบรรยากาศที่เปดเผย และสบาย ๆ แบบเพื่อนฝูงขึ้นแลวทุกคนจะรูส ึกวาทาน
เปนเพื่อนของเขา ยอมทําใหการประกาศขาวประเสริฐเปนไปไดอยางกระจาง แลวก็เริ่มบอกเขาอยาง
ตรงไปตรงมาวา ใหเขาตอนรับพระคริสตใหเปนพระผูชว ยใหรอดของเขา ซึ่งจะไมทาํ ใหเกิดความอึด
อัดใจเทาไร มันจะเปนไปอยางธรรมชาติและสบาย ๆ
ในการศึกษาพระคัมภีรประเภทนี้
นาจะใชการพบปะกันในครั้งสุดทายในการเชิญชวนให
ตอนรับพระเยซูคริสต
หรือในแตละครั้งที่พบปะกันหากทานคิดวามีบางคนพอที่จะตอบสนองขาว
ประเสริฐในครั้งนั้นแลว ก็ใหเชื้อเชิญไดเลย หากมีบางคนพรอมบางคนยังไมพรอม ทานก็คงจะใชเวลา
อื่นพบคนเหลานั้นที่พรอมแลว แลวใหโอกาสแกเขาเปนสวนตัวในการตอนรับองคพระเยซูคริสต
การถามคําถามบางอยางจะชวยทาน ใหประเมินความพรอมของเขาได เชน “ทานรูสกึ อยางไร
ในสิ่งที่เราไดอภิปรายรวมกันนี?้ ” “การอภิปรายของเรานีน้ าสนใจเพียงไร?” “สิ่งเหลานัน้ ชวยไดบา ง
ไหม?” “คุณรูส กึ อยางไรในเรือ่ งนี้?”
ใหลกู กลุมพูดอยางอิสระในสิ่งที่เขาพูด จะชวยทานในการเขาใจวิญญาณจิตของแตละบุคคล
ทานอาจเพงไปที่บางคนทีค่ ิดวายังไมเขาใจขาวประเสริฐอยางแจมชัด แตกอ็ าจมีบางคนมาหาพระเยซู
ดวยตัวของเขาเอง
หากทานคิดวาจะเชื้อเชิญคนเหลานี้พรอมกันทีเดียวในกลุม ทานอาจพูดบางสิ่งเหลานี้ เชน”
“ขอบคุณมากสําหรับการแบงปนความคิดเห็นของทาน
รูสึกวาเวลาที่เราใชรว มกันนี้คุมคา
เหลือเกิน ขาพเจาและภรรยายินดีมากที่ไดมารวมในการศึกษาของกลุมนี้
“ในสองสามนาทีนี้ อยากขอใหทุกคนอธิษฐานออกเสียงรวมกันขาพเจาจะพูดประโยคหนึ่ง
แลวทานพูดตาม อาจมีบางคนทีแ่ นใจวาเขาไดตอนรับพระเยซูคริสตและไดรับชีวิตนิรันดร บางคนอาจ
คิดเชนนัน้ แตยังไมแนใจ บางคนแนใจแลวแตยังไมเคยตอนรับพระองค เวลานีต้ องการตอนรับพระองค
ไมวาทานจะคิดอยางไรก็ตาม เราก็ยังอธิษฐานเชนนี้รว มกันไดเหมือนกัน ใหเรามีความจริงใจในการ
อธิษฐานนี้ในสวนลึกของหัวใจของเราเอง
“สิ่งเหลานีอ้ าจเปนพื้นฐาน ของเนือ้ หาสาระที่เราไดศกึ ษารวมกันเกี่ยวกับขาวประเสริญ”
- เราทุกคนเปนคนบาปและถูกแยกตัวออกจากพระเจา
- คาจางของความผิดบาปก็คือ ความตายชั่วนิรันดร
- พระคริสตทรงตาย เพือ่ ปลดปลอยเราใหเปนอิสระจากความตายนิรันดรนัน้
- พระคริสตทรงเปนขึ้นจากความตาย และเราสามารถตอนรับพระองคเปนสวนตัว เพือ่ เราจะ
ไดรับของประทานชีวิตนิรันดรจากพระองค”
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“ภายหลังจากการอภิปรายสิ่งเหลานีแ้ ลว
หากมีคาํ ตอบหรือขอเสนอแนะที่บางคนตองการ
แบงปน กอนการอธิษฐานรวมกันแลวเชิญแบงปนได แตละคนคิดอยางไรในเรือ่ งนี้ ทานเชือ่ ถือเรือ่ ง
เหลานี้ทุกสิ่งหรือเปลา?”
หยุดสักครู แลวใหเขาสังเกต ทานอาจหันไปอานคําอธิษฐานแลวสังเกตดูวา เขาเห็นดวยกับทาน
หรือเปลา บางคนก็อาจยอมอธิษฐานเงียบ ๆ หรือบางคนอาจจะใชเวลาภายหลัง ในการอธิษฐานดวย
ตัวเองเขาเอง ใหเรายอมรับความรูสึกของเขา
ตอไปนี้ เปนตัวอยางคําอธิษฐานที่ทา นอาจนําไปใชได
“ในชวงเวลานี้ เราจะกมศรีษะลง ขาพเจาจะพูดประโยคหนึ่งแลวขอใหทา นพูดตามขาพเจา
โดยออกเสียงพรอม ๆ กัน แลวขาพเจาก็จะพูดประโยคตอไป แลวใหพดู ตามขาพเจาเชนนี้เรือ่ ยไป
จนกวาการอธิษฐานจะจบลง หากทานไดอธิษฐานดวยความจริงใจเชนนี้ เวลานีข้ อใหสงบเงียบ
ใหเรากมศรีษะลง
“พระบิดาเจา ขาพเจาขอบพระคุณพระองคสาํ หรับความรักที่มีตอ ขาพเจา ขอบพระคุณพระ
บุตรองคเดียวของพระองค คือพระเยซูคริสตที่ทนทุกขยากลําบากเพือ่ ขาพเจา ขาพเจาสํานึกในความรัก
นี้
ขาพเจาทราบดีวา ขาพเจาไดทาํ ผิดตอพระองค ขาพเจาไมยอมรับพระองค และเหินหางจาก
พระองค
ขาพเจาทราบดีวาคาจางความบาปของขาพเจา คือความตายชั่วนิรันดรพระองคบริสุทธิแ์ ละเปน
พระเจาองคสมบูรณแบบ ขาพเจาตองการอภัยโทษจากพระองคในสิ่งที่ขาพเจาไดกระทําไปแลว
ขอบพระคุณพระองค ที่พระเยซูคริสตไดทรงตายบนไมกางเขนเพื่อขาพเจาจะไดรับความอิสระ
และหลุดพนความผิดบาป
เดี๋ยวนี้ ขอเชิญพระองคเขามาในจิตใจ โดยพระบุตรองคเดียวของพระองค คือพระเยซูคริสต
หากเรายังไมเคยตอนรับพระองค ขอตอนรับพระองคเดี๋ยวนี้ ขอประทานของประทานชีวติ นิรนั ดรแกขา
พระองค ตามที่พระองคไดทรงสัญญาไวนั้น
สิ่งเหลานี้ ขออธิษฐานดวยความจริงใจ จากจิตใจ ดวยการขอบพระคุณสําหรับความรักมากมาย
ในพระนามพระเยซูคริสต อาเมน” ภายหลังจากการที่ไดอธิษฐานแลว ทานจะชวยเขาใหมั่นใจในเรือ่ ง
ความรอดบาปได โดยใชหนังสือ 1 ยอหน 5.11-12 อานใหเขาฟง อยาพยายามยัดเยียด แตใหแบงปน
พระคําแกเขาเพื่อเกิดความมั่นใจ แลวอธิษฐานตอมาใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะทรงประทานความ
มั่นใจในความสัมพันธระหวางเขากับพระองคเอง
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พิมพที่ บริษัทศุภนิตย จํากัด SUPANIT COMPANY LIMITED
188/2 ถนนศรีเวียง บางรัก กรุงเทพ 10500
โทร 233-0715,233-1569,234-5190
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ทานสามารถนํากลุมศึกษาพระคัมภีรได
ทานอยากจะเริ่ม หรือนํากลุมศึกษาพระคัมภีรก ลุมยอย แตทานไมทราบวาจะเริ่มตนอยางไร ใช
ไหม? คําแนะนําตอไปนี้จะชวยทานได
วิธีนํากลุมศึกษาพระคัมภีรกลุมยอย หนังสือเลมนี้ไดอธิบายทุกอยางที่ทา นจําเปนตองทราบ
เพื่อนํากลุมยอยใหประสบความสําเร็จ เชน
วิธกี ารนําประชุมครั้งแรก
วิธีเตรียมโครงรางบทเรียน ซึ่งมีคาํ ถามที่ดึงดูดความสนใจ
วิธแี นะนําการอธิษฐานแบบสนทนา
วิธีจดั การเมื่อเกิดการขัดแยงในกลุม
วิธีเปลี่ยนอุปสรรคใหเปนโอกาส
และอืน่ ๆ
ทานไมตองเปนคนที่ “ดียอมเยี่ยมฝายวิญญาณ” กอนที่จะนํากลุมยอย ผูนาํ กลุมยอยที่มี
ประสิทธิภาพ ไมจาํ เปนตองเปนศาสนาจารย แตคงตองเปนผูที่สามารถรวบรวมความคิดเห็นของแตละ
คนและนําไปในทางทีส่ อดคลองและตรงกับพระคัมภีร
ทานสามารถที่จะเปนผูนาํ อยางนี้ได เมือ่ ทานปฏิบัติตามหลักการตาง ๆ ในหลังสือเลมนี้ และ
พึ่งพาอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผูซ ึ่งจะเปลี่ยนการศึกษาพระคัมภีรใ หเปนศูนยกลางของการรับใชที่
เกิดผล

ประเสริฐบรรณาศาสตร
228 ซอยปราโมทย ถนนสีลม กทม. 10500
โทร. 234-2382
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