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บทที ่1 การปรึกษาแบบคริสเตียนคอือะไร 

เป็นพนัธกิจของคริสเตียนผูแ้สวงหาสู่ทางช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีประสบปัญหาต่าง ๆ ในการด ารงชีวติตาม
พระค าของพระเจา้         สุภาษิต 15:23 

1. ลกัษณะเฉพาะของการปรึกษาแบบคริสเตียน 

1.1. พระค าของพระเจา้เป็นมาตราฐาน 
- ส าหรับส่วนตวั        โคโลสี 3:16-17 
- ส าหรับครอบครัว       โคโลสี 3:18-21 
- ส าหรับสังคม        โคโลสี 3:22-4:1 
1.2. พระวญิญาณบริสุทธ์ิในฐานะทรงเป็นองคป์รึกษาท่ีแทจ้ริง 
- พระองคท์รงเป็นท่ีปรึกษา      ยอห์น 14:16  
-พระองคท์รงส าแดงปัญหาท่ีแทจ้ริง     สดุดี 139:1,7,23,24 
- พระองคท์รงท าใหค้นบาปส านึกผดิ     ยอห์น 16:8-9 
- พระองคท์รงบ าบดัรักษาจิตใจท่ีบอบซ ้ า     อิสยาห์ 61:1 
- พระองคท์รงปลอบโยนผูท่ี้ทุกขร้์อน     ยอห์น 14:26-27 
- พระองคท์รงโปรดเสริมก าลงัและประทานใหมี้ความสามารถ  2 ทิโมธี 1:7 
1.3. การอธิษฐานเป็นลูกกุญแจเพื่อไขปัญหา    ลูกา 11:7-10 
- จงอธิษฐานขณะด าเนินการดา้นการปรึกษา 
- หนุนใจให้ผูม้าปรึกษาอธิษฐาน 
- จงอธิษฐานเผือ่ผูม้าขอปรึกษา 

2. คุณสมบัติของทีป่รึกษาแบบคริสเตียน     อสิยาห์ 11:2  

2.1. ประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและสติปัญญา   กิจการ 6:3 
2.2. สามารถประยกุตพ์ระวจนะของพระเจา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   2 ทิโมธี  2:15 
2.3. เป็นผูอ้ธิษฐานอยา่งจริงจงั 
2.4. กอปรดว้ยความเมตตากรุณาความโอบออ้มอารี ความจริงใจ ความเห็นอกเห็นใจกนั 
2.5. สามารถเก็บความลบัได ้
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การบ้าน 

1. อภิปรายร่วมกบัสมาชิกกลุ่ม เก่ียวกบั เหตุผลท่ีท่านอยากเป็นท่ีปรึกษา 
2. ลกัษณะเฉพาะของการปรึกษาแบบคริสเตียน จะสามารถช่วยคนท่ีมิใช่คริสเตียนไดอ้ยา่งไร 
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บทที ่2 พระเยซูทรงด าเนินการด้านการปรึกษาอย่างไร 

1. นิโคเดมสั        ยอห์น 3: 1-16 

1.1. ผูม้าขอปรึกษา ภูมิหลงัของนิโคเดมสัเป็นอยา่งไร   3:1 
มีผลกระทบต่อการสนทนาอยา่งไร 

1.2. เวลา  ท าไมนิโคเดมสัจึงมาตอนกลางคืน  3:2 
1.3. แนวสู่การปรึกษา พระเยซูทรงเร่ิมตน้อยา่งไร 
1.4. ความตอ้งการ อะไรคือความตอ้งการของนิโคเดมสั 

พื้นฐาน  ในทศันะของพระเยซู    3:3 
1.5. การสนทนา  พระเยซูทรงเล่าค าพยานอยา่งไร   3:11 

พระเยซูทรงใชข้อ้พระคมัภีร์ตอนใด  3:14 
1.6. ขอ้เสนอ  พระเยซูทรงเสนออะไรแก่เขา   3:16-17 
1.7. สรุป  พระเยซูทรงยติุการปรึกษาอยา่งไร   3:18-21 

ปฏิกิริยาของนิโคเดมสัเป็นอยา่งไร  7:50;19:39-40 

2. หญิงชาวสะมาเรีย        ยอห์น 4:1-42 

2.1. ผูม้าขอปรึกษา ภูมิหลงัของเขาเป็นอยา่งไร   4:7 
หญิงชาวสะมาเรียมีความส าคญัเพียงใด   

2.2. เวลา  เวลาน้ีเป็นเวลาอะไร    4:6 
ท าไมเขาจึงมาตกัน ้าในเวลานั้น 

2.3. แนวสู่การปรึกษา พระด ารัสท่ีพระเยซูตรัสออกมา 
ตอนแรกนั้นแปลกในแง่ใด ถา้เป็นเรา  
เราจะพลาดโอกาสส าหรับการ  ปรึกษาไหม 

2.4. ความตอ้งการ ความตอ้งการพื้นฐานของหญิงนั้น 
พื้นฐาน คืออะไร      4:10,16 

2.5. การสนทนา  การสนทนาด าเนินไปอยา่งไร 
พระเยซูทรงใชข้องประทาน 
ฝ่ายพระวญิญาณประการใด 
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พระเยซูทรงเปล่ียนประเด็นรองไป 
สู่ประเด็นหลกัไดอ้ยา่งไร    4:19-24 

2.6.ขอ้เสนอ  พระเยซูทรงเสนออะไร    4:14 
2.7.ขอ้สรุป  พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงประทานความสวา่ง 

แก่เขา อยา่งไรในการสนทนาปฏิกิริยาสนองตอบ 
และค าพยานของหญิงนั้นเป็นประการใด   4:29,39,42 

3. ผู้หญิงคนทีถู่กจับฐานล่วงประเวณ ี      ยอห์น 8:1-11 

3.1. ผูม้าขอปรึกษา ความผดิปรกติของผูม้าขอปรึกษานั้นคืออะไร 8:3 
3.2. เวลา  โอกาสนั้นเป็นกบัดกัส าหรับพระเยซูอยา่งไร 8:4-6 

ท่านจะคิดวา่น่ีเป็นโอกาสส าหรับการปรึกษา 
หรือไม่ ท าไม 

3.3. แนวสู่การปรึกษา พระเยซูทรงด าเนินการอยา่งไร   8:6-7 
กบัสถานการณ์เฉพาะหนา้เช่นนั้น 

3.4. ความตอ้งการ ความตอ้งการพื้นฐานของหญิงนั้น 
พื้นฐาน  คืออะไร    8:5,11 

3.5. การสนทนา  ท าไมพระเยซูจึงทรงเงียบอยู ่   8:6 
ท่านคิดวา่พระเยซูทรงเขียนอะไร 
ลงพื้นดิน และท าไม    8:7 
ท่านวนิิจฉยัเห็นพยานหลกัฐานอะไร 
ท่ีเป็นพระราชกิจของพระวญิญาณ   8:7-9 

3.6.ขอ้เสนอ  พระเยซูทรงเสนออะไรแก่เขา   8:11 
3.7.สรุป   การปรึกษาจบลงอยา่งไร     8:10 

พระเยซูทรงพื้นฟูสภาพเขาอยา่งไร  8:11 

การบ้าน 

จงอ่าน มทัธิว 5:21-32 แลว้อภิปรายวา่พระเยซูทรงใชพ้ระคมัภีร์เพื่อการแกไ้ขปัญหาในประเด็นต่าง 
ๆ ท่ีเรียบเรียงไวน้ั้นเพื่อใหเ้กิดความสงบสุขในชีวติไดอ้ยา่งไร 
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บทที ่3 เราจะสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจได้อย่างไร 

1. ต้อนรับผู้มาขอปรึกษา 

1.1. เลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
- หอ้งท่ีเหมาะสม เป็นเอกเทศ และปราศจากส่ิงรบกวน 
1.2. ท  าใหผู้ม้าขอปรึกษารู้สึกเป็นกนัเอง 
- ยิม้ ท าตวัใหส้บายหาเคร่ืองด่ืมใหเ้ขา 
1.3. ปฏิบติัต่อเขาเหมือนแขกหรือเพื่อนท่ีเชิญมาใหเ้วลาแก่เขาอะไร ๆ ท่ีท่านก าลงัท าอยูก่็พกัไวก่้อน 
1.4. จงแสวงความเป็นมิตร แต่อยา่ท าสนิทเกินเลย จงสังเกตพฤติกรรมท่ีมิใช่ค าพดู ทั้งของเขาและ

ของท่านเอง 

2. จงมทีศันะแห่งความเข้าใจ 

2.1. ท  าตวัเป็นเพื่อน มิใช่เป็นผูต้รวจสอบ 
2.2. ระวงัอยา่พดูมากเกินไป 
2.3. ใหเ้กิดความเห็นอกเห็นใจ รับความรู้สึกของผูม้าขอปรึกษาและสนองตอบตามนั้น 

3. จงเสริมสร้างเขาให้ไว้วางใจในตัวท่าน 

3.1. รับปากกบัเขาวา่จะไม่เปิดเผยความลบั 
3.2. ใหเ้ขามัน่ใจวา่ดว้ยความช่วยเหลือของพระเจา้ท่านจะสามารถช่วยเขาไดเ้พราะ 
- ไม่มีปัญหาใดท่ีพระเจา้จะแกไ้ขไม่ได ้
- พระเจา้ทรงความสามารถ 
- พระเจา้ทรงสัตยซ่ื์อ 
- ส่ิงท่ีท่านจะพดูก็มาจากพระวจนะ 
3.3. ใหเ้ขามัน่ใจไดว้า่ ท่านจะไม่ใหค้วามปรารถนาของท่านมีอิทธิพลเหนือเขา และเขาก็จะตอ้ง

ตดัสินใจเอาเองวา่จะท าอยา่งไรต่อไป 
3.4. ใหเ้ขามัน่ใจวา่ท่านจะเป็นมิตรและพร้อมจะพบกบัเขา เสมอ  
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4. ก าหนดช่วงเวลาการปรึกษา 

4.1. กะเวลาไวเ้พื่อรักษาล าดบักิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีวางแผนไวแ้ละไม่ใหก้ระทบกระเทือนต่อเร่ืองส าคญั
ก่อนหนา้ตาม ล าดบัไปอยา่งไรก็ดี จงผอ่นปรน และเปิดใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงน า 

4.2. ก าหนดอตัราความเร็วของการปรึกษาท าการนดัหมายอ่ืน ๆ ถา้จ าเป็น 
4.3.หลีกเล่ียงมิใหเ้กิดการหยุดชะงกัฉบัพลนั ซ่ึงอาจถูกเขา้ใจผดิวา่เป็นการปฏิเสธ 

การบ้าน 

แสดงบทบาท : ใหท้่านตอ้นรับคนแปลกหนา้ผูเ้ดือดร้อนซ่ึงมาขอปรึกษากบัท่าน ใหส้มาชิกกลุ่มคน
อ่ืน ๆ สังเกตการณ์และวจิารณ์วา่มีการสร้างบรรยากาศแห่งความไวว้างใจไดอ้ยา่งไร 
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บทที ่4 เราจะใช้ทกัษะพืน้ฐานได้อย่างไร 

วตัถุประสงค ์ : เพื่อก าหนดสาเหตุและความเคล่ือนไหวของภาวะจิตท่ีแปรปรวนของผูม้าขอปรึกษา
เพื่อใชข้อ้มูลใหเ้ขา้กบัมาตราการ และวธีิ ด าเนินการท่ีถูกตอ้ง 

1. การฟัง 

- การฟังดว้ยความเห็นอกเห็นใจยอ่มจะเป็นการบ าบดัได ้
1.1. ใหค้วามสนใจเตม็ท่ี 
1.2  จ  าประเด็นใหไ้ดว้า่ ใคร อะไร เม่ือใด ท่ีไหน ท าไม อยา่งไร 
1.3. สังเกตน ้าเสียง และการส่ือสารท่ีมิใช่วาจา 
1.4. อยา่มีอคติ 
1.5. พยายามไม่ขดัจงัหวะ 
1.6. ชัง่น ้าหนกัส่ิงท่ีไดฟั้ง 
1.7. ฟังพระเจา้ และรอสัญญาณท่ีจะใหพ้ดู 

2. การถามค าถาม 

- ค  าถามท่ีดียอ่มจะช่วยท าใหเ้ห็นปัญหาไดก้ระจ่าง 
2.1. จงใชค้  าถามแบบตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริง 
2.2. หลีกเล่ียงการใชค้  าถามเป็นชุด เพราะอาจเป็นการคุกคาม 
2.3. หลีกเล่ียงค าถามชนิดขวานผา่ซาก เช่น “น่ีถา้ถึงขั้นหยา่ขาดจากกนั จะรู้สึกยงัไงนะ?” 
2.4. หลีกเล่ียงการใชค้  าถามประเภทใหเ้ลือกตอบไดอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงใน 2 อยา่ง ค าถามอยา่งนั้น

จะท าใหก้ารสนทนาจบลงไดง่้ายเกินไป 
2.5. ใชค้  าถามเปิด เพื่อจะหลีกเล่ียงค าตอบ ประเภทใช่ ไม่ใช่ 
2.6. พยายามใชค้  าถามท่ีข้ึนตน้ดว้ย ค าวา่ “ท าไม” ใหน้อ้ยท่ีสุดค าวา่ “ท าไม” น้ีเป็นค าถามท่ีมี

ประโยชน์ในการหาขอ้มูลแต่วา่มนัอาจจะเป็นคนท่ีกระเทือนจิตใจได ้
2.7. ใชถ้อ้ยค าของผูม้าของปรึกษานั้นเป็นการน าค าถามของท่าน เช่น ตั้งค  าถามท านองท่ีวา่ “เห็น

คุณพดูวา่...เป็นอยา่งไงหรือ?” 
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3. ไตร่ตรอง 

3.1. ปัญหาท่ีเขารู้ดี (เสนอวา่ปัญหานั้นคืออะไร) 
3.2. ปัญหาท่ีเขาไม่รู้ (ปัญหาท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายใน) 
3.3. ภูมิหลงัของเขา 
3.4. ท่าทีทศันะของเขา 
3.5. จินตภาพเก่ียวกบัตวัเขาเอง 
3.6. แนวทางอนัเป็นไปไดเ้พื่อด าเนินการ 

การบ้าน 

ใหน้กัศึกษา หรือแสดงบทบาท โดยใชเ้น้ือความ 1 พงษก์ษตัริย ์19:1-18  
1. อภิปรายวธีิท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคข์องบทเรียนน้ี 
2. องคป์ระกอบดา้นการฟัง ถาม และไตร่ตรองไดช่้วยท่านเอลียาห์ อยา่งไร 
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บทที ่5 เราจะใช้พระคมัภีร์เพือ่การปรึกษาได้อย่างไร 

1. อาศัยพระวจนะของพระเจ้า 

1.1. ในฐานะเป็นสิทธิอ านาจของเรา   2 ทิโมธี 3:16 
1.2. ฐานะเป็นรากฐานของเรา    ลูกา 6:46-49 
1.3. ในฐานะเป็นเคร่ืองน าทางของเรา   สดุดี 119:105 

2. ช่วยให้ผู้มาขอปรึกษาได้ยอมฟังพระวจนะ 

2.1. วธีิการของพระเจา้ดีท่ีสุดส าหรับเรา   อิสยาห์ 55:6-9 
2.2. แผนการของพระเจา้นั้นมีเพื่อการดีส าหรับเราเสมอ เยเรมีย ์29:11-14 
2.3. พระวจนะของพระเจา้ถูกตอ้งเสมอ   สดุดี 19:7-9 

3. น าพระคมัภีร์มาสัมพนัธ์กบัปัญหา 

3.1. ช้ีประเด็นปัญหา 
 - ประเด็นกุญแจ 
 - ประเด็นรอง 
 - เร่ืองท่ีไม่สัมพนัธ์กนั 
3.2. ประยกุตพ์ระคมัภีร์ท่ีเก่ียวกนักบัปัญหา 
 - เพื่อสร้างเคา้ความคิดข้ึนใหม่ 
 - เพง่ดูอารมณ์อีก 
 - ปรับทิศทางของความปรารถนาใหม่ 

4. ใช้พระคมัภีร์       2 ทโิมธี 3:16-17 

4.1. แกไ้ข 
- ช้ีใหเ้ห็นความจริงแห่งพระวจนะ 
4.2. จูงใจใหเ้ช่ือ 
 - ช้ีใหเ้ขาเห็นวา่เขาพลาดตรงไหน 
4.3. ปลอบโยน 
 - ใหเ้ขามัน่ใจวา่พระเจา้ทรงรักเขา 
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4.4. สรุป 
 - ช่วยใหเ้ขายอมรับวธีิการของพระเจา้ 
4.5. ท าต่อ 
 - บอกใหเ้ขารับเอาขอ้พระคมัภีร์ไปท่องจ าต่อไป 

การบ้าน 

การแสดงบทบาท : จงใชพ้ระคมัภีร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท าการปรึกษาใหก้บัผูท่ี้มีปัญหาอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ต่อไปน้ี 

(ก). การไม่ยอมให้อภยั 
(ข). ความกลวั 
(ค). เล่นการพนนั 
ใหส้มาชิกกลุ่มคนอ่ืน ๆ สังเกตการณ์และวจิารณ์เร่ืองการใชพ้ระคมัภีร์ เช่น ความเหมาะสม แนวสู่

การปรึกษา ประสิทธิภาพ 
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บทที ่6 เราจะยอมให้พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นองค์ปรึกษาได้อย่างไร 

1. เช้ือเชิญให้พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงน าการปรึกษา 

1.1. อธิษฐานในพระวิญญาณ 
1.2. สดบัฟังพระวญิญาณ 

2. ทูลขอให้พระวญิญาณทรงส าแดงให้เห็น      ยอห์น 16:13 

- วญิญาณชัว่ท่ีครอบง าอยู ่
- ความผดิบาปอนัเป็นนิสัย 
- ปัญหาระดบัลึก 
(ตรวจสอบกบัผูม้าขอปรึกษา หากจ าเป็น) 

3. พูดถ้อยค าทีพ่ระวญิญาณบริสุทธ์ิประทานให้     ยอห์น 14:26 

- จากองคท่ี์ปรึกษา 
- ขอ้พระคมัภีร์ 
- ถอ้ยค าแห่งสติปัญญา 

4. ยอมให้พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงส าแดง     ยอห์น 16: 8-11 

4.1. บาป 
-เอาจริงเอาจงักบัความผดิบาป 
4.2. ความชอบธรรม 
- ความชอบธรรมทางพระคริสต ์
4.3. การพิพากษา 
 - การพิพากษาท่ีตอ้งมีข้ึนแน่นอน 

5. ยอมให้พระวญิญาณทรงปลอบโยน      ยอห์น 14:16-18 

5.1. พระวญิญาณบริสุทธ์ิตามพระสัญญาของพระเยซูนั้นทรงเป็น 
- องคผ์ูป้ลอบโยนของเรา 
- องคผ์ูช่้วยของเรา 



 15 

- องคท่ี์ปรึกษาของเรา 
5.2. การทรงสถิตอยูข่องพระวญิญาณ 

- พระองคท์รงสถิตอยูก่บัเราและในเราเสมอ 

การบ้าน 

1. เล่าประสบการณ์เร่ืองการท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงน าในการปรึกษา 
2. ชีวติประจ าวนัของเราจะรับฟังพระสุรเสียงของพระเจา้ไดอ้ยา่งไร 
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บทที ่7 เราจะอธิบายฐานกนัผู้มาขอปรึกษาได้อย่างไร 

ทีป่รึกษาเตรียมตัวด้วยการอธิษฐาน    ลูกา 6:12-13 

1. จงน าด้วยการอธิษฐาน 

1.1. เร่ิมการปรึกษาดว้ยการอธิษฐาน 
1.2. จงอธิษฐานตลอดการปรึกษา 

2. จงหนุนใจให้ผู้มาขอค าปรึกษาอธิษฐาน 

2.1. น าอธิษฐานเพื่อใหผู้ม้าขอปรึกษา   ยากอบ 5:16 
- สารภาพบาป 
- ละทิ้งมารซาตาน 
- รับพระคริสต ์(ถา้เหมาะสม) 

2.2. ใหผู้ม้าขอปรึกษาอธิษฐาน 
- ทูลขอใหพ้ระเจา้ทรงโปรดช่วยเหลือ 
- ขอรับการบ าบดั 
- มอบปัญหาไวก้บัพระเจา้ 

3. จงด าเนินการปรึกษาด้วยการอธิษฐาน 

3.1. อธิษฐานขอการยกโทษบาป 
- ใหค้วามมัน่ใจวา่ไดรั้บการยกโทษแลว้  1 ยอห์น 1:9 
- ตอ้งยกโทษแก่ผูอ่ื้นดว้ย 

3.2. อธิษฐานขบัไล่ศตัรู 
- ต่อตา้นดว้ยสิทธ์ิอ านาจ    ยากอบ 4:7 

- อธิษฐานปลดปล่อย (ถา้จ าเป็น) 
3.3. อธิษฐานเพื่อการบ าบดัรักษาทั้งทางกายและทางจิตใจ 
(ใชข้องประทานฝ่ายพระวญิญาณ) 
3.4. อธิษฐานต่อไปตามท่ีพระวญิญาณทรงน า 
3.5. อธิษฐานเพื่อใหป้ระกอบดว้ยพระวญิญาณ 
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3.6. ยติุการปรึกษาดว้ยการอธิษฐาน 
เช่น อธิษฐานโมทนาขอบพระคุณพระเจา้ 
อธิษฐานตามแบบท่ีพระเยซูตรัสสอน 
อธิษฐานขอรับพระพร 

การบ้าน 

1. ค าอธิษฐานตามแบบท่ีพระเยซูคริสตต์รัสสอนจะช่วยท่านไดอ้ยา่งไร ในการด าเนินการปรึกษา  
(มทัธิว 6:9-15) 
2. แสดงบทบาท: อธิษฐานกบัผูม้าขอค าปรึกษาเพื่อแกปั้ญหาต่อไปน้ี 

(ก).การไม่ยอมอภยั 
(ข).ความกลวั 
(ค).การเล่นการพนนั 



 18 

บทที ่8 เราจะด าเนินการปรึกษาให้กบัผู้มปัีญหาด้านสัมพนัธภาพได้

อย่างไร 

1. จงกลบัใจหันมาหาพระคริสต์    2 โครินธ์ 5:17-19 

1.1. ความเกลียดชงั     1 ยอห์น 2:11 
1.2. ความขมข่ืน      ฮีบรู 12:15 
1.3. การไม่ยอมใหอ้ภยั     มทัธิว 6:14-15 
1.4. การถือดี      ลูกา 18:9-14 

2. จงเอาชนะความช่ัวด้วยความด ี    โรม 12:14-21 

2.1. จงใหพ้รอยา่งแช่งด่าเลย    12:14 
2.2. จงถ่อมใจ      12:16 
2.3. จงอยูอ่ยา่งสงบสุข     12:18  
2.4. อยา่ท าการแกแ้คน้     12:19 
2.5. ท  าดีตอบแทนส่ิงชัว่ร้าย    12:20-21 

3. จงยดึถือความรักเป็นเป้าหมาย 

3.1. จงรักศตัรูของท่าน     มทัธิว 5:44 
3.2. จงรักเพื่อนบา้น     มทัธิว 22:39 
3.3. จงรักซ่ึงกนัและกนั     1 ยอห์น  4:7; 1 เปโตร 4:8  

4. จงเช่ือฟังค าส่ังของพระเจ้า 

4.1. ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกในครอบครัว เช่น 
4.1.1. บิดามารดาและเครือญาติ   เอเฟซสั 6:1-3 
4.1.2. บิดามารดาและบุตร    เอเฟซสั 6:4; โคโลสี 3:20-21 

4.2. ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่สมรส 
4.2.1. ความถาวรของการสมรส   มทัธิว 19:4-9 
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4.2.2. การอภยั     เอเฟซสั 4:32 
4.2.3. ยอมรับพระวจนะของพระเจา้  เอเฟซสั 5:22-23 

4.3. ท่ีเก่ียวขอ้งกบันายจา้งและลูกจา้ง   เอเฟซสั 6:5-9; โคโลสี 3:22-25; 4:1 
4.4. ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานปกครองของรัฐ  โรม 13:1-7 
4.5. ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูน้ าคริสตจกัร    ฮีบรู 13:7,17 

5. จงสร้างความสัมพนัธ์อนัดี 

5.1. ใหอ้ภยัและลืมเสีย     มทัธิว 18:21-35 
5.2. ขออภยัโดยเร็ว     ลูกา 15:18-21; เอเฟซสั 4:26 
5.3. อยา่พิพากษา     มทัธิว  7:1-5 
5.4.                      เอเฟซสั 4:15; ยากอบ 1:19 
5.5.                         โ   15:5-7 

        

                       ก                                                                       
                                ? 
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บทที ่9 เราจะด าเนินการปรึกษาได้อย่างไรในกรณทีีผู้่มาขอปรึกษาก าลงั

ตกอยู่ในวกิฤติกาล 

1. การสูญเสีย 

1.1. สังเกตภาวะแห่งปฏิกิริยาในอาการเศร้าโศก : 
- ความตกตะลึง 
- การไม่ยอมรับความตาย 
- การโทษส่ิงต่าง ๆ  
- การยอมรับ 

1.2. เปิดโอกาสใหผู้สู้ญเสียนั้นไดแ้สดงถึง 
- ความเศร้าโศก ความโกรธ 
- ความอบัอาย หรือความผิด 

1.3. ช่วยใหผู้ป้ระสบความสูญเสียนั้นไดย้อมรับความเป็นจริงของการสูญเสีย 
1.4. ปลอบโยนโดยอาศยัพระคมัภีร์ 

คนเราทุกคนยอ่มตอ้งตายสักวนั   ปัญญาจารย ์3:2 
                                         อห์น 11:25,26 
                         1 เธสะโลนิกา 4:13-18 
                          โรม 2:14-16 
                 ุุ ุ ี62:12 
ความรักของพระเจา้    โรม 8: 28 

1.5. ใหค้วามช่วยเหลือเชิงปฏิบติั เช่น ท่ีพกัอาศยั การเงิน                   

2. ความเจ็บป่วยทีไ่ม่อาจเยยีวยาได้ 

2.1. สังเกตทศันะและภาวะทางอารมณ์ของผูป่้วย 
เช่น เป็นเชิงปฏิเสธ เชิงด้ือร้ัน อาการโกรธแคน้ การต่อรอง ความเก็บกด 

2.2. ใหก้ารสนบัสนุน 
ช้ีใหเ้ขาหนัทิศทางสู่พระเจา้ 
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ปล่อยใหเ้ขาพดูถึงความเป็นจริงแห่งชีวิตและความตาย 
2.2. ปลอบโยนโดยอาศยัพระคมัภีร์ 

ชีวติหลงัความตายนั้นเป็นจริง    ยอห์น 20:26-29 
ใหค้วามมัน่ใจในการไดรั้บอภยัโทษ   1 ยอห์น 1:9 
                            2 โครินธ์ 4:16-18 
                        ดุดี 16:9-11 

        1 โครินธ์ 15:42-44 
2.3.                      ฏิบติั 

เช่น ไปเยีย่มเยยีนต่อใหก้ารช่วยเหลือทางการเงิน 

3. การพยายามฆ่าตัวตาย 

3.1. แยกแยะความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีกลดักลุม้สาหสักบับุคคลท่ีวางแผนฆ่าตวัตาย และบุคคลผู้
ขู่จะฆ่าตวัตาย 

3.2. หาทศันวสิัยท่ีถูกตอ้ง ตั้งใจรวบรวมขอ้มูลท่ีท่านไดรั้บจากบุคคลผูเ้ศร้าโศกนั้น อยา่กลวัท่ีจะถาม
ถึงเจตนาของเขา อยา่ทา้ทายเขา พยายามใหเ้ขาพดูไป 

3.3. แสดงความห่วงใยและบอกใหรู้้ถึงความหวงัขา้งหนา้บอกเขาวา่ท่านจะช่วยเขาไดอ้ยา่งไร 
3.4. ท าการปรึกษาโดยอาศยัพระคมัภีร์ 
พระเยซูทรงรักท่านมาก    ยอห์น 3:16 
                               าระโก 4:35-41 
                                     ุิสยาห์ 49:13-16 
                              ุุภาษิต 8:35 
3.5.                                  : 
จากทางโรงพยาบาล จากฝ่ายวชิาอาชีพ 

4. วกิฤติกาลเผชิญหน้า เช่น ความล้มเหลว อบัุติเหตุ การตัดทอน 

4.1. หนุนใจให้เขาไดเ้ห็นการคุม้ครองและ 
      การดูแลอารักขาของพระเจา้    โรม 8:28 
4.2. เนน้เร่ืองการอา้งสิทธ์ิในความรักและ 

                         
4.3.                                       
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ไดเ้ห็นขั้นตอนท่ีจะตอ้งท าต่อไป อธิษฐานกบัเขาในตอนน้ี 
4.4.                                    

                     เอเฟซสั 3:20; 
สดุดี 27:1-2 

                     1 เปโตร 5:7 
                              มทัธิว 6:26 
ฤทธ์ิเดชแห่งการอธิษฐาน       ุุดี 50:15;  

ฟีลิปปี 4:6;7 
ฟ้ืนฟูความไวว้างใจในพระเจา้    สดุดี 68:19 

4.5. ใหค้วามช่วยเหลือเชิงปฏิบติั 
เช่น งานบางเวลา                                  

        

            ุุดี                                                                     า  
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บทที ่10 เราจะให้การปรึกษาได้อย่างไร 

1. จงสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ 

1.1. ตอ้นรับเขาดว้ยไมตรีจิตและความเมตตา 
1.2. สร้างความไวว้างใจของเขาในตวัท่าน 
1.3. ใหค้วามสนใจต่อเขา และสังเกตการส่ือสารท่ีมิใช่ค าพดู 

2. จงหนุนใจท าให้เกดิการส่ือสาร 

2.1. ขอใหเ้ขาเล่าใหฟั้งวา่ 
- เขารู้สึกอยา่งไรเก่ียวกบัปัญหาขณะน้ี 
- ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือใด 
- และเป็นมาอยา่งไร 

2.2. ฟังดว้ยความตั้งใจ และสะทอ้นความรู้สึกดว้ยความไว 
2.3. ใชค้  าถามเชิงกลยทุธ์เพื่อหาขอ้มูล 
2.4. สรุปสถานการณ์หรือประเด็นใหเ้ขาฟัง 

3. จงประยุกต์พระวจนะของพระเจ้า 

3.1. ช่วยใหเ้ขายอมรับพระคมัภีร์ 
3.2. ในการปลอบโยนและเผชิญหนา้จงกล่าวและใชพ้ระวจนะของพระเจา้ 
3.3. หนุนใจให้เขาเช่ือฟังพระวจนะพระเจา้ 

4. จงพึง่ในพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

4.1. จงไวต่อการทรงน าและการสะกิดใจโดยพระวิญญาณ 
4.2. ด าเนินการตามการส าแดงของพระวิญญาณ 
4.3. ด าเนินการดว้ยของประทานตามท่ีพระวิญญาณทรงน า 

5. จงอธิษฐานกบัผู้มาขอปรึกษา 

5.1. มอบสถานการณ์และผูม้าขอปรึกษาไวก้บัพระเจา้ 
5.2. ใชสิ้ทธิอ านาจปราบวิญญาณชัว่ 
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5.3. ด าเนินการในการอธิษฐาน 
- สารภาพบาป 
- ละทิ้ง 
- อา้งสิทธ์ิอ านาจในการรักษา 
- อวยพร 

6. จงยุติการปรึกษาด้วยความเช่ือมัน่ 

6.1. ใหค้วามมัน่ใจวา่พระเจา้รักเขาและวา่ท่านพร้อมท่ีจะพบกบัเขา แต่อยา่สร้างทศันะวา่ท่านจะเป็น
ท่ีพึ่งของเขา 
6.2. หนุนใจให้เขาปฏิบติัตามแผนการท่ีตกลงไวแ้ละก าหนดเวลานดัคร้ังต่อไป 

การบ้าน 

แสดงบทบาท : ด าเนินการในการปรึกษากบัคนหน่ึงท่ีมีปัญหาวา่คู่สมรสไม่สัตยซ่ื์อต่อเขา หรือ คนท่ี
มีปัญหาในดา้นการเงินใหส้มาชิกกลุ่มคนอ่ืน ๆ สังเกตการณ์และวจิารณ์ 


