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1. ทานนํากลุมยอยศึกษาพระคัมภีรได 
คริสเตียนทั่วโลก กาํลังเปนพยานถึงพลงัของกลุมยอยศึกษาพระคัมภีร ซึ่งเปนเพราะความหวิ

กระหาย ในความรูเกี่ยวกับพระคาํของพระเจา สิ่งเหลานี้กาํลังกระจัดกระจายอยูทุกหนทกุแหง การ
สามัคคีธรรมเลก็ ๆ นอย ๆ หรอืการถามตอบเกี่ยวกบัพระวจนะของพระเจา ตลอดจนต้ังใจท่ีจะ
ประพฤตติามของพ่ีนองเหลานี้ นาํไปสูประสบการณและการพัฒนาฝายวิญญาณจิต หลายครั้ง
ประสบการณเหลานั้น นาํไปสูความตื่นตัวฝายวิญญาณจิตดานอืน่ ๆ ดวย 

เร่ืองของกลุมยอยนี้มิใชเร่ืองใหมเลย เกอืบสองพันปมาแลวท่ีสาวกของพระคริสตไดพบปะกัน
ในบาน เพ่ือเรียนพระคาํของพระเจา อธิษฐานสามัคคธีรรม และแสวงหาการรับใชพระเจาในวิธตีาง ๆ 
หนังสอืกจิการบันทึกเร่ืองราวอนันาประทับใจของบุคคลเหลานั้น ท่ีพวกเขาไดทําตามมหาบัญชาของ
พระครสิต 

แมมีเพียงคนเดียวท่ีประสงค และหิวกระหาย ท่ีจะกระทําตามน้าํพระทัยพระเจา ก็เพียงพอท่ีจะ
กอตัวขึน้เปนกลุมได อีกแงหนึ่งแมเพียงกลุมเดียว ก็ยอมจะมีผลกระทบตอชุมชน หรือ สถานท่ีทํางาน
หรือในหอพักนกัศึกษา แมกระท่ังในกองทัพก็ได ผลท่ีตามมาก็คอื มีสาวกอยูเต็มไปหมดในชุมชน ท่ี
ยอมยึดม่ันอยูในความจริงของพระเจา ทานเปนอีกผูหนึ่งท่ีจะกาวเขามามีสวนดวย 

เปาหมายของกลุมอภิปราย 
สิ่งท่ีกลาวในหนังสอืเลมนี้เกี่ยวกับกลุมอภิปรายยอย เกี่ยวของกับการเตรียมตัวและศึกษาเปน

สวนตัวของสมาชกิแตละคนในกลุม กอนท่ีเขาจะเขากลุมกนั มิเชนนัน้แลว การอภิปรายจะเปนเร่ืองของ
คนบางคนในขณะที่ทุกคนจะตองใชเวลารวมกนั “แบงปนความนาเบ่ือหนาย” ก็อาจมีคนสองคนท่ี
เตรียมมาบาง แตเขาจะไมมีโอกาสไดเรียนรูจากคนอื่น ๆ เลย ในท่ีสุด ทุกคนก็จะหมดความประทับใจท่ี
จะรวมกันในกลุม 

ดังนั้น เปาหมายของกลุมยอยศึกษาพระคัมภีรแบบอภิปราย ก็คอืการนาํเอาสิ่งท่ีแตละบุคคลได
เรียนรูกนัมากอนแลว นาํมาแบงปนกนัและสนทนากนั 

กลุมท่ีประสพความสาํเร็จ 
- มีสิ่งกระตุนเตือนใหสมาชิกทุกคน เตรียมตัวศึกษาเปนสวนตัวกอนเสมอ ๆ 
- ชวยทานใหไดรับในสิ่งท่ีตนเองยังไมเคยไดรับมากอน โดยการรับคาํสอนหรือความผดิจาก

ผูอื่น แลวทาํใหมีความคิดในดานอื่น ๆ ขยายออกไป 
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- เสริมสรางบรรยากาศแหงการยอมรับซึ่งกนัและกัน ดวยความรักเมื่อเปนเชนนั้น ยอมทําให
การสมทนาเต็มไปดวยขอเท็จจริงทุกคนจะพูดในสิ่งท่ีตนไดค นมา แมกระท่ังแบงปนคาํถามหรือความ
ตองการของตนเอง 

- สรางความม่ันใจใหกับสมาชกิในกลุม ทําใหเขามีอสิระในการพูดพระคาํของพระเจา โดยไม
หวาดกลัว หรอืเคอะเขินหรือไมกลัวการวิพากวิจารณ 

- เปนการเสริมสรางสามัคคธีรรมของคริสเตียน ซึ่งในท่ีสดุยอมทําใหทุกคนมีความสัมพันธอัน
ดีตอกันเอง ไมตองเปนพิธีรตีองเทาไรนกั ทานยังอาจเรียนรูในการอธิษฐานรวมกัน และรับแบกภาระ
ของกันและกนัดวย 

- เปนเคร่ืองมือในการสรางคริสเตียนใหเจริญเติบโต และยังชวยเขาใหชวยคนอืน่ใหมีจติ
วิญญาณท่ีเจริญเติบโตขึ้นดวย การศึกษาพระคัมภรีในกลุมยอย เปนสิ่งท่ีดีทีสุ่ดอยางหนึ่งในการทาํตาม
พระบัญชาของพระเยซูคริสต ในการสรางสาวกแกชนทุกชาต ิ

กลุมอภิปรายเหลานี้ทาํอะไรบาง 
กลุมอภิปรายมิใชการบรรยายโดยนกัวิชาการ หรือผูเชี่ยวชาญที่เต็มไปดวยความรู การบรรยาย

ไมจําตองมีอยูในกลุมอภิปราย เพราะสมาชิกแตละคน ไดเรียนรูบทเรียนท่ีมีอยูลวงหนาแลว จนทําให
พวกเขานาํสิ่งท่ีไดเรียนมาลวงหนานั้นมาอภิปรายกนัไดเลย 

ในกลุมอภิปรายนี้ จะตองไมมุงแตจะมีการสนทนากันไปเรื่อยโดยปลอยใหคนท่ีชอบนั่งเงียบ ๆ 
หมดความสนใจ ซึ่งจะทําใหเขาไมกลับมารวมในกลุมอีก ท้ังนี้ เพราะเราไมเปดโอกาสใหเขาแบงปน
บาง การสนทนาโตตอบกนัท่ีดใีนกลุมนั้น จาํตองมีการแบงปน เรียนรู แและคนหาสิ่งใหม ๆ 

พระคาํของพระเจามีชีวิต และการเปลี่ยนแปลงในตวัแตละบุคคลนั้นเปนงานของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ผูนาํกลุมท่ีเกงยอมจะเปนเสมือนหนึ่งประธาน หรือผูคอยชีแ้นะ แตไมใชคนใชอาํนาจหรือเปน
ครูบาอาจารยเพราะเขาตระหนกัดีวาพระคาํของพระเจานั้นแหละท่ีมีอาํนาจ และพระวิญญาณบริสุทธิ์
นั้นแหละท่ีเปนอาจารยสอน 

หนังสอืเลมนี ้ เพียบพรอมไปดวยหลกัการในการนาํกลุมยอยศึกษาพระคัมภรี ใหศึกษาพระคาํ
แบบอภิปราย หากทานกาํลังวางแผนท่ีจะเริ่มต้ังกลุมเปนคร้ังแรก หนังสือเลมนี้จะเต็มไปดวยคาํอธิบาย
มากมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุม และใหกลุมดําเนินไปอยางดี ถาหากวาทานกาํลังแสวงหาวิธีการดี ๆ ท่ี
จะนาํมาใชในกลุมที่มีอยูแลวท่ีทานเปนผูนาํอยู ใหอานแลวอานอกี หนังสอืเลนนีจ้ะเต็มไปดวยบทเรียน 
และแนวความคิดท่ีจะนาํไปใชไดเลย 
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2. ตั้งกลุมยอยศึกษาพระคัมภีรอยางไร 
ความสาํเร็จใด ๆ เกิดขึ้นไดดวยคาํอธษิฐาน กอนท่ีจะเชือ้เชิญใครเขาไปในกลุมศึกษาพระคัมภีร 

ใหเริ่มตนดวยการอธษิฐานเปนประจําเพ่ือพระเจาจะทรงนาํใหไดกลุมท่ีพระองคพอพระทัย เพื่อท่ี
พระองคจะนาํความเปนน้าํหนึ่งใจเดียวกนั และเพ่ือพระองคจะนาํทานในการเปนผูนาํและหนนุใจคน
เหลานั้น 

กลุมศึกษาพระคัมภีรจะออกมาในรูปใด แนนอนกข็ึ้นอย ูกบักลุมคนท่ีทานไดเช้ือเชิญเขามาดวย 
ไมวาจะเปนประเภทคูท่ีแตงงานแลว หรือคนโสด หรือแมบาน หรือนกัธุรกิจ หรอืผูชรา หรือเพือ่นบาน
ใกลเรือนเคียงหรือเพ่ือนพ่ีนองในคริสตจักร คนเหลานั้นก็อาจจะเปนคนท่ียังไมรับเช่ือหรอื เปนคริส
เตียนแลว หรือคริสเตียนประเภทปสองป หรือคริสเตียนใหมหรือ ทหารผานศึก แมกระทั่งเปนพวกท่ีมา
ผสมผสานกนัก็ตาม 

รานหนังสอืคริสเตียนแถวบานของทานคงจะมีหนังสอืหลาย ๆ ประเภท หนังสอืเหลานั้นอาจ
เกี่ยวกับการศกึษาเปนเร่ือง ๆ ท่ีกลุมกาํลังสนใจอยู หรือเปนหนังสอืท่ีแบงยอยออกไปตามกลุมอายุ หรอื
แมแตหนังสอืประเภทท่ีเกี่ยวกับครสิเตียนในแตละระดับ ทานจะตองแนใจวา บทเรยีนท่ีทานเลือกจาก
รานหนังสอืจะเหมาะสมกับความตองการของกลุม 

บทเรียนนั้นจะไมงายหรอืยากจนเกินไป หรือยาวจนเกนิไป และสามารถใหทุกคนในกลุม
นําไปใชไดในชวิีตประจาํวันของพวกเขา 

หากสิ่งท่ีทานเลอืกนั้นเปนสาํหรับเรียนรวมกันในกลุม ใหรวบรวมบทเรียนตาง ๆ แลวเลอืกเอา
สัก 3 ชุดท่ีคิดวาพอใชได แลวใหคนในกลุมเปนผูตัดสนิใจกันเองวาเลมใดเหมาะสมท่ีสดุสาํหรับพวก
เขา อาจมรีานหนังสอืบางแหงอนญุาตใหทานนาํตัวอยางหนังสอืกลับไปตัดสนิใจกนัเองกอนได 

หากทานตองการใชบทเรียนกับเพ่ือนสมาชิกในครสิตจักร ใหปรึกษาศิษยาภิบาลของทานหรอื
พ่ีนองผูรับใชคนอื่น ๆ ในครสิตจักรเสียกอนบางคร้ังอาจจะมีการเช้ือเชิญคนอืน่ ๆ โดยติดประกาศท่ี
บอรด หรือรายการของครสิตจักร บางทีทานอาจจะตองการติดตามคนเหลานั้นท่ียังไมเขมแข็งฝาย
วิญญาณเทาไรในทองถิ่นของทาน หรือใชกลุมยอยนีใ้นการนาํดวงวิญญาณเพ่ือนของทานท่ียังไมเปน 
คริสเตียนในทองถิน่ของทานหรือในท่ีทํางานของทาน การหาบทเรียนท่ีเหมาะสมในการศึกษารวมกนั
นั้นจะชวยใหทานตอบสนองความตองการของกลุมไดอยางดีท่ีสุด 

ทานจะตองเชื้อเชิญแตละคนเขากลุมเปนสวนตัวทุกคน และติดตอกับเขาในอกีสองสามวันถดั
มา จะตองใชความเปนกันเองกับเขาจริง ๆ  ขออยาใหคิดถึงเขาแตเพียงสมาชิกในกลุมเทานั้นเอง 
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บอกรายละเอียดตาง ๆ เรื่องของกลุมนี้ และคนท่ีทานเช้ือเชิญใหเขามาในกลุม ใหบอกเขาวา 
สิ่งท่ีทานจะทาํรวมกันกับเขามีอะไรบาง มีการประชุมเม่ือไร และมีบทเรียนท้ังหมดกีส่ัปดาห การเรียน
ครั้งแรกนั้นไมควรจะเกนิกวา 6-8 สัปดาหก็เพียงพอ แลวหลังจากนั้นคอยวางแผนกันทีหลังตอไป 

ขอควรปฏิบัติ 
หองเรียนท่ีรอนเกินไปหรือเย็นเกินไป มีเสยีงเด็กหรือสัตวเลี้ยงรบกวน หรือการประชุมแบบ

ยืดยาว ยอมจะทาํใหคนในกลุมเบื่อหนายและไมต่ืนเตน สิ่งตอไปนี้เปนสิ่งท่ีทานควรจะวางแผน
ลวงหนาในฐานะท่ีเปนผูนาํอยูในกลุม 

การเรียนในบรรยากาศทีส่ะดวกสบาย หองเรียนที่เย็นพอสมควร มีโตะเปนสดัเปนสวน หรือ
อาจเปนหองโถงในหอพกั ยอมมีบรรยากาศดีทาทีของทานและการโนมนาวจิตใจ ก็ชวยใหมีมิตรภาพท่ี
ดี มีความเปนกันเอง และมีความจริงใจในการแบงปนและค นหาความรูรวมกัน 

ใหจัดรูปแบบท่ีเหมาะสม ทานอาจใหนั่งเปนวงกลม เพ่ือทุกคนจะมองเห็นกนัได และสนทนา
กันไดกับคนอื่นอยางงายดาย แลวตัวทานเองก็เชนกนั จะตองอยูในตําแหนงท่ีมองเห็นทุกคนได 

แสงสวางภายในหอง เพราะแสงสวางท่ีเพียงพอยอมจะทําใหบรรยากาศในหองดีดวย 
การถายเทท่ีดี มีการปรับอุณภูมใินหองใหเหมาะสม 
การปองกนัสิ่งรบกวน เชน สัตวเลี้ยง ทีวี วิทยุ ซึ่งจะดึงความสนใจใหหมดไป และทานอาจจะ

ตองจัดหาพี่เลี้ยงเด็กเลก็คอยชวยดูแลเด็ก ๆ ของทานเองและคนอื่น ๆ บางก็ยิ่งดี 
ทานอาจจะคนพบเรือ่งอืน่ ๆ ท่ีทานจะตองจัดการในฐานะท่ีเปนผูนาํ แตตองจําไวเสมอวาการ

เตรียมตัวท่ีสาํคัญและดีท่ีสดุของทานก็คอืการอธษิฐาน 
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3. การพบกันครั้งแรก 
การพบปะกันคร้ังแรกเปนเร่ืองสาํคญั ท่ีเราไมควรจะมองขามไปความประทับใจในการพบกนั

นี้จะมีอิทธิพลตอการพบกนัในคร้ังตอ ๆ ไปในอนาคตดวย 
ทานจะตองจดจาํไวเสมอวา หลังจากการพบกันครั้งแรกนีแ้ลว ทานก็จะพบกับทุกคนตอ ๆ ไป

ในกลุมอภิปราย ทานเปนผูนาํ มิใชผูอาํนวยการ อยาเสแสรงแตใหซื่อสัตย อยาทาํในสิ่งที่เลยเถิดเกนิไป 
แตใหซกุซอนความม่ันใจท่ีมอียู เพราะทานไดวางแผนมาเปนอยางดีแลวในการท่ีจะรับใชในกลุมพ่ีนอง
เหลานี้ และทานทราบดีอยูแลววาควรจะทาํเชนไร 

ประการแรก ทําความคุนเคยกับทุกคนกอน ทานจาํตองรูจักทุกคนกอนท่ีจะมีการอภิปรายอยาง
ตรงไปตรงมา และมีการตอบสนองตอกันและกนั พอทุกคนมาถึงแแลว ก็ใหทําความรูจักกันกอน และ
ขอใหแนใจดวยวาทกุคนรูจักกนัท่ัวถึง 

ในการชวยใหคนเหลานัน้รูจกัช่ือของกนัและกัน ทานจะตองเรียกชื่อคนเหลานั้นซ้าํ ๆ บอย ๆ 
เทาที่จะทาํได 

ชวยคนเหลานั้นใหรูจักกันเอง โดยใหแตละคนแนะนาํตัวของเขาเองกับคนอืน่ ๆ ตองจาํไว
เสมอวาผูใหญมกัจะเรียนรูไดมากกวา หากการเรียนรูนั้นเปนแบบกันเอง มีบรรยากาศเบา ๆ ไมเครียด 
เพ่ือท่ีจะใหเขาไดเร่ิมพูดถึงตัวของเขาเอง และเร่ิมตนดวยสิ่งท่ีเกี่ยวกับตัวทานนอยที่สดุ การพูดถึงชือ่
บานเกิดเมืองนอน อาชีพ เปนการเร่ิมตนท่ีดี โดยที่ตัวทานในฐานะผูนาํเร่ิมตนกอน ทานก็จะไดปูทางให
คนอื่นทราบวาเขาควรจะทาํอยางไรบางตอไป ในความสัน้ยาวขนาดใดได 

การสอบถามสิ่งแปลก ๆ อืน่ ๆ หรือสิ่งท่ีไมสาํคัญเทาไรนัก จะชวยใหบรรยากาศไมเครียด มี
ความเปนกันเอง แทนท่ีจะใหแตละคนตอบคาํถามเดียวกันเสยีท้ังหมด ทานอาจทําการดแลวเขียน
คําถามตาง ๆ ในการดนั้น แลวใหแตละคนจับการดนั้น ๆ คนละใบ ซึ่งมคีาํถามตาง ๆ อยูในนั้น 
ยกตัวอยาง  

ครูท่ีสอนช้ัน ป.4 ของคณุเวลานั้น ช่ืออะไร  ลองบอกพวกเราบางสิ่งบางอยางเกี่ยวกับตัวเขาดู 
รถยนตประเภทไหนทีคุ่ณชอบท่ีสุด 
คุณเคยมีเพ่ือนหญิงคนแรก หรือเพือ่นชายคนแรกมากอนไหม ชื่ออะไร ลองเลาใหพวกเราฟง

เกี่ยวกับตัวเขาบาง 
เวลาฝนตก คุณชอบทําอะไรในบานมากที่สดุ 
ทานอาจจะบอกถึงสิ่งท่ีทําใหแตละคนเขามาถึงพระเจา และมีอะไรบางท่ีทําใหทานตอง

การศึกษาพระคาํของพระเจา จาํไว ในฐานะผูนาํ เราจะตองบอกคนอื่น ๆ  ในสิ่งเหลานีก้อน 
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หากทุกคนในกลุมเปนคริสเตียน หรือ รูเร่ืองพระเจาอยูบางแลวทานอาจจะเรียกแตละคนให
เร่ิมตนเปนพยานวาเขารูจักกับพระเจาอยางไร ในการทาํเชนนี้ สาํหรับช้ันท่ีเราต้ังขึ้นเพ่ือนาํวิญญาณ 
หรือมีคนไมเปนคริสเตียนมาก ๆ ก็ไมจาํเปนตองทาํเชนนัน้ก็ได 

ประการท่ีสอง ใหอธิบายวาในช้ันน ี้จะมีการเรียนพระคัมภีรอยางไรและมีการอภิปรายกัน
อยางไร ก อนท่ีจะเร่ิมตนอธิบายอะไร ใหใชเวลาอธษิฐานแลวทูลขอพระเจาใหเปนผูนาํสอนกลุม
อภิปรายรายนี้โดยพระคาํของพระองคเอง 

สิ่งสาํคัญอีกประการหนึ่งคอื ทุกคนจะตองมีความคดิเห็นพองตองกนัในมาตรฐานเดียวกันดวย 
ทานในฐานะผูนาํใหแนะนาํมาตรฐานอืน่ ๆ แตอยาใหระบบเผด็จการ โดยบอกวาจะตองเปน

อยางนัน้อยางนี้ ใหพูดเหมอืนอยางนีว้า “ทุกคนเห็นดวยไหม หากจะตองมีการไปเตรียมตัวศึกษา
บทเรียนดวยตัวของเราเองกอนท่ีจะมาพบกันในแตละสัปดาห” ทุกคนกค็วรจะยอมรับโดยปริยายวา 
การไปเตรียมตัวบทเรียนในระหวางสัปดาหนัน้มีความสาํคญั 

หากทานมิไดทําเชนนั้นแลว (ในขณะท่ีมีการรับคนใหมเขามารวมกลุม) ตอนนี้กถ็ึงเวลาท่ีจะ
เร่ิมแนะนาํบทเรียนท่ีจะเรียนรวมกนั ถามอีะไรท่ีจะตองใชในกลุมนี้ ใหดูผาน ๆ ในสารบัญ หรืออรัมภ
บท หรือขอแนะนาํตาง ๆ ในบทเรียนนั้น ๆ เพือ่ชวยใหทุกคนมคีวามสนใจมากขึน้วนไปรอบ ๆ กลุม
โดยใหแตละคนอานคนละยอหนา หยุดแลวอภิปรายในสิง่ที่ไดอานมาแลว หรอืบางคนอาจมีคาํถามก็
ใหถามได แลวใชเวลาตอบทันที ทานกอ็าจจะตองอธบิายเพ่ิมเติมวาภายหลังการศกึษาบทเรียนนี้จะมี
อะไรบางเกิดขึน้ และบอกเหตุผลวาทําไมทานจึงคิดวาบทเรียนเหลานี้มีประโยชน แลวทุกคนจะไดรับ
พระพรในเร่ืองนี ้

ประการท่ีสาม กค็อืการใหคนเหลานัน้เริ่มทําบทเรียนของเขาเองในการพบกนัคร้ังแรกนัน้ควร
จะมีความกระตอืรือรนมากหนอย โดยเฉพาะถามีการเตรียมตัวบทเรียนมาบางเลก็นอยกอนดวยย่ิงดี 
แลวบอกใหพวกเขาเริ่มไปศึกษาเนื้อหาสาระตาง ๆ ในสปัดาหตอ ๆ ไป (ถาเปนไปไดใหเตรียมพระ
คัมภีรสักสองสามเลมแจกใหคนท่ีไมมีดวยก็ยิ่งดี) การทําเชนนี้คงจะใชเวลาไมเกนิระหวางหาถึงสิบ
นาที 

แลวบอกพวกเขาใหแบงปนกับคนอื่น ๆ ในกลุมบาง ถึงเร่ืองยอ ๆ ท่ีพวกเขาไดคนพบจากพระ
คําของพระเจา ในชวงนี้ไมจาํตองใชเวลามากมายนกัในการอภิปราย สัปดาหตอ ๆ ไปกค็งจะมีเวลามาก
ขึ้น เพียงแตเราจะใชเวลาเชนนี้ท่ีจะทําใหคนเห็นความสนใจ ความสาํคัญและมีสวนรวมจริง ๆ ทาน
อาจจะพูดอยางนีก้็ไดวา “เรายังไมมีเวลาอภิปรายเวลานีแ้ตไมทราบวาพวกคุณเห็นอะไรในท่ีนี้บางไหม
...” หรือ “ขาพเจามีเร่ืองนาคิดทีจ่ะแบงปนในสัปดาหหนา เพียงแตขอใหเราไปเตรียมตัวมากอนกแ็ลว
กัน” 
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ในการพบกันคร้ังแรกนี้ อยาลืมวาหามไปตําหนิคาํตอบตาง ๆ ท่ีดูเหมือนไมเขาทา ใหเราสราง
ความจริงใจ และใชคาํพูดท่ีดี แลวจะทําใหทุกคนมกีาํลังใจ หากทานจะชมคนท่ีทาํดีอยูแลวดวยจริงใจ 

จนถึงในตอนทายของการพบกันครั้งแรก ใหนาํทุกคนอธิษฐานสั้น ๆ หากไดกะเวลาเอาไวแลว
อยาเกนิเวลาจนเกินไป เราตองระวังในเร่ืองนี้ดวย 

ในการแยกจากกัน ย้าํเตือนทุกคนเรือ่งเวลาและสถานที่นดัพบกันในคร้ังตอไปอกีคร้ังหนึ่ง และ
ยํ้าเตือนในเร่ืองท่ีเรามอบหมายใหเขาทําเปนการบานดวย 
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4. การตั้งคําถามกุญแจนําไปสูการอภิปราย 
ผูนํากลุมท่ีดีก็ยอมจะชวยคนอื่น ๆ ใหพบความจริงของพระคัมภีรดวยตัวของพวกเขาเอง ดังนัน้

เขาตองรูจักถามคาํถามทีต่รงเรือ่ง และคาํถามเหลานี้กจ็ะเปนแนวนาํไปสูการอภิปรายกัน ซึ่งชวยคนใน
กลุมใหคนพบสิ่งใหม ๆ ในสิ่งท่ีเขากาํลังศึกษากันอยูได 

“การเริ่มตนตั้งคําถาม” โรเบิรต หลุยส สตีเวนสัน กลาววา “ก็เปนเหมือนการเร่ิมขวางกอนหิน 
ทานนั่งอยางสงบบนเนินเขา ในขณะท่ีหินขวางไปแลว ใหขวางอีกกอนตามไปทันที 

คําถามท่ีดียอมมคีุณคา เพราะ 
- จะชวยทานใหเข าใจเพ่ือนในกลุมวามีความเขาใจพระคัมภีรมากนอยเพียงไร 
- จะชวยใหทุกคนในกลุมใชความคดิของเขา 
- จะชวยปองกันผูนาํในกลุม ท่ีจะใชเฉพาะความคิดเห็นของตนเองฝายเดียว 
- จะชวยใหคนในกลุมคนพบความจริงฝายวิญญาณดวยตัวของเขาเอง 
ผูนําการอภิปรายจะถามคาํถามท่ีชวยใหคนอืน่เริ่ม “คนพบ” ดวยตวัของเขาเอง ผูนาํมิใช เปนครู 

เขาเปนเพียงผูท่ีจะนาํและมีสวนรวมในกลุมเทานัน้เอง เขาจะใชคาํถามท่ีจะชวยใหคนในกลุมคนพบ 
เขาใจและประยกุตความจริงของพระคัมภีรนั่นเอง 

เขาจะทําเชนนี้ คือ 
- เร่ิมตนอภิปราย 
- นาํการอภิปราย 
- สรุปการอภิปราย 
และชวยสมาชิกในกลุมคนอืน่ ๆ ใหรูจักนาํสิ่งท่ีไดเรยีนรูกนันั้นไปใช 
การเร่ิมตนดวยคาํถามท่ีดี ก็คอื การเร่ิมถามคนในกลุมวาเรื่องท่ีพวกเขาไดไปเตรียมมานั้น เขา

ไดรับอะไรบาง นัน่เราอาจจะเริ่มถามเขาวา “ในขอความตอนนี้...คณุคนพบอะไรบาง” “ลองสังเกต
คําถามนี้สิ...ดูวามีอะไรนาสนใจ” “ลองดูพระคาํตอนนี้...มีอะไรประทับใจคุณบาง” 

การนาํอภิปรายกค็ือ การทําใหกลุมดําเนนิไปอยางไมขาดตอนแลวนาํเอาหลักการท่ีไดรับ
ภายในกลุมนี้เองมาแบงปนกัน ทานอาจเร่ิมถามเขาวา “มีคนอื่นอีกบางไหมท่ีจะเสนอแนะความคิดเห็น
ในเรือ่งนี”้ “มีใครบางเห็นสิ่งอื่นแตกตางไปในพระคาํตอนนี้บาง” “มีใครอยากเพิ่มเติมอะไรบาง” 

หากการอภิปรายเร่ิมออกนอกลูนอกทางจากพระคัมภีร ท านควรจะเริ่มนาํเขากลับมา ทานอาจ
พูดวา “เรื่องท่ีเรากาํลังอภิปรายนั้นนาสนใจอยู แตขอใหเราวกเขาเร่ืองนีก้ันกอนดีไหม” หรือ “เร่ืองนีร้อ
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ไวอภิปรายในคราวตอไปดีไหม” แลวหลังจากนัน้ ก็ใหเสนอแนวความคิดท่ีนาํไปสูคาํถามอื่น ๆ ใน
สวนท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองของพระคัมภรีท่ีกาํลังศึกษากันอยู 

บอยครั้งในระหวางการอภิปราย อาจมีบางคนถามวา “นีห่มายความวาอะไร” ก็เปนการดีท่ีจะ
อภิปรายกันตามท่ีบุคคลนั้น ๆ ถามขึ้นมาเพราะเทากับเรากาํลังสนใจในสิ่งที่บุคคลนัน้ ๆ สนใจดวย แต
การอภิปรายความเปนเรือ่งประติดประตอกันใหติดกับเร่ืองแรกกแ็ลวกัน 

เราคงจะไดรับทราบสิ่งท่ีนาสนใจสองประการ ในกลุมอภิปรายนีแ้ลว นั่นก็คอื การเร่ิมตน
อภิปรายและนาํการอภิปราย สิ่งเหลานี้ตางกใ็ชการต้ังคาํถามดวยกนัท้ังสิ้น 

ยังมีอีกสองประการท่ีสาํคัญท่ีทานจะตองทําก็คอื การสรปุคําอภิปรายและการชวยใหคนอื่น ๆ 
ในกลุมไดนาํสิ่งที่เรียนรูกันแลวไปใช ตอไปเรือ่งนีค้งจะใชเวลานอยกวาชวงแรก และมีการใชคําถาม
นอยลงตามไปดวยเชนกัน 

การสรุปคาํอภิปราย ทานจะตองทําเสมอในการประชุมทุกคร้ังคาํสรุปของทานก็คงจะเปนคาํ
สรุปตามท่ีกลุมไดอภิปรายกันไปแลว และกส็ามารถเปนแนวทางในการนาํไปสูการศกึษาเรื่องอืน่ตอไป 
ก็เพียงแตเริ่มถามนาํดวยคาํถามท่ีจะนาํไปสูหัวเรื่องอืน่ ๆ ตอไป แลวกจ็บลงแคนั้น 

ในตอนสรุป ตองไมลืมท่ีจะทบทวนสิ่งท่ีกลุมไดอภิปรายกันมามิใชเสนอเฉพาะความรูสึกนกึ
คิดของเราเทานัน้ และอยาเทศนาดวย 

ในการดําเนินการขั้นตอนท่ีสี่ กค็ือการชวยสมาชกิในกลุมใหนาํสิ่งที่ไดเรียนมาแลวไปใช 
นั่นเอง ทานกส็ามารถต้ังคาํถามอีกนั่นเอง หรืออาจจะเตือนใหเราระลึกถึงความจริง จากพระคาํของพระ
เจาท่ีจะนาํไปใชในชีวิตของเขาเอง ในที่นี้ทานกอ็าจจะชวยเขาใหระลกึถึงความจริงสาํคัญอันเปนหลกั
ความเช่ือของคริสเตียนในเร่ือง พระลักษณะของพระเจาคําพระสัญญาของพระเจา หรอืฤทธิ์เดชแหง
พระคาํของพระเจา และกอ็าจหมายถึง การชวยเขาใหเริ่มทําบางสิ่งบางอยางดวย เชน ท้ังทานและเขา
เหลานั้นควรจะเร่ิมตนทําอะไรบาง ในอันท่ีจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนในวิถีทางของพระเจา หรอื
ในมาตรฐานท่ีพระเจาวางเอาไวแลว ประการตอมาในการชวยเขากค็ือ นาํสิ่งท่ีจะไปใชไดนั้นมา
อภิปรายกันตอวา แตละคนจะใชไดอยางไร เพือ่วิญญาณจิตจะไดเจริญเติบโต 

การต้ังคาํถามในเร่ืองการนาํเอาไปใชนั้น ตองใชความระมดัระวังในการท่ีจะถามคําถาม 
เฉพาะท่ีเกี่ยวของกับสมาชกิในกลุมเปนสวนตัวจริง ๆ ใหถามแตละคนวาเขาจะนาํไปใชอยางไรบาง 
เพ่ือจะไดเปนประโยชนใหทุกคนในกลุมไดใชเปนแนวทาง 

มีวิธีหนึ่งท่ีหนุนใจใหแตละคน นาํสิ่งท่ีไดคนพบหรือเรียนรูกันแลวในกลุมไปใช กค็ือการให
แตละคนเขียนลงในเศษกระดาษวา เขาจะนาํหลักความจริงตามพระคาํไปใชอยางไรบาง แลวเขาก็จะนาํ
ผลของการนาํไปใชมาแบงปนกันในสปัดาหตอไปก็ไดวา ไดผลดีมากนอยเพียงไร การกระทําเชนนี้
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เทากบัชวยใหมีการบันทึกสิ่งละอันพันละนอย ในสิ่งที่เขาตองการใหพระเจาเปนผูนาํ และชวยเหลอืเขา
ในเรือ่งตาง ๆ  ที่เปนความสนใจของเขา 

เร่ืองการยํ้าใหนาํพระคาํของพระเจาไปใช ในการดําเนินชวิีตทุกวันเปนสิ่งท่ีขาดไมได เพราะ
เราม ักจะละเลยในเรือ่งนี้บอยคร้ังมากมีคาํถามสองประการ ที่ผูเช่ือท้ังหลายจะตองคาํนึงถึงอยูเสมอ เมือ่
ศึกษาพระคาํของพระเจา คอื ขาพเจามีความปรารถนาท่ีจะรับรูพระคาํของพระเจาเพียงไร และขาพเจามี
ความปรารถนาท่ีจะนาํพระคาํของพระเจาไปปฏิบัติเพียงไร พระคาํของพระเจามิไดประทานใหเราเพ่ือ
เราจะรูสกึพึงพอใจเม่ือไดอาน แตเพ่ือเปลีย่นแปลงทิศทางและการดําเนินชีวิตของเรา พระเจาประทาน
พระคาํเพื่อสาํแดงพระองคเองแกเราท้ังหลาย และตองการใหเราทาํตามสิ่งท่ีทรงสาํแดงนั้น ๆ ดวย 

ขาพเจาควรถามคาํถามอยางไร 
การสอบถามคาํถาม เปนวิธกีารท่ีดีมากในการกระตุนความคิด ดังนั้นหากทานจะไดเตรยีมตัว

มากขึ้น และพินิจพิจารณาคาํถามเหลานั้นทีจ่ะถามในกลุม ทานจะเปนผูนาํท่ีนาํไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสดุ 

มีเหตุผลหลกัประการหนึ่งในหลาย ๆ ประการที่ทานตั้งคําถามนั้นกค็อืท่ีจะชวยกลุมใหเขาใจ
หลักความจริงของพระคาํ คาํถามของทานจะชวยใหเขาคนพบพื้นฐานความจริงจากตอนนั้น ๆ  

เม่ือกลุมไดรับทราบหลกัความจริงจากพระคาํ ทานกค็วรจะถามคาํถามตามไปดวย เพื่อใหเขา
นําหลักที่เรียนมาไปใชในเหตุการณเฉพาะหนาได เชน “เมื่อพระคริสตสอนเราเร่ืองความม่ังคั่งนั้นเรา
จะนาํไปใชในการจับจายเงินทองของเราอยางไรได” นี่แหละคอื ชีวติจริงและการคาดคะเนลวงหนา ซึ่ง
ชวยใหกลุมไดรับทราบหลักการ และหลักปฏิบัตแิละรับพระคาํท่ีเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไดอยาง
แทจริง 

เม่ือทานถามคาํถามใหมองไปรอบ ๆ เพ่ือท่ีจะพบคนท่ีจะใหคาํตอบแกกลุม แลวทานอาจถาม
ตอไปวา “คนอื่นพบอะไรอีกบาง” หรือ “มีอะไรเพ่ิมเติมจากนี้บาง” (นี่คือแนวของการต้ังคาํถาม) ขอให
มองใหรอบ ๆ  อีกคร้ังหนึ่งวามีใครตองการแนะนาํเพิ่มเติมจากนัน้ในเร่ืองเดียวกันนี ้

ในการเร่ิมตนคร้ังแรกนั้น สมาชิกในกลุมอาจจะมองดูทานในขณะท่ีพวกเขาตอบคาํถาม แตถา
หากทานมีความอดทนและนาํเขาดวยคาํถามท่ีดี กลุมจะเร่ิมตอบสนองกันเองในกลุมมากกวาการท่ีจะ
มองไปแตเฉพาะตัวผูนาํเทานั้น น ั่นแหละคือการอภิปรายอยางแทจริง แทนที่จะมีตัวผูนาํเปนจุด
ศูนยกลางแตกลับมีกลุมเปนจุดศูนยกลาง 

วิธีท่ีจะเรียนรูเชนนี้อยางดีท่ีสุด กค็อื คาํถามตาง ๆ ที่จะเตรียมการนาํอภิปรายนั้นจะตองเขียน
ใสกระดาษลวงหนากอน 
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คําถามประเภทไหนทีจ่ะนาํใหมีการอภิปรายไดอยางดีที่สุด 
วิธีท่ีงายท่ีสุดท่ีจะนาํไปสูการอภิปรายไดกค็ือ เราจะตองไมถามคาํถามท่ีจะตอบวา ใช หรอื 

ไมใช เทานั้นเอง คาํถามดังตัวอยางตอไปนี้จะกระตุนใหมีการใชความคิด ยกตัวอยางเชน “คุณเห็นดวย
กับเรื่องนีแ้คไหน” 

คําถามอกีบางประเภท ท่ีจาํกัดคาํตอบเรากค็วรจะหลกีเลีย่ง ยกตัวอยาง เชน “พระคาํตอนนี้มี
หลักความจริงสามประการอะไรบาง” เพราะจะทาํใหกลุมเริ่มคิดตามแนวความคิดของเราเอง อันเปน
การจาํกัดความคดิของเขา เพราะแตละคนตางคิดวาทานมคีําตอบเฉพาะเทานั้น และเขาจะพยายามหา
คําตอบเฉพาะท่ีทานคิดไวนั้น ซึ่งจะนาํไปสูการประกวดความคิดซึ่งกันและกัน 

สิ่งท่ีดีกวาน ั้นกค็อื การถามแบบอภิปราย เพ่ือจะนาํไปสูคาํตอบมากมาย “ทําไมคิดวาเร่ืองนี้เปน
ความจริง?” เร่ืองนีส้าํคัญอยางไร? “ความจริงในเร่ืองนี้ จําเปนตอการดําเนินชีวิตในปจจุบันอยางไร?” 
“ทําไมคุณตองมีสวนรวมในเร่ืองนี้?” “เราจะเรียนจากเรือ่งนี้ไดอยางไร?” “เรื่องนี้เกี่ยวของกับใคร
บาง?” 

คําถามของทานเกีย่วของกับการเตรียมศึกษาพระคัมภีรไดอยางไร 
ทุกคนในกลุมจะตองเตรยีมตัวศึกษาดวยตัวเองกอน เขากลุมอภิปรายเขาจะตองใชขั้นตอนตาง 

ๆ ดังนีค้อื การสังเกต การตีความหมาย และการนาํเอาไปประยุกตใช 
การสังเกตนั้น คือ ความเพียรพยายามท่ีจะดูวาพระคาํตอนนี้กลาวอะไรบาง เปนแบบงาย ๆ และ

กระจางชดั 
การตีความหมายเปนอกีกาวหนึ่ง ท่ีจะหาความหมายแทของพระคาํเปนการตคีวามหมายของขอ 

หรือตอนนัน้ ๆ เพื่อท่ีจะเขาใจวาทําไมพระคัมภีรจึงมีขอความนี้บันทึกเอาไวดวย 
การนําเอาไปใช ก็คอื การนาํเอาความเขาใจจากการศึกษาพระคาํไปปฏิบัติตาม เปนการยอมรับ

วานั่นเปนเสียงของพระเจาสาํหรับเราแตละคนโดยตรง เราจะตองตอบสนองและเชือ่ฟง 
เม่ือทานเร่ิมปอนคาํถาม ยอมนาํใหสมาชิกในกลุมต้ังขอสังเกตในจุดเดียวกัน เชน “จากพระคาํ

ตอนนี้ทานไดคนพบอะไรบาง?” “ขอความตอนนี้มีอะไรนาสังเกต?” 
เม่ือทานถามนาํในขอความตอไปนี ้ ยอมทําใหสมาชิกในกลุมมีการตีความหมายในเร่ือง

เดียวกนั “ขอความนี้หมายความวาอะไร?” “คุณมีความคิดอยางอื่นนอกเหนือจากนี้อะไรบาง?” 
ขอสรุปที่จะนาํไปปฏิบัติตาม ท่ีทานกลาวในกลุมก็จะชวยใหสมาชกิในกลุม ไดนาํพระวจนะ

ไปใชในการดําเนินชีวิตของเขาได เพียงแตทานจะทบทวนขอความสาํคัญที่สดุ ท่ีไดมีการอภิปรายกัน
ไปแลว นาํเร่ืองนัน้ ๆ ใหเขาไปสัมพันธกับแตละคน 
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เม่ือสมาชิกของกลุมมีความพึงพอใจจากสิ่งท่ีไดพบเห็นในพระวจนะท่ีเขาไดเตรียมตัวมาแลว 
เปนการหลีกเลี่ยงการยัดเยียดความรู หรือการบรรยาย หรือการสอนใหแกเขา เพราะถาทาํเชนนั้น ยอม
กอใหเกดิความเย็นชาในการเรียนพระคาํ ตรงกนัขาม เม่ือเปดโอกาสใหมีการอภิปรายตามท่ีเขาได
คนพบมา จะสรางความสนใจไดมากกวา 

ความผิดพลาดที่มักเกดิข้ึนในการตั้งคําถาม 
พยายามหลกีเลี่ยงสิ่งตอไปนี ้
อยาถามคาํถามแบบไมชวนสนทนา แมจะไดมีการเขียนและเตรียมตัวมาอยางดีก็ตาม อยาถาม

คําถามแบบท่ีไมชวนใหเกิดการสนทนากันขอใหทานใชคาํพูดแบบธรรมชาติ 
อยากลวัความเงียบทีจ่ะเกดิขึ้นหลังจากถามคาํตอบ อยาหมดความอดทน หรอืขาดความแนใจ 

เปดโอกาสใหทุกคนใชความคดิ การรอทําใหคนอืน่เห็นความสนใจ และความเอาใจใสในตัวของทาน 
พึงจดจาํไววาความคดิอืน่ท่ีบางคนเสนอออกมาอาจจะไมสาํคญั หรอืตรงประเด็นเสียทีเดียว แตเม่ือเขา
ไดพูดมากขึ้นก็จะทําใหเราไดรับทราบความคิดของเขามากขึ้นดวย ถาทานรูสึกวามีการสนทนาในจุดท่ี
ยังไมสาํคญั หรือไมตรงประเด็น ขอใหถามคําถามตอไปเชน “คุณมีความคิดเห็นอืน่มากกวานี้หรือ
เปลา?” หรือ “มีอะไรเพ่ิมเติมจากนี้ไหม?” 

อยาจาํกัดตนเองใหเปนเพียงผูถามเทานั้น ผูนาํยอมมสีวมรวมในกลุมดวยเชนกัน การมอีสิระท่ี
จะแบงปนความคิดเห็นของตนเองเปนคาํตอบ หรือเปนขอสังเกต ยอมทาํใหเราไมครอบงาํกลุมมาก
จนเกินไป 

อยาถามคาํถามทีละสองคาํถามในเวลาเดียวกนั ใหถามทีละคาํถาม 
อยาถามคาํตอบท่ีตอบ ใช หรือ ไมใช เพราะจะไมนําไปสูการอภิปราย เชน “พระคริสตตายบน

ไมกางเขนเพ่ือไถเราใชไหม?” หรือ “ทานคดิวาพระคริสตเปนองคพระผูเปนเจาในชีวิตของทาน
หรือไม” คาํถามเกีย่วกับเรื่องนี้ ควรจะเปนดังนี้ “ทําไมพระครสิตตองตายบนไมกางเขน?” หรือ “ทาน
คิดวาพระคริสตควรจะเปนองคพระผูเปนเจาของทานในสวนใดบาง?” พยายามเลี่ยงคาํพูดเหลานีใ้นการ
ต้ังคาํถาม เชน คาํวา หรอืไม ใชไหม จริงไหม เชนนี้หรือ เชนนั้นหรือ จริงหรอืเปลา เปนตน แตควรจะ
ใชคาํเหลานี้มาประกอบในการต้ังคาํถาม เชน ทาํไม ใคร อะไร อยางไร เพราะอะไร มีเหตุผลอยางไร 
เปนตน 

อยาถามคาํถามท่ีชวนใหสับสนจนเกินไป ใหถามอยางกระจางแจงและเขาใจงาย 
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5. การจัดเตรียมบทเรียนตาง ๆ 

มี 4 วิธีการจดัเตรียมการอภิปราย 
หากกลุมของทานกาํลังใชบทเรียนพระคัมภีร แบบคําถามคาํตอบ วิธกีาร

ตอไปนีอ้าจจะเหมาะท่ีสุดสาํหรับกลุมนี้ เพ่ือที่จะนาํไปสูการอภิปรายในเรื่องทีแ่ตละคนไดเตรียมมา 
ประการท่ี 1 ใหวนไปรอบ ๆ กลุม และเปดโอกาสใหคนแรกตอบคาํถามขอหนึ่ง คนท่ีสองตอบ

คําถามขอทีส่องวนเร่ือยไป และใหคนอืน่ ๆ ที่ยังไมถึงคิวตอบคาํถาม เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมได 
วิธีนี้เปนวิธีท่ีดี สาํหรับคริสเตยีนใหมเพ่ิงจะเขารวมในกลุมศึกษาพระคัมภีรแบบอภิปราย ทาํ

ใหทุกคนมีความมั่นใจในการอภิปราย เพราะเขาทราบวาควรจะอภิปรายในจุดใด ในฐานะท่ีทานเปน
ผูนํา ทานไมจาํตองเตรียมคาํถามไวกอน 

ประการท่ี 2 ยังใหตอบคาํถามตามลาํดับขอ แตในวิธนีี้จะใหใครตอบกอนก็ได ไมจําตอง
เรียงลาํดับตัวบุคคล ผูนาํควรจะอานคาํถามตามที่บทเรียนกาํหนดไว แลวถามวา “ใครคิดวาจะตอบ
คําถามนี้ขอเชิญ” หรือไมเขาอาจจะไมตองอานคาํถามกอน และอาจพูดวา “ใครตองการตอบตําถามขอ 5 
บาง” 

วิธีนีอ้าจมีปญหา ในกรณีที่บางคนจะครอบงาํการอภิปรายไดแลวจะมีบางคนนั่งเงียบ
ตลอดเวลา บางทีผูนาํก็อาจจะตองถามคนท่ีนั่งเงียบอยู เชน “คุณมนูญ ชวยตอบคาํถามขอ 6 ใหเราได
ไหม?”  

ประการท่ี 3 ทานยังใชวิธกีารตามลาํดับ 1 2 3 ไปเรื่อยแตจะเพ่ิมเติมคาํถามบางประการ ท่ีทาน
ไดเตรียมมาไวกอนเขาไปดวยเพ่ือเพ่ิมความเขาใจและเขาลกึถึงประเด็นท่ีจะอภิปรายกันได 

ประการท่ี 4 วิธนีีจ้ะขึ้นอยูกับการเตรียมตัวของทาน ที่ต้ังคําถามตาง ๆ ไวกอน แทนที่จะเลอืก
อภิปรายตามหนังสือที่มีอยูทานจะนาํเปนตอน ๆ ไป ทานอาจจะนาํการอภิปรายเขาไปสูในกลุมใน
หัวขอการอธิษฐาน ยกตัวอยาง เชน “จากบทเรียนท่ีไดเรียนในตอนแรกนั้น มีอะไรบางท่ีเช่ือจะเปนสวน
สาํคัญมากท่ีสุดในเรือ่งของการอธษิฐาน?” 

คนหนึ่งคนใด หรอืหลายคนในกลุม สามารถเสนอความคดิเห็นเกี่ยวกับเรือ่งการอธษิฐาน แลว
ทานก็นาํการอภิปรายใหตอเนือ่งกันไปดวยการถามคาํถามอื่น ๆ  ตามท่ีทานเตรียมมาเอง 

วิธกีารนี้เปนการย้าํในกลุม การอภิปรายควรจะเปนการต อเนื่องกันภายใตหัวเร่ืองท่ีต้ังกนัไว 
มีสวนสาํคัญมากในเรือ่งนี้ ก็คอื สมาชิกทุกคนในกลุมจะตองมกีารเตรียมการมากอนจริง ๆ 

เนื่องจากวา การเตรียมการลวงหนาเปนการใหความสาํคัญและความหมายแทในกลุมอภิปรายนั่นเอง 
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การวางแผนการสอนคืออะไร? 
การวางแผนการสอน คอืการเขียนสิ่งท่ีทานตองการสอน และสิ่งท่ีทานตองการจะทําใน

ระหวางท่ีสอนอยูในกลุมแตละคร้ัง การวางแผนการสอนจะชวยทานในการวางระบบการสอน ตาม
แนวทางท่ีกลุมอภิปรายจะไดรับการพัฒนาขึ้น การวางแผนการสอนท่ีดีนั้นกค็อื ผูนาํกลุมอภิปรายจะ
เปรียบเสมือนแผนทีส่าํหรับนกัเดินทาง 

การเขียนแผนการสอนขึ้นมาเปนลายลักษณอกัษร จะชวยเพ่ิมความม่ันใจใหแกทานในเวลาท่ี
พบกันในกลุม และจะชวยใหทานนาํกลุมใหพิจารณาสิ่งท่ีคิดวาสาํคญัที่สดุ อันจะเปนการใชเวลาอยาง
ชาญฉลาด 

ใหทําตามสิ่งตอไปนีใ้นการวางแผนการสอน 
1. เขียนโครงรางคาํสอนตามอุปกรณ ท่ีกลุมจะใชออกมาลวงหนาถาหากอุปกรณการสอน

เปนไปตามบทของคูมอืศึกษาพระคัมภีร หัวขอยอยของแตละบทควรจะมีโครงรางท่ีดีควบคูกันไปดวย 
โครงรางเปนพ้ืนฐานของหัวขอตาง ๆ ท่ีจะทําการศ ึกษากนัประกอบกนัขึ้นจากหัวขอยอยตาง ๆ 

ในรูปแบบท่ีประติดประตอกันเสมือนหนึ่งชางกอสรางท่ีจะตองใชแบบพิมพเขียว ในการกาํหนดแนว
ทางการกอสราง ทานสามารถใชโครงรางนั้นเปนพ้ืนฐานในการสอน โดยจะมองดูควบคูกันไปได 

ในการนาํกลุมอภิปรายนัน้ โครงรางจะชวยทานในเรือ่ง 
- ทิศทางท่ัว ๆ ไปในการศึกษาพระคาํ 
- เตรียมคาํถามเพ่ือใชในการอภิปราย 
- ประเมินผลความคบืหนาของการอภิปราย 
- ย้ําในสิ่งท่ีอภิปรายกนั ใหตรงตามหัวเร่ือง 
2. ใหเขียนวัตถุประสงคของการสอนในคร้ังนัน้ หากสิ่งท่ีเราจะอภิปรายกันในคร้ังตอไปเปน

เร่ืองเกี่ยวกับ “เรียนรูน้าํพระทัยพระเจา” วัตถุประสงคท่ีเขยีนออกมานาจะเปน “เพ่ือเรียนรูการแสวงหา
น้ําพระทัยพระเจาและรูจักน้าํพระทัยของพระองคอยางแทจริง” 

ผูนํากลุมอภิปรายท่ีดี จะเริม่ตนดวยการแจงวัตถุประสงคใหกระจางแจง อยาใหสิ่งท่ีจะสอนนั้น
ผิดเปาหมายไป 

การต้ังวัตถุประสงค เปนการสรุปสิ่งท่ีกลุมควรจะเรียนรูและทาํความเขาใจ เพ่ือท่ีจะนาํไปใช
ภายหลังออกจากช้ันเรยีนแลว ซึ่งเราควรจะเขยีนใหสั้น ๆ  เพียงประโยคหรอืสองประโยคเทานั้นก็พอ 

วัตถุประสงคท่ีแนนอน จะชวยทานใน 3 ประการ 
- มันจะชวยทานใหมีทิศทางในการอภิปราย และตั้งคําถามไดตรงตามเปาหมาย 
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- มันจะชวยทานในการประเมินผลความกาวหนา จากจุดหนึ่งไปยังอกีจุดหนึ่ง ในชวงของการ
อภิปราย การประเมินผลนั้น ทําใหทานปรับเนือ้หาสาระไดตามความเหมาะสม 

- มันจะชวยทาน ในการตัดสนิใจในเร่ืองท่ีควรหรือไมควรนาํมาอภิปราย หากมีบางจุดท่ีไม
เกี่ยวของกับเนือ้หาสาระ จะชวยใหทานวกกลับเขาเรือ่งไดอยางรวดเร็ว และละเรื่องนอกประเด็นเสยีได 

บอยครั้งท่ีบทเรียนตาง ๆ ก็มักจะต้ังช่ือเอาไวแลว เปนสิ่งท่ีจะชวยเราไดในการกาํหนด
จุดมุงหมายของการสอนนั้น ๆ 

3. การเตรียมคาํถามหนึ่งหรือสองคาํถามนาํไวกอน แลวตามดวยคาํถามตาง ๆ อกีสกัสองสาม
คําถาม ในท่ีสุดก็มาถึงคาํถามเกี่ยวกับการนาํไปประยกุตในแตละตอนของชวงโครงรางก็ได 

4. การเตรียมอรัมภบท เพ่ือนาํกลุมใหรับทราบสิ่งท่ีจะเรียนกันสิ่งท่ีทําไดในประการแรกก็คอื 
การวกกลับไปหาอรัมภบทตามท่ีบทเรียนไดเขียนนาํไวเบ้ืองตนแลว เพราะในบทเรียนโดยท่ัวไปท่ี
เกี่ยวกับการศกึษาพระคัมภีรแบบคาํถามคาํตอบ มักจะใชสักสองสามบรรทัด เพ่ืออธิบายจุดเดนอนั
นาสนใจไว ใหอานขอความนั้นดัง ๆ เพือ่เปนการดึงดูดความสนใจของผูรวมเรียนได 

เม่ืออรัมภบทแลว ขอใหหยุดแลวอธษิฐาน การอธษิฐานนัน้แตกตางกันไป แตจุดมุงหมายก็คอื 
การขอบพระคุณพระเจาสาํหรับเวลารวมกันมีเรามอียู และขอพระองคเปนผูสอนเราท้ังหลายผานการ
อภิปรายรวมกันนี้ทูลขอการทรงนาํ เพราะทานไดเตรียมตัวและอานบทอรัมภบทไปแลว ทานสามารถ
ทูลขอการสอนเปนพิเศษจากพระเจา เพ่ือทําใหการอภิปรายของทานในครั้งนั้นเกดิผลด ี

พึงจําไดวา พระคาํของพระเจาคือแหลงขอมูลแหงความจริงเตรียมถามบางคนในกลุมใหคนหา
พระคาํ แลวอานออกเสยีงดังเพือ่ทุกคนจะไดยิน ในระหวางท่ีอภิปรายและตอบคาํถามกัน 

พึงจําไวอีกประการหนึ่งดวยวา ทาทีของทานก็เปนกุญแจสาํคัญท่ีจะนาํกลุมใหมคีวาม
กระตือรือรนขึ้น ใหเตรียมการท่ีจะดึงดูดความสนใจของแตละคนตามลักษณะของเขา แลวเรียนรูจาก
คนเหลานั้นดวย หาจุดที่จะตอบสนองความตองการของกลุมหรือจุดท่ีแตละคนในกลุมยอมรับกัน เลี่ยง
บรรยากาศท่ีดูเหมือนธุรกิจ 

5. เตรียมการสรุปบทเรียนในคร้ังนั้นดวย การสรุปควรจะใหสั้น ๆ ในสิ่งท่ีกลุมไดอภิปรายกัน
ไปแลว แลวใหการบานสาํหรับคร้ังตอไป หากจะมีการอธษิฐานกอนแยกจากกันก็ยิ่งดีมาก 

การปดทายดวยการอธษิฐานนั้น ใหขอบพระคณุพระเจาสาํหรับเวลารวมกนั ความจริงท่ีไดรับ
ในระหวางการเรียนและการอภิปรายกนันั้นขอใหพูดอยางเจาะจง ทูลขอสติปญญาและความเขาใจจาก
พระองคเพ่ือท่ีจะไดนาํเรือ่งท่ีเรียนมาแลวไปใชในการดําเนินชีวิตตอไป 

ในการใหการบานสาํหรับสัปดาหหนา ใหแจงหัวเร่ืองของบทเรียนในคร้ังตอไปไวกอนเลย 
สาํหรับการบานท่ีใหนั้น ขอใหเราใชคาํถามท่ีจะชักนาํใหทุกคนทาํการบาน เชน “หากพระเจาพอ
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พระทัยท่ีจะสาํแดงความจริงของพระองคแกเรา ทานคิดวาพระองคประสงคอะไรจากทาน ในการบาน
เหลานี”้ หรือ อาจถามวา “การท่ีพระครสิตทรงเสด็จมากาํเนิดเปนบุตรมนษุยนั้น มีความสาํคัญ
อยางไร?” ดวยเทคนิคเชนนี้ ยอมทาํใหกลุมมีทาทีท่ีดีท่ีจะทําการบานใหเสรจ็ และเปนการอรัมภบท
สาํหรับบทเรียนในครั้งหนาอีกดวย 

จําไววาตองมีการกะเวลาใหดี เพ่ือจะไมเลกิสายจนเกินไป การอรัมภบทควรจะเปน 2-5 นาทีก็
เพียงพอแลว แลวขอสรุปก็ไมควรจะยาวเกนิกวานี้ดวย เวลาท่ีเหลอือยูควรจะแบงไวสาํหรับการเดินตาม
โครงรางท่ีกาํหนดไว 

เพ่ือใหแนใจวาการอภิปรายครอบคลุมไปถึงทุกจุดท่ีสาํคัญ ใหรักษาเวลาตามท่ีไดกาํหนดไว
สาํหรับหัวเร่ืองแตละตอน บางคร้ังอาจจะมีการอภิปรายท่ียืดยาวออกไปในจดุท่ีตางก็สนใจเหมือนกัน 
หากเปนเชนนั้นกค็งจะตองตดัตอนอื่นใหสัน้ลง หรือหลีกเลี่ยงตอนอื่นท ี่คิดวาไมสาํคัญออกไป 

การเรียนท้ังหมดรวมกันคงจะไมนาเกิน 90 นาที หรอืถาเปนไปไดช่ัวโมงเดียวก็ดีท่ีสุด หาก
เวลากาํลังหมดไป แลวทานตองขามคาํถามไปสักหนึ่งหรือสองขอ โดยปกติกใ็หขามคาํถามยอยไป แลว
นําเอาคาํถามท่ีเกีย่วของกับการนาํไปปฏิบัติขึ้นมาอภิปรายกันตอ เพราะเปาหมายในการศึกษาพระ
คัมภีรของเรามิใชการอภิปรายบางสิ่งเทานั้น แตเปนการเปลี่ยนแปลงชีวิตของแตละคนตางหาก 

การเตรียมการสอนของเรา จะชวยเราในการอภิปราย อยาหวงมากถึงแมทานจะไมสามารถทาํ
ตามทุกสิ่งท่ีไดเตรียมการเอาไว ขอใหใชสิ่งนี้เปนเพียงแนวทาง อยาลืมทบทวนท่ีเตรียมไว โดยเฉพาะ
ในสวนที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคและโครงเร่ือง กอนท่ีกลุมจะเร่ิมประชุมกัน 

การเตรียมการสอนของทาน มิใชจะทาํใหทานตองอภิปรายเฉพาะสิ่งท่ีเตรียมมาเทานั้น แตมันก็
ชวยใหเรานาํมาอางอิงไดเสมอ แมมีการเตรยีมการก็ตาม ขอใหมีอสิระท่ีจะกาวไปในทิศทางใหม โดย
ใหเราเรียนรูท่ีจะนาํกลุม ใหกลับมาท่ีเดิมตามหัวเรือ่งและโครงรางนัน้ดวย 

เม่ือทานทบทวนสิ่งท่ีอภปิรายกนัไปแลว พึงสงัเกตวามีหลายสิ่งเกิดขึ้น ความคิดเห็นแตกตาง
กัน หรอืความอดึอดัใจบางประการดวย เนือ่งจากสิ่งท่ีอภปิรายกันนั้นไมเห็นพองตองกัน เพราะบางคน
อาจจะชางสนทนา บางคนอาจจะเงียบเสมอ นี่เปนเรื่องธรรมดาของกลุมอภิปรายตาง ๆ แทท่ีจริง เม่ือมี
ความอึดอัดใจในกลุม ก็เทากับเปนการเรียนรูในการเจริญเติบโตขึน้รวมกันดวย ขอใหมีการควบคุมท่ีดี
ในฐานะท่ีทานเปนผูนาํ จึงตองเอาใจใสในเร่ืองนีด้วย 

เม่ือทานไดเตรียมการ หรือนาํกลุมอภิปราย ไปสกัระยะเวลาหนึ่งแลว ทานจะมีความม่ันใจมาก
ขึ้นในรูปแบบของการเปนผูนาํของทานเองทานจะเรียนในการเตรียมตัว การตั้งคาํถาม และการนาํกลุม
อภิปรายใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ในขณะเดียวกนัก็เรียนท่ีจะตอบสนองความตองการของกลุมใน
สถานการณตาง ๆ  กนัออกไป 
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การนาํกลุมศ ึกษาพระคัมภีรแบบอภิปรายนั้น ถือวาเปนสทิธิพิเศษท่ีพระเจาประทานใหจริง ๆ 
ขอใหแนใจท่ีจะขอบพระคุณพระเจาในทุกกรณี ในการทรงนําคนทั้งหลาย ใหคนพบความจริงจากพระ
คําของพระองค ใหไววางใจในพระองควาจะทรงชวยเหลอืทานใหเพ่ิมพูนการเปนผูนาํท่ีมีประสิทธิภาพ
อยางดี 
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6. การจัดเตรียมคําถามท่ีดี 
การปอนคาํถามท่ีดีเปนศิลปอยางหนึ่ง ใครก็ตามท่ีตองการทําเชนนั้นก็สามารถร่าํเรียนทักษะนี้

กันได ซึ่งตอไปนี้ เปนหลกัเกณฑ 3 ประการในการพิจารณาคาํถามท่ีด ี
คําถามท่ีดีมีความกระจางแจง 
คําถามท่ีดีมีความเกี่ยวพันกับเรือ่งที่ศึกษา 
คําถามท่ีดีจะกระตุนใหเกดิการอยากอภิปราย 
หลักเกณฑเหลานี้จะชวยนาํทานในการต้ังคาํถาม และประเมินผลคาํถามท่ีต้ังได เม่ือทานได

เตรียมคาํถามบางอยาง ใหคิดถึงคนอื่นในกลุมของทานวาจะตอบสนองอยางไร หลังจากนัน้กใ็ห
ทบทวนคาํถามนัน้แลวก็เลือกเอาเฉพาะท่ีจําเปนเทานั้น 

คําถามท่ีทานจะปอนแตละขอนั้น จาํตองเลือกสรรอยางระมัดระวังเพ่ือที่จะไดชักนาํใหการ
อภิปรายตรงกับหัวเร่ืองท่ีศึกษา ซึ่งจะนาํไปเกี่ยวของกับการอภิปรายและการโตแยงกันที่เราจะไดพบ
เห็น เม่ือทานเพียรพยายามกระตุนใหมีการอภิปรายแลว ใหถามคาํถามท่ัว ๆ ไป ท่ีอาจพบคาํตอบบาง
ประการเชน อยาถามวา “พระเจาทรงสรางอะไรบาง” เพราะการถามเชนนี้เปนการจํากัดการตอบปญหา 
หากทานถามวา “ทานไดเรียนเกี่ยวกับเร่ืองการทรงสรางอะไรบางท่ีไปศึกษามาในสัปดาหนี”้ คําตอบก็
จะหมายความไปถึงสารพัดที่เขาไดสังเกตเห็นมา 

การปอนคาํถามนัน้ควรจะงายและสั้น ใหเลี่ยงในการใชคาํวา และ หรอื แต เพราะคาํเหลานี้
มักจะชวนใหเกิดคาํถามเพ่ิมขึ้น 

ขอใหแนใจดวยวา คาํถามท่ีปอนไปนั้นเกี่ยวของกับบทเรยีนที่กาํลังศึกษากันอยูท่ีไดเตรียมกนั
ไวแลวในสัปดาหกอน 

การถามนาํ จะชวยในการเร่ิมตนได หรือขุดลกึลงไป หรืออธิบาย หรือ ทําใหกระจ าง ในการ
อภิปรายกัน เพราะคาํถามเหลานี้จะสนับสนุนใหสมาชิกในกลุมกาวเลยไปจากท่ีเขาไดสังเกตเห็นเสียอกี 

เรายังมีเปาหมายอีกอยางหนึ่ง คือ การชวยใหกลุมของเรานัน้เขาใจความจริงท่ีคนพบกันอยาง
สมบูรณแบบ ลองถามตัวเองดูวาอาจจะมีคาํหรือ วลี หรือ แนวความคิดในบทเรียนท่ีศึกษากันนัน้ยังมิได
ใหความเขาใจอยางดีพอหรือเปลา และคิดถึงคําถามบางประการท่ีจะชวยไขความเขาใจนัน้ใหกระจาง
มากย่ิงขึน้ 

คําถามแบบแนวประยกุตนัน้กค็อนขางยากในการจัดเตรียม แตเรื่องนี้กอ็าจจะเชื่อมโยงกับ
การศึกษาพระคัมภรีและการดําเนินชีวิต ทุกคนในกลุมจาํตองดําเนินชีวติไปตามขอความท่ีไดเรยีนรูกัน 
และใหทูลถามพระเจาท่ีจะสาํแดงสิ่งเหลานั้น เพือ่ท่ีจะนาํไปใชในการดําเนินชีวิตวนัตอวันได 
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ตอไปนี้เปนตัวอยางคาํถามแบบแนวประยกุต 
ทานคิดวา มีอะไรบางในสัปดาหนี้ท่ีทานจะทําแลวถวายเกยีรติยศพระเจาของเราได 
การท่ีทานเปนสวนหนึ่งในครอบครัวของพระเจานั้น ทานมีความม่ันใจอะไรบาง 
ความมั่นใจในความรอดของทานนัน้ ทาํใหการดําเนนิชีวิตของทานแตกตางกันไปจากเม่ือกอน

อยางไรบาง 
ทานจะนาํเอาตัวอยางเร่ืองการเปนผูรับใชของพระเยซูคริสตมาถอืปฏิบัติตามไดอยางไรใน

ครอบครัวของทานในสัปดาหนี้ ท่ีจะรับใชใครสักคนหนึ่งในครอบครัวของทานได 

ความกระจางแจง 
เพ่ือท่ีจะประเมินผลความกระจางของทาน โดยการเขียนคําถามออกมา ใหใชสิ่งเหลานี้เปน

มาตรฐานวัด 
คําถามนั้นเขาใจไดหรือไม 
คําถามนั้นจดจําไดงายหรือไม 
คําถามนั้นมีการหลกีเลี่ยงคาํวา และ กับ แต หรือไม 
คําถามนั้นมีการสรางปญหาอืน่ ๆ ท่ีไมนาเกดิขึ้นตามมาหรอืไม 

ถามใหตรงจุด 
ใหใชมาตรฐานตอไปนี้ ในการประเมินผลคาํถามของทานวา ถามไดตรงจุดหรือไม 
คําถามนั้นมีวตัถุประสงคอะไรบาง 
คําตอบท่ีพึงจะไดรับนั้นจะเปนแบบตรง ๆ หรอื แบบใหคาํแนะนาํ 
คําถามนั้นเกี่ยวของโดยตรงกับใคร 
คําถามนั้นเกี่ยวของกับความจริงท่ีแตละคนรับทราบแลวหรือยัง 
สมาชิกในกลุมมีขอมูลเพียงพอท่ีจะตอบคาํถามนัน้หรือไม 
คําถามนั้นมีจดุหมายตรงกับแนวความคิดหลักหรือไม 
คําถามนั้นจะนาํไปสูการนาํไปปฏิบัติไดหรือไม 
คําถามนั้นจะนาํใหเขาใจขอความท่ีศึกษาอยูอยางกระจางหรือไม 

กระตุนใหอภิปราย 
ใหใชมาตรฐานตอไปนี ้ ในการประเมินผลคาํถามของทานวา จะชักนาํใหอยากอภิปรายในกลุม

หรือไม 
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คําถามท่ีถามนัน้นาสนใจสาํหรับกลุมหรือไม 
คําถามนั้นชวนใหทุกคนมีสวนรวมหรือไม 
คําถามนั้นจะชักนาํใหทุกคนไดรับการเสริมสรางหรือไม 
คําถามนั้นเปดโอกาสใหทุกคนไดตอบสนองหรอืไม 
คําถามนั้นมุงใหเขาใจเฉพาะในกลุมหรอืไม 
คําถามนั้นเลี่ยงท่ีจะทําใหบางคนในกลุมตะขดิตะขวงใจหรอืไม 

การมสีวนรวม และ ความเรงดวน 
ลองสังเกตดู มาระโก 8:27-29 

วาพระเยซคูรสิตทรงชวยสาวกของพระองคใหเกดิเปนเรื่องเปนราวในสิ่งใด 
(โดยไมไดใหตัวพระองคเองมีสวนชวยตอบ) เพียงแตถามเปนเรื่องเปนราว (ใหทุกคนรูสกึรับทราบ) 
ในประเดน็สาํคัญท่ีถามวา พระองคคอืผูใด ในขอ 27 พระองคตรสัถามวา 
“คนท้ังหลายพูดกันวาเราเปนผูใด” ตอมาหลังจากท่ีไดรับคาํตอบ พระองคถามตอไปอกีวา 
“ฝายพวกทานเลาวาเราเปนใคร” 

จากคาํถามตาง ๆ ท่ีมีอยูขางลางตอไปนี ้ ลองคดิถึงสิ่งท่ีถามเพ่ิมขึน้ 
เพ่ือใหมีสวนรวมมากขึน้ทีละเล็กละนอย 

“แลวเขาจะทําอะไรไดบางในเร่ืองนี”้ 
“แลวพีน่องในครสิตจกัรของเราจะทําอะไรไดบางในเร่ืองนี้” 
“แลวเราควรจะทําอะไรไดอกีในเร่ืองนี”้ 
“แลวเราจะทําอะไร” 
คําถามสุดทายนั้น สะทอนใหเห็นวาไมเพียงแตเปนเร่ืองสวนตัวเทานั้น ยังเปนเรื่องเรงดวนดวย 

ในการท่ีจะทําใหรูสึกวาเรงดวนไปกวานัน้ ทานอาจจะถามวา “เราจะทําอะไรไดในเวลานี้ (เด๋ียวนี้)” 
ตัวอยางการจัดเตรียมคาํถาม 
ตอไปนี้เปนตัวอยางของคาํถาม ท่ีทานควรจะมองดใูนการท่ีจะนาํไปใชกระตุนความคดิ 

สาํหรับการจัดเตรียมคาํถามในการศึกษาพระคัมภีรคร้ังตอไป คาํถามเหลานี้เปนคาํถามแบบชักนาํหรือ
แบบท่ีจะปอนในกลุมศึกษาพระคัมภีรของบทตาง ๆ เร่ือง รูปแบบของการสรางสาวก ในบทศึกษาพระ
คัมภีรของ นาวีเกเตอร 

ทานเห็นอะไรในชีวิตขององคพระเยซูคริสตที่ประทับใจทานท่ีสุด 
ทําไมพระเจาจึงไมอาจละเลยเรื่องความผิดบาปของเราได 
จากคาํอธิษฐานของพระเยซูนี้ มีอะไรท่ีประทับใจทานท่ีสดุ 
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ทําไมเราจึงตองการพระวิญญาณบรสิุทธิ์ในชีวิตของเรา 
ความรกัสาํคัญอยางไร ในสวนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางเรากับพระเจา 
เราทราบไดอยางไรวา พระคัมภีรเปนพระวจนะของพระเจา 
การท่ีจะใหถอยคาํของพระคริสต ฝงลึกอยางเต็มเปยมอยูในตัวเราทานคิดวาหมายความวาอะไร 
การอธษิฐานในพระนามของพระเยซูคริสตมีความหมายวาอะไร 
เราจะจาํเริญขึ้นในพระคุณไดอยางไร 
การท่ีเราจํายอมกับพระคริสต ยอมรับพระองคเปนองคพระผูเปนเจาของเรานั้น มีอะไรอีกบาง

ท่ีเขาเกี่ยวพนักับเร่ืองนี ้
มีเวลาใดบางท่ีทานเก็บความหวงใยและความเอาใจใสนัน้ไวกับตัวเอง แทนท่ีจะมอบทุกสิ่งทุก

อยางไวกับองคพระผูเปนเจา 
ทานกาํลังระลึกถึงพระสัญญาของพระเจา สาํหรับชีวติของทานในเรือ่งใดบาง 
พระวิญญาณบรสิุทธิ์ทรงนาํพาเราอยางไร 
ทานจะอธิบายขอความตอนนีก้ับคนอืน่ไดอยางไร 
หากมีความไมบริสุทธิ์เกดิขึน้กับทาน จะกระทบกระเทือนความสัมพันธระหวางทานกับพระ

เจาอยางไรบาง 
มีความทุกขยากลาํบากบางประการอะไรบาง ท่ีเราจะตองอดทนเอา 
พระเจาตรัสวาพระองคเปนผูใด 
การสาํแดงของพระเจาในสวนใดบาง ที่ทานคิดวาทานทราบไดดีท่ีสดุ 
การท่ีพระคริสตเผชิญกับมารซาตาน เราสามารถเรียนบทเรยีนอะไรบาง 
ลองเลอืกคาํถามเหลานีส้ักสามหรือสี่คาํถาม แลวลองวาดภาพดูวาหากถามคาํถามเหลานี้ไป จะ

ชวนใหการอภิปรายออกไปในรูปแบบใด ในการศกึษาพระคัมภีรของทาน 
อยาเพ่ิงบอก หากเราถามเขากอนได 
จําไววาการท่ีจะเปนผูนาํกลุมนั้น ทานไมจําเปนตองเปรียบเสมือนศัพทานกุรมของพระคัมภรีท่ี

จะตอบในทุกเรือ่งทีอ่ภิปรายกัน การนาํคือการชีแ้นะแนวทางแกทุกคนในกลุม รวมท้ังตัวทานเองดวยท่ี
จะรับบทเรียนเพ่ิมเติมขึ้น หากทุกคนไดศึกษามาเปนสวนตัวแลวนาํมาแบงปนกัน การท่ีจะใหโอกาส
คนในกลุมไดสนทนา และทําความคุนเคยกับเนือ้หาสาระจะชวยสรางบรรยากาศท่ีทุกคนจะมีอสิระใน
การแบงปน และเปดเผยขอเท็จจริงท่ีไดคนพบมา แมกระท่ังจะตั้งคาํถาม หรือขอเสนอแนะ หรอื
แบงปนความรูสกึใด ๆ ก็ตาม 
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หนาท่ีของทานในฐานะผูนาํในกลุมอภิปรายก็คอื ท่ีจะชวยคนเหลานั้นท่ีจะคนพบความจริง
ดวยตัวของเขาเอง อยาพยายามบอกเขาในสิ่งท่ีเขาจะหาขอสรุปเอาเองได หากทานสามารถถามคาํถาม
ใด ๆ แกเขาอยางตรงจุดได อยาเพ่ิงบอกเขาหากเราต้ังคาํถามเขาได เม่ือมีการเตรียมคาํถามทีดี่ ๆ ก็จะ
ชวยนาํคนในกลุมใหหาขอสรุปดี ๆ ไดดวยเชนกัน 
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7. เรื่องอ่ืน ๆ เก่ียวกับคําถาม 
นักคริสเตียนศึกษาคือ เอช เอช ฮอน ไดเขียนเรือ่ง พระเยซู พระบรมจารย ในป 1920 วา พระ

คริสตมิไดเสด็จมาเพ่ือตอบคาํถามเทานัน้ แตเสด็จมาเปนผูต้ังคาํถามดวย ไมเพียงแตมาชวยวิญญาณของ
มนุษยใหเขมแข็ง แตยังทาทายเขาดวย การต้ังคาํถามเปนสิ่งท่ีมาค ูกับคาํสอนของพระเยซูคริสตเลย
ทีเดียว 

จากตัวอยางที่เราไดเรียนกันมาแลว งานของผูนาํกลุมอภปิรายก็คอืการท่ีจะชวยใหลกูกลุมได
พบความจริงดวยตัวของเขาเอง ตอไปนี้จะมแีนวทางบางประการท่ีจะชวยใหงานของทานสาํเร็จลงไดด ี

ใหใชคาํถามท่ีเกี่ยวของกับความรูสึก เชนเดียวกับเกี่ยวของกับความจริงดวย 
ความจริงจะบอกทานไดวา บุคคลนัน้รับทราบอะไรมาบางแลวความรูสึกของเขาจะบอกทาน

ไดวา เขารูสึกอยางไรบาง แลวความแนใจก็จะเกิดขึ้นมาเองภายใน หากบุคคลนั้นไดเรียนรูท่ีจะแสดง
ออกมาดวยคาํพูดในสิ่งท่ีเขารูสึกเกี่ยวกับเร่ืองใด ๆ ก็ตาม 

ใหใชคาํถาม เชน ทานตอบสนองภายในตอเรือ่งที่พระเยซทูรงอางสิทธิเชนนีอ้ยางไรบาง ทาน
รูสึกอยางไรในคาํสอนเรือ่งความรัก ความคดิเห็นของทานเปนประการใดบาง และทานจะมีปฏ ิกิริยาใน
เร่ืองนีอ้ยางไร 

ติดตอกับความสนใจของบุคคล 
คําถามประเภทท่ีตรงกับความสนใจบุคคลใด ๆ ท่ีสดุ จะไดรับคาํตอบท่ีดีทีส่ดุ ใหเรียนรูท่ีจะ

เขาไปในกรอบแหงความสนใจ ใหหาดูไมเพียงแตในสิ่งที่คนนัน้ตองการสนทนา แตหาถึงวิธีท่ีเขาจะ
สนทนาในเร่ืองนัน้ ๆ ดวยใหนาํคาํตอบบางประการของเขามาจัดเปนรูปแบบ ในการตั้งคาํถามตอไป
สาํหรับทุกคนในกลุม ใหคาํพูดของเขาเอง เพราะคนเรามักจะพึงพอใจในความคดิเห็นของเขาท่ีได
นํามาใชในกลุม 

ตอบคําถามดวยการตัง้คําถาม 
บอยครั้งจะมีการถามผูนาํ ดวยความปรารถนาท่ีจะตองการทราบวา ตัวผูนาํเองคดิอยางไรใน

เร่ืองนั้นเร่ืองนี้ “ทานไมไดคิดในเรือ่ง....หรือ?” หรือ “ทานคิดวา........ใหม?” มีทางท่ีทานจะหลีกเลี่ยง
คําถามประเภทท่ีขามขั้นตอนไปมากเกินไปโดยถามวา “แลวคุณคดิอยางไรบาง” นีแ่หละท่ีเขาตองการ
รับทราบ คอืการใหโอกาสเขาไดเสนอความคิดเห็นของเขา 
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บางครั้งอาจจะมีบางคนบีบบังคับใหทานเขาขางตัวเอง โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะบอกวาเขาไมเห็น
ดวยกับทาน หากเราจะซกัถามเขาวา “คุณคดิอยางไรในเร่ืองนี?้” กจ็ะสามารถทําใหเขาไดแบงปน
ความคดิของเขาเองออกมาได โดยไมทําใหตัวทานตองมีขอขดัแยงกับเขาในท่ีสุด 

เรียนรูวาจะถามตรง ๆ อยางไร 
คําถามตรง ๆ เชน “สมชาย พระคริสตเปนองคพระผูเปนเจาในชีวิตของคุณจริง ๆ หรือ?” หาก

ใครจะเปดเผยจุดยืนของตนเองแลว ตองจาํไววาอยาใชคาํถามประเภทนี้เร็วเกนิไป ในกลุมอภิปรายของ
ทาน เพราะหากเขาไมเห็นดวยจะทาํใหเขาเร่ิมปกปองตัวเอง ดังนั้นตองแนใจเสียกอนวาเขามีความ
ม่ันใจจริง ๆ กอน ใหใชคาํถามท่ีไมคอยเปนสวนตัวกอนแลวก็ไมควรจะเปนคาํถามแบบตรงไปตรงมา
กอนดวย เชน “เราจะบอกไดอยางไรวา พระครสิตทรงเปนองคพระผูเปนเจาในชีวติของใครสักคน
หนึ่ง?” 

หลีกเลี่ยงการถามคําถามทีจ่ะชวยเขาตอบ 
อยาแนะนาํคาํถามมากจนเกนิไป ใชวิธีนาํและชีแ้นะนาํกลุมของทานในการหาคาํตอบ แตอยา

ทําใหเขาตอบได เพราะทานใชคาํพูดหรือความคิดของทานนาํพาเขา มีคาํถามบางประการท่ีนาํใหทราบ
คําตอบไดเลยเชน “เปาหมายของการนาํดวงวิญญาณ คอื การนาํคนเหลานัน้ท่ียังไมรอดมารับเชือ่พระ
คริสตใชไหมละ?” คําถามท่ีดีกวาน าจะเปน “ทานคิดอยางไรในเรือ่งเปาหมายของการนาํดวงวญิญาณ” 

ใชคําถามที่นาํไปสูเร่ืองราวเฉพาะ 
ใชคาํหรือวลใีนคาํถามของทาน ท่ีจะนาํใหคนอื่นคิดเรือ่งเดียวโดยตรง เชน “เรื่องท่ีทานเรียน

ในประโยคนี้มีอะไรบางท่ีคิดวานาสนใจท่ีสุดสาํหรับทาน?” คาํถามเชนนี้ดีกวาจะไปถามเขาวา “ทานได
เรียนอะไรจากประโยคนี้” 

การนาํพาใหกลุมอภิปรายดาํเนนิตอไป 
คําถามแบบช้ีแนะสั้น ๆ เชน “มีอะไรอีกท่ีนาสังเกต?” หรือ “เร่ืองนี้หมายความวาอะไร?” จะ

ชวยใหการอภิปรายดําเนินตอเนือ่งกันไปไดแลวไดรับการตอบสนองจากกลุมมากขึ้น หรืออาจมี
ตัวอยางอยางอืน่เชน “มีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหม?” “มีคาํอธิบายอะไรละเอียดกวานี้ไหม?” “ลองพูด
ประโยคนั้นใหมใหชัด ๆ ที” “ลองอธิบายเร่ืองนี้ดู” “มีเหตุผลอื่น ๆ อะไรอีกไหมในเร่ืองนี?้” บางครั้ง
คําถามประเภทนี้จะชักนาํกลุมใหสนใจเปนสวนตัวอกีดวย เชน “สมร คุณคดิวาเรือ่งนี้เปนอยางไร
บาง?” 
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8. บทบาทของแตละคน 
จากสิ่งตอไปนี้ ศาสตราจารย โฮเวริด เฮนดริกซ แหง วิทยาลัยพระคริสตธรรมดัลลัส 

(Professor Howard Hendricks of Dallas Thological Seminary) ไดอธิบายถึงบทบาทบางประเภทท่ีจะ
นําไปใชในกลุม ซึ่งทานอาจนาํไปใชในการประเมินผลในกลุมของทานไดโดยการอานออกเสียงใหทกุ
คนในกลุมไดยิน และอภิปรายความคดิเห็นของคนในกลุม เพราะสิ่งเหลานีจ้ะชวยใหเรามองเห็นตัวเรา
เองไดถนัดมากย่ิงขึ้น 

บทบาทคนที่ยงัเด็กอยู 
นักจดจอง The Onlooker มักเปนคนเฝาดอูยูเงียบ ๆ ชอบพยักหนาย้ิม ๆ และแมไมเห็นดวย ก็

ไมวากระไร สวนมากมักจะเปนผูรับรูมากกวาผูเสนอความคิดเห็นใด ๆ ท้ังสิ้น 
นักผูกขาด The monopolizer เขาชอบเอาแตพูด โดยไมยอมใหคนอื่นในกลุมพูด หรือแสดง

ความคดิเห็นบางเลยชอบอางวาตนมีสิทธใินการพูด ท้ัง ๆ  ท่ีบางคร้ังพูดโดยไมไดคิดมากอนเลย 
ผูทําใหคนอื่นดูไมสาํคัญ The belittler บุคคลนีช้อบทําใหคนอื่นไมสบายใจ ชอบทําใหความคิด

ของคนอื่นดูไมสาํคัญ โดยจะอางเหตุผลอยางนั้นอยางนี้ เพ่ือบอกวาความคิดเห ็นของผูอื่นผิดเสียหมด 
คนขี้เลน The wisecrack รูสกึขี้เลนตลอดเวลา มกัหยอกลอคนนั้นคนนีใ้หขบขัน ไมสนใจเร่ือง

ท่ีกาํลังศึกษาอยูอยางจริงจัง ชอบลอเลียนคนอื่นดวยคาํพูดตลก ๆ 
นักเผชิญโชค The hitchhikerไมเคยมีความคดิเห็นใด ๆ เปนของตนเองในชีวิตเลย ไมยอมมีขอ

ผูกพันธกับใครในการทําอะไรสกัอยาง มักรอใหคนอื่น ๆ เปนผูหาขอสรุปเสียกอน แลวตนเองจึง
กระโดดเขาไปรับรู 

นักขบคิด The pleader ชอบท่ีจะชวนคนอื่น ใหคิดเรือ่งนั้นเรื่องนี้โดยท่ัวไปจะใหเหตุและผล 
ในความคดิเห็นของเขา โดยรูสึกวาอยากจะแบงปนสิ่งท่ีตนคิดเห็นฝายเดียว 

คนเจาอารมณ The sulker มีชีวิตแบบปวดราวในอารมณ หากคนในกลุมไมเห็นดวย กับความ
คิดเห็นของเขาเสียทั้งหมด เขาจะอารมณเสยีขึ้นมาทันทีเลย 

บทบาทคนท่ีเปนผูใหญแลว 
นักเสนอความคิดเห็น The proposer ริเริ่มความคดิเห็น และการแสดงออก ทําใหทกุสิ่งมีการ

เคลือ่นไหว 
นักหนุนใจ The encourger นําคนอื่นใหมีสวนอภิปราย หนุนใจใหคนอื่นแบงปน เนนในสิ่งท่ี

คนอื่นเสนอแนะไปถือวาเปนเร่ืองสาํคัญ และชักจูงใหมีการทําสิ่งอื่น ๆ มากขึ้นและเปนท่ียอมรับดวย 
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นักแยกแยะ The clarifier มีความสามารถกาวเขาไป ในขณะท่ีมีความยุงเหยิง มืดมน หรือมีขอ
ขัดแยงเกดิขึ้นเขาจะหาขอยุติปญหาตาง ๆ ใหรดักุมพอ แลวจับประเด็นของปญหาไดอยางกระจาง 

นักวิเคราะห The analyzer ทดสอบประเด็นตาง ๆ อยางใกลชิด คําแนะนาํใด ๆ เขาจะชั่ง
น้ําหนักดูวาเหมาะสมเพียงไร เขาจะไมยอมรับความผิด เห็นสิ่งใดกอนที่จะไดคิดอยางรอบคอบเสียกอน 

นักขยายความ The explorer มักจะเคลือ่นไปในสวนอื่นแปลก ๆ ใหม ๆ เสมอ แกปญหาอยาง
ไมไวหนา ไมพึงพอใจกับประเพณีด้ังเดิมหรือสิ่งที่พบเห็นแลว 

คนกลาง The mediator สรางความคดิเห็นใหตรงกนั ในระหวางสมาชิกในกลุม โดยเฉพาะคน
ท่ีมีปญหาเร่ืองท่ีเขากันไมได มักจะแสวงหาขอสรุปท่ีทุกฝายตกลงใจกนัได 

นักผสมผสาน The synthesizer สามารถนาํความคิดเห็น ขอแตกตาง และความรูสึกตาง ๆ ใหมา
ผสมกลมกลนืกันได 
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9. ความตึงเตรียดในกลุม 
ในกลุมอภิปรายโดยท่ัวไป มักจะหลีกเลี่ยงขอคิดเห็นท่ีขัดแยงกันและความตึงเครียดตาง ๆ ท่ี

เกาะกนิอยู มีบางกลุมขดัแยงกนัในเรื่องความคิดที่ไมตรงกัน และขดัเคอืงกนั ดังนั้นเขาจะพยายามเลีย่ง
ขอคิดเห็นท่ีขัดแยงกนันัน้ 

อาจมีความคดิเห็นไมตรงกันได นี่เปนความจริง ท้ังนีอ้าจเนื่องมาจากการขาดการช้ีแนะ หรอื
ความคดิเห็น หรือเร่ืองท่ีขัดกัน หรือหลกัคาํสอนผิดเกิดขึน้ แตความคิดเห็นไมตรงกนันั้น มใิชเปนสิ่ง
เลวเสมอไปหรือเปนขอผิดพลาด หรือถอืวามใิชคริสเตียน กลุมท่ีมีการดาํเนินการควบคูกันไปนั้น 
ยอมจะเพียรเสาะแสวงหาคาํตอบท่ีถกูตอง แมบางคร้ังอาจจะมิไดคดิถึงประเด็นสาํคญัท่ีสดุท่ีควรจะพบ
คําตอบไดก็ตาม 

การอภิปรายสิ่งท่ีขดัแยงกนันั้น อาจเปนการเสียเวลาท่ีมีประโยชนก็ได เพราะการอภิปรายจะ
เร่ิมมีคุณคามากขึน้ เม่ือมีขอคิดเห็นไมตรงกนัหากมีอะไรในทํานองนี้เกดิขึ้น ผูนาํกลุมจะตองช้ีไปท่ีพระ
คําของพระเจาถอืวาเปนคาํตัดสินท่ีมีสิทธิอาํนาจเดด็ขาด อยาใชเหตุผลหรอืประเพณใีด ๆ ในการ
แกปญหา 

สามระดับ 
ความตึงเครียดในกลุมจะเกดิผลทีดี่ หากมีการใช 3 สิ่งเหลานี้ ความเปนกันเอง การเผชิญหนา

กัน และการทาํความกระจาง 
1. กอนท่ีทานจะพูดถึงหัวเรือ่งท่ีขัดแยงกันอยู สิ่งท่ีดีท่ีสดุควรจะสรางบรรยากาศสบาย ๆ ให

เกิดขึน้กอน คอื ความเปนกนัเอง เรือ่งนีจ้ะทาํใหสาํเร็จไดหากวากลุมของทาน ไดมีการพบปะกนัเปน
ครั้งเปนคราวอยูกอนแลว และสมาชิกทกุคนกค็ุนหนากันดีอยู ยอมจะเกิดการยอมรับซึ่งกนัและกันไดด ี

2. การเผชิญหนากัน เริ่มตนดวยการอธิษฐานถึงเหตุท่ีจะมคีวามตึงเครียดเกิดขึ้นได ทานทําได
โดยการถามคาํถามท่ีทกุคนในกลุมยังไมอาจตอบไดเสียกอน แลวกค็อย ๆ กาวขึ้นไปในจุดท่ีจะมี
ขอตกลงกนัไดโดยใชพระวจนะของพระเจา 

ทานอาจจะนาํพาใหเห็นความคดิเห็นท่ีแตกตางกัน ในแงมุมตาง ๆ ใหแตละคนตอบสนองใน
สิ่งท่ีขดัแยงกัน ใหมีการโตแยงกนั ใหยอมฟงความคิดเห็นของคนอื่นท่ีตนไมเห็นดวย เพราะการทาํ
เชนนั้นจะเปนการท่ีนาํใหกลุมเร่ิมคิดถึงขอสรุปในพระคาํของพระเจา 

ตอไปนี้เปนตัวอยางของคาํถามบางประเภท ท่ีอาจกอใหเกดิการเผชิญหนากันขึ้นได 
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คําถามประเภทท่ีตองการใหตัดสนิใจ “ควรทําสิ่งไหนดี หากเราทําในสิ่งท่ีเห็นวาถกู ถึงแมไม
อยากจะทํามัน หรอื ใหรอไปกอนจนกวาตนเองจะมีความปรารถนาท่ีจะทําสิ่งท่ีเห็นวาถูกตองนั้น 

คําถามท่ีอาจกอใหคิดถึงบางสิ่งท่ีไมเปนจริง “ทําไมเราจึงตองหลกีเลี่ยงท่ีจะคบคนท่ีไมเปน 
คริสเตียนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได” 

คําถามยาก ๆ และเปนปญหาตาง ๆ เชน “ทําไมพระเจาอนุญาตใหมีความยากลาํบากเกิดขึน้ มี
ขอพระคาํท่ีเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวในเร่ืองสิทธสิตรีหรือเปลา คริสเตียนควรจะเขาทําสงคราม
หรือไม 

3. การทําความกระจางแจง ผูนาํจะตองบังคับและชีแ้นะแนวทางใหกลุมถอืปฏิบัติตามขอสรุป
ในพระวจนะของพระเจา เปาหมายของเขาก็ คอื การท่ีจะทําใหกลุมไดคนพบความจริงเกี่ยวกับพระคาํ 
ซึ่งเปนหลกัในการกาํจัดขอขัดแยงใด ๆ (บางครั้งอาจจะมีบางสิ่งท่ีแกไขไมไดในกลุมเพราะพระคาํตอน
ตาง ๆ ไมไดใหคาํตอบอยางจุใจได หรืออาจจะยังมีบางตอนท่ีกอใหเกดิความคิดเห็นหลายแงหลายมุม
ได) 

ใหเตรียมพรอมท่ีจะสรุปคาํถาม และสรุปเร่ืองราว อันจะนําไปสูการสรุปหลกัเกณฑของพระ
คําท่ีพบกนัในกลุม นั่นแหละทานจึงจะประยุกตขอสรุปตาง ๆ ใหเขากับชีวิตของทานในทุกแงทุกมุมได 

ขอพึงระวงั 
ทานจะตองระมดัระวังคาํถามประเภททีก่อใหเกดิการเผชญิหนาซึ่งกันและกนั หรือกอใหเกิด

ความตึงเครียด หรือการแตกแยกหรือการโมโหในบางโอกาส ดังเชน อัครฑูตเปาโล ไดเตือนเอาไวใน 2
ทิโมธี 2.23 วา “อยาของแวะกับปญหาอันโงเขลา อนัไมเปนสาระ ดวยรูแลววาปญหาเหลานั้นกอใหเกดิ
การทะเลาะวิวาทกัน” ใหคิดถึงขอพระคาํตอนนีใ้หดี เพ่ือเตือนใจในกลุม หากมีขอขัดแยงกันในการ
อภิปราย 

ต้ังเปาในเรือ่งความรัก และความเปนน้าํหนึ่งใจเดียวกันใหดี “จงมีใจถอมลงทุกอยางและใจ
ออนสภุาพ อดทนนานและอดกลั้นตอกันและกนัดวยความรัก จงเพียรพยายามใหคงความเปนน้าํหนึ่งใจ
เดียวกนัซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนัน้ดวยสันติภาพเปนพันธนะ” (เอเฟซัส 4.2-3) แตอยารูสึกวา
จะตองไมใหมีขอพิพาทหรือขอขัดแยงกันในกลุมเลย เพราะการมีขอขัดแยงนั้น ยอมจะนาํใหเกิด
สติปญญาและความหม่ันเพียรในการคนหาความจริงจากพระคาํ 
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10. ใชอุปสรรคเปนอุปกรณ 
ในทุกกลุมอภิปรายนั้นยอมจะตองมีปญหา แตเราสามารถใชปญหาเหลานัน้เปนโอกาสท่ีจะ

สรางความเขาใจอยางถูกตองได 

การควบคุมบางคนในกลุมที่พูดมากเกนิไป 
หากมีใครสกัคนหนึ่งหรอืสองคนผกูขาดการพูดในกลุมอยู เราอาจจะเรียกถามคนอืน่ ๆ ให

แบงปนความคิดเห็นของเขาบาง เชน “คนอื่น ๆ คิดอยางไรบางในเรือ่งนี?้” หรือ “สมชาย คุณมคีวาม
คิดเห็นในเร่ืองนีอ้ยางไรบาง?” 

ในบางกรณี ทานอาจจะตองใชการบังคับการอภิปรายอยางแรง ๆ ทานอาจจะพูดเปนสวนตัว
กับคนท่ีชอบพูดมาก โดยการอธิบายความจําเปนทีจ่ะใหคนอื่น ๆ มีสวนพูดบาง ทานอาจใหเขาชวยทาน
ในการนาํคนอื่น ๆ ใหพูดได ซึ่งการกระทาํเชนนีจ้ะชวยตัวเขาเอง ใหเร่ิมตระหนกัถึงการยอมใหผูอืน่ได
แบงปน 

การวกกลับเขาเร่ืองทีอ่ภิปรายกันอยู 
หากมีความรูสกึวา การอภิปรายเลยเถดิออกนอกเรือ่งไปไกลเกินไปแลวทานตองการใหวกกลับ

เขาเรือ่งอีก ทานอาจพูดอยางนี้วา “เร่ืองนี้นาสนใจ อยางไรก็ตามใหเราวกกลับมาเรือ่งที่กาํลังศึกษาใน
วันนี้ดีกวาแลวหลังจากนัน้อาจจะมีโอกาสกลับมาอภิปรายเร่ืองนีก้ันใหมได” หรือทานอาจจะเสนอ
ความคดิเห็น ในการท่ีจะชักนาํใหวกกลับเขาสูเร่ืองท่ีพูดกนัอกี แลวเสนอวาหากเรือ่งท่ีพูดกันนอกเร่ือง
นี้ ยังเปนท่ีสนใจของกลุมกอ็าจวกกลับไปสนทนากันอีกในชวงปลายของการประชุมนัน้ได การยอมรับ
สิ่งนอกเรือ่งนัน้กน็ับวาสาํคญั เพราะเทากับเปนการยอมรับความคดิเห็นตาง ๆ ของสมาชิกในกลุมดวย 

การจดัการเร่ือง “คําตอบ” ที่ตอบผิด 
เราไมจาํตองบอกวาเขาตอบผิด หากมีใครก็ตามตอบคาํถามบางประเด็นท่ีผิดหรือไมตรงตาม

พระคาํ ทานอาจจะตองขอขอคิดเห็นจากบางคนอกีตอไป เชน “เอาละ ลองดูคนอืน่ ๆ วาคิดเห็นอยางไร
บาง?” หรือ “มีใครในท่ีนี้ทราบพระคาํขออืน่ ที่จะชวยใหเรารูเร่ืองนี้ไดบาง?” ทานอาจจะตองพูดถึง
ประเด็นท่ีถามตอบกนัอยูนั้นซ้าํอกีครั้งหนึ่ง หรือ ถามอีกคาํถามหนึ่งที่จะใหความกระจางกับคาํถามแรก 
หรือชวยใหคดิไดกระจางมากขึน้ก็ได ใหระวังรกัษาหนาคนเหลานั้นท่ีเสียหนา หรือคนเหลานั้นท่ีรูสกึ
วาตนตอบคาํถามผิด กใ็หเราเรียนรูท่ีจะหนุนใจเขาได 
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การจดัการกับความเงียบ 
อยากลวัท่ีจะมีเสียงเงียบ หรือพยายามพูดเสริมในขณะท่ีความเงียบเกดิขึ้นเพราะถาเราใหเวลา

กับเขาในการคิดบาง เขาจะนาํสิ่งที่ดีและถามคาํถามท่ีดีเพ่ือนาํการอภิปรายใหเกดิผลดีได ขอใหมคีวาม
อดทน แลวทานจะประหลาดใจกับความคิดใหม ๆ ที่ผุดออกมาจากกลุมของทาน ความเงียบอาจจะทาํ
ใหรูสกึวาไมสบายใจ แตอยาตกใจหรอืรูสึกวาจะตองทําอะไรไป 

การจดัการกับปญหา (คําถาม) ยาก ๆ 
อยากลวัท่ีจะตอบวา “ผมไมทราบ หรอื ดิฉันไมทราบ” เม่ือมีบางคนถามคาํถามยาก ๆ หากทาน

ไมทราบคาํตอบจริง ๆ แลว อยาแสแสรง ทานสามารถหาคาํตอบไดภายหลังเสมอ หรือถามบางคนที่เคย
ศึกษาเร่ืองนัน้มาการที่แสดงตนวารูเสียทุกอยางนั้น มิไดเปนคุณแตประการใด 

การใชสิ่งตาง ๆ ที่มอียูในการศึกษา 
ใหเราเพียรพยายามอภิปรายครอบคลุมถึงเนือ้หาสาระท่ีใหทุกคนไปเตรียมตัวศึกษามาใหมาก

ท่ีสุดเทาท่ีจะมากได การท่ีจะจมอยูกับเรือ่งหนึ่งเร่ืองใดหรือสิ่งนอกเร่ืองนัน้จะทําใหกลุมนั้นเสื่อม
ศรัทธาลงไปได ใหเคลือ่นไปเร่ือยและมุงไปสูความสาํเร็จตามบทเรียนท่ีใหไว หากทานมีความยุงยากท่ี
จะศึกษาทุกเรือ่งที่ต้ังเปาเอาไว ทานอาจจะตองตดัการบานบางอยางท่ีใหในแตละสัปดาหออกก็ได 

การทาํกลุมที่ชินชาหรือไมมีรสชาติใหมีชีวิตชีวา 
กลุมของทานจะตอบสนองตามทาทีของทาน ใหอธษิฐานดวยใจกระตือรอืรนและจรงิใจ หาก

ทานตองการใหคนในกลุมกระตือรอืรน ทานจะตองเปนเชนนั้นดวย จุดแหงความต่ืนเตนในเร่ืองนีก้็คอื 
ความปรารถนาท่ีจะรูจกักับพระเจาเปนสาํคญั ความปรารถนาท่ีจะรูจกักับพระคาํ และความต้ังใจจริงท่ี
จะมอบกายถวายชีวิตในการเปนสาวกของพระเยซูคริสต ในฐานะท่ีเปนผูนาํ ทานจะตองแสดงตัวของ
ทานเอง อยาคิดวาใหคนอื่นทํากอน 

หากกลุมของทานดูทาทางเฉือ่ยชา ใหถามตัวทานเองวา ทานไดมอบถวายตัวทานเองตอพระเจา 
และพระคาํของพระองคหรือไม หรอืทานมีความเช่ืออยางมั่นคงในพระคาํ และใชในการดําเนินชีวิต
ของทานหรือไม ใหคิดถึงประเด็นเหลานีอ้ยางระมดัระวัง ทานจะทําอะไรบางเพ่ือถวายเกียรติยศแดพระ
เจาในการนาํกลุมนี ้
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การชวยใหทกุคนในกลุมนาํพระคําไปใชในชีวิตประจําวันของเขา 
ใหเราตั้งความหวังที่จะใหพระเจาตรัส เปนสวนตัวกับทุกคนในกลุมของทาน พระวิญญาณ

บริสุทธิ์จะทรงนาํพระคาํของพระองค ใหทํางานในความรูสึกนึกคิดและในการดาํเนนิชีวิตของเขาเอง 
ใหเราชวยใหทุกคนมองเห็นการทํางานและการดําเนินชีวิตในแตละวัน ควบคูไปกับพระคาํของพระเจา 
ใหเรียนรูในการถามคาํถามที่จะนาํไปประยุกตใชไดเลย โดยถามวา “พระคาํนี้มีความหมายแกทาน
อยางไรบาง?” “มีอะไรบางท่ีเราจะทําไดในการดําเนนิชีวิตประจําวันของเรา?” ใหเรียนรูในการแบงปน
แนวประยุกตท่ีจะใชกับตัวทานเอง ดวยความสตัยซือ่และถอมใจกอนดวย การเปดเผยตัวเองของทานจะ
ชวยใหคนอื่น ๆ  รูสกึสบายใจในการเปดเผยตัวเขาเองดวย 

เรียนรูในการชักนาํเขาอยางถูกวิธ ี
ใหเราตอบสนองแตละคนดวยทัศนในแงบวก เชน พูดวา “ดี” หรือ “คาํตอบนี้นาคิดมาก” แตก็

ไมควรท่ีจะทําในแงบวกมากจนเกนิไป สวนมากผูนาํจะตกอยูในฐานะท่ีไมไดแสดงทัศนในแงบวกกับ
ลูกกลุมมากเพียงพอมากกวา 

ชวยในการเพ่ิมความสามารถของการฟง 
บางคนในกลุม มักจะมีแนวโนมในการใชความคิดในสิ่งท่ีตนตองการพูดมากกวาการทีจ่ะคดิ

ในสิ่งที่คนอืน่พูด ทาํใหใชความคิดของตนเองเปนหลกัมากเกินไป ทางหนึ่งท่ีจะชวยใหลกูกลุมมคีวาม
ต้ังใจฟงท่ีดีกค็ือ การท่ีจะใหบางคนในกลุมสรุปประเด็นที่ไดสนทนาไปแลว โดยคนกอนอกีครั้งหนึ่ง
การท่ีจะทําเชนนั้น ทานจะตองพูดใหกลุมรับทราบกอนวา ทานจะลองฝกกลุมของทานในการเปนนกั
ฟงท่ีดี โดยการใหบางคนสรุปสิ่งท่ีอีกคนหนึ่งพูดมาแลว 
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11. สิ่งชวยในการเสริมสราง 
การใชวิธีชักนาํตาง ๆ ในการนาํกลุมของทานจะชวยกลุมอภิปรายของทานใหมคีวาม

สนกุสนานขึน้ ทานจะทําอยางไรจึงจะเรียนรูความจริงจากพระคาํไดอยางเกิดผล 
มีบางสิ่งท่ีเราคุนเคย อาจนาํมาเปนเคร่ืองมือในการสอนได เชนการหยดสยีอมผาสกัหยดหนึ่ง

ลงไปที่เหยือกน้าํ อาจจะใชเปนคาํอธิบายเรือ่งการเผยแพรขาวประเสริฐได รูปภาพหรอืโครงสรางทาง
สรีระของมนุษยอาจจะใชอธิบายเรือ่งโครงสรางของคริสตจักร ในฐานะพระกายของพระครสิตได 
บังเหียนมาอาจชวยอธิบายหลกัของพระธรรมยากอบบทท่ี 3 เร่ืองความสาํคัญของคาํพูดของคนเราได 

การตูนจากหนาหนังสอืพิมพอาจจะชวยอธิบายหลักของพระคัมภีรในเรือ่งตาง ๆ ไดดี แลวยัง
เพ่ิมความนาสนใจไดอกีดวย แลวยังมีพวกบทความหรอืขาวจากหนังสือพิมพ หรอืนิตยสารท่ีจะชวย
อธิบายขอเท็จจริงของเหตุการณตาง ๆ ไดอกีดวย 

แผนท่ีของอาณาจักรสมัยพระคัมภีรก็จะชวยกลุมใหเห็นภาพตาง ๆ ของพระธรรมบางตอนท่ี
ปรากฏอยูในพระคัมภีรได ทานอาจจะใชชารทหรือภาพ หรือหุนกระบอก หรือภาพถาย หรือ ภาพ
สไลดก็ได คาํสอนจากเทปในลักษณะตาง ๆ ของนักเทศนอื่น ๆ กจ็ะชวยเราในเรือ่งการอภิปรายไดอีก
ดวย 

เร่ืองอืน่ ๆ ท่ีควรจะคิดถึง 
การเลนเกมสท่ีมีเนือ้หาสาระเกี่ยวของกับพระคัมภีร 
การออกไปทัศนศกึษา ไปตามคริสตจักร หรือสาํนักงานคริสเตียนหรือท่ีท่ีเกี่ยวของกับดินแดน

ของพระคัมภีร ฯลฯ 
การออกไปรับใชนอกบริเวณ เชน การทํางานกับคนจน หรอืออกประกาศ 
การแสดงละคร หรือ ลักษณะบางอยางตามแบบพระคัมภีร หรือภาพของมนษุย ในสมัยปจจุบัน

ท่ีจะตองเพียรพยายามนาํพระวจนะของพระเจาไปใชในการดาํเนินชีวิต 
ชารท กราฟ หรอื รูปภาพประกอบอื่น ๆ ก็ชวยได 
การโตวาที 
การระดมขอคดิเห็น และ หลักการตาง ๆ 
แหลงของสิ่งตาง ๆ ท่ีทานจะนาํมาใชคนหาไดจากหองสมุดของคริสตจักร หรอืหองสมดุท่ัวไป

ก็ได หรอืตามรานหนังสอืคริสเตียนก็ได ทานอาจจะเขียนจดหมายติดตอกับโรงพิมพตาง ๆ เพ่ือขอ
อนุญาตใชอุปกรณที่เขามีอยู ถามหาตามสือ่มวลชนครสิเตียนเพ่ือยืมฟลมภาพยนตรหรอืฟลมสไลด 
หรือ แผนใสท่ีจะใชกับจอโอเวอรเฮดก็ได ฯลฯ 
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การพัฒนาเคร่ืองมือเครืองใช ท่ีจะเปนอุปกรณในการสอนจะชวยใหการเรียนนั้นมีความเขมขน
ขึ้น เปนการชักจูงความสนใจของลกูกลุม ทําใหมีความเพียรพยายามท่ีจะรับทราบเร่ืองตอไป 

ชักนาํใหมีการพูด ฟง และ เรยีนรู 
ทําใหเห็นภาพกระจาง ตลอดจนงายตอการจดจําสิ่งที่เขาไดพบเห็น 
ใหเรามีการต่ืนตัวในการฉวยโอกาส ใหกลุมศึกษาพระคัมภีรนี้มคีวามสนกุสนาน และมี

ความหมายท่ีแทจริง 
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12. แนะนําในการอธิษฐานแบบสนทนา 
การอธษิฐานรวมกนัในกลุมทําใหทานรูสึกลาํบากใจหรือเปลา หากตอบวาใช ทานก็มิใชคน

เดียวเทานั้น มีหลายคนในกลุมคงจะมีความรูสึกเหมือนตวัทานเองดวย 
คริสเตียนสวนใหญ มักจะไมคอยมีโอกาสอธิษฐานออกเสยีงในคริสตจกัร เขาอาจจะรูสกึกลัว

วา คาํอธิษฐานของเขาไมเหมาะสมก็ไดหรืออาจจะไมทราบวาอธิษฐานอยางไรก็ได ซ้าํรายกวานั้นคงจะ
กลวัวาอธิษฐานผิดก็ได 

ดวยความกลัวเชนนี้ เราอาจจะสรางประสบการณใหมทางดานดกี็ไดในกลุมอธิษฐาน หนาท่ี
ของทานในฐานะผูนาํก็คือ ใหคนเหลานั้นมองเห็นภาพวา การอธิษฐานรวมกันในกลุมนั้น เปนเวลา
สาํคัญท่ีเขาจะไดรวมกันนมัสการพระเจา มิใชเปนสิ่งที่เขาจะตองเกรงกลวัอะไร 

แทจริงการอธิษฐานรวมกันในกลุม เปนการดีท่ีจะชวยใหกลุมอภิปรายนั้นมีประสิทธภิาพดวย 
หลังจากลกูกลุมไดอภิปรายกันในหลกัเกีย่วของกับพระวจนะแลว ตอมาก็จะเปนการฝก เปนเวลาของ
การสรรเสริญ ขอบพระคุณ และเปนเวลาท่ีนาจะเปนธรรมชาติท่ีสุดได 

ในชวงเวลาของการอธิษฐานนั้น ทานอาจจะย้าํเตือนในกลุมวาใหเราเรียนรูท่ีจะอธษิฐาน
รวมกนัเปนทีม ในการทาํเชนนั้นจะตองเลี่ยงพิธีรีตองทางศาสนาออกไปเสีย จดจออยูกับการสนทนาใน
สิ่งท่ีมีความหมายอยางแทจริง และพูดดวยคาํพูดของเราเอง อธษิฐานทุกสิ่งตามที่เราคดิไวในใจ เพ่ือเปน
การแสดงความจริงใจและเปดเผยตัวเองกับพระเจา 

บุคคลท่ีกาํลังอธษิฐานอยูนัน้ ไมจําตองผูกมัดตัวเองกับรูปแบบของอธิษฐาน ปลอยใหเขาไดใช
คําพูดดวยตัวเอง บางคนอาจจะตองการอธษิฐานออกเสยีงดัง แลวเขาตองการใหลกูกลุมหนนุใจเขาดวย
การอธษิฐานออกเสียงเหมือนกันก็ได แลวพระเจาก็จะทรงนําดวยพระองคเอง 

ตอไปนี้ เปนแนวทางบางประการเกี่ยวกับการอธษิฐานแบบการสนทนากับพระเจา 
ในฐานะท่ีทานเปนผูนาํ ใหทานอธิษฐานกอน ยกเวนคนอืน่นาํกอน ใหใชสรรพนามวา กระผม

หรือขาพเจา หรือขาพระองคมากกวาที่จะใชคาํวา เราท้ังหลาย ใหพูดเหมือนตัวเองพูดมากกวาเหมือน
พูดแทนในกลุม 

ภายหลังคาํอธษิฐานของทาน อาจมีบางคนท่ีไดรับการทรงนาํจากพระวิญญาณใหเปนผูนาํตอ
จากทานในเรือ่งเดียวกนั เขาเพียงแตอธษิฐานใหประติดประตอกับเนือ้หาสาระท่ีทานไดอธษิฐานไป
แลว 

อยาเสียเวลาในการถามวา ควรจะอธษิฐานในเรือ่งอะไรตอมิอะไรบาง มากกวาการท่ีจะมีเวลา
อธษิฐานกันอยางจริง ๆ จัง ๆ เพราะเวลาท่ีจะใชอธษิฐานอาจจะถกูแยงไปโดยการเสียเวลาถามกนัวา เรา
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ควรจะอธษิฐานเผื่อเร่ืองอะไรกันบาง โดยท่ัวไปคนท่ีมีภาระหรือคนท่ีมีบางสิ่งบางอยางจะอธษิฐาน ก็
จะเปนคนเร่ิมตนกอนเม่ือทุกคนกมหนาอธษิฐาน 

อธษิฐานในหัวเร่ืองเดียวในแตละคร้ัง ใหอธิษฐานเปนเร่ือง ๆ ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได อาจจะ
มีคนหนึ่งอธษิฐานเผ่ือเพื่อนท่ีกาํลังปวยอยู อกีคนหนึ่งอธษิฐานขอใหพระเจาเสริมกาํลังสมาชิกบางคน
ในครอบครัวท่ีกาํลังปวยอยูดวย แลวกอ็าจจะมีอีกคนหนึ่งอธิษฐานเผ่ือเร่ืองการเงินหรือความตองการ
ทางดานอารมณท่ีพระเจาจะตอบสนองเขา ภายหลังจากท่ีทุกคนอธิษฐานในหัวเร่ืองตาง ๆ แลว จึง
เคลือ่นไปอธิษฐานในเร่ืองอื่น ๆ ตอไป 

การฟงคาํอธิษฐาน แตละคนอาจจะอธษิฐานในใจควบคูไปกับคนท่ีออกเสียงนาํอธษิฐานอยูก็
ได การทําเชนนี้จะทาํใหการอธษิฐานนี้มีความหมายมากย่ิงขึ้น 

อธษิฐานอยางรดักุม เม่ือแตละคนอธษิฐานหัวเรือ่งเดียวกนัในลกัษณะตาง ๆ กัน อีกคนหนึ่งก็
อาจจะอธษิฐานเรื่องอืน่ ๆ นอกจากท่ีไดอธษิฐานไปแลวในหัวขอนั้น ๆ ซึ่งเม่ือเปนเชนนี้ ทุกคนจะ
ต่ืนตัวและมีสวนรวมในการอธษิฐานวาเปนอยางไร 

การอธษิฐานทีเดียวพรอม ๆ กัน แทนท่ีจะอธษิฐานทีละคน อยาอธษิฐานเวียนทีละคน แตให
คนที่รูสึกวาอยากจะอธษิฐานเริ่มนาํอธิษฐานกอน หากมีเร่ืองท้ังหมด 6 เรื่องในการอธษิฐานคร้ังนี้ ทาน
หรืออาจจะมีบางคนตองการอธษิฐานเพียง 3 เร่ืองเทานัน้ ทานไมควรรูสกึเปนภาระในการอธษิฐานเผื่อ
เร่ืองท่ียังมิไดเสนอออกมากอน 

การอธษิฐานพรอม ๆ กันมิใชการอธษิฐานแบบไมใชความคิด ใหเราไวตอการทํางานของพระ
วิญญาณบรสิุทธิ์ ท่ีพระองคจะทรงนาํเราอธษิฐานในสิ่งที่เราควรจะอธษิฐาน 

การอธษิฐานอยาลืมออกเสียง เพ่ือทุกคนจะไดยินทาน 

อธิษฐานเผ่ืออะไรบาง 
เม่ือเร่ิมอธษิฐานในกลุม มักจะมีชวงเวลาท่ีจะเงียบกนักอน ในขณะที่ทุกคนเงียบอยูนั้น หัวใจ

ของเขาจะจดจออยูกับพระเจา และการสนทนากับพระองคเทานัน้ 
โดยท่ัวไป สิ่งท่ีจะตองจดจอเม่ือเริ่มอธิษฐานก็คอื การสรรเสริญและการขอบพระคุณพระเจา 

บางทานอาจจะเร่ิมตนดวยการสรรเสริญถึงฤทธานุภาพของพระองค บางคนอาจระลกึถึงความรัก และ
ความสัตยซื่อของพระองค บางคนอาจจะขอบคณุพระคณุพระเจาท่ีเพ่ือนบานของเขารับเชือ่พระคริสต
แลว หรือบางทานอาจจะขอบคณุสาํหรับความจริงท่ีไดคนพบจากการศึกษาพระคัมภรีรวมกันไปแลว 

แลวก็เร่ิมอธษิฐานเผื่อความตองการของแตละคนในกลุม ลูกกลุมทุกคนจะเรียนรูท่ีจะโตขึ้น
รวมกนั หากเขามีโอกาสอธษิฐานรวมกันซึ่งนั่นยอมเปนการเพ่ิมความตองการอธิษฐานเผื่อซึ่งกนัและ
กันในระหวางสัปดาหไดอีกดวย 
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หลังจากนั้นกอ็ธษิฐานเผื่อความตองการอื่น ๆ นอกกลุม ความจริงแลวความตองการนัน้ไมมี
จํากัด แตกค็วรท่ีจะใชเวลาพูดถึงสิ่งแคบ ๆ ลงไปหนอย มากกวาท่ีจะพูดในขอบขายกวางขวาง
จนเกินไป 

โดยการอธษิฐานอยางสนทนานี้ ทานจะรับประสบการณใหมอันนาต่ืนเตนภายในกลุม ทานจะ
พบวามีความตองการอธิษฐานมากขึ้น ท้ังเม่ืออยูเปนกลุมหรืออยูตัวคนเดียวกต็าม และนัน่แหละก็ยอม
เปนสิ่งใหญยิ่งท่ีพระเจาทรงทํางานในชีวิตของทาน 

พระครสิตตรัสวา “ถาในพวกทานท่ีอยูในโลก สองคนจะรวมใจกนัขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดา
ของเราผูทรงสถิตในสวรรคก็จะทรงกระทําใหดวยวามสีองสามคนประชุมกนัท่ีไหน ๆ ในนามของเรา 
เราจะอยูทามกลางเขาท่ีนัน่” (มัทธิว 18. 19-20) 
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13. ประเมินผลการอภิปราย 
ตอไปนี้เปนคาํถามท่ีจะชวยทาน ในการประเมินผลกลุมอภปิรายของทานได 
ขาพเจามีความคุนเคยกับบทเรียนตาง ๆ จนทําใหมอีิสระในการนาํกลุมอภิปรายหรอืไม? 
ทุกคนมีสวนรวมในการอภิปรายหรือไม? หรือ เปนการบรรยายไป (เพราะขาพเจาสนทนามาก

จนเกินไป) หรือ การสนทนาเปนไปเฉพาะในคนสองสามคนเทานั้นเอง 
เรากาํลังเรียนตามเร่ืองโดยไมออกนอกเร่ืองหรือเปลา? 
ขาพเจามักจะสรุปแนวความคิดใหญ ๆ ในกลุมเสมอหรือเปลา? 
การอภิปรายนั้น นาํไปสูความเขาใจมากขึ้นของกลุม ในการท่ีเขาจะคนพบความจริงจากพระคาํ

ท่ีกาํลังศึกษาอยูหรือเปลา? 
เรามีการอภิปรายอยางเหมาะสมในสิ่งที่เราเรียนกนันีว้า เราจะนาํไปใชในชีวิตประจําวันของเรา

อยางไรบางหรือเปลา? 
ขาพเจารับฟงทุกคนอยางดีหรือเปลา? 
ขาพเจาไวพอสาํหรับความตองการของทุกคนในกลุมหรือไม? 
มีการออกนอกเร่ืองบางครั้งท่ีขาพเจาละเลยหรอืเปลา? 
ขาพเจาทําตามแผนการสอนท่ีวางไวอยางรัดกุมหรือเปลา? 
ทุกคนในกลุมไดรับการกระตุนใหนาํสิ่งทีดี่ท่ีสดุ ในความคดิของเขาออกมาแบงปนกนัหรือ

เปลา? 
ทุกคนในกลุมรับฟงคนอืน่ ๆ ในกลุมไดอยางดีพอหรือเปลา? 
การประชุมคร้ังนีจ้บตรงเวลาหรือเปลา? 
คําถามเหลานี้ จะชวยใหทานคิดในสิ่งท่ีเกี่ยวของกับการเปนผูนาํกลุมใหทานทูลขอสติปญญา

จากพระเจาเพิ่มเติมในสิ่งที่ทานกาํลังรับผิดชอบอยูนัน้ดวย 

กับดัก 3 สิ่งในการประเมินผล 
เม่ือทานไดประเมินผลตัวทานเอง ในฐานะผูนาํกลุมแลว ในระมัดระวังกับดักตอไปนี ้
การเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอื่น ๆ การเปรียบเทียบเปนการปฏิเสธสิ่งที่พระเจาทรง

ประทานใหแกเราทุกคนนัน้ไมเหมือนกนั พระเจาทรงประทานความสามารถพิเศษใหแตละคนแลว เขา
มีหนาท่ีท่ีจะพัฒนาสิ่งเหลานั้นขึ้นมา 
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ความทอแทใจ เมื่อการอภิปรายมิไดเปนไปตามท่ีไดคดิไว ทานอาจจะเร่ิมทอแทใจ แลวคิดไป
ตาง ๆ นานาวาจะมีอะไรผิดพลาดอยู แตใหทานแนใจในเร่ืองอุปสรรคของทาน ตลอดจนยอมรับ
ขอผิดพลาดตาง ๆ เพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น อยายอมใหซาตานทําใหทานทอแทใจ พระเจาทรงสัตย
ซื่อเม่ือพระคาํของพระองคถกูใชออกไป เพราะพระองคเปนพระเจาแหงการหนุนน้าํใจ 

การพายแพ อยาเลกิความพยายามจงกระทําตอไป เพราะพระเจาผูทรงประทานบําเหน็จนัน้ 
ทรงเท่ียงธรรม ใหเริ่มตนและกาวตอไปเรือ่ย ๆ ในเวลาอนัเหมาะสม ทานจะไดรับในสิ่งที่หวังไว 

จําไววา อยาใชการประเมินผลเปนเร่ืองทําใหทอแทใจ ไมวาจะเปนปญหาหรือขอผิดพลาด ให
คิดถึงสิ่งท่ีทําดีอยูแลวบาง 

เพียรพยายามรักษาจดุดีไวใชสาํหรับสัปดาหตอ ๆ ไป เม่ือศึกษาพระคาํของพระเจา และ
อภิปรายและนาํสิ่งเหลานั้นมาใชกย็อมจะมีประสิทธิภาพตามมาเรือ่ย ๆ 

ในสายตาของลูกกลุม 
หากการอภิปรายของทานเกิดผลเปนอยางดีแลว ลกูกลุมของทานควรจะมีสิ่งตอไปนี้ 5 ประการ 

เปนเคร่ืองวัดความสาํเร็จของการศึกษาพระคัมภีรประเภทนี้ 
- ขาพเจารูสึกวา เรามุงสูพระคาํโดยตรง มากกวาการท่ีจะสมัผัสเพียงผิวเผิน 
- ขาพเจารูสกึวา เราใชเวลากับพระวจนะเปนประการแรกมากกวาการท่ีจะพยายามใชความ

คิดเห็นสวนตัวของเราเอง หรือของผูนาํในกลุม 
- ขาพเจารูสึกวาเขาใจพระคัมภรีมากขึ้นกวาเดิม ท่ียังไมไดเขารวมในกลุมนี ้
- ขาพเจารูสึกวาเวลาที่เสียไปนั้นไมศนูยเปลาเลย เพราะเรามิไดเสียเวลากับเร่ืองราวอันไรสาระ

ของศาสนา 
- ขาพเจารูสกึวาไดรับคาํทาทาย การหนนุใจและความพึงพอใจในการทรงนําของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ที่จะใชพระคาํ ในการดาํเนินชีวิตประจําวัน 
บางโอกาส ทานอาจตองการใหลกูกลุมตอบคาํถามบางประการตอไปนี้ อาจเปนในรูป

แบบสอบถามเฉพาะสวนบุคคล หรือใชกับการถามในกลุมทีละพรอม ๆ กันก็ได 
1. สิ่งที่ทําใหทานต่ืนเตนท่ีสดุ ในการศึกษาพระคัมภีรในสปัดาหท่ีผานมามีอะไรบาง 
2. ทานคิดวา มีวิธีไหนท่ีจะปรับปรุงกลุมอภิปรายนีใ้หดีบางบอกมาสกัสิ่งเดียว 
3. ทานคิดวาจุดประสงคของกลุมนี้คอือะไร 
4. กลุมอภิปรายนี้ชวยเหลอืทาน ในการนาํพระคาํไปใชในชีวิตประจําวันหรือไม 
5. กลุมนี้ชวยทานในการเขาใจตัวเองเพียงไร หากชวยบาง ลองบอกใหทราบวามีอะไรบาง 
6. ทานรูสกึวา ทานมีสวนสาํคัญตอกลุมนี้หรือเปลา อะไรทําใหทานคดิเชนนั้น 
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7. กลุมอภิปรายนี้ชวยใหทานแกไขปญหาสวนตวัในดานใดบาง 
8. ทานคิดวาลกูกลุมคนอื่น ๆ  มีความหวงใยวิญญาณจิตของทานหรือไมอยางไร 
9. ทานเริ่มมีระเบียบวินยักวาเดิม หรือมีชีวิตท่ีติดสนิทกับพระคริสตมากกวาเดิมหรอืไมอยางไร 
10. โดยเฉพาะในเร่ืองการอธิษฐาน การศกึษาพระคัมภีร การเปนพยาน การสามัคคีธรรม ทาน

กาํลังทําอยูหรือเปลาทีจ่ะชวยเหลอืทานในการดําเนนิชีวิตสนิทกับพระเจา 

มี 3 ประการทีจ่ะทาํใหกลุมนีท้อแทใจ 
มีสิ่งตอไปนี้ 3 ประการท่ีผูนาํจะทําใหลูกกลุมทอแทใจอยางงายดายท่ีสุดในการศึกษาพระ

คัมภีรประเภทอภิปรายกัน ก็คอื 
เรงเรียน เพราะทานมีหลายสิ่งท่ีจะตองการศึกษาใหท่ัวถึง ทานอาจมคีวามอึดอัดใจ เนือ่งจาก

เวลาท่ีมีอยูนอยเหลอืเกนิ หากทานยอมใหความอดือดัใจนีไ้ปตกอยูในกลุมทีก่าํลังนาํอยูแลว ลูกกลุมจะ
เร่ิมมีความอึดอัดใจตามไปดวย เขาจะรูสกึไดเลยวาทานจ้าํเร็วเกินไปและยดัเยียดมากจนเกินไป 

สนใจพระคัมภีรอยางผิวเผิน บางคร้ังทานอาจจะรูสกึวาผานพระคาํขอนั้นขอนี้ไปไดเลย หรือมี
การสัมผัสเพียงผิวเผนิ หรือเพียงแตอางพระคาํผาน ๆ ไปเทานัน้ โดยมิไดสาํรวจถึงสิ่งท่ีพระคาํตองการ
ตรัสแกเราอยางแทจริง ทานจะตองใหเวลาทุกคนในการคดิพิจารณาบาง เพ่ือเขาจะเห็นภาพของพระคาํ
อยางชัดเจน 

ผูกขาดการอภิปราย เปนการงายท่ีจะทําใหเปนการเทศนาไปเพราะทานกาํลังช้ีจุดนัน้จุดนี้ท่ี
ทานสังเกตเห็น แทนท่ีจะมุงตรงไปยังพระคาํโดยตรง และชวยลกูกลุมใหคนพบความจริงจากพระคาํ
นั้นดกีวา โปรดจาํไววาทุกคนมีความหิวกระหายพระคาํท่ีอยากจะทราบวาพระคาํนั้นกาํลังตรสัอะไรแก
เขา มิใชพูดตามท่ีเราตองการพูด หรือช้ีตามท่ีเราตองการ 

ใหระลกึถึงขอผิดพลาดท้ัง 3 ประการนี้ใหดี หากกลุมของทานกาํลังทอแทใจในการศึกษาพระ
คํารวมกัน 
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14. ปรับปรุงการเปนผูนําของทาน 
ตอไปนี้ เปนแนวทางบางประการในการท่ีทานจะปรับปรุงตัว ใหเปนผูนาํกลุมศึกษาพระคัมภีร

แบบอภิปรายไดอยางมีประสิทธภิาพ 

ทราบเนือ้หาสาระของบทเรียนอยางดีพอ 
ใหใชเวลาเพ่ิมขึน้เลก็นอย ในการขุดลกึลงไปถึงสิ่งท่ีจะอภิปรายกันในกลุม ไมมีอะไรมา

ทดแทนความขยันหม่ันเพียร และ การอธิษฐานของทาน อยาปลอยใหสิ่งท่ียังไมจําเปนมาดึงเราออกไป
จากการเตรียมตวัของเราในระหวางสัปดาห 

ใหตื่นเตนในสิง่ทีจ่ะคนพบรวมกันในกลุม 
อยาใหความตื่นเตนเปนเพียงการคนพบของเราเองสวนตัว ใหมีความตื่นเตนในสิ่งท่ีคนอืน่ได

เรียนรูดวย และแสดงออกมา แมสิ่งนั้นเปนสิ่งท่ีทานทราบนานมาแลวกต็าม 

ใหมีอารมณขันบาง 
ใหมีอารมณขนัท่ีเหมาะสม กับสิ่งท่ีกาํลังสนทนาหรอืศึกษารวมกันอยูจะชวยใหคลายเครียดลง

ได ใหสรางบรรยากาศแหงความพึงพอใจในการอภิปรายรวมกนั ฝกพัฒนาการสรางอารมณขนัของ
ทานขึ้นมาแลวแทนท่ีจะพยายามไปลอกเลียนของคนอื่น ๆ 

มีความกระตือรือรน 
แมเปนผูนาํท่ีมีโอกาสพบขอสังเกต หรือการตีความหมาย หรือขอประยกุตกับพระวจนะของ

พระเจาไดอยางดีแลวก็ตาม ทานเองจะตองเปนบุคคลแรกท่ีมีความกระตือรอืรนมากท่ีสุด ทีจ่ะชวยให
กลุมศึกษาพระคัมภีรในการไมขีล้ืม ใหทูลขอตอพระเจาที่จะสรางความกระตือรือรนของทานในการท่ี
จะเตรียมบทเรียน และรวมท้ังการที่จะนาํกลุมดวย 

ใหเรียนรูในการเปดเผยและตอบสนองความตองการ 
ยอมรับจุดออนของกลุมท่ีทานกาํลังนาํอยูหรือลกูกลุมของทาน และชวยเขาใหพบขอพระวจนะ

ท่ีจะตอบสนองความตองการของเขาได 
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การรับใชใหญยิ่งท่ีสุด ที่ทานจะทําไดในการนาํกลุมศึกษาพระคัมภีรกค็ือ การท่ีจะอธิษฐานเผื่อ
สมาชิกทุกคนในกลุมของทาน พระองคทรงสัตยซือ่จะทรงรับฟงและทรงนาํในสิ่งที่ทานหวงใยตาง ๆ 
ใหเกิดผลอันดีได 

โปรดจาํไววา ทานจะตองเปนกันเอง สนใจทุกคน และใชเวลานอกรวมกับคนเหลานี้บาง เพ่ือ
จะไดเปนโอกาสในการสามัคคีธรรมและตอบสนองความตองการทั่วไปของเขาได 
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15. สอนผูอ่ืนใหเปนผูนํา 
หากลกูกลุมของทานมีประสบการณมากขึ้น ฝายวิญญาณจิตอาจจะมีบางคนท่ีประสงคจะเปน

ผูนําในอนาคตดวยตวัของเขาเอง ใหทานไวในการเร่ืองนีแ้ละลองพิจารณาดูวาจะฝกใครในกลุมใหเปน
ผูชวยทาน เพราะบุคคลนีอ้าจจะเปนผูนาํตอไปในกลุมอื่นได 

การเลอืกผูชวย ใหมองบคุคลท่ีจะ 
- ยอมอธิษฐานรวมกับทาน เผ่ือลกูกลุมคนอื่น ๆ อยูอยางสมํ่าเสมอ 
- ชวยทานนาํกลุมไดอยางมีประสิทธภิาพมากย่ิงขึน้ โดยจะทบทวนหรือประเมินผลการนาํของ

ทานภายหลังการสอนแตละครั้ง ทานอาจสนทนากับเขาวาเปนอยางไรบาง หรือมอีะไรท่ีจะตอง
ปรับปรุงแกไขเพราะเขาจะเห็นหลายอยางเกิดขึน้ไดอยางกระจางชัดกวาทาน เนือ่งจากวาไมอยูในฐานะ
ท่ีจะตองมามัวถามคาํถามเหมือนอยางทาน 

- เรียนรูและเตรียมตัวในการนาํกลุมอื่น ดวยตัวของเขาเอง หากกลุมของทานมีคนเพ่ิมขึน้มาก
เกินไปจนตองแบงเปน 2 กลุม ผูชวยของทานเอง คอื บุคคลตอไปท่ีจะนาํในกลุมท่ีสองนี้แหละ 

หากมีการแบงกลุม ใหบอกทุกคนวาการท่ีจะปลอยใหกลุมใหญจนเกินไปจะทาํใหการอภิปราย
ไมท่ัวถึงกัน นอกจากนัน้ ความสัมพนัธตอกันการที่จะใหทุกคนมีสวมรวม หรือการท่ีจะเปดโอกาสให
คนอื่นพูดจะมีไมเพียงพอ การท่ีจะพบปะกันในหองนั่งเลนก็จะตองไมเปนกลุมใหญจนแนนเกินไป 

ชวยผูนาํคนใหมในการจดัสถานท่ี สาํหรับกลุมใหมท่ีจะพบปะกันใหลกูกลุมทกุคนทราบ เร่ือง
การจัดกลุมใหมนี้ มอบใหผูนาํคนใหมใหหัดรับผิดชอบ แตก็ควรจะมีโอกาสใหคาํปรึกษาแกเขาพรอม
ท้ังคําหนุนใจดวย 

ขั้นตอนของการขยายและเพ่ิมพูนกลุมนั้นกค็อื การท่ีผูชวยคนกอนของทานจะหาผูนาํกลุมคน
ใหมมา เปนผูชวยของเขาอกีทีหนึ่ง เพ่ือฝกเขาและใหเขาไดเริ่มกลุมใหม ๆ  อีก 
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16. การนํากลุมศึกษาพระคัมภีรสําหรับคนท่ียังไมเปนคริสเตียน 
เพ่ือนหรือเพ่ือนบานของทาน มักมีบอยคร้ังทีส่นใจจะลองดูวากลุมศึกษาพระคัมภรีของทาน

เปนอยางไร เพ่ือเขาจะไดศึกษาเร่ืองของพระเยซูคริสต มีความจําเปนท่ีกลุมของทานซึ่งทานกาํลังนาํอยู
นั้น จะตองบอกเขาในเรือ่งนี้ วาเราทุกคนกาํลังเรียนรูรวมกนั อยาพยายามพูดแบบบรรยาย 

สรางความสบาย ๆ และบรรยากาศมิตรสหายอันอบอุนแกเขาเปดโอกาสใหเกิดความเปน
กันเองในกลุม จนทําใหเขาสามารถแสดงความคิดเห็นบางประการออกมาอยางจริงใจ เพราะการท่ีจะ
เปนมิตรสหายกันนั้นมิใชอยูท่ีการแสดงออกโดยบังเกดิในกลุมแตอยางไร แตอยูท่ีการยอมรับกันและ
กันในกลุมตางหาก 

ในฐานะผูนาํ ใหยอมเลี่ยงปฏิกริยาตอตาน เพราะลกูกลุมกาํลังสังเกตทานอยู ทานจะตอง
ระมัดระวังในเรือ่งนี ้

ทานควรจะเสนอแนะ ใหคนเหลานัน้ยอมเขารวมกลุมนี้เปนเวลาพอสมควร อาจจะเปน 4 
สัปดาหก็ได 

สิ่งตอไปนี้ 5 ประการ นาํเปนเรื่องสาํคัญในการเตรียมการนาํกลุมศึกษาพระคัมภรี สาํหรับคน
เหลานั้นท่ียังไมเปนคริสเตียน 

การสมาคมกัน 
ทานจะตองมีการติดตอกับคนเหลานัน้ในแบบเพ่ือนฝูง ใหการเปนคริสเตียนดึงดูดใจเขา โดย

พิจารณาสิ่งตอไปนี ้
1.แสวงหาคนเหลานัน้ ที่มีความสนใจในเร่ืองคลายคลึงกบัทานหรือท่ีทานสบายใจท่ีจะติดตอ

กับเขาได 
2.หากเขาพบวาทานเปน “นักศาสนา” เขาอาจจะชวนทานสนทนากนัเร่ืองนี้ ทานกค็วรจะ

สนทนากับเขาในบางเร่ือง เกี่ยวกับดานจิตวิญญาณ เพ่ือกระตุนใหเขาตองการทราบรายละเอียดตอ ๆ 
ไป 

3.อยาพยายามเปลี่ยนคุณสมบัตขิองเขา เพราะเราไมจําตองรับผิดชอบในการเปลี่ยนนสิัยหรอื
การกาํหนดชีวิตของเขา เขาจําตองเขาใจพระกติติคณุ และรับประสบการณเปนสวนตัวกับพระเยซู
คริสตเสียกอน 
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4.อยาพยายามฉุดลากตัวเขา แมคดิวาเขาจะมาศึกษาพระคมัภีรกับเราก็ตาม แตกอนอืน่ เพียงแต
ใหความสนใจกับชีวิตของเขาเอง ฟงเขา ตอมาทานอาจจะตองการอภิปรายปญหาหรอืความคิดกับเขา
บาง ใหอางถึงพระคาํบางตอนท่ีพาดพิงไปถึงการสนทนานัน้ 

เช้ือเชิญ 
แทท่ีจริง การท่ีจะเช้ือเชิญคนเหลานี้มารวมในกลุมศึกษาพระคัมภีรเปนคร้ังแรก จําตองอาศัย

ความกลาหาญ คาํแนะนาํตอไปนี้คงจะชวยไดบาง 
1. ใหกลุมนี้เล็ก ๆ  กพ็อ (ประมาณ 6-8 คน) 
2. อธษิฐานสักหลายวัน กอนท่ีจะทาํการเช้ือเชิญเขามาจริง ๆ 
3. หากเปนการเชิญคูสมรส เปนการดีท่ีจะเชิญเขาตอนท่ีท้ังสามีและภรรยาอยูดวยกันเลย 
4. เชิญเขาแบบสบาย ๆ ในชวงท่ีเรามีโอกาสพบปะกันท่ัว ๆ  ไป 
5. ใหเขาทราบเลยวา เราจะพบกนักี่คร้ัง แตละคร้ังพบกันนานเทาไร ทําอะไรบาง แลวมีใครอกี

บางท่ีเราไดเชิญไว 
6. ถามเขาใหพิจารณา และอภิปรายกันเองในเร่ืองนี้ แลวก็ติดตอเรากลับมาอกีสองสามวันให

หลัง ในชวงท่ีเรารออยูนั้นขอใหอธษิฐานแลวยังคงสรางความสัมพันธใหเปนธรรมชาติตอไป อยาแสดง
อาการเครงเครียดกับเขาเปนอันขาด 

การใชสิ่งตอไปนี้ อาจชวยชักนาํใหคนอื่นอยากเขารวมศึกษาพระคัมภีรกับทานไดบาง 
- การศึกษาในกลุมนี้ จะชวยใหชีวิตสมรสและครอบครัวมีความม่ันคงย่ิงขึน้ 
- ทานเปนมนษุยธรรมดา มิใชพวก “คลั่งไคลศาสนา” 
- เร่ืองของคริสเตียน เปนเรือ่งท่ีเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต และชวยเราได 
- พระคัมภีรนัน่นาสนใจและนาตื่นเตน โดยเฉพาะในโลกสมัยปจจุบันนี ้
- กลุมนี้จะชวยแตละคน ในการเรียนรูทีจ่ะเปนเหมือนพระเจาได 
- พระคัมภีรสอนหลกัท่ีจะนาํไปใชในชีวิตประจาํวันไดเปนอยางด ี

การปฐมนิเทศน 
สิ่งท่ีจะทําใหเกิดผลดีท่ีสุด ก็คอื ใหการศึกษาแตละคร้ังเลื่อนไปตามบานแตละบาน ถาทําได 

เพราะนี่จะเปนการกระจายความรับผิดชอบใหแกคนอื่น ๆ ในการจัดเตรียมอาหารวางท่ีจะรับประทาน
รวมกนัได 
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เปนการดีท่ีสุดดวย หากการพบปะคร้ังแรกจะใชบานของบางคนท่ีรูสึกวาไมอยากจะเขารวม
ประชุมกับเรา คืออาจจะไปใชบานท่ีคิดวาจะมีคาใชจายในการเลี้ยงดูเด็ก ๆ แพงกวาบานอื่น ๆ (ในกรณี
ตองจางคนเลี้ยงเดก็มาดูเด็กเวลาท่ีมีการศึกษาพระคัมภีร เร่ืองนี้มักจะใชไดผลในสหรฐัอเมรกิามากกวา) 

นอกจากทานแลว ไมควรมีครสิเตียนเกินหนึ่งหรือสองคนเทานัน้ในกลุมนี้ และแนนอน ครสิ
เตียนท่ีเขากลุมนีจ้ะตองไมผูกขาดการอภิปรายหรือ สรางความประหลาดใจ หรือมกีารวิพากษวจิารณ
คําถามประเภทท่ีฟงแลวไมเขาหู หรือไมพอใจการโตแยงของบางคน 

การพบกนัครั้งแรก กค็วรเปนแบบปฐมนิเทศน ใหทุกครับทราบในสิ่งท่ีเขาจะทําตอ ๆ ไป แลว
จูงใจใหเขาอยากเขารวมในคร้ังอื่น ๆ ท่ีจะพบกันอกี การพบกันคร้ังแรกนี้มีจุดหมายประการเดียวก็คอื 
การสรางความอุนใจและความประทับใจในตัวทกุคนที่เขามา 

อาจมีบางคนชวนเพ่ือนเขามาในกลุมนีด้วย ซึ่งทานยังไมเคยพบมากอน อยาลืมทําความคุนเคย
กับเขาดวย แลวใหเขามีสวมรวมอภิปรายดวยเชนกนั 

เม่ือทานเร่ิมตนแลว ใหแตละคนบอกบางสิ่งบางอยางเกี่ยวกับตัวเอง ช่ือ หรอืท่ีเกดิ หรืออาชีพ 
หรือสิ่งอืน่ ๆ ท่ีทานอาจจะแบงปนเกี่ยวกับตวัทานเองกอนก็ได 

การมีพระคัมภีรท่ีเตรียมไวสาํหรับคนท่ียังไมนาํมาก็จะชวยใหแสดงคาํนาํของพระคัมภีร และ
อภิปรายเร่ืองราวท่ัว ๆ ไป เกีย่วกับพระคัมภีรเดิมและพระคัมภีรใหม สอนเขาใหรูจักวธิีอานและการ
อางอิงของพระคัมภีรวาจะคนหาบทและขอตาง ๆ ไดอยางไร 

แจกบทเรียนใหแตละคนในสิ่งท่ีทานตองการใช แลวดูผาน ๆ ดวยกัน ใหเขามีเวลาคิดและถาม
คําถามตาง ๆ ได แลวกอ็ภิปรายคาํตอบดวยกันกับเขา 

เม่ืออธิบายวาครั้งตอ ๆ  ไปจะทําอะไรบาง ใหใชสิ่งตอไปนี ้
- ในคาํถามและคาํตอบของคูมอืศึกษาพระคัมภีรของเขานัน้ ใหเขาเวนวางไวได หากมีขอใดท่ี

ยังสงสัยและตอบยังไมได กลุมของทานจะตอบดวยกันในครั้งตอไป 
- ทุกคนจะตองทํางานสวนของตนเองใหครบ อยาทําเพียงขอสองขอเทานั้น 
- วัตถุประสงคของการเรียนและอภิปรายกันนั้น ใหถามวามีใครจะเห็นดวยกับขอคิดเห็น

ดังกลาวสองขอตอไปนี ้
1. มีพระเจา 
2. คําสอนของพระคัมภีรเปนความจริงและมีอาํนาจ 
- บอกใหทุกคนพยายามอยาขาดในแตละคร้ัง เพราะจะมีการเรียนเพียงไมกีค่รั้งเทานัน้เอง นั้น

แหละการอภิปรายจะเกิดผลดีขึ้น 
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อยาลืมวา ทานจะตองรกัษาความเปนกนัเอง และสรางบรรยากาศอันอบอุนในคร้ังแรก โดย
ปกติควรจะมีอาหารวางเลก็ ๆ นอย ๆ ภายหลังการประชุม แลวใชชวงเวลานี้เองท่ีจะสนทนากันเรือ่งอืน่ 
ๆ นอกจากพระคัมภีรและเรื่องของคริสเตียน ยกเวนบางคนจะพูดเรื่องเหลานีข้ึ้นมากอน พยายามพูด
เร่ืองท่ีคดิวานาสนใจทีสุ่ดท่ีกาํลังเปนอยูในขณะนั้นจดจออยูกับบุคคล และสนทนาแบบมิตรสหาย 

เม่ือแตละคนจะลาจาก ใหเขาทราบวาการพบกันนี้ทานรูสกึช่ืนชมยินดีมาก และหวังวาจะพบ
กับเขาในโอกาสหนา 

การตดิตอ 
การพบกนัครั้งหลัง ๆ ควรจะเปนการติดตอกนัอยางมีประสิทธภิาพและมีเร่ืองขาวประเสริฐเขา

มาเกีย่วของดวย บทเรียนที่ทานเลือกสรรมาควรจะมีสิ่งเหลานี้ประกอบ ลองใชแนวทางตอไปนี้เปน
หลักในการพิจารณา 

1. จําไววาบาน คอื จุดพบปะท่ีดี คนที่ยังไมเปนคริสเตียนไมคอยอยากจะเขาครสิตจักร 
2. ทุกสัปดาหจะพบกันดวยการทักทายปราศรัย และสรางมิตรภาพตอกัน ในประมาณ 15 นาที

ได 
3. ทุกคร้ังที่พบกันไมควรเกิน 1 ช่ัวโมง 
4. หากทานนาํกลุมนี้รวมกับคูสมรสของทาน นาจะแบงสามีใหอยูดานหนึ่งและภรรยาอยูอกี

ดานหนึ่ง การทําเชนนีจ้ะชวยเราในการสังเกตการตอบสนองของแตละคนในการอภิปรายกันนัน้ หากมี
สิ่งใดรูสึกตะขิดตะขวางใจแลว พยายามอยาทํา 

5. ลองดูวาแตละคนทําใหอะไรมาไดบาง แคไหนอยางไรในการเตรียมระหวางสัปดาหของเขา
นั้น แลวเตรียมพระคัมภรีไวสาํหรับคนท่ียังไมมีดวย 

6.  หากกลุมของทานไมไดเตรียมตัวมา ลองใชวิธกีารตอไปนี้บาง 
- เตรียมอภิปรายกันทีละคาํถาม 
- ใชเวลาเงียบ ๆ ในการเขียนคาํตอบของแตละคน แลวจึงคอยอภิปรายกัน 
- มอบหมายใหบางคนตอบบางคาํถาม ใหเขาทํางานอยางเงียบ ๆ แลวหลังจากนั้นคอยเริ่มการ

อภิปรายกันตอไป 
พึงจําไววาการประชุมกันนี้ เปนเวลาท่ีจะถายทอดบทเรียนท่ีมีอยูใหทุกคนไดเขาใจและเรียนรู 

ทุกคนในกลุมจะตองไดรับทราบคาํสอนของพระคัมภีรในการเรียนรูรวมกันในคร้ังนั้น 
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การเผชิญหนา 
หากทานไดสรางบรรยากาศท่ีเปดเผย และสบาย ๆ แบบเพ่ือนฝูงขึ้นแลวทุกคนจะรูสึกวาทาน

เปนเพ่ือนของเขา ยอมทําใหการประกาศขาวประเสริฐเปนไปไดอยางกระจาง แลวก็เริ่มบอกเขาอยาง
ตรงไปตรงมาวา ใหเขาตอนรับพระครสิตใหเปนพระผูชวยใหรอดของเขา ซึ่งจะไมทาํใหเกิดความอึด
อัดใจเทาไร มันจะเปนไปอยางธรรมชาติและสบาย ๆ  

ในการศึกษาพระคัมภีรประเภทนี้ นาจะใชการพบปะกันในครั้งสดุทายในการเชิญชวนให
ตอนรับพระเยซูคริสต หรือในแตละคร้ังท่ีพบปะกันหากทานคิดวามีบางคนพอท่ีจะตอบสนองขาว
ประเสริฐในคร้ังนั้นแลว กใ็หเช้ือเชิญไดเลย หากมีบางคนพรอมบางคนยังไมพรอม ทานกค็งจะใชเวลา
อื่นพบคนเหลานั้นที่พรอมแลว แลวใหโอกาสแกเขาเปนสวนตัวในการตอนรับองคพระเยซูคริสต 

การถามคาํถามบางอยางจะชวยทาน ใหประเมินความพรอมของเขาได เชน “ทานรูสกึอยางไร
ในสิ่งที่เราไดอภิปรายรวมกันนี?้” “การอภิปรายของเรานีน้าสนใจเพียงไร?” “สิ่งเหลานัน้ชวยไดบาง
ไหม?” “คุณรูสกึอยางไรในเร่ืองนี้?” 

ใหลกูกลุมพูดอยางอสิระในสิ่งท่ีเขาพูด จะชวยทานในการเขาใจวิญญาณจิตของแตละบุคคล 
ทานอาจเพงไปท่ีบางคนท่ีคิดวายังไมเขาใจขาวประเสรฐิอยางแจมชดั แตกอ็าจมีบางคนมาหาพระเยซู
ดวยตัวของเขาเอง 

หากทานคดิวาจะเช้ือเชิญคนเหลานี้พรอมกนัทีเดียวในกลุม ทานอาจพูดบางสิ่งเหลานี้ เชน” 
“ขอบคณุมากสาํหรับการแบงปนความคดิเห็นของทาน รูสึกวาเวลาที่เราใชรวมกนันี้คุมคา

เหลือเกนิ ขาพเจาและภรรยายินดีมากท่ีไดมารวมในการศึกษาของกลุมนี ้
“ในสองสามนาทีนี้ อยากขอใหทุกคนอธษิฐานออกเสยีงรวมกนัขาพเจาจะพูดประโยคหนึ่ง

แลวทานพูดตาม อาจมีบางคนท่ีแนใจวาเขาไดตอนรับพระเยซูครสิตและไดรับชีวิตนิรันดร บางคนอาจ
คิดเชนนัน้แตยังไมแนใจ บางคนแนใจแลวแตยังไมเคยตอนรับพระองค เวลานีต้องการตอนรับพระองค 
ไมวาทานจะคิดอยางไรก็ตาม เรากย็ังอธษิฐานเชนนี้รวมกันไดเหมือนกัน ใหเรามคีวามจริงใจในการ
อธษิฐานนี้ในสวนลึกของหัวใจของเราเอง 

“สิ่งเหลานีอ้าจเปนพ้ืนฐาน ของเนือ้หาสาระท่ีเราไดศึกษารวมกันเกี่ยวกับขาวประเสริญ” 
- เราทุกคนเปนคนบาปและถกูแยกตัวออกจากพระเจา 
- คาจางของความผิดบาปกค็ือ ความตายช่ัวนริันดร 
- พระคริสตทรงตาย เพ่ือปลดปลอยเราใหเปนอิสระจากความตายนิรันดรนัน้ 
- พระครสิตทรงเปนขึ้นจากความตาย และเราสามารถตอนรับพระองคเปนสวนตัว เพ่ือเราจะ

ไดรับของประทานชีวิตนิรันดรจากพระองค” 
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“ภายหลังจากการอภิปรายสิ่งเหลานีแ้ลว หากมคีาํตอบหรือขอเสนอแนะท่ีบางคนตองการ
แบงปน กอนการอธษิฐานรวมกนัแลวเชิญแบงปนได แตละคนคดิอยางไรในเร่ืองนี้ ทานเช่ือถือเร่ือง
เหลานี้ทุกสิ่งหรอืเปลา?” 

หยุดสกัครู แลวใหเขาสังเกต ทานอาจหันไปอานคาํอธษิฐานแลวสังเกตดูวาเขาเห็นดวยกับทาน
หรือเปลา บางคนก็อาจยอมอธษิฐานเงียบ ๆ หรอืบางคนอาจจะใชเวลาภายหลัง ในการอธษิฐานดวย
ตัวเองเขาเอง ใหเรายอมรับความรูสึกของเขา 

ตอไปนี้ เปนตัวอยางคาํอธษิฐานท่ีทานอาจนําไปใชได 
“ในชวงเวลานี้ เราจะกมศรีษะลง ขาพเจาจะพูดประโยคหนึ่งแลวขอใหทานพูดตามขาพเจา 

โดยออกเสียงพรอม ๆ กัน แลวขาพเจาก็จะพูดประโยคตอไป แลวใหพูดตามขาพเจาเชนนี้เรือ่ยไป
จนกวาการอธษิฐานจะจบลง หากทานไดอธิษฐานดวยความจริงใจเชนนี้ เวลานีข้อใหสงบเงียบ 

ใหเรากมศรีษะลง 
“พระบิดาเจา ขาพเจาขอบพระคุณพระองคสาํหรับความรักท่ีมีตอขาพเจา ขอบพระคณุพระ

บุตรองคเดียวของพระองค คอืพระเยซูครสิตท่ีทนทุกขยากลาํบากเพ่ือขาพเจา ขาพเจาสาํนกึในความรัก
นี้ 

ขาพเจาทราบดีวา ขาพเจาไดทําผิดตอพระองค ขาพเจาไมยอมรับพระองค และเหินหางจาก
พระองค 

ขาพเจาทราบดีวาคาจางความบาปของขาพเจา คอืความตายช่ัวนิรันดรพระองคบริสุทธิแ์ละเปน
พระเจาองคสมบูรณแบบ ขาพเจาตองการอภัยโทษจากพระองคในสิ่งท่ีขาพเจาไดกระทาํไปแลว 

ขอบพระคณุพระองค ท่ีพระเยซูคริสตไดทรงตายบนไมกางเขนเพื่อขาพเจาจะไดรับความอิสระ
และหลดุพนความผิดบาป 

เด๋ียวนี้ ขอเชิญพระองคเขามาในจิตใจ โดยพระบุตรองคเดียวของพระองค คอืพระเยซูครสิต 
หากเรายังไมเคยตอนรับพระองค ขอตอนรับพระองคเด๋ียวนี้ ขอประทานของประทานชีวิตนิรนัดรแกขา
พระองค ตามท่ีพระองคไดทรงสัญญาไวนั้น 

สิ่งเหลานี้ ขออธษิฐานดวยความจริงใจ จากจิตใจ ดวยการขอบพระคณุสําหรับความรกัมากมาย 
ในพระนามพระเยซูคริสต อาเมน” ภายหลังจากการที่ไดอธษิฐานแลว ทานจะชวยเขาใหมั่นใจในเร่ือง
ความรอดบาปได โดยใชหนังสอื 1 ยอหน 5.11-12 อานใหเขาฟง อยาพยายามยัดเยียด แตใหแบงปน
พระคาํแกเขาเพ่ือเกิดความม่ันใจ แลวอธิษฐานตอมาใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่ีจะทรงประทานความ
ม่ันใจในความสัมพันธระหวางเขากับพระองคเอง 
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ทานสามารถนาํกลุมศึกษาพระคัมภีรได 
ทานอยากจะเร่ิม หรอืนาํกลุมศกึษาพระคัมภีรกลุมยอย แตทานไมทราบวาจะเริ่มตนอยางไร ใช

ไหม? คาํแนะนาํตอไปนี้จะชวยทานได 
วิธีนํากลุมศึกษาพระคัมภีรกลุมยอย หนังสอืเลมนี้ไดอธิบายทุกอยางท่ีทานจําเปนตองทราบ 

เพ่ือนาํกลุมยอยใหประสบความสาํเร็จ เชน  
วิธกีารนาํประชุมครั้งแรก 
วิธีเตรียมโครงรางบทเรียน ซึ่งมีคาํถามท่ีดึงดูดความสนใจ 
วิธแีนะนาํการอธษิฐานแบบสนทนา 
วิธีจัดการเมื่อเกิดการขดัแยงในกลุม 
วิธีเปลี่ยนอุปสรรคใหเปนโอกาส 
และอืน่ ๆ 
ทานไมตองเปนคนท่ี “ดียอมเย่ียมฝายวญิญาณ” กอนท่ีจะนาํกลุมยอย ผูนาํกลุมยอยท่ีมี

ประสิทธิภาพ ไมจําเปนตองเปนศาสนาจารย แตคงตองเปนผูที่สามารถรวบรวมความคดิเห็นของแตละ
คนและนาํไปในทางท่ีสอดคลองและตรงกับพระคัมภีร 

ทานสามารถท่ีจะเปนผูนาํอยางนี้ได เม่ือทานปฏิบัติตามหลักการตาง ๆ ในหลังสอืเลมนี้ และ
พ่ึงพาอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผูซึ่งจะเปลี่ยนการศึกษาพระคัมภีรใหเปนศูนยกลางของการรับใชท่ี
เกิดผล 
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