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บทที่ 5
สื่อสารขอความ

วัตถุประสงค
                     เมือ่จบบทนี้แลวคุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้คือ

- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- รูหลักการที่สํ าคัญ 6 ประการในการสื่อสารขาวประเสริฐ
- รูขออางอิงพระคัมภีรซึ่งใหหลักการในการสื่อสารขาวประเสริฐแกคนในวัฒนธรรมอื่น

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญ
                     “ เพือ่ใหการสื่อสารความเชื่อของทานเกิดผล โดยการทีพ่วกเขารับรูส่ิงดีทุกอยางที่อยูในตัว
ทานในพระเยซูคริสต ”                      ฟเลโมน 6 (แปลตาม King James)
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คํ านํ า

                      ในบทที่ 3 คุณไดศึกษาเกี่ยวกับสาระของขอความแหงขาวประเสริฐและในบทที่ 4 คุณเรียนรู
วาคุณเปนผูสงสารแหงขาวประเสริฐ บทนีจ้ะมุงเนนที่ขบวนการของการสื่อสารขอความแหงการประกาศ

                       การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือ ศิลปะของการถายทอดขอความจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง
ดวยวิธีที่ผูรับไวโดยไมถูกบิดเบือน ส่ิงทีค่วรเอาใจใสที่สุดของการประกาศก็คือวา ขาวประเสริฐถูกแบงปน
ดวยวิธีที่สามารถเขาใจและยอมรับได   

การส่ือสารแหงการประกาศขาวประเสริฐ
                       ตอไปนี้คือ หลักการ 6 ประการที่สํ าคัญในการสื่อสารขาวประเสริฐ
                       การสื่อสารขาวประเสริฐตอง

รวมปจจัยของมนุษยและของสวรรค
                       การสือ่สารขาวประเสริฐนั้นแตกตางจากการสื่อสารชนิดอื่น เพราะวาพระวจนะของพระเจา
พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์มีสวนรวมในขบวนการนี้
                       การแบงปนขาวประเสริฐไมใชเพียงแตพูดหรือคุยกับผูอ่ืน แตเปนการสื่อสารของสวรรคซึ่งทํ า
ไดโดยแหลงทีม่าฝายวิญญาณที่ทรงอํ านาจซึ่งกระทํ ากิจเพื่อทํ าใหผูรับขอความมีความมั่นใจและรูสํ านึกผิด

เปนคนทุกชนิด
                      การสือ่สารขาวประเสริฐจะตองทํ ากับคนทุกชั้นไมวารวยหรือยากจน มกีารศึกษาหรือไรการ
ศึกษา อารยชนหรืออนารยชน

                      เปาโลยืนยันสิ่งนี้เมื่อเขากลาววา
                     “ ขาพเจาเปนหนี้ทั้งพวกอารยะและพวกอนารยชนดวย เปนหนี้ทั้งนักปราชญและคนเขลา

ดวย”    โรม 1:14

                     เมือ่เขาพูดวาเขาเปน “หนี้” เขาหมายความเชนนั้น เพราะวาเขาไดรับขาวประเสริฐซึ่งเขาเปน
หนีต้อผูอ่ืนที่จะแบงปนขาวประเสริฐเหลานั้น เขารูสึกถงึความรับผิดชอบที่มีตอทุกคนทุกแหงหน ไมมีการ
แบงชนชั้นในความคิดของเปาโล ทกุคนตองการขาวประเสริฐ ไมมใีครที่ยากจนเกินไปหรือรวยเกินไป เครง
ศาสนาเกินไปหรือไรศาสนาเกินไป ใกลเกินไปหรือไกลเกินไป
                     คุณตองไมลํ าเอียงในการสื่อสารขาวประเสริฐ ถาคุณแสดงความลํ าเอียง คุณก ําลังทํ าบาป
 (ยากอบ 2: 1-4)
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ใหสมดุลยกันทั้งกับกลุมคนและแตละคน
                    ผูเชือ่สวนมากมักโนมเอียงไปในทางที่ชอบประกาศกับหมูชน ศิษยาภิบาลใชเวลาสวนใหญอยู
ทีธ่รรมาสนตอหนาคนหมูใหญ คนแตละคนถูกกลืนเขาไปในฝูงชน ส่ิงนีเ้ปนความจริงโดยเฉพาะในวัฒน
ธรรมหลายแหงซึ่งการสื่อสารมวลชนทํ าโดยสื่อ เชน โทรทศันและวิทยุ
                    ไมมีส่ิงใดมาแทนที่การติดตอสวนบุคคลได เปาโลมักจะรับใชตอคนกลุมใหญแตเขาบรรยายถึง
การรบัใชตอชาวเธสะโลนิกาวาเปนเหมือน    “แมที่กํ าลังเลี้ยงดูบุตร”          และเหมือนพอกับลูกของตนเอง
(เธสะโลนิกา 2:7,11)  เขาใหความพยายามระหวางกลุมและแตละบุคคลสมดุลยกัน (หมายถึงวารับใชตอ
กลุมและแตละคนเทาๆกัน – ผูแปล)
                     พระเยซูทรงประกาศแกฝูงชน แตพระองคก็ไดทรงแบงปนขาวประเสริฐแกคนแตละคนดวยเชน
หญิงสะมาเรีย  นโิคเดมัส  ศักเคียส และคนอื่น ๆ

เขาใจภายในเนื้อหาของวัฒนธรรม
                     วฒันธรรมทีต่างกันมีวิธีตางกันในการประพฤติปฏิบัติ ซึง่เปนจริงในสมัยของพระคัมภีรดวย ตัว
อยางเชน ลิสตราเปนเมืองคนตางดาวที่อยูหางไกล เอเธนสเปนเมืองแหงอารยธรรมชั้นสูงและนํ าขาว
ประเสริฐเขาไปถึงไดยาก มเีรียไดรับพระวจนะของพระเจาอยางยินดี เขาก ําลังแสวงหาความจริง
                      ความแตกตางหลายประการของวัฒนธรรม ภาษา การเมือง การศกึษาและเชื้อชาติเปนสิ่งที่
ทาทาย แตเราก็เอาชนะไดและเสนอขาวประเสริฐดวยวิธีที่เขายอมรับได การทีจ่ะเขาใจวัฒนธรรมอื่นนั้นคุณ
ตองมคีวามเต็มใจที่จะดัดแปลงความคิดและความประพฤติของคุณใหเขากับเขาได
                      แนนอน คุณตองไมเปลี่ยนแปลงความคิดหรือการกระทํ าใหตรงขามกับมาตรฐานที่เขียนไวใน
พระวจนะของพระเจา แตคุณอาจเปลี่ยนแปลงดวยวิธีอ่ืนซึ่งจะชวยใหคุณสื่อสารขาวประเสริฐไดงายขึ้น
                      ขาวประเสริฐตองถูกนํ าเสนอดวยวิธีที่ทํ าใหผูฟงเขาใจได ศัพทที่ใชภาษา และวิธีการนํ าเสนอ
ตองดัดแปลงเพื่อใหขาวประเสริฐเปนที่เขาใจได  เปาโลรูขอนี้ดีและนํ าไปปฏิบัติดวย (กิจการ21:37-40, 22:2)
                      กิจการ 26:18 ใหรูปแบบสํ าหรับการสื่อสารขาวประเสริฐใหไดผลแกคนในวัฒนธรรมอื่นๆ พระ
เจาสงเปาโลไปหาคนตางชาติ……..
                      “เพือ่จะใหเจาเบิกตาของเขา เพือ่เขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสวาง และจากอํ านาจ
ของซาตานมาถึงพระเจา เพือ่เขาจะไดรับการยกโทษความบาปผิดของเขา และใหไดรับที่ซึ่งจะไดดวยกันกับ
คนทั้งหลาย ซึง่ถกูช ําระใหเปนผูชอบธรรมแลวโดยความเชื่อในเรา”                 กิจการ 26:18

                      ขาวประเสริฐตองนํ าเสนอดวยวิธีที่จะทํ าให
1. เปดตาของคน
2. เขาอาจหนักลับจากความมืดฝายวิญญาณมาสูความสวาง
3. เขาอาจหนักลับจากอํ านาจของซาตานมาหาพระเจา
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4. เขาอาจไดรับการอภัยจากบาปทางความรอด
5. เขาอาจไดรับมรดกฝายวิญญาณทางการชํ าระใหบริสุทธิ์โดยความเชื่อ
วฒันธรรมซึ่งบุคคลไดรับการเลี้ยงดูมา หลอหลอมเขาใน 5 แงมุมคือ
ภาษาของเขา   เขาแสดงออกและรับการสื่อสารและความคิดจากผูอ่ืนอยางไร
ทศันคติของเขาเกี่ยวกับโลก  เขามองและเขาใจโลกอยางไร
ความเชื่อของเขา   ศาสนา ความเชื่อในส่ิงเหนือธรรมชาติ วธิีการคิด ขบวนการของความคิด
คุณคาของเขา   คุณความดีหรือความสํ าคัญที่เขาใหแกส่ิงตางๆ
ความประพฤติของเขา เขาปฏิบัติตัวอยางไร ความประพฤติในสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่
ยอมรับ
คุณจะสังเกตเห็นจากตารางตอไปนี้วา กจิการ 26:18 กลาวถึงสิ่งที่กลาวมาแลวคือ
                             ภาษา : รับและเขาใจขอความซึ่งสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
เปดตาเขา             ทศันคติตอโลก :  ส่ือสารทัศนคติของพระคัมภีรที่มีตอโลก
                             ความเชื่อ : ขอความของความเชื่อ ขาวประเสริฐของอาณาจักรเปลี่ยนแปลง
                                               ความเชื่อของเขา คุณคาที่เขาใหแกส่ิงตางๆเปลี่ยนแปลงไป

เพือ่ใหเขาอาจหันมา
                                                ความประพฤติเปลี่ยนไป
และยอมรับขาวประเสริฐ

ใหนอกเหนือจากคํ าพูด
                      คํ าพดูเปนพื้นฐานของการสื่อสาร โดยทางพระวจนะที่เขียนไว พระเจาก็ทรงเปดเผยนํ้ าพระทัย
ตอมนุษยชาติ แตถาคณุจะทํ าตามแบบอยางของผูนํ าในพันธสัญญาใหม คุณตองทํ านอกเหนือไปจากการ
ใชคํ าพูด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในวฒันธรรมที่มีความโนมเอียงไปทางประสบการณ
                     เปนนํ ้าพระทัยของพระเจาที่ใหคนมีประสบการณกับความจริงแหงขาวประเสริฐ ไมใชเพียงแต
ฟงเทานั้น พระเยซูเจาตรัสวา “ขณะที่ทานออกไป จงรักษาคนเจ็บปวยและขับผีออก” การสื่อสารขาว
ประเสริฐเปนยิ่งกวาการเสนอดวยคํ าพูด คือ เปนการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจ

ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของคุณ
                    เปาโลบอกฟเลโมนใหมีชีวิตอยู
                    “เพื่อใหการสื่อสารความเชื่อของทานเกิดผลโดยการที่พวกเขารับรูส่ิงดีทุกอยางซึ่งอยูในตัวทาน
ในพระเยซูคริสต”                      ฟเลโมน 6 (แปลตาม King James)
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                    เปาโลหนุนใจใหฟเลโมนสื่อสารความเชื่อของเขาดวยคุณลักษณะและความประพฤติของคริส
เตียน ซึง่สะทอนพระเยซูออกสูผูอ่ืน
                    ถอยค ําจ ํานวนใดก็ตามก็ไมอาจทํ าใหคนมองขามความหนาซื่อใจคดได และเพียงแตถอยคํ า
เทานั้น กจ็ะไมเอาชนะอํ านาจของตัวอยางที่ดีซึ่งจะทํ าใหสํ าเร็จได  การสื่อสารขาวประเสริฐจะตองสอด
คลองกับวิถีชีวิตของคุณจึงจะเกิดผล
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ชื่อ………………………………………

บททดสอบตัวเอง บทที่ 5

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. จงบอกหลักการสํ าคัญ 6 ประการในการสื่อสารขาวประเสริฐ

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3. ขออางอิงพระคัมภีรขอใดที่ใหรูปแบบของการสื่อสารขาวประเสริฐแกคนในวัฒนธรรมอื่น
……………………………………………………………………………………………………………

       ……………………………………………………………………………………………………………
       ……………………………………………………………………………………………………………
       ……………………………………………………………………………………………………………
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 5
1.    “เพือ่ใหการสือ่สารความเชื่อของทานเกิดผลโดยการที่พวกเขารับรูส่ิงดีทุกอยางซึ่งอยูในตัวทานในพระ
          เยซูคริสต”     ฟเลโมน 6

2. การสื่อสารขาวประเสริฐตองเปนดังนี้

- รวมปจจัยทั้งของมนุษยและของสวรรค
- เปนคนทุกชนิด
- ใหสมดุลยกันทั้งกับกลุมคนและแตละคน
- เขาใจในเนื้อหาของวัฒนธรรม
- ใหนอกเหนือจากคํ าพูด
- ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของคุณ

ดูหนา 45-48

3. “เพือ่จะใหเจาเบิกตาของเขา เพือ่เขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสวาง และจากอํ านาจของ
ซาตานมา   ถึงพระเจา เพื่อเขาจะไดรับการยกโทษความบาปผิดของเขา และใหไดรับที่ซึ่งจะไดดวยกันกับคนทั้ง

         หลาย ซึง่ถกูช ําระใหเปนผูชอบธรรมแลวโดยความเชื่อในเรา”    กิจการ 26:18  หนา 46
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป

1. สวนหนึ่งของการสื่อสารที่ดีคือ การเปนผูฟงที่ดี ตอไปนีเ้ปนหลักฐานบางประการของการฟง
(1) ใหตัวคณุเองอยางเต็มที่ตอการฟงสิ่งที่ผูอ่ืนกํ าลังพูด การฟงไมใชขัดคอ หมายถึงการควบคุม

ความตองการจะพูดของคุณ
(2) ใหความสํ าคัญตอเวลาขณะที่เขากํ าลังพูด คุณอาจคิดวาคุณมี “คํ าตอบ” แตจงคอยจนกระทั่ง

คุณแนใจวาเขาถามอะไร
(3) จงแนใจวาคุณเขาใจชัดเจนวาผูพูดวาผูพูดหมายถึงอะไร ถาคุณไมเขาใจ จงถาม
(4) คํ าถามเปนสิ่งสํ าคัญในขบวนการฟง จะชวยท ําใหส่ิงที่เขาพูดนั้นชัดเจนขึ้น
(5) สังเกตการสื่อสารแบบที่ไมไดใชคํ าพูด จงไวตอการแสดงสีหนาและกริยาอาการ ไมใชแตคํ าพูด

เทานั้น คนเราอาจพดูสิง่หนึ่งแตการแสดงออกทางสีหนาและการกระทํ าเปดเผยใหรูจักสิ่งหนึ่ง

2. คํ าเทศนาของเปาโลเปลี่ยนแปลงไปตามเชื้อชาติและประเทศ จงเปรยีบเทียบคํ าเทศนาในธรรมศาลาที่
เมอืงอันติโอคในกิจการ 13 กบัคํ าเทศนาที่มีแกชาวเอเธนส  ในกิจการ 17

3. พระเยซูทรงเปนผูส่ือสารที่ดี
1. พระองคทรงมีความรูภูมิหลังทั้งทางประวัติศาสตรและพระคัมภีร :    มัทธิว 12:38-42
2. พระองคทรงใชวัตถุและรูปภาพซึ่งคนคุนเคย :      ลูกา 21:29-32,  มาระโก 4:21-34
3. พระองคทรงใชคํ าพูดงายๆ เชน แสงสวาง ขนมปง(อาหาร)  ผูเลีย้งแกะที่ดีและเถาองุน :

              ยอหน 6:35;  8:12;  15:1
4. พระองคไมไดประทานแตคํ าตอบ แตทรงเสนอคํ าสอนเปนคํ าอุปมาและคํ าถาม
5. พระองคทรงใชอารมณขัน ตัวอยางเชน เปรียบเทยีบผงที่อยูในตาของพี่นองกับทอนไมในตาของ

ทาน :      มทัธิว 7:3-5
6. พระองคทรงใชเหตุผล :     มทัธิว 12:1-32
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