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ถ้ อยแถลงก่ อนเป็ นผู้นา
ความปรารถนาและใฝ่ ฝันใคร่ เป็ นผูน้ านั้น เป็ นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้า
ปั จจุบนั นี้ โลกต้องการผูน้ าที่ดี ในวงการธุ รกิจก็ตอ้ งการผูน้ า และในคริ สตจักรของพระเจ้ากาลัง
เสาะแสวงหาผูน้ าที่มีสมรรถภาพยอดเยีย่ ม คริ สตจักรท้องถิ่นหลายแห่งอยูใ่ นฐานะง่อนแง่นเพราะขาด
ผูน้ า
ลักษณะการเป็ นผูน้ าเป็ นสิ่ งที่สามารถพัฒนาได้จริ งหรื อ?
จะปั้ นผูน้ าขึ้นมาได้อย่างไร?
และใครเหมาะสมที่จะเป็ นผูน้ า
ถ้าวงการคริ สเตียนไม่รีบเร่ งในการผลิตและเสริ มสร้างพลังด้านผูน้ า
เราก็หวังไม่ได้อีก
เหมือนกันว่า ในอนาคตคริ สตจักรจะต้องอยูใ่ นสภาพเช่นไร จงคิดถึงทีมฟุตบอลที่ขาดหัวหน้าหรื อ
ทหารที่ปราศจากแม่ทพั หรื อสานักงานที่ไม่มีผจู ้ ดั การ....
การเป็ นผูน้ าที่ดีน้ นั ยากนักหรื อ?
ตอบ : ไม่ยาก!
เราใคร่ ขอบอกท่านด้วยใจจริ งว่า “ท่ านสามารถเป็ นผู้นาได้ !” เพียงแต่เรี ยนรู ้เคล็ดลับจาก
หนังสื อเล่มนี้ เท่านั้น
ด้ วยความรักในพระคริสตเจ้ า
ผูจ้ ดั พิมพ์

4

สารบัญ
บทที่ 1 ท่านเป็ นผูน้ าได้ ........................................................................................................................... 6
บทที่ 2 ขุมพลังของผูน้ ้ า......................................................................................................................... 16
บทที่ 3 ชีวติ ส่ วนตัวของผูน้ า ................................................................................................................. 27
บทที่ 4 ท่าทีการแสดงออกของผูน้ าต่อผูอ้ ื่น .......................................................................................... 43
บทที่ 5 ทาไมบางคนจึงเป็ นผูน้ าที่ดีเลิศ ................................................................................................. 50
บทที่ 6 วิธีทาให้เกิดผล .......................................................................................................................... 65
บทที่ 7 บันไดสู่ ความสาเร็ จ ................................................................................................................... 78
บทที่ 8 วิธีเพิ่มผลงาน ............................................................................................................................ 87
บทที่ 9 การฟันฝ่ าอุปสรรค .................................................................................................................... 98
บทที่ 10 หลีกหนีอนั ตราย.................................................................................................................... 115
บทที่ 11 สนองความต้องการของกลุ่ม ................................................................................................. 127
บทที่ 12 ศิลปการพูด ........................................................................................................................... 136

5

บทที่ 1 ท่ านเป็ นผู้นาได้
ก่อนที่ใครคนใดคนหนึ่งจะตัดสิ นใจรับหน้าที่เป็ นผูน้ าเขาควรจะชัง่ น้ าหนักพระธรรมข้อนี้ให้ถี่
ถ้วนเสี ยก่อนคือ “ดูก่อนพี่นอ้ งของข้าพเจ้า อย่าให้เป็ นอาจารย์กนั มากหลายคนเลย เพราะท่านก็รู้อยูว่ า่
เราทั้งหลายที่เป็ นผูส้ อนนั้นจะได้รับการทรงพิพากษาที่เข้มงวดกว่าผูอ้ ื่น” (ยากอบ 3:1) ผูน้ าจะถูก
พิพากษาอย่างเข้มงวดและเฉี ยบขาดกว่าผูท้ ี่เขานา
ฉะนั้นจงตรองให้ดีก่อนที่จะตัดสิ นใจ !
ประโยคต่อไปในพระธรรมบทเดียวกันนี้ให้เหตุผลอีกประการหนึ่ง “เพราะว่าเราทั้งหลาย ย่อม
พลาดพลั้งกันหลาย ๆ สิ่ ง” เรารู ้จกั ตัวเราเองดีวา่ เรามักจะทาอะไรผิดพลาดและทาให้คนอื่นสะดุดอยู่
บ่อย ๆ นี่แหละเป็ นประเด็นสาคัญที่เราจะพิจารณาว่าเราควรจะนาคนอื่นหรื อไม่?
แต่อย่างไรก็ดี หากวิเคราะห์ดูชีวติ ของผูน้ าที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเจ้าในอดีตที่ผา่ นมา จะเห็นได้ชดั
ว่า ความอ่อนแอหรื อความบกพร่ องของแต่ละคนนั้นหาใช่สาเหตุที่จะใช้ตดั สิ นว่า ใครควรจะเป็ นผูน้ า
หรื อเราควรจะเป็ นผูน้ าหรื อไม่ เพราะถ้าจะว่ากันไปแล้วเราทุกคนก็เป็ นคนบาปในสายพระเนตรพระเจ้า
ด้วยกันทั้งนั้น มีใครบ้างเล่า ที่จะกล้ากล่าวว่า ตนไม่เคยผิดพลาดเพลี่ยงพล้ าเลย หากเราถือว่า ผูน้ า
จะต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่เคยผิดพลาดมาก่อนแล้วก็ยอ่ มจะไม่มีใครสักคนที่จะเป็ นผูน้ าได้
ขอให้เราลองมาพิจารณาดูชีวิตของผูน้ าที่พระเจ้าทรงเลือกในอดีตและสังเกตดูวา่ เขาเหล่านั้นมี
ปฏิกิริยาอย่างไร เมื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเรี ยกให้เขาเป็ นผูน้ าในภารกิจบางอย่าง
พระเจ้ าทรงเรียกโมเสส
จงพิจารณาดูชีวติ ของโมเสส เมื่อตอนที่พระเจ้าทรงเรี ยกโมเสสนั้น เขากาลังเฝ้ าฝูงแกะของยิธ
โร พ่อตาของเขาอยูใ่ นบริ เวณแห้งแล้งแถบทะเลทราย โมเสสเป็ นผูท้ ี่ได้รับการศึกษาสู งคุน้ เคยกับความ
สะดวกสบายและความอภิรมย์นานาประการในพระราชวัง เมื่อต้องมาทางานต่าจึงอาจทาให้จิตใจเขา
ต้องขมขื่น เพราะอาชีพเลี้ยงแกะในสมัยนั้นถือเป็ นอาชี พต่าต้อย และคงจะรู ้สึกหดหู่ใจที่ตอ้ งทางาน
จาเจน่าเบื่อตลอดทั้งวัน ด้วยเหตุน้ ี เองที่อาจทาให้เขาไม่ได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระเจ้าอย่างเต็มบริ บูรณ์
และเหนือสิ่ งอื่นใดก็คือเขากาลังทางานให้พอ่ ตาของเขามิใช่ทางานเพื่อพระเจ้า
แต่แล้ว สิ่ งที่น่าประหลาดอัศจรรย์ใจก็บงั เกิดขึ้น “ทูตของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏแก่โมเสส
ท่ามกลางพุม่ ไม้เป็ นเปลงไฟ โมเสสได้พิจารณาดูเห็นพุ่มไม้น้ นั มีไฟลุกโชนอยู่ แต่มิได้ไหม้โทรมไป
(อพยพ 2:2)
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สิ่ งแรกที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงกระทาคือ สาแดงพระองค์แก่โมเสส โมเสสเกิดความแน่ใจว่า ผู ้
ที่ตรัสกับเขานั้นคือพระเจ้า (ดูขอ้ 5-6)
ท่านต้องมีความแน่ใจในสิ่ งที่ท่านคิดหมายไว้ เมื่อมีใครมาเสนอให้ท่านรับใช้พระเจ้าทางใด
ทางหนึ่ง ท่านจงแน่ใจว่า พระเจ้าทรงสถิตอยูใ่ นหนทางนั้น ๆ จงอย่าด่วนตัดสิ นใจตอบรับหรื อปฏิเสธ
แต่จงคอยจนกว่าท่านได้รับทราบน้ าพระทัยของพระเจ้าในเรื่ องนั้น ๆ แล้ว
บางครั้ง ท่านจะรู ้น้ าพระทัยของพระเจ้าได้ทนั ที แต่บางครั้งบางคราวอาจจะต้องรอคอยจนกว่า
พระเจ้าจะทรงกระทาให้ท่านเข้าใจแจ่มแจ้ง แต่จงแน่ใจว่า พระเจ้าจะต้องสาแดงให้ท่านทราบอย่าง
แน่นอน พระบิดาเจ้าของเราทรงสามารถเป็ นเลิศในการสื่ อสัมพันธ์กบั บุตรพระองค์ พระเจ้าจะทรงให้
ความมัน่ ใจแก่ท่านในเรื่ องน้ าพระทัยของพระองค์
พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้เรามีลงั เลใจในการ
ดาเนินชีวติ
เนื่องจากพระเจ้าทรงสนใจในสิ่ งที่เรากระทา ดังนั้นพระองค์ยอ่ มสาแดงน้ าพระทัยของพระองค์
ให้เราได้รู้แน่ ดังจะเห็นได้จากพระสัญญาของพระองค์ซ่ ึ งว่า “เราจะสั่งสอนและแนะนาท่านตาม ทางที่
ท่านจะไป เราจะเตือนสติท่านโดยทอดพระเนตรดูท่าน” (พระธรรมสดุดี 32:8) ในพระธรรมข้อนี้ พึง
สังเกตว่ามีคาว่า “เรา” ซึ่ งหมายถึงพระเจ้าปรากฏอยู่ 2 ครั้ง การนาเป็ นพระราชภาระของพระเจ้า และ
การนาของพระองค์ที่เห็นได้ชดั เจนและแน่ใจมากที่สุด คือการอภัยโทษ หากพิเคราะห์ดูจะเห็นว่าพระ
เจ้าตรัสว่า “เราจะสั่งสอน เราจะแนะนา เราจะเตือนสติ” พระองค์จะทรงสาแดงให้เราเห็นทางที่จะ
ดาเนินไป การที่พระเจ้าทรงโปรดประทานความแน่ใจเช่นนั้นแก่เรา นับว่าเป็ นพระพรยิง่
พระสัญญาอีกข้อหนึ่งปรากฏอยูใ่ นพระธรรมสดุดี 48:14 “เพราะพระองค์น้ ี เป็ นพระเจ้าของ
พวกข้าพเจ้าเป็ นนิตย์และเป็ นนิตย์ พระองค์จะทรงนาพวกข้าพเจ้าตลอดชีวติ ” ถ้อยคาแห่งพระสัญญาข้อ
นี้ยอ่ มจะสาแดงให้ท่านทราบว่า พระองค์ทรงมีน้ าพระทัยต่อท่านอย่างไร ท่านจะสามารถแน่ใจ
เหมือนกับโมเสสว่า พระเจ้าได้เป็ นผูต้ รัส
สิ่ งที่เกิดขึ้นต่อไปคือ พระเจ้าทรงสาแดงให้โมเสสทราบถึงพระราชภาระที่พระองค์ทรงมีต่อ
ประชากรของพระองค์ พระเจ้าตรัสว่า “เราเห็นความทุกข์ของประชากรของเราที่อยูใ่ นประเทศอียปิ ต์
เราได้ยนิ เสี ยงร้องของเขา เพราะการกดขี่ของพวกนายงาน เรารู ้ถึงความทุกข์ร้อนต่าง ๆ ของเขา”
(อพยพ 3:7)
ท่านคงจาได้วา่ โมเสสมีภาระรับผิดชอบต่อประชากรอิสราเอล ฉะนั้นเมื่อเขารู้แน่ชดั ว่าพระเจ้า
ก็ทรงห่วงใยชนชาติอิสราเอลเช่นเดียวกัน เขาจึงมีกาลังใจดีข้ ึน
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และแล้วพระเจ้าได้ตรัสประโยคที่น่าประทับใจอีกประโยคหนึ่งว่า “เราลงมาเพื่อจะได้ช่วยให้
เขารอดจากชาติอายฆุบโต และนาเขาออกจากประเทศนั้นไปยังแผ่นดินที่ดีกว้างขวางบริ บูรณ์ดว้ ยน้ านม
และน้ าผึ้ง ซึ่ งเป็ นที่อยูข่ องชาติคะนาอัน ชาติเฮช ชาติอะโมรี ชาติฟะริ ซี ชาติฮีวี และชาติยะบูศ” (พระ
ธรรมอพยพ 3:8) ท่านพอจะหลับตาเห็นภาพได้ซินะว่า ในตอนนั้นโมเสสจะต้องมีความยินดีปรี ดาสัก
ปานใด พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูก่ าลังจะยืน่ พระหัตถ์ของพระองค์เข้าไปช่วยประชากรของพระองค์ให้
หลุดพ้นจากการถูกกดขี่แล้ว
จากนั้น พระเจ้าได้ตรัสอีกประโยคหนึ่งซึ่ งทาให้โมเสสต้องพบกับความยุง่ ยากลาบากใจเป็ น
แน่ “เหตุฉะนั้นจงมาเถิด เราจะใช้เจ้าไปเฝ้ ากษัตริ ยฟ์ าโร เพื่อเจ้าจะได้พาชาติอิสราเอล พลไพร่ ของเรา
ออกจากประเทศอายฆุบโต” (พระธรรมอพยพ 3:10) โมเสสคงจะคิดสับสนอยูใ่ นใจ และคงคิดจะถาม
เป็ นเชิงท้วงติงพระเจ้าว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เข้าใจแล้วละ พระองค์คงจะตรัสว่า พระองค์กาลัง
จะเสด็จลงมา และช่วยพลไพร่ ของพระองค์ให้รอดมิใช่หรื อ แล้วเหตุไฉนพระองค์จึงตรัสว่า ข้าพระองค์
สมควรจะไปเข้าเฝ้ าฟาโรและควรเป็ นผูท้ ี่ช่วยชนชาติอิสราเอลให้รอดจากเงื้อมมือของพวกอายฆุบโต
ข้าแต่พระเจ้าหากพระองค์กาลังจะทรงกระทาเช่นนั้น เหตุใดจึงจาเป็ นต้องให้ขา้ พระองค์ไปด้วยเล่า”
นัน่ แหละคือคาถามสาคัญที่เราแต่ละคนจะต้องได้รับคาตอบในใจของตนเอง เมื่อเราเข้าใจถึง
วิธีของพระเจ้าในการที่จะทาให้แผนการและพระประสงค์ของพระองค์สาเร็ จสมบูรณ์คือ
การใช้
ประชากรของพระองค์ เราก็จะเริ่ มเข้าใจบทบาทของเราในอาณาจักรของพระเจ้า
โมเสสก็เช่นกัน พระเจ้ามีงานอย่างหนึ่งสาหรับเขา อย่างไรก็ดี โมเสสรู ้สึกว่าตนไม่เหมาะสมที่
จะรับภาระกิจซึ่ งพระเจ้าได้ทรงมอบหมายแก่เขา และเขาได้ร้องทูลถามพระเจ้าด้วยเสี ยงอันดังว่า “ข้ า
เจ้ าเป็ นผู้ใดเล่ า?!”
ถ้าจะว่ากันแล้ว คาถามดังกล่าวไม่ได้เป็ นคาถามที่ยากเย็นอะไรสาหรับพระเจ้าเลย พระองค์
อาจจะตอบง่าย ๆ ได้เลยว่า “ท่ านคือโมเสส” แต่คาถามนั้นนอกประเด็น เป็ นการหาเหตุหลีกเลี่ยง
มากกว่า
เคล็ดลับอันสาคัญยิง่ ของการเป็ นผูน้ าคริ สเตียนนั้นอยูท่ ี่พระดารัสของพระเจ้าที่วา่ “แท้จริ งเรา
จะอยูก่ บั เจ้า” พระเจ้ากาลังพยายามอธิ บายความจริ งอันทรงอานุ ภาพให้โมเสสทราบ พระองค์ทรง
ประสงค์จะอธิ บายให้โมเสสเข้าใจโดยละเอียดในทานองนี้ “โมเสส...ไม่จาเป็ นหรอกที่เธอจะต้องรู ้วา่
เธอคือใคร และไม่ข้ ึนกับความรู ้สึกว่า ตัวเธอเหมาะสมหรื อไม่เหมาะสมเพียงใด แต่จุดสาคัญก็คือ “เรา”
จะอยูท่ ี่นนั่ จงจาคาของเราไว้ให้ดี “เราลงมาเพื่อจะได้ช่วยให้เขารอด เรากาลังจะปฏิบตั ิตามคานั้น และ
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เราจะมอบอภิสิทธิ์ แก่ท่านคือ ให้ท่านอยูก่ บั เราในการนั้น ท่านจะเป็ นเครื่ องมือของเราในการกูช้ นชาติ
อิสราเอล”
พึงจดจาหลักความจริ งดังกล่าวนี้ไว้สาหรับใช้เป็ นหลักวินิจฉัยในยามที่พระเจ้าทรงเรี ยกให้ท่าน
เข้ารับตาแหน่งผูน้ าในพระราชกิจของพระองค์ พระเจ้ามิได้ทรงมองหาผูท้ ี่รู้สึกว่า “สมบูรณ์ ดี” อาจารย์
เปาโลกล่าวว่า “มิใช่เราคิดถือว่าสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่วา่ ความสามารถของ
เรานั้นมาจากพระเจ้า” (พระธรรม 2 โคริ นธ์ 3:5)
ข้ าพเจ้ าแน่ ใจว่ า ความรู้ สึกว่ าตนยังบกพร่ องไม่ ดี พร้ อมนั้นเป็ นของมีค่ามากกว่าการถือว่าตนดี
พร้ อมแล้ว ดังจะเห็นได้ชดั จากคาพยานของอาจารย์เปาโลซึ่ งว่า “พระองค์จึงตรัสแก่ขา้ พเจ้าว่า “ความ
กรุ ณาคุณของเรามีพอสาหรับเจ้าแล้ว และโดยความอ่อนแอของเจ้า เดชของเราจึงปรากฏมีฤทธิ์ ข้ ึนเต็ม
ขนาด” เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงภูมิใจในความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิ์ เดชของพระคริ สต์จะได้สถิตอยู่
ในข้าพเจ้า เหตุฉนั้นข้าพเจ้ายิ่งชื่นใจในความอ่อนแอของข้าพเจ้า ในเหตุร้ายต่าง ๆ ในการยากลาบาก ใน
การถูกข่มเหง ในคราวอับจน เพราะเห็นแก่พระคริ สต์ ด้วยว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าจึงแข็งแรง
มากเมื่อนั้น (พระธรรม 2 โคริ นธ์ 12:9-10)
คนเป็ นจานวนมากมักถามด้วยความพิศวงสงสัยว่า
“ท่านหมายความว่าอัครสาวกเปาโลผู ้
ยิง่ ใหญ่รู้สึกเช่นนั้นหรื อ?” ขอตอบว่าใช่ และไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าความรู ้สึกเช่นนั้นแหละที่ส่งผลให้ท่าน
กลายเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่
การที่เราระมัดระวังเอาใจใส่ เรื่ องความบกพร่ องของเรานั้นเป็ นการดีอยู่ แต่เราจะต้องไม่หยุด
อยูเ่ พียงแค่น้ นั เราจะต้องก้าวเข้าไปถึงความไพบูลย์ในพระเจ้า นี่ แหละเป็ นบทเรี ยนต่อไปที่พระเจ้าทรง
ให้กบั โมเสส
โมเสสได้ต้ งั คาถามขึ้นมาอีกว่า “เมื่อข้าพเจ้ามาถึงชนชาติอิสราเอลและบอกเขาว่า “พระเจ้าแห่ง
บรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลายได้ทรงใช้ให้ขา้ พเจ้ามาหาท่าน” และเขาจะถามว่า “พระองค์มีนามอะไร”
ข้าพเจ้าจะตอบเขาอย่างไร” (พระธรรมอพยพ 3:13) คาตอบของพระเจ้าคือ เราเป็ นซึ่งเราเป็ น และ
พระองค์ได้ตรัสต่อไปว่า “เจ้าจงไปบอกชนชาติอิสราเอลว่า พระองค์ผทู ้ รงพระนามว่า เราผูเ้ ป็ นได้ใช้
ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย” และพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสอีกว่า “เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลดังนี้วา่
“ยะโฮวาห์ พระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้า คือพระเจ้าของอับราฮัม ยิศฮาค และยาโคบ ได้ใช้ขา้ พเจ้ามา
หาท่าน นี่แหละเป็ นนามของเราเป็ นนิ ตย์ นี่แหละเป็ นที่ระลึกของเราตอลดทุกชัว่ อายุมนุษย์ (พระธรรม
อพยพ 3:14-15)
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เมื่อตอนที่ขา้ พเจ้ากลับใจเชื่อเป็ นคริ สเตียนใหม่ ๆ ข้าพเจ้านึกสงสัยในคาตอบนั้นเช่นกัน พระ
เจ้าทรงหมายความเช่นใดหนอที่ทรงสาแดงให้ทราบว่าพระองค์คือ “เราผู้เป็ น” และแล้วในวันหนึ่งข้า
เจ้าก็เกิดฉุ กคิดขึ้นได้วา่ ที่พระองค์ตรัสเช่นนั้น พระองค์ทรงหมายถึงว่า “ท่านต้องการสิ่ งใด เราเป็ นสิ่ ง
นั้น”
ขณะนั้นโมเสสต้องการหนุนใจตลอดจนกาลังกายกาลังสติปัญญาที่จะทางานของพระเจ้า ซึ่ ง
ท่านก็อาจจะต้องการได้รับสิ่ งเหล่านี้เช่นกัน เมื่อถึงคราวที่พระเจ้าทรงเรี ยกให้ท่านรับใช้พระองค์ใน
ภารกิจบางประการที่พระองค์ทรงมอบหมายให้
ที่สาคัญยิง่ กว่านั้นก็คือ เราทุกคนล้วนแต่มีความต้องการด้วยกันทั้งนั้น ฉะนั้นคาตรัสของ
พระองค์จึงสาคัญและน่าสนใจยิง่ ท่านต้องการความสุ ขสบายหรื อไม่? “เราเป็ น” ความสุ ขสบายของ
ท่าน “เพราะว่าพระองค์ยอ่ มทรงระลึกถึงและรักษาท่านทั้งหลาย” (พระธรรม 1 เปโตร 5:7) ท่าน
ต้องการได้รับชัยชนะเหนื อความผิดบาปบางอย่างที่ท่านตกเป็ นทาสใช่หรื อไม่? “เราเป็ น” ชัยชนะของ
ท่าน “แต่จงขอบพระคุณพระเจ้าผูท้ รงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเรา” (พระธรรม 1 โคริ นธ์ 15:57) ท่านต้องการความรักใช่หรื อไม่? “พระเจ้าทรงเป็ นความรัก”
(พระธรรม 1 ยอห์น 4:8) และไม่วา่ จะเป็ นความต้องการแบบไหนชนิดใด พระเจ้าก็ทรงเพียบพร้อม
สาหรับความต้องการนั้น ๆ สิ่ งที่พระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสก็คือเราเป็ นทุกสิ่ งทุกอย่างที่ประชากรของเรา
ต้องการ
จึงเป็ นที่แน่นอนว่า เราต้องคานึงถึงความบกพร่ องของเรา แต่จะต้องไม่หยุดอยูแ่ ค่น้ นั หากเรา
หยุดอยูแ่ ค่น้ นั เราจะพบกับความยุง่ ยากสับสน
เราต้องก้าวต่อไปให้รู้ชดั ถึงความพร้อมมูลและความ
สมบูรณ์สุดยอดของพระเจ้าที่จะช่วยให้เราสามารถทนต่อการพิสูจน์ เอาชนะปั ญหาต่าง ๆ และความผิด
บาปทุกอย่าง โมเสสมีประสบการณ์ในเรื่ องดังกล่าวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่เขาก็ได้เข้าถึงจุดดังกล่าว
และพระเจ้าทรงใช้เขาได้อย่างใหญ่หลวงทีเดียว
พระเจ้ าทรงเรียกฆิดโอน
เพื่อจะให้เราแน่ใจมากยิง่ ขึ้นว่า พระเจ้าทรงมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการ
ของเขา จึงอยากจะขอให้เรามาพิจารณาดูบุคคลต่อไปในแง่ที่เขาได้รับการเรี ยกจากพระเจ้าท่านคงจะจา
เรื่ องราวการต่อสู ้ครั้งยิง่ ใหญ่ที่ฆิดโอนเป็ นผูเ้ ข้าต่อสู ้และมีชยั ชนะได้ซินะ? ด้วยกาลังคนเพียงหยิบมือ
เดียว เขา “สามารถต่อตีศตั รู ของชนชาติอิราเอลจนพ่ายยับเยินไป” ฆิดโดนเป็ นคนเช่นไร? เขาเป็ นนักสู ้
ที่แกร่ งกล้า เด็ดเดี่ยว ใช่หรื อไม่? ตอบยาก !
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ประชาชาติอิสราเอลกาลังได้รับทุกข์ทรมานภายใต้การกดขี่ของชาวมิดยาน พวกเขาต้องหลบ
ซุ กซ่อนอยูต่ ามถ้ าตามอุโมงค์ในเทือกเขา พวกมิดยานได้ทาลายพืชผลและริ บเอาสัตว์เลี้ยงของพวกเขา
ไปเสี ย ศัตรู พวกนี้คล้ายกับฝูง “ตัก๊ แตนปาทังก้า” ลงที่ไหนเรี ยบที่น้ นั ! เหตุที่ชนชาติอิสราเอลต้องได้รับ
ความทุกข์ยากแสนสาหัสเช่นนี้ มิใช่เพราะอะไรอื่น แต่เป็ นเพราะความผิดบาปของเขานัน่ เอง “ภายหลัง
จึงพวกอิสราเอลได้กระทาผิดต่อพระเนตรพระเยโอวาห์ พระองค์จึงมอบเขาไว้ในมือชาวเมืองมิดยาน
เจ็ดปี ” (พระธรรมวินิจฉัย 6:1)
คืนวันหนึ่งขณะที่ฆิดโอนกาลังนวดข้าวสาลีเพื่อจะเก็บซุ กซ่อนไว้ให้พน้ จากน้ ามือของพวกมิด
ยาน ทูตของพระเจ้าได้ปรากฏร่ างขึ้นและเรี ยกเขาให้เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยประชากรของพระเจ้าให้
หลุดพ้นจากเงื้อมมือของชาวมิดยาน
ปฏิกิริยาที่ฆิดโอนแสดงออกในทันทีน้ นั ทาให้เห็นว่า เขาคงจะคุน้ เคยกับพระเจ้าเป็ นอย่างดี
ทีเดียว “ฆิดโอนทูลว่า ข้าแต่พระองค์ ข้าพเจ้าจะช่วยพวกอิสราเอลให้รอดพ้นอย่างไรได้ ด้วยเชื้ อวงศ์
ของข้าพเจ้าต่าในตระกูลมะนาเซ ส่ วนตัวข้าพเจ้าเป็ นผูน้ อ้ ยที่สุดในวงศ์ของบิดา” (พระธรรมวินิจฉัย
6:15)
และนี่ก็เช่นกัน พระเจ้าได้ทรงสาแดงแก่ผรู ้ ับใช้ที่พระองค์ทรงเลือกเพื่อเขาจะเข้าใจถึงความ
จริ งของพระองค์ “เราจะอยูด่ ว้ ยเจ้าเป็ นแน่ เจ้าจงตีผลาญพวกมิดยานดุจคนคนเดียว” (พระธรรมวินิจฉัย
6:16)
สังเกตดูวา่ คาของพระองค์ตอนนี้คล้ายกับตอนที่พระองค์ได้ตรัสกับโมเสสที่พมุ่ ไม้ที่ลุกเป็ นไฟ
นั้น หรื อจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ พระเจ้าได้ตรัสว่า “ฆิดโอนเอ๋ ย การที่เราเรี ยกเจ้านั้นมิได้ข้ ึนอยูก่ บั ว่า
ครอบครัวของเจ้ายากจนหรื อเจ้าอยูใ่ นตระกูลต่า และมิได้อยูท่ ี่วา่ เจ้าคือใคร แต่อยูท่ ี่วา่ “เรา” จะอยูก่ บั
เจ้า เจ้าไม่จาต้องพึ่งพาความอ่อนแอของเจ้า แต่จงพึ่งพาอาศัยพลานุภาพของเรา เราจะทางานทางเจ้า”
เหตุฉะนั้น หากพระเจ้าทรงเรี ยกท่านให้รับภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง และท่านเกิดมีความรู ้สึกว่า
ท่านอ่อนแอและขาดตกบกพร่ อง ก็จงชื่นใจเถิด เพราะท่านมีเพื่อนร่ วมงานที่ดีคอยช่วยเหลือสนับสนุน
ท่าน ผูร้ ับใช้ของพระเจ้าเป็ นอันมากในอดีตก็มีความรู ้สึกเช่นเดียวกันนี้ แต่เขาเหล่านั้นก็มีความเชื่ อ
ไว้วางใจพระเจ้าว่า พระองค์ทรงเป็ นสิ่ งสารพัดที่จะตอบสนองความต้องการในภารกิจที่พระองค์ทรง
เรี ยกให้เขาปฏิบตั ิ
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พระเจ้ าทรงเรียกเยเรมีห์
ยังมีบุคคลอีกคนหนึ่ง ซึ่ งเราจะต้องพิจารณาดูเกี่ยวกับเรื่ องนี้ เยเรมีห์เป็ นหนึ่งในศาสดา
พยากรณ์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ของพระเจ้าเขามีความซื่ อสัตย์ต่อการทรงเรี ยกของพระเจ้า และยอมทนทุกข์ดว้ ยความ
ซื่ อสัตย์น้ นั แต่การเรี ยกของพระเจ้ามาโดยวิธีใด? และเยเรมีห์มีปฏิกิริยาตอบสนองประการใดเมื่อพระ
เจ้าได้ตรัสกับเขาถึงการที่พระองค์ทรงตั้งให้เขาเป็ นผูน้ าในราชอาณาจักรของพระองค์ขอพิจารณาข้อ
พระธรรมต่อไปนี้ “ขณะนั้นคาของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าว่า ก่อนเวลาที่เราได้ป้ ั นตัวเจ้าในท้องและ
เราได้ต้ งั เจ้าให้เป็ นผูท้ านายแก่เมืองทั้งปวง” (พระธรรมเยเรมีห์ 1:4-5)
งานขั้นพื้นฐานของศาสดาพยากรณ์คือ ประกาศพระคาของพระเจ้าแก่ประชากรของพระองค์
เยเรมีห์ตอบสนองต่อการปลุกเร้าอันนี้ อย่างไร
เขารี บลุกขึ้นรับโอกาสนั้นด้วยความเชื่อมัน่ และ
กระตือรื อร้นอย่างนั้นหรื อ? เปล่าเลย ปฏิกิริยาของเขาก็คงคล้ายคลึงกับโมเสสและฆิดโอนนัน่ เอง
“ขณะนั้นข้าพเจ้าได้ทูลตอบว่า โอ้เยโฮวาห์พระเจ้า ดูเถิด ข้าพเจ้าพูดไม่ได้ เพราะข้าพเจ้าเป็ นเด็กอยู”่
(พระธรรมเยเรมีห์ 1:6) ปฏิกิริยาเริ่ มแรกของเขาก็คือการแสดงออกซึ่ งความบกพร่ องอย่างหนึ่งนัน่ เอง
เขารู ้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับภารกิจนั้น
คาตอบของพระเจ้าคือ “อย่าว่า “ตัวข้ าพเจ้ าเป็ นเด็ก” เพราะเจ้าจะต้องไปถึงบรรดาคนที่เราใช้ให้
ไปนั้น และสิ่ งอันใดที่เราจะสั่งเจ้า เจ้าจะต้องพูดสิ่ งนั้นให้เขา อย่ากลัวหน้าเขา เพราะเราอยูด่ ว้ ยเจ้า เพื่อ
จะช่วยเจ้าให้พน้ ได้” (พระธรรมเยเรมีห์ 1:7-8) พึงสังเกตพระสัญญาของพระเจ้าที่วา่ “เราอยู่ด้วยเจ้ า” นี่
ก็อีกนัน่ แหละคือข้อสาคัญอยูท่ ี่วา่ พระเจ้าทรงอยูก่ บั เรา พระเจ้าทรงเป็ นสติปัญญา เป็ นอานาจและเป็ น
สิ่ งจาเป็ นของเรา ไม่วา่ กรณี ใด ๆ พระเจ้าย่อมตรัสเช่นนี้เสมอไป
ในกรณี ของเยเรมีห์น้ ี พระเจ้าไม่ได้ทรงสัญญาว่าเขาจะได้รับความสะดวกสบายเหมือน “เดิน
บนทางที่โรยด้ วยกลีบกุหลาบ” แต่ทรงให้คามัน่ ว่า พระองค์จะสถิตอยูก่ บั เขา จะทรงปกป้ องคุม้ ครอง
และชี้ช่องทางให้เขา “และเขาเหล่านั้นจะรบต่อสู ้เจ้าแต่เขาจะไม่ชนะแก่เจ้า เพราะเราอยูด่ ว้ ยเจ้าเพื่อจะ
ให้เจ้ารอดพระเยโฮวาห์ได้ตรัส” (พระธรรมเยเรมีย ์ 1:19,15:20,20:11)
พระเจ้ าทรงเรียกบุคคลอื่น ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ท่านคงจาคาสั่งสุ ดท้ายขององค์พระเยซูคริ สตเจ้าซึ่ งทรงมีรับสั่งแก่เหล่าสาวกของพระองค์ได้ซิ
นะ พระองค์ได้ตรัสสั่งว่า “จงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็ นสาวก “พร้อมกันนั้นก็ได้ทรงให้
คามัน่ สัญญาแก่พวกเขาว่า “เราจะอยูก่ บั ท่านทั้งหลายเสมอไป” (พระธรรมมัทธิว 28:19-20) แม้
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จนกระทัง่ ปั จจุบนั พระเจ้าก็ยงั คงให้ความมัน่ ใจแก่เราเหมือนดังที่ทรงให้แก่วีรบุรุษแห่ งความเชื่อใน
อดีต คือ “เราอยู่กบั เจ้ า”
หลายปี มาแล้ว ข้าพเจ้าถูกทาบทามให้ไปพูดในการประชุมอบรมสังสรรค์นกั เรี ยนรวีวารศึกษา
ของคริ สตจักรแห่งหนึ่ง ซึ่ งตอนนั้นมีการประชุมประจาปี ของคริ สตจักรด้วย ผูท้ ี่ได้รับเชิญไว้แต่เดิมไม่
สามารถมาได้ ฉะนั้น เขาจึงทาบทามข้าพเจ้าให้ทาหน้าที่แทนเขา
ข้าพเจ้ารู้สึกเย็นวาบทีเดียว ข้าพเจ้ามีความรู ้อนั ใดที่จะให้แก่นกั เรี ยนเหล่านั้นหรื อ เพราะ
ตามปกติพวกเขาก็มีอาจารย์ดี ๆสอนอยูแ่ ล้ว? “ดูเถิด ข้ าพเจ้ าพูดไม่ ได้ ” ข้าพเจ้าคิดอยูใ่ นใจ “เพราะ
ข้าพเจ้าเป็ นเด็ก” ในตอนนั้น ข้าพเจ้าเพิ่งเชื่ อเป็ นคริ สเตียนได้เพียง 6 หรื อ 7 ปี เท่านั้น และที่ประชุมส่ วน
ใหญ่ก็ลว้ นแต่เป็ นผูท้ ี่สูงกว่าข้าพเจ้าทั้งในทางวัยวุฒิและคุณวุฒิ ด้วยเหตุน้ ี ข้าพเจ้าจึงเริ่ มอธิ บายเหตุผล
ให้เขาทราบและขอร้องให้เขาเชิญคนอื่นแทน
เขานัง่ นิ่งอึ้ง และจ้องดูขา้ พเจ้าโดยไม่ปริ ปากแต่อย่างใดสักครู่ หนึ่งจึงเอ่ยขึ้นว่า “คุณลีรอยครับ
ผมสังเกตเห็นสิ่ งหนึ่งในตัวคุณ ดูเหมือนว่า คุณเป็ นคนที่ตอ้ งการจะหลีกอุปสรรคให้มากที่สุดเท่าที่จะ
มากได้ คุณไม่กล้าทาในสิ่ งที่ตอ้ งอาศัยความเชื่อ” เมื่อพูดจบ เขาก็บอกให้ขา้ พเจ้าใช้เวลาสักครู่ หนึ่งใน
การคิดทบทวนถึงเรื่ องนี้ให้ดี และอธิ ษฐานเกี่ยวกับเรื่ องนี้
ข้าพเจ้าปฏิบตั ิตามนั้น ข้าพเจ้ายังคงรู ้สึกว่าไม่เหมาะสมสาหรับภารกิจนั้น แต่ในที่สุดพระเจ้าได้
ตรัสแก่ขา้ พเจ้าอย่างแจ่มชัดว่า ให้ยอมรับภาระนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่รีรอ รี บตระเตรี ยมศึกษาหาข้อมูลและ
อธิ ษฐานเป็ นการใหญ่
ข้าพเจ้ารู ้สึกลิงโลดใจ เมื่อการอบรมสังสรรค์ผา่ นไปด้วยดี ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ในการ
สถิตอยูด่ ว้ ยและการนาของพระเจ้า และยังได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าอีกด้วย องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงสอนบทเรี ยนอันมีค่ายิง่ แก่ขา้ พเจ้าโดยผ่านทางสถานการณ์ที่เกิดนั้นว่า
ข้าพเจ้า
จะต้องไม่พยายามหลีกหนีอุปสรรคในชีวิต ประสบการณ์น้ นั เป็ นสิ่ งที่ดีสาหรับข้าพเจ้า เป็ นเรื่ องยากที่
จะรับ แต่ก็มีคุณค่าแก่ชีวติ ของข้าพเจ้าเป็ นอย่างมาก
อีกสิ่ งหนึ่งที่พญามารอาจจะใช้ในการขัดขวางมิให้เรายอมรับการเรี ยกของพระเจ้าโดยความเชื่อ
ก็คือ ความผิดบาปในชี วติ ของเรา เราอาจจะรู ้สึกว่าเราได้ทาบาปไว้มากจนไม่อาจจะเอาชนะได้หรื อ
ความผิดบาปนั้นจะเป็ นอุปสรรค์ขดั ขวางงานของพระเจ้าแต่พระวจนะของพระเจ้าได้ช้ ีได้เราเห็นถึง
ความสาคัญผิดดังกล่าวนี้
ดูอคั รสาวกเปาโลเป็ นตัวอย่าง แต่เดิมท่านเป็ นฆาตกรซึ่ งได้ทุ่มเททั้งเวลาและกาลังในการข่ม
เหงรังควานคริ สตจักรของพระเจ้า ต่อมาท่านได้สารภาพผิดด้วยความละอายใจว่า “พระองค์เจ้าข้า คน
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เหล่านั้นทราบอยูว่ า่ ข้าพเจ้าได้จบั คนทั้งหลายที่เชื่ อถือพระองค์ไปใส่ คุกและเฆี่ยนตีในธรรมศาลาทุก
แห่ง และเมื่อเขาได้ทาให้โลหิ ตของสะเตฟาโนผูเ้ ป็ นพยายฝ่ ายพระองค์ตกนั้น ข้าพเจ้าได้ยนื อยูใ่ กล้และ
เห็นชอบในการนั้นด้วย และข้าพเจ้าได้เป็ นคนเฝ้ าเสื้ อผ้าของคนที่ฆ่าสะเตฟาโน”
อัครสาวกเปาโลได้อธิ บายว่า ตัวท่านเป็ นผูท้ ี่ ไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็ นอัครสาวก เพราะว่า
ข้าพเจ้าได้เคี่ยวเข็ญคริ สตจักรของพระเจ้า” (พระธรรม 1 โคริ นธ์ 15:9) แต่ท่านก็ได้เขียนไว้อีกว่า
“ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ คือพระเยซูคริ สตเจ้าของเรา ผูท้ รงชูกาลังข้าพเจ้า ด้วยว่าพระองค์ทรง
นับว่าข้าพเจ้าเป็ นคนสัตย์ซื่อ จึงทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ให้เป็ นคนปฏิบตั ิ ถึงแม้วา่ เมื่อก่อนนั้นข้าพเจ้าเป็ นคน
หลู่เกียรติยศพระเจ้า และเป็ นคนข่มเหงและเป็ นคนทาการหมิ่นประมาทพระองค์ แต่ขา้ พเจ้าได้รับพระ
กรุ ณา เพราะว่าที่ขา้ พเจ้าได้กระทาอย่างนั้นก็ได้กระทาไปโดยความเขลา เพราะความไม่เชื่อ” (พระ
ธรรม 1 ทิโมธี 1:12-13)
หากจะมีใครสักคนหนึ่งที่ประสบการณ์ในชีวติ ของเขา น่าจะทาให้เขาเป็ นคนที่พระเจ้าทรงใช้
ไม่ได้แล้ว เขาผูน้ ้ นั เห็นจะได้แก่เปาโล แต่กระนั้นท่านก็ยงั ได้กลายมาเป็ นอัครสาวกผูย้ งิ่ ใหญ่ซ่ ึ งรับใช้
ในการประการศข่าวประเสริ ฐแก่คนต่างชาติ และพระเจ้าทรงใช้ให้เขียนพระคริ สตธรรมใหม่เป็ นส่ วน
ใหญ่ทีเดียว
คนที่เคยมีประสบการณ์ในชี วติ ที่มืดดาแต่ได้กลายมาเป็ นอัครสาวกผูย้ งิ่ ใหญ่อีกคนหนึ่ งก็เห็น
จะได้แก่ ท่านมาระโก ท่านผูน้ ้ ีถูกระบุวา่ เป็ นผูร้ ับใช้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในคราวเดินทางไปประกาศพระกิตติ
คุณร่ วมกับอาจารย์เปาโลและบาระนาบา เมื่อคนทั้งสามตกลงปลงใจที่จะเดินทางต่อไป อาจารย์เปาโล
ได้ปฏิเสธไม่ยอมให้มาระโกไปด้วย เพราะเหตุที่ท่านมาระโกเคยล้มเหลวมาแล้ว (ดูกิจการ 15:36-38)
แต่แม้กระนั้น ท่านผูน้ ้ ีเองที่พระเจ้าได้ทรงเลือกให้เป็ นผูบ้ นั ทึกกิตติคุณมาระโก ซึ่ งกล่าวถึง
พระบุตรของพระองค์วา่ เป็ นผูร้ ับใช้ที่ซื่อสัตย์ที่สุด เบื้องหลังที่มาของท่านมาระโกย่อมมิใช่เป็ นบรรทัด
ฐานในการที่พระเจ้าจะทรงเลือกเขาให้กระทาภารกิจของพระองค์เป็ นแน่แท้
กษัตริ ยด์ าวิดก็เป็ นอีกผูห้ นึ่ง ที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็ นผูน้ าและบังคับบัญชาประชาชาติของ
พระองค์ และแต่งตั้งให้เป็ นกษัตริ ยป์ กครองบ้านเมือง พื้นฐานชีวติ ของท่านเป็ นเพียงเด็กเลี้ยงแกะอยู่
ตามเนิ นเขาในดินแดนอิสราเอล แต่พระเจ้าได้ทรงเรี ยกท่านและท่านได้ติดตามพระองค์
ประวัติชีวิตจะเป็ นอย่างไร หาใช่สิ่งสาคัญแต่อย่างใดไม่!
เหตุฉะนั้น เมื่อพระเจ้าทรงเรี ยกท่านให้รับภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ขอท่านอย่าได้รู้สึกว่าตน
บกพร่ องไม่เหมาะสม หรื อ “มีประวัติชีวติ ทีน่ ่ าอัปยศอดสู ” จงอย่าให้ความรู ้สึกเช่นนั้นเป็ นเครื่ อง
ขัดขวางมิให้ท่านเชื่ อฟังและทาตามการทรงนาของพระองค์ “เพราะว่าพระเจ้าเป็ นผูท้ รงกระทากิจอยู่
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ภายในท่านทั้งหลาย ทั้งให้ท่านมีใจปรารถนา และให้ประพฤติตามชอบพระทัยพระองค์” (พระธรรมฟี
ลิปปี 2:13)
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บทที่ 2 ขุมพลังของผู้นา้
การขาดพลังเป็ นสิ่ งที่น่ากลัวอย่างยิง่ ตามโรงพยาบาลและหน่วยงานสาคัญ ๆ จะจัดให้มีระบบ
สารองพลังงานไว้ใช้ในยามขาดแคลน เครื่ องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบดังกล่าวจะต้องทางานอย่าง
สม่าเสมอคงที่ เพราะหากเกิดขัดข้องก็ยอ่ มหมายถึง “ชีวติ ” ทีเดียว โดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรม
แล้วถือว่า พลังงานเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ และจะมีการวิจยั เกี่ยวกับพลังงานและวิธีการนาพลังงานมาใช้
ประโยชน์กนั อยูเ่ สมอ ๆ
ในปั จจุบนั นี้ ทัว่ โลกกาลังประสบวิกฤติการณ์น้ ามัน ผูใ้ ช้รถต้องขับรถช้าลง ถนนหนทางก็ตอ้ ง
ติดไฟน้อยลง และเครื่ องบินโดยสารขนาดใหญ่ตอ้ งดับเครื่ องอยูเ่ ฉย ๆ ไม่สามารถจะให้บริ การได้
เนื่องจากน้ ามันมีราคาสู งขึ้น เมื่อน้ ามันซึ่ งเป็ นขุมพลังหมดสิ้ นไป เครื่ องจักรเครื่ องกลต่าง ๆ ก็ตอ้ ง
พลอยหยุดชะงักไปด้วย
ผูน้ าจะต้องระมัดระวังในเรื่ องดังกล่าวนี้ให้ดี ผูน้ าจะต้องมีความเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่า ตนมี
ภาระที่จะต้องทาให้ตวั เองและแผนการของตน ตลอดจนผูท้ ี่อยูภ่ ายใต้การนาของตนก้าวหน้าอะไรล่ะ
คือขุมพลังของผูน้ าสาหรับเรื่ องเหล่านี้?
พระเจ้านัน่ ไงล่ะ !
การสามัคคีธรรม
อัครสาวกเปาโลได้กล่าวแก่คริ สตจักรแห่งหนึ่งซึ่ งท่านเป็ นผูอ้ ุปการะว่า “ข้าพเจ้ากระทาทุกสิ่ ง
ได้ โดยพระเยซูคริ สต์ทรงชูกาลังข้าพเจ้า” (พระธรรมฟี ลิปปี 4:13) และเมื่อหลายศตวรรษก่อนหน้านั้น
กษัตริ ยด์ าวิดได้กล่าวไว้วา่ “พระเจ้าเป็ นป้ อมเข้มแข็งของข้าพเจ้า และทรงนาพาไปในทางที่รอบคอบ”
(พระธรรม 2 ซามูเอล 22:33) พระเจ้านั้นคือขุมพลังของเราและการสามัคคีธรรมกับพระองค์น้ นั
เปรี ยบเสมือนกับการ “เปิ ดสวิตช์ไฟ” ให้พลังของพระองค์เข้ามาออกฤทธิ์ ซาบซ่าอยูใ่ นชีวติ เรา ก่อนที่
กษัตริ ยด์ าวิดจะก้าวขึ้นสู่ ตาแหน่งกษัตริ ยผ์ นู ้ าประเทศนั้น เขาเป็ นเด็กเลี้ยงแกะอยูแ่ ถบเนินเขายูดายและ
ได้ใช้เวลาในการ “เฝ้ าเดี่ยว” กับพระเจ้าอย่างสม่าเสมอ
การอธิ ษฐานเฝ้ าเดี่ยวกับพระเจ้าเป็ นเวลาแรมปี ส่ งผลให้ดาวิดเป็ นกษัตริ ยผ์ ชู ้ อบธรรมของพระ
เจ้า แน่ละดาวิดจะต้องได้เห็นแบบอย่างของผูน้ าอย่างใกล้ชิดในขณะที่เขาใช้ชีวติ อยูใ่ นพระราชวังเมื่อ
ตอนที่ยงั เยาว์ และต้องมีผสู ้ าเร็ จราชการแทนพระองค์ แต่การใช้เวลาในการอธิ ษฐานเฝ้ าเดี่ยวกับพระเจ้า
มีคุณค่าต่อชี วติ ของพระองค์มากกว่าใช้เวลาคลุกคลีอยูก่ บั มนุษย์มากมายนัก ในการเป็ นผูน้ ากองทัพและ
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การบริ หารประเทศของพระองค์น้ นั พระองค์มิได้ฝึกฝนเรี ยนรู ้ในทางรัฐประศาสโนบาย หรื อวิชา
บริ หารธุ รกิจอะไรเลย แต่ทรงมีเคล็บลับอยูอ่ ย่างหนึ่งคือ พระองค์รู้จกั พระเจ้า
อุบายของพญามารอีกประการหนึ่งที่มนั ใช้ในการโจมตีคริ สเตียนที่มีความเชื่อเข้มแข็งคือ มัน
จะไม่คอ่ ยสนใจในการที่ท่านเข้าร่ วมในการสัมมนาผูน้ า หรื อบอกรับเป็ นสมาชิกนิตยสารธุ รกิจแต่เมื่อ
ท่านเริ่ มอธิ ษฐานเข้าเฝ้ าพระเจ้าอย่างเอาจริ งเอาจัง เพื่อจะรู ้จกั พระองค์ มันจะเริ่ มจู่โจมขัดขวางท่านทุก
วิถีทางทันที ท่านจะพบว่าท่านมีงานที่จะต้องทาและมีเรื่ องด่วนที่จะต้องพิจารณาให้เสร็ จโดยเร็ ว และมี
เรื่ องยุง่ จนไม่มีเวลาที่จะสามัคคีธรรมกับพระเจ้า
เหตุใดศัตรู ฝ่ายจิตวิญญาณของเราจึงพยายามขับเคี่ยว ช่วงชิงเอาเวลาของท่านกับพระเจ้าไปเสี ย
ก็เพราะว่าผูน้ าจาเป็ นต้องเข้าเฝ้ าพระเจ้าอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบคาสัง่ จากพระองค์ อะไรคือบาเหน็จ
ฝ่ ายจิตวิญญาณที่เราจะได้รับ หากเราสัตย์ซื่อในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า การที่จะตอบปั ญหานี้ เรา
จะต้องถามอีกคาถามหนึ่งคือ จุดมุ่งหมายสู งสุ ดในชีวติ มนุษย์คืออะไร? คาตอบก็คือ “ทุกคนที่ถูก
เรี ยกชื่อตามนามของเรา และซึ่ งเราได้สร้างขึ้นและได้ป้ ั น และได้แต่งตั้งเพื่อจะได้ถวายเกียรติยศแก่เรา”
มีถอ้ ยคาประโยคหนึ่งในหนังสื อ “คาถามคาตอบ” ของเวสมินเตอร์ กล่าวว่า “เป้ าหมายสู งสุ ดในชีวติ ก็
คือ การถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าและกระทาให้พระองค์ทรงพอพระทัยตลอดไป” แต่จะมีใครบ้างล่ะที่
ได้นาเอาถ้อยคาประโยคนี้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันอย่างแท้จริ ง
ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษากลุ่มหนึ่ง พวกเขาเหล่านี้รู้วา่
เป้ าหมายของมนุษย์ในการมีชีวติ อยูใ่ นโลกนี้ก็คือการถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า ข้าพเจ้าได้ถามนักศึกษา
คนหนึ่งว่า การถวายเกียรติยศแด่พระเจ้านั้นกระทาอย่างไร? คุณถวายเกียรติยศแด่พระเจ้านั้นกระทา
อย่างไร? คุณถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าเช่นใด? สี หน้าของนักศึกษาผูน้ ้ นั แสดงให้เห็นถึงความงุนงง
สับสน และเขาได้ตอบออกมาอย่างกระท่อนกระแท่นด้วยความละอายว่า “ข้ าพเจ้ าไม่ ทราบ” ลองคิดดูซิ
แม้แต่นกั ศึกษาที่กาลังเตรี ยมตัวจะเป็ นผูน้ าแท้ ๆ ยังไม่รู้เลยว่า เขาจะต้องทาอย่างไรในอันที่จะทาให้
เป้ าหมายเบื้องต้นในชีวิตของเขาสาเร็ จลงได้
ข้าพเจ้าขอแนะนาบทเรี ยนง่าย ๆ ซึ่ งข้าพเจ้าได้รับการสอนเมื่อตอนเป็ นคริ สเตียนใหม่ ๆ ให้
ท่านฟัง ว่าดังนี้ แรกเริ่ มเดิมทีพระเจ้าทรงสร้างมนุ ษย์ให้ถวายเกียรติยศแด่พระนามของพระองค์
พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพระองค์เพื่อให้สามัคคีธรรมกับพระองค์
พระเจ้าทรงมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับมนุษย์ในสวนเอเดน แต่แล้วมนุษย์ได้กระทาบาป มนุษย์ไม่ยอมเชื่อฟัง
พระเจ้า เขาได้สร้างความอัปยศแก่พระนามของพระองค์ ฉายาของพระเจ้าจึงเสื่ อมสู ญไปจากมนุษย์และ
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ความสัมพันธ์ได้ขาดสะบั้นลง อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาอันชอบ พระเจ้าได้ประทานหนทางให้มนุษย์
กับสู่ สภาพเดิมและถวายเกียรติยศแด่พระองค์อีกครั้งหนึ่ง
มีใครสักคนหนึ่งไหมในโลกนี้ที่มี ความคิด คาพูด และการกระทาของเขาทุกกระเบียดนิ้ว เป็ น
ที่ถวายเกียรติยศแต่พระเจ้าทุกเวลาทุกนาทีในชีวติ ? มีซิมีอยูค่ นหนึ่ง องค์พระเยซูคริ สต์ไงล่ะ! คา
อธิ ษฐานของพระเยซูคริ สต์ซ่ ึ งได้ทูลต่อพระบิดานั้นพระองค์ทรงกล่าวถึงตัวพระองค์เองว่า “ข้าพเจ้าได้
ถวายเกียรติยศแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพเจ้าได้กระทาการซึ่งพระองค์ทรงประทานให้ขา้ พเจ้ากระทา
นั้นสาเร็ จแล้ว” (พระธรรมยอห์น 17:4) ด้วยเหตุน้ ี ข้าพเจ้าจะสามารถทาให้เป้ าหมายสู งสุ ดในชีวติ ของ
ข้าพเจ้าสาเร็ จได้ก็ต่อเมื่อข้าพเจ้าได้รับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ พระฉายาของพระองค์ คือเป็ นเหมือนพระ
เยซูคริ สต์มากขึ้นและมากขึ้น
พระเจ้าทรงมีน้ าพระทัยประสงค์ให้เราเป็ นเหมือนพระบุตรของพระองค์ “ด้วยว่าผูห้ นึ่งผูใ้ ดที่
พระองค์ทรงทราบอยูแ่ ล้ว ผูน้ ้ นั พระองค์ได้ทรงดาริ ไว้ให้เป็ นไปตามพระลักษณะบุตรของพระองค์ เพื่อ
พระบุตรนั้นจะได้เป็ นบุตรหัวปี ท่ามกลางพวกพี่นอ้ งเป็ นอันมาก” (พระธรรมโรม 8:29) นี่แหละคือการ
ถวายพระเกียรติยศแด่พระเจ้า
คราวนี้ก็มีปัญหาว่า ทาอย่างไรจึงจะเป็ นเหมือนพระเยซูคริ สต์ได้? บุคคิกภาพของข้าพเจ้าจะไป
เหมือนกับบุคคลอื่นได้อย่างไร? ขอตอบว่าเหมือกันได้ โดยการอยูใ่ กล้ชิดกับบุคคลนั้นพูดคุยกับเขาและ
ทาอะไร ๆ ร่ วมกับเขา ท่านเคยดูรูปของคู่สมรสซึ่ งอยูร่ ่ วมกันมาเป็ นเวลา 50 ปี และฉลองวันครบรอบ
แต่งงาน 50 ปี หรื อไม่? คนทั้งสองไม่เพียงแต่จะมีอากัปกิริยาคล้ายคลึงกัน มีความชื่นชอบในสิ่ งเดียวกัน
และมีรสนิยมเหมือนกันเท่านั้น หน้าตาของคนทั้งสองยังดูออกจะละม้ายคล้ายคลึงกันด้วย แปลกไหม
ล่ะ
ข้าพเจ้ามีเพื่อนคนหนึ่งเป็ นนายทหารชื่อแอล เขาได้แต่งงานกับสาวสวยที่น่ารักและฉลาด เธอ
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด ชื่ อมาร์ จี ทั้งสองพบกันในการประชุมคริ สเตียนในมลรัฐ
โคโลราโด และเพื่อนข้าพเจ้าก็เกิดหลงรักมาร์ จีข้ ึนมาอย่างจับใจ จึงพยายามเลียบเคียงเข้าไปตีสนิทด้วย
หลังจากนั้นก็เขียนจดหมาย โทรศัพท์ไปคุยตลอดจนส่ งดอกไม้และของขวัญไปให้
ตอนแรก มาร์ จีรู้สึกกระอักกระอ่วนใจ แต่หลังจากนั้นไม่กี่เดือน องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงทาให้
เธอมัน่ ใจว่า พระองค์ทรงเลือกสรร “แอล” ให้กบั เธอ นี่เองทั้งสองจึงได้แต่งงานกันหลังจากที่ได้
แต่งงานกันประมาณปี เศษ ข้าพเจ้าได้ไปเยีย่ มห้องหอของเขาที่เวอร์ จีเนีย
เมื่อข้าพเจ้าไปถึง
มาร์ จีได้ขอโทษขอโพยข้าพเจ้าที่เธอต้องขอตัวรี บไปจัดเตรี ยมห้องพัก
สาหรับข้าพเจ้าและต้องปล่อยให้ขา้ พเจ้านัง่ คอย เธอพูดแบบทหารว่า ห้องยัง “ขาดวินยั ” อยู่
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“ขาดวินยั ” ข้าพเจ้าคิด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ดไม่ได้สอนเรื่ องขาดวินยั นี่? แต่เป็ นเพราะมาร์จี
อยูก่ บั ร้อยโทแอลเป็ นเวลา 1 ปี เต็มนัน่ เอง จึงทาให้ติดนิ สัยมาจากสามีซ่ ึ งกันจะมองเห็นอะไร ๆ ต้องมี
“ระเบียบวินัย” ไปหมด ไม่นานนัก แอลก็กลับจากทางาน และข้าพเจ้ารู ้สึกแปลกใจเมื่อสังเกตเห็นว่า แอ
ลเองก็ติดนิสัยบางอย่างของมาร์ จีเช่นกัน เขาทั้งสองใช้ชีวิตร่ วมกันอย่างใกล้ชิดสนิทสนม ทาให้อุปนิสัย
ใจของเขาทั้งสองคล้ายคลึงกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเยซูคริ สต์ก็มีลกั ษณะเช่นเดียวกันนี้ การที่เราจะ “เป็ นเหมือน
พระฉายาของพระเยซูคริ สต์ ” ได้น้ นั
เราจะต้องทุ่มเทเวลาในการอธิ ษฐานเข้าเฝ้ าพระองค์เป็ นการ
ส่ วนตัวให้มาก ผูท้ ี่ประพฤติเช่นนี้ จะพบว่าตนได้สัมผัสกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิด และพระเจ้าทรง
สามารถใช้ตนได้อย่างมากมายมหาศาลทีเดียว พระเจ้าทรงแสวงหาคนเช่นนั้น “และเราแสวงหาคนรัก
คนหนึ่งในพวกเขาทั้งหลายที่จะก่อกาแพง และยืนขึ้นในช่วงกาแพงต่อพระพักตร์ เราเพื่อ (จะรักษา)
แผ่นดินนั้น เพื่อเราจะมิได้ทาลาย แต่เราหาได้พบผูใ้ ดไม่” (พระธรรมเอเสเคียล 22:30) การแสวงหาของ
พระเจ้าเช่นนี้เป็ นมาตั้งแต่อดีต จนถึงปั จจุบนั และตลอดจนอนาคตกาล กล่าวคือ พระองค์ทรงแสวงหา
มาตลอดทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่เริ่ มแรกมีมนุษย์จนกระทัง่ ปั จจุบนั และต่อ ๆ ไปในอนาคตด้วย เมื่อพระเจ้า
ทรงพบผูท้ ี่อุทิศเวลาและชีวติ ในการเข้าเฝ้ าพระองค์เป็ นส่ วนตัวอย่างใกล้ชิด พระองค์ก็จะประทานพลัง
อานาจ สติปัญญา และการทรงนาให้แก่ผนู ้ ้ นั และพระองค์จะทรงสามารถใช้เขาในการเปลี่ยนแปลง
โลกได้
พระวจนะของพระเจ้ า
การที่เราจะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้านั้น อาจกระทาได้ 3 ทาง
ทางที่หนึ่ง คือ พระวจนะของพระเจ้า เพราะพระเจ้าตรัสกับเราทางพระวจนะของพระองค์
“พระคัมภีร์ทุกตอนพระเจ้าได้ทรงประสาทให้ ย่อมเป็ นประโยชน์สาหรับสั่งสอน สาหรับตักเตือน
สาหรับดัดแปลงคนให้ดีข้ ึน และสาหรับสอนให้รู้ในความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะได้เป็ นผู้
รอบคอบ คือเป็ นผูท้ ี่ได้ถูกเตรี ยมไว้พร้อมแล้วสาหรับการดีทุกอย่าง” (พระธรรม 2 ทิโมธี 3:16-17)
เราจะต้องรับพระคาและให้พระวจนะซึ มซาบเข้าสู่ ชีวติ เรา
เรารับพระวจนะโดยการฟังคา
เทศนา อ่าน ศึกษา และจดจาพระวจนะเหล่านี้ จะซึ มซาบเข้าสู่ ชีวติ เรา โดยการใคร่ ครวญและไตร่ ตรอง
การใคร่ ครวญไตร่ ตรองจะทาให้พระวจนะซึ มซาบเข้าสู่ ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณของเรา ทานองเดียวกับการ
กินอาหาร อาหารที่เราป้ อนเข้าทางปากมิได้ไปบารุ งเลี้ยงร่ างกายโดยตรงทีเดียว หากแต่จะต้องผ่านการ
ย่อยและดูดซึ มเสี ยก่อน การย่อยและการดูดซึ มก็เปรี ยบได้กบั การใคร่ ครวญนัน่ เอง การใคร่ ครวญตรอง
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คือการคิดตรึ กตรองทบทวนและวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ ง “ข้าพเจ้ารักพระนามของพระองค์มากสักเท่าใด
เป็ นข้อภาวนาของข้าพเจ้าวันยังค่า” (พระธรรมสดุดี 119:97)
ในปี 1963 ข้าพเจ้าเดินทางไปเทศนาที่กรุ งลอนดอนตามหมายกาหนดการเทศนา ข้าพเจ้าจะได้
มีโอกาสพักผ่อนทัศนาจร 1 วัน เดวิด ชายหนุ่มซึ่ งร่ วมในทีมประกาศข่าวประเสริ ฐแก่นกั ศึกษาของเราที่
นัน่ ได้ตกลงที่จะเป็ นมัคคุเทศน์นาเราไปเที่ยวรู ้สึกเดวิดกระตือรื อร้นอยากจะอวดให้เรารู ้ถึงทัศนียภาพ
และบรรยากาศอันชวนชมของนครอันเป็ นที่รักของเขา เดวิดมาถึงแต่เช้า พกเอาบัญชีรายชื่อสถานที่
สาคัญทางประวัติและกาหนดเวลาการเดินรถไฟใต้ดินมาด้วย เขาได้ทาเป็ นตารางไว้โดยละเอียดว่า รใต้
ดินคันใดจะออกเมื่อไหร่ จะถึงสถานีแต่ละแห่งเมื่อใด จะจอดสถานีละกี่นาที และจะต้องต่อรถอย่างไร
การไปทัศนาจรครั้งนี้ ข้าพเจ้ารู ้สึกตื่นเต้นมาก เพราะร้อยวันพันปี ก็เพิง่ ได้เห็นเมืองใหญ่ ๆ
คราวนี้ เอง เดวิดเป็ นคนรู ปร่ างเพรี ยว แข็งแรงแบบนักกีฬา เขาพาคณะของเราท่องเที่ยวไปตามที่ต่าง ๆ
อย่างคล่องแคล่ว ชมโบสถ์ต่าง ๆ และก็ไปชมสวนสาธารณะ อนุสาวรี ย ์ และสถานที่เก่าแก่สาคัญ ๆ อีก
หลายแห่ง พวกเราได้เห็นลอนดอนอย่างทุกซอกทุกมุมทีเดียว แต่ขา้ พเจ้าก็ยงั สงสัยอยูว่ า่ เราได้เห็นกรุ ง
ลอนดอนทะลุปรุ โปร่ งหรื อเปล่า?
หลายปี ต่อมา ข้าพเจ้าได้ไปเทศนาที่นนั่ อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ภรรยาของข้าพเจ้าไปด้วย ในวัน
สุ ดท้ายของหมายกาหนดการเทศนา ข้าพเจ้าได้ร่วมไปทัศนศึกษากับคณะซึ่ งเป็ นการพักผ่อนไปในตัว
นัน่ เอง ข้าพเจ้าได้ชมและพินิจพิเคราะห์ความโอ่อ่าสง่างามของโบสถ์หลายแห่ง ซึ่ งเคยเห็นมาแล้วเมื่อ
หลายปี ก่อนแต่ในครั้งนี้ขา้ พเจ้าเกิดความประทับใจจริ ง ๆ ข้าพเจ้ามีเวลาที่จะชมสิ่ งเหล่านั้นอย่างเต็มที่
มีเวลาที่จะพินิจพิจารณาจับต้อง มีเวลาที่จะรับรู้ความหมาย และประวัติความเป็ นมาของสิ่ งเหล่านั้น
อย่างแท้จริ ง
สาหรับพระวจนะของพระเจ้าก็เช่นกัน หากเราอ่านหรื อศึกษาพระคัมภีร์อย่างลวก ๆ หรื อเวลา
ฟังเทศนาก็คอยดูแต่เวลาว่าเมื่อไหร่ จะเทศน์จบสักที จะได้ไปทาอย่างอื่นต่อ ถ้าเป็ นเช่นนี้แล้วพระคา
ของพระเจ้าจะมีผลต่อชี วติ ของเราเพียงน้อยนิดเท่านั้นทานองเดียวกับการเที่ยวชมโบสถ์นนั่ เอง
เรา
เพียงแต่กวาดสายตาไปอย่างเผินๆ แต่เราไม่ได้เห็นจริ ง แต่ถา้ เราเปิ ดพระคัมภีร์และใช้เวลาในการ
อธิ ษฐานขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงครอบครองชีวิตของเรา ใคร่ ครวญพระคาให้ซึมซาบเข้าสู่ จิตใจ
ใช้เวลาในการพินิจดูความโอ่อ่าสง่างามของพระคัมภีร์
เราจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับพระเจ้าอย่าง
แท้จริ ง
พระเจ้าทรงต้องการติดต่อกับเราทางพระวจนะของพระองค์ หากเราใช้เวลาในการใคร่ ครวญ
ตรึ กตรอง เราจะได้พบกับความล้ าลึกและความยิง่ ใหญ่ของพระวจนะของพระองค์ และพระวิญญาณ
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ของพระเจ้าตรัสแก่เราและมีอิทธิ พลเหนือชี วติ เรา จุดสาคัญก็คือพระคัมภีร์ พระเจ้าเป็ นผูป้ ระสาทให้
มิใช่เป็ นถ้อยคาที่มนุษย์คิดฝันพรรณนาขึ้นเอง พระเจ้าทรงใช้พระวจนะของพระองค์เป็ นสื่ อกลาง หรื อ
เครื่ องมือในการติดต่อระหว่างพระองค์กบั เรา (พระธรรมสดุดี 119:25) สังเกตให้ดีวา่ พระเจ้าองค์เดียว
เท่านั้นเป็ นผูป้ ระทานชีวติ ใหม่ให้แก่ผเู ้ ขียนพระธรรมสดุดี พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์เป็ น
เครื่ องมือ ในการประทานชี วิตให้แก่เขา
เราจะต้องเรี ยนรู ้ที่จะรักพระวจนะของพระจ้าให้มากยิง่ ๆ ขึ้น “ข้าพเจ้าจะรักพระนามของ
พระองค์มากสักเท่าใดเป็ นข้อภาวนาของข้าพเจ้าวันยังค่า” (พระธรรมสดุดี 119:97) การที่ผเู้ ขียนพระ
ธรรมสุ ภาษิตเฝ้ าภาวนาพระคาของพระเจ้าวันยังค่าก็เพราะเขารักพระคาของพรเจ้านัน่ เอง เราจะต้อง
เริ่ มต้นด้วยการรักพระวจนะ จงอธิ ษฐานต่อพระเจ้าขอให้ท่านมีความรักและความยินดีในพระวจนะ
ของพระองค์ “ขอทรงบันดาลให้ขา้ พเจ้าดาเนินไปตามทางข้อบัญญัติของพระองค์ เพราะข้าพเจ้านิยม
ในทางนั้น” (พระธรรมสดุดี 119:35) “จงพากันสรรเสริ ญพระเยโฮวาห์ ความสุ ขย่อมมีแก่ผทู ้ ี่ยาเกรง
พระเยโฮวาห์ และยินดีมากในพระบัญญัติของพระองค์” (พระธรรมสดุดี 112:1) “ข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดี
ในข้อบัญญัติของพระองค์ ที่ขา้ พเจ้ารักนั้น” (พระธรรมสดุดี 119:47)
ผูน้ าที่รักษาคุณความดีของตนและจะนาผูอ้ ื่นอย่างถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งและให้ได้ผล
ฝ่ ายจิตวิญญาณอย่างแท้จริ งได้จะต้องเป็ นผูท้ ี่รักษาคาของพระเจ้าเป็ นชีวติ จิตใจ
การอธิษฐาน
ทางที่สองที่เราจะต้องมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าคือ การอธิ ษฐาน พระเจ้าตรัสกับเราทางพระ
วจนะของพระองค์ ส่ วนเราพูดกับพระองค์ทางการอธิ ษฐาน สิ่ งที่จะต้องจดจาไว้ก็คือ มีคาอธิ ษฐาน
หลายประการที่พระเจ้าทรงตอบ ขณะเดียวกันก็มีคาอธิ ษฐานหลายประการที่ไม่มีผลอะไรเลย มีอะไร
แตกต่างกันหรื อ?
พระเยซูทรงกล่าวถึงความแตกต่างของคาอธิ ษฐาน เป็ นคาอุปมาไว้วา่
“มีสองคนขึ้นไป
อธิ ษฐานในโบสถ์ คนหนึ่งเป็ นพวกฟาริ ซาย และคนหนึ่ งเป็ นพวกเก็บภาษี คนฟาริ ซายนั้นยืนนึกในใจ
ของของตนอธิ ษฐานว่า พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าโมทนาขอบพระคุณของพระองค์ เพราะข้าพเจ้าไม่เหมือนคน
อื่นที่เป็ นคนโลภ คนอธรรม และคนล่วงประเวณี และไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ ในสัปดาห์หนึ่ง
ข้าพเจ้าถืออดอาหารสองหน และของสารพัดซึ่งข้าพเจ้าหาได้ ข้าพเจ้าได้เอาถึงสิ บลดหนึ่งมาถวายฝ่ าย
คนเก็บภาษีน้ นั ยืนอยูแ่ ต่ไกล ไม่แหงนตาดูฟ้า แต่ตีอกของตนว่า “โอพระเจ้าข้า ขอโปรดทรงพระเมตตา
แก่ขา้ พเจ้าผูเ้ ป็ นคนบาปเถิด” เราบอกท่านทั้งหลายว่า คนนี้แหละเมื่อกลับไปยังบ้านของตนก็นบั ว่าชอบ
21

ธรรมยิง่ กว่า อีกคนหนึ่งนั้น เพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลง แต่ทุกคนที่ได้ถ่อมตัวลง
จะต้องถูกยกขึ้น”
ครั้งหนึ่งในฤดูร้อน นับว่าเป็ นโอกาสดีของข้าพเจ้าที่ได้ไปฟังการบรรเลงดุริยางค์อุปรากรใน
กรุ งวอชิงตัน ดี.ซี . วงอุปรากรได้เริ่ มบรรเลงเพลงนาชื่ อว่า “1812 โอเวอร์ เจอร์ ” เนื้ อเพลงตอนหนึ่ง
บรรยายถึงการยิงปื นใหญ่ และมีเสี ยงปื นดังสนัน่ หวัน่ ไหว แต่ปืนใหญ่กระบอกนี้หาได้พยายามยิงไปยัง
เป้ าหมายใดไม่หากเพียงแต่ “ยิงหวังผล” ให้ผฟู ้ ังตื่นเต้นเท่านั้นเอง วงอุปรากรได้รัวกลองใหญ่ เพื่อเพิ่ม
ความตื่นเต้นให้มากขึ้น
เมื่อได้ฟังแล้ว ทาให้ขา้ พเจ้านึกเปรี ยบเทียบตอนที่ขา้ พเจ้าเป็ นทหาร ทาการรบในสงครามโลก
ครั้งที่สอง ซึ่ งข้าพเจ้าทาหน้าที่เป็ นกองสอดแนม เมื่อฝ่ ายเรายิงปื นไปยังข้าศึก ข้าพเจ้าจะต้องคอยจับตา
ดูวา่ กระสุ นแต่ละนัดถูกเป้ าหมายหรื อไม่ หรื อตกห่างจากเป้ าหมายมากน้อยเพียงใด ข้าพเจ้าจะวิทยุส่ง
ข่าวไปให้ฝ่ายเราทราบทุกระยะว่า เขาต้องยิงสู งขึ้นหรื อต่าลงอีก หรื อยิงไปทางซ้ายหรื อทางขวาอีก
หน่อย เช่นนี้เรื่ อย ๆ ในตอนสุ ดท้ายข้าพเจ้าจะออกคาสั่งสุ ดท้ายและบอกให้เขา “ยิงหวังผล” ได้
ข้าพเจ้าใช้คา ๆ เดียวกันกับเมื่อกล่าวถึงเพลงนาอุปรากรแต่ใช้ในความหมายที่แตกต่างกันอย่าง
ลิบลับทีเดียว ในตอนที่ขา้ พเจ้าออกคาสั่งสุ ดท้ายนั้น ปื นทุกกระบอกจะระดมยิงไปยังเป้ าเพื่อทาลาย
กาลังข้าศึกให้ยอ่ ยยับไป
คราวนี้หนั มาดูอุปมาของพระเยซูอีกครั้งหนึ่ง พวกฟาริ สีอธิษฐานโดยหวังผลเพียงเพื่อจะอวด
ตัวเท่านั้น และพระเยซูได้ตรัสว่า “เขานึกในใจของตน” คืออธิ ษฐานกับตัวเอง ตรงกันข้ามกับคนเก็บ
ภาษีซ่ ึ งอธิ ษฐานกับพระเจ้า เขาอธิ ษฐานโดยหวังผลเพื่อจะให้พระเจ้าช่วยเขาทาบางสิ่ งบางอย่างสาเร็ จ นี่
แหละเป็ นคาอธิ ษฐานที่เราควรจะเอาเป็ นตัวอย่างในการอธิ ษฐานทูลต่อพระเจ้า “คาอธิษฐานด้วยใจร้อน
รนแห่งผูช้ อบธรรมก็มีอานาจมากซึ่ งจะทาให้เกิดผล” (พระธรรมยากอบ 5:16)
คาอธิ ษฐานที่เกิดผลต้องเป็ นคาอธิ ษฐานด้วยใจร้อนร้น!
ที่กล่าวมานี้ อาจเห็นได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคริ สตจักรสมัยแรก (พระธรรมกิจการ 12:112) กษัตริ ยเ์ ฮโรดครองราชย์และเริ่ มกดขี่ข่มเหงทารุ ณคริ สเตียน เขาได้ฆ่ายากอบพี่ชายของยอห์น และ
เกือบจะฆ่าเปโตรด้วยอีกคนหนึ่ง เปโตรถูกจับขังคุกมีทหารเฝ้ าไว้อย่างแข็งแรงถึง 16 คน แต่คริ สเตียน
หลายคนได้อธิ ษฐานเพื่อเปโตร
และพระเจ้าได้ทรงตอบคาอธิ ษฐานด้วยการส่ งทูตสวรรค์ให้มา
ปลดปล่อยเขา
คาว่า “อธิ ษฐานด้ วยใจร้ อนร้ น” นั้นพระคัมภีร์บางฉบับใช้คาที่มีความเล็งถึงภาวะของความตึง
เครี ยดทางอารมณ์ของผูท้ ี่ถูกตรึ งอยูบ่ นเครื่ องทรมานนัน่ เอง
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คาอธิ ษฐานด้วยใจร้อนร้นนั้น มีผลเห็นได้ชดั ประการแรกจะเห็นว่า เปโตรไม่มีทางที่จะหนี
รอดออกมาจากคุกได้เลยเว้นแต่จะล่องหนหายตัวออกมาเท่านั้น อย่างไรก็ดี สิ่ งสาคัญที่กระตุน้ ให้พี่
น้องคริ สเตียนอธิ ษฐานด้วยใจร้อนรนก็คือ อดีตของเปโตร ทุกคนรู ้วา่ เปโตรเคยปฏิเสธไม่ยอมรับองค์
พระเยซูคริ สต์เมื่อตอนที่พระองค์ถูกจับ เมื่อพวกเขาอธิษฐาน พระเจ้าได้ตอบคาอธิษฐานของเขาหรื อ
เปล่า? แน่นอนพระองค์ทรงตอบคาอธิ ษฐานอย่างน่ามหัศจรรย์ยงิ่ ทีเดียว ในคืนก่อนที่เขาจะถูกนาไป
ประชาทัณฑ์น้ นั เปโตรนอนหลับสนิทอย่างกับเด็ก ๆ ถูกล่ามโซ่ผกู ติดกับทหารสองคนซึ่ งขนาบข้างอยู่
คาอธิ ษฐานด้วยใจร้อนรนของคริ สเตียนกลุ่มน้อยนิดมีอานาจทาให้เกิดผลมาก นอกจากเปโตรจะไม่ได้
รับอันตรายใด ๆ เลยแม้แต่นอ้ ยแล้ว เขายังได้รับการปลดปล่อยออกจากคุกอย่างประหลาดมหัศจรรย์
ที่สุด พระเจ้าทรงได้ยนิ และตอบคาอธิษฐาน
เมื่อสักสองสามปี มานี้ ข้าพเจ้ากับนายแพทย์ได้ไปเยีย่ มคนไข้คนหนึ่ง เมื่อนายแพทย์ได้
ตรวจสอบร่ างกายคนไข้แล้วก็พดู ขึ้นว่า “คนไข้หวั ใจทางานไม่ปกติ” ข้าพเจ้ารู้สึกงุนงงและถามตัวเอง
ว่าเขารู ้ได้อย่างไร คนไข้ผนู ้ ้ นั เป็ นชายชรารู ปร่ างดี แกได้เล่าอาการให้หมอฟังเสี ยอย่างยืดยาว ทาให้หมอ
ต้องเสี ยเวลาคุยเกี่ยวกับเรื่ องอาการของแกเป็ นเวลานาน ซึ่ งอันที่จริ งไม่จาเป็ นอะไรที่ชายผูน้ ้ นั จะต้อง
เล่าอาการให้หมอฟัง หมอรู ้อยูแ่ ล้วว่าหัวใจของคนไข้ทางานไม่ปกติ รู ้ได้อย่างไร? ง่ายนิดเดียว ก็เพราะ
หมอใช้เครื่ องฟังหัวใจคนไข้นะซี และไม่ตอ้ งอาศัยคาพูดของคนได้เลย
สาหรับพระเจ้าก็เช่นกัน พระองค์มิได้รับฟังคาอธิ ษฐานของเราทาง “หูโทรศัพท์ ” หากแต่
พระองค์ทรงรับฟังคาอธิษฐานของเราทาง “เครื่ องฟั งหั วใจ” คนเช่นนั้นนับถือเราด้วยริ มฝี ปากแต่ใจของ
เขาห่างไกลจากเรา” (พระธรรมมัทธิว 15:8) คาร้องทุกข์ของเยเรมียท์ ี่วา่ จะ “ล้วงความในใจเจ้าออกมาตี
แผ่ตรงพระพักตร์ พระเยโฮวาห์” (พระธรรมเยเรมีย ์ 2:19) เราควรจะต้องสังวรณ์ต่อถ้อยคาเหล่านี้ดว้ ย
ท่านเคยได้ยนิ คริ สเตียนกล่าวคาอาลาต่อกันหรื อไม่? เขามักจะพูดว่า “ข้ าพเจ้ าจะอธิษฐานเผือ่
ท่าน” เป็ นการดียงิ่ ทีเดียวหากเขาอธิ ษฐานเผือ่ กันและกันจริ ง ๆ แต่ที่จริ งแล้ว คาพูดดังกล่าวมักจะเป็ น
เพียงการกล่าวคาอาลา ทานองว่า “โชคดี” หรื อ “ไปก่อนนะ” เท่านั้นเอง จงสังเกตดูวา่ แตกต่างกับคา
พยานของอัครสาวกเปาโลเพียงใด “ด้วยว่าพระเจ้าซึ่ งข้าพเจ้าปฏิบตั ิดว้ ยวิญญาณจิตของข้าพเจ้าในกิตติ
คุณแห่งพระบุตรของพระองค์น้ นั ก็เป็ นพยานฝ่ ายข้าพเจ้าว่า เมื่อข้าพเจ้าอธิ ษฐาน ข้าพเจ้าระลึกถึงท่าน
ทั้งหลายเสมอไม่เว้น” (พระธรรมโรม 1:9)
เนื่องจากคาอธิ ษฐานนั้นจะต้องเป็ นคาอธิ ษฐานด้วยใจร้อนรน ฉะนั้นจึงต้องอธิ ษฐานในเรื่ อง
เฉพาะเจาะจง บ่อยครั้งทีเดียวที่เราอธิ ษฐานกว้างเกินไปจนหาจุดมิได้ เช่นอธิ ษฐานว่า “ขอพระเจ้าทรง
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อวยพระพรคริ สตจักร” หรื อ “ขอพระเจ้าทรงช่วยหนุนน้ าใจผูร้ ับใช้ของพระองค์” หรื อ “ขอพระเจ้าทรง
ช่วยเหลือชั้นเรี ยนรวีวารศึกษา” คาอธิษฐานของผูน้ าจะต้องจากัดอยูใ่ นขอบเขต 2 ประการ คือ
ประการแรก คาอธิ ษฐานของผูน้ าควรจะมุ่งไปในความเจริ ญเติบโตและก้าวหน้าฝ่ ายจิต
วิญญาณของทุกคนที่อยูภ่ ายใต้การนาของเขา อัครสาวกเปาโลได้ให้ตวั อย่างเรื่ องหนึ่งแก่เราดังนี้
“เพราะเหตุน้ ีพวกเราเหมือนกันตั้งแต่วนั นั้นที่เราได้ยนิ ก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิ ษฐานทูลขอ
เพื่อท่านทั้งหลาย
ให้ท่านประกอบเต็มด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ในธรรมปัญญาและความ
เข้าใจฝ่ ายวิญญาณ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ประพฤติอย่างดีสมควรแก่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ตามบรรดา
ความชอบ ให้เกิดผลในการดีทุกอย่าง และจาเริ ญในความรู้ถึงพระเจ้า” (พระธรรมโคโลสี 1:9,10)
เช่นเดียวกัน จงพิจารณาดูคาอธิ ษฐานของเอปาฟรัศ ผูเ้ ป็ นคนหนึ่งในพวกท่าน และเป็ นคนรับใช้ของ
พระเยซูคริ สต์ ฝากคานับมายังท่านทั้งหลาย เขาสู ้อธิ ษฐานเผือ่ ท่านทั้งหลายอยูเ่ สมอ หวังจะให้ท่าน
ทั้งหลายยัง่ ยืนจนถึงที่สาเร็ จและบริ สุทธิ์ ในวิหารซึ่ งชอบพระทัยพระเจ้าทุกสิ่ ง (พระธรรมโคโลสี 4:12)
ประการที่สอง ผูน้ าควรอธิ ษฐานเผือ่ การเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ดา้ นจิตวิญญาณของผูท้ ี่เขานา และ
ขอให้พระเจ้าทรงเรี ยกเขาให้รับอาสาสมัครเป็ นคนงานเก็บเกี่ยววิญญาณของชาวโลกมาสู่ ยงุ ้ ฉางของ
พระคริ สต์
พระเยซูคริ สต์เอง ก็ได้ตรัสสั่งให้พวกเรากระทาเช่นนี้ “แต่เมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็น
ประชาชน ก็ทรงพระกรุ ณาเขา ด้วยเขาอิดโรยกระจัดกระจายไปดุจฝูงแกะไม่มีผเู ้ ลี้ยง แล้วพระองค์ตรัส
กับพวกศิษย์ของพระองค์วา่ การเกี่ยวนั้นเป็ นการใหญ่นกั หนา แต่คนทาการยังน้อยอยู่ เหตุฉะนั้น จง
อธิ ษฐานต่อเจ้าของการเกี่ยวนั้น
ให้ใช้คนทายากหลายคนไปในการเกี่ยวของพระองค์”
(พระ
ธรรมมัทธิว 9:36-38)
การเชื่อฟัง
ทางที่เราจะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้ประการสุ ดท้ายก็คือ การเชื่อฟัง หากปราศจากการเชื่อ
ฟัง ผูน้ อ้ ยกับผูใ้ หญ่ยอ่ มจะเข้ากันไม่ได้ฉนั ใด เรากับพระเยซูคริ สต์ก็เป็ นฉันนั้น หากปราศจากความเชื่ อ
ฟังแล้ว เราจะมีสามัคคีธรรมกับพระองค์ไม่ได้
ก่อนที่ขา้ พเจ้าจะมาเป็ นคริ สเตียน ข้าพเจ้าเคยไปปฏิบตั ิการรบบนเกาะพาวูวรู ่ วมกับเรื อนาวิก
โยธิ นที่ 1 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เราตั้งค่ายพักบนเกาะพาวูวู ในระหว่างการโจมตี ท่านรู ้ไหม
ว่าค่ายพักเป็ นเช่นไร? เกาะแห่งนั้นชุมชุมไปด้วยแมลง มดแดง และยุง เต้นท์ของเรารั่ว และในตอนเช้า
เรามักจะพบปูลมอยูใ่ นรองเท้าของเรา อากาศที่เกาะนั้นร้อนก็ร้อนฝนก็ตกชุกทุกวันน่าราคาญจริ ง ๆ
24

อาหารจะกินก็ไม่มีมากนอกจากอาหารกระป๋ องแห้ง ๆ ไม่มีรสชาติ ซึ่งกองเรื อแบ่งปั นให้เพื่อทาให้พวก
เรามีชีวิตชีวาขึ้นอีกหน่อย กองเรื อได้แจกเบียร์ ให้เดือนละ 1 กระป๋ อง ซึ่ งทาให้พวกเราซึ่ งล้วนแต่เป็ น
“คอเบียร์ ” ด้วยกันทั้งนั้น มีความพอใจเป็ นอันมาก แต่ถึงแม้เราจะได้รับเบียร์ เช่นนั้นทุกเดือน ก็หาได้ทา
ให้พวกเราซึ่งเคยดื่มเบียร์เป็ นกิจวัตร รู ้สึกอิมเอมเปรมใจแต่อย่างใด ด้วยเหตุน้ ี ข้าพเจ้าจึงคิดแผนการขึ้น
เมื่อถึงเวลาที่จะมีการแบ่งปั นเบียร์ ให้แต่ละคนข้าพเจ้าได้ไปติดต่อกับทหารพวกที่ไม่ดื่มเบียร์ ให้ขาย
ส่ วนของเขาให้แก่ขา้ พเจ้า การกระทาของข้าพเจ้าขัดต่อกฎที่วางไว้อย่างร้ายแรงแต่สาหรับพวกเราแล้ว
บุรุษผูน้ ่ายกย่องสรรเสริ ญก็คือผูท้ ี่สามารถฝ่ าฝื นกฎได้เก่งที่สุด โดยไม่เคยถูกจับได้เลยตลอดระยะเวลา4
ปี
ข้าพเจ้าจะนาเบียร์ อุ่น ๆ ที่ได้ซ้ื อมา 12-15 กระป๋ องไปยังเต้นท์ของข้าพเจ้า นัง่ ลงกับพื้นกลาง
เต้นท์ ใช้ที่เปิ ดประป๋ องซึ่ งสนิมขึ้นเขรอะเปิ ดฝากระป๋ องเบียร์ ออก และเริ่ มลงมือดื่มทีละกระป๋ อง ๆ เมื่อ
ดื่มไปได้ประมาณ 8-10 กระป๋ อง ข้าพเจ้ามักจะมีอาการมึนและเมื่อเปิ ดกระป๋ องต่อไปเบียร์ ก็มกั จะ
กระฉอกออกเสมอ วันหนึ่ง ข้าพเจ้าได้ทากระป๋ องเบียร์ หล่นกับพื้น 2 ครั้ง จากนั้นก็จบั มันตั้งขึ้นและ
เปิ ดออก ทาให้เบียร์ พลุ่งออกมาทันทีในตอนนั้นผูบ้ งั คับบัญชาของข้าพเจ้าบังเอิญก้าวเข้ามาในเต้นท์
ข้าพเจ้าพอดี ก็เลยปะทะเข้ากับเบียร์ ที่พงุ่ ออกมาเต็มปา เป็ นอันว่าสัมพันธภาพอันอบอุ่นระห่างเขากับ
ข้าพเจ้าก็ขากสะบั้นลงนับแต่บดั นั้น
ผูน้ อ้ ยกับผูใ้ หญ่จะมีความสัมพันธภาพกันไม่ได้เลย หากปราศจากการเชื่อฟัง พระเยซูได้ตรัสว่า
“ผูท้ ี่มีบญั ญัติของเราและประพฤติตามบัญญัติน้ นั ผูน้ ้ นั แหละรักเรา และผูท้ ี่รักเราพระบิดาของเราจะ
ทรงรักผูน้ ้ นั และเราจะรักเขาและจะสาแดงตัวของเราเองให้ปรากฏแก่เขา” (พระธรรมยอห์น 14:21)
องค์พระเยซูคริ สตเจ้าได้แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงโทษหรื ออันตรายของการไม่เชื่ อฟังไว้
ดังนี้ “เหตุไฉนท่านทั้งหลายเรี ยกเราว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า” และยังไม่ประพฤติตามสิ่ งที่เรา
สอนนั้น ทุกคนที่มาหาเราและเชื่อฟังคาของเรา และประพฤติตามคานั้น เราจะแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู ้วา่
เขาเปรี ยบเหมือนผูใ้ ด เขาเปรี ยบเหมือนคนหนึ่งที่สร้างตึก เขาขุดลึกลงไปแล้วตั้งรากบนศิลา และเมื่อน้ า
มาท่วม กระแสน้ าไหลเชี่ยวกระทบกระทัง่ ตึกนั้นมิได้หวัน่ ไหว เพราะได้สร้างไว้มนั่ คง แต่คนที่ไม่ได้
ประพฤติตามเปรี ยบเหมือนคนหนึ่งที่ได้สร้างตึกบนดินไม่ก่อรากเมื่อกระแสน้ าไหลเชี่ยวกระทบกระทัง่
ตึกนั้น ตึกนั้นก็พงั ลงทันที และความพินาศของตึกนั้นก็ใหญ่ยงิ่ นัก” หากผูน้ ามีชีวติ ที่เต็มไปด้วยการเชื่อ
ฟังแล้วย่อมเป็ นแรงกระตุน้ อย่างใหญ่หลวงให้ผทู ้ ี่รับการกระตุน้ ให้เชื่อฟังและปฏิบตั ิตามบทบัญญัติ
ของพระเยซูคริ สต์เคร่ งครัดมากยิง่ ขึ้น
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สรุ ปแล้วก็คือ เราจะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้ 3 ทางด้วยกันคือ โดยพระวจนะ การอธิษฐาน
และการเชื่อฟังและทั้ง 3 ประการนี้เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับผูน้ า ผูน้ าจาเป็ นต้องมีประสบการณ์ในฤทธิ์
อานาจของพระเจ้าในชีวิตของเขา และในการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเจ้าทุกวัน การสามัคคีธรรมกับ
พระเจ้าเป็ นเสมือนสวิทซ์ที่จะเปิ ดให้กระแสอานาจของพระเจ้าแล่นเข้าสู่ ชีวติ ของเราได้ หากปราศจาก
การศามัคคีธรรมกับพระเจ้าแล้วผูน้ าย่อมจะเป็ นเพียงพนักงานผูห้ นึ่งเท่านั้นเอง แต่หากเขามีสามัคคี
ธรรมกับพระเจ้า เขาจะเป็ นคนงานซึ่ งพระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่สูงสุ ดสามารถใช้เขาให้ปฏิบตั ิพระราชกิจของ
พระองค์ในโลกนี้ได้สาเร็ จสมดังพระประสงค์ของพระองค์
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บทที่ 3 ชีวติ ส่ วนตัวของผู้นา
ชนชาติบาบิโลนเป็ นพวกที่มีนิสัยป่ าเถื่อนโหดร้าย
บทบัญญัติในทางศาสนาและตัวบท
กฎหมายของชนชาติน้ ี ผิดแผกแตกต่างกับของชนชาติฮีบรู ผเู ้ ป็ นเชลยอย่างลิบลับ พวกบาบิโลนถือว่า
การฆ่าคนคนหนึ่งก็เหมือน ๆ กับการตบยุงตายตัวเดียวเท่านั้น พวกฮีบรู ซ่ ึ งเป็ นทาสเชลยต้องถูกบังคับขู่
เข็ญให้ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่ งขัดกับสิ่ งที่พวกเขาได้รับการอบรมสัง่ สอนมาตั้งแต่เด็ก พวกเขา
ต้องสู้ทนต่อการกดขี่เอารัดเอาเปรี ยบด้วยความขมขื่น
แต่กระนั้น
ก็ยงั มีบุคคลคนหนึ่งในหมู่พวกเขาได้รับเลือกให้รับตาแหน่งหน้าที่สูงใน
ราชอาณาจักร ซึ่งเต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุ ณ เต็มไปด้วยพิธีกรรมที่งมงายและการนมัสการพระ
เทียมเท็จ อาจเป็ นไปได้วา่ ในช่วงเวลาอันยาวนานที่ชนชาติฮีบรู ตกเป็ นเชลย กษัตริ ยห์ ลายพระองค์ที่ไม่
เชื่อพระเจ้า คงจะได้แต่งตั้งให้ชายผูน้ ้ ีรับราชการในตาแหน่งสู งสุ ดของแผ่นดินบาบิโลน สิ่ งที่น่าสนใจ
มากที่สุดเกี่ยวกับตัวของเขาก็คือ เขาเป็ นผูท้ ี่ยนื หยัดนมัสการพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ผทู ้ รงพระชนม์อยูโ่ ดย
ไม่ยอมราข้อต่อพวกลาบิโลนเลย หากเราจะพิจารณาดูชีวติ ส่ วนลึกของผูน้ าที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังผูน้ ้ ีแล้ว
เราย่อมจะได้รเรี ยนรู ้สิ่งที่เป็ นสาระประโยชน์อย่างมากมาย
เมื่อตอนที่ดานิเอลได้รับการเลือกและแต่งตั้งจากกษัตริ ยเ์ นบูคดั เนสซาร์ ให้ดารงตาแหน่ง
ราชการชั้นสู งนั้น เขาเป็ นแต่เพียงเด็กหนุ่มเท่านั้น เขาเป็ นคนหนึ่งในกลุ่มคนย่อย ๆ ที่ “สมจะเรี ยนรู้
และเข้าใจในวิชาต่าง ๆได้ เช่นอย่างคนที่สามารถรับราชการในวังหลวงได้ และให้สอนเขาให้มีความรู ้
และให้พดู ภาษาชาวเคเซ็คเป็ น” (พระธรรมดาเนียล 1:4) เขาและสหายอีก 3 คนเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่ม
คนหนุ่มชั้นแนวหน้า ซึ่ งมีคุณลักษณะความสามารถดีเด่นเป็ นพิเศษ กล่าวคือ เป็ น “คนหนุ่มที่ไม่พิการ
เลย แต่มีรูปงามและมีสติปัญญาเฉลียดฉลาด สมจะเรี ยนรู ้และเข้าใจในวิชาต่าง ๆ ได้เช่น อย่างคนที่
สามารถรับราชการในวังหลวงได้” (พระธรรมดาเนียล 1:5) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ พวกเขาเหล่านั้นมี
ร่ างกายสมส่ วนงดงามเป็ นที่ตอ้ งตาของคนทัว่ ไปมีความเก่งกาจ ฉลาดหลักแหลม สามารถเรี ยนรู้เข้าใจ
ในศาสตร์ ต่าง ๆ ได้ และมี “ลิน้ การทูต”
ไม่วา่ จะเป็ นคณบดีของวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยใด ๆ ก็ตาม ย่อมต้องการและยินดีที่จะรับ
บุคคลผูม้ ีคุณสมบัติดงั ที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เข้าเป็ นนิสิตนักศึกษาในคณะของตน หน่วยงานต่าง ๆ ย่อมจะ
แสวงหาบุคคลเช่นนี้ เข้าทางานในหน่วยงานของตน แต่มีสิ่งที่น่าในใจอยูป่ ระการหนึ่ ง ในบรรดาคน
ทั้งหมด พระเจ้าได้ทรงยกย่องเพียงคนเดียวให้เป็ นผูน้ าฝ่ ายจิตวิญญาณที่ยงิ่ ใหญ่ ทาไม? ก็เพราะว่า
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บุคคลนี้มีคุณสมบัติเฉพาะบางประการในชีวิตส่ วนลึกของเขานะซี ขอให้เรามาร่ วมพิจารณาดูคุณสมบัติ
ที่สาคัญที่สุด 3 ประการ ดังต่อไปนี้
ชี วติ ทีบ่ ริสุทธิ์
คุณลักษณะเฉพาะของดาเนียลที่เห็นได้ชดั ประการหนึ่งก็คือ ชีวติ ที่บริ สุทธิ์ “ดาเนียลได้ต้ งั ใจ
ไว้วา่ จะไม่ให้ตวั เป็ นมลทินด้วยอาหารเครื่ องเสวย” (พระธรรมดาเนียล 1:8) เป็ นที่น่าสังเกตว่า ตอนที่
พระเจ้าทรงเริ่ มสร้างโลกและสิ่ งสารพัดนั้น สิ่ งแรกที่พระองค์ทรงกระทาคือ แยกความสว่างออกจาก
ความมืด การกระทาของพระองค์ดงั กล่าวนี้ เป็ นสัญลักษณ์เล็งถึงความจริ งอันสาคัญยิง่ ด้านจิตวิญญาณ
ประการหนึ่ง นัน่ ก็คือ หากท่านไม่อยูฝ่ ่ ายความสว่างท่านก็จะต้องอยูฝ่ ่ ายความมืด ท่านจะอยูร่ ะหว่าง
กลางหรื อสองฝักสองฝ่ ายไม่ได้
ในขุมนรกไม่มีความสว่างเลยแม้แต่นอ้ ย เราผูซ้ ่ ึ งมอบกายถวายชีวติ แด่พระคริ สต์และได้รับ
ประสบการณ์ในความรักและการอภัยโทษของพระองค์ จะได้ไปอยูก่ บั พระองค์ในสวรรค์ เราจะเข้าไป
ในปราสาทของพระองค์และเข้าเฝ้ าฝ่ าละอองธุ ลีพระบาทของพระองค์อย่างอบอุ่น ในการคอยท่าอัน
ยิง่ ใหญ่น้ นั เราควรจะได้คุน้ เคยกับการดาเนินชี วติ ในแสงสว่างขณะที่ยงั อยูใ่ นโลกนี้
อัครสาวกเปาโลได้กล่าวถึงเรื่ องนี้ต่อไปอีกว่า
“อย่าเข้าเทียมแอกด้วยกันกับคนที่ไม่เชื่อ
เพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุน้ ส่ วนอะไรกับความชัว่ ?
และความสว่างจะเข้าสนิทกันกับความมืด
อย่างไร? พระคริ สต์กบั บะลีอลั จะลงรอยกันอย่างไรได้? วิหารของพระเจ้าจะทาสัญญาอะไรกับรู ป
เคารพได้? เพราะว่าเราเป็ นวิหารของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู”่ (2 โคริ นธ์ 6:14-16)
อาจารย์เปาโลได้ใช้คาถามทั้ง 5 ข้อ ตามที่ได้ยกมากล่าวไว้ขา้ งต้นนี้ เพื่อจะให้เป็ นเสมือนเส้น
แบ่งเขตระหว่างพระเจ้ากับสิ่ งที่ตรงกันข้าม ทางฝ่ ายหนึ่งท่านได้รวบรวมเอาความชอบธรรม ความสว่าง
พระคริ สต์ ความเชื่อ และวิหารของพระเจ้า เข้าไว้ดว้ ยกัน ส่ วนอีกฝ่ ายหนึ่ง ท่านได้ระบุให้เห็นเป็ น
ลาดับว่าได้แก่ความชัว่ ช้าป่ าเถื่อน ความมืด พญามาร ไม่เชื่อ และลัทธิ ศาสนาเทียมเท็จ ท่านอาจารย์
เปาโลได้เน้นว่า “ท่านจะเอาทั้งสองรายการมาผสมผสานกันไม่ได้ ท่านต้องเลือกดาเนินชีวติ อยูข่ า้ งใด
ข้างหนึ่ง” ที่กล่าวนี้เป็ นความจริ งที่ชดั เจน แต่กระนั้นยังมีคริ สเตียนบางคนที่พยายามสมยอมกับบาป
ฉะนั้นผูน้ าจะต้องทาตัวเป็ นแบบอย่างในเรื่ องนี้ โดยประพฤติให้ถูกต้องตามมาตรฐานของพระวจนะ
ของพระเจ้า “ผูป้ กครองดูแลนั้นต้องเป็ นคนที่ไม่มีใครติได้” (พระธรรม 1 ทิโมธี 3:2)
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเอาใจใส่ ชีวติ ของดาเนียลและของผูน้ าทุก ๆ คนด้วย เมื่อพระเจ้าได้ทรง
ถอดซาอูลออกจากตาแหน่งกษัตริ ย ์ และขณะที่ได้ทรงเลือกผูท้ ี่จะเป็ นกษัตริ ยแ์ ทนนั้น พระองค์ได้ตรัส
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แก่ซามูเอลว่า “อย่าเห็นแก่รูปหรื อร่ างสู งของเขา เพราะมนุษย์เคยแลดูหน้าตากัน แต่พระเยโฮวาห์ทรง
ทอดพระเนตรดวงจิต” ท่านและข้าพเจ้ามักจะประเมินค่าบุคคลโดยใช้มาตรฐานที่ผวิ เผิน คือเพียงแต่ดู
รู ปร่ างหน้าตาและท่าทางเท่านั้นแต่พระเจ้าทอดพระเนตรภายใน
เมื่อไม่นานมานี้ เกิดพายุใหญ่ในเมืองที่ขา้ พเจ้าอาศัยอยูพ่ ายุได้พดั กระจกร้านค้าและธนาคารจน
แตกกระจาย ขณะนั้น ครู สอนรวีวารศึกษาประจาคริ สตจักรของข้าพเจ้า กับภรรยาของเขากาลังขับรถจะ
กลับบ้าน บังเอิญภรรยาได้เหลือบไปเห็นสิ่ งหนึ่งซึ่ งทาให้หวั ใจของเธอห่ อเหี่ ยวไปในทันที นัน่ ก็คือ
ต้นไม้ตน้ หนึ่งซึ่ งสวยงามที่สุดในเมืองได้ถูกพายุพดั ถอนรากถอนโคนลงเสี ยแล้ว เธอจึงหันไปสะกิด
สามีและร้องเสี ยงดังว่า “ดูซิ ต้ นไม้ นั้น ข้ างในผุไปหมดเลย”
เป็ นความจริ ง ต้นไม้ตน้ นั้นซึ่ งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามตระหง่านตา ที่แท้ภายในกลับ
ผุพงั ไม่มีดี และเนื่องจากภายในเปื่ อยเน่าผุพงั นี้เอง พอถูกพายุเข้าไปก็ไม่สามารถจะยืนต้นอยูไ่ ด้เมื่อมัน
ล้มลง คนที่เคยยกย่องเชิดชูในความตระหง่านของกิ่งก้านสาขาของมัน จึงได้รู้ความจริ งว่าสิ่ งที่ภายนอก
สวยงามนั้นแท้ที่จริ งภายในเน่า
ในชีวติ ของพวกเราที่เป็ นคริ สเตียนก็เช่นกัน
หากผูน้ าคริ สเตียนพยายามที่จะอวดในสิ่ งที่
ภายนอกโดยไม่คานึงถึงความบริ สุทธิ์ และคุณธรรมในจิตใจจาเพาะพระพักตร์ พระเจ้าแล้ว สักวันหนึ่ง
การพิสูจน์ของพระเจ้าจะเปิ ดเผยให้เห็นถึงจิตใจและอุปนิ สัยที่แท้จริ งของเขา เหตุฉะนั้น ผูน้ าจะต้องมี
ชีวติ ที่บริ สุทธิ์
อาจารย์เปาโลได้ให้เหตุผลอีกประการหนึ่งแก่ทิโมธี ในเรื่ องการมีชีวิตที่บริ สุทธิ์ วา่ “ให้ทุกคน
ซึ่ งออกพระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหันหน้าไปเสี ยจากความอธรรม นี่แหละในตึกใหญ่ทุกหลังมิได้มี
ภาชนะทองและเงินอย่างเดียว แต่ยอ่ มมีภาชนะดินด้วย บ้างก็เป็ นเครื่ องสาหรับออกหน้าออกตา เหตุ
ฉะนั้นถ้าผูใ้ ดจะชาระตัวให้พน้ จากสิ่ งเหล่านี้ เขาจะเป็ นภาชนะที่ออกหน้าออกตา ซึ่ งคัดไว้เหมาะที่จะ
ทาประโยชน์ และถูกเตรี ยมไว้พร้อมสาหรับการดีทุกอย่าง” (พระธรรม 2 ทิโมธี 2:19-21)
พระคัมภีร์ตอนนี้ช้ ีให้เห็นถึงความจริ งซึ่ งเห็นได้ชดั ในบ้านของพวกเราทุกคน ภาชนะแต่ละ
อย่างย่อมใช้ในงานและโอกาสต่างกัน ภาชนะไหนเหมาะสาหรับสิ่ งใดก็ใช้สิ่งนั้น บ้านของข้าพเจ้า มี
ภาชนะสาหรับใส่ เศษอาหารและมีถว้ ยของหวานอีกถ้วยหนึ่งต่างหาก และภรรยาของข้าพเจ้าไม่เคย
นาเอาทั้งสองอย่างไปปนเปกันเลย ความจริ งง่าย ๆ ฝ่ ายจิตวิญญาณก็คือว่า คน ๆ หนึ่งอาจเลือกเอาเองได้
ว่า เขาจะเป็ นภาชนะอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้า การที่จะเป็ นภาชนะที่มีเกียรติหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่
กับตัวเขาทั้งสิ้ น และการที่พระเจ้าจะทรงเลือกบุคคลให้ปฏิบตั ิพระราชกิจแทนพระองค์ในโลกนี้น้ นั
พระองค์ทรงถือเอาความประพฤติข้ นั สุ ดท้ายเป็ นเกณฑ์ (ข้อ 21)
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กล่าวคือ ผูใ้ ดที่ชาระตัวให้พน้ จากสิ่ งที่น่าอัปยศ ผูน้ ้ นั จะเป็ นภาชนะที่มีเกียรติยศ หลายปี มาแล้ว
ลุงของภรรยาข้าพเจ้าได้มอบชุดถ้วยแก้วเจียรนัยซึ่ งเป็ นของเก่าแก่และสวยงามให้แก่เราถ้วยแก้วเหล่านี้
กลายเป็ นสิ่ งที่เชิดหน้าชูตาของเรา และเราจะใช้เฉพาะในโอกาสพิเศษจริ ง ๆ เท่านั้น สมมติวา่ ท่านไป
เยีย่ มข้าพเจ้าที่บา้ นและรู ้สึกกระหาย ข้าพเจ้าจะพาท่านเข้าไปในครัวและเชิ ญท่านริ นน้ าเย็นดื่มเอาเอง
ตามสบาย ขณะที่ท่านเปิ ดตูเ้ พื่อจะหยิบแก้ว ท่านจะเห็นว่า แก้วเจียรนัยอันงดงามแต่ละใบเปรอะเปื้ อน
เลอะเทอะไปหมด ที่โต๊ะด้านขวามือของท่าน ท่านได้เห็นว่ามีเหยือกเก่า ๆ แบบธรรมดาอยูใ่ บหนึ่ง แต่
สะอาดหมดจดเป็ นประกายวาววับ ท่านจะเลือกใช้ใบไหนล่ะ?
คาตอบย่อมเป็ นที่รู้จกั กันอยูแ่ ล้ว
แต่อย่างไรก็ตามท่านก็คงจะไม่รู้ดีไปกว่าพระเจ้าหรอก
พระองค์กาลังมองหาบุคคลซึ่ งมีชีวติ ที่สะอาดและบริ สุทธิ์ และผูท้ ี่มีชีวติ เช่นนั้นจะเป็ น “ภาชนะที่ออก
หน้าออกตา ซึ่ งคัดไว้แล้วเหมาะที่จะทาประโยชน์ และถูกเตรี ยมไว้พร้อมสาหรับการดีทุกอย่าง”
ขอสังเกตคาว่า “ซึ่งคัดไว้แล้ว” ให้ดี คา ๆ นี้เป็ นที่โต้เถียงกันอย่างกว้างขวางในหมู่คริ สเตียน
แต่ทุกคนย่อมจะเห็นพ้องต้องกันว่า ความหมายพื้นฐานประการหนึ่งก็คือ “ถูกแยกไว้ ต่างหาก” ข้าพเจ้า
จะขอยกตัวอย่างให้ท่านให้เห็นจริ ง ๆ ข้าพเจ้ามีเพื่อนคนหนึ่งซึ่ งเป็ นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรใน
กองทัพเรื อ เมื่อเขาขึ้นฝั่งทีไรก็ตาม เขาจะได้รับอนุ ญาตให้ใช้รถจี๊ปคันหนึ่งเป็ นส่ วนตัว รถจิ๊ปคันนี้ เขา
มีสิทธิ์ ใช้ได้ทุกเมื่อ และเขาได้นาไปเก็บไว้โดยเฉพาะ บางครั้งนายทหารบางคนต้องเดือดร้อนเพราะ
ต้องการจะใช้รถจี๊ปคันนั้นบ้าง
แต่กลับไม่ได้ใช้เพราะรถจี๊ปคันนั้นถูกแยกไว้ต่างหากสาหรับผูเ้ ดียว
เท่านั้น
ผูน้ าซึ่ งมีชีวติ ที่ถูกแยกไว้ต่างหากสาหรับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าย่อมมีอิทธิ พลต่อสังคมรอบตัวเขา
พระเจ้าได้ทรงสัญญาว่า จะทรงสาแดงพระองค์แก่ชาวโลกโดยผ่านทางชีวติ ของผูน้ าเช่นนั้น “เราจะทา
ให้เป็ นที่นบั ถือ และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า พวกนานาประเทศจะได้รู้วา่ เราคือเยโฮวาห์ ขณะเมื่อเราทาตัว
เราให้เป็ นที่นบั ถือในเจ้าต่อเขาทั้งหลาย” (เอเสเคียล 36:23)
บ่อยครั้งทีเดียวที่ผนู ้ าจะถูกถามและให้ตดั สิ นว่าอะไรผิดอะไรถูก ผูถ้ ามต้องการที่จะมีชีวติ ที่
บริ สุทธิ์ แต่เขายังไม่ค่อยเข้าใจถึงเรื่ องนี้ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไม่เพียงแต่จะได้จาแนกแยกแยะไว้
โดยเฉพาะเท่านั้น หากแต่ยงั ได้วางหลักเกณฑ์อนั เป็ นอมตะไว้อีกด้วย ซึ่ งหลักเกณฑ์ดงั กล่าวนี้มีอยู่ 4
ประการที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงใช้ในชีวิตของข้าพเจ้า
หลังจากที่ขา้ พเจ้าได้มารู ้จกั กับพระเยซูคริ สต์ เพียงไม่นานข้าพเจ้าได้ตระหนักว่า นิสัยและ
ความประพฤติบางอย่างของข้าพเจ้าควรจะต้องถูกจากัดออกไป ข้าพเจ้ารู ้วา่ นิสัยและความประพฤติ
เช่นนั้นเป็ นสิ่ งที่ผดิ และไม่ได้เป็ นที่เทอดพระเกียรติแด่พระเจ้าแต่มีบางสิ่ งบางอย่างที่ขา้ พเจ้าไม่ค่อย
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แน่ใจนักว่าจะผิดหรื อไม่ พระคัมภีร์ระบุไว้โดยเฉพาะเกี่ยวกับการสาบาน การลักขโมย และการโกหก
ว่าเป็ นสิ่ งผิด แต่ก็ยงั มีอีกหลายสิ่ งหลายอย่างซึ่ งพระคัมภีร์มิได้บ่งบอกไว้อย่างชัดเจนว่าผิดหรื อถูก
หลังจากข้าพเจ้าเริ่ มเกิดความสงสัยเกี่ยวกับเรื่ องนี้ไม่นานนัก องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ประทานข้อ
พระธรรมแก่ขา้ พเจ้า 3 ข้อ ซึ่ งได้ช่วยข้าพเจ้าอย่างมากตลอดเวลาหลายปี ข้อพระธรรมเหล่านั้นมีหลักที่
จะช่วยให้เข้าใจถึง “วิธีทจี่ ะรู้ ว่าอะไรผิดอะไรชอบ” ข้าพเจ้าเรี ยกหลักนั้นว่า หลัก 6-8-10 เพราะว่าหลัก
ดังกล่าวปรากฏอยูใ่ นพระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 6 บทที่ 8 บทที่ 10 ดังนี้
(1) พิจารณาว่า สิ่ งนั้นเป็ นประโยชน์หรื อไม่ “สิ่ งสารพัดข้าพเจ้าทาได้ไม่มีใครห้าม แต่มิใช่ทุก
สิ่ งที่สมควรข้าพเจ้าจะทา สิ่ งสารพัดข้าพเจ้าทาได้ไม่มีใครห้าม แต่วา่ ข้าพเจ้าไม่ยอมอยูใ่ ต้อานาจของสิ่ ง
ใดเลย” (พระธรรม 1 โคริ นธ์ 6:12) อาศัยข้อพระธรรมดังกล่าวเป็ นบรรทัดฐาน ข้าพเจ้าอาจถามตัวเองว่า
สิ่ งนั้นเป็ นประโยชน์หรื อไม่ หรื ออาจจะให้โทษแก่ตวั ข้าพเจ้า? มันช่วยให้จิตใจของข้าพเจ้าแจ่มใสสด
ชื่น หรื อมันจะทาให้ความคิดจิตใจของข้าพเจ้าถูกดึงดูดไปสู่ ความผิดบาป? คาถามดังกล่าวนี้ช่วยให้
ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้าควรจะดูภาพยนตร์ โทรทัศน์และหนังสื อ หรื อนิ ตยสารบางประเภทหรื อไม่
และอีกประการหนึ่ง สิ่ งนั้น ๆ ช่วยให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเจริ ญขึ้นหรื อไม่? หรื อกลับจะเป็ น
อุปสรรคขัดขวางมิให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเจริ ญขึ้น?
(2) สิ่ งนั้น ๆ จะทาให้ขา้ พเจ้าตกอยูใ่ ต้อานาจหรื อเป็ นทาสของมันหรื อไม่? ข้าพเจ้าสรุ ปได้จาก
ข้อพระธรรมข้อนั้น (พระธรรม 2 โคริ นธ์ 6:12) ว่าสิ่ งใดที่ทาให้ขา้ พเจ้าตกอยูใ่ ต้อานาจของมัน
กล่าวคือ ทาให้ขา้ พเจ้าติดเป็ นนิสัยจนเลิกไม่ได้ ข้าพเจ้าจะไม่ทาสิ่ งนั้น ข้าพเจ้ามีเพื่อนอยูห่ ลายคนซึ่ ง
เป็ นทาสบุหรี่ เหล้าและยาเสพติด อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้วา่ “ข้าพเจ้าไม่ยอมอยูใ่ ต้อานาจของสิ่ งใด
เลย”
(3) สิ่ งนั้นเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นสะดุดหรื อไม่? “และเมื่อท่านทาผิดเหล่านั้นต่อพวกพี่นอ้ ง โดยทาร้าย
แก่ใจวินิจฉัยผิดและชอบอันอ่อนของเขา ดังนั้นท่านจึงได้กระทาผิดต่อพระคริ สต์ดว้ ยเหตุฉะนั้น ถ้า
อาหารเป็ นเหตุให้พี่นอ้ งของข้าพเจ้าหลงผิด ข้าพเจ้าก็จะไม่กินเนื้อสัตว์ต่อไปเป็ นนิตย์ เกรงว่าข้าพเจ้าจะ
ทาให้พี่นอ้ งหลงผิดไป” (พระธรรม 1 โคริ นธ์ 8:12-13) ข้าพเจ้าถามตัวเองว่า การกระทาของข้าพเจ้าใน
สิ่ งนี้จะทาให้ผอู ้ ื่นสะดุดหรื อหลงผิดหรื อไม่ และนอกจากนั้นจะทาให้ผไู ้ ด้เห็นการกระทาของข้าพเจ้า
เกิดความประทับใจหรื อไม่ การกระทานั้น ๆ จะเป็ นเหตุให้ผทู ้ ี่พบเห็นเกิดความสงสัยหรื อฉงนสนเท่ห์
หรื อยุง่ ยากใจหรื อไม่?
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ไม่มีใครสามารถอยูต่ วั คนเดียวได้
การกระทาของข้าพเจ้าย่อมมีคนรู ้เห็นและบางครั้งมีผู ้
ลอกเลียนแบบไปปฏิบตั ิ และข้าพเจ้าเป็ นเพียงตัวอย่างประการหนึ่งของคริ สเตียนเช่นเดียวกับบางคน
เท่านั้น ดังนั้น เมื่อข้าพเจ้าตัดสิ นใจกระทาการอันใด จึงต้องคิดถึงผูอ้ ื่นด้วย
(4) สิ่ งนั้นเป็ นการถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าหรื อไม่? “เหตุฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายจะกินจะดื่มก็
ดี หรื อจะทาประการใดก็ดี จงทาทุกสิ่ งให้เป็ นที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า” (พระธรรม 1 โคริ นธ์ 10:31)
พฤติกรรมที่ขา้ พเจ้าตั้งใจทาลงไปนี้เป็ นการถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าหรื อไม่? พึงสังเกตดูคาถามแรกใน
หนังสื อ “คาถาม-คาตอบ” ของเวสมินสเตอร์ ให้ดี ซึ่ งว่า “อะไรคือเป้ าหมายสู งสุ ดในชีวติ มนุษย์?”
คาตอบ : เป้ าหมายสู งสุ ดในชีวติ มนุษย์ก็คือ การถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าและกระทาให้พระองค์ทรงพอ
พระทัยตลอดไป” ท่านและข้าพเจ้ามีชีวติ อยูเ่ พื่อจะสรรเสริ ฐถวายเกียรติยศแด่พระองค์ เหตุฉะนั้น
ข้าพเจ้าจะต้องถามตัวเองว่า การกระทาของข้าพเจ้านี้จะเป็ นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าหรื อไม่?
ข้อพระธรรมทั้ง 3 ตอนที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ยืนหยัดตลอดมาทุกยุคทุกสมัย ข้อพระธรรม
เหล่านั้นบรรจุไว้ดว้ ยหลักอันมัน่ คงถาวรซึ่ งพระเจ้าผูท้ รงสัพพัญญูญาณและทรงความรักนิรันดร์เป็ นผู้
ประสิ ทธิ์ ประสาทไว้
อะไรอยูภ่ ายในจิตใจถ้าจะส่ งผลออกมาเป็ นการกระทา
การแสดงออกภายนอกจะเป็ นภาพ
สะท้อนถึงจิตใจหรื อชีวิตส่ วนเล็ก ผูน้ าจาต้องดาเนิ นชีวติ ในทางอันชอบธรรม อย่างสม่าเสมอให้เป็ นที่
ประจักษ์แก่ผทู ้ ี่ตนนาและจะต้องนาพระธรรม 1 ยอห์น 1:9 มาใช้บ่อย ๆ ด้วย ซึ่ งว่า “ถ้าเราสารภาพ
ความผิดของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกโทษบาปของเรา และจะทรงชาระ
เราให้พน้ จากอธรรมทั้งสิ้ น”
ความถ่ อมใจ
พฤติกรรมที่สาคัญยิง่ อีกประการหนึ่งในการที่จะสังเกตรู ้ถึงชีวติ ส่ วนลึกของผูน้ าคือ ความถ่ อม
ใจ สิ่ งที่ทาให้พวกเราส่ วนใหญ่เกิดความพึงพอใจก็คือ อานาจและความมีอิทธิ พล ซึ่ งสิ่ งที่กล่าวมานี้
ดาเนียลได้รับมาแล้วทั้งสิ้ น ดาเนียลได้สร้างราชอาณาจักรที่เขาครองอยูใ่ ห้บงั เกิดความมัง่ คัง่ ร่ ารวยและ
เขาสามารถที่จะวางแผนการและออกคาสั่งในนามของกษัตริ ยไ์ ด้ แต่แม้กระนั้นเขาก็ยงั คงเป็ นผูร้ ับใช้ที่
ถ่อมใจของพระเจ้าอยูเ่ หมือนเดิม บ่อยครั้งที่เขาสามารถจะอวดตัวได้ แต่เขาก็พอใจที่จะมอบความ
ไว้วางใจและเกียรติยศทั้งสิ้ นแด่พระเจ้า
“ดาเนียลก็ทูลตอบกษัตริ ยน์ ้ นั ว่า เรื่ องลึกลับที่ฝ่าพระบาทได้มีรับสั่งถามนั้น แล้วนักปราชญ์
หรื อหมอดูหรื อโหรหรื อคนเล่นกลหาสามารถไขถวายฝ่ าพระบาทได้ไม่ แต่ยงั มีพระเจ้าอยูอ่ งค์หนึ่งสถิต
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อยูใ่ นสรวงสวรรค์ผทู ้ รงสาแดงเรื่ องลึกลับให้ประจักษ์แจ้งได้ และพระองค์น้ นั ก็ทรงสาแดงการซึ่ งจะ
บังเกิดขึ้นในภายหน้าให้ราชานะบูคดั เนซัสรู ้ พระสุ บินของฝ่ าพระบาทและนิมิตซึ่ งผุดขึ้นในพระเศียร
เมื่อบรรทมอยูน่ ้ นั เป็ นดังนี้ ข้าแต่พระราชาฝ่ าพระบาททรงประทับบนบรรจถรณ์ แล้วทรงราพึงว่าจะ
บังเกิดอะไรขึ้นในอนาคต แล้วพระเจ้าก็ทรงสาแดงเรื่ องลึกลับนั้นให้ประจักษ์แจ้งแก่ฝ่าพระบาท ฝ่ าย
ข้าพเจ้าเรื่ องลึกลับนี้หาได้ ไขออกได้ดว้ ยสติปัญญาซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูเ่ ป็ นทุนมากกว่ามนุ ษย์อื่น ๆ ไม่ แต่ที่
ทรงดปรดก็ทรงพระประสงค์จะให้กษัตริ ยร์ ู ้ความหมายของสุ บินกับทั้งจะได้ทราบความคิดที่อยูใ่ น
พระทัยของฝ่ าพระบาท” (พระธรรมดาเนียล 2:27-30)
จิตใจที่ถ่อมลงเป็ นเครื่ องหมายสาคัญที่แสดงถึงความเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงใช้ได้ พระเจ้าทรง
ประสงค์ให้ผรู ้ ับใช้ของพระองค์มีความถ่อมใจ “เราคือเยโฮวาห์ นามนีเ้ ป็ นนามของเรา และสง่ าราศีของ
เรา เราจะไม่ ยกให้ แก่ ผ้ ใู ด หรื อมิให้ คาสดุดีของเราไปตกอยู่แก่ รูปแกะสลัก ” เมื่อผูร้ ับใช้ของพระองค์
เบี่ยงเบนไปจากทางดังกล่าวและเริ่ มภาคภูมิใจในตนเอง พระเจ้าก็จะทรงใช้วถิ ีทางหนึ่ ง ที่จะทาให้เขา
หันกลับมาสู่ ทางตรงและแคบของพระองค์
เมื่อฤดูร้อนคราวหนึ่ง ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพิเศษไปดูงานด้านการประกาศพระกิตติคุณแก่คน
ต่างถิ่น ณ ที่นนั่ มิชชันนารี คนหนึ่งได้เล่าเรื่ องที่น่าทึ่งให้ขา้ พเจ้าฟังว่า
ดูเหมือนว่า ขณะที่เขาเริ่ มตัดสิ นใจทางานในด้านนี้ เขารู ้สึกว่า ตนเองเป็ นของประทานของพระ
เจ้าแก่โลกและแก่ประเทศที่เขาจะไป ก่อนเริ่ มงานเขาได้กะโครงการอยูใ่ นใจว่า “คอยดูเถอะเมื่อเราไป
ถึงที่นนั่ เราจะแสดงเรื่ องราวของพระเจ้าแก่พวกเขาทันที เราจะจัดระเบียบใหม่ท้ งั หมด และจะทาให้
แผนงานต่าง ๆ สัมฤทธิ์ ผลอย่างแท้จริ ง” เมื่อเขาไปถึงจึงเริ่ มงานทันที
ผลปรากฏว่า
ท่าทีเช่นนี้ของเขาหาได้เป็ นที่ชื่นชอบใจแก่ผรู ้ ่ วมงานของเขาแต่อย่างใดไม่
บรรดาเพื่อนร่ วมงานได้มองเห็นความอวดตัวของเขา และปลีกตัวไม่อยากจะร่ วมงานด้วย ที่ร้ายที่สุดก็
คือ พระเจ้าทรงตาหนิในเรื่ องนี้และไม่ทรงทาให้ความพยายามของเขาสัมฤทธิ์ ผลอันสมบูรณ์ ไม่มีสัก
สิ่ งเดียวที่ใช้ได้ผล แผนการที่เขาคิดฝันขึ้นทั้งสิ้ นกลับกลายเป็ นธุ ลีไปหมด พระคัมภีร์กล่าวว่า “เหมือน
เช่นนั้นแหละ ท่านทั้งหลายที่มีอายุอ่อนกว่าจงฟังคาของผูป้ กครอง อันที่จริ งให้คนทั้งปวงคาดเอวไว้
ด้วยความถ่อมใจ ในการปฏิบตั ิต่อกันและกัน ด้วยว่าพระเจ้าทรงต่อสู ้คนเหล่านั้นที่ถือตัว จองหอง แต่
พระองค์ประทานพระคุณแก่คนทั้งหลายที่ถ่อมใจลง เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงใต้พระหัตถ์
อันทรงฤทธิ์ ของพระเจ้า เพื่อพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นในเวลาอันควร” (พระธรรม 1 เปโตร 5:5-6)
พระเจ้าทรงต่อต้านผูท้ ี่หยิง่ ยะโสและไม่ทรงอวยพระพรคนที่ถือตัวจองหอง พระองค์ทรงต่อสู ้ท่านซึ่ ง
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ท่านไม่สามารถจะเอาชนะได้ ฉะนั้น จึงไม่จาเป็ นต้องกล่าวเลยว่า มิชชันนารี ผนู ้ ้ นั ประสบกับความ
ล้มเหลวอย่างสิ้ นเชิง
แต่อย่างไรก็ตาม เรื่ องของมิชชันนารี ผนู ้ ้ นั จบลงด้วยดีเขาได้เห็นความบกพร่ องของตนเอง จึง
ได้สารภาพบาปและเริ่ มต้นที่จะดาเนินชี วติ กับพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ และผลที่สุดชีวติ ของเขากลับ
เป็ นพระพร “โอ บรรดาชน พระองค์ได้ทรงแจ้งให้ทราบว่าอะไรดี พระองค์ทรงประสงค์อะไรจากท่าน
เล่านอกจากทาการยุติธรรม และรักความเมตตกรุ ณา และดาเนินชีวิตอย่างสุ ภาพเคียงคู่กนั ไปกับพระ
เจ้าของท่าน” (พระธรรมมีคา 6:8)
พระคัมภีร์หลายตอนได้กล่าวถึงเรื่ องความถ่อมใจ จะขอยกข้อสาคัญ ๆ ดังนี้
- สุ ภาษิต 6:16-17 “...มีถึงเจ็ดอย่างที่พระองค์ทรงสะอิดสะเอียน ตาหยิง่ ยโส ลิ้นพูดปด มือที่
ประหารคนที่ไม่มี ผิดให้โลหิ ตตก...” สังเกตดูให้ดีวา่ อะไรอยูใ่ นอันดับแรก
- พระธรรมสุ ภาษิต 8:13 “ความยาเกรงพระเยโฮวาห์คือการชังความชัว่ คือ ความเย่อหยิ่ง ความ
ยะโส และการประพฤติชวั่ และปากพูดให้หลงผิดนั้น เราเกลียดนัก” ดูดี ๆ ซิ วา่ อะไรสาคัญที่สุด
เหตุไฉนพระเจ้าจึงทรงต่อต้านความหยิง่ ยะโสอย่างรุ นแรงนักเล่า? พระเจ้าทรงห้ามมิให้หยิง่
ยะโสเหมือนดังเช่นห้ามมิให้กระทาบางสิ่ งบางอย่าง แต่เพียงเท่านั้นมิใช่หรื อ? หาเป็ นเช่นนั้นแต่อย่างใด
ไม่ เมื่อพระเจ้าทรงพยายามที่จะแนะนาสั่งสอนให้เราปฏิบตั ิตวั ตามมาตรฐานของพระองค์น้ นั ก็เพื่อให้
เราได้รับผลประโยชน์มากที่สุดและมีชีวติ สุ ขสบาย ทางที่จะนาไปสู่ ชีวติ ที่สุขสบายอย่างสมบูรณ์น้ นั คือ
เราจะต้องละความเห็นแก่ตวั และใช้ชีวติ เพื่อผูอ้ ื่น
ผูน้ าจะมีพระพรอย่างเปี่ ยมล้นได้ก็ดว้ ยการที่เขา
ดาเนินชี วติ ด้วยใจถ่อมเท่านั้น นอกจากนี้ไม่มีเลย ความเย่อหยิง่ อวดตัวเป็ นเครื่ องมือชั้นยอดชนิดหนึ่ง
ของพญามาร ที่จะทาให้เราเห็นแก่ตวั และมองไม่เห็นคนอื่น ๆ
เมื่อท่านกาลังคิดถึงความต้องการของตนเอง ท่านย่อมไม่รับรู ้ต่อความต้องการของบุคคลอื่น
ท่านจะพบว่าในชีวติ ของท่านนั้น จะมีแต่ก่อความเดือดร้อนลาบากให้แก่ผอู ้ ื่น ท่านได้กระทาผิดต่อผูอ้ ื่น
มีแต่จิกหัวใช้เขาและดูถูกเหยียดหยามเขาเหล่านั้นซึ่ งบางทีก็ได้กระทาไปโดยไม่รู้ตวั ข้าพเจ้าเคยสังเกต
เรื่ องนี้ในชีวิตของผูน้ า และเป็ นเรื่ องที่น่าเศร้าเมื่อได้เห็นชีวติ ของเขาเหล่านั้นมีจิตวิญญาณที่ “เจริ ญลง”
ฟี ลิปปี 2:3-4 “คือไม่ทาประการใดในทางทุ่มเถียงกันหรื ออวดดีไปเปล่า ๆ แต่ให้ทุกคนมีใจ
ถ่อมลงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว อย่าให้ต่างคนต่างคิดแต่การงานของตนฝ่ ายเดียว แต่ให้คิดถึงการงานของ
คนอื่น ๆ ด้วย”
ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ประการหนึ่งถึงผลของความเย่อหยิง่ ยะโส ซึ่ งค่อยๆ กัดกินชี วิตฝ่ ายจิต
วิญญาณให้ผพุ งั ไปทีละน้อย ๆ โดยไม่รู้ตวั อาจจะเป็ นได้ในชีวติ ของอุซียา กษัตริ ยพ์ ระองค์หนึ่งของชน
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ชาติยดู าย “เมื่อขึ้นเสวยราชย์น้ นั อุซียามีพระชนมายุได้สิบหกพรรษา ท่านได้ครอบครองที่กรุ ง
เยรู ซาเล็มห้าสิ บสองปี ฝ่ ายมารดาของท่านชื่อยะคีละยาเป็ นชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม” (2 โคริ นธ์ 26:3) ใน
เบื้องแรกท่าทีในใจของท่านบริ สุทธิ์ “ท่านได้ต้ งั พระทัยแสวงหาพระเจ้าตลอดวันเดือนของซะคาระยา ผู ้
มีความรู ้ในนิมิตมาแต่พระเจ้า ท่านได้แสวงหาพระเยโฮวาห์นานเท่าไร พระเจ้าก็ทรงบันดาลให้ท่านมี
ความเจริ ญนานเท่านนั้น” (ข้อ 5) ท่านได้รับเกียรติยศชื่อเสี ยงและความสาเร็ จ “พวกอาโมนได้นาเครื่ อง
บรรณาการมาถวายอุซียา ท่านมีชื่อเสี ยงเลื่องลือไปจนถึงเขตแดนอายฆุปโตด้วยท่านมีอานาจทวีข้ ึน”
(ข้อ8) ท่านได้พฒั นากาลังทัพของท่านให้เข้มแข็งเกรี ยงไกร และพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรแก่ท่าน
และแล้วก็มาถึงจุดเริ่ มต้นแห่ งความเสื่ อมของท่าน “แต่เมื่อมีความเจริ ญตั้งได้มนั่ คงแล้ว ท่านก็
มีใจหยิง่ ทาการชัว่ ได้ล่วงละเมิดต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ได้เข้าไปโบสถ์วหิ ารของพระเยโฮ
วาห์ ประสงค์จะเผาเครื่ องหลวงที่แท่นสาหรับเผาเครื่ องหอม” (ข้อ 16) ปั ญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ท่านไม่
สามารถดาเนินกิจการสิ่ งใดได้ผลสมความมุ่งหวัง ท่านถูกความหยิง่ ยโสครอบงาเสี ยแล้ว และพระเจ้า
ทรงเฆี่ยนสอนด้วยการให้ท่านป่ วยเป็ นโรคเรื้ อนจนกระทั้งสิ้ นพระชนม์
ผูน้ าจะต้องสามารถกาจัดขอบเขตและเชื่ อมโยงจุดมุ่งหมายของตนให้ได้ และแล้วก็จะต้อง
เลือกทางที่ดีที่สุดในอันที่จะบรรลุถึงเป้ าหมายที่วางไว้ ความเย่อหยิง่ ยะโสเป็ นศัตรู ตวั สาคัญที่ยนื จังก้า
อยูต่ รงทางแยก เมื่อบุคคลใดมีใจเปี่ ยมไปด้วยความยะโสบุคคลนั้นจะมองไม่เห็นหนทางที่ถูก ซึ่ งจะนา
เขาไปสู่ ความมีเกียรติยศชื่ อเสี ยงและความชื่นชมโสมนัสอย่างเหลือล้น ความหยิง่ ยะโสเป็ นเหตุให้คน
ตาบอด มองไม่เห็นหนทางที่ดีที่สุด จิตใจของเขาปฏิเสธไม่ยอมเข้าไปข้องเกี่ยวในทางนั้น เขามองเห็น
แต่เพียงสิ่ งที่ความหยิง่ ยะโสของเขาต้องการให้เขาเห็น และผลที่ตามมาก็คือความหายนะ
กษัตริ ยน์ ะบูคศั เนซัรประสบความหายนะเพราะเจ้าความหยิง่ ยะโสตัวนี้แหละ “แต่เมื่อพระทัย
ของพระราชาเหลิงขึ้น และจิตใจแข็งกระด้างไปเพราะความจองหอง พระราชาก็ถูกถอดไปเสี ยจากพระ
ที่นงั่ และสง่าราศีก็ถูกริ บไปจากพระราชา (ดาเนียล 5:20)
อีกแง่หนึ่ง อิสยาห์เป็ นตัวอย่างให้เห็นถึงลักษณะของคนที่พระเจ้าทรงใช้ “พระเยโฮวาห์ได้
ตรัสว่าดังนี้ ท้องฟ้ าเป็ นพระที่นงั่ ของเรา และพิภพเป็ นม้ารองเท้าของเขา ถ้ากระนั้นแล้ว เจ้าจะสร้าง
บ้านเป็ นรู ปร่ างอย่างไหนให้เราอยู่ และที่ทางอย่างใดให้เป็ นที่ประทับของเรา มือของเราได้สร้างสิ่ ง
สารพัดเหล่านี้ และสิ่ งสารพัดก็เป็ นของ ๆ เรา พระเยโฮวาห์ยงั ได้ตรัสต่อไปอีกว่า ถึงกระนั้นเราก็เอาใจ
ใส่ กบั มนุษย์ชนิดนี้ คือคนที่ถ่อมใจลงและมีจิตฟกช้ าและยาเกรงต่อถ้อยคาของเรา” (อิสยาห์ 66:1-2)
ข้าพเจ้าเคยได้ยนิ บิลลี่ เกรแฮม เทศนาหลายครั้งหลายหนว่า ท่านได้ถวายเกียรติยศทั้งสิ้ นแด่พระเจ้า
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สาหรับการทุกสิ่ งทุกอย่าง ซึ่ งพระเจ้าจะทรงบันดาลให้สาเร็ จโดยผ่านทางท่าน ท่านได้เน้นอย่างหนัก
แน่นว่า หากเมื่อใดท่านยืน่ ตัวไปสัมผัสกับเกียรติน้ นั เมื่อนั้นความพินาศจะมาสู่ ท่าน
ด้วยเหตุน้ ี ความหยิง่ ยะโสโอ้อวด จึงเป็ นอันตรายอย่างยิง่ สาหรับผูน้ า มันจะเข่นฆ่าคุณสมบัติที่
ดีของผูน้ าซึ่ งจะบังเกิดผลถวายแด่พระเจ้าให้ยอ่ ยยับไป เพราะมันทาให้เกิดโรคภายในจิตใจถึง 2 ชนิด
ชนิดแรก คือ ความโง่ ความหยิง่ ยะโสทาให้คนมีทิฐิมานะและถือดีไม่ยอมรับฟังอะไรทั้งนั้น มันทาให้
เขามองไม่เห็นความต้องการของตนเอง และเป็ นเหตุให้เขาลบหลู่ดูถูกคาแนะนาหรื อคาปรึ กษาที่ดีของ
คนอื่น
ตลอดพระคริ สตธรรมคัมภีร์ พระเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นถึงคุณค่าอันใหญ่หลวงของคาปรึ กษา “ที่
ไหนที่ไร้การปรึ กษา ความมุ่งหมายต่าง ๆ ย่อมไม่เป็ นที่จุใจ” (พระธรรมสุ ภาษิต 15:22)
คาปรึ กษาฝ่ ายวิญญาณจิตจะต้องเป็ นคาปรึ กษา ซึ่งมีเรื่ องราวของพระเจ้าเป็ นสาคัญ และดีที่สุด
สาหรับราชอาณาจักรของพระเจ้า หลายคนต้องการคาปรึ กษาจากผูท้ ี่เห็นพ้องกับตนเท่านั้นแต่มีบางคน
ก็รู้สึกผิดหวัง ถ้าไม่ได้รับคาแนะนาที่จุใจที่มีขอ้ ขัดแย้งบ้าง คาปรึ กษานั้น แม้ผใู ้ ห้จะเป็ นผูท้ ี่รักท่านอย่าง
แท้จริ ง และปรารถนาดีต่อท่านอย่างที่สุดก็ตาม ก็อาจเป็ นคาปรึ กษาหรื อคาแนะนาที่ผดิ พลาดอย่าง
มหันต์ได้เหมือนกัน
ข้าพเจ้าเคยถกเถียงเรื่ องนี้กบั จี. คริ สเตียน วิส มิชชัน่ นารี อาวุโส ปั จจุบนั เป็ นผูอ้ านวยการ
รายการวิทยุคริ สเตียนที่มีชื่อเสี ยงทัว่ โลก ท่านได้บอกแก่ขา้ พเจ้าว่า หากตัวท่านเองเชื่อคาปรึ กษาของ
บรรดาเพื่อนฝูงและญาติของท่าน ท่านจะไม่มีโอกาสก้าวเข้าสู่ งานรับใช้พระเจ้าในต่างประเทศได้เลย
คนเหล่านั้นเห็นว่า ท่านกาลังจะใช้ชีวติ ไปในทางที่ไร้ประโยชน์ พวกเขาต่างก็มีความรักและมีความ
ปรารถนาดีอย่างที่สุดต่อท่านด้วยกันนทั้งนั้น
เมื่อผูน้ าจะให้ปรึ กษาแก่ผใู ้ ด ผูน้ าจะต้องคานึงถึงสิ่ งเหล่านี้เสมอ และแม้จะรับคาปรึ กษาจาก
ผูอ้ ื่นก็เช่นกัน กล่าวคือเขาจะต้องรับฟังแต่อย่าเพิ่งคล้อยตามทันที เขาจะต้องชัง่ น้ าหนักคาปรึ กษาที่
ได้รับ โดยอาศัยความจริ งในพระวจนะของพระเจ้าเป็ นหลักและพิจารณาด้วยว่า คาปรึ กษานั้นจะเป็ น
ผลเสี ยต่อพระราชกิจของพระเจ้าหรื อไม่ จิตใจของผูน้ าจะต้องพร้อมที่จะรับคาแนะนาปรึ กษาและต้อง
พร้อมที่จะให้คาปรึ กษาแก่ผอู ้ ื่นด้วย “ที่ไหนที่ไม่มีผมู ้ ีปัญญา ประชาชนย่อมล้มเสี ยไป แต่เมื่อมีที่ปรึ กษา
มากหลาย ที่น้ นั ก็ปลอดภัย” (พระธรรมสุ ภาษิต 11:14)
โรคที่สองที่มีความหยิง่ ยะโสก่อให้เกิดขึ้นแก่จิตใจก็คือ “ความไม่ มั่นใจตนเอง” ผูน้ าที่เอาแต่
จับตาอยูท่ ี่ตนเอง ย่อมจะมีความหวัน่ ไหวต่อสายตาของผูอ้ ื่น คือ คอยระแวงว่าผูอ้ ื่นจะคิดเช่นไรต่อเขา
เขาจะประเมินค่าตัวเองอยูเ่ สมอโดยถือเอามาตรฐานของผูอ้ ื่นเป็ นเกณฑ์ พระวจนะของพระเจ้าย้าให้
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เห็นว่า การกระทาเช่นนี้เป็ นการกระทาที่โง่เขลาและไร้ปัญญา “เพราะว่าเราไม่อาจเปรี ยบหรื อเทียบตัว
เราเองกับคนอื่น บางคนซึ่ งยกย่องตัวเขาเอง เพราะว่าเขาเอาตัวของเขาเองเป็ นขนาดวัดซึ่ งกันและกัน
และเอาตัวเขาเปรี ยบเทียบซึ่ งกันและกัน เขาจึงเป็ นคนขาดปั ญญา” (พระธรรม 2 โคริ นธ์ 10:12)
แทนที่เขาจะวางใจในความรู้อนั เป็ นพระพรซึ่ งว่า
“พระเจ้าทรงโปรดให้ทุกคนได้รับของ
ประทานตามที่พระองค์ทรงชอบพระทัย” ผูน้ าซึ่ งไม่มีความมัน่ ใจในตนเองกลับวิตกอยูเ่ สมอว่า ผูอ้ ื่นจะ
คิดเช่นไรต่อเขา สิ่ งนี้เป็ นเครื่ องบัน่ ทอนประสิ ทธิ ภาพในการทางานของเขา เนื่ องจากเขาไม่คิดถึง
จุดประสงค์ของงานที่เขาทาอีกต่อไปแล้ว เพื่อนร่ วมงานของเขาแทนที่จะเป็ นผูช้ ่วยเหลือกลับกลายเป็ น
ผูข้ ่เู ข็ญไป
ผลปรากฏว่าเขาอาจหันไปใช้วธิ ีการแบบ “สุดโต่ ง” คือแบบ “ตึงเกินไป” โดยอาจจะพยายามทา
ให้ผอู ้ ื่นเกิดความประทับใจโดยวางแผนงานและโครงการใหญ่โตหวังผลสุ ดยอดเพื่อ “อวดให้เห็นถึง
ความสามารถของเขา” หรื อมิฉะนั้นก็อาจจะใช้วธิ ี อยูเ่ ฉย ๆ ไม่ทาอะไรเลย แบบนี้เรี ยกว่าหย่อนเกินไป
หากเขาลงมือดาเนินตามวิธีแรก แน่นอนการกระทาของเขาย่อมมาจากแรงกระตุน้ ของเนื้ อหนังและ
โครงการนั้นจะต้องล้มเหลวอย่างสิ้ นเชิง ข้าพเจ้าเคยพบผูช้ ายคนหนึ่งซึ่ งประสบความล้มเหลวอย่างน่า
เศร้าสลดในเรื่ องเช่นนี้ ถ้าจะเปรี ยบก็เหมือนกับการมองดูโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยักษ์ ซึ่ งกาลังผลิต
สิ นค้าอย่างเต็มขนาด ฝุ่ นปลิวฟุ้ งตลบไปหมด เครื่ องจักรกาลังทางานสุ ดเหวีย่ ง คนงานกาลังยุง่ อยูก่ บั
งานเต็มที่ แต่ไม่มีผลิตผลออกมาให้เห็นเลยสักชิ้นเดียว ความไม่มนั่ ใจของผูน้ าชักนาให้เขา วุน่ วายอยู่
ในกิจกรรม แต่กิจกรรมนั้นขาดพระพรของพระเจ้า
“สุดโต่ ง” อีกด้านหนึ่งก็คือ “หย่ อนเกินไป” ในลักษณะนี้เขาย่อมเกิดความรู ้สึกหวัน่ กลัวต่อ
ความล้มเหลว ซึ่ งจะทาให้เขาไม่กล้าตัดสิ นใจทาอะไรเลยแทนที่เขาจะยอมรับว่าตัวเองอ่อนแอและต้อง
กระทาโดยอาศัยความเชื่อ เขากลับไม่เอาอะไรสักอย่าง อัครสาวกเปาโลเองก็ยอมรับและตระหนักใน
ความอ่อนแอของท่าน แต่ท่านก็ได้พบว่า ความอ่อนแอเป็ นของมีค่าในการทางานเพื่อพระคริ สต์ เมื่อ
ท่านได้มีทศั นคติต่อความอ่อนแอของท่านอย่างถูกต้อง “เรื่ องหนามนั้นข้าพเจ้าได้อธิ ษฐานวิงวอนต่อ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “ความกรุ ณาของเรามีพอสาหรับเจ้าแล้ว เพราะโดยความอ่อนแอ
ของเจ้า ฤทธิ์ เดชของเราจึงปรากฏมีข้ ึนเต็มขนาด” เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในความอ่อนแอของ
ข้าพเจ้า” (พระธรรม 2 โคริ นธ์ 12:8-9) จิตใจที่อ่อนสุ ภาพในชีวติ ของผูน้ าเป็ นพลังที่มีอานาจยิง่ ในพระ
หัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ ของพระเจ้า
ผูน้ าจะดารงความมีจิตใจที่อ่อนสุ ภาพจาเพาะพระพักตร์ พระเจ้าไว้ได้อย่างไร? แน่นอนย่อมมี
องค์ประกอบหลายประการด้วยกัน แต่มีอยูป่ ระการหนึ่งที่เด่นชัดที่สุด คือการที่บุคคลใดจะดาเนินชีวิต
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ด้วยความอ่อนสุ ภาพจาเพาะพระพักตร์ พระเจ้าได้บุคคลผูน้ ้ นั จะต้องดาเนินชีวิตด้วย การสรรเสริญพระ
เจ้ า อย่างแท้จริ งในสวรรค์สัตว์ท้ งั สี่ ซ่ ึ งอยูล่ อ้ มรอบพระบัลลังก์ของพระเจ้าเปล่งเสี ยง “สาธุ สาธุ สาธุ แด่
พระองค์ผทู ้ รงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงมหิ ทธิ ฤทธิ์ ทุกประการ” (พระธรรมวิวรณ์ 4:8) หากผูน้ ามีจิตใจที่เต็มไป
ด้วยการสรรเสริ ญ เขาจะสานึกถึงความผิดบาปและความอ่อนแอของตัวเอง แต่ความสานึกได้เช่นนั้น
มิใช่เป็ นแบบขอไปทีซ่ ึ งขาดความจริ งใจ แต่จะเกิดจากจิตใจที่เต็มไปด้วยความสรรเสริ ญแด่พระเจ้าใน
ความบริ สุทธิ์ และในมหิ ทธิ ฤทธิ์ ของพระองค์ซ่ ึ งในบางครั้งเป็ นเหตุให้พระเจ้าทรงสามารถหนุนนาเขา
ให้กลับสู่ ความเชื่อ และมีความมัน่ ใจในพระสัญญาของพระองค์ “ข้าพเจ้ากระทาทุกสิ่ งได้โดยพระเยซู
คริ สต์ ผูท้ รงชูกาลังข้าพเจ้า” (พระธรรมฟี ลิปปี 4:13)
ความเชื่อ
ลักษณะอันสาคัญยิง่ ประการที่สามในชีวติ ส่ วนลึกของผูน้ าก็คือ ความเชื่อ พระคริ สตธรรม
คัมภีร์กล่าวว่า “แต่ถา้ ไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้ เพราะว่าผูท้ ี่มาหาพระเจ้า
ต้องเชื่ อว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และต้องเชื่ อว่าพระองค์เป็ นผูป้ ระทานบาเหน็จให้แก่ทุกคนที่ปลง
ใจแสวงหาพระองค์” (พระธรรมฮีบรู 11:6) บ่อยครั้งทีเดียวที่เราได้ยนิ ว่าพระเจ้าทรงแสวงหาความเชื่อ
เยีย่ งเด็ก ๆ ในสาวกของพระองค์ แต่อะไรล่ะคือความเชื่ อเช่นนั้น? มีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกัน? เราจะ
พิจารณากันในสี่ แง่
ประการแรก ความเชื่อหมายความว่า เราเชื่อว่าพระเจ้าจัดเตรี ยมไว้ให้ “พระเจ้าของข้าพเจ้า
จะประทาสสิ่ งสารพัดตามที่พวกท่านต้องการนั้นจากทรัพย์อนั รุ่ งเรื องของพระองค์ในพระเยซูคริ สต์”
(พระธรรมฟี ลิปปี 4:19) ข้าพเจ้าเริ่ มงานรับใช้พระเจ้าครั้งแรกที่เมืองพิตซ์เบอร์ ก ตอนแรกที่ขา้ พเจ้าไป
ถึงที่นนั่ ข้าพเจ้ามีเสื้ อเชิ๊ตเพียงตัวเดียว สิ่ งอื่น ๆ แทบจะไม่มีอะไรเลย การเงินก็ฝืดเคือง ของใช้จาเป็ นก็
ยังขาดอยู่
ในฐานะที่ขา้ พเจ้าทางานรับใช้พระเจ้า ฉะนั้นบ้านข้าพเจ้าต้องเปิ ดรับแขกอยูเ่ สมอ แต่
ห้องรับแขกของข้าพเจ้าไม่มีอะไรเลย นอกจากเก้าอี้นวมยาวริ มหน้าต่างตัวเดียวเท่านั้น ด้วยเหตุน้ ีภรรยา
ของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าพร้อมกับเพื่อนอีกคนชื่อเคน สมิท เป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้าเช่นกัน จึงตกลงใจที่
จะอธิ ษฐานทูลขอสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับห้องรับแขกจากพระเจ้าเราขอโต๊ะรับแขก 2 ตัว โต๊ะอาหาร 1 ตัว
และเก้าอี้
วันรุ่ งขึ้นมีเสี ยงกริ่ งโทรศัพท์ดงั ขึ้น ผูท้ ี่โทรศัพท์มาเป็ นชาย ขอพูดกับเคน สมิท มิชชันนารี
หนุ่ม ซึ่ งร่ วมอธิ ษฐานกับข้าพเจ้าและภรรยา ชายคนนั้นพูดว่า “อาจารย์สมิท ครับ อาจารย์จะจาผมได้
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หรื อเปล่าก็ไม่ทราบ แต่วนั นั้นท่านได้เป็ นพยานแก่ผมที่ในเมืองน่ะ อาจารย์ครับ ขณะนี้ผมกาลังจะ
เดินทางไปอยูท่ ี่ บัพฟาโล นิวยอร์ ค เพราะผมได้งานชิ้นใหม่ที่นนั่ ผมกาลังเตรี ยมชาระสะสางเครื่ อง
เรื อนของผม แต่ก็มีอยูบ่ างชิ้นที่ผมไม่อยากจะทิ้งขว้างเสี ย และผมก็คิดว่าท่านอาจจะใช้มนั ได้บา้ ง ท่าน
ต้องการโต๊ะรับแขกคู่หนึ่ง โต๊ะอาหารตัวหนึ่ง และเก้าอี้รับแขกอีกสักชุดหนึ่งไหมครับ?
เคนลดหู โทรศัพท์ลงด้วยความตะลึงงัน แล้วก็ยกขึ้นตอบชายคนนั้นว่า เขายินดีรับของเหล่านั้น
ไว้ทุกอย่าง เราจึงจัดแจงว่าจ้างรถบรรทุกไปขนของ และในบ่ายวันนั้น ห้องรับแขกของเราก็เต็มไปด้วย
เครื่ องตกแต่ง
เราอาศัยอยูใ่ นตอนเหนื อของเมือง และยากที่จะไปยังมหาวิทยาลัยฟากตะวันออก ข้าพเจ้าใช้
เวลาวันละ 8 ชัว่ โมง ในการเป็ นพยานแก่นกั ศึกษาในมหาวิทยาลัย และจาเป็ นจะต้องมีรถยนต์ใช้
ส่ วนตัวสักคันหนึ่ง นักศึกษาหนุ่มผูห้ นึ่งได้ร่วมอธิ ษฐานกับข้าพเจ้าเป็ นประจาทุกเข้าวันพุธตั้งแต่ตีหา้
เป็ นต้นไป ทุกครั้งเราจะอธิ ษฐานเกี่ยวกับชีวติ และการทางานรับใช้พระเจ้าของเรา มีอยูเ่ ช้าวันหนึ่งเรา
ได้อธิษฐานเป็ นพิเศษขอให้พระเจ้าทรงโปรดจัดหารถยนต์ที่ขา้ พเจ้าจะใช้เป็ นพาหนะมายังมหาวิทยาลัย
ในคืนวันพุธต่อมา มีเสี ยงกริ่ งโทรศัพท์ดงั ขึ้น ผูท้ ี่โทรมาเป็ นสตรี เธอเป็ นสมาชิกที่คริ สตจักร
แห่งหนึ่ง ซึ่ งเป็ นผูส้ อนวรี วารศึกษาระดับผูใ้ หญ่ เธอโทรมาบอกว่าสมาชิกในชั้นเรี ยนของเธอผูห้ นึ่งได้
ซื้ อรถคันใหม่ ครั้นจะเอารถคันเก่าไปแลกเปลี่ยนก็ได้ราคาน้อยเกินไป จึงอยากจะยกคันเก่านั้นให้แก่ผทู ้ ี่
ต้องการใช้จริ ง ๆ คนในชั้นเรี ยนเคยได้ยนิ ว่า ข้าพเจ้ากาลังทางานที่มหาวิทยาลัย และคาดว่าข้าพเจ้าคง
ต้องการจะมีรถยนต์ไว้ใช้สักคันหนึ่ง ข้าพเจ้าได้ตอบให้เธอทราบว่า ข้าพเจ้าขอบอกความจริ งว่า ข้าพเจ้า
กาลังอธิ ษฐานที่จะได้รถยนต์อยูพ่ อดีทีเดียว
เธอตอบว่า “พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของท่านแล้ว”
ไม่เพียงแต่เราจะได้รับรถยนต์เท่านั้น เรายังได้รับเงินอีกจานวนหนึ่งเป็ นค่าซ่อมเครื่ องยนต์ ค่า
ประกันรถ และนอกจากนั้นยังได้รับเงินค่าน้ ามันรถอีก 1,000 บาทด้วย
เนื่องจากข้าพเจ้าได้ยา้ ยจากเวสต์โคสท์มายังเมืองพิตซ์เบอร์ ก และในไม่ชา้ ก็พบว่า เสื้ อผ้าเครื่ อง
แต่งกายของข้าพเจ้าดูออกจะไม่ค่อยเหมือนนักศึกษาที่นี่ พวกนักศึกษาสวมชุดสี เทาเข้มติดกระดุมแถว
เดียว สวมเนคไทสี เทาสลับดา รองเท้าถุงเท้าดา ทุกคืนวันจันทร์ เรารับประทานอาหารร่ วมกันตามบ้าน
ของนักศึกษาคริ สเตียน เสร็ จแล้วก็เทศนา ข้าพเจ้าได้ลุกขึ้นยืนท่ามกลางกลุ่มนักศึกษาซึ่ งล้วนแต่อยูใ่ น
ชุดคล้ า ซึ่ งดู ๆ แล้วคล้ายกับตัวประหลาดโผล่ข้ ึนมา เพราะข้าพเจ้าสวมชุดเขียวอ่อนติดกระดุมสองแถว
สวมแนคไทสลับสี ฉูดฉาด และสวมรองเท้าถุงเท้าเหลืองดังนั้นข้าพเจ้าจึงเริ่ มต้นอธิ ษฐานเกี่ยวกับเครื่ อง
แต่งตัวของข้าพเจ้า เพียงชัว่ เวลาไม่ถึงสัปดาห์พระเจ้าได้ทรงจัดหาชุดสี คล้ าที่ขา้ พเจ้าใส่ ได้พอดีมาให้
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สัปดาห์ต่อมาข้าพเจ้ากับ เคน สมิทได้ไปช่วยจัดบ้านให้หญิงชราผูห้ นึ่งซึ่ งเป็ นสมาชิกคริ สตจักรของเขา
เมื่อเราทางานเสร็ จและกาลังจะเดินออกจากบ้าน เธอได้ยดั ถุงกระดาษใบหนึ่งใส่ มือข้าพเจ้า ระหว่างทาง
ข้าพเจ้าได้แกะถุงใบนั้นออกดูจึงรู ้วา่ เป็ นรองเท้าสี ดาซึ่ งข้าพเจ้าสวมได้พอดิบพอดี
สิ่ งที่ขา้ พเจ้าจาเป็ นจะต้องมีอีกอย่างหนึ่งคือ นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาเรื อนเก่าของข้าพเจ้าถูกพวก
เด็กทาแตกในคราวที่ขา้ พเจ้าจัดประชุมศึกษาพระคัมภีร์ภาคฤดูร้อนในเมืองบ้านเกิดของข้าพเจ้าเพราะ
เหตุที่ขา้ พเจ้าไม่มีนาฬิกานี่เอง ข้าพเจ้าจึงมักผิดนัดบ่อย ๆ และรู ้วา่ สิ่ งนี้เป็ นการไม่ถวายเกียรติยศแด่พระ
เจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้อธิ ษฐาน
คืนวันนั้น ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้ไปพูดใน “ชั้นเรี ยนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ค่าวันเสาร์ ” ซึ่ง ดร.
โคแนลด์ จี บาร์ นเฮาส์ เป็ นผูจ้ ดั ขึ้น ในคืนวันพุธต่อมา นักเรี ยนในชั้นเรี ยนนั้นคนหนึ่งได้มาหาข้าพเจ้า
และนาของขวัญไปให้เป็ นการสมนาคุณ ของขวัญกล่องนั้นมีขนาดเท่ากับคู่มือพระคัมภีร์ขนาดจิ๋วซึ่ ง
ข้าพเจ้าได้รับไว้ดว้ ยความยินดี แต่เมื่อข้าพเจ้าเปิ ดกล่องออกดูก็พบว่าไม่ใช่เป็ นคู่มือเสี ยแล้ว แต่กลับเป็ น
นาฬิกาข้อมือโอเมก้าแบบอัตโนมัติเหมือนเรื อนเก่าของข้าพเจ้า พระเจ้าได้ทรงแสดงแก่ขา้ พเจ้าซึ่งเป็ น
ผูน้ าคริ สเตียนที่อ่อนอาวุโสในต่างเมือง หลายครั้งหลายหนว่า พระองค์ทรงพร้อม ทรงเต็มใจและทรง
สามารถที่จะหาสิ่ งที่จาเป็ นให้แก่ขา้ พเจ้าเสมอ
ความเชื่อยังหมายความถึง เราเชื่อว่าสิ่ งที่เรากระทาเพื่อพระเจ้านั้นจะจาเริ ญขึ้น เป็ น “ดุจต้นไม้
ที่ปลูกไว้ริมธารน้ า ซึ่ งเกิดผลตามฤดูกาล ใบก็ไม่รู้เหี่ ยวแห้ง และบรรดากิจการที่เขากระทานั้นก็จาเริ ญ
ขึ้น” (ดูสดุดี 1:3) ทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกนี้เป็ นเหมือนกระแสน้ าที่ไหลไป ริ มฝั่งมีดอกไม้ป่าขึ้นสะพรั่ง
แต่ไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ภรรยาของข้าพเจ้าเธอชอบดอกไม้บา้ นมากกว่า เธอจะมีความสุ ขและภูมิใจ
มากเมื่อได้รดน้ าพรวนดินใส่ ปุ๋ยและระมัดระวังรักษามัน เธอไม่เคยตะเกียกตะกายลงไปในลาห้วยเพื่อ
ดูแลดอกไม้ป่านั้น เช่นเดียวกัน พระคัมภีร์สอนว่า เรามิใช่พนั ธุ์ไม้ป่าซึ่ งขึ้นระเกะระกะอยูไ่ ปทัว่ แต่เรา
เป็ นพันธ์ไม้ที่ถูกเลือกสรรแล้ว ที่พระเจ้าเป็ นผูป้ ลูกไว้ เราอยูภ่ ายใต้การปกปั กรักษาของพระองค์
ผูเ้ ขียนพระธรรมสดุดีได้ย้าถึงความจริ งดังกล่าวนี้ “พระองค์ไม่ทรงให้เท้าของท่านพลาดพลั้ง
ไป พระองค์ผทู ้ รงบารุ งท่านไว้จะไม่ทรงเคลิ้มไป จงดูเถอะ ผูท้ ี่ทรงรักษาพวกอิสราเอลไว้น้ นั จะไม่ทรง
เคลิ้มหรื อม่อยหลับไป พระเยโฮวาห์ผทู ้ รงบารุ งรักษาท่านไว้ พระเยโฮวาห์เป็ นร่ มเงาอยูม่ ือขวาของ
ท่าน”
เมื่อเร็ ว ๆ นี้ ข้าพเจ้าได้อ่านพบเหตุการณ์ตอนหนึ่งในชี วติ ของกัปตันเรื อเดินทะเลผูม้ ีชื่อเสี ยง
คนหนึ่ง กล่าวถึงตอนที่กปั ตันผูน้ ้ ีได้แล่นเรื อฝ่ าคลื่นลมพายุในมหาสมุทรแอตแลนติค จากเมืองลิเวอร์
พูลไปยังรัฐนิวยอร์ ค ต้องผจญกับคลื่อนลูกมหิ มา ลมพายุพดั กล้าและเรื อถูกกระแทกกระทั้นอย่างหนัก
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คนโดยสารในเรื อต่างอกสั่นขวัญแขวนไปตาม ๆ กัน ต่างคน ต่างก็ลนลานหาทางช่วยชีวติ
ตนเอง บุตรสาวอายุ 8 ขวบของกัปตันก็ร่วมกันในเรื อลานั้นด้วย ขณะนั้นเธอกาลังนอนหลับอยูเ่ มื่อได้
ยินเสี ยงเอะอะเอ็ดตะโรจึงตกใจตื่น แล้วถามผูค้ นว่าเกิดอะไรขึ้นหรื อ ก็ได้รับคาตอบว่าเกิดพายุและเรื อ
กาลังจะล่ม
เธอถามว่า “คุณพ่อของหนูอยูบ่ นดาดฟ้ าหรื อเปล่าคะ?”
พวกเขายืนยันว่าอยู่ เธอยิม้ และเอนศีรษะลงนอนแล้วก็หลับผลอยไปเลย
นี่แหละคือความเชื่อเยีย่ งเด็กน้อย ที่พระเจ้าทรงพอพระทัย พระองค์ทรงให้คามัน่ สัญญาแก่เรา
ว่า พระองค์ทรงคุม้ ครองรักษาชีวติ ของเรา ซึ่ งพระองค์ไม่เคยเคลิ้มหรื อม่อยหลับไป
นอกจากนี้ ความเชื่อยังหมายถึง เราเชื่ อว่าพระเจ้าทรงเป็ นผูเ้ ที่ยงธรรม สมควรที่เราจะไว้วางใจ
อย่างสมบูรณ์เต็มเปี่ ยมข้าพเจ้าเคยเห็นตัวอย่างในบุตรคนเล็กสุ ดของข้าพเจ้า
แกโตเกินที่จะเล่น
รถจักรยานคันเล็กของแก จึงอยากจะได้คนั ใหญ่กว่านั้น ข้าพเจ้าจึงพาแกไปที่ร้านขายจักรยานและเลือก
ดูจนทัว่ ทุกคัน แกไม่ได้ออดอ้อนแลยแม้แต่นอ้ ยจะเอาคันนี้คนั นั้น เมื่อข้าพเจ้าถามว่าอยากได้คนั ไหน
แกตอบว่า “คุณพ่อคิดว่าคันไหนดีที่สุด ผมก็เอาคันนั้นแหละครับ”
“ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์สัตย์ซื่อ และข้อพิพากษาของพระองค์ยตุ ิธรรม และโดยความสัตย์
ซื่อแท้ ๆ” (สดุดี 119:137-138) พระเจ้าไม่เคยทรงกระทาผิดพลาดเลยแม้สักสิ่ งเดียวสิ่ งที่พระองค์ทรง
เชื้อเชิ ญให้เราเชื่ อและปฏิบตั ิน้ นั ล้วนแต่ถูกต้องทั้งนั้น พระวจนะของพระองค์น่าเชื่ อถือที่สุด สิ่ งที่
พระองค์ทรงตัดสิ นพระทัย ที่ซ่ ึ งพระองค์ทรงนาไปและถ้อยคาที่พระองค์ตรัสออกมาล้วนถูกต้องทั้งสิ้ น
พระสัญญาของพระองค์แน่นอน น้ าพระทัยของพระองค์ดีเลิศ ยอมรับได้และสมบูรณ์แบบ
นอกจากการไว้วางใจในพระสัญญา ในการคุม้ ครองและในความเที่ยงธรรมของพระเจ้าแล้ว
เรายังอาจมองเห็นรัศมีภาพประการอื่นจากพระลักษณะของพระองค์และนามาสัมพันธ์กบั ความเชื่อได้
นั้นก็คือ “ฤทธิ์ อานาจของพระเจ้ า”
ในฤดูร้อนที่ผา่ นมา ข้าพเจ้าได้ใคร่ ครวญถึงเรื่ องของบิดากับบุตรที่บนั ทึกไว้ในพระธรรมมาระ
โกบทที่ 9 พระเยซูได้เสด็จลงมาจากภูเขาที่พระกายของพระองค์เปลี่ยนแปลงไป “พร้อมกับสาวกสาม
คนเพื่อมาหาสาวกคนอื่น ๆ ซึ่ งอยูใ่ นสภาพที่ขาดความเชื่ อและกาลังถูกพวกอาลัษณ์ซกั ไซ้ไล่เลียงอยู่ ผู ้
เป็ นบิดาได้พาบุตรชายของตนมาหาสาวกคนอื่น ๆ เพื่อขอให้ช่วยเหลือ แต่สาวกเหล่านั้นไม่สามารถ
ช่วยแก้ไขอะไรให้ดีข้ ึนได้ พระเยซูคริ สต์ตรัสถามผูเ้ ป็ นบิดาว่า เด็กมีอาการเช่นนั้นตั้งแต่เมื่อใด บิดา
ตอบว่า “ตั้งแต่เป็ นเด็ก ๆ มา” (ข้อ 21) และได้กล่าวต่อไปอีกว่า “และผีก็ทาให้เด็กตกในไฟและในน้ า
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บ่อย ๆ หมายจะฆ่าเสี ยให้ตาย แต่ถา้ พระองค์สามารถช่วยได้ ขอพระองค์โปรดกรุ ณาเถิด” (ข้อ 22)
ขอให้สังเกตคาว่าช่ วยได้ ให้ดี บิดาของเด็กอาจได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์ในทุกกรณี
แต่พระเยซูตอบว่า “ถ้าช่วยได้” น่ะหรื อ ใครเชื่อก็ทาให้ได้ทุกสิ่ ง”
คาตอบของพระองค์เป็ นที่ฉงนสนเท่ห์ จึงทาให้บิดาของเด็กนั้นกล่าวว่า “ถ้ าพระองค์ สามารถ
ช่ วยได้ ” พระเยซูทรงตอบว่า “ใครเชื่อก็ทาให้ ได้ ” ปั ญหาไม่ได้อยูท่ ี่วา่ พระเยซูทรงสามารถกระทาอะไร
ได้บา้ ง หรื อทรงสามารถกระทาได้เพียงใดแต่ปัญหาอยูท่ ี่วา่ เราเชื่อแค่ไหน ดังที่พระเยซูได้ทรงบอกแก่
ชายคนตาบอด 2 คน ในอีกวาระหนึ่ง “ให้เป็ นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิด” (พระธรรมมัทธิว 9:29)
ชีวติ ส่ วนลึกของผูน้ าจะเป็ นเครื่ องสร้างสรรค์ตวั เขา หรื อมิฉะนั้นก็จะทาลายตัวเขาเอง ถ้าเขา
ละเลยเพิกเฉยต่อการปลูกฝังความบริ สุทธิ์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความเชื่ อ เขาจะตกอยูใ่ นความ
ยุง่ ยากสับสนอันใหญ่หลวง ตรงกันข้าม หากผูใ้ ดทาตัวให้เป็ นบุคคลที่พระเจ้าพึงประสงค์แล้ว พระองค์
ก็จะทรงคอยคุม้ ครองและช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่ เพราะพระองค์ “ทอดพระเนตรไปทัว่ พิภพโลกเพื่อ
จะสาแดงว่า พระองค์ทรงฤทธานุภาพสถิตอยูก่ บั คนทั้งปวงที่มีใจซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อพระองค์” และโดย
พระคุณของพระเจ้า ท่านสามารถเป็ นบุคคลเช่นนั้นได้
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บทที่ 4 ท่ าทีการแสดงออกของผู้นาต่ อผู้อนื่
ตามที่ได้อธิ บายไว้แล้วในบทก่อนแล้วว่า การแสดงออกและความสาเร็ จของผูน้ าคริ สเตียน
ขึ้นอยูก่ บั ชีวติ ส่ วนลึกของเขาเป็ นส่ วนใหญ่ ผูท้ ี่เอาแต่ได้ หยิง่ ยะโส เกียจคร้าน หรื อหน้าไหว้หลังหลอก
ไม่สมควรที่จะเป็ นผูน้ าคนอื่น ท่ าทีทผี่ ้ ูนาแสดงต่ อผู้อนื่
อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า “แต่เป้ าแห่งพระบัญชานั้นก็คือ ให้มีความรักซึ่ งบังเกิดแต่ใจอัน
บริ สุทธิ์ และแต่ใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดี และแต่ความเชื่ออันแท้” (พระธรรม 1 ทิโมธี 1:5) เป้ าหมาย
สุ ดยอดของคาสัง่ สอนทั้งสิ้ นของท่านก็คือ ให้มีความรักต่อผูอ้ ื่น ให้มีจิตสานึกที่ชอบในตน และมีความ
เชื่ออันแท้จริ งในพระเจ้า นี่ แหละเป็ นพื้นฐานของชีวิตที่เปี่ ยมสุ ข คือให้พระเจ้าเป็ นที่หนึ่ง ผูอ้ ื่นเป็ นที่
สอง และตนเองเป็ นที่สาม
ขอให้มาพิจารณากันถึงท่าทีในจิตใจอันเป็ นส่ วนสาคัญที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ า
กับผูต้ ามได้อย่างมากที่สุด
มีความปรารถนาอย่ างจริงใจทีจ่ ะรับใช้ ผ้ อู นื่
พระเยซูทรงสรุ ปเป้ าหมายเบื้องต้นในชี วติ ของพระองค์ไว้วา่ “บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อจะให้เขา
ปรนนิบตั ิ แต่ท่านมาเพื่อปรนนิบตั ิเขา และประทานชีวติ ของท่านให้เป็ นค่าไถ่คนเป็ นอันมากด้วย”
พระองค์ทรงอยูก่ ลางเราในฐานะผูร้ ับใช้ (ดูลูกา 22:27)
ปั จจุบนั นี้ ย่อมเป็ นไปไม่ได้ที่เราจะรับใช้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยการนาเอาสัตว์บูชาไปยังเนินเขา
จุดไฟเผาและถวายแด่พระองค์
การรับใช้พระเจ้านั้นเราต้องรับใช้ผอู ้ ื่นเหมือนดังที่พระเยซูได้ทรง
กระทาแล้ว ผูน้ าต้องวางชี วิตของตนลงบนแท่นบูชา เพื่อให้ได้รับการชาระด้วยเปลวไฟแห่งความรัก
ของพระเจ้าในการปรนนิบตั ิรับใช้ผอู้ ื่น “คือว่าเพราะพระองค์ได้ทรงยอมสละชีวติ ของพระองค์ลงเพื่อ
เราทั้งหลาย และเราทั้งหลายควรจะสละชีวติ ของเราลงเพื่อพวกพี่นอ้ ง” (พระธรรม 1 ยอห์น 3:16)
แน่นอนที่สุด ท่าทีเช่นนี้ ย่อมตรงกันข้ามกับท่าทีของผูน้ าในวงราชการหรื อธุ รกิจต่าง ๆ จะเห็น
ได้วา่ ตามสถานที่ราชการหรื อบริ ษทั ห้างร้าน ต่าง ๆ นั้น บนแผ่นดินแสดงรายชื่อบุคคลจะปรากฏว่าชื่อ
ของผูน้ าอยูบ่ นสุ ดแล้วลดหลัน่ ลงมาตามลาดับ และส่ วนใหญ่แล้ว ผูน้ าและผูท้ ี่มีตาแหน่งสู งต้องการให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นลูกมือของตน
พระเยซูคริ สต์ พระองค์เองทรงเป็ นผูน้ าแต่หาได้ปฏิบตั ิพระองค์เยีย่ งผูน้ าทั้งหลายไม่ พระองค์
ทรงบอกสาวกของพระองค์วา่ “ท่านทั้งหลายรู ้อยูว่ า่ ผูค้ รอบครองของชาวต่างประเทศย่อมกดขี่บงั คับ
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บัญชาเขาและผูใ้ หญ่ท้ งั หลายก็เอาอานาจเข้าข่ม แต่ในพวกท่านหาเป็ นอย่างนั้นไม่ ถ้าผูใ้ ดใคร่ จะได้เป็ น
ใหญ่ก็ให้ผนู ้ ้ นั เป็ นผูป้ รนนิบตั ิท่านทั้งหลาย ถ้าผูใ้ ดใคร่ จะได้เป็ นเอกเป็ นต้นก็ให้ผนู ้ ้ นั เป็ นทาสของพวก
ท่าน แม้วา่ บุตรมนุษย์ก็ดี มิได้มาเพื่อให้เขาปรนนิบตั ิ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบตั ิเขา และประทานชีวติ
ของท่านให้เป็ นค่าไถ่คนเป็ นอันมาก” (พระธรรมมัทธิว 20:25-28)
คาสอนส่ วนใหญ่ของพระเยซูคริ สต์ เป็ นคาสอนที่กลับตาลปั ตร และเป็ นที่แปลกหูของคนใน
สมัยนั้น คาสอนของพระองค์เกี่ยวกับความเป็ นผูน้ า เปรี ยบเสมือนมีเสี ยงเรี ยกให้เราไต่เต้าขึ้นไปสู่ จุด
สุ ดยอด พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า การนาคือการปรนนิบตั ิรับใช้ในชีวติ คริ สเตียนของเรา ในหลาย
ชัว่ ขณะที่เรามีจิตใจเบิกบาน เราสานึกถึงความจริ งข้อนี้ และปฏิบตั ิตามด้วยความละมุนละไม แต่เมื่อ
ปั ญหาเกิดขึ้นในชีวิตประจาวันเรามักจะไม่ค่อยได้ปฏิบตั ิเช่นนั้น ส่ วนใหญ่เราชอบให้คนอื่นบริ การเรา
เช่น ยกน้ าเย็นมาบริ การให้ แต่พอต้องบริ การคนอื่นบ้างก็มกั จะไม่พอใจและบ่นกระปอดกระแปด ท่าน
เคยขัดรองเท้าหรื อล้างเท้าให้คนอื่นโดยไม่พดู อะไรสักคาเลยไหม? !
เย็นวันหนึ่ง ข้าพเจ้ากับภรรยาได้จดั เลี้ยงอาหารปลาแก่เด็กหนุ่มราว 20 คน เด็กหนุ่มบางคนเป็ น
ผูไ้ ปจับปลาในทะเลสาบมาได้ประมาณ 40 ตัว ตัวงาม ๆ ทั้งนั้น เราตบท้ายด้วยไอศครี มทาเอง ซึ่ ง
หลังจากที่อิ่มหนาสาราญดีแล้ว เด็กหนุ่มคนหนึ่งได้เสนอว่าพวกเขาจะช่วยกันล้างถ้วยชามและภาชนะ
ต่าง ๆ ทั้งหมด นับว่าเป็ นความคิดที่น่ายกย่องชมเชยอย่างยิ่ง
ขณะที่เด็กหนุ่มเหล่านั้นช่วยกันคนละไม้คนละมือในการจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เรี ยบร้อย ทาความ
สะอาดพื้น ล้างถ้วยชามจอกไอศครี มอยูน่ ้ นั ข้าพเจ้าได้มองเห็นสิ่ งหนึ่งซึ่ งไม่อยากเชื่ อว่าจะเป็ นเช่นนั้น
ได้ กล่าวคือ เด็กหนุ่มคนที่กินมากที่สุดและรู ้สึกว่าจะสนุกสนานกว่าเพื่อนนั้น ได้ลุกขึ้นจากเก้าอี้ของเขา
เดินไปที่หน้าต่างและยืนหลบอยูต่ รงบังตา ใช่แน่ เขายืนหลบอยูต่ รงบังตาพอพวกพ้องเขาทางานกัน
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เขาจึงค่อย ๆ ย่องออกมานัง่ ที่เดิม และทาทีเป็ นอ่านหนังสื อพิมพ์ ขอให้จาคาตรัส
ของพระเยซูคริ สต์ไว้ให้ดีวา่ “เราอยูท่ ่ามกลางท่านทั้งหลายเหมือนผูร้ ับใช้” (พระธรรมลูกา 22:27) เด็ก
หนุ่มผูน้ ้ ีได้หลบเลี่ยงคาสอนข้อนี้เสี ยสิ้ น
มีทวี่ ่ างเสมอสาหรับผู้ทยี่ นิ ดีรับใช้ ผ้ อู นื่ แม้ เนือ้ ทีใ่ นลาแสงสปอร์ ทไลท์ สามารถจุคนได้ จากัด แต่
ก็ยงั มีทวี่ ่ างอีกมากในเงามืดสาหรับบุคคลที่ปรารถนาจะรั บใช้ ผ้ ูอนื่
สะเตฟาโนเป็ นบุคคลที่เปี่ ยมล้นด้วยความเชื่อและอานาจผูท้ ี่เป็ นปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ไม่
สามารถต่อต้านถ้อยคาที่กอปรด้วยสติปัญญาและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของเขาได้ เขามีความเข้าใจพระ
วจนะของพระเจ้าอย่างยอดเยี่ยม และมีความกล้าที่จะเทศนาประกาศพระวจนะนั้นอย่างกระจ่างชัด มีอยู่
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วันหนึ่งบรรดาสาวกได้มาหาเขาและถามว่า เขาจะยินดีจดั อาหารเลี้ยงพวกแม่หม้ายชาวกรี กซึ่ ง อด ๆ
อยาก ๆ ไหม?
สะเตฟาโนอาจจะตอบว่า “จะให้ผมเป็ นคนจัดเลี้ยงอาหารหรื อครับ? พวกคุณเห็นทีจะมองข้าม
สติปัญญา อานาจ ความเชื่อ และความสามารถในการเทศนาของผมไปเสี ยแล้วกระมัง ใช้คนอื่นไปยืนที่
ในเงามืด ให้ปรนนิบตั ิรับใช้เถิด ผมแน่ใจว่า คุณคงจะเห็นผมเหมาะที่จะยืนตรงกลางเวทีท่ามกลางไฟ
ฉายสปอร์ ทไลท์มากกว่า”
แต่เปล่าเลย ขอบคุณพระเจ้า สะเตฟาโนหาได้แสดงออกเช่นนั้น เขาเต็มใจอย่างยิง่ ที่จะเป็ นผูร้ ับ
ใช้ร่วมกับคนอื่น ๆ อีก 6 คน ข้าพเจ้าแน่ใจว่า นี่ เป็ นเหตุผลประการสาคัญที่ทาให้เขาได้ยนื อยูใ่ นลาแสง
สปอร์ ทไลท์ของพระเจ้าตลอดชัว่ ยุคสมัย มีบุคคลเพียงคนเดียวที่เป็ นคนแรกที่ได้รับทุกข์ทรมานในการ
เจริ ญรอยตามพระคริ สต์ และสะเตฟาโนได้เป็ นผูน้ ้ นั แล้ว ไม่มีผใู ้ ดอาจแทนที่เขาได้อีกแล้ว
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า การขึ้นสู งคือการลงต่า “ผูใ้ ดที่เป็ นใหญ่ในพวกท่าน ผูน้ ้ นั ย่อม
ต้องปรนนิบตั ิท่านทั้งหลายผูใ้ ดจะยกตัวขึ้น ผูน้ ้ นั คงจะถูกเหยียดลง ผูใ้ ดถ่อมตัวลง ผูน้ ้ นั คงจะถูกยกขึ้น”
(พระธรรมมัทธิว 23:11-12)
ความรู้ สึกไวต่ อการรับรู้ ความต้ องการของผู้อื่น
ท่าทีประการที่สอง ผูน้ าควรจะต้องผูอ้ ื่นก็คือ การมีความรู ้สึกไวต่อการรับรู ้ความต้องการของ
ผูอ้ ื่น องค์พระเยซุ คริ สต์ทรงเป็ นตัวอย่างที่ดีที่สุดสาหรับเรา พึงสังเกตดูการแสดงออกของพระองค์ต่อ
ความต้องการของผูค้ นให้ดี “คราวนั้นประชาชนมาประชุ มกันมากมายอีก และไม่มีอาหารกิน พระเยซู
จึงเรี ยกเหล่าสาวกตรัสแก่เขาว่า เรามีใจเมตตาคนเหล่านี้ เพราะเขาค้างอยูก่ บั เราได้สามวันแล้ว และที่
บ้านเขาจึงไม่มีอาหารกิน ถ้าเราจะให้เขากลับไปบ้านเมื่อยังอดอาหารอยู่ เขาจะหิ วโหยอิดโรยตามทาง
เพราะว่าบางคนมาแต่ไกล” (พระธรรมมาระโก 8:1-3)
พระเยซูทรงทราบว่า คนเราจะอดอาหารได้นานเท่าไร พระองค์ได้ทรงเคยอดอาหารมาแล้วเป็ น
เวลาถึง 40 วัน 40 คืน ในถิ่นถุรกันดาร แต่พระองค์ก็ได้ทอดพระเนตรสารวจคนเหล่านั้นแล้วสั่งให้พวก
เขาชุมนุมอยูต่ ่อไป พระองค์อาจกล่าวกับเหล่าสาวกว่า “อย่าเอ่ยปากพูดถึงเรื่ องความหิ วโหยกับฉันเลย
ฉันรู ้ดีวา่ ความหิวโหยคืออะไร ฉันเคยอดอาหารมาแล้วถึง 40 วันและคนเหล่านี้เพิง่ จะออกมาที่นี่เพียง 3
วันเท่านั้น บอกให้เขาเลิกบ่นเถอะ เราเพิ่งจะเริ่ มชุมนุมกันเท่านั้น” แต่พระองค์หาได้กระทาเช่นนั้นแต่
อย่างใด
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นี่คือความล้ มเหลวทีม่ ักเกิดขึน้ ในหมู่บุคคลผู้เป็ นผู้นาพวกเขาประเมินค่ าความสามารถของ
ตนเองและคิดว่าคนอืน่ คงจะเห็นเช่ นนั้นด้ วย แต่นนั่ ไม่ใช่วถิ ีทางที่ถูกต้อง คริ สเตียนที่สัตย์ซื่อเป็ น
จานวนมาก ที่มีจิตใจอ่อนน้อมต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะจากัดความสามารถของตน เขาต้องการจะก้าวไป
ข้างหน้าอย่างแผ่วเบาและค่อยเป็ นค่อยไป ผูน้ าที่สามารถดาเนินงานให้ประสบผลสาเร็ จด้วยดีเหนือคน
อื่น ๆ นั้น คือ ผูท้ ี่อธิ ษฐานและอ่านพระคัมภีร์อย่างขะมักเขม้นกว่าผูอ้ ื่น
เหตุฉะนั้น ผูน้ าจะต้องมีความรู ้สึกไวต่อความต้องการของผูอ้ ื่นและคอยตอบสนองต่อความ
ต้องการของเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจ สิ่ งหนึ่งที่เขาจะต้องเหนือสิ่ งอื่นใดก็คือ พยายามรับรู ้และเข้า
ใจความต้องการของแต่ละบุคคลให้ดี
วันหนึ่งเมื่อปี ที่แล้ว บุตรของข้าพเจ้ากลับจากโรงเรี ยนข้าพเจ้าได้เล่าให้แกฟังถึงการทางานต่าง
ๆ ของข้าพเจ้าในวันนั้น เมื่อข้าพเจ้าเล่าจบ บุตรของข้าพเจ้าก็เริ่ มเล่าเรื่ องของแกให้ขา้ พเจ้าฟังบ้าง แกได้
สาธยายว่า แกรักครู ของแกมาก ข้าพเจ้าจึงถามว่าทาไมถึงรักล่ะ
แกให้เหตุผล “คุณพ่อครับ ผมรักคุณครู เพราะคุณครู ท่านรู ้จกั ชื่ อผมครับ” แปลกจริ ง ๆ การที่
คนเราจะรักใครสักคนหนึ่งนั้นไม่ได้ข้ ึนกับความสามารถหรื อภูมิหลังของบุคคลแต่อย่างใดเลย บุตรของ
ข้าพเจ้าไม่ได้เอ่ยถึงว่า ครู คนนั้นเป็ นคนพูดเก่งหรื อเป็ นคนเรี ยบร้อย เป็ นคนสุ ภาพหรื อหยาบคาย
เพียงแต่ครู คนนั้นรู ้จกั ชื่ อของแกเท่านั้น แกก็รักเสี ยแล้ว
แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ตรัสแก่ขา้ พเจ้าทางเหตุการณ์น้ นั ว่า ความต้องการของบุคคลคือต้องการ
ให้ผอู ้ ื่นรู ้จกั ตน นอกจากนี้ แล้ว ผูน้ าที่ดีจะต้องพยายามเข้าใจบุคคลให้มากขึ้น ซึ่ งจะเป็ นทางเดียวที่
สามารถชักนาไปในทางที่ดี หรื อในทางที่มีความหมายที่สุด
พระวจนะของพระเจ้าสอนถึงเรื่ องนี้ไว้อย่างชัดแจ้งว่า เราต้องปฏิบตั ิต่อบุคคลตามอุปนิสัยใจ
คอของแต่ละคนซึ่ งไม่เหมือนกัน “ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย เราวิงวอนพวกท่านให้กล่าวเตือนสติคนที่
เกะกะ ให้หนุนน้ าใจผูท้ ี่ทอ้ ใจ ให้ชูกาลังคนที่อ่อนกาลัง และให้มีจิตใจที่อดเอาเบาสู ้แก่คนทั้งปวง”
(พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5:14)
พระคัมภีร์ตอนนี้ได้แสดงให้เห็นถึงบุคคล 3 จาพวก จาพวกแรกได้แก่ ผูท้ ี่ตอ้ งการให้จบั เข้าอยู่
ในระเบียบ คือคนที่เกะกะ
คนเลี้ยงแกะต้องใช้เวลาอยูก่ บั ฝูงแกะตลอดทั้งวัน ในการดูแลฝูงแกะที่โง่เง่าไม่ให้ทาร้ายกันเอง
หรื อหลงฝูงไป ท่านคงจะเข้าใจถึงความเป็ นผูน้ าในข้อนี้ได้ดี “พระองค์ทรงเลือกดาวิดมาเป็ นผูร้ ับใช้
ของพระองค์ แล้วทรงนาท่านมาจากคอกแกะ ได้ทรงนาดาวิดมาเสี ยจากการดูแลฝูงแกะที่มีลูก เพื่อให้
มาเป็ นผูอ้ ภิบาลพงศ์พนั ธุ์ของยาโคบ ซึ่ งเป็ นพลไพร่ ของพระเจ้า คืออิสราเอลมรดกของพระเจ้า ท่านจึง
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ได้อภิบาลเขาไว้ดว้ ยใจสุ จริ ต และได้นาเขาด้วยฝี มืออันชานิชานาญของท่าน” (พระธรรมสดุดี 78:7072)
น่าจะเห็นได้วา่ “คนเกะกะ” อาจจะรวมไปถึงคนที่เมื่อประสบปั ญหาหรื ออุปสรรคก็ตอ้ งการที่
จะเหวีย่ งหรื อปั ดเสี ยให้พน้ ๆ ไป เขาสามารถจะเผชิญกับปั ญหาหรื ออุปสรรคนั้น ๆ ได้ แต่เขาเห็นว่าไม่
เผชิญดีกว่า บางทีอาจเป็ นเพราะถูกใครบางคนขัดขวางก็เลยม้วนเสื่ อกลับบ้านไปเสี ยเลย แน่นอนทีเดียว
สิ่ งเหล่านี้คือปฏิกิริยาของผูท้ ี่ยงั ไม่สมบูรณ์ในความเชื่ออย่างเต็มที่ เขายังเป็ น “เด็กในความเชื่อ” เขายัง
ต้องการการช่วยเหลือ และผูน้ าก็ตอ้ งเข้มงวดกวดขันเขาอย่างใกล้ชิด ผูน้ าจะต้องอธิ ษฐานเผื่อเขาอย่าง
จริ งใจและด้วยความอดทนที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้
กลุ่มที่สองได้แก่ พวกที่มีอารมณ์หวัน่ ไหวง่าย หรื อจะเรี ยกว่าคนใจอ่อน ขี้ขลาดตาขาวก็วา่ ได้
คนพวกนี้กลัวแม้กระทัง่ เงาตัวเอง พวกนี้ตอ้ งการให้นาไปยังจุดที่เขาสามารถจะย่างก้าวไปสู่ ความเชื่อที
ละก้าวจนกระทัง่ ถึงความมีประสบการณ์อย่างลึกซึ้ งในการไว้วางใจในพระเจ้า
ทางที่จะช่วยเหลือคนพวกนี้ได้อย่างมากที่สุดคือ การได้ยนิ ได้ฟังคาพยานของคนอื่น ซึ่งแสดง
ถึงความไว้วางใจพระเจ้าในชี วติ ของเขา พระเจ้าทรงสามารถใช้คาพยานเหล่านี้สร้างความกล้าให้แก่คน
ขี้ขลาดได้
ในการประชุมศึกษาพระคัมภีร์สาหรับสตรี ซ่ ึ งจัดขึ้นในเมืองข้าพเจ้า ครู ผสู ้ อนพระคัมภีร์เป็ นผู ้
ที่ดาเนินชี วติ กับพระเจ้ามาเป็ นเวลานานหลายปี และคาพยานอันแจ่มจรัสและความเชื่ออันดื่มด่าของเธอ
เป็ นแรงบันดาลใจแก่ผอู ้ ื่นรวมทั้งข้าพเจ้าด้วย ชั้นเรี ยนของเธอได้ขยายเพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีสตรี หลาย
คนยืนยันว่าเพราะครู คนนี้แท้ ๆ ที่ทาให้พวกเธอกล้า “ออกจากเปลือกหอย”
สตรี ที่ได้รับการอบรมในชั้นนั้น หลายคนมีความมัน่ ใจในการเป็ นพยาน และอีกหลายคนกล้า
ยืนหยัดเพื่อความชอบธรรมและความจริ ง
แม้การยืนหยัดนั้นจะเป็ นการที่ไม่น่าชื่ นชมสาหรับผูอ้ ื่น
ผลลัพธ์ก็คือ คนเป็ นอันมากได้พบพระผูช้ ่วยให้รอดทางชีวติ ของสตรี เหล่านั้น ครู คนนั้นได้ให้กาลังใจ
แก่ “คนใจอ่ อน” อย่างแท้จริ ง
ผูน้ าคริ สเตียนคนหนึ่งในเมืองหลวงของประเทศเรา ชี วติ ของเขามีพระพรอันใหญ่หลวงของ
พระเจ้า ทุกวันนี้ชายหญิงจานวนมากซึ่ งได้รับการฝึ กฝนจากบุคคลผูน้ ้ ีกาลังรับใช้พระเจ้าอยูใ่ นทุกส่ วน
ของโลก พลังประการหนึ่งของเขาก็คือ ความสามารถที่จะจูงใจบุคคลให้ยอมสละเพื่อพระเจ้า
ความสามารถของเขาไม่ใช่อยูท่ ี่เขาพูดเก่ง แต่อยูท่ ี่สิ่งที่เขามีชีวติ ของเขา เงินของเขา ทุกสิ่ งทุก
อย่างที่เขามีอยูแ่ ละเป็ นอยูเ่ ขามอบไว้แด่พระเจ้า เขาเป็ นที่มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่อย่างยากที่จะหาผูใ้ ด
เสมอเหมือน หลายคนเคยเล่าให้ขา้ พเจ้าฟังว่าพวกเขาได้พบความสุ ขอันเกิดแต่การให้ ก็เนื่องด้วย
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ตัวอย่างในชีวิตของผูน้ าคนนี้ ก่อนที่พวกเขาจะได้พบกับผูน้ าคนที่กล่าวนี้ พวกเขาไม่กล้าถวายทรัพย์
พวกเขามีความลังเลใจที่จะหยอดเหรี ยญลงในกล่องถวายทรัพย์ แต่หลังจากได้เห็นชี วติ ของผูน้ าคนนั้น
ทุกวันนี้จึงทาให้ชีวิตของเขามีแต่การให้และความเอื้อเฟื้ อเจือจาน เมื่อเกิดความจาเป็ นขึ้นเป็ นพิเศษ เขา
ก็จะยิง่ ไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้นและทาให้ได้รับประสบการณ์ในความชื่ นชมยินดีอนั เกิดแต่การให้
พึงจาไว้วา่ “การให้ เป็ นเหตุให้ มีความสุ ขยิง่ กว่ าการรับ” (พระธรรมกิจการ 20:35) เชื่อไหมว่า
คนที่มีความขลาด ลังเลสงสัยในการถวายได้กลายเป็ นคนที่มีความกล้า และพบความสุ ขอันเกิดแต่การ
ให้แล้ว เป็ นไปได้อย่างไรหรื อ? ครั้งหนึ่ง “คนใจอ่อน” ได้รับการกระตุน้ จากการดาเนินชีวติ ของชายผู้
หนึ่ง ชีวติ ของชายผูน้ ้ นั กระตุน้ พวกเขา ทาให้พวกเขาเกิดกาลังใจและสามารถเปลี่ยนพวกเขาได้ในที่สุด
บุคคลกลุ่มสุ ดท้ายก็เห็นจะได้แก่พวกที่เรี ยกว่า “คนอ่ อนกาลัง” ข้าพเจ้าเชื่ อว่า คา ๆ นี้คง
หมายถึงคริ สเตียนที่ถูกความผิดบาปทาให้อ่อนเปลี้ยไป คาสั่งก็คือ “จงช่ วยคนที่อ่อนกาลัง” คนจาพวกนี้
ก็เหมือนกัน เป็ นบุคคลที่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นส่ วนตัว อย่างสม่าเสมอและด้วยความเอาใจใส่ เป็ น
พิเศษ บ่อยครั้งทีเดียวที่คนพวกนี้ได้รับการช่วยเหลือโดยการได้มีโอกาสระบายถึงความอ่อนแอของตน
กับผูซ้ ่ ึ งเขาไว้ใจ และรู ้วา่ จะรักษาคาพูดของเขาไว้เป็ นความลับ ท่านคงจะต้องตกใจมาก หากมิได้ยนิ
ผูน้ าของท่านนาเอาเรื่ องที่ท่านระบายให้ฟังมาบอกเล่าแก่คนหมู่มาก แม้ในการบอกเล่านั้นจะได้มีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อเสี ยงเพื่อปิ ดบังความผิดก็ตามที
ความจริ งที่วา่
คริ สเตียนมักจะรี รอในการที่จะต่อสู ้กบั ความผิดบาปซึ่ งกัดกร่ อนชีวิตฝ่ ายจิต
วิญญาณของเขาให้ทรุ ดโทรมลงไปนั้น หาใช่เป็ นเครื่ องชี้ชดั ว่า เขาไร้ประโยชน์สาหรับพระเจ้าแล้วไม่
ผูก้ ่อตั้งคณะเนวิเกเตอร์ มกั จะพูดอยูเ่ สมอ ๆ ถึงการที่เขาได้ต่อสู ้กบั อบายมุขเมื่อครั้งยังเป็ นคริ สเตียน
ใหม่ ๆ เขาตั้งใจจะเลิกทาบาป แต่จนแล้วจนเล่าก็ยงั อดไม่ได้ ในที่สุด โดยคาอธิ ษฐานด้วยใจร้อนรน
ด้วยความรัก และความอดทนของครู สอนรวีวารศึกษาท่านหนึ่ง สามารถเอาชนะนิสัยชัว่ ของเขาได้โดย
การช่วยเหลือของพระเจ้า
ชายผูห้ นึ่งซึ่ งเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงใช้เขาได้อย่างใหญ่หลวงทุกวันนี้ ในตอนที่เป็ นคริ สเตียนใหม่
ๆ นั้น เขาต้องประสบกับความอึดอัดใจเป็ นอันมากเนื่ องจากเขาเป็ นคนติดเหล้า ก่อนที่เขาจะกลับใจมา
เชื่อเป็ นคริ สเตียนนั้น เขาท่องเที่ยวไปตามบาร์ ต่าง ๆ ในลอสแอลเจลิสคือละหลายแห่ ง พอรุ่ งขึ้นเช้าก็
รู ้สึกปวดศีรษะราวกับสมองจะระเบิดทีเดียว และยังมีอาการหน้ามือตามมาอีกด้วย เขากลับใจหันมาเชื่อ
พระคริ สต์ โดยการนาของคริ สเตียนกลุ่มหนึ่งในเมือง พาซาเดน่า ต่อจากนั้นได้เข้าร่ วมในการศึกษาพระ
คัมภีร์และอธิ ษฐานกับคริ สเตียนกลุ่มนั้น แต่ในบางครั้งเขาก็ยงั พ่ายแพ้ต่อวิสัย “เนื้อหนัง” เดิมของเขา
และแอบไปดื่มเหล้าตามบาร์ อีกแม้จะไม่มากเหมือนเก่าก็ตาม
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การใช้ชีวติ แบบหน้าไหว้หลังหลอกเช่นนี้ ทาให้เขาเกิดความหวัน่ เกรงว่าจะถูกคริ สเตียนกลุ่ม
นั้นพบเข้าและไม่ยอมต้อนรับเขาเข้าร่ วมกลุ่มด้วย อย่างไรก็ตาม ผูน้ าคริ สเตียนก็ได้รู้ถึงพฤติการณ์ของ
เขาแล้ว แต่ก็ไม่ได้แพร่ งพรายอะไร ยังคงพบปะติดต่อกับเขาเพื่ออธิ ษฐานและศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน
อยูเ่ สมอ นับว่าผูน้ าคนนั้นได้ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของพระคัมภีร์ที่วา่ “จงช่ วยคนที่ อ่อนกาลัง” อย่างแท้จริ ง
เดี๋ยวนี้ เขาผูน้ ้ นั ได้กลายมาเป็ นผูน้ าซึ่ งได้รับการเคารพนับถือในหมู่คริ สเตียนทัว่ ไป ชายคนที่ได้ช่วยเขา
นั้นนับได้วา่ เป็ นผูท้ ี่มีความสังเกตดี และมีความรู ้สึกต่อการรับรู ้ความต้องการของผูอ้ ื่น
ท่านควรจะรู ้ความต้องการของผูท้ ี่ท่านนา ท่านควรจะรู ้วา่ ผูใ้ ดที่ตอ้ งการให้ท่านเอา “ไฟแยง
ก้ น” จึงจะวิง่ ทั้งจะต้องรู ้วา่ ผูใ้ ดที่ตอ้ งการให้ท่านช่วยเหนี่ยวรั้งไว้ บางคนมีความสามารถมากและ
ต้องการทางานอย่างแข็งขัน แต่บางคนก็ไม่ยอมแตะต้องงานใด ๆ ที่อยูเ่ หนื อความสามารถและฐานะ
ของตนเพียงเล็กน้อยคนประเภทนี้หากปล่อยไปตามสบาย จะปั ดผิดชอบโดยอ้างว่าตนไม่สามารถจะ
กระทาสิ่ งนั้น ๆ ได้
เหตุฉะนั้น ผูน้ าที่ดีจาเป็ นต้องมีสองสิ่ งนี้คือ (1) ความปรารถนาอย่างจริ งใจที่จะรับใช้ผอู ้ ื่น และ
(2) มีความรู ้สึกไวต่อการรับรู ้ความต้องการของผูอ้ ื่น หากท่านต้องการเป็ นผูน้ า คุณสมบัติดงั กล่าวนี้
เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะต้องมีอยูใ่ นชีวติ ของท่าน “เหตุฉะนั้น ขอพระองค์ทรงโปรดประทานแก่ทาสของ
พระองค์ให้มีใจที่จะเข้าใจในการพิพากษาไพร่ พลของพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะสังเกตได้ซ่ ึ งการดีและการ
ชัว่ เพราะว่าผูใ้ ดอาจจะพิพากษาไพร่ พลของพระองค์อนั ใหญ่ยงิ่ นี้ได้ (1 พงศ์กษัตริ ย ์ 9:10)
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บทที่ 5 ทาไมบางคนจึงเป็ นผู้นาทีด่ เี ลิศ
สิ่ งที่ดีเป็ นศัตรู ของสิ่ งที่ดีที่สุดหรื ออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าความดีเป็ นเครื่ องขัดขวางไม่ให้ไปถึง
ความดีที่สุด บ่อยครั้งเมื่อถามว่า การสอนพระคัมภีร์หรื อการประชุมนมัสการพระเจ้า หรื อการจัดงาน
ประกาศพระกิตติคุณได้ผลอย่างไรบ้าง จะมีคนตอบว่า “ได้ ผลดีทีเดียว” หรื อบางคนอาจตอบว่า “แย่
มาก!” การตอบเช่นนี้ ส่ วนใหญ่เป็ นเพียงการพูดแบบขอไปที หรื อไม่ให้ผฟู ้ ังเสี ยกาลังใจเท่านั้นเอง ซึ่ ง
แท้จริ งแล้ว ผูต้ อบได้พยายามตอบอย่างสุ ภาพว่า ได้ผลพอใช้ได้เท่านั้นเอง ฉะนั้นการที่ผนู ้ าบางคนมี
ความพึงพอใจในคาตอบเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่ารายการนั้นคงแย่จริ ง ๆ ซึ่ งอาจนาให้ประสบกับความ
ยุง่ ยากได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อผูน้ ารู ้วา่ ผูร้ ่ วมงานมีความเฉื่ อยชาก็ปล่อยไปตามเรื่ อง ไม่พยายาม
กระตุน้ ให้เกิดความกระตือรื อร้น
ตรงกันข้ามกับผูน้ าบางคนซึ่ งทางานได้ผลดีเด่น การจัดโปรแกรมแต่ละรายการน่าสนใจ มี
ชีวติ ชีวา และผูร้ ่ วมงานมีความกระตือรื อร้น ตื่นตัว และทางานได้ผล หากจะพิจารณาดูเบื้องหลังแล้ว
ท่านจะพบว่า ผูน้ าเหล่านั้นมีคุณสมบัติบางประการซึ่ งไม่มีอยูใ่ นตัวของบุคคลทัว่ ไป เขาเป็ นผูน้ าที่ดีเลิศ
ความดีเลิศ
คุณสมบัติที่จาเป็ นประการแรกในตัวผูน้ าที่ดีเด่น คือการตั้งปฏิภาณที่จะไปถึงความดีเลิศที่สุด
บุคคลที่เป็ นผูน้ าที่ดีเลิศได้น้ นั จะต้องเป็ นผูท้ ี่สู้ไม่ถอย
ทีน้ ีก็มีปัญหาว่าจะเริ่ มต้นพัฒนาคุณสมบัติ
เฉพาะตัวดังกล่าวได้ที่ไหน? และจะฝึ กฝนจนมีปฏิภาณท่ามกลางสิ่ งแวดล้อมที่บอกว่า “พอใช้ได้ก็
พอแล้ว” ได้อย่างไร? คาตอบก็คือจะต้องเริ่ มต้นกับพระเจ้าโดยตรง เขาจะต้องใคร่ ครวญมองเห็นความดี
เลิศของพระเจ้าในทุกแง่ทุกมุม
พระนามของพระเจ้ าดีเลิศ “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกข้าพเจ้า พระนาม
ของพระองค์ประเสริ ฐยิง่ ทัว่ โลกสักเท่าใด พระองค์ทรงเปล่งรัศมีในฟ้ าสวรรค์ให้ปรากฏแจ้ง” (สดุดี
8:1) “พากันสรรเสริ ญพระนามของพระเยโฮวาห์ เพราะมีพระนามของพระองค์แต่พระนามเดียวควรถูก
ยกย่องสู งสุ ด พระรัศมีของพระองค์ดารงอยูเ่ หนื อแผ่นดินโลกและเหนือฟ้ าสวรรค์” (สดุดี 148:13)
พระเมตตากรุ ณาของพระเจ้ าประเสริ ฐยิ่ง “ข้าแต่พระเจ้าพระกรุ ณาของพระองค์ประเสริ ฐมาก
ยิง่ จริ ง และมนุษย์ยอ่ มวางใจในร่ มปี กของพระองค์” (สดุดี 36:17)
ฤทธานุภาพของพระเจ้าใหญ่หลวงยิง่ “ท่านทั้งหลายจงสรรเสริ ญพระเยโฮวาห์ จงสรรเสริ ญ
พระองค์ในท้องฟ้ าที่สาแดงฤทธิ์ เดชของพระองค์ (สดุดี 150:17)
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ความรอดของพระเจ้ าดีเลิศ “นี่แน่ะ พระเจ้าเป็ นความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไว้วางใจและ
จะไม่มีความกลัวเลย เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงเป็ นกาลัง และเป็ นบทเพลงของข้าพเจ้าและ
พระองค์ทรงเป็ นความรอดของข้าพเจ้า ดังนั้นเจ้าจะตักน้ าออกจากบ่อน้ าพุแห่งความรอดด้วยความชื่น
ชมยินดีและในวันนั้นเจ้าจะกล่าวว่า จงขอบคุณพระเยโฮวาห์ จงออกพระนามของพระองค์ จงประกาศ
พระราชกิจของพระองค์ในหมู่ประชาชนทั้งหลาย จงอ้างว่าพระนามของพระองค์เป็ นที่เทิดทูน จงร้อง
เพลงสรรเสริ ญพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ได้ทรงกระทากิจอันประเสริ ฐเลิศ จงประกาศเรื่ องนี้ให้คน
ทัว่ โลกทราบ (อิสยาห์ 12:2-5)
พระราชกิจของพระเจ้าดีเลิศ “ดูกรฟ้ าสวรรค์ท้ งั หลาย จงฟัง แล้วเราจะกล่าว และแผ่นดินโลก
จงสดับถ้อยคาวาจาของเรา โอวาทของเราจะหยดลงมาดังน้ าฝน วาจาของเราจะตกดังน้ าค้าง ดังฝนตก
ปรอย ๆ อยูท่ ี่หญ้าอ่อน ดังห่ าฝนตกลงมาที่ตน้ ผักเขียวสด ด้วยเราจะประกาศพระนามพระเยโฮวาห์ จง
ถวายสาธุ การในความเป็ นใหญ่แก่พระเจ้าของเรา พระองค์เป็ นศิลา กิจการของพระองค์ดีรอบคอบ
เพราะทางทั้งปวงของพระองค์ยตุ ิธรรมพระองค์เป็ นพระเจ้าแห่งความจริ ง ปราศจากความอสัตย์ เป็ นผู ้
ชอบธรรมและซื่อสัตย์” (พระบัญญัติ 32:1-4)
พระมรรคาของพระเจ้ าดีเลิศ “ฝ่ ายพระเจ้า ทางดาเนินของพระองค์ดีรอบคอบ” (2 ซามูเอล
22:31)
นา้ พระทัยของพระเจ้ าดีเลิศ “เหตุฉะนั้น ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุ ณา
ของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวแด่พระองค์เป็ นเครื่ องบูชาอันมีชีวติ อยู่ อัน
บริ สุทธิ์ และเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิสมกับฝ่ ายวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย อย่า
ประพฤติตามอย่างชาวโลกนี้ แต่วา่ จงเปลี่ยนแปลงนิสัยเสี ยใหม่ เพื่อท่านจะได้สังเกต รู ้จกั น้ าพระทัย
ของพระทัยของพระเจ้าว่า อะไรดีอะไรเป็ นที่ชอบ และอะไรยอดเยีย่ ม”
ข้อพระธรรมคัมภีร์อื่น ๆ ก็คงเป็ นไปตามหัวข้อดังกล่าวเช่นกัน พึงพินิจพิจารณาในเรื่ องนี้ให้ดี
ความตั้งใจที่จะมุ่งไปสู่ สิ่งที่ดีเลิศของชีวติ ของผูน้ า เป็ นภาพสะท้อนของพระลักษณะประการหนึ่งของ
พระเจ้า คริ สเตียนหลายตนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่ องนี้อยูเ่ สมอ ๆ และมักจะย้า และนาไปปะปนกับความ
พยายาม “ฝ่ ายเนือ้ หนัง” และความทะเยอทะยาน “ฝ่ ายโลก” เรื่ องนี้หาเป็ นเช่นนั้นไม่ ตลอดทุกข้อของ
พระคัมภีร์เราสังเกตเห็นว่า เน้นในเรื่ องการเลียนแบบพระเจ้า หรื อการเป็ นเหมือนพระองค์
ตลอดชีวิตของกษัตริ ยด์ าวิด ท่านได้ให้คาพูดที่น่าสนใจไว้ประโยคหนึ่งเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
พระวิหาร ดังนี้ “กษัตริ ยด์ าวิดทรงดาริ วา่ ซาโลมอนราชบุตรของเรายังเยาว์วยั อยู่ และพระวิหารที่จะ
สร้างสาหรับพระเยโฮวาห์ ต้องทาให้งามอย่างยิง่ จะได้มีชื่อเสี ยงเลื่องลือไปทัว่ นานาประเทศทั้งปวง เรา
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จะเตรี ยมการไว้สาหรับพระวิหารนั้น” (2 โคริ นธ์ 22:5) เหตุใดกษัตริ ยย์ งั มีความรู้สึกรุ นแรงเกี่ยวกับเรื่ อง
นี้และเน้นว่าพระวิหารของพระเจ้าจะต้องทาให้ “งามอย่างยิง่ ?” ก็เพราะว่าพระวิหารของพระเจ้าเป็ น
ภาพสะท้อนของพระนามของพระองค์ ซึ่ งดีเลิศเหนือสิ่ งอื่นใดในพิภพ
พระธรรมข้อนี้เป็ นข้อเตือนใจที่เหมาะเจาะสาหรับผูน้ าหากสิ่ งที่ท่านกาลังกระทาอยูใ่ นพระ
นามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จงแน่ใจเถิดว่า ผลลัพธ์ยอ่ มปรากฏในรู ปดีโดยพระนามนั้น ซึ่ งจะเป็ นความ
“งามอย่างยิง่ ” ด้วย
ความปรารถนาที่จะกระทาสิ่ งต่าง ๆ ด้วยความดีเลิศคือ เป็ นเหมือนพระคริ สต์ พระคัมภีร์ได้
กล่าวถึงพระองค์วา่ “สรรพสิ่ งซึ่ งพระองค์ทรงกระทานั้นล้วนแต่ดี” (พระธรรมมาระโก 7:37) เป็ นเรื่ อง
น่าประหลาดที่ผนู ้ าคริ สเตียนเลียนแบบความเมตตากรุ ณาและความรักของพระคริ สต์
แต่กลับไม่มี
คุณสมบัติของพระองค์ในข้อดังกล่าวนี้เลย ข้าพเจ้าเคยพบหัวข้อคาสอนหลายข้อในวารสารคริ สตจักร
อย่างเช่น “เจริญรอยตามพระเยซู คริสต์ ” แต่การปฏิบตั ิกลับทะแยงไปคนละทาง สมาชิกหลายคนของ
คริ สตจักรประพฤติในสิ่ งที่ชวั่ ช้าน่าอาย ทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น
ข้าพเจ้าจาได้วา่ เคยฟังผูแ้ ทนคณะนาวีเกเตอร์ ในนิวซี แลนด์เล่าถึงงานก่อสร้างซึ่ งเขากาลังเริ่ ม
ดาเนินการในมลรัฐลอสแองเจลีส คณะนาวีเกเตอร์ กาลังก่อสร้างอาคารสานักงานใหม่ของคณะ เมื่อ
อาคารใกล้จะก่อสร้างเสร็ จ และคนงานกาลังทางานอยูท่ างประตูหลังซึ่ งเปิ ดออกไปสู่ ซอย พวกเขากาลัง
เร่ งรี บทางานเพื่อให้อาคารหลังนั้นเสร็ จทันก่อนที่ท่านดอสัน ทร็ อตแมน ผูก้ ่อตั้งคณะนาวีเกเตอร์ จะ
กลับมาในอีกไม่กีวนั ข้างหน้า
ท่านทร็ อตแมนเป็ นคน “เจ้าระเบียบ” ทาอะไรมีหลักมีเกณฑ์แน่นอน และงานก่อสร้าง
สานักงานแห่งนี้ก็เช่นกัน เขาได้ออกแบบและควบคุมงานอย่างพิถีพิถนั อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทางออก
ด้านหลังนั้นไม่ค่อยสาคัญเท่าไร เพราะเป็ นทางออกด้านซอยเล็ก ๆ เท่านั้น ประกอบกับพวกคนงานต้อง
เร่ งรี บทางาน งานก่อสร้างประตูหลังจึงสาเร็ จลงอย่างลวก ๆ
เมื่อทร็ อตแมนกลับมา ท่านมีความกระตือรื อร้นที่จะได้ชมรู ปโฉมของสานักงาน ท่านสารวจ
ตรวจสอบอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุม และกล่าวชมเชยการทางานของคนงานว่าทาได้ดี แต่ครั้นได้เห็น
ประตูหลัง ท่านจึงกล่าวว่า “จอห์น เราเห็นจะต้องเปลี่ยนประตูน้ ี เสี ยใหม่ละกระมัง”
“แต่เอ คุณทร็ อตครับ ประตูน้ ีเพียงแต่ออกสู่ ซอยเท่านั้นนะครับ”
“ครับ ผมทราบแล้ว” ทร็ อตตอบ “แต่เมื่อเราทาสิ่ งใดเพื่อพระเจ้า ประตูหลังก็จะต้องดีเท่ากับ
ประตูหน้าเหมือนกัน”
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ข้าพเจ้าคิดถึงคาพูดประโยคนั้นเสมอ และรู ้สึกประหลาดใจว่า อะไรหนอที่ดลใจให้ทร็ อตคิด
เช่นนั้น
ข้าพเจ้าคิดเอาเองว่าอาจเป็ นเพราะท่านรู ้วา่ พระเจ้าทอดพระเนตรประตูหลังเช่นเดียวกับ
ทอดพระเนตรประตูหน้า แม้วา่ มนุษย์จะไม่เป็ นเช่นนั้น
เลขานุการของทร็ อตกล่าวถึงความ “เจ้าระเบียบ” ของท่านในการอ่านและตอบจดหมายศิษยาภิ
บาลตามคริ สตจักรต่าง ๆ ที่ได้เขียนจดหมายแจ้งให้คณะนาวีเกเตอร์ ทราบว่า พวกเขาได้รับการหนุน
น้ าใจจากจดหมายของคณะนาวีเกเตอร์ บางคนถึงกับกล่าวว่า ความเอาใจใส่ ของคณะนาวีเกเตอร์ บาง
คนถึงกับกล่าวว่า
ความเอาใจใส่ ของคณะนาวีเกเตอร์ เช่นนี้ เป็ นตัวอย่างทาให้เขาระมัดระวังในการ
จัดพิมพ์จุลสารคริ สตจักรขึ้นอย่างมีระเบียบนับได้วา่ เป็ นการยกระดับมาตรฐานของพวกเขาให้ปรากฏ
แก่มหาชนอย่างใหญ่หลวงทีเดียว
ในระหว่างการประชุมสัมมนาภาคฤดูร้อน ณ สานักงานใหญ่ของคณะนาวีเกเตอร์ ในตอน
ปลายสัปดาห์หลังจากที่ได้ศึกษาอบรมกันอย่างเคร่ งเครี ยด ข้าพเจ้าเคยตั้งคาถาม ถามผูเ้ ข้าร่ วมประชุมว่า
“ในการสัมมนาตลอดสัปดาห์ที่ผา่ นมานี้ ท่านได้รับการหนุนใจจากอะไรมากที่สุด?”
คาตอบส่ วนใหญ่เป็ นเช่นนี้
“ความขยันขันแข็งของเด็กหนุ่ม ๆ ซึ่ งได้ช่วยกันเช็ดพื้น”
“ผมอัศจรรย์ใจในวิธีการรักษาสถานที่ของคุณ”
“ผมได้รับการหนุนใจอย่างแท้จริ งจากการที่ได้เห็นเด็กหนุ่มเหล่านั้นทาความสะอาดหน้าต่าง
โบสถ์”
อิทธิพลของคนคนเดียว ซึ่ งได้ยนื กรานว่าทุกสิ่ งจะต้องทาด้วยความดีเลิศยังคงอยู่ แม้ชีวติ ของ
เขาจะหาไม่แล้วก็ตาม
ในคาอุปมาเรื่ องเงินตะลันต์ บ่าวที่ซื่อสัตย์ได้รับการยกขึ้นมาชมเชย ส่ วนบ่าวที่เกียจคร้านนั้น
นอกจากจะถูกประจานแล้วยังถูกตราหน้าว่าเป็ นคนชัว่ ช้าอีกด้วย (ดูมทั ธิ ว 25:14-30) นอกจากนั้น
อาจารย์เปาโลยังได้กล่าวตักเตือนไว้ดว้ ยว่า “อย่าเกียจคร้าน จงรุ่ งโรจน์ในพระคริ สต์ จงปฏิบตั ิพระเจ้า”
(พระธรรมโรม 12:11)
พระเจ้าทรงกระทาพระราชกิจในชีวติ ของเราอย่างน้อยที่สุด 7 ทาง ในอันที่จะทาให้เรามีความ
มุ่งมัน่ ไปสู่ ความดีเลิศ
(1) โดยการช่ วยให้ เราตระหนักถึงความอ่ อนแอของเรา “พระองค์จึงตรัสแก่ขา้ พเจ้าว่า “ความ
กรุ ณาของเรามีพอสาหรับเจ้าแล้ว เพราะโดยความอ่อนแอของเจ้า เดชของเราจึงปรากฏมีฤทธิ์ ข้ ึนเต็ม
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ขนาด เหตุฉะนั้นข้าพเจ้ายังภูมิใจในความอ่อนแอของข้าพเจ้า เพื่อฤทธิ์ เดชของพระคริ สต์จะได้สถิตอยู่
ในข้าพเจ้า” (2 โคริ นธ์12:9)
(2) โดยคาอธิ ษฐานของผู้อื่น “เอฟาฟรัศ ผูเ้ ป็ นคนหนึ่งในพวกท่าน และเป็ นคนรับใช้ของพระ
เยซูคริ สต์ ฝากคาคานับมายังท่านทั้งหลาย เขาสู ้อธิ ษฐานเผื่อท่านทั้งหลายอยูเ่ สมอหวังจะให้ท่าน
ทั้งหลายยัง่ ยืนจนถึงที่สาเร็ จและบริ บูรณ์ในการซึ่งชอบพระทัยพระเจ้าทุกสิ่ ง” (พระธรรมโคโลสี 4:12)
(3) โดยการศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน หรื อหนุ่นน้ าใจด้วยข้อพระคัมภีร์ “คือทั้งกลางวันและ
กลางคืน เราก็ได้อธิ ษฐานมากมาย เพื่อจะได้เห็นหน้าท่านทั้งหลาย และจะได้เพิ่มเติ่มความเชื่อของท่าน
ซึ่งยังบกพร่ องอยูใ่ ห้บริ บูรณ์” (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 3:10)
(4) ขณะที่เราศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเอง “พระคัมภีร์ทุกตอนพระเจ้าได้ทรงประสาทให้ยอ่ ม
เป็ นประโยชน์สาหรับสั่งสอนสาหรับตักเตือน สาหรับดัดแปลงคนให้ดีข้ ึน และสาหรับสอนให้รู้คน
ความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะได้เป็ นผูร้ อบคอบ คือเป็ นผูท้ ี่ได้ถูกเตรี ยมไว้พร้อมแล้วสาหรับ
การดีทุกอย่าง” (พระธรรม 2 ทิโมธี 3:16-17)
(5) โดยความทุกข์ ยาก “และพระเจ้าผูป้ ระกอบบริ บูรณ์ดว้ ยบรรดาพระคุณ ผูไ้ ด้ทรงเรี ยกให้
ท่านทั้งหลายเข้าในสง่าราศีนิรันดร์ ในพระเยซูคริ สต์ ท่านทั้งหลายทนทุกข์อยูห่ น่อยหนึ่งแล้วพระองค์
เองจะทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายถึงที่สาเร็ จ ให้ต้ งั มัน่ คงและทาให้ท่านมีกาลังมากขึ้น (พระธรรม 1 เป
โตร 5-10)
(6) โดยการให้ เรามีใจปรารถนามีความบริ สุทธิ์ “ดูก่อนท่านผูเ้ ป็ นที่รัก เมื่อเรามีคาสัญญา
เช่นนั้นแล้ว ให้เราชาระตัวของเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่างแห่งเนื้ อหนังและวิญญาณจิตและให้เรา
กระทาความบริ สุทธิ์ ให้สาเร็ จโดยความเกรงกลังพระเจ้า” (พระธรรม 2 โคริ นธ์ 7:1)
(7) โดยความปราถนาที่จะมีชีวิตที่เกิดผลได้ โน้ มนาเราให้ ไปสู่ความสมบูรณ์ “ที่ตกกลางหนาม
นั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยนิ แล้วก็ออกไป และความปรารถนาปรารมภ์ และทรัพย์สมบัติและความ
สนุกสนานแห่งชีวติ ก็ปกคลุมหุ ม้ ห่อเขา และ และของเขาจึงม้วนไป” (ลูกา 8:14)
ข้อควรระวังที่จาต้องกล่าวไว้ตรงนี้ก็คือ ประการแรก เราจะต้องสารวจความปรารถนาของเรา
ความดีเลิศเพื่อเห็นแก่ตวั นั้น ไม่ใช่มาตรฐานของเรา แต่จะต้องเป็ นความดีเลิศเพื่อเห็นแก่พระคริ สต์
ข้าพเจ้าแต่งงานมา 27 ปี แล้ว กับหญิงผูง้ ามพร้อม ข้าพเจ้ารู ้สึกละอายแก่ใจที่จะต้องบอกให้ท่าน
ทราบว่า ข้าพเจ้ามักจะลืมวันครบรอบแต่งงานของข้าพเจ้าแทบทุกปี แต่เมื่อข้าพเจ้าระลึกได้ ข้าพเจ้าก็จะ
ซื้ อดอกกุหลาบมาให้ภรรยาข้าพเจ้า คราวนี้ลองคิดดูซิวา่ ภรรยาข้าพเจ้าจะรู ้สึกเช่นไร หากข้าพเจ้าก้าว
เข้าประตูบา้ นในวันครบรอบแต่งงานและกล่าวว่า “สวัสดีที่รัก นี่ไงล่ะดอกกุหลาบแสนสวย ซึ่ งพี่เคย
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มอบให้นอ้ งเป็ นประจาทุกปี เอ้านี่ อีกช่อหนึ่ง พี่ขอมอบให้นอ้ ง เนื่ องในวันครบรอบแต่งงานของเรา
ตรงเวลาเผงเชียวไหมล่ะ พี่รู้สึกว่าเป็ นหน้าที่ที่พี่จะต้องมอบให้แก่นอ้ งเป็ นธรรมเนียมเช่นนี้ จงชื่นชม
กับมันเถิด” ลองคิดดูเถิดว่า ผลจะแตกต่างกันอย่างไร? หากข้าพเจ้าให้ดอกกุหลาบเพราะเห็นว่าเป็ น
ธรรมเนียมที่จะต้องให้ในวันครบรอบแต่งงานดอกกุหลาบที่ให้น้ นั ก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลย
ทีน้ ีขา้ พเจ้าจะขอเล่าถึงปี หนึ่งที่ขา้ พเจ้าลืมวันครบรอบแต่งงานไปเสี ยสนิทเลย สามวันต่อมา
ข้าพเจ้ารู ้สึกใจหายวาบ เมื่อนึกขึ้นมาได้วา่ วันแต่งงานของเราได้เวียนมาบรรจบและเลยมาแล้วตั้งสาม
วัน ข้าพเจ้าจึงรี บลนลานไปซื้ อกุหลาบมาได้ช่อหนึ่งถือซ่อนไว้ขา้ งหลังและขึ้นไปหาภรรยาข้าพเจ้าบน
บ้าน และพูดกับเธอว่า “สวัสดี สุ ดที่รักของพี่ น้องคงจะรู ้แล้วซิ นะว่าพี่ได้ทาอะไรผิดพลาด พี่งงจริ ง ๆ
ทาไมหนอน้องของพี่จึงทาอะไร ๆ ถูกใจพี่ทุกอย่าง สุ ดที่รักจ๊ะ พี่ขอมอบกุหลาบนี้ให้นอ้ ง พี่รักน้อง
อย่างสุ ดหัวใจ และต้องขออภัยด้วยที่จาวันนั้นไม่ได้จริ ง ๆ โปรดให้อภัยพี่อีกสักครั้งเถอะนะ”
ขอถามอีกครั้งเถิด ท่านคิดว่าคราวนี้เป็ นเช่นไร? ภรรยาของข้าพเจ้ามีความยินดีเหมือนได้
ของขวัญที่โปรดปราน ทาไมจึงเป็ นเช่นนั้นไปได้? ข้าพเจ้าไม่ตรงต่อเวลา ข้าพเจ้าลืมสนิทจนเลยวัน
ครบรอบแต่งงานไปตั้งหลายวัน แต่เหตุใดภรรยาของข้าพเจ้าจึงเกิดความรู ้สึกเช่นนั้น? ตัวอย่างแรก
ข้าพเจ้าตรงเวลาและให้ของขวัญอย่างถูกต้องตามธรรมเนียมทุกประการ แต่ภรรยาข้าพเจ้ากลับรู ้สึกเฉย
ๆ ผิดกับอย่างที่สอง ข้าพเจ้าทาผิดพลาดหลายอย่าง แต่ผลแทนที่จะร้ายกลับกลายเป็ นดี ทาไมหรื อ? ก็
ความปรารถนายังไงล่ะที่ทาให้ผลแตกต่างกัน
สิ่ งที่สองที่จะต้องจดจาไว้ให้มนั่ ก็คือว่า มีบุคคลเพียงผูเ้ ดียวในโลกนี้ที่ได้กระทาทุกสิ่ งทุกอย่าง
ได้ผลสมบูรณ์ แน่ละบุคคลผูน้ ้ นั คือพระเยซู เมื่อได้จดจาเช่นนั้นแล้ว จงอ่านพระธรรมฮีบรู 13:20-21
อย่างพินิจพิเคราะห์ “ขอพระเจ้าแห่งสันติสุขผูไ้ ด้ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าของเราเป็ นขึ้นมาจากตายคือ
พระองค์ผทู ้ รงเป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะอันเลิศโดยโลหิ ตแห่งคาสัญญาไมตรี นิรันดร์ ทรงกระทาให้ท่านทั้งหลาย
เป็ นคนสาเร็ จถ้วยถี่ในการดีทุกอย่างเพื่อจะได้ประพฤติตามพระทัยของพระองค์ และทรงตกแต่งเรา
ทั้งหลายให้เป็ นที่ชอบพระทัยต่อคลองพระเนตรของพระองค์โดยพระเยซูคริ สต์ จงถวายสง่าราศีแด่
พระองค์น้ นั สื บๆ ไปเป็ นนิตย์ อาเมน” ผูเ้ ขียนพระธรรมเล่มนี้ได้วางมาตรฐานไว้วา่ “ทรงกระทาให้ท่าน
ทั้งหลายเป็ นคนสาเร็ จถ้วยถี่ในการดีทุกอย่าง เพื่อจะได้ประพฤติตามพระทัยของพระองค์”
มีใครบ้างไหมที่ทาได้สาเร็ จเช่นนั้น และอาจทาได้อย่างไร? คาตอบก็คือ “โดยพระเยซู คริสต์ ”
เพราะพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูเ้ ดียวเท่านั้นที่ได้กระทาทุกสิ่ งทุกอย่างสาเร็ จมาแล้วด้วยดี ตลอดชัว่ พระ
ชนมชีพ เหตุฉะนั้นความหวังเพียงประการเดียวของข้าพเจ้าที่จะได้รับมาตรฐานความดีเลิศเหมือนอย่าง
พระคริ สต์ก็คือยอมสงบนิ่งอยูใ่ นอ้อมพระหัตถ์ของพระเยซูคริ สต์ และให้พระองค์ทรงพระชนม์อยูใ่ น
55

ชีวติ เรา หยาดเหงื่อและแรงกายไม่ทาให้สาเร็ จความเพียรพยายามด้วยตนเองและความคิดทางปรัชญาก็
ไม่อาจช่วยให้ได้รับความสาเร็ จเช่นกัน แต่โดยพระเยซูคริ สต์เท่านั้นท่านจะเป็ นคนสาเร็ จถ้วยถี่ในการดี
ทุกอย่างได้
พระองค์ผทู้ รงเป็ น “ผู้เริ่มและผู้ทาให้ สาเร็จ” พระองค์ทรงคอยรับความผิดหวังและความ
ล้มเหลวของเราสู่ พระเจ้าและเปลี่ยนให้เป็ นความสาเร็ จอันน่าชื่นชมโสมนัสซึ่ งนาสง่าราศีมาพระองค์ผู ้
ทรงกระทาทุกสิ่ งทุกอย่างสาเร็ จด้วยดีมาแล้วนั้นกาลังคอยท่าที่จะ “ทรงกระทาให้ท่านทั้งหลายเป็ นคน
สาเร็ จถ้วนถี่ในการดีทุกอย่าง......และตกแต่งเราทั้งหลายให้เป็ นที่ชอบพระทัย” พระเจ้า
ความคิดริเริ่ม
คุณสมบัติประการที่สองของผูน้ าผูป้ ระสบความสาเร็ จ คือ ความคิดริ เริ่ ม เขาไม่ยอมคอยตาม
คนอื่น หรื อรอให้ผอู ้ ื่นทาก่อนแล้วตนจึงค่อยทาตาม เขาเป็ นผูท้ ี่พยายามขวนขวายคิดสร้างสรรค์สิ่งนั้น
สิ่ งนี้ข้ ึนก่อนใคร ๆ บางคนไม่กล้ารับภาระเป็ นผูน้ าเพราะเขารู ้วา่ ผูน้ าจะต้องเป็ นผูร้ ิ เริ่ มงานทุกชิ้นขึ้น
ก่อนผูอ้ ื่นจึงจะทาตาม ซึ่ งเป็ นภาระที่หนักมาก เปรี ยบเสมือนผูน้ าวงดนตรี ตอ้ งคอยให้จงั หวะดนตรี ทุก
ชิ้น ผูน้ าที่ดีจาเป็ นต้องมีคุณสมบัติดงั กล่าวนี้ และเต็มใจที่จะกระทาสิ่ งต่าง ๆ โดยความคิดริ เริ่ มของ
ตนเอง
พระคัมภีร์ได้ให้ตวั อย่างไว้มากมายเกี่ยวกับคนที่ใช้ความคิดริ เริ่ มในการทาให้พระประสงค์ของ
พระเจ้าสาเร็ จในชีวิตของเขาอย่างเช่น
กษัตริ ยด์ าวิดทรงเลือกโยอาบให้เป็ นแม่ทพั ของพระองค์ดว้ ย
เหตุผลดังนี้ “ดาวิดจึงมีพระราชดารัสว่า ผูใ้ ดตีพวกยะบูศได้ก่อน เราจะตั้งผูน้ ้ นั ให้เป็ นแม่ทพั ใหญ่ ฝ่ าย
โยอาบบุตรของนางซะรู ยาได้ยกขึ้นไปตีก่อนจึงได้ตาแหน่งเป็ นแม่ทพั ” (พระธรรม 1 พงศาวดาร 11:6)
อิสยาห์ก็เป็ นอีกคนหนึ่งที่ได้สละยศฐาบรรดาศักดิ์ เพื่อมาเป็ นกระบอกเสี ยงของพระเจ้าในยุคของท่าน
“และข้าพเจ้าได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะใช้ผใู้ ดไปแทนเรา” และข้าพเจ้าจึงกล่าว
ว่า “ข้ าพเจ้ าอยู่ที่นี่ ทรงใช้ ข้าพเจ้ าเถิด”
เป็ นที่แน่ชดั แล้วว่า ความคิดริ เริ่ มเป็ นคุณสมบัติที่จาเป็ นของผูน้ า สมมุติวา่ เกิดพายุฝนพัด
กระหน่ าในคืนวันประชุมอธิ ษฐาน ขณะนั้นมีคริ สเตียนที่เข้มแข็งสองสามคนนัง่ อยูใ่ นที่ประชุมเปิ ดไฟ
สว่าง และรอคอยว่าเมื่อไหร่ ศิษยาภิบาลจะมาสักที เขาไม่รู้วา่ ศิษยาภิบาลจะมาหรื อไม่ หรื อเป็ นตายร้าย
ดีประการใด ขณะนั้นตัวศิษยาภิบาลเองก็กาลังเดินทางจะไปร่ วมประชุมอธิ ษฐานเช่นกัน แต่เนื่ องจาก
ฝนตกหนัก รถยนต์พาหนะเกิดเครื่ องยนต์ขดั ข้อง แก้เท่าไรก็ไม่หาย และเวลาก็ล่วงไป ๆ ทุกที
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ย้อนกลับมาที่คริ สตจักรอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างนั้นสมาชิกที่กาลังนัง่ รอศิษยาภิบาลของเขาที่จะมา
เปิ ดประชุมเริ่ มจะสงสัยเสี ยแล้วว่าศิษยาภิบาลจะติดฝน ในที่สุด สมาชิกคนหนึ่งตัดสิ นใจยืนขึ้นและ
เสนอให้ผทู้ ี่มาประชุมร้องเพลงไปพลาง ๆ ก่อน เขาเริ่ มเลือกเพลงและนาในการร้อง ในกรณี เช่นนี้ ไม่
ว่าชายคนนี้จะเคยเป็ นผูน้ าการประชุมมาก่อนหรื อไม่ก็ตาม เขาก็ได้กลายเป็ นผูน้ าไปแล้ว เขาอาจจะมี
ความชานาญหรื อไม่ก็ได้ เพียงแต่เขาตัดสิ นใจยืนขึ้นเป็ นคนแรกเท่านั้น เขาก็กลายเป็ นผูน้ าไปเสี ยแล้ว
เขาอาจจะทาหน้าที่ได้ดีหรื อไม่ก็ตาม ก็นบั ได้วา่ เขาเป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความคิดริ เริ่ มจึง
เป็ นความรับผิดชอบประการหนึ่งของผูน้ า
แน่ละ คริ สเตียนทุกคนควรจะใช้ความคิดริ เริ่ มในการถวายตัวรับใช้งานของพระเจ้า พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ได้ช้ ีให้เห็นว่าใครก็ตามแม้ไม่ได้เป็ นผูน้ าโดยตรง ก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างท่วมท้น
และพระเจ้าทรงใช้คนเหล่านั้นได้อย่างใหญ่หลวงเพราะเหตุวา่ เมื่อพระเจ้าทรงเรี ยกใช้เขา เขารี บขานรับ
ทันที
ริ บะคาได้เป็ นภรรยาของยิศฮาคและเป็ น “มารดาของคนนับล้าน ๆ” เพราะเธอใช้ความคิดริ เริ่ ม
ในการรับใช้คนต้นเรื อนของอับราฮัม เธออาสาที่จะตักน้ าจากบ่อให้แก่คนต้นเรื อน ไม่เพียงเท่านั้นยังตัก
ให้อูฐของเขากินด้วย และการกระทาของเธอได้เป็ นเครื่ องพิสูจน์วา่ เธอเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็ น
เจ้าสาวของยิศฮาค (ดูปฐมกาล 24:15-21) จุดสาคัญที่มีส่วนทาให้เกิดการอัศจรรย์ใหญ่ในการเลี้ยงคน
เป็ นพัน ๆ นั้น เพราะเด็กเล็ก ๆ ผูน้ ้ นั ก้าวออกมาข้างหน้า และยอมมอบอาหารของเขาเพื่อเลี้ยงคนทั้ง
ปวง (ดูยอห์น 6:9-11)
แต่ยงั มีตวั อย่างที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุดในพระคัมภีร์ นัน่ ก็คือ “พระเจ้าเอง” ได้บอกแต่แรกแล้วว่า พระ
เจ้าได้ทรงเยีย่ มเยียนคนต่างชาติ
เพื่อจะทรงเลือกพวกหนึ่งออกจากเขาทั้งหลายให้ถือพระนามของ
พระองค์” (พระธรรมกิจการ 15:14) โดยลาพังตนเองแล้วคนต่างชาติจะไม่มีวนั มาหาพระองค์ได้เลย
พระเจ้าจึงได้ทรงใช้ความริ เริ่ ม “แต่ฝ่ายพระเจ้าได้ทรงสาแดงความรักแก่เราทั้งหลายคือขณะเมื่อเรา
ทั้งหลายเป็ นคนบาป พระคริ สต์ได้ทรงยอมตายแทนเรา” (พระธรรมโรม 5:8) การใช้ความคิดริ เริ่ มจึง
เป็ นคุณลักษณะที่เหมือนพระเจ้า
ผูน้ าจะต้องตื่นตัวในการใช้ความคิดริ เริ่ มในหลาย ๆ ทาง ทางที่หนึ่ง (ตามที่ได้เสนอแนะไว้
แล้ว) ก็คือ ในด้านการรับภาระอาจารย์เปาโลเป็ นตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ที่สุดในเรื่ องนี้ เรื อลาที่ท่าน
โดยสารไปกรุ งโรมเกิดอับปางที่เกาะเมลีเต ชาวเกาะได้ให้การต้อนรับขับสู ้แก่ผรู ้ อดชีวติ เป็ นอย่างดี
“เขาก่อไฟไว้รับเราทั้งหลายเพราะฝนตกและหนาว เมื่อเปาโลเก็บกิ่งไม้มดั หนึ่งมาใส่ ไฟ มีงูพิษตัวหนึ่ง
ออกมา เพราะถูกความร้อน กัดมือของเปาโลติดอยู”่ (พระธรรมกิจการ 28:2-3) อาจารย์เปาโลผูม้ ีอาวุโส
57

กว่า กลับยอมรับภาระเป็ นผูเ้ ก็บกิ่งไม้ใส่ ไฟเพื่อคนอื่น ๆ ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าขณะนั้นท่านคงจะ
อ่อนเพลียเช่นเดียวกับผูท้ ี่รอดชีวติ เหล่านั้นแต่ท่านก็ยงั ริ เริ่ มที่จะรับใช้ผอู ้ ื่น เช่นเดียวกับที่พระเยซูคริ สต์
ได้ทรงกระทาเมื่อยังทรงพระชนม์ชีพอยูใ่ นโลกนี้
ผูน้ าชั้นศึกษาพระคัมภีร์สาหรับวัยรุ่ นในเมืองของเราเป็ นเด็กหนุ่มซึ่ งยอมอุทิศตัวในการรับใช้
ผูอ้ ื่นอย่างแท้จริ ง เขาใช้รถส่ วนตัวพาเพื่อน ๆ ไปทากิจการของคริ สตจักรและของชั้นเรี ยนอยูเ่ สมอ เขา
เป็ นผูน้ าชั้นศึกษาพระคัมภีร์ที่ต้ งั ใจจริ ง และไม่วา่ ใครจะเรี ยกหาเรี ยกใช้เวลาไหน เขาก็พร้อมเสมอ
ข้าพเจ้าขอยอมรับด้วยความสัตย์จริ งว่า ไม่เคยรู ้สึกประทับใจเด็กหนุ่มคนไหนเท่าคนนี้
เมื่อใกล้วนั คริ สมาส เพื่อนในชั้นเรี ยนสองคนร่ วมหารื อกันว่าจะให้ของขวัญแปลก ๆ แก่เขา ทั้ง
สองคนไม่ได้บอกเล่าเรื่ องนี้ให้ใครรู ้ เขาทั้งสองตรงไปที่ศูนย์สรรพสิ นค้าแห่งหนึ่ง และได้ซ้ื อของขวัญ
ชิ้นหนึ่งพร้อมกับห่ อเรี ยบร้อย เมื่อถึงวันคริ สตมาสก็มอบของขวัญให้แก่เขา เขาได้แก้ห่อออกก็พบว่า
เป็ นถ้วยรางวัลทาด้วยเงิน มีขอ้ ความจารึ กไว้วา่ “แด่ ผ้ รู ับใช้ ผ้ ยู งิ่ ใหญ่ อนั ดับสองของโลก”
ชีวติ และความประพฤติของเขาเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั เรี ยนในชั้น และทุกคนก็กาลังแสดงให้
เห็นถึงนิมิตหมายของความเจริ ญก้าวหน้าในงานด้านนี้ นับได้วา่ ความคิดริ เริ่ มของเขากาลัง “ปันผล”
ให้แก่ผอู ้ ื่น
ทางที่สองในการที่จะใช้ความคิดริ เริ่ มก็คือ การรี บคืนดีกนั โดยเร็ ว พระคัมภีร์สองข้อให้
แนวทางที่แจ่มชัดในงานของเขา “จงวางเครื่ องบูชาไว้ที่หน้าแท่น แล้วไปคืนดีกนั กับพี่นอ้ งผูน้ ้ นั
เสี ยก่อน จึงค่อยมาถวายเครื่ องบูชาของท่าน” (พระธรรมมัทธิว 5:23-24) “หากว่าพี่นอ้ งของท่านผูห้ นึ่ง
ทาผิดต่อท่าน จงไปแจ้งความผิดนั้นแก่เขาสองต่อสองเท่านั้น ถ้าเขาฟังท่าน ก็จะคืนดีเป็ นพี่นอ้ งกันอีก”
(พระธรรมมัทธิว 18:15) หากท่านมีเรื่ องขุ่นเคืองกับพี่นอ้ งและพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านนึกได้ ท่านควร
จะเป็ นฝ่ ายริ เริ่ มที่จะไปขอโทษเขา ในทางตรงข้าม หากผูอ้ ื่นมีเรื่ องขุ่นเคืองกับท่าน ท่านก็ควรริ เริ่ มที่จะ
ไปหาเขาและพยายามพูดให้เขาเข้าใจในตัวท่าน สรุ ปแล้วไม่วา่ เป็ นกรณี ใด ท่านจะต้องเป็ นฝ่ ายริ เริ่ มคืน
ดีก่อนเสมอ
แน่ละ เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่ทาได้ยากที่สุดในโลก โดยเฉพาะผูท้ ี่เป็ นผูน้ า มิชชันนารี หลายคนเคย
เล่าให้ขา้ พเจ้าฟังว่า พวกเขาเคยประสบกับเรื่ องนี้ในระหว่างการทางานหลายครั้ง และรู ้สึกว่าเป็ นการ
ยากยิง่ ที่จะทาได้ อุปสรรคประการสาคัญก็คือ ความอวดตัว แต่เมื่อพวกเขาตั้งใจที่จะถ่อมตัวและริ เริ่ ม
คืนดี พระเจ้าก็ได้ประทานความสุ ข ความสบายใจ และอวยพรแก่เขา
กลลวงประการหนึ่งของพญามารคือ การทาให้ผนู ้ าคิดว่าหากเขาถ่อมตัว และไปหาสมาชิกใน
กลุ่มเพื่อขออภัย หรื อไกล่เกลี่ยในบางเรื่ องจะทาให้ถูกคนดูหมิ่นดูแคลนเอาได้ แต่ความจริ งย่อมจะหนี
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ความจริ งไปไม่พน้ เพราะการที่ผนู ้ ากระทาเช่นนั้นย่อมนับว่าเป็ นการกระทาที่ดีที่สุดแล้ว และใคร ๆ ก็
ย่อมจะทราบดี ด้วยวิธีน้ ีผนู ้ ามักจะชนะใจผูต้ ามที่ซื่อสัตย์จงรักภักดี เพื่อนที่ดีและผูช้ ่วยงานที่สัตย์ซื่อ
ทางที่สามที่จะใช้ความคิดริ เริ่ ม ก็คือการแสวงหาความรู ้ “ความมุ่งหมายในใจคนลึกเหมือนน้ า
ลึก แต่คนที่มีความเข้าใจจะยกขึ้นมาได้” (พระธรรมสุ ภาษิต 20:5) งานของพวกผูน้ าเป็ นงานที่ละเอียด
และซับซ้อน และผูน้ าย่อมไม่อาจที่จะรู ้ไปหมดเสี ยทุกสิ่ ง เหตุฉะนั้นเขาจึงควรที่จะแสวงหาผูร้ ู ้และ
เรี ยนรู ้จากผูร้ ู ้เหล่านั้น
เรื่ องนี้ก็เช่นกัน อุปสรรค์อยูท่ ี่ความอวดตัว ข้าพเจ้าเองก็เคยประสบกับเรื่ องนี้มาแล้วและยังคง
จาได้ดี ครั้งนั้นข้าพเจ้าถูกสับเปลี่ยนหน้าที่จากมิชชันนารี มารับผิดชอบงานในสานักงานใหญ่ ข้าพเจ้า
ไม่สนใจที่จะใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู ้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ใหม่น้ ี จึงทาให้ไม่คอยแน่ใจว่า
ข้าพเจ้าต้องทาอะไรต่อไป ข้าพเจ้าได้เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึ กษาหารื อในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่ ง
ข้าพเจ้ามีความรู ้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ข้าพเจ้าลังเลใจที่จะยอมรับมติและมักตั้งปัญหาถามเสมอ ข้าพเจ้า
คิดว่าคณะกรรมการคงคิดว่าข้าพเจ้ามีความรู ้ แต่มาเกิดฉุ กคิดขึ้นได้วา่ การถามบ่อย ๆ เช่นนั้นเป็ นการ
อวดความโง่ให้เขารู ้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงยอมโง่ต่อไป โดยปิ ดปากเงียบไม่ยอมถามและไม่สนใจศึกษา
ค้นคว้า
อีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าได้รับการทาบทามให้เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการการคลัง ในที่ประชุม
นั้นได้มีการกล่าวถึง ภ.ง.ด. แต่หลายเดือนหลังจากนั้น ข้าพเจ้าจึงเพิ่งรู ้วา่ คาย่อซึ่ งที่ประชุมใช้น้ นั
หมายถึง ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ท่านคงพอจะนึกภาพได้วา่ ข้าพเจ้าจะมีคุณค่าต่อที่ประชุมนั้นสักเท่าไร
หากข้าพเจ้าลืมความอวดตัวเสี ยและใช้ความริ เริ่ มในการถามปั ญหาบางประการ ข้าพเจ้าก็อาจจะเป็ น
ประโยชน์ต่อที่ประชุมบ้าง แต่ขา้ พเจ้าหาได้เป็ นเช่นนั้นไม่ ผูน้ าทั้งหลายจะต้องไม่ประพฤติอย่าง
ข้าพเจ้า
เขาจะต้องมีความกระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู้หรื อข้อมูลที่จะเป็ นประโยชน์ในการ
ดาเนินงานของเขาอย่างถูกต้อง เขาจะต้องตั้งปั ญหาถาม และจะต้องตั้งใจเรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่น
คาว่า ความคิดริ เริ่ มนี้ อาจจากัดความได้วา่ หมายถึงความคิดที่จะทางานใด ๆ เป็ นอันดับแรก
ทาอย่างไรผูน้ าจึงจะได้ความคิดเช่นนี้ ? ทาอย่างไรบุคคลจึงจะกลายเป็ นผูน้ าที่มีการกระทาอันเป็ นการ
ริ เริ่ ม สิ่ งที่เขาอาจทาได้ผลดีที่สุดเห็นจะได้แก่การพยายามฝึ กตัวเองให้มองไปข้างหน้าอยูเ่ สมอ ผูน้ าย่อม
ได้ชื่อว่าเป็ นผูท้ ี่มองเห็นเหตุการณ์ได้กว้างไกล และสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ดีกว่าคนอื่น
หากบุคคลใดหมัน่ ฝึ กฝนตนให้รู้จกั มองไปข้างหน้าอยูเ่ สมอ บุคคลนั้นจะได้รับผลดี 2 ประการ
ในการทางานของเขา
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ประการแรก จะนาให้เขาพ้นจากปั ญหายุง่ ยาก เขาจะหลบหลีกขวากหนามต่าง ๆ ได้ เขา
สามารถถามตัวเองได้วา่ ถ้าเราทาสิ่ งนี้น่าจะเกิดอะไรขึ้น? หรื ออีกนัยหนึ่ง การกระทาเช่นนั้นจะนาไปสู่
ที่ใด? เมื่อสิ่ งนั้นเกิดขึ้น จะทาให้เกิดผลอย่างนี้หรื อไม่? เราต้องการผลอย่างนั้นหรื อไม่? ถ้าไม่ ก็จง
อย่าได้เริ่ มต้นในทางนั้นเลย
ประการทีส่ อง การมองไปข้างหน้า ช่วยให้ผนู ้ าสามารถตั้งเป้ าหมายสาหรับตนเองและกลุ่มของ
เขาได้ เขาจะสามารถคิดในทางที่ดีที่สุดที่จะได้รับความสาเร็ จตามเป้ าหมายนั้น ๆ และริ เริ่ มการกระทา
การตามแนวทางนั้น ๆ
ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนี้ แสดงให้เห็นว่า ผูน้ าที่ดีควรจะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าทางพระคา
และคาอธิษฐาน (ดูบทที่ 2) มิฉะนั้น เขาอาจถูกชักนาไปโดยความเข้าใจของตนเอง หรื อวางแผนการ
โดยใช้ความคิดหรื อสติปัญญาฝ่ ายโลกียธรรมเป็ นเครื่ องนาทาง ผูน้ าจะต้องจาไว้วา่ ความจริ งปรากฏอยู่
ในองค์พระเยซูคริ สตเจ้าเท่านั้น ตารับตาราต่าง ๆ เรื่ องการเป็ นผูน้ านั้น พอจะเป็ นประโยชน์ แต่เรา
จะต้องมีหลักยึดอยูท่ ี่พระเจ้า “เพราะความเขลาของพระเจ้ายังมีปัญญายิง่ กว่าปั ญญาของมนุษย์ และ
ความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยงั เข้มแข็งยิง่ กว่ากาลังของมนุษย์” (พระธรรม 1 โคริ นธ์ 1:25)
ความคิดสร้ างสรรค์
เหตุผลประการที่สาม ที่ผนู้ าบางคนเป็ นผูน้ าที่ดีเลิศคือความคิดสร้างสรรค์ เขาจะพยายามคิดค้น
หรื อทาสิ่ งแปลก ๆ ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอโดยไม่ยอ่ ท้อ หากท่านพิจารณาดูชีวติ ของบรรดาอัครสาวกท่านจะ
ไม่พบอุปนิสัยการเป็ นคนผูกขาดความคิดและยึดถือความคิดเก่า ๆ อย่างเหนียวแน่นอย่างบางคนใน
ปั จจุบนั นี้ ความแตกต่างข้อนี้ อาจจะส่ งให้เห็นถึงนิสัยสันดานของมนุษย์ซ่ ึ งตรงกันข้ามกับพระลักษณะ
ของพระเจ้า
จะขออธิ บายให้เข้าใจสักหน่อย กล่าวคือ พระเจ้านั้น พระองค์ทรงเป็ น “ผูท้ ี่ไม่ซ้ าซากแต่มี
ระเบียบ ส่ วนมนุษย์เป็ นคนที่ยดึ มัน่ แต่ไม่มีระเบียบ” พึงสังเกตดูลกั ษณะอาคารบ้านเรื อนตามเมืองหรื อ
จังหวัดต่าง ๆ ให้ดี จะเห็นว่าบ้านเรื อนที่สร้างในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั้นมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน มนุษย์
พยายามกระทาสิ่ งต่าง ๆ ให้เหมือนกับผูอ้ ื่น ไม่วา่ ในด้านคาพูด เครื่ องแต่งกาย และการซื้ อสิ่ งของ
เครื่ องใช้ ไม่เหมือนกับดนตรี ซึ่ งสามารถเข้ากับทุกยุคทุกสมัยได้ เพราะมันมีเอกลักษณ์ของมันเอง
ที่น้ ีจะเปรี บเทียบในด้านตรงกันข้าม
เพื่อจะให้เห็นถึงพระลักษณะขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
พระองค์ทรงรักความผิดแผกแตกต่างกัน ข้าพเจ้าเคยเข้าไปเดินชมสวนสัตว์แห่งหนึ่ง สวนสัตว์แห่งนี้มี
สิ่ งต่าง ๆ มากมายหลายหลาก จนทาเอาข้าพเจ้าถึงกับงุนงงไปหมด จระเข้ ยีราฟ และช้าง ดอกไม้ นก
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และต้นไม้ สิ่ งเหล่านี้ สอนให้ขา้ พเจ้าได้เข้าใจว่าพระเจ้าทรงรักความผิดแผก นักวิทยาศาสตร์ ได้คน้ พบ
ว่า หิ มะที่ตกลงนั้น ไม่ มีเหมือนกันสักเกล็ดเดียว เมื่อเราประจักษ์แจ้งถึงความจริ งข้อนี้ แล้ว เหตุไฉนงาน
ที่เราทาเพื่อพระเจ้าจึงแตกต่างจากงานที่พระองค์ทรงกระทา เหตุใดเราจึงทางานแบบเก่า ๆ ซ้ าแล้วซ้ าอีก
ปี แล้วปี เล่า ทาไมไม่คิดที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ข้ ึนบ้างเล่า เมื่อเร็ ว ๆ นี้ ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์
เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของพระเจ้าอย่างน่าประหลาด น่าชื่นชม และน่าขันด้วย กล่าวคือ ข้าพเจ้า
กับภรรยาได้เดินทางไปเยือนโซเวียตรัสเซี ย ขากลับเราทั้งสองต้องเซ็นชื่อลงในเอกสาร แสดงว่าเราทั้ง
สองไม่ได้นาเอาเงินตราของรัสเซี ยติดตัวกลับมาด้วย เราได้รับอนุญาตให้เก็บเศษเงินปลีกไว้เป็ นที่ระลึก
ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่หากเราเกิดคิดจะลักลอบนาธนบัติรัสเซี ยออกมาแม้แต่ใบเดียวละก็ ถือเป็ น
ความผิดต้องระวางโทษอย่างหนักทีเดียว เราได้นาเงินรัสเซี ยที่มีอยูอ่ อกมาแลกกับเงินดอลล่าร์ สหรัฐ
และลงนามในเอกสารดังกล่าว ถูกด่านตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเรี ยบร้อยแล้วจึงมา
นัง่ รอในห้องพักผูโ้ ดยสารเพื่อบินไปยังเมืองเฮลซิ งกิต่อไป
ในที่สุดโฆษกก็ประกาศชื่อเครื่ องบินลาที่เราทั้งสองจะเดินทางต่อไป
ก่อนขึ้นเครื่ องบิน
ผูโ้ ดยสารต้องตรวจเป็ นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่ง คนแรกที่ผา่ นการตรวจไปได้ เป็ นนักท่องเที่ยวชาว
อเมริ กา รู ปร่ างสู งใหญ่เสี ยงดัง หลังจากที่พนักงานได้ตรวจสอบกระเป๋ าเดินทางของเขาแล้ว เขาก็เดินตัว
เปล่าผ่านเครื่ องตรวจสอบผูโ้ ดยสาร ปรากฏว่ามีเสี ยงกริ่ งสัญญาณดังขึ้น เขาจึงให้เอาของทุกอย่างใน
กระเป๋ าเสื้ อและกางเกงออกมาวางข้างนอก แล้วให้เดินผ่านอีกครั้ง เสี ยงกริ่ งก็ยงั ดังอีก เขาจึงให้ปลดเข็ม
ขัดออกและพยายามอีกครั้งหนึ่ง มีเสี ยงดังป๋ อง คราวนี้ผโู ้ ดยสารคนอื่น ๆ ถึงกับหัวเราะคิกคักทัว่ ไป
หมด และเมื่อเขาทาอย่างนั้น ซ้ า ๆ ซาก ๆ หลายครั้ง เสี ยงหัวเราะก็ยงิ่ ดังขึ้นและดังขึ้น
พวกเราร่ วม 40 คนจึงหิ้วกระเป๋ ายืนรอคอยการตรวจอยูเ่ ป็ นเวลานาน คนต่อไปเป็ นชาวอเมริ กา
รู ปร่ างผอมบาง เสี ยงดัง เขาเปลื้องเสื้ อผ้าออกหมดเหลือแต่กางเกงขาสั้นรัดรู ปและเสื้ อยืดเท่านั้น แต่เมื่อ
ผ่านเครื่ องตรวจสอบวัสดุ ก็มีเสี ยงกริ่ งดังยาวขึ้น ไม่เห็นมีเหตุผลอะไรที่เสี ยงกริ่ งจะต้องดังขึ้น แต่มนั ก็
ดังขึ้นแล้ว นายด่านเริ่ มกระสับกระส่ ายและผูโ้ ดยสารอีกจานวนมากก็รู้สึกขบขันตลอดเวลา พวกเรา
ยังคงยืนเบียดเสี ยดไม่สามารถผ่านออกไปได้
ตลอดเวลาที่มีความเกรี ยวกราวเกิดขึ้นเช่นนี้ ภรรยาของข้าพเจ้ายืนเรี ยงแถวเป็ นคนถัดไป กาลัง
ยืนรอให้ตรวจกระเป๋ าโดยหารู ้ไม่วา่ มีเงินรัสเซี ยอยูท่ ี่กน้ กระเป๋ า คงเป็ นเพราะในตอนที่เราแลกเงินนั้น
คงจะรี บไปหน่อย ไม่ได้ดูให้รอบคอบเงินจึงหลงเหลืออยู่ ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ตรวจพบละก็ ภรรยาของ
ข้าพเจ้าจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักในรัสเซี ย แต่เหตุการณ์ตลกขบขันยังคงดาเนิ นต่อไป เมื่อชายผูน้ ้ นั
ผ่านเครื่ องตรวจทีไร เสี ยงกริ่ งก็ดงั ขึ้นและผูค้ นก็หวั เราะกันเฮฮา เครื่ องบินต้องเสี ยเวลาไปอีก แต่
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ผูโ้ ดยสารก็ไม่สนใจใยดี พวกเขาไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นช่างเป็ นเรื่ องตลกขบขันเสี ยจริ ง ๆ มีแต่
นายด่านเท่านั้นที่ขาไม่ออก พระเจ้าองค์หนึ่งของสหภาพโซเวียตคือ วิทยาการสมัยใหม่ และพระ
เจ้าของเขากาลังถูกกลุ่มนักท่องเที่ยวอเมริ กนั หัวเราะเยาะ
ในที่สุด นายด่านเกิดเดือดดาลและงุ่นง่านใจ ตะเบ็งเสี ยงออกมาว่า “ไป!” ภรรยาของข้าพเจ้า
เข้าใจว่านายด่านอนุ ญาตก็เลยเดินไปขึ้นเครื่ องบินถือกระเป๋ าซึ่ งมีเงินต้องห้ามติดตัวไปด้วย โดยไม่รู้อิ
โหน่อิเหน่ เมื่อมาถึงเฮลซิ งกิ เธอจึงรู ้วา่ ได้นาเงินรัสเซี ยติดตัวมาด้วย ข้าพเจ้ากับภรรยาถึงกับผงะด้วย
ความตระหนก เท่านั้นเอง เราสองคนจึงได้รู้วา่ ทาไมเสี ยงกริ่ งจึงดังขึ้นอย่างไม่มีเหตุผล องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าได้ทรงทอดพระเนตรเห็นบุตรที่โง่เขลาของพระองค์ 2 คน อยูใ่ นที่คบั ขันและได้ทรงช่วยเขาทั้งสอง
ให้หลุดพ้นออกมาได้ดว้ ยวิธีการอันแปลกประหลาด อันเป็ นเครื่ องแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของ
พระองค์ จึงเห็นได้วา่ ความคิดสร้างสรรค์เป็ นพระลักษณะประการหนึ่งของพระองค์
ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้ามีโอกาสได้สนทนากับประธานองค์การคริ สตศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เราได้
หารื อกันถึงงานของพระเจ้าทัว่ โลก ท่านประธานได้หยิบจดหมายฉบับหนึ่งให้ขา้ พเจ้าดู ซึ่ งเป็ น
จดหมายที่คนงานสังกัดองค์การของท่านส่ งมา เนื้อความของจดหมายเกือบทั้งหมด เป็ นข่าวและคา
รายงานที่หนุ นน้ าใจหลายประการ
ซึ่ งกล่าวถึงพระพรของพระเจ้าในงานที่เขากาลังทาอยูแ่ ต่มีอยู่
ประโยคหนึ่งซึ่ งทาให้ท่านประธานข้องใจอย่างยิง่ ความว่า “เราจัดโปรแกรมซ้าของเดิมตลอดเวลา 5 ปี
ติดต่ อกัน และโปรแกรมนั้นก็ยงั ใช้ ได้ ผลดีอยู่”
ท่านประธานเงยหน้ามองดูขา้ พเจ้าพลางกล่าวว่า “ถ้าเขาจัดโปรแกรมงานซ้ า ๆ กันตลอดเวลา 5
ปี ที่แล้วมานี้ ย่อมเห็นได้ชดั ว่าเขาไม่ควรกระทาเช่นนั้น ที่ถูก เขาควรจะหาวิธีที่ดีกว่านั้น”
ข้าพเจ้าได้ให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับข้อความประโยคนั้นหลายประการและตระหนักแน่วา่ ท่านพูด
ถูก เขาควรจะหาวิธีการที่ดีกว่านั้นแน่ทีเดียว เราไม่รู้วิธีที่ดีที่สุดอย่างทะลุปรุ โปร่ ง แน่ทีเดียว เรามี
หนทางที่จะแก้ไขปรับปรุ งได้ แน่นอนพระเจ้าทรงสามารถเปิ ดเผยถึงความผิดแผกแตกต่างและวิธีการ
ใหม่ ซึ่ งจะช่วยให้เราเก็บเกี่ยววิญญาณเข้าสู่ ยงุ ้ ฉางของพระองค์ได้อย่างใหญ่หลวง
ความคิดสร้างสรรค์ของบุรุษนิรนาม 4 คน ซึ่ งได้นาเพื่อนของเขามาหาพระเยซูเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทาย
พวกเรามาเป็ นเวลานานแล้ว “คนเป็ นอันมากมาประชุมกันจนไม่มีที่จะรับ แล้วมีสี่คนหามคนง่อยคน
หนึ่งมาหาพระองค์ เมื่อเขาเข้าไปให้ถึงพระองค์ไม่ได้เพราะคนมาก เขาจึงรื้ อดาดฟ้ าหลังคาตึกที่
พระองค์อยูน่ ้ นั
และเมื่อรื้ อแล้วเขาเอาที่นอนที่คนง่อยกาลังนอนอยูน่ ้ นั หย่อนลงเมื่อพระเยซูทรงเห็น
ความเชื่อของเขา พระองค์จึงตรัสแก่คนง่อยนั้นว่า “ลูกเอ๋ ย ความผิดของเจ้าทรงโปรดยกเสี ยแล้ว” (พระ
ธรรมมาระโก2:2-5)
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ชาย 4 คนในเรื่ องนี้มีประสบปั ญหาประการหนึ่ง พวกเขามีเพื่อนคนหนึ่งซึ่ งพวกเขาต้องการ
นาไปหาพระเยซู แต่ได้พบว่าไม่สามารถจะเข้าไปหาพระองค์ได้ พระคัมภีร์กล่าวว่า “เขาเข้าไปให้ถึง
พระองค์ไม่ได้” ไม่มีทางจริ ง ๆ เขาอาจพูดกับเพื่อนของเขาว่า “เสี ยใจเพื่อนเอ๋ ย พวกเราได้ พยายามแล้ ว
แต่ กไ็ ม่ สามารถเข้ าไปได้ จริ ง ๆ” แต่พวกเขาไม่ได้พดู เช่นนั้น ความมีน้ าใจเมตตากรุ ณาต่อเพื่อนมนุษย์
ของพวกเขา และความกระตือรื อร้นที่จะนาเพื่อนของเขาเข้าหาพระเยซู ได้ช่วยเสริ มสร้างความกล้าหาญ
และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ เขาอาจจะใช้วธิ ี เจาะหลังคาให้เป็ นรู แล้วหย่อนเพื่อนของเขาลงไป ลองคิด
ดูซิวา่ ผูค้ นในที่น้ นั จะมีปฏิกิริยาต่อพวกเขาอย่างไร? คนเหล่านั้นคงจะพูดว่า “คุณอย่าอุตริ ทาอย่างนั้น
เป็ นอันขาด มีอย่างที่ไหนดันขึ้นไปยนหลังคาเดี๋ยวผูค้ นก็แตกตื่นเสี นพิธีหมด แล้วกระเบื้องก็อาจจะ
หล่นลงมาถูกหัวร้างข้างแตกกันหมด” แต่พวกเขาได้กระทาไปแล้ว และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรง
เจาะจงบันทึกเหตุการณ์ตอนนี้ไว้เพื่อเป็ นข้อสอนใจของเรา
ท่านจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร? ทางหนึ่งก็คือควบคุมความคิดของตนเองให้อยูใ่ นทาง
ที่ถูกที่ชอบเสมอ และพยายามนึกคิดหาวิธีการที่ดีกว่าปั จจุบนั อยูเ่ สมอ จงฝึ กตัวท่านเองให้คิดเสมอว่า
“หากเดี๋ยวนี้ใช้ได้ ต่อไปก็ยอ่ มจะเลิกใช้ได้เหมือนกัน” จงพยายามคิดหาทางแก้ปัญหาและคิดให้กว้างไว้
เสมอ จงอธิ ษฐานขอให้ท่านมีความกล้าหาญ และมีกาลังใจที่จะลองทาสิ่ งใหม่ ๆ เมื่อพระเจ้าทรง
เปิ ดเผยสิ่ งนั้น ๆ แก่ท่าน
แต่สิ่งสาคัญก็คือ การดาเนินชีวติ ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเยซูคริ สตเจ้าอย่างสม่าเสมอ พระองค์
ทรงเป็ นผูส้ ร้างสรรค์ “เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่ ง ในท้องฟ้ าก็ดี ที่แผ่นดินโลกก็ดี สิ่ งซึ่ ง
ประจักษ์แก่ตาและซึ่ งไม่ประจักษ์แก่ตา จะเป็ นพระที่นงั่ หรื อเป็ นอานุภาพหรื อเป็ นผูม้ ีบรรดาศักดิ์หรื อผู ้
มีฤทธิ์ ก็ดีพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่ งนั้น และทรงสร้างไว้สาหรับพระองค์ (พระธรรมโคโลสี 1:16)
ทุกสิ่ งในโลกจิตวิญญาณที่มองไม่เห็นถูกสร้างขึ้นโดยพระเยซูคริ สต์ ทุกสิ่ งในโลกวัตถุที่มองเห็นได้ก็
ถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์เช่นกัน ด้วยเหตุน้ ี เอง พระคริ สตธรรมคัมภีร์จึงกล่าวถึงพระเจ้า “ทรงสร้ างโลก
ทั้งหลาย” โดยองค์พระเยซูคริ สต์ (พระธรรมฮีบรู 1:2) โลกทั้งหลาย คือทั้งโลกที่มองเห็นได้และโลกที่
มองไม่เห็น ท่านประสงค์จะเป็ นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์มิใช่หรื อ? ถ้าเช่นนั้นท่านจะต้องทุ่มเท
เวลาในการใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์ผทู ้ รงเป็ นบุคคลผูส้ ร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ มากที่สุดในสากล
จักรวาล
เมื่อพระองค์ทรงดารงพระชนมชีพอยูใ่ นโลกนี้
ในฐานะศาสดาผูท้ รงโปรดสัง่ สอนและ
ช่วยเหลือมนุษย์ พระเยซู ทรงสร้างความพิศวงสงสัยให้แก่ผทู ้ ี่ได้พบปะพระองค์ สิ่ งที่พระองค์ทรง
กระทาไม่เหมือนใคร พวกเขากล่าวว่า “เราไม่เคยเห็นใครกระทาเหมือนเช่นนี้มาก่อน” สิ่ งที่พระองค์ได้
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ตรัสแปลกกว่าคนอื่น พวกเขาประหลาดใจในหลักคาสอนของพระองค์ พวกเขากล่าวว่า “ไม่เคยมีผใู ้ ด
พูดเหมือนคนนั้น” (พระธรรม ยอห์น 7:46) บางคนได้เห็นและบ่นว่า พระองค์ทรงดาเนินชีวติ ตรงข้าม
กับขนบธรรมเนียมประเพณี ที่พวกเขายึดถือปฏิบตั ิต่อเนื่ องกันมาเป็ นเวลานาน ส่ วนท่านและข้าพเจ้า
มองย้อนหลังไปพร้อมกับกล่าวว่า “ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับการกระทาของพระองค์”
เหตุฉะนั้น มีอยู่ 3 สิ่ งที่เราจะต้องแสวงหาจากพระเจ้า สิ่ งที่หนึ่ง คือ การปรารถนาความดีเลิศ
วิถีทางที่จะได้รับความดี เลิศซึ่ งเราได้เคยตั้งความปรารถนาไว้น้ นั ก็คือ การสงบนิ่งอยูใ่ นพระหัตถ์ของ
พระเยซูและยอมให้พระชนมชีพของพระองค์ปรากฏอยูใ่ นตัวเรา พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ดียวที่ “ทรงกระทา
ทุกสิ่ งล้วนแต่ดีท้ งั สิ้ น”
สิ่ งที่สอง คือ ความคิดริ เริ่ ม นี่ก็อีกนัน่ แหละที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงเป็ นตัวอย่างที่ดีที่สุด
การเรี ยนจากพระองค์เพราะเหตุวา่ เราแสวงหาทางที่จะกระทาพระราชกิจของพระองค์เป็ นหนทาง
สร้างสรรค์ที่ดีที่สุดที่เราควรจะดาเนินไป
สิ่ งที่สาม คือ ความคิดสร้างสรรค์ นี่ก็เช่นกัน การใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเยซูอย่างเปิ ดใจ เป็ น
หนทางที่ดีที่สุดที่พระวิญญาณของพระเจ้าจะช่วยให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์กา้ วหน้าเรื่ อย ๆ ไปใน
ชีวติ
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บทที่ 6 วิธีทาให้ เกิดผล
อาฮาศพระราชบิดาของกษัตริ ยฮ์ ิศคียา เป็ นกษัตริ ยท์ ี่ทาบาปมากคนหนึ่ง
เมื่อท่านอ่าน
ชีวประวัติของกษัตริ ยผ์ นู ้ ้ ีแล้ว ท่านคงจะรู ้สึกแปลกใจที่ตลอดชีวติ ของกษัตริ ยอ์ งค์น้ ีลว้ นแต่ริอ่านคิดหา
อุบายที่จะทาความผิดบาปใหม่ ๆ และชักนาประชากรให้หลงผิดตลอดเวลา ตลอดระยะเวลา 16 ปี ที่
ท่านได้ครองราชย์อยูน่ ้ นั การกระทาทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกลือกกลั้วอยูใ่ นหลักตมแห่งความชัว่ ร้าย ท่าน
ได้หล่อรู ปเคารพถวายนมัสการแด่พระอื่น และได้เผาราชบุตรถวายบูชาตามแบบอย่างอันน่าเกลียดของ
ชาวต่างชาติท่านได้ปิดประตูโบสถ์วหิ ารของพระเยโฮวาห์เสี ย แล้วได้ทาแท่นหลวงบูชารู ปเคารพที่
ถนนแยกในกรุ งเยรู ซาเล็มทุกมุม หลังจากได้ครองราชย์ 16 ปี แล้วก็สิ้นพระชนม์ ฮิศคียาจึงได้ข้ ึน
ครองราชย์สืบต่อมา
เมื่อฮิศคียาขึ้นเสวยราชย์น้ นั พระองค์มีพระชนมายุได้ 25 พรรษา พระองค์ได้รู้เห็นความคิด
บาปและความชัว่ ช้าที่บิดาของพระองค์ได้ก่อไว้ และพระองค์ไม่ทรงมีพระประสงค์ที่จะมีส่วนในการ
กระทานั้นแม้แต่นอ้ ย พระองค์ไม่ทรงมีพระประสงค์ที่จะมีส่วนในการกระทานั้นแม้แต่นอ้ ย พระองค์
ทรงมีพระประสงค์ที่จะเปลี่ยนสิ่ งทั้งหมดให้ดีข้ ึนและนาประเทศกลับไปสู่ วถิ ีทางของพระเจ้า เมื่อเรา
พิจารณาถึงความผิดบาปและความเสื่ อมเสี ยอันมากมายที่กษัตริ ยอ์ าฮาศได้ทรงกระทา ก็นบั ได้วา่ ในชัว่
ชีวติ หนึ่งของฮีศคียา คงไม่สามารถแก้ไขอะไรได้มากนักในช่วงชีวติ นี้ การสรุ ปเช่นนั้นนับว่าผิดถนัด
ทีเดียว เพราะในระยะต่อมาไม่นานนักสภาพการณ์ได้กลับกลายไปอย่างสิ้ นเชิง “คนทั้งปวงที่กรุ ง
เยรู ซาเล็ม จึงได้โสมนัสยินดีเป็ นที่ยงิ่ ด้วยตั้งแต่แผ่นดินของซาโลมอนราชบุตรของดาวิด กษัตริ ย ์
อิสราเอลยังไม่มีการเช่นนี้ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม” (2 พงศาวดาร 3:26)
นับเป็ นเรื่ องที่น่าอัศจรรย์ยงิ่ เมื่อท่านได้ศึกษาชีวติ ของฮิศคียา ท่านจะพบหลักพื้นฐาน 3
ประการที่ทาให้พระองค์มีพระชนมชีพเกิดผลเพื่อพระเจ้า
(1) ความเต็มใจ
หลักประการที่หนึ่งในการทาให้เกิดผลเพื่อพระเจ้า คือความเต็มใจ “ในบรรดาราชกิจทั้งปวงซึ่ ง
ท่านได้ต้ งั ต้นกระทาคือบารุ งโบสถ์วหิ ารของพระเจ้า และปฏิบตั ิตามกฎหมาย พระบัญญัติเพื่อจะได้
แสวงหาพระเจ้าของท่าน ท่านได้ทรงกระทาด้วยเต็มพระทัย จึงได้ทรงพระเจริ ญ” (2 พงศาวดาร
31:21,30:26) ท่านอาจารย์เปาโลได้ให้ขอ้ หนุนใจแก่เราเช่นเดียวกันโดยแนะว่า “ท่านจะกระทาสิ่ งใดก็
ตามจงกระทาด้วยเต็มใจ เหมือนกระทาถวายพระเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทาแก่มนุษย์” (โคโลสี 3:23)
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กษัตริ ยซ์ าโลมอนก็ได้ทรงให้ขอ้ สอนใจไว้เช่นกันว่า “เมื่อมือไม้ของเจ้าจับการอันใด จงกระทาการอัน
นั้นด้วยมือไม้ของเจ้าเถิด เพราะว่าไม่มีการงานหรื อโครงงานหรื อความรู ้ หรื อสติปัญญาในเมืองผีที่เจ้า
จะไปนั้น” (ปัญญาจารย์ 9:10) เมื่อเราอ่านข้อความตอนนี้เราจะเห็นได้วา่ พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่
จะได้คนของพระองค์ผมู ้ ีความกระตือรื อร้น แต่เราจะทาได้อย่างไร? เราเคยได้รับการกระตุน้ ให้ทาอะไร
ๆ ด้วยความเต็มใจบ้างหรื อไม่? หายาก เพราะว่าในชีวิตประจาวันของเรานั้น ส่ วนใหญ่เรามักได้ยนิ คน
พูดว่า “ตามสบายเถิด” หรื อ “อย่ าทางานหักโหมนักเลย” “อย่ าเอาจริ งเอาจังให้ มากนักเลย” ที่น่ากลัว
ที่สุดก็คือ ถ้าความไม่เต็มใจเช่นนี้เกิดกับผูน้ าก็เป็ นอันว่า งานต่าง ๆ ของผูน้ าย่อมจะประสบกับความ
ล้มเหลวอย่างแน่นอน
เมื่อสมัยที่ขา้ พเจ้าเป็ นนักศึกษานั้น ข้าพเจ้าชอบเอาอย่างรุ่ นพี่คนหนึ่งชื่ อเล่นว่า “เอ็ช-บอล” แก
เล่นกีฬาเก่งจริ ง ๆ ซ้ ายังเรี ยนเก่งอีกด้วย ข้าพเจ้าพยายามเลียนแบบท่าทางการเดินเหิ นตลอดจนบุคลิก
ของเขา ข้าพเจ้าเลียนแบบวิธีการเล่นบาสเก็ตบอลนับตั้งแต่ท่าทางการเล่น การยิงลูกเข้าห่วง เอ็ช-บอล
เป็ นนักเบสบอลทีมวิทยาลัยด้วย ข้าพเจ้าคอยติดตามดูแลและพยายามลอกเลียนแบบการเล่นของเขาทุก
อย่าง แม้กระทัง่ ลักษณะการสวมหมวกสาหรับเล่นเบสบอล ข้าพเจ้ามีความมุ่งมัน่ ว่า เมื่อเขาเรี ยนจบ
ข้าพเจ้าจะเป็ นผูเ้ ล่นในทีมเบสบอลของวิทยาลัยแทนเขาและหลังจากที่เขาเรี ยนจบไปแล้วปี หนึ่ง ข้าพเจ้า
ก็ได้มีโอกาสแสดงฝี มือการเล่นเบสบอลให้เพื่อนนักศึกษาได้เห็นประจักษ์ ครู ฝึกได้มาทาบทามข้าพเจ้า
ขอให้เล่นในทีมของวิทยาลัย “ครู จะให้ผมเล่นจริ ง ๆ หรื อครับ ผมขอรับรองว่าจะเล่นอย่างเต็มที่ จะดี
หรื อเลวอย่างไรผมก็จะขอเล่นอย่างสุ ดฝี มือ
ข้าพเจ้าพยายามแสดงให้ครู ฝึกรู ้วา่ ข้าพเจ้ามีความ
กระตือรื อร้นที่จะเล่นอย่างแท้จริ ง
ครู ฝึกมีความพึงพอใจมากจึงให้ขา้ พเจ้าเปลี่ยนเครื่ องแต่งตัวลง
ฝึ กซ้อมครู ฝึกพยายามเฝ้ าดูฝีไม้ลายมือข้าพเจ้า ในที่สุดก็ได้คดั เลือกข้าพเจ้าในทีมวิทยาลัยโดยให้เป็ นคน
ขว้างลูกซึ่ งเป็ นตัวสาคัญของทีมสมดังที่ขา้ พเจ้าได้ต้ งั ใจว่า ท่านลองคิดดูซิวา่ หากข้าพเจ้าเป็ นคน “เรื่ อย
เฉื่ อย” ป่ านี้ก็คงจะไม่มีโอกาสได้เป็ นนักเบสบอลอาชีพกับเขาแล้ว
ท่านเข้าใจว่าพระเจ้าทรงมีมาตรฐานต่ากว่าครู ฝึกเบสบอลของข้าพเจ้าอย่างนั้นหรื อ? หามิได้
พระเจ้าทรงกาลังมองหาผูท้ ี่เต็มใจติดตามพระองค์และเต็มใจที่จะปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ความ
อ่อนไหว ความสะเพร่ า และความโลเลของคนในยุคนี้ ไม่ใช่มาตรฐานของพระองค์ แต่ก็เป็ นการยากที่
จะเชื่อฟังและปฏิบตั ิตามมาตรฐานของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ในยุคที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตวั และการ
เอาแต่ใจตนเอง มาตรฐานความประพฤติของท่านจะต้องสู งส่ งกว่าคนอื่น ๆ
ปี แรกที่ขา้ พเจ้ารับใช้พระเจ้าในภาคกลาง ข้าพเจ้าได้พบชายหนุ่มคนหนึ่งชื่ อจอนนี่ เราเริ่ มต้น
สามัคคีธรรมด้วยกันด้วยการอ่านพระคัมภีร์และอธิ ษฐาน และพระเจ้าทรงร้อยรัดจิตใจของเราทั้งสอง
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เข้าด้วยกัน จอนนี่ เริ่ มแสดงคาสัญญาอันยิง่ ใหญ่ในพระราชกิจของพระคริ สต์ วันหนึ่งเขาถามข้าพเจ้าว่า
เขาจะขอร่ วมงานกับข้าพเจ้าด้วยได้หรื อไม่ ข้าพเจ้าอธิ บายให้เขาฟังถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเขาก็มีความกระตือรื อร้นที่จะร่ วมในทีมงานของพวกเรา เขาเป็ นเพื่อนร่ วมงานที่ดีมาก เพียบพร้อม
ไปด้วยความตั้งใจจริ ง และความกระตือรื อร้น อีกไม่กี่เดือนผ่านไปสิ่ งต่าง ๆ ก็เริ่ มบังเกิดขึ้นอย่าง
มากมาย ในตอนสุ ดสัปดาห์วนั หนึ่ง เราได้จดั ทีมที่จะไปประกาศในมหาวิทยาลัยไอโอวา เมื่อถึงเวลา
ออกเดินทางข้าพเจ้าไม่เห็นจอนนี่ จึงถามขึ้น เด็กหนุ่มคนหนึ่งตอบว่าจอนนี่บอกว่าจะไม่ไป ข้าพเจ้าจึง
ถามอีกว่าเขาคงจะเรี ยนหนักหรื อไม่คอยสบายหรื อไม่ก็คงจะต้องรับผิดชอบคอยดูแลพ่อแม่ละกระมัง
แต่ขา้ พเจ้าได้รับคาตอบว่าที่เขาไม่ไปนั้นเพราะเขาได้ตดั สิ นใจว่าจะไม่ไป
เราไปประกาศกันโดยจอนนี่ ไม่ได้ร่วมด้วย และมีโอกาสที่จะเป็ นพยานอย่างดี เราได้พบกับ
นักศึกษาหลายคนที่ซกั ถามเรื่ องราวขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยความสนใจจริ ง ๆ และบางคนก็ยอมรับ
และตัดสิ นใจติดตามพระองค์ พวกเราเดินทางกลับด้วยความสุ ขใจเต็มเปี่ ยมและรู้สึกขอบพระคุณพระ
เจ้าเป็ นอย่างมาก
วันจันทร์ ขา้ พเจ้าได้ยมื รถเพื่อนขับไปหาจอนนี่ หลังจากที่ได้พดู คุยกันพอสมควรแล้ว ข้าพเจ้า
ได้ถามว่าเขามีความเข้าใจในมาตรฐานต่าง ๆ ที่ทีมงานของเราได้กาหนดไว้หรื อเปล่า? เขาตอบว่าเข้าใจ
และรู้สึกเป็ นสุ ขที่ได้เป็ นสมาชิกคนหนึ่งของทีม ข้าพเจ้าบอกเขาว่าเนื่องจากข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะให้
เขามีส่วนร่ วมในทีมงาน ขณะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความเสี ยใจที่เขาได้ตดั สิ นใจไม่ยอมไปร่ วมกับพวกเราอีก
เขาตกตะลึงและถามว่าที่ขา้ พเจ้าพูดนั้นหมายความกระไร ข้าพเจ้าได้ทบทวนความจาของเขาว่า มี
มาตรฐานของเราอยูข่ า้ งหนึ่งซึ่ งกาหนดไว้วา่ เมื่อมีงานที่จะต้องร่ วมกัน สมาชิกไม่ควรจะขาด เขาเริ่ ม
สะอึกสะอื้นด้วยความเสี ยใจ เมื่อคลายความเสี ยใจแล้ว เขาก็กา้ วออกจากรถกลับไปยังห้องพักของเขา
ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อจอนนี่ทุกวันเป็ นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ และแล้วก็ได้รับจดหมายจากเขา
ฉบับหนึ่ง เขาขอบคุณข้าพเจ้า ในการที่ทาให้เขาได้เรี ยนรู ้บางสิ่ งบางอย่างเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการ
รับใช้พระเจ้า และได้ใช้เหตุผล 13 ประการว่าเหตุใดเขาจึงควรจะมีส่วนร่ วมในงานของพระเจ้า ข้าพเจ้า
รี บโทรไปหาเขาทันทีและเชื้ อเชิ ญให้เขากลับมาร่ วมงานกับเราอีกด้วยความยินดีอย่างยิง่
เขาได้กลับ
กลายเป็ นคนงานที่ทางานได้ผลมากที่สุดในทีมงานของเราและตั้งแต่น้ นั มาก็ได้รับใช้พระเจ้าทั้งใน
อเมริ กาและอังกฤษ ปั ญหาที่เกิดขึ้นในตอนนั้นก็คือเขาคิดว่าเมื่อข้าพเจ้าพูดถึงมาตรฐานความประพฤติ
และความเต็มใจนั้น ข้าพเจ้าคงจะไม่เอาจริ งจังเท่าไรนัก เขาจึงไม่สนใจทาตาม ฉะนั้นจึงเห็นได้วา่
ความเห็นอดเห็นใจอาจทาให้เขาได้ดี แต่การโอนอ่อนผ่อนตามจะไม่ช่วยอะไรเขาเลย
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เมื่อพระเยซูตรัสว่า “ถ้าผูใ้ ดใคร่ ตามเรามาให้ผนู ้ ้ นั เอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบก
ตามเรามา” พระองค์ตรัสเช่นนั้นอย่างหนักแน่นจริ งจังโดยไม่มีการลดหย่อนใด ๆ ข้าพเจ้าขอพูดอย่าง
เปิ ดเผยว่า เมื่อข้าพเจ้าระลึกถึงชีวติ ของข้าพเจ้าเมื่อ 20 ปี ก่อนนั้น ข้าพเจ้ารู ้แน่วา่ ข้าพเจ้าจัดการกับ
เหตุการณ์เช่นนี้ต่างกันแน่ ข้าพเจ้าคงรับแสดงความสุ ภาพของพระคริ สต์และโอนอ่อนผ่อนตามไปแน่
แต่กฎเกณฑ์ที่พระองค์ทรงไว้ก็ยงั คงฝ่ าฝื นไม่ได้อยูเ่ ช่นเดิมจะแก้ตวั อย่างไรไม่ได้
หัวหน้าของข้าพเจ้าในค่ายทหารเรื อได้วางข้อบังคับไว้อย่างเข้มงวด ทั้งนี้หาใช่เพราะว่าท่าน
อยากจะกวดขึ้นเล่นงานข้าพเจ้าแต่เป็ นเพราะท่านรู ้วา่ ข้าพเจ้ากาลังจะเข้าสู่ สนามรบ และท่านจะต้อง
เพาะนิสัยให้ขา้ พเจ้าสามารถช่วยตนเองได้ ท่านไม่ได้ให้โทษแต่ให้คุณแก่ขา้ พเจ้า และเมื่อข้าพเจ้าตกไป
อยูใ่ นสมรภูมิเลือกข้าพเจ้าจึงรู ้สึกขอบพระคุณท่านที่ได้ให้บทเรี ยนแก่ขา้ พเจ้า เช่นเดียวกับผูน้ าจะต้อง
แสดงความเต็มใจให้ประจักษ์เพื่อว่าสมาชิกในกลุ่มจะได้มีความเต็มใจในการทางานเช่นเพราะฮีศคียามี
ความเต็มใจประการเดียว ท่านจึงสามารถนาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากความผิดบาปได้อย่างน่ายกย่อง
เชิดชู เป็ นเพราะความเป็ นผูน้ าของท่านซึ่ งได้แสดงวิถีทางและได้วางแบบอย่างความประพฤติให้แก่คน
อื่น
วันหนึ่งขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังฝึ กยกน้ าหนักอยูก่ บั เพื่อนคนหนึ่ง เพื่อนคนหนึ่งก็เข้ามาเล่นด้วยสัก
พักหนึ่งก็เลิก ในตอนที่เพื่อนคนนั้นกาลังเดินออกจากโรงฝึ ก ข้าพเจ้ายกน้ าหนักได้ 185 ปอนด์ ในท่า
นอนหงายบนม้ายาว เขามองมายังข้าพเจ้าและกล่าวว่า “เล่ นตามสบายนะ” หากข้าพเจ้าเล่นตามสบาย
ตามที่เขาบอก คานน้ าหนักจะต้องหล่นทับข้าพเจ้าถึงตายเป็ นแน่ซ่ ึ งอันที่จริ งเขาไม่ตอ้ งการจะให้เป็ น
เช่นนั้น แต่ที่พดู เช่นนั้นก็ดว้ ยความ “ติดปาก” นัน่ เอง แต่ขา้ พเจ้ามักจะจาคาพูดตอนนั้นมาคิดอยูเ่ สมอ
แม้คาพูดเช่นนั้นจะไม่เหมาะสมและอาจทาให้บุคคลถึงแก่ชีวติ หากเขาเชื่อฟังคาแนะนานั้น เราก็ยงั คง
กล่าวกันอยูเ่ สมอว่า “ตามสบายนะ” ข้าพเจ้าขอบอกตรง ๆ ว่าข้าพเจ้าไม่ชอบคาพูดเช่นนั้นเลย ข้าพเจ้า
สามารถจะทาเช่นนั้นได้โดยไม่ตอ้ งขอความช่วยเหลือใด ๆ ความไม่มีระเบียบ ความสะเพร่ าและเกียจ
คร้านอันเป็ นวิสัยเดิมของข้าพเจ้าสอนข้าพเจ้าให้ทาเช่นนั้นเสมอ
สิ่ งที่ขา้ พเจ้าต้องการก็คือจะต้อง
เอาชนะวิสัยเดิมของข้าพเจ้าให้ได้
ผูน้ าจะต้องพิเคราะห์ดูความจริ งดังต่อไปนี้ ผูน้ าไม่ควรสร้างสรรค์เพื่อปั จจุบนั เท่านั้นแต่ควร
สร้างสรรค์สาหรับอนาคตด้วย ถ้าจิตใจของเขาเฉื่ อยชา อนาคตจะเป็ นเช่นไร? ผูท้ ี่เขาฝึ กปรื อพร่ าสอนจะ
เป็ นอย่างไร? จิตใจของคนเหล่านั้นจะมีความร้อนรนในการรับใช้พระเจ้าด้วยความเต็มใจได้หรื อ? ไม่มี
ทางหากจิตใจของเขาผูส้ อนเองยังเฉื่ อยชา เพราะว่า “ไฟเท่ านั้นที่ทาให้ ไฟติดต่ อ ๆ ไปได้ ” เมื่อพระเยซู
ทรงชาระพระวิหาร พระจริ ยาวัตรของพระองค์ทาให้อคั รสาวกหวนระลึกถึงพระคัมภีร์เดิมซึ่ งว่า “ความ
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ร้อนใจในการรับโบสถ์ของพระองค์จะเผาข้าพเจ้าเสี ยแล้ว” (ยอห์น 2:17, สดุดี119:139) พระคัมภีร์ท้ งั
สองตอนกล่าวถึงความร้อนรนเพื่อพระเจ้า เมื่ออยูใ่ นวาระสุ ดท้ายท่านระลึกถึงผูใ้ ดบ้างในพระคัมภีร์ที่
กล่าวถึงความเอาจริ งเอาจังด้วยความร้อนรนอย่างแท้จริ ง? จิตใจที่มีความกระตือรื อร้นอย่างแรงกล้าเป็ น
สิ่ งที่ลา้ สมัยเหมือนกับรถม้าเช่นนั้นหรื อ? ผูน้ ากองเชียร์ กีฬาโรงเรี ยนเป็ นเพียงผูเ้ ดียวที่หลงเหลืออยูใ่ น
สังคมของเราซึ่ งขันอาสาเข้าทางานด้วยความกระตือรื อร้นและสนุกสนานมันเขี้ยว อย่างนั้นหรื อ? ผูน้ า
ที่มีลกั ษณะเหมือนอย่างพระคริ สต์ปรากฏอยูใ่ นชีวิตของเขาจะสาแดงความร้อนรนและความตั้งใจจริ ง
เช่นเดียวกับพระเยซูได้ทรงสาแดงไว้แล้ว
ความเต็มใจและความกระตือรื อร้นเป็ นการระเบิดความรักซึ่ งคุกรุ่ นอยูใ่ นจิตใจของผูน้ า และแผ่
ขยายไปสู่ จิตใจและชีวติ ของผูอ้ ื่นซึ่ งสัมผัสกับเปลวไฟแห่ งจิตใจเช่นนั้น บางคนรู ้สึกว่าผูน้ าควรจะเป็ น
แบบ “เย็น ๆ เรื่ อย ๆ” เพราะมิเช่นนั้นอาจทาให้บางคนตกอกตกใจ แต่ผนู ้ าจะทาอย่างนั้นไม่ได้ ถ้าผูน้ า
ไม่ลงมือทา คนอื่นก็จะไม่ทาด้วย พระบัญญัติขอ้ แรกยังคงปรากฏอยูใ่ นพระคริ สตธรรมโดยไม่
เปลี่ยนแปลง “ดูก่อนพวกอิสราเอล จงพร้อมเถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเป็ นพระเจ้าองค์เดียว จง
รักพระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าด้วยสุ ดใจสุ ดจิตของเจ้า ด้วยสุ ดความคิดและด้วยสิ้ นสุ ดกาลังของเจ้า” (มาระ
โก 12:29-30)
(2) มีใจแน่ วแน่
สิ่ งที่สองที่ควรจะพิจารณาในชีวติ ของกษัตริ ยฮ์ ิศคียา
คือความมีใจแน่วแน่ของพระองค์
พระองค์ได้ตดั สิ นพระทัยกระทาพระราชกิจอันสาคัญและทรงจดจ่ออยูก่ บั งานชิ้นนั้น “ในเดือนต้นปี
แรกแห่งรัชกาลของท่าน ท่านได้เปิ ดประตูและซ่อมแซมโบสถ์วหิ ารของพระเยโฮวาห์ และรับสั่งให้
พวกปุโรหิ ตกับพวกเลวีเข้ามารวมกันอยูใ่ นที่กว้างขวางทิศตะวันออก จึงมีพระดารัสแก่คนเหล่านั้นว่า
ดูกรพวกเลวี จงฟังเราเถิด บัดนี้จงชาระตัวและโบสถ์วหิ ารของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งปู่ ย่าตายาย ของ
โสโครกจงกวาดเอาไปเสี ยจากที่สถานอันบริ สุทธิ์ ” (2 พงศาวดาร 29:3-5) พระองค์ทรงกระทาอย่างแน่ว
แน่ ไม่วา่ จะถูกบีบคั้นจากฝ่ ายปฏิปักษ์หรื อถูกเย้ยหยันหรื อเพราะมีงานยุง่ มากมายก็ตาม
ผู้เขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์สามท่ านได้ ให้ เหตุผลในเรื่ องความมีใจแน่ วแน่ ไว้ ดังนี ้
ท่านที่หนึ่งคืออัครสาวกเปโตรซึ่ งกล่าวไว้วา่ “แต่วา่ วันของพระผูเ้ ป็ นเจ้าควรจะมาเหมือนอย่าง
ขโมยดอดมา และในวันนั้นท้องฟ้ าอากาศจะล่วงเสี ยไปด้วยเสี ยงอันดังสนัน่ และโลกธาตุจะละลายไป
ด้วยไฟอันร้องยิง่ และแผ่นโลกกับสิ่ งสารพัดที่มีอยูใ่ นโลกนั้นจะต้องไหม้เสี ยสิ้ น” (2 เปโตร 3:10)
“สรรพสิ่ งในโลกล้ วนอนิจจัง และจะต้ องเสื่ อมสลายไปพร้ อมกับโลกนี ้” แต่มีอยูส่ องสิ่ งที่จะผ่านพ้น
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ความเสื่ อมสลายของโลกนี้ไปได้และคงอยูต่ ลอดไป สิ่ งนั้นคือพระวจนะของพระเจ้าและจิตวิญญาณ
ของมนุษย์ หากผูน้ ามีใจจดจ่ออยูก่ บั สองสิ่ งนี้ เขาก็ยอ่ มจะมีความแน่วแน่อยูก่ บั สิ่ งที่ทรงคุณค่าอันถาวร
โดยไม่แปรเปลี่ยนแม้จะมีหลายสิ่ งหลายอย่าง ฝ่ ายโลกเข้ามาหันเหความตั้งใจของเขา แต่เขาก็จะแน่วแน่
อยูก่ บั สิ่ งที่เที่ยงแท้ถาวรเสมอ
ท่านที่สองที่ได้ให้เหตุผลในเรื่ องความมีใจแน่วแน่ก็คือ ท่านยากอบซึ่ งกล่าวไว้วา่ “ท่าน
ทั้งหลายไม่รู้วา่ จะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในพรุ่ งนี้ ชีวติ ของท่านเป็ นอะไรเล่า? ก็เป็ นเหมือนหมอกที่ปรากฏ
อยูแ่ ต่ประเดี๋ยวหนึ่งก็หายไป” (ยากอบ 4:4) “ชี วิตอันมีค่านีช้ ่ างสั้นเหลือเกิน” เมื่อบุคคลใดมองเห็น
ความจริ งข้อนี้ จะช่วยให้เขาสามารถคงอยูใ่ นแนวทางอันชอบธรรมเสมอ แม้วา่ จะถูกกิเลสตัณหาฝ่ าย
โลกปลุกเร้าเย้ายวนให้หลงผิดเพียงใดก็ตาม เขาก็จะยังคงยึดมัน่ ในพระเยซูเสมอ พระวจนะของพระเจ้า
บอกให้เรารู ้วา่ เราควรจะจับตาดูที่ไหน “เหตุฉะนั้นครั้นเรามีพยานหมู่ใหญ่อย่างนั้นอยูร่ อบข้าง ให้เรา
ทิง้ ของหนักทุกสิ่ งที่ขดั ข้องอยู่ และการผิดที่เรามักง่ายกระทานั้น และการวิง่ แข่งที่กาหนดไว้สาหรับเรา
นั้น ให้เราวิง่ ด้วยความเพียรพยายามหมายเอาพระเยซูเป็ นผูน้ าและเป็ นผูส้ ่ งเสริ มความเชื่อของเราให้
สาเร็ จ เพราะเห็นแก่ความยินดีที่มีอยูต่ รงหน้านั้น พระองค์ได้ทรงทนเอากางเขน ทรงถือว่าความละอาย
ไม่เป็ นสิ่ งสาคัญอะไร และได้นงั่ เบื้องขวาพระที่นงั่ ของพระเจ้าแล้ว” (ฮีบรู 12:1-2)
ท่านที่สามที่ได้เน้นให้เห็นถึงเหตุผลในเรื่ องความมีใจแน่วแน่คือท่านอาจารย์เปาโล ท่านกล่าว
ว่า “เหตุฉะนั้นพี่นอ้ งที่รักของข้าพเจ้า ท่านทั้งหลายจงตั้งมัน่ คงอยู่ อย่าสะเทือนสะท้าน จงกระทาการ
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้บริ บูรณ์ทุกเวลา ด้วยว่าท่านทั้งหลายรู ้วา่ โดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้น การของท่าน
จะไร้ประโยชน์ก็หามิได้ (1 โคริ นธ์15:58) เมื่อเราดาเนินอยูใ่ นทางตรงและแคบโดยจับตามองที่พระเยซู
เราก็มีความมัน่ ใจว่า สิ่ งที่เรากาลังทานั้นเป็ นสิ่ งที่มีค่า เป็ นเรื่ องที่น่าตื่นเต้นสาหรับผูน้ าที่จะรู ้วา่ ขณะที่
คนเป็ นอันมากทุ่มเทชีวิตของเขาให้กบั กิจการอันไร้ค่า ขณะเดียวกันการรับใช้พระเจ้าของเขากลับเป็ น
ผลล้ าค่าและยัง่ ยืนอยูต่ ลอดไป
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ มีตวั อย่างของบุคคลซึ่ งมีจิตใจแน่วแน่ในการดาเนิ นชีวติ กับพระเจ้า
อยูม่ ากมาย โมเสสเป็ นตัวอย่างที่ดี “โดยความเชื่อครั้นโมเสสวัฒนาโตขึ้นแล้ว ไม่ยอมให้เรี ยกว่าเป็ น
บุตรของธิดากษัตริ ยฟ์ าโร คือเห็นว่าที่จะทนการเคี่ยวเข็ญด้วยกันกับพลไพร่ ของพระเจ้าดีกว่ามีใจยินดี
ในการชัว่ สักเวลาหนึ่ง คือถือว่าความอัปยศของพระคริ สต์ประเสริ ฐกว่าคลังทรัพย์ในประเทศอายฆุปโต
ด้วยท่านเห็นแก่ประโยชน์บาเหน็จนั้น” (ฮีบรู 11:24-26)
อัครสาวกเปาโลก็ได้ให้ขอ้ สังเกตไว้เช่นกันว่า “ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้า
ได้ฉวยไว้ได้แล้วแต่มีอย่างเดียวคือว่า สิ่ งเหล่านั้นที่ผา่ นพ้นมาแล้ว ข้าพเจ้าก็ลืมเสี ยและโน้มตัวออกไป
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หาสิ่ งเหล่านั้นที่อยูข่ า้ งหน้า คือข้าพเจ้ากาลังบากบัน่ มุง่ ไปกว่าจะถึงธงชัย และได้รางวัลซึ่ งพระเจ้าทรง
เรี ยกเราให้ตะเกียกตะกายไปรับโดยพระเยซูคริ สต์” (ฟี ลิปปี 3:13-14)
แต่ตวั อย่างที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดคือองค์พระเยซูคริ สตเจ้า “ครั้นจวนเวลาที่พระองค์จะถูกรับขึ้นไป
พระองค์ทรงตั้งพระพักตร์ แน่วไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม” (ลูกา 9:51) เหล่าสาวกได้เห็นการที่พระองค์ทรง
กระทาเช่นนั้นก็ประหลาดใจ “เมื่อกาลังเดินทางจะขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มพระเยซูก็เสด็จนาหน้าเขา ฝ่ าย
เหล่าสาวกพากันคิดประหลาดใจ และคนที่เดินมาข้างหลังก็หวาดกลัว พระองค์จึงเรี ยกสาวกสิ บสองคน
อีก แล้วตรัสสาแดงให้เขาทราบถึงเหตุการณ์ซ่ ึ งจะเกิดแก่พระองค์” (มาระโก 10:32) ทาไมเหล่าสาวกจึง
คิดประหลาดใจ? เพราะพระองค์ล่วงรู ้อย่างแน่ชดั ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพระองค์ในภายภาคหน้า และ
กล้าที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างไม่สะทกสะท้าน พระองค์ตรัสว่า “นี่แน่ะเราทั้งหลายจะขึ้นไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และเขาจะมองดูบุตรมนุษย์ และเขาจะมอบมนุ ษย์ไว้กบั ปุโรหิ ตใหญ่ และพวกอาลักษณ์และ
เขาจะปรับโทษเขาถึงตาย และจะมอบท่านไว้กบั คนต่างประเทศ” คาตรัสของพระเยซูบางตอนเป็ นเหตุ
ให้สาวกสิ บสองคนรู้สึกลาบากใจเพราะเหล่าสาวกประหวัน่ พรั่นพรึ งในสิ่ งที่รออยูภ่ ายหน้าพวกเขาและ
กลัวความกล้าหาญของผูน้ าของพวกเขา พระเยซูคริ สต์ทรงก้าวมุ่งตรงไปยังกางเขนอย่างไม่หยุดชะงัก
พระองค์ทรงทราบภารกิจของพระองค์ ซึ่ งจะต้องปฏิบตั ิให้สาเร็ จสมบูรณ์ ลักษณะเช่นนี้จะต้องมีอยูใ่ น
ตัวเรา แม้ชาวโลกจะพูดค่อนแคะอย่างโน้นอย่างนี้ให้เราท้อถอยหมดมานะ แต่พระวจนะของพระเจ้า
สอนให้เราปลดเปลื้องทิง้ เสี ยไม่ถือเอามาครุ่ นคิด และมุ่งมัน่ สู่ เป้ าหมายที่ต้ งั ใจไว้ ความมีใจแน่วแน่
ไม่ใช่เรื่ องง่ายแต่ก็เป็ นสิ่ งจาเป็ น
เมื่อบิลลี่ เกรแฮม เทศนาในพิธีศพของดอร์ สัน ทรอตแมน ท่านได้พดู ถึงความมีใจแน่วแน่ขอ
งดอร์ สันโดยกล่าวว่า “ชายผูน้ ้ ีเป็ นผูท้ ี่มิได้กล่าวว่า “นี่คือสิ่ งละอันพันละน้ อยที่ข้าพเจ้ ากระทา” แต่เขา
กล่าวว่า “นี่คือสิ่ งเดียวที่ข้าพเจ้ ากระทา”
คนเราอาจทาลายชีวติ ของตนโดยทางหนึ่งทางใดในสามทางทางที่หนึ่งคือ ความเกียจคร้าน
เรื่ อยเฉื่ อยและไม่ยอมทาอะไรเลย ข้าพเจ้าเคยพบชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งชอบนุ่งกางเกงตัดขาเดินเรื่ อยเฉื่ อย
ไปตามถนน พวกเขาซื้ อกีตา้ ร์ มาตัวหนึ่งแล้วพากันไปเที่ยวชายหาดคาลิฟอร์ เนีย เสร็ จแล้วก็นอน
เอกเขนกเล่นกีตา้ ร์ ท้ งั วัน
หนทางทาลายชีวติ ของท่านทางที่สองคือ การตั้งเป้ าหมายไว้และทุ่มเทกาลังกายทั้งหมด ทางาน
หนักเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ และในที่สุดต้องคว้าน้ าเหลวเพราะตั้งเป้ าหมายไว้ผดิ ข้าพเจ้ารู ้จกั
หลายคนซึ่ งได้กระทาเช่นนี้ บางคนเล่าเรื่ องราวในอดีตของตนด้วยความปวดร้าวและขมขื่นใจ
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ทางที่สามคือ สิ่ งที่ ดร. เกรแฮมกาลังกล่าวถึงได้แก่การเป็ นคนจับจด จับอะไรก็ไม่เป็ นชิ้นเป็ น
อัน ไม่ทาอะไรจริ งจังสักอย่างหนึ่ง
โยชูวาถูกเตือนในเรื่ องการทาอะไรจับจดว่า “จงมีกาลังเข้มแข็งและใจกล้าหาญโดยแท้ รักษา
ประพฤติตามกฎหมายซึ่ ง โมเสสผูร้ ับใช้ของเราได้บญั ชาไว้แก่เจ้าแล้วทุกประการ อย่าหลีกเลี่ยงไปข้าง
ขวาหรื อข้างซ้ายจากกฎหมายนั้นเลย แล้วเจ้าจะตกไปสถานที่ใด ๆ เจ้าจะมีความเจริ ญทุกประการ” (โยชู
วา 1:7) พระธรรมข้อนี้ไม่ได้เตือนเกี่ยวกับการเดินในหนทางที่ผดิ แต่เตือนเกี่ยวกับการจับ ๆ จด ๆ ไม่
จริ งจัง
ข้าพเจ้าเคยสังเกตดูชายหนุ่มหลายคนที่มีนิสัยชอบทางานแบบจับจด ตอนแรกเขาเริ่ มต้นดี แต่
ต่อมาเมื่อมีบางสิ่ งบางอย่าง ทาให้ความนึกฝันของเขาต้องอันตรธานไป เขาก็หมดกาลังใจไม่อยากจะ
ดาเนินการต่อไป ทาไมหนอคนที่มีความตั้งใจดีจึงไม่ประสบความสาเร็ จ ตอบง่ายนิ ดเดียว เพราะเขาไม่
มีใจแน่วแน่เหมือนอย่างโมเสส เปาโล หรื อพระเยซูคริ สต์นนั่ เอง
บางคนบ่นว่า “ทาอย่างนั้นยาก !” แน่นอนการมีใจแน่วแน่น้ นั ทาได้ยาก อัครสาวกเปาโลกล่าว
ไว้วา่ “ข้าพเจ้ากาลังบากบัน่ มุ่งไป” ท่านไม่ได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้ากาลังล่องไป ข้าพเจ้ากาลังร่ อนไป
ข้าพเจ้ากาลังไหลไป หรื อข้าพเจ้ากาลังลอยไปสู่ หลักชัย” ท่านกล่าวว่า “บากบัน่ ไป” และคากล่าวเช่นนี้
ก็มกั ถูกต่อต้านและคัดค้านอยูเ่ สมอ โลกจะล่อลวงท่านและพญามารจะต่อสู ้กบั ท่าน แต่ถา้ ท่านวิง่ แข่ง
โดยเพ่งดูที่พระเยซู พระองค์จะช่วยท่านให้สามารถประสบผลสาเร็ จด้วยดี
คาพยานของเปาโลแสดงให้เห็นถึงเรื่ องนี้ อย่างแจ่มชัด “แต่ขา้ พเจ้ามิได้ถือว่า ชี วติ ของข้าพเจ้า
เป็ นสิ่ งมีค่าและประเสริ ฐสาหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวติ ของข้าพเจ้าขอทาหน้าที่ให้สาเร็ จก็แล้วกัน และ
ทาการปรนนิบตั ิที่ได้รับมอบหมาย คือที่จะเป็ นพยานถึงข่าวประเสริ ฐซึ่ งสาแดงพระคุณของพระเจ้า
นั้น” ท่านได้พดู ถึง “หน้าที่ของข้าพเจ้า” ความสุ ขที่สุดในชีวติ คือการที่ได้รู้วา่ ท่านอยูใ่ นน้ าพระทัยที่
สมบูรณ์แบบของพระเจ้า ได้กระทาสิ่ งที่พระองค์ตอ้ งการในวิถีทางที่พระองค์ทรงต้อนการให้เป็ นไป
ทหารของตระกูลซะบูโลนเป็ นตัวอย่างที่น่าสนใจยิง่ “ในตระกูลซะบูโลน” ทหารที่ชานาญใช้
เครื่ องอาวุธทุกอย่างเคยออกรบไปแล้วมีหา้ หมื่นคน เป็ นกองทัพซึ่ งมีใจอันเดียวกัน” (พงศาวดาร ฉบับที่
หนึ่ง 12:33) เขาเหล่านั้นเป็ นชายชาตินกั รบ ซึ่ งได้ผา่ นศึกสงครามมาแล้ว ได้ผา่ นการฝึ ก การบรรจุ
แต่งตั้ง มีระเบียบวินยั และมีใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่
เราแต่ละคนมีหน้าที่จะต้องปฏิบตั ิ มี่ภารกิจที่จะต้องกระทาให้สาเร็ จและมีเป้ าหมายที่จะไปให้
ถึง “จงบอกอะระคีโปว่าการปรนนิบตั ิซ่ ึ งท่านได้รับในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้น จงระวังกระทาให้สาเร็ จ”
(โคโลสี 4:17)
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ข้าพเจ้าจาเหตุการณ์ในชีวิตของข้าพเจ้าได้ตอนหนึ่ง ซึ่ งเหตุการณ์น้ นั เป็ นเครื่ องกาหนดวิถีชีวติ
ของข้าพเจ้าทีเดียว กล่าวคือ ข้าพเจ้ากับภรรยาได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า โดยการอ่านพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ เราสองคนมองหาใครที่จะให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับความจริ งที่ลึกซึ้ งในด้านจิตวิญญาณไม่ค่อยได้
แต่เราทั้งสองก็แน่ใจว่าเราควรจะติดตามองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่เด็ดเดี่ยว ศิษยาภิบาล
ได้บอกให้เราไปเรี ยนพระวจนะของพระเจ้าที่โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมแห่งหนึ่ง ตอนนั้นเราเป็ นคริ ส
เตียนที่เพิ่งเชื่อใหม่ ๆ และกระหายที่จะจาเริ ญวัฒนาด้านจิตวิญญาณ ดังนั้นเราจึงตัดสิ นใจไปเรี ยนยัง
โรงเรี ยนแห่งนั้น เรามอบชีวิตทั้งสิ้ นของเราให้อยูใ่ นความอุปถัมภ์ของพระคริ สต์ ในตอนนั้นข้าพเจ้ามี
งานที่ดีทา แต่เมื่อข้าพเจ้าเริ่ มบอกเพื่อนร่ วมงานว่าข้าพเจ้าจะออกจากงานไปเรี ยนพระคัมภีร์ต่อ พวกเขา
นิ่งอึ้งตะลึงงันไปหมด พวกเขาเรี ยกสิ่ งที่ขา้ พเจ้ากาลังจะทาว่าความโง่งมงาย คลัง่ ไคล้ใหลหลง เขาคงคิด
ว่ามีอย่างที่ไหนทิ้งงานดี ๆ ค่าจ้างสู งและมัน่ คงยังยอมสลัดทอดทิ้งไปได้ไม่บา้ ก็เมา แต่เรารู ้และได้
ตัดสิ นใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าจะต้องทาเช่นนั้น
ข้าพเจ้าลาออกจากงาน และเตรี ยมตัวที่จะเข้าเรี ยนพระคัมภีร์ เราได้ขายทรัพย์สมบัติบางชิ้น
ของเรา ที่เหลือก็ให้คนอื่นไปหมด จึงแทบจะไม่มีอะไรติดตัวไปเลย เราบรรจุเสื้ อผ้าและเครื่ องใช้สอย
ประจาบ้านสองสามชิ้นลงในหี บเล็ก ๆ นาใส่ รถเข็นเด็ก ช่วยกันเข็นไปยังสถานีรถไฟ เราตั้งใจว่าจะไม่
มองย้อนกลับไปข้างหลัง และจะไม่มองทางซ้ายหรื อขวาอีกเลย แต่จะจับตาดูที่พระเยซู และติดตาม
พระองค์ไปในทุกที่ที่พระองค์ทรงนาไปยีส่ ิ บห้าปี ผ่านไป และเราทั้งสองเผชิญอุปสรรค์และการทดลอง
ต่าง ๆ มากมาย แต่พระองค์ก็ยงั คงแสดงหนทางที่ให้แก่เราอยูเ่ สมอไม่เคยอับจน
วันนี้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ากาลังมองหาผูท้ ี่ยอมสลัดทิ้งความสรรเสริ ญที่วา่ งเปล่าหรื อความสุ ขชัว่
ครู่ ชวั่ ยามของโลกนี้ พระองค์กาลังแสวงหาชายและหญิงที่เป็ นห่วงว่าโลกนี้ตอ้ งการพระคริ สต์และเป็ น
ผูท้ ี่มีความกระหายที่จะติดตามพระองค์ไปด้วยใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่และมีจุดมุ่งหมาย คาพยานของอัคร
สาวกเปาโลเป็ นเครื่ องหนุ นน้ าใจเราเป็ นอย่างดี “เพราะว่าข้าพเจ้ากาลังจะตกเป็ นเครื่ องบูชาอยูแ่ ล้ว ถึง
เวลาที่ขา้ พเจ้าจะจากไป ข้าพเจ้าได้ต่อสู ้อย่างเต็มกาลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด ข้าพเจ้าได้รักษา
ความเชื่อไว้แล้ว ต่อแต่น้ ีไปมงกุฏแห่งความชอบธรรม ก็จะเป็ นของข้าพเจ้า ซึ่ งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผู ้
พิพากษาอันชอบธรรม จะทรงประทานเป็ นรางวัลแก่ขา้ พเจ้าในวันนั้น และมิใช่แก่ขา้ พเจ้าผูเ้ ดียวเท่านั้น
แต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงที่ยนิ ดีในการเสด็จมาของพระองค์” (ทิโมธี 4:6-8)
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มีใจสู้
นอกจากฮีศคียาจะมีความเต็มใจและมีใจแน่วแน่ในการทางานแล้ว ท่านยังได้แสดงให้เห็นถึง
การมีใจสู้ดว้ ย ทั้งที่งานของท่านเป็ นเรื่ องเหลือวิสัยที่ทาสาเร็ จแต่ท่านก็บากบัน่ มุ่งไปด้วยความเชื่อและ
กระตือรื อร้น พวกทูตของพระองค์ถูกเยาะเย้ยในระหว่างที่เดินทางไปยังที่ต่าง ๆ “คนเดินหนังสื อจึงไป
ตามหัวเมืองต่างๆ ทัว่ แผ่นดินเอฟราอิมและมะนาเซไกลไปจนถึงซะบูโลน แต่คนทั้งหลายก็หวั เราะเยาะ
เขาและเย้ยหยันเขา” การถูกหัวเราะเยาะเป็ นเครื่ องถ่วงงานของพระองค์หรื อเปล่า? เปล่าเลย “ฮิศคียา
ทรงกระทาดังนี้ทวั่ ทั้งยูดา และพระองค์ทรงกระทาสิ่ งที่ดีและชอบและซื่ อสัตย์ต่อพระพักตร์ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของพระองค์” ( 2 พงศาวดาร 31:20)
นี่คือจิตใจขั้นพื้นฐานที่เราพบในชีวติ ของบรรดาผูน้ าของพระเจ้าตลอดเล่ม พระคัมภีร์ คาพยาน
ของอัครสาวกเปาโลมีดงั นี้ “พวกยูดายเฆี่ยนข้าพเจ้าห้าครั้ง ๆ ละ สามสิ บเก้าที เขาตีขา้ พเจ้าด้วยตะบอง
สามครั้ง เขาเอาก้อนหิ นขว้างข้าพเจ้าครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าเผชิญภัยเรื อแตกสามครั้ง ข้าพเจ้าลอยอยูใ่ นทะเล
วันหนึ่งคืนหนึ่ง ข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อย ๆ เผชิญภัยอันน่ากลัวในแม่น้ าเผชิ ญโจรภัย เผชิ ญภัยจากชน
ชาติของข้าพเจ้าเอง เผชิ ญภัยชนต่างชาติ เผชิ ญภัยในนคร เผชิญภัยในป่ า เผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่
น้องทรยศ ต้องทางานเหน็ดเหนื่อยและยากลาบากต้องอดหลับอดนอนบ่อย ๆ ต้องหิ วและกระหาย ต้อง
อดข้าวบ่อย ๆ ต้องทนหนาวเปลือยกาย และนอกจากนั้นยังมีการอื่นที่บีบข้าพเจ้าอยูท่ ุกวัน ๆ คือความ
กระวนกระวายถึงคริ สตจักรทั้งปวง” (2 โคริ นธ์ 11:24-28)
จงดูซิวา่ อัครสาวกเปาโลมีท่าทีอย่างไรต่ออุปสรรคต่างๆ ที่ท่านประสบ “เพราะพระเจ้าได้ทรง
โปรดแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริ สต์ มิใช่ให้ท่านเชื่อถือในพระองค์เท่านั้น แต่ให้ท่านทนความทุกข์
ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ดว้ ย” (ฟี ลิปปี 1:29)
เนหะมียเ์ ผชิ ญกับการต่อต้านอย่างไม่หยุดยั้งจากพวกศัตรู “แต่เมื่อสันบาลลัท และโทบีอากับ
ชาวอาหรับและคนอับโมนและชาวอัศโดดได้ยนิ ว่าการซ่ อมแซมกาแพงเยรู ซาเล็มนั้นกาลังคืบหน้า
ต่อไป และกาลังปิ ดช่องโหว่ต่าง ๆ เขาทั้งหลายก็โกรธมาก และเขาก็ปองร้ายกันจะมาสู ้รบกับเยรู ซาเล็ม
และก่อการโกลาหลขึ้นในนั้น” (เนหะมีย ์ 4:7-8) เราเห็นใจที่สู้ของเนหะมียไ์ ด้จากปฏิกิริยาตอบโต้ของ
ท่าน “แต่เราทั้งหลายได้ออ้ นวอนต่อพระเจ้าของเรา และวางยามป้ องกันเขาทั้งหลายทั้งกลางวันและ
กลางคืน” (เนหะมีย ์ 4:9) ครั้งแล้วครั้งเล่า พวกศัตรู ได้ร่วมกันหาทางทั้งขัดขวาง มิให้การดาเนินงาน
ของเนหะมียส์ าเร็ จสมบูรณ์ตามเป้ าหมาย แต่ก็ปรากฏว่าท่านเป็ นฝ่ ายมีชยั ทุกครั้งไป “สันบาลลัทกับ
แชมใช้ให้มาหาข้าพเจ้าว่า ขอเชิ ญมาพบกันในชนบทแห่งหนึ่งในที่ราบโอโน แต่เขาทั้งหลายเจตนาจะ
ทาอันตรายข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ใช้ผสู ้ ื่ อสารไปหาเขาว่า “ข้าพเจ้าก็กาลังทางานใหญ่ ลงมาไม่ได้ ทาไมจะให้
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งานหยุดเสี ยในขณะที่ขา้ พเจ้าทิ้งงานลงมาหาท่าน” แล้วเขาใช้ให้มาหาข้าพเจ้าอย่างนี้ สี่ครั้ง ข้าพเจ้าก็
ตอบเขาไปทานองเดียวกัน” (เนหะมีย ์ 6:2-4)
อัครสาวกเปาโลได้สอนให้เรามองดูตวั อย่างจากชีวิตของทหาร นักีฬา และชาวนา “จงทนการ
ยากลาบากด้วยกันกับทหารที่ดีของพระเยซูคริ สต์ ไม่มีทหารคนใดที่เข้าประจาการแล้วจะยุง่ อยูก่ บั งาน
ฝ่ ายพลเรื อน ด้วยว่าเขามุ่งที่จะทาให้ผบู ้ งั คับบัญชา พอใจ นักกีฬาจะมิได้สวมพวงมาลัยถ้าเขาไม่แข่งขัน
ตามกติกา กสิ กรผูต้ รากตราทางานก็ควรเป็ นคนแรกที่ได้รับผล” (2 ทิโมธี 2:3-6)
สัญลักษณ์ของนักรบที่ดีคือการทาให้ศตั รู ลาบากใจ ศัตรู แห่งกางเขนของพระเยซูคริ สต์สับสน
วุน่ วายไปหมดเมื่อเปาโลไปเผชิญหน้ากับพวกเขา เนื่ องจากผลงานของท่านในเมืองเอเฟโซเดเมทริ โอ
เป็ นช่างเงินซึ่ งเล็งเห็นว่าหากปล่อยให้เปาโลทาการต่อไป เขาก็จะต้องล้มละลายแน่จึงคบคิดกันหาทาง
กาจัดเปาโลเสี ย (ดูกิจการ 19:23-28) เปาโลถูกต่อต้านจากบรรดาผูน้ าศาสนาที่หลงผิดและจากวิญญาณ
ร้าย แต่ท่านก็มิได้ทอ้ ถอยประการใด ท่านได้สาแดงให้เห็นสัญลักษณ์ของนักรบที่ดีอย่างแท้จริ ง
นักกีฬาย่อมแข่งขันกับคู่แข่งของเขา ข้อนี้แน่นอนไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่แล้วการแข่งขันที่
สาคัญของเขาก็คือกับตัวเองเขาจะต้องเอาชนะความสงสัยและความกลัวของตัวเอง จะต้องเอาชนะความ
เกียจคร้านและความปรารถนาที่จะตามใจตนเอง อัครสาวกเปาโลได้กล่าวถึงการต่อสู ้ในชีวติ ของตัว
ท่านเองว่า “ฝ่ ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่ งครัดในระเบียบ เขากระทาอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฏใบไม้ซ่ ึ งร่ วงโรย
ได้ แต่เรากระทาเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวนั ร่ วงโรยเลย ส่ วนข้าพเจ้าวิง่ แข่งโดยมีเป้ าหมาย ข้าพเจ้ามิได้
ต่อสู ้อย่างนักมวยที่ชกลม แต่ขา้ พเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มนั แข็งจนอยูม่ ือ เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้
ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่คนอื่นแล้วตัวข้าพเจ้าเองจะเป็ นคนที่ใช้การไม่ได้” (1 โคริ นธ์ 9:25-27) ผูน้ าจะ
เผชิญกับปั ญหาและอุปสรรคจากคนอื่นเสมอ ๆ แต่บ่อยครั้งการต่อสู ้ที่สาคัญของเขาคือการต่อสู ้กบั
ตนเอง
ชาวนาต้องเผชิ ญกับภาวะฝนแล้ง น้ าท่วม ศัตรู พืช ฯลฯ ข้าพเจ้ายังคงจาเหตุการณ์ตอนที่ไร่
ข้าวโพดของเราถูกลมพายุพดั เสี ยหายเมื่อสองสามปี ที่ผา่ นมานี้ได้ดี ตอนนั้นต้นข้าวโพดขึ้นงอกงามสู ง
ราว 6 ฟุตเห็นจะได้ ลมพายุคราวนั้นพัดแรงมาก ทาลายอาคารโบสถ์วหิ ารบ้านเรื อนพังเสี ยหายไปหลาย
แห่ง ข้าวโพดของเราเสี ยหายหมด บริ ษทั รับซื้ อข้าวโพดในรัฐไอโอวาทราบข่าวความสู ญเสี ยของเรา จึง
ให้พนักงานนาถัว่ เหลืองมามอบให้เราหนึ่งคันรถ พนักงานได้บอกแก่เราว่า ถ้าเราจะเอาเมล็ดถัว่ เหลือง
กลบหว่านไว้ เราจะมีอาหารสาหรับเลี้ยงปศุสัตว์ได้จนตลอดฤดูหนาว
ในตอนนั้นเราไม่มีความรู ้เกี่ยวกับถัว่ เหลืองเท่าใดนัก แต่เรารู ้วา่ ถ้าเราปลูกข้าวโพดซ้ าอีกก็ไม่
ทันเสี ยแล้ว ดังนั้นเราจึงรับเอาไว้เพื่อทดลองปลูกดู ปรากฏว่าได้ผลิตผลสาหรับเลี้ยงปศุสัตว์ไปจน
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ตลอดฤดูหนาวอย่างเหลือเฟื อ พายุได้พดั ไร่ ของพี่ชายข้าพเจ้าด้วย แต่จนถึงทุกวันนี้ พี่ของข้าพเจ้าก็ยงั คง
ก้มหน้าก้มตาทาไร่ ต่อไปเขามิได้เลิกหรื อละทิ้งไป เขาไม่ได้ทอ้ แท้หมดกาลังใจหรื อโทษเวรกรรม แต่
เขาได้แสดงให้เห็นถึงความมีใจสู ้อย่างแท้จริ ง
ในตอนที่ วอลดรอน สก๊อต และครอบครัวไปเป็ นมิชชันนารี ทางแถบตะวันออกกลางในตอน
ปลาย ค.ศ. 1950 ทุกสิ่ งทุกอย่างดูยงุ่ เหยิงไปหมด ฐานะการเงินต่ามากจนไม่มีเงินพอที่จะซื้ อเครื่ องเรื อน
ด้วยเหตุน้ ีโจอันภรรยาของเขาจึงนาเอาเศษผ้ามาคลุมเครื่ องอบไวน์ไว้ใช้เป็ นเก้าอี้นงั่ เล่น
ปรากฏว่า
เครื่ องเกิดร้อนจัดจนเธอต้องได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัส และต่อมาสามีของเธอก็ถูกจับกุมคุมขังด้วย
ข้อหาที่ไร้เหตุผลและถูกบีบบังคับต่าง ๆ นานา เพราะความมีใจสู ้และด้วยความศรัทธาในพระสัญญา
ของพระเจ้าเท่านั้นที่ทาให้ครอบครัวนี้ยนื หยัดรับใช้พระเจ้าต่อไปได้ และจนตราบเท่าทุกวันนี้จึงปรากฏ
ว่ามีคนหนุ่มสาวเป็ นจานวนมากตลอดทัว่ ดินแดนตะวันออกกลางซึ้ งชีวติ ของเขาได้รับการสัมผัสกับ
พระวจนะของพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งสก๊อตและโจอัน เป็ นผูถ้ ่ายทอดให้แก่พวกเขา คริ สเตียนเหล่านั้นมี
ความเชื่อเข้มแข็ง เป็ น “ทหารแห่งไม้กางเขน” ที่ซื่อสัตย์อดทนซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ได้เห็นตัวอย่างอันแจ่มชัดของ
ทหารที่แท้จริ งของพระคริ สต์ จากเหตุการณ์อนั เลวร้ายแทบไม่น่าเชื่อกลับกลายเป็ นผลในการเก็บเกี่ยว
สาหรับแผ่นดินของพระเจ้า
นี่คือสิ่ งที่ทาให้ผรู ้ ับใช้ของพระเยซูคริ สต์ในคริ สตจักรสมัยแรกมีความโดดเด่นเป็ นพิเศษ พวก
เขามีใจสู้แบบนักรบซึ่งทาการรบเพื่อพระเจ้าอย่างซื่ อสัตย์ พวกเขาเป็ น “ผูท้ ี่ไม่เสี ยดายชีวติ ของตน
เพราะเห็นแก่พระนามแห่งพระเยซูคริ สตเจ้าของเรา” (กิจการ 15:26) ลักษณะจิตใจเช่นนี้มีอยูใ่ นอุปนิสัย
ของผูน้ าคริ สเตียนปั จจุบนั หรื อไม่? บางคนอาจจะมี แต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะถือเอาความเฉลียวฉลาด
ของบุคคลหรื อปริ ญญาเป็ นเกณฑ์ตดั สิ นความเป็ นผูน้ าที่ดี
ข้าพเจ้าเคยได้ยนิ ชายผูห้ นึ่งสรรเสริ ญ
ขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องจากเขามีหอ้ งสมุดมี่มีหนังสื อถึง 10,000 เล่ม ว่าที่จริ งก็ไม่ใช่เรื่ องเสี ยหายอะไร
ที่เขาจะเป็ นเจ้าของหรื ออ่านหนังสื อที่ดีเพราะการอ่านหนังสื อย่อมเพิ่มพูนโลกทัศน์ของเราให้
กว้างขวางมากยิง่ ขึ้น และพระเจ้าก็ทรงสอนให้เรารักพระองค์ดว้ ยสิ้ นสุ ดความคิด แต่ผนู ้ าจะต้องไม่
พอใจเพียงเท่านั้น หากแต่ควรจะสานึกว่าไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดหลักแหลมที่จะช่วยให้เขาสามารถฟัน
ฝ่ าอุปสรรค์ต่าง ๆ ไปได้ แต่ใจสู ้ต่างหากที่จะช่วยได้
เมื่ออัครสาวกเปาโลเริ่ มเป็ นคริ สเตียนใหม่ ๆ ท่านได้รับการสาแดงให้เห็นว่าท่านต้องได้รับ
ความทุกข์ยากเพียงใด ฝ่ ายองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ตรัสกับท่านว่า “จงไปเถิด เพราะว่าคนนั้นเป็ นภาชนะที่
เราได้เลือกสรรไว้ สาหรับจะนานามของเราไปยังประชาชาติกษัตริ ยแ์ ละพวกอิสราเอล เพราะว่าเราจะ
สาแดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลาบากมากเท่าใดเพราะนามของเรา” (กิจการ 9:15-16) ท่านได้รับ
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การสาแดงถึงรางวัลที่ท่านจะได้ แต่ทา่ นก็ได้รับการสาแดงให้เห็นถึงวิถีทางด้วยว่าจะต้องทาประการใด
จึงจะได้รางวัล ท่านได้รู้ถึงคุณค่าของความเป็ นสาวก ต่อมาท่านได้กล่าวว่า “แต่ขา้ พเจ้าไม่ตอ้ งการอวด
นอกจากเรื่ องกางเขนของพระเยซูคริ สตเจ้าของเรา ซึ่ งโดยกางเขนนั้นโลกตรึ งไว้แล้วจากข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้าก็ตรึ งไว้แล้วจากโลก เพราะว่าการที่ถือพิธีเข้าสุ หนัตหรื อไม่ถือไม่เป็ นของสาคัญอะไร แต่การที่
ถูกสร้างใหม่น้ นั สาคัญ สันติสุขและพระกรุ ณาคุณจงมีแก่ทุกคนที่ประพฤติดตามกฎนี้ คือแก่ชน
อิสราเอลของพระเจ้า ตั้งแต่น้ ีไป ขออย่าให้ผใู ้ ดมารบกวนข้าพเจ้าเลย เพราะว่าข้าพเจ้ามีรอยประทับตรา
ของพระเยซูติดอยูท่ ี่กายของข้าพเจ้าแล้ว” (กาลาเทีย 6:14-17) เมื่อท่านต้องการที่จะโต้แย้งผูก้ ล่าวร้าย
ป้ ายสี ท่าน ท่านได้อวดรอยแผลเป็ นบนแผ่นหลังของท่านเป็ นเครื่ องพิสูจน์ คริ สเตียนรุ่ นแรก ๆ ต้อง
เผชิญกับภัยอันตรายนานาประการ ต้องถูกโบตี ถูกจับให้สิงห์โตกิน เขาเป็ นผูท้ ี่สมควรได้รับการยกย่อง
ให้เป็ นวีรบุรุษอย่างแท้จริ ง
ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรามีจิตใจอดทนไม่ยน่ ย่อต่ออุปสรรค์และภัย
อันตรายนานาประการเหมือนคริ สเตียนเหล่านั้นด้วยเถิด
ทั้ง 3 ประการตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะขาดเสี ยไม่ได้ที่จะสร้างความ เป็ นผู้นา
ให้แก่ผนู ้ า เราจะต้องมีความเต็มใจ มีใจเด็ดเดี่ยวและมีใจสู ้ รายการต่างๆ อาจดาเนินไปได้โดยปราศจาก
สิ่ งเหล่านี้
แต่ผนู ้ าซึ่ งชี วติ ของเขาปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลดีจะพบว่าเขามีคุณสมบัติท้ งั สาม
ประการนี้
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บทที่ 7 บันไดสู่ ความสาเร็จ
เริ่มต้ นทีด่ ี
การเริ่ มต้นเป็ นเรื่ องยาก เมื่อท่านเริ่ มทางานใหม่ ๆ เพื่อนร่ วมงานของท่านจะคอยจับตาดูวา่ ท่าน
จะทาอะไรและท่านอาจรู ้สึกอึดอัดใจเคอะเขินและไม่มนั่ ใจ ผูท้ ี่อยูใ่ นสถานการณ์เช่นนั้นมักจะปกปิ ด
ความรู ้สึกของตนด้วยการพยายามทาโน่นทานี่ แบบ “จับแพะ ชนแกะ” ซึ่ งย่อมจะทาให้ผอู ้ ื่นต้องสับสน
วุน่ วายตามไปด้วย กว่าท่านจะดิ้นรนพ้นสภาวะดังกล่าวได้ก็กินเวลาสองถึงสามเดือนนั้นทีเดียว
ลอร์ น แซนนี่ ประธานคณะนาวิเกเตอร์ เล่าถึงบทเรี ยนที่ท่านได้รับขณะที่ท่านตั้งศูนย์ประกาศ
แก่เหล่าบริ กรในเมื่องคาลิพอร์ เนียตอนใต้ เมื่อท่านเริ่ มทางานใหม่ ๆ ท่านจะยืนอยูต่ รงหน้าศูนย์ และ
แจกบัตรเชิญให้ผคู ้ นที่ผา่ นไปมาแวะเข้าไปในศูนย์ปรากฏว่าคนส่ วนมากเดินผ่านไปเฉย ๆ ท่านจึงเกิด
ความคิดขึ้นมาว่า ท่านควรจะไปยืนที่หวั ถนน และเดินร่ วมทางกับบางคนที่กาลังเดินมาตามถนนท่านจะ
สนทนากับคนเหล่านั้นสักคนหรื อสองคนเมื่อคนเหล่านั้นเดินมาถึงหน้าศูนย์ ท่านจะชวนให้แวะดื่ม
กาแฟหรื อชา แน่นอนทีเดียวคนส่ วนมากย่อมตกลงรับคาเชิญ
ดังนั้นเมื่อเราเริ่ มทางานใหม่ ๆ เราจะต้องไม่พยายามหยุดยั้ง ยับยั้งหรื อหันเหแนวทางของผูอ้ ื่น
เราจะต้องเดินร่ วมในทิศทางเดียวกับเขาชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง และแล้ว หลังจากที่เราสนิทสนมกับเขา
พอสมควรแล้ว จึงควรแนะนาเขาให้เปลี่ยนแนวทางของเขาเสี ยใหม่ วิธีน้ ี จะทาให้เราได้รับการ
ตอบสนองด้วยดียงิ่ กว่าวิธีแรก
ในเรื่ องนี้พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ให้แนวทางแก่เราบางประการเป็ นขั้นเป็ นตอน ซึ่ งออกจะ
แปลกประหลาดอยูส่ ักหน่อยไม่มีใครจะคิดว่าซาอูลจะเป็ นผูน้ าทางจิตวิญญาณได้ ข้อผิดพลาดบกพร่ อง
ของเขาถูกหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วจิ ารณ์กนั อย่างกว้างขวาง แต่ขา้ พเจ้าก็ได้รับการหนุนใจและการเริ่ มต้น
ที่ดีของชายผูน้ ้ ีในฐานะผูน้ า และจากสติปัญญาที่ท่านแสดงออก เราอาจได้รับบทเรี ยนอันสาคัญจาก
ตัวอย่างของท่าน ดังต่อไปนี้
ซามูเอลได้เรี ยกประชากรมาชุมนุมกันเฝ้ าพระเยโฮวาห์ที่เมืองมิศพา
ซาอูลเป็ นผูท้ ี่ได้รับ
คัดเลือกจากบรรดาคนทั้งหลายในตระกูลเบนยามิน “ท่านก็นาเผ่าเบนยามินเข้ามาใกล้ตามตระกูลจับ
ฉลากได้ตระกูลมัตรี และจับฉลากได้ซาอูลบุตรคีช แต่เมื่อเขาหาซาอูลไม่พบ เขาจึงทูลถามพระเจ้า
ต่อไปว่า “ชายคนนั้นมาที่นี่หรื อยัง?” และพระเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด เขาซ่อนตัวอยูท่ ี่กองสัมภาระ” (1 ซา
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มูเอล 10:21-22) เป็ นการแน่ชดั ว่าซาอูลมิได้กาลังแสวงหางานหรื อกาลังพยายามที่จะถีบตัวเองให้สูงขึ้น
ท่านได้แสดงถึงความมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตน
แม้กระทัง่ หลังจากที่ซาอูลได้รับเลือกให้เป็ นกษัตริ ยโ์ ดยความเห็นชอบของคนส่ วนใหญ่แล้วก็
ตาม ท่านก็เดินทางกลับบ้านอย่างเงียบ ๆ เมื่อถูกคนบางคนเยาะเย้ย ท่านก็อดกลั้นเอาไว้ได้มิได้แสดง
อาการโต้ตอบแต่ประการใด แต่มีคนอันธพาลบางคนกล่าวว่า “ชายคนนี้จะช่วยเราได้อย่างไร?” และเขา
ทั้งหลายก็ดูหมิ่นท่าน ไม่นาเครื่ องบรรณาการมาถวาย แต่ท่านก็นิ่งเสี ย” (1 ซามูเอล 10:27)
ต่อมาไม่นานนักก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น ซึ่ งต้องการความกล้าหาญของผูน้ า กล่าวคือ พวกอา
โมนได้ยนื่ ข้อเสนอว่าจะขอควักลูกตาของเมืองยาเบช และขอให้เป็ นทาสรับใช้ของพวกตน ถ้าเมือง
ยาเบชไม่ยอมก็จะต้องสู ้รบกัน มีทางเดียวที่ชาวเมืองยาเบชจะแก้ไขสถานการณ์ได้ ก็คือต้องอ่อนน้อม
ยอมสวามิภกั ต่อกษัตริ ยป์ ระเทศอาโมน เพราะตนมีกาลังน้อยไม่สามารถที่จะป้ องกันตนเองได้ ในการสู้
รบสมัยนั้นทหารจะถือโล่ใหญ่ไว้ในมือซ้ายและถือดาบมือขวา โล่ยอ่ มจะบดบังตาข้างซ้ายการสู ญเสี ย
ตาข้างขวาจึงเป็ นอันตรายอย่างยิง่ ในการสู ้รบฉะนั้นหากพวกเขาต้องสู ญเสี ยตาข้างขวาไป จึงไม่มีทางที่
จะสู ้รบปรบมือกับใครได้ อย่างดีก็ได้แค่เลี้ยงแกะหรื อปลูกผักผลไม้เท่านั้น
ระหว่างนั้น ซาอูลได้เดินทางกลับไปถึงทุ่งที่เลี้ยงสัตว์ของท่านแล้ว และกาลังเลี้ยงแกะของท่าน
อยู่
สาหรับข้าพเจ้าข้อเท็จจริ งดังกล่าวนี้ทาให้ขา้ พเจ้าได้ทราบเรื่ องราวเกี่ยวกับบุคคลผูน้ ้ ีอีกมากโข
ทีเดียว จากผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าให้เป็ นกษัตริ ยป์ กครองชนชาติอิสราเอล ท่านไม่ได้แสดง
อานาจบาทใหญ่ทนั ที ท่านได้กลับไปอยูก่ บั ฝูงแกะของท่านดังเดิม ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าท่านกาลังรอคอย
ให้สถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ซึ่ งท่านสามารถจะช่วยเหลือชาติของท่านได้อย่างแท้จริ ง ท่านคอย
จนกระทัง่ ความรับผิดชอบใหม่ของท่านตรงกับความต้องการที่แท้จริ งของประชากร ในกรณี เช่นนี้ผคู ้ น
ย่อมจะยกย่องสรรเสริ ญความเป็ นผูน้ าของท่าน และยินดีที่จะเชื่อฟังและปฏิบตั ิตามท่านด้วยความเต็มใจ
การจู่โจมของพวกอาโมนทาให้ประชากรอิสราเอลต้องประสบชะตากรรมดังกล่าว เมื่อซาอูลรู ้
ข่าวชะตากรรมของเพื่อนร่ วมชาติ ท่านจึงได้เรี ยกระดมพลให้เข้าร่ วมสมทบกันช่วยเหลือผูป้ ระสบชะตา
กรรม และผูค้ นก็ได้เข้าร่ วมสมทบในภารกิจต่อสู ้โดยทัว่ ทุกคน ผลการสู ้รบปรากฏว่ากองทัพของซาอูล
สามารถโจมตีกองทัพของพวกอาโมนย่อยยับกระจัดกระจายไป
หลังจากที่ประชากรอิสราเอลรอดพ้นจากเงื้อมมือของศัตรู แล้ว พวกเขาก็บงั เกิดความจงรักภักดี
ต่อซาอูลยิง่ จนถึงกับขันอาสาที่จะจัดการกับผูท้ ี่เยาะเย้ยท่านในตอนแรก แล้วประชาชนจึงเรี ยนซามูเอล
ว่า “คนที่พดู ว่า “ซาอูลจะปกครองเหนือพวกเราหรื อ” นั้นมีใครบ้างจงนาคนเหล่านั้นออกมา เราจะได้
ฆ่าเขาเสี ย” (1 ซามูเอล 11:12)
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ซาอูลได้หา้ มปรามไว้ทนั ทีวา่ “วันนี้ อย่าให้ผใู ้ ดถูกประหารชีวติ เลย ด้วยเป็ นวันที่พระเยโฮวาห์
ทรงกระทาการช่วยพวกอิสราเอลให้รอด” (1 ซามูเอล 11:13)
ขอให้สังเกตดูให้ดี ซาอูลมิได้เรี ยกร้องให้ ใครมาสนใจท่านด้วยการกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ทาเรื่ อง
นี้หรื อเรื่ องนั้นสาเร็ จเรี ยบร้อยแล้ว” แต่ท่านได้มอบเกียรติคุณทั้งสิ้ นแด่พระเจ้าสาหรับสิ่ งที่ได้กระทา
สาเร็ จแล้ว
ตรงจุดนี้ทาให้ชนชาติอิสราเอลเกิดความเชื่ อมัน่ และจงรักภักดีต่อซาอูลอย่างเต็มเปี่ ยม ชนชาติ
อิสราเอลพร้อมแล้วที่จะติดตามท่าน จะสังเกตเห็นว่าท่านประสบความสาเร็ จในขั้นแรกท่านมิได้หลง
ระเริ ง ท่านได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นอย่างแจ่มชัดว่าพระเจ้าทรงเรี ยกท่าน การกระทาและความเชื่อมัน่
อันเด็ดเดี่ยวของท่านเป็ นผลให้ท่านรอดพ้นจากการถูกเหยียดหยามทับถม
ที่กล่าวนี้เป็ นบทเรี ยนอันสาคัญสาหรับผูท้ ี่พระเจ้าทรงเรี ยกให้เป็ นผูน้ า
อย่ารี บร้อน
เปลี่ยนแปลงอะไรต่อมิอะไรอย่างผลีผลาม อย่ารี บร้อนที่จะแสดงตัวเป็ นนาย ท่านควรจะค่อย ๆ ทาให้
เขายอมรับความเป็ นผูน้ าของท่านทีละน้อย ๆ ในขั้นแรกเพียงแต่ให้เขามีความคิดเห็นคล้อยตาม ไม่
ต่อต้านท่านก็พอแล้ว
บทเรี ยนอีกประการหนึ่งที่ขา้ พเจ้าได้รับจากลอร์ น แซนนี่ ก็คือ เขามักจะเห็นหลายสิ่ งหลาย
อย่างก่อนพวกเราชาวคณะเนวีเกเตอร์ ทุกคน ด้วยเหตุน้ ี เขาจะเริ่ มเพาะความคิดขึ้นในสมองของพวกเรา
เขาจะให้ขอ้ คิดหรื อไม่ก็ต้ งั ปั ญหาถามให้เราคิดคล้อยตามเขาจนกระทัง่ พวกเราเกิดความคิดว่า ความ
คิดเห็นของเขานั้น ก็ตรงกับความคิดเห็นของเรานัน่ เอง
เมื่อผูต้ ามเกิดความเห็นคล้อยแล้ว คราวนี้ก็ควรจะเริ่ มนาความคิดและทัศนคติใหม่ ๆ มาให้แก่
เขา แต่ก็ตอ้ งอาศัยเวลาอยูเ่ หมือนกัน เพราะคนเรามักจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เหตุฉะนั้นท่านจะต้อง
เดินร่ วมทางไปกับเขาชัว่ ระยะหนึ่งก่อน แล้วจึงค่อยหันเหเขามาสู่ หนทางใหม่ที่มีคุณค่ากว่า
จงทาการบ้ านของท่ าน
เมื่อท่านเริ่ มต้นได้ดีแล้ว ก็ยงั มีสิ่งอื่นที่ทา่ นจะต้องฝึ กฝนจงทาการบ้านของท่าน จงเป็ นผูร้ อบรู ้
เมื่อท่านมีโครงการที่จะเสนอ หรื อมีขอ้ เสนอแนะที่จะจัดการ จงรู ้ขอ้ เท็จจริ งต่าง ๆ ให้ดีเสี ยก่อน จงรู ้วา่
โครงการนั้น ๆ มีคุณค่าประการใด จะต้องใช้เวลาดาเนินการนานเท่าใด จงพร้อมเสมอที่จะอธิ บายได้วา่
เหตุใดท่านจึงคิดว่าโครงการนั้น ๆจะบังเกิดผลดี
พระธรรมเนหะมีย ์ เป็ นพระธรรมที่ผนู ้ าส่ วนใหญ่ชอบศึกษา เนหะมียเ์ ป็ นผูป้ กครองกรุ ง
เยรู ซาเล็มสมัยโบราณ ซึ่ งหลายคนยกย่องว่าเป็ นนักบริ หารฝี มือเยีย่ ม ท่านเป็ นบุคคลที่รู้วา่ จะดาเนินงาน
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เป็ นขั้นตอนอย่างไรจึงจะดี ขอให้พิจารณาดูบทบาทของท่านผูน้ ้ ี เพื่อจะได้จดจาไว้เป็ นแบบอย่างในการ
ทาการบ้านของเรา
เนหะมียม์ ีชีวติ อยูอ่ ย่างสุ ขสบายในรั้วพระราชวัง ท่านดารงตาแหน่งอันมีเกียรติเป็ นพนักงาน
เชิญจอกเสวยของกษัตริ ยแ์ ละมีโอกาสใกล้ชิดพระมหากษัตริ ยม์ าก วันหนึ่ งท่านทราบข่าวว่าเพื่อนร่ วม
ชาติของท่านกาลังประสบชะตากรรม ได้รับความทุกข์ยากอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม เขาทั้งหลายพูดกับ
ข้าพเจ้าว่า “ผูท้ ี่รอดตายซึ่ งอยูใ่ นมณฑล คือผูท้ ี่ซ่ ึ งรอดพ้นจากการถูกกวาดไปเป็ นเชลยมีความลาบาก
และความอับอายมาก กาแพงเมือเยรู ซาเล็มก็พงั ลงและประตูเมืองก็ถูกไฟทาลายเสี ย” (เนหะมีย ์ 1:3)
พระเจ้าทรงใช้ข่าวว่าทาให้เนหะมียเ์ กิดภาระรับผิดชอบขึ้นในใจ
ทาให้ท่านต้องคุกเข่าลง
อธิ ษฐาน (ดูขอ้ 4) วันหนึ่งขณะที่ท่านกาลังปฏิบตั ิหน้าที่ราชการอยู่ แต่จิตใจของท่านก็เป็ นห่วง
สถานการณ์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม กษัตริ ยท์ รงสังเกตเห็ นอากัปกิริยาของท่านจึงตรัสถามว่า เห็นจะไม่มีอะไร
นอกจากเศร้าโศก เจ้าก็ไม่เจ็บไม่ป่วยมิใช่หรื อ “ทาไมหน้าของเจ้าโศกเศร้า” และข้าพเจ้าก็กลัวยิง่ นัก
เมื่อกษัตริ ยไ์ ด้ทรงทราบถึงความห่วงใยของเนหะมีย ์ พระองค์จึงตรัสว่า “เจ้าปรารถนาจะขอสิ่ ง
ใดบ้าง?” (ข้อ 4) สิ่ งแรกที่เนหะมียท์ าก็คืออธิ ษฐานต่อพระเจ้า เมื่ออธิ ษฐานจบแล้วจึงทูลขอด้วยถ้อยคา
ที่นุ่มนวลและเหมาะเจาะ ท่านได้ทาการบ้านของท่านเสร็ จแล้ว เพราะมิเช่นนั้นท่านจะตะกุกตะกักและ
อาจจะต้อง “ชวด” โอกาสทองไป
เนหะมียท์ ูลว่า “ถ้าเป็ นที่พอพระทัยพระราชา และถ้าผูร้ ับใช้ของฝ่ าพระบาทเป็ นที่พอพระทัย
ในสายพระเนตรของฝ่ าพระบาทขอทรงใช้ขา้ พระบาทให้ไปยังยูดา ยังเมืองอีกเป็ นที่ฝังศพของบรรพ
บุรุษของข้าพระบาท เพื่อข้าพระบาทจะสร้างขึ้นใหม่”
และพระราชาตรัสกับข้าพเจ้า (มีพระราชิ นีประทับข้างพระองค์) ว่า “เจ้าจะไปนานสักเท่าใด
เมื่อไรเจ้าจะกลับมา” จึงเป็ นที่พอพระทัยพระราชาที่จะให้ขา้ พเจ้าไป และข้าพเจ้าก็กาหนดเวลาให้
พระองค์ทรงทราบ” “และข้าพเจ้ากราบทูลพระราชาว่า “ถ้าเป็ นที่พอพระทัยพระราชา ขอทรงโปรดมี
พระราชสาส์นให้ขา้ พระบาทนาไปถึงผูว้ า่ ราชการมณฑลฟากตะวันตกของแม่น้ ายูเฟรติส เพื่อเขาจะได้
อนุญาตให้ขา้ พระบาทผ่านไปจนข้าพระบาทจะไปถึงยูดา และพระราชสาส์นถึงอาสาฟเจ้าพนักงานป่ า
ไม้หลวง เพื่อเขาจะได้ให้ไม้แก่ขา้ พระบาท เพื่อทาวงกบประตูป้อมของพระนิ เวศ และทากาแพงเมือง
และเพื่อทาบ้านที่ขา้ พระบาทจะได้เข้าอาศัย” พระราชาพระราชทานทุกสิ่ งตามที่ขา้ พเจ้าทูลขอ เพราะ
พระหัตถ์อนั ทรงพระคุณของพระเจ้าของข้าพเจ้าอยูก่ บั ข้าพเจ้า”
ข้าพเจ้าหวังว่าท่านคงจะจับความสาคัญของเรื่ องที่กล่าวมานี้ได้บา้ งพอสมควร ในตอนแรกเรารู ้
แน่วา่ เนหะมียไ์ ด้คุกเข่าลงอธิ ษฐานต่อพระเจ้า และได้ได้เวลาอธิ ษฐานในปั ญหาเรื่ องนั้นเป็ นเวลานาน
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แต่ท่านมิได้หยุดอยูแ่ ค่น้ นั ท่านได้ครุ่ นคิดอยูท่ ุกเวลา แม้ในขณะที่ท่านจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของ
ท่านก็ตามเรารู ้แน่วา่ เรื่ องที่ท่านครุ่ นคิดอยูน่ ้ นั เป็ นคาตอบของพระเจ้าต่อคาอธิ ษฐานของท่าน และเมื่อ
ได้รับคาตอบท่านก็พร้อมที่จะปฏิบตั ิทนั ที
ลองหลับตานึกดูซิวา่ จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อกษัตริ ยถ์ ามท่าน ว่าต้องการอะไร หากท่านตอบว่า “โอ
ข้าแต่กษัตริ ย ์ ข้าพระบาทมิเคยบังอาจคิดถึงขนาดนั้นหรอกพระเจ้าค่ะ เป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุณอย่างยิง่ ที่
จะทรงโปรดพระราชทานพรบรมราชานุญาตให้ขา้ พระบาทออกไป ณ ที่น้ นั ด้วยตนเอง ข้าพระบาท
ของเวลาคิดสักสองสามวันเถิดพระเจ้าค่ะ?”
แต่เนหะมียไ์ ม่ได้ตอบเช่นนั้น ท่านได้ทาการบ้านของท่านเสร็ จแล้ว และรู ้แผนการนั้นโดย
ตลอดว่าควรจะทาอะไรต่อไป ท่านได้ทูลให้กษัตริ ยม์ ีพระราชสาส์นไปยังเจ้าเมืองที่อยูต่ ามชายฝั่งแม่น้ า
และขอให้มีพระราชสาส์นอีกฉบับหนึ่งไปยังพนักงานป่ าไม้หลวง
และได้ทูลขอกองทหารและ
นายทหารม้าหลายคนให้ติดตามไปด้วย ท่านได้ทาการบ้านของท่านเสร็ จแล้ว
วางแผนงาน
เมื่อท่านได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ สิ่ งหนึ่งที่ทา่ นควรจะทาเป็ นประการแรก คือ
ใช้เวลาศึกษาขอบเขตหน้าที่ใหม่ของท่านให้เข้าใจโดยละเอียด ข้าพเจ้าขอเสนอแนะว่า งานส่ วนใหญ่จะ
แยกออกได้เป็ นสองส่ วน แต่มีวตั ถุประสงค์สอดคล้องสัมพันธ์กนั ส่ วนที่หนึ่งคือการดาเนินงานเพื่อ
เสริ มสร้างความเจริ ญให้แก่ทางของพระคริ สต์ และอีกส่ วนหนึ่งคือสังเกตดูวา่ สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
ท่านมีชีวติ สนิทสนมกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างลึกซึ้ งและเกิดผลมากขึ้นหรื อไม่
ขอให้เรามาอภิปรายกันในประเด็นแรกเสี ยก่อนว่า มีวธิ ี การอย่างไรที่ทาให้ทางของพระคริ สต์
เจริ ญก้าวหน้าโดยผ่านทางงานของท่าน อาจทาได้ในรู ปของการตั้งเป้ าหมายที่จะประกาศพระกิตติคุณ
ให้ทวั่ อาณาบริ เวณที่คริ สตจักรของท่านตั้งอยู่ ด้วยการแจกจ่ายสิ่ งพิมพ์เกี่ยวกับพระกิตติคุณแก่ทุกบ้าน
และวิธีการอื่น
ๆ
ต่อจากนั้นท่านจะต้องย่อยโครงการของท่านให้เล็กลงและสรรหาตัวบุคคล
ผูร้ ับผิดชอบเป็ นจุด ๆ ไป และท่านก็คอยควบคุมติดตามผลเป็ นระยะ ๆ เพื่อให้งานดาเนินไปตรงตาม
เป้ าหมายอยูเ่ สมอ
เท่าที่เราเคยปฏิบตั ิน้ นั เราใช้วธิ ี การที่เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า POLE คือวางแผน (PLAN)
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (ORGANIZE) ชี้นา (LEAD) และประเมินผล (EVALUATE) วิธีการ
ดังกล่าวนี้จะเป็ นเพียงหลักวิชาการที่จืดชืดเว้นเสี ยแต่ท่านจะคิดถึงในแง่ปฏิบตั ิ อย่างเช่นสมมติวา่ มีอยู่
วันเสาร์ วนั หนึ่ง ท่านและสมาชิกในคริ สตจักรของท่านตัดสิ นใจว่าจะใช้เวลาในตอนเช้าทาความสะอาด
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โบสถ์ นี่เป็ นเป้ าหมายของท่านสมมุติวา่ วันนั้นเป็ นวันเสาร์ ตน้ ฤดูฝนซึ่ งอากาศแจ่มใส และมีสิ่งต่าง ๆ ที่
ท่านจะต้องทาความสะอาดมากมายหลายอย่าง เพราะฤดูร้อนที่เพิ่งจะผ่านพ้นมานี้ อากาศร้อนจัดและ
ฝุ่ นมาก
ท่านตกลงว่าจะมาพบกันที่คริ สตจักรเวลา 9.00 น. และทางานจนกระทัง่ เที่ยงวัน ท่านขอให้
สมาชิกทุกคนนาเอาไม้กวาดตะกร้าผล แปรง ฯลฯ ติดตัวมาด้วย
ท่านได้อธิ ษฐานร่ วมกันและมอบงานของท่านไว้กบั พระเจ้าจากนั้นท่านก็แบ่งงาน และกาหนด
ตัวผูร้ ับผิดชอบเป็ นสัดส่ วน ท่านได้กาหนดให้จารัสกับเพื่อนผูช้ ายอีกสองคนทาความสะอาดสนามหญ้า
วิเชียรกับหาญล้างหน้าต่าง ท่านกับผูช้ ายอีก 4 คน ทาความสะอาดพื้นและตามฝาผนังโบสถ์
ประมาณหนึ่งชัว่ โมงจารัสเดินเข้ามาและพูดว่า งานด้านสนามหญ้าเรี ยบร้อยดี พวกเขาได้ตดั
หญ้าตกแต่งพุม่ ไม้และอะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย และปรึ กษาว่าจะไปที่เรื อนเพาะชาและแยกต้นไม้
ดอกมาปลูกอีกจะดีหรื อไม่ เมื่อได้ยนิ ดังนั้นท่านก็เดินออกไปดูแลและเห็นว่า ถ้าจะให้ทาการแยกต้นไม้
ซึ่ งมิได้อยูใ่ นแผนงานตั้งแต่ตน้ งานทาความสะอาดต้องไม่เสร็ จก่อนเที่ยงเป็ นแน่ดงั นั้นท่านจึงแนะนา
ให้เขาทางานตามเดิมต่อไปให้เสร็ จภายในเวลาเสี ยก่อน ถ้ามีเวลาเหลือก็อาจจะปลูกต้นไม้ดอกสักสอง
สามต้นได้ จารัสพอใจในคาแนะนานั้น และกลับไปทาความสะอาดสนามหญ้าต่อไป
เอาละ ทีน้ ียงั มีวธิ ี การอีกอย่างหนึ่งซึ่ งท่านอาจจะนามาใช้กบั จารัสคือ ตาหนิ ติเตียนว่าหาทาง
หลบเลี่ยงหน้าที่และบอกให้เขาทาตามหน้าที่ต่อไป วิธีน้ ี จะทาให้เกิดผลสองประการคือประการแรกทา
ให้จารัสเสี ยกาลังใจในการทางาน ประการที่สอง ทาให้จารัสหมดกาลังใจไม่อยากที่จะร่ วมงานครั้ง
ต่อไป
ต่อมาเมื่อท่านพยายามที่จะกาหนดวิธีการที่ดีที่สุดในการประกาศพระกิตติคุณต่อเพื่อนบ้าน
จารัสจะไม่กล้าออกความเห็นใด ๆ เลย เพราะเกรงว่าประวัติศาสตร์ จะซ้ ารอยอีก
เมื่อใกล้จะถึงเวลา 11.00 น. ท่านก็ออกตรวจตรารอบบริ เวณเพื่อดูวา่ งานตามโครงการไปถึง
ไหนแล้ว ก็ปรากฏว่าวิเชียรกับหาญยังทาความสะอาดไม่เสร็ จเหลืออีกหลายบาน และเห็นว่าลูกมือของ
ท่านเองกาลังจะทางานเสร็ จก่อนเวลา ดังนั้นท่านจึงให้ลูกมือของท่านสองคนไปช่วยวิเชียรกับหาญล้าง
หน้าต่าง เมื่อถึงเวลาเที่ยวท่านก็จะมาตรวจอีกครั้งหนึ่ง และงานก็เสร็ จเรี ยบร้อยดีจึงสั่งให้เก็บเครื่ องไม้
เครื่ องมือได้ จากนั้นก็ร่วมใจกันอธิ ษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับเช้าอันสดชื่นวันนี้แล้วก็ข้ ึนรถ
กลับบ้าน
วิธีการเช่นนี้ใช้ได้ผลกับงานทุกอย่าง ท่านจะต้องคิดให้รอบคอบและวางแผน จากนั้นท่าน
จะต้องกาหนดหน้าที่และผูร้ ับผิดชอบ เพื่อว่าสมาชิกทุกคนจะได้รู้วา่ งานของเขามีอะไรบ้างและใครเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ ต่อจากนั้นผูน้ าจะต้องคอยชี้นา ตัวผูน้ าเองจะต้องเป็ นตัวอย่างที่ดี ผูน้ าจะต้องเข้าร่ วม
83

ทางานด้วย เมื่องานดาเนินไปได้ประมาณครึ่ งหนึ่ง ก็ประเมินผลเสี ยทีหนึ่ง เมื่องานเสร็ จสิ้ นก็เป็ น
โอกาสอันดีที่จะประเมินผลทั้งสิ้ นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาข้อบกพร่ องที่ควรปรับปรุ งแก้ไขต่อไป การ
ประเมินผลนี้ จะช่วยให้วางแผนงานครั้งต่อไปได้ดีข้ ึน
คราวนี้ เราจะหยิบยกเอาเรื่ องที่กล่าวข้างต้นสักสองเรื่ องมาพิจารณาให้ละเอียดขึ้นอีกสัก
เล็กน้อย คือการสรรหาตัวบุคคลผูร้ ับผิดชอบงาน และการปฏิบตั ิตวั ของท่านในฐานะผูน้ า
ประการแรก การสรรหาตัวบุคคล ช่างทาสี ฝีมือเยีย่ มไม่แน่วา่ จะเป็ นผูค้ วบคุมงานทาสี ที่ดีที่สุด
เสมอไป ผูท้ าหน้าที่ควบคุมงานทาสี ควรทาสี เป็ น แต่เขาควรจะเป็ นบุคคลที่มีความสามารถในการจูงใจ
ผูอ้ ื่นให้ทางานอย่างเต็มกาลังและสามารถ ก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะได้เป็ นอย่างดี
เยีย่ มด้วย
ก่อนที่พระเยซูจะทรงเลือกสาวกสิ บสองคน พระองค์ทรงอธิ ษฐานตลอดทั้งคืน (ดูลูกา 6:1213) อัครสาวกเปาโลได้บอกทิโมธี “จงมอบคาสอนเหล่านั้นซึ่ งท่านได้ยนิ จากข้าพเจ้าต่อหน้าพยาน
หลายคนไว้กบั คนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ดว้ ย” (2 ทิโมธี 2:2) ท่านต้องการหาคนที่มีความ
ซื่อสัตย์ซ่ ึงมีความสามารถบางประการในการสอน
สิ่ งหนึ่งที่ขา้ พเจ้าต้องการก็คือ อยากจะเห็นสมาชิกในกลุ่มเรี ยกกิจกรรมของกลุ่มว่า “งานของ
เรา” เพราะนัน่ ย่อมเป็ นการแสดงว่าสมาชิกผูน้ ้ นั เกิดความรู ้สึกว่าตนมีส่วนรับผิดชอบ หรื อเป็ นเจ้าของ
กิจกรรมนั้น ๆ
โดยปกติแล้วสมาชิกใหม่มกั จะไม่ค่อยกล้าทาอะไร แต่จะคอยเฝ้ าดูการดาเนิ นงานของกลุ่ม
หลังจากนั้นสักระยะหนึ่งเขาอาจจะเริ่ มร่ วมมือทางานบ้างเล็กน้อย เป้ าหมายของท่านคือชักนาเขาจาก
การเป็ นผูส้ ังเกตการณ์ให้เข้ามีส่วนร่ วมทางานกับสมาชิกของกลุ่ม และในที่สุดท่านจะสามารถเลือกหา
ตัวผูน้ าจากกลุ่มสุ ดท้ายนี้ให้เป็ นผูน้ าโครงการได้
จงพิจารณาตัวบุคคลให้ถว้ นถี่ก่อนที่ท่านจะมอบหน้าที่สาคัญให้แก่เขา
ข้าพเจ้าเคยได้รับ
บทเรี ยนในเรื่ องนี้มาแล้ว การหาคนมาเป็ นผู้นานั้นทาได้ ไม่ ยาก แต่ การเอาคนออกจากตาแหน่ งผู้นานีซ้ ิ
ยาก อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้วา่ “อย่าวางมือเจิมผูใ้ ดโดยเร็ ว” (1 ทิโมธี 5:22) หมายถึงการตั้งผูน้ าและ
ข้อแนะนาที่ดี
ต่อจากนั้นเราจะคอยสังเกตดูคุณสมบัติบางประการเพื่อเป็ นเครื่ องประกอบในการ
พิจารณาสรรหาบุคคลสาคัญที่จะช่วยให้กิจกรรมของกลุ่มดาเนินไปด้วยดี
คราวนี้ก็มาถึงเรื่ องการปฏิบตั ิตวั ของท่านในฐานะผูน้ าท่านเคยพับขากางเกงเข้าร่ วมงานกับ
สมาชิกในกลุ่มของท่านหรื อไม่? การที่ผนู ้ าประพฤติตนเป็ นแบบอย่างนี้ เป็ นพลังจูงใจให้สมาชิกในกลุ่ม
เกิดกาลังใจในการทางานได้เป็ นอย่างมากทีเดียว อัครสาวกเปโตรได้บอกแก่บรรดาผูน้ าของคริ สตจักร
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ในสมัยแรกว่า “จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยูใ่ นความดูแลของท่าน ไม่ใช่ดว้ ยความฝื นใจแต่ดว้ ยความ
เต็มใจ ไม่ใช่ดว้ ยการเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของที่ได้มาโดยทุจริ ต แต่ดว้ ยใจเลื่อมใส และไม่ใช่เหมือนเป็ น
เจ้านายที่ข่มขี่ผทู ้ ี่อยูใ่ ต้อานาจ แต่เป็ นแบบอย่างแก่ฝงู แกะนั้น” (1 เปโตร 5:2-3) เช่นกันเราควรจะ
ประพฤติเป็ นแบบอย่าง ไม่ใช่เป็ น “เจ้านายที่ข่มขี่” เพราะคริ สเตียนมีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นเจ้านายเหนือ
หัวอยูท่ ุกคนแล้ว
จงร่ วมลงมือทางานที่ท่านหวังจะนาให้ผอู ้ ื่นทา ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้ารับเป็ นครู สอนรวีวารศึกษา
ภาคฤดูร้อน ข้าพเจ้าได้ต้ งั เป้ าหมายไว้ประการหนึ่งว่า จะเพิ่มจานวนผูเ้ ข้าเรี ยนให้มากขึ้น ซึ่ งแต่เดิมมี
เด็กหนุ่มที่มาเรี ยนเป็ นประจาอยูเ่ พียง 20 คน เท่านั้น
ในสองสามอาทิตย์แรก ข้าพเจ้าหนุนใจพวกเขาให้นาเพื่อน ๆ มาเรี ยน ในอาทิตย์ต่อไปปรากฏ
ว่าไม่มีใครทาตาม ข้าพเจ้าจึงใช้วธิ ี อธิ ษฐาน ข้าพเจ้าเฝ้ าอธิ ษฐานเกี่ยวกับเรื่ องนี้ หลายครั้งหลายหน มีอยู่
ครั้งหนึ่งระหว่างที่ขา้ พเจ้ากาลังอธิ ษฐานอยูน่ ้ นั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงสาแดงแก่ขา้ พเจ้าว่า เหตุใดจึง
ไม่มีใครนาคนอื่นมาเรี ยน เหตุผลก็คือเป็ นเพราะข้าพเจ้าไม่ได้ทาเป็ นตัวอย่าง
ข้าพเจ้าจึงเริ่ มคิดหาวิธีที่จะพบกับเด็กหนุ่มบางคนเพื่อที่จะชักชวนให้มาร่ วมมาเรี ยน วันอาทิตย์
วันหนึ่งข้าพเจ้าสังเกตเห็นกลุ่มบริ กรวัยรุ่ นกาลังเดินทอดน่องอยูใ่ นสวนสาธารณะใกล้ ๆ กับคริ สตจักร
และพระเจ้าได้ให้ความคิดอย่างหนึ่งแก่ขา้ พเจ้า
อาทิตย์ต่อมาข้าพเจ้าภรรยาและลูกชายสองคนไปร่ วมเรี ยนด้วย โดยเราไปถึงเวลาเรี ยนครึ่ ง
ชัว่ โมง ข้าพเจ้าได้พาภรรยาและลูก ๆ ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะแห่งนั้น และถือโอกาสชักชวนกลุ่ม
เด็กหนุ่มสองสามคนให้ไปร่ วมเรี ยนรวีวารศึกษากับเรา
เด็กหนุ่มเหล่านั้นเห็นว่าการมากันเป็ น
ครอบครัว คงไม่มีอนั ตรายอะไร และพวกเขาก็ไม่มีอะไรจะทาด้วยจึงตกลงใจมากับเรา เมื่อถึงโอกาสที่
จะแนะนาผูม้ าเยือน ข้าพเจ้าถึงถือโอกาสแนะนาเด็กหนุ่มสามสี่ คนที่มากับข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าทาเช่นนี้ติดต่อกันสองอาทิตย์ซอ้ น สมาชิกในชั้นเรี ยนคนหนึ่งเกิดนึกเอะใจจึงมาถาม
ข้าพเจ้าว่า ไปพาเด็กหนุ่มเหล่านี้มาจากไหน ข้าพเจ้าจึงเล่าเรื่ องทั้งหมดให้เขาฟัง เขาสนใจและอยากจะ
ทาตามบ้าง ข้าพเจ้าจึงจัดเขาให้ไปที่สวนสาธารณะแห่งนั้น และแยกกันชักชวนเด็กหนุ่มที่ไปเดินเล่น
ต่อมาสมาชิกในชั้นเรี ยนคนอื่น ๆ เกิดเห็นดีดว้ ยจึงเริ่ มทาตามบ้าง
เมื่อถึงสิ้ นฤดูร้อนเด็กหนุ่มจานวนมากได้พบกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และชั้นเรี ยนของเรามีผมู ้ า
เรี ยนโดยเฉลี่ยอาทิตย์ละ 180 คน ข้าพเจ้าได้รับบทเรี ยนง่าย ๆ งานที่ขา้ พเจ้าทาคือสอนนักเรี ยนและ
อบรมเขาให้มีลกั ษณะเป็ นผูน้ า ซึ่ งสรุ ปอยูใ่ นพระธรรมสุ ภาษิต 4:11 ซึ่ งว่า “เราได้สอนเจ้าไปในทาง
แห่งพระปั ญญาเราได้นาเจ้าไปในทางแห่งความตรง”
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นอกเหนือจากการที่จะดูวา่ งานหนึ่งงานใดสาเร็ จด้วยน้ าแรงของสมาชิกในกลุ่มของท่านนั้น
จะต้องปรากฏว่า งานนั้นเกิดผลในชีวติ ของสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนด้วย การที่จะทดสอบความเป็ นผูน้ า
ของท่านได้อย่างถูกต้องแท้จริ งนั้นก็คือพิสูจน์วา่ ผูน้ าคนอื่น ๆ สามารถพัฒนาได้อย่างท่านหรื อไม่ การ
พัฒนาให้สมาชิกในกลุ่มที่ท่านรับผิดชอบอยูใ่ ห้มีอุปนิสัยอย่างพระคริ สต์เป็ นวัตถุประสงค์สาคัญ
ประการแรกที่ท่านควรจะทาให้สาเร็ จ เนื่ องจากเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องสาคัญและยืดยาวมาก ฉะนั้นจึงขอยกไป
กล่าวในบทที่ 11
ต่อไปนี้ จะขอแถมท้ายอีกสักเล็กน้อยว่า จงเรี ยนรู ้การเริ่ มต้นที่ยากและดาเนินต่อไปจนกว่าจะ
บรรลุเป้ าหมาย ข้าพเจ้าเชื่อแน่วา่ สิ่ งนี้ จะพิสูจน์ให้เห็นคุณค่าอันมหาศาลแก่ชีวติ ของท่านขณะที่ท่าน
กาลังเจริ ญวัฒนาขึ้นในความเป็ นผูน้ าฝ่ ายจิตวิญญาณที่แท้จริ ง
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บทที่ 8 วิธีเพิม่ ผลงาน
ปั ญหาธรรมดา ๆ ที่เราประสบกันอยูบ่ ่อย ๆ ก็คือมีงานที่จะต้องทามาก แต่มีเวลาทางานน้อย
หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมีงานมากจนทาไม่ทนั แม่บา้ นก็ดี คนงานก็ดี นายจ้างก็ดี หรื อนักศึกษาก็ดี
ล้วนแต่เผชิ ญกับปั ญหาเรื่ องนี้ท้ งั สิ้ น เขาเหล่านั้นมีโครงการมากมายที่จะต้องทาให้เสร็ จ หรื อไม่ก็
จะต้องเตรี ยมตัวดูหนังสื อสอบ หรื อจะต้องส่ งรายงานให้ทนั ภายในกาหนด วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป
ทุกขณะจิต ทาให้หลายคนคิดว่า ถ้าฉันมีเวลามากอีกสักนิ ดก็ดีซิ
ข้าพเจ้าใคร่ ขอนาเคล็ดลับเล็ก ๆ น้อย ๆ แก่ท่านซึ่ งอาจเป็ นผลให้ชีวติ ของท่านเปลี่ยนแปลงไป
ได้
ทาทันที
ความคิดง่าย ๆ ปรากฏอยูใ่ นพระธรรมกันดารวิถีในพระคัมภีร์เดิม เนื้ อหาสาระสาคัญของพระธรรมเล่ม
นี้กล่าวถึงชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่ งรับผิดชอบงานมากมาย เขาผูน้ ้ ีคือโมเสส โมเสสได้รับมอบหมายให้
อพยพประชากรจานวนนับแสนนับล้านคนออกจากการเป็ นทาสในดินแดนอียปิ ต์ ข้ามทะเลทรายซีนาย
อันร้อนระอุไปสู่ ดินแดนแห่งพระสัญญา ในระหว่างทางพวกผูอ้ พยพก็ก่อเรื่ องยุง่ ยากมิได้ขาด พวกเขา
ชอบทาสิ่ งที่โง่เขลาและไม่เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า หลายครั้งหลายคราที่พระเจ้าทรงอดกลั้นพระทัยไว้
และโมเสสก็พยายามแก้ไขให้เหตุการณ์ให้เจ้ารู ปเข้ารอยทุกครั้งไปเขามีความบากบัน่ อย่างไม่ลดละ ใน
อันที่จะผ่านบทเรี ยนในเรื่ องความศรัทธาหน้าที่ การเชื่อฟั ง ความกล้าหาญ และความบริ สุทธิ์ ของชีวติ
เขาเป็ นผูน้ าที่ได้รับการฝึ กฝนจากพระเจ้าในถิ่นทุรกันดาร
พวกผูอ้ พยพมักจะบ่นเรื่ องการขาดแคลนอาหารและน้ าหรื อเครื่ องอุปโภคบริ โภคต่าง ๆ พวก
เขาต่อว่าโมเสส พวกเขาหาว่าเหตุผลที่แท้จริ งที่โมเสสนาพวกเขาออกจากอียปิ ต์น้ นั ก็เพื่อต้องการจะฆ่า
เขา บางทีก็หาว่าโมเสสแต่งงานกับคนผิด หรื อบางทีก็หาว่าคาพูดของโมเสสเกี่ยวกับพระเจ้านั้นเป็ น
เพียงการปั้ นแต่งของโมเสส เพื่อจะสร้างความสาคัญให้กบั ตนเอง ปั ญหาดูเหมือนว่าจะไม่มีวนั จบสิ้ น
โมเสสต้องรับผิดชอบอย่างเต็มกาลังความสามารถ
ณ วันที่หนึ่งเดือนที่สองปี ที่สองตั้งแต่เขาทั้งหลายออกจากประเทศอียปิ ต์ พระเจ้าทรงเพิ่มงาน
ให้กบั โมเสสอีก โดยตรัสว่า “เจ้าจงทาสามะโนครัว ชุมนุมอิสราเอลทั้งหมดตามตระกูลตามครอบครัว
ตามจานวนรายชื่ อผูช้ ายเรี ยงตัวทุกคน เจ้ากับอาโรนจงนับทุกคนในอิสราเอลซึ่ งออกรบได้ อายุต้ งั แต่
ยีส่ ิ บปี ขึ้นไปไว้เป็ นกอง ๆ” (กันดารวิถี 1:1-3)
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ขอให้เรานึกว่าโมเสสก็เป็ นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเช่นเดียวกับเรา ถ้าเป็ นท่าน ท่านจะมีปฏิกิริยา
อย่างไร? ถ้าเป็ นข้าพเจ้าก็คงพูดทานองนี้ “นับทุกคนหรื อ???!! พระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงคิดว่าข้า
พระองค์จะต้องใช้เวลานานสักเท่าใด?
ขณะนี้ขา้ พระองค์ก็มีงานล้นมืออยูแ่ ล้ว
ขอทรงโปรด
ทอดพระเนตรงานที่ขา้ พระองค์กาลังทาอยูเ่ ถิด ข้าพระองค์ตอ้ งรับผิดชอบในสวัสดิภาพทั้งด้านร่ างกาย
และจิตวิญญาณของคนเหล่านี้ทุกคน ลาพังหน้าที่น้ ีขา้ พระองค์ก็ตอ้ งทาตั้งแต่เช้าจนค่า แท้จริ งแล้วข้า
พระองค์ก็กาลังเขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์อยูอ่ ีกด้วย ข้าพระองค์มีงานที่จะต้องทามาก แต่หาเวลาทาไม่
ค่อยได้แล้วยังจะให้ขา้ พระองค์นบั ผูอ้ พยพทุกคนอีกหรื อ?
ท่านก็คงจะมีปฏิกิริยาเหมือนข้าพเจ้าเป็ นแน่ แต่ขอให้ดูปฏิกิริยาของโมเสส “โมเสสและอาโรน
ได้นาคนเหล่านี้ที่ระบุชื่อมาแล้ว และในวันที่หนึ่งเดือนที่สองคนเหล่านี้ก็เรี ยกประชุมชนทั้งหมดเขามา
ขึ้นทะเบียนตามตระกูลและตามครอบครัว ตามจานวนรายชื่อเรี ยงตัวคนทั้งปวงที่มีอายุต้ งั แต่ยสี่ ิ บปี ขึ้น
ไป (กันดารวิถี 1:17-18)
ท่านสังเกตหรื อเปล่าว่าพระเจ้าทรงมอบหมายงานให้โมเสสเมื่อใด? “วันที่หนึ่งเดือนสองปี ที่
สอง” และโมเสสเริ่ มลงมือทางานนั้นเมื่อใด? “วันที่หนึ่งเดือนสองปี ที่สอง” เหมือนกัน นี่แหละคือเคล็ด
ลับอันยิง่ ใหญ่ซ่ ึ งสามารถเปิ ดเผยออกมาเป็ นคา 3 คา คือ “ทาทันที” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ่ งนั้นแทรก
เข้ามาในขณะที่ท่านกาลังทาสิ่ งที่สาคัญอยู่
ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้รับเชิ ญให้ไปปาฐกถาในกลุ่มทหารแห่งหนึ่ง ซึ่ งอนุศาสนาจารย์ได้เตรี ยม
หัวข้อเรื่ องให้ขา้ พเจ้าพูดอยูแ่ ล้ว และในวันเดียวกันนั้นเอง ข้าพเจ้าก็ได้รับเชิญให้ไปพูดในงาน “เลี้ยง
สังสรรค์เพื่อชีวติ ” ซึ่ งผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียนกลุ่มหนึ่งได้เชิ ญเพื่อนบ้านที่ไม่เป็ นคริ สเตียนมาร่ วมรับประทาน
อาหารและฟังพระวจนะของพระเจ้า เนื่ องจากงานทั้งสองแห่งต้องไปในทางเดียวกันและเวลาไล่เลี่ยกัน
ฉะนั้นถ้าข้าพเจ้าจะไปให้ทนั ทั้งสองงาน ข้าพเจ้าก็จะต้องอดอาหารเย็น แต่ขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังจะออก
จากบ้านก็มีผนู ้ าห่ อพัสดุมามอบให้ขา้ พเจ้า ห่อนั้นเป็ นรู ปค่อนข้างยาวเป็ นคล้าย ๆ ว่าของส่ วนตัวซึ่ งส่ ง
มาจากสานักงานใหญ่ ข้าพเจ้าจะทาอย่างไรดี
ข้าพเจ้าควรนามันติดตัวไปด้วยและลงมือทาในวันพรุ่ งนี้ อย่างนั้นหรื อ?
ข้าพเจ้าไม่มีเวลา
เพราะว่าวันพรุ่ งนี้ เรากาลังมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบฮูม เพื่อร่ วมรายการฝึ กอบรมและอาจจะต้องใช้เวลาทั้ง
วัน
ข้าพเจ้าตะโกนบอกให้คนขับรถดับเครื่ องยนต์ก่อน ข้าพเจ้านัง่ ลงและกรอกแบบฟอร์ มที่ได้รับ
จากสานักงานใหญ่น้ นั สักครู่ หนึ่งก็กรอกเสร็ จ ข้าพเจ้าฝากส่ งทางไปรษณี ยเ์ สร็ จแล้วก็กา้ วขึ้นรถยนต์
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และเราได้ไปร่ วมประชุม ถ้าข้าพเจ้าไม่รีบทาให้เสร็ จเสี ยแต่ก่อนนั้น ข้าพเจ้าจะต้องถือสิ่ งนั้นติดตัวไป
อีกหลายวัน
งานที่ขา้ พเจ้ารับผิดชอบอยูน่ ้ นั มีอยูส่ องประเภท คือ งานที่ขา้ พเจ้าชอบทากับงานที่ขา้ พเจ้าจาใจ
ต้องทา ข้าพเจ้ามีความโน้มเอียงอยากจะทางานที่ขา้ พเจ้าชอบไปเรื่ อย ๆ เสร็ จแล้วจึงจะทางานประเภทที่
จาใจต้องทา แต่ปัญหาก็คือว่างานที่ขา้ พเจ้าไม่ชอบทานั้นมักจะยังคัง่ ค้างอยู่ และเป็ นภาระหนักที่คอย
เตือนในจิตใจข้าพเจ้าอยูเ่ สมอว่ายังทาไม่เสร็ จ
ข้าพเจ้าชอบพูดกับบริ กร ข้าพเจ้ารู ้สึกตื่นเต้นและยินดียงิ่ ที่ได้มีโอกาสกล่าวถึงเรื่ องความรัก
ของพระเจ้า ซึ่ งสาแดงให้ปรากฏในพระเยซูคริ สต์ ในงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อชีวติ และได้เห็นคริ สเตียน
หลายคนชักชวนเพื่อนฝูงให้หนั มาเชื่ อพระเยซู ในระหว่างเวลาที่ร่วมสังสรรค์กนั อยูน่ ้ นั หวนกลับมาถึง
งานที่ขา้ พเจ้าจาใจต้องทา สมมติวา่ ข้าพเจ้าคิดว่าเรื่ องกรอกแบบสอบถามน่ะหรื อ? เอาไว้ทีหลังเถอะ
และเมื่อสานักงานใหญ่โทรศัพท์ทางไกลมาทวง ข้าพเจ้าก็จจะส่ งหมายกาหนดการไปให้ดู ข้าพเจ้าคิดว่า
พวกเขาเป็ นคนมีเหตุผลคงจะเข้าใจความจาเป็ นของข้าพเจ้าดี สมมุติวา่ ข้าพเจ้าเก็บไว้ทาสัปดาห์หน้า
เมื่อข้าพเจ้าเปิ ดกระเป๋ าเพื่อหยิบพระคัมภีร์ออกมาทุกครั้งก็จะพบว่ามีห่อพัสดุน้ นั อยูท่ ุกครั้งคล้ายกับมัน
จะคอยชาเลืองตามองดูขา้ พเจ้า ข้าพเจ้าจึงตัดสิ นใจ “ทาทันที” เสี ยแต่ตอนนั้น สิ่ งที่เป็ นภาระอยูใ่ นจิตใจ
จึงเริ่ มคลายลง ถ้าท่านอ่านชี วประวัติของโมเสสท่านจะพบว่าโมเสสไม่มีนิสัย ผลัดวันประกันพรุ่ ง เมื่อ
พระเจ้าทรงมอบหมายภาระให้ท่านทา ท่านจะไม่มวั นัง่ บ่นว่าไม่มีเวลา หรื อว่า “ให้ คนอืน่ ทาดีกว่า” แต่
ท่านจะ “ทาทันที”
บางทีท่านอาจจะกาลังคิดว่า “เอาละ ข้าพเจ้าพอจะมองเห็นแล้วว่าจากตัวอย่างที่ยกมานั้นจะ
ช่วยได้ในบางเหตุการณ์ แต่ยงั มีปัญหาอื่น ๆ อีก เช่นว่างานที่จะทานั้นมากเกินกาลังความสามารถของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือ”
ถูกต้องข้าพเจ้าเองก็เคยประสบกับสถานการณ์เช่นนี้มามากต่อมากตลอดเวลาการทางาน
อย่างเช่นผูจ้ ดั การโรงเรี ยนรวีวารศึกษาต้องการครู ศิษยาภิบาลต้องการคนงาน มิชชัน่ นารี ตอ้ งการบุคคล
กรร่ วมทางานกับเขา ทีมงานประกาศเยีย่ มเยียนต้องการคนขับรถ ผูท้ ี่ทาหน้าที่ช่วยเหลือคนยากจนก็
ต้องการคนช่วยแจกจ่าย แบ่งปั นสิ่ งของ สุ ภาพสตรี ผเู ้ ป็ นกรรมการจัดอาหารค่าแก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมใหญ่
ก็ตอ้ งการความช่วยเหลือเช่นกัน ปั ญหาเรื่ องนี้เป็ นปั ญหาทัว่ ไป แล้วอาจเกิดขึ้นกับเราทั้งหลายได้ทุกเมื่อ
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จงไว้ วางใจพระเจ้ าให้ เป็ นผู้ช่วยท่ านในยามต้ องการ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติ นั้น ผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียนได้เปรี ยบผูท้ ี่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนใน
ข้อที่วา่ เขาสามารถฟังพระเจ้าได้ ผิดกับผูท้ ี่ไม่เป็ นคริ สเตียนซึ่ งไม่มีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องนี้เลย สาหรับ
เรื่ องนี้ก็เช่นกัน เราจะเห็นได้จากชีวติ ของชายผูร้ ับผิดชอบงานมากที่สุดคนหนึ่งในพระคัมภีร์เดิม คือ อา
โรน
เมื่อเขาได้รับตาแหน่งหน้าที่
ข้าพเจ้าคิดว่าอาโรนคงจะมีปฏิกริ ยาเช่นเราทั้งหลายนัน่ เอง
กล่าวคือจะมีความรู ้สึกตื้นตันใจ ร่ าเริ งแจ่มใส ตื่นเต้น รู ้สึกว่าตนไม่มีคุณค่าและรู ้สึกสานึกในบุญคุณที่
ได้รับแต่งตั้งให้ทางานอันสาคัญเช่นนั้น “แล้วจงนาอาโรนและบุตรของท่านมาที่ประตูเต็นท์นดั พบใช้
น้ าล้างชาระตัวเขาเสี ยจงนาเสื้ อยศบริ สุทธิ์ สวมให้อาโรน แล้วเจิมและชาระเขาให้บริ สุทธิ์ เพื่อเขาจะเป็ น
ปุโรหิ ตปรนนิบตั ิเรา” (อพยพ 40:12-13)
แรกทีเดียว ข้าพเจ้าคิดว่าความหมายอันยิง่ ใหญ่ของงานและความสาคัญของหน้าที่น้ ีจะครอบงา
ความคิดในการทางานของอาโรนเสี ยหมด อาโรนคงจะคิดว่า “งานที่เราจะทานั้นสาคัญไม่ใช่ยอ่ ยนะ”
และคงจะคิดถึงเกียรติอนั สู งที่บุตรชายของเขาจะได้ร่วมทางานเคียงข้างกับเขาด้วย
ในท่ามกลางคน
ทั้งหลายเขาเป็ นผูท้ ี่ได้รับพระพรของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
แต่เมื่อเขาและลูกเข้ารับทางานดังกล่าว เขาจะต้องจัดระเบียบความคิดเสี ยใหม่ไม่ให้สับสน
เพราะว่างานที่เขาทานั้น เป็ นงานที่ยงุ่ ยากสลับซับซ้อนจริ ง ๆ ประชาชนทั้งหมดนาเครื่ องบูชามาถวาย
อย่างไม่ขาดสาย แพะแกะเหล่านี้นามาถวายทั้งหมดจะถูกฆ่าถวายแด่พระเจ้า และจะต้องทาความสะอาด
บริ เวณพระวิหารอันใหญ่โต ต้องเผาสิ่ งของบางส่ วนและต้องเก็บไว้บางส่ วน โอย.....มีแต่งานทั้งนั้น สิ่ ง
ที่ขา้ พเจ้าต้องการคือความช่วยเหลือ
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าความคิดบางประการจะต้องมีอยูใ่ นสมองของอาโรนบ้างสักระยะหนึ่งและ
ยิง่ รุ นแรงขึ้น เมื่อบุตรชายหัวปี สองคนคืออาลีซา และอีทามาร์ ได้สิ้นชีวติ ต่อพระพักตร์ พระเจ้า เมื่อเขา
ทั้งสองทาผิดในเรื่ องการถวายบูชา บัดนี้เขามีลูกชายเหลืออยูเ่ พียง 2 คนเท่านั้น เป็ นลูกชายสองคน
สุ ดท้องและอายุไม่มากด้วยภารกิจซึ่ งแต่ก่อนดูเหมือนว่ายิ่งใหญ่ บัดนี้ตอ้ งกลายเป็ นเสมือนภูเขาเลากา
และเขาจะทางานเหล่านี้ให้สาเร็ จได้อย่างไร
พระคริ สตธรรมใหม่กล่าวนี้ “และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่ งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่
นั้นจากทรัพย์อนั รุ่ งเรื่ องของพระองค์ในพระเยซูคริ สต์ (ฟี ลิปปี 4:19) อาโรนต้องการความช่วยเหลือ
และข้าพเจ้าแน่ใจว่าเขาก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าเขาจะได้ความช่วยเหลือนั้นมาอย่างไร แต่พระเจ้าทรงรู ้
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พระองค์ทรงวางแผนการไว้โดยตลอดแล้ว พระองค์ทรงมีชาวตระกูลเลวีจานวน 22,000 คน คอยท่าอยู่
ภายใต้การโอบอุม้ ของพระองค์พร้อมที่จะปฏิบตั ิงานเสมอ
“พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า จงนาเผ่าเลวีเข้ามาใกล้ และตั้งเขาไว้ต่อหน้าอาโรนปุโรหิ ต ให้เขา
ปรนนิบตั ิอาโรน” (กันดารวิถี 3:5-6)
ด้วยเหตุดงั กล่าว บัดนี้นอกจากอาโรนจะมีบุตรสองคนเป็ นกาลังแล้ง เขายังมีชาวตระกูลเลวีอีก
22,000 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 35-50 ปี เป็ นกาลังช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ผูใ้ ดเช่าจะมีความเที่ยงธรรมเสมอ
เหมือนพระเจ้า เมื่อพระเจ้าทรงพบความต้องการพระองค์ก็ทรงตอบสนองทันที
ข้อพระธรรมหลายข้อในพระคริ สตธรรมคัมภีร์บอกให้เรารู ้ถึงสัมพันธภาพที่พระเจ้าทรงตั้ง
พระทัยให้อาโรนมีกบั คนเหล่านั้นในจานวนข้อพระธรรมเหล่านั้นมีอยู่ 2 ข้อ ที่แฝงบทเรี ยนอันสาคัญไว้
เตือนใจเรา เมื่อเราได้รับคนงานที่จะมาช่วยเหลือเราในภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมาย
“และให้อาโรนถวายคนเลวีแด่พระเจ้าให้เป็ นเครื่ องยืน่ ถวายจากประชาชนอิสราเอล เพื่อเขาจะ
ได้ทางานปรนนิบตั ิพระเจ้า...และเราได้ให้คนเลวีจากคนอิสราเอลไว้กบั อาโรนและบุตรของอาโรน ให้
ปฏิบตั ิงานแทนคนอิสราเอลที่เต็นท์นดั พบ และทาการลบมลทินให้คนอิสราเอล เพื่อว่าจะไม่มีภยั พิบตั ิ
บังเกิดแก่คนอิสราเอล เมื่อเขาเข้ามาใกล้สถานนมัสการ” (กันดารวิถี 8:11,19)
ประโยคที่วา่ “อาโรนจะถวายพวกเลวี...” และ “เราได้มอบพวกเลวีเป็ นของประทานแก่อาโรน”
สอนความจริ งอันสาคัญ ณ ที่น้ ี อาโรนได้มอบพวกเลวีถวายแด่พระเจ้า และพระเจ้าก็ได้ทรงมอบ
กลับคืนแก่เขา เรื่ องนี้ไม่ใช่เป็ นความจริ งแต่เพียงในเรื่ องผูช้ ่วยเหลือในภารกิจของเราเท่านั้น แต่เป็ น
ความจริ งในบ้านของเราอาชีพของเรา ลูกของเรา และในชีวติ ของเราด้วย
และดูเถิด เราได้เลือกคนเลวีพี่นอ้ งของเจ้าออกจากคนอิสราเอลเป็ นของประทานแก่เจ้า ถวาย
แด่พระเจ้าเพื่อให้ปฏิบตั ิงานของเต็นท์นดั พบ” (กันดารวิถี 18:6)
ท่านมองเห็นความจริ งซึ่ งเปิ ดเผยในถ้อยคาว่า “ให้แก่เจ้าเป็ กันดารวิถี
นของถวายของพระเยโฮวาห์” หรื อไม่? ผูช้ ่วยเหลือเหล่านี้เป็ นของประทานจากพระเจ้าเพื่อ
พระเจ้าไม่ใช่เพื่อท่านแต่เพื่อพระเจ้าและถ้าพระองค์ทรงเห็นว่าเป็ นการเหมาะสมที่จะใช้เขาเหล่านั้นใน
ภารกิจอื่น ๆ หรื อในงานใหม่ จงชื่นชมยินดีเถิดพระเจ้าไม่เคยทรงเป็ นหนี้ใคร ขอให้สังเกตด้วยว่า ผูช้ ่วย
เหลือในภารกิจของเราเป็ นของประทานจากพระเจ้า
ด้วยเหตุน้ ี บทเรี ยนที่เราได้รับในเรื่ องทั้งหมดนี้ ก็คือความเชื่อนัน่ เอง จงไว้วางใจพระเจ้า
พระองค์ได้ทรงสัญญไว้แล้วว่าจะทรงประทานสิ่ งที่ตอ้ งการ
และพระองค์จะกระทาตามสัญญาของ
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พระองค์อย่างแน่นอน แต่ท่านจะต้องฝึ กฝนความเชื่ อของท่านในทุกแง่ทุกมุมของชีวิต จงเชื่ อพระเจ้า
และไว้วางใจพระองค์ให้เป็ นผูจ้ ดั หาชนิ ดของความช่วยเหลือที่ถูกต้อง
ในกรณี ของอาโรน พระเจ้าทรงจัดหาชายอายุระหว่าง 30 ถึง 50 ปี ซึ่ งเป็ นผูน้ าที่มีการตัดสิ นใจ
ดีและมีจิตใจมัน่ คงเมื่อพระเจ้าทรงเรี ยนกโมเสสให้นบั จานวนคนนั้น ทุกคน มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ...” ฉะนั้น
จานวนคนอิสราเอลทั้งหมดที่นบั ตามครอบครัว ตามจานวนที่มีอายุต้ งั แต่ยสี่ ิ บปี ขึ้นไป ทุกคนใน
อิสราเอลซึ่ งออกรบได้ แต่มิได้นบั คนเลวีตามเผ่าบรรพบุรุษของตนรวมด้วย (กันดารวิถี 1:45,47) พวกเล
วีได้รับการขนานนามว่า “นักรบฝ่ ายจิตวิญญาณ”
ทาไมพวกเลวีจึงถูกเกณฑ์เป็ นผูร้ ับใช้ในวิหารเมื่ออายุ 30 ปี ขณะที่คนทัว่ ไปถูกเกณฑ์เป็ นทหาร
เมื่ออายุ 20 ปี ? ขอให้เปรี ยบเทียบกับพระคริ สตธรรมใหม่ คุณสมบัติของผูท้ ี่จะเป็ นเจ้าหน้าที่คริ สตจักร
รวมทั้งคุณสมบัติเหล่านี้ดว้ ยคือ “อย่าให้ผทู ้ ี่กลับใจใหม่ ๆ เป็ นผูป้ กครองดูแล เกรงว่าเขาอาจจะยโส
แล้วก็จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างมารนั้น” (1 ทิโมธี 3:6) “จงลองดูคนเหล่านั้นเสี ยก่อนด้วย และเมื่อ
เห็นว่าไม่มีขอ้ ตาหนิแล้วจึงตั้งเขาไว้ในตาแหน่งมัคนายก” (1 ทิโมธี 3:10) บุคคลที่จะรับผิดชอบในด้าน
จิตวิญญาณจะต้องไม่ใช่คนเพิ่งกลับใจใหม่ ๆ และเขาจะต้องได้รับการทดสอบลองดูเสี ยก่อน
อนึ่ง พวกเลวีพน้ จากหน้าที่เมื่ออายุ 50 ปี อาจเป็ นเพราะว่าพวกเขาจะไม่ทางานจนตาย พระเจ้า
ได้ประทานบุคคลที่ผา่ นการทดสอบแล้วและมีความกระตือรื อร้นแข็งขันให้แก่อาโรนเพื่อช่วยภารกิจ
ของเขารวมทั้งการสู ้รบฝ่ ายจิตวิญญาณด้วย
จงมุ่งมั่นทีจ่ ุดหมายอย่ ามองดูอุปสรรค
ท่านต้องการเพิ่มผลผลิตมิใช่หรื อ? จึงยึดถือกฎข้อแรกคือ “ทาทันที” ข้อที่สอง จงไว้วางใจพระ
เจ้าให้เป็ นผูจ้ ดั หาสิ่ งสาหรับท่าน และยังมีขอ้ ที่สามอีก ซึ่ งข้อนี้จะต้องทาด้วยความตั้งใจแน่วแน่ของเรา
หรื อแง่มุมที่เราจับตามองดูสิ่งต่าง ๆ บางทีดูเหมือนเราถูกผูกมัดให้คิดในเชิงลบ เป็ นการง่ายมากที่จะ
เพ่งดูปัญหาต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องในภาระกิจหนึ่ง ๆ คนเราชอบมองสิ่ งต่าง ๆ ในแง่ร้ายเสมอ ตัวอย่างบาง
คนได้รับโทรเลขในตอนกลางดึก
“คุณเปิ ดดูซิ”
“คุณเปิ ดดีกว่า”
เขาทั้งสองคาดว่าข้อความในโทรเลขเป็ นข่าวร้าย
เสี ยงกริ่ งโทรศัพท์ดงั ขึ้นกลางดึก ก่อนอื่นท่านจะคิดอย่างไรในแง่ดีหรื อแง่ร้าย?
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ท่าทีในทางลบอาจมีอยูใ่ นภารกิจที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องอยูท่ ่าทีดงั กล่าวนี้ สามารถทาให้เรายึด
ปั ญหายุง่ ยากมากกว่าที่จะทาให้เรายึดเอาจุดหมายปลายทางเป็ นที่ต้ งั เรามักจะมองอุปสรรค เราเอาทุก
สิ่ งทุกอย่างไปสุ มไว้บนหนทางซึ่ งไม่สามารถทาให้สาเร็ จแม้สักสิ่ งเดียว
โมเสสตกหลุมพรางดังกล่าวนี้ ประชากรของเขากาลังกินมานาและพวกเขาเริ่ มบ่นว่าพวกเขา
ไม่มีของสดจะรับประทาน คนที่ปะปนมากับเขาทั้งหลายเป็ นคนละโมบมาก ทั้งคนอิสราเอลก็ร้องไห้
คร่ าครวญอีกว่า “ผูใ้ ดจะให้เนื้อเรากิน เราระลึกถึงปลาที่เราเคยกินในอียปิ ต์โดยไม่ตอ้ งซื้ อ ทั้งแตงกวา
แตงโม กระเทียมจีน หอมใหญ่ หัวกระเทียม บัดนี้จิตใจของเราก็เหี่ ยวแห้งลง ไม่มีอะไรให้เราดูเลย
นอกจากมานานี้” (กันดารวิถี 11:4-6)
โมเสสเริ่ มบ่นต่อว่าพระเจ้าเกี่ยวกับภาระอันหนักของงานที่เขาทา โมเสสจึงกราบทูลพระเจ้าว่า
“ไฉนพระองค์จึงให้ผรู ้ ับใช้ของพระองค์ยากเย็นเช่นนี้
เหตุใดข้าพระองค์ไม่เป็ นที่โปรดปรานต่อ
พระองค์ พระองค์จึงทรงวางเรื่ องของชนชาติท้ งั หมดนี้อนั เป็ นภาระหนักลงเหนือข้าพระองค์ ข้า
พระองค์ไม่สามารถหอบอุม้ คนเหล่านี้แต่ลาพังได้เป็ นภาระหนักเกินแก่ขา้ พระองค์”
(กันดารวิถี
11:11,14)
สิ่ งแรกที่พระเจ้าทรงกระทาคือ จัดหาความช่วยเหลือบางอย่างให้แก่โมเสส พระเจ้าตรัสกับ
โมเสสว่า “จงรวบรวมพวกผูใ้ หญ่ในอิสราเอลให้เราเจ็ดสิ บคน เป็ นคนที่เจ้าทราบว่าเป็ นคนผูใ้ หญ่ใน
ประชาชนและเป็ นเจ้าหน้าที่เหนือเขาทั้งหลาย จงพาเขามาที่เต็นท์นดั พบให้เขายืนอยูพ่ ร้อมกับเจ้าที่นนั่
เราจะลงมาสนทนากับเจ้าที่นนั่ และเราจะเอาจิตวิญญาณที่มีอยูบ่ นเจ้ามาใส่ บนคนเหล่านั้นเสี ยบ้าง ให้
เขาทั้งหลายแบกภาระของชนชาติน้ ีดว้ ยกันกับเจ้าเพื่อเจ้าจะมิได้ทนแบกอยูแ่ ต่ลาพัง (กันดารวิถี 11:1617)
และแล้วพระเจ้าได้ทรงสัญญาว่า จะให้มีของสดรับประทานแทนของแห้ง และจะมีอย่าง
มากมายเหลือเฟื อ (ดูกนั ดารวิถี 11:18-20)
โมเสสไม่คาดคิดว่าจะเป็ นไปได้ พระเจ้าจะไปเอาอาหารที่ไหนในโลกนี้มาเลี้ยงผูค้ นจานวน
มากมายมหาศาลเช่นนี้? แต่โมเสสกราบทูลว่า “คนที่ขา้ พระองค์อยูท่ ่ามกลางเขานั้นเป็ นทหารราบหก
แสนคน และพระองค์ตรัสว่า “เราจะให้เนื้ อเขาทั้งหลายกินครบเดือนหนึ่ง” จะเอาฝูงแพะแกะโคมาฆ่า
ให้เขาให้พอเขากินหรื อ จะรวบรวมปลาทั้งหมดในทะเลให้เขาให้พอเขากินหรื อ” (กันดารวิถี 11:21-22)
พระองค์ทรงเกี่ยวข้องในวิถีทางซึ่ งสามารถทาให้เรื่ องเช่นนี้สาเร็ จได้ นี่คือพระสัญญาที่พระเจ้าได้ทรง
ให้ไว้ในที่ราบฮีบรู จากผูท้ รงสร้างจักรวาล และโมเสสไม่อาจเชื่ อได้วา่ เป็ นความจริ ง ทาไมหรื อ?
เพราะว่าเขาไม่รู้จกั พระเจ้าอย่างแท้จริ งหรื อ? เปล่าเลย เขาได้สนทนากับพระเจ้าและรู ้จกั ฤทธานุภาพ
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ของพระองค์ ปั ญหาของเขาก็เช่นเดียวกับปั ญหาของเรา รายละเอียดต่าง ๆ ของงาน “หรื อหนทางที่จะ
ไป” นั้น พระเจ้าจะเป็ นผูท้ รงกระทา
แต่พระเจ้าทรงมีวถิ ีทางของพระองค์ พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “พระหัตถ์ของพระเจ้าสั้นไป
หรื อ บัดนี้เจ้าจะเห็นว่าคาของเราจะสาเร็ จเพื่อเจ้าจริ งหรื อไม่” แล้วก็มีลมพัดมาจากพระเจ้าพาฝูงนกคุ่ม
มาจากทะเล
ให้มาตกอยูท่ ี่ขา้ งค่ายรอบค่ายทุกทิศห่างออกไปเป็ นหนทางเดินวันหนึ่งสู งพ้นพื้นดิน
ประมาณสองศอก (กันดารวิถี 11:23:31)
ตัวอย่างอื่นซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความสงสัยของมนุษย์เกี่ยวกับการบารุ งเลี้ยงดูของพระเจ้า จะพบ
ได้จากปฏิกิริยาของเหล่าสาวกที่มีต่อความห่ วงใยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ในสวัสดิภาพทางร่ างกายของ
ผูค้ นที่กาลังติดตามพระองค์ คราวนั้นเมื่อประชาชนพากันมามากมายอีกก็ไม่มีอาหารกิน พระเยซูจึงทรง
เรี ยกเหล่าสาวกตรัสแก่เขาว่า “เราสงสารคนเหล่านี้ เพราะเขาค้างอยูก่ บั เราได้ สามวันแล้ว และไม่มี
อาหารจะกิน ถ้าเราจะให้เขากลับไปบ้านเมื่อยังอดอาหารอยู่ เขาจะหิ วโหยสิ้ นแรงลงตามทาง เพราะว่า
บางคนมาไกล”...เหล่าสาวกจึงทูลตอบพระองค์วา่
“ในถิ่นทุรกันดารนี้ จะหาอาหารให้เขากินอิ่มได้ที่
ไหน” (มาระโก 8:1-4) แต่พระเยซูได้ทรงกระทาสาเร็ จ พระองค์ทรงเลี้ยงคนเหล่านั้นด้วยขนมปังเพียง
เจ็ดก้อนกับปลาตัวเล็ก อีกเพียงสองสามตัวเท่านั้น
คราวนี้ลองมาเปรี บเทียบความแตกต่างกันดู
จงพิจารณากรณี ของหญิงซึ่ งมีความตั้งใจที่จะ
ชโลมพระศพขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขา ซึ่ งถูกตรึ งบนไม้กางเขน เวลารุ่ งเช้าวันต้นสัปดาห์
พอดวกอาทิตย์ข้ ึนเขาก็มาถึงอุโมงค์ และเขาพูดกันอยูว่ า่ “ใครจะช่วยกลิ้งก้อนหิ นออกจากปากอุโมงค์”
เมื่อเขามองดูก็เห็นหิ นนั้นกลิ้งออกแล้ว เพราะเป็ นก้อนหิ นโตมาก (มาระโก 16:2-4)
ความคิดของเธอเหล่านั้นไม่ได้อยูท่ ี่หินปิ ดกั้นอุโมงค์ แต่อยูท่ ี่พระศพของพระเยซู เขาได้ลุกขึ้น
แต่เช้าด้วยความต้องการที่จะทาบางสิ่ งบางอย่างเพื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และอุปสรรคต่าง ๆ ไม่อาจ
ขัดขวางพวกเธอได้ หิ นปิ ดปากถ้ า หรื อยามที่เฝ้ าอุโมงค์ไม่ได้เป็ นเหตุให้เธอหันหลังกลับ และอุปสรรค
ต่าง ๆ ได้อนั ตรธานไปต่อหน้าพวกเธอ เมื่อเธอทั้งสองมุ่งหน้าไปด้วยความเชื่ อและจับตาอยูท่ ี่จุดหมาย
ข้าพเจ้าคิดว่าเป็ นเรา เราคงจะไปได้เพียงครึ่ งทาง และคิดว่าป่ วยการที่จะเดินต่อไปให้เสี ยเวลา แล้วก็เลย
กลับไปนอนต่ออย่างสุ โข
จงพิจารณาดูชาย 12 คน ซึ่งโมเสสได้ใช้ไปสอดแนมดูดินแดนพระสัญญา รายงานที่ได้รับ
ภายหลังเมื่อพวกเขากลับมายืนยันว่า พวกเขาเป็ นผูท้ ี่มีสติปัญญาปราดเปรื่ อง พวกเขาทางานด้วยความ
ขยันขันแข็ง แต่เป็ นที่น่าสนใจที่จะสังเกตว่า ข้อสรุ ปของพวกเขานั้นมีความแตกต่างกัน สิ บคนมองเห็น
อุปสรรค อีกสองคนมองเห็นโอกาสและช่องทาง
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นี่คือรายงาน เขาทั้งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ไปถึงแผ่นดินซึ่ งท่านใช้ไป มี
น้ านมและน้ าผึ้งไหลบริ บูรณ์ที่นนั่ จริ ง และนี่เป็ นผลไม้ของเมืองนั้น แต่คนที่อยูใ่ นเมืองนั้นมีกาลังมาก
และเมืองของเขาก็ใหญ่โตมีกาแพงล้อมรอบ นอกจากนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายยังเห็นคนอานาคที่นนั่ ด้วย”
(กันดารวิถี 13:27-28)
ข้อสรุ ปของสองคน “ให้เราขึ้นไปทันทีและยึดเมืองนั้นเพราะพวกเรามีกาลังสามารถที่จะเอาชัย
ชนะได้” (กันดารวิถี 13:30)
ข้อสรุ ปของสิ บคน“เราไม่สามารถสู่ คนเหล่านั้นได้เพราะเขามีกาลังมากกว่าเรา” (กันดารวิถี
13:31)
เป็ นที่ยอมรับว่า ประชากรของดินแดนนั้นมีความเหนียวแน่น พรักพร้อมอยูเ่ สมอ โหดร้าย ไร้
ศีลธรรม ประชากรของดินแดนคะนาอันไม่ใช่พวกป่ าเถื่อน ชนชาติน้ ีมีอารยธรรมสู งพอสมควร แต่พวก
เขาก็มีความโหดร้ายทารุ ณมากจนนักประวัติศาสตร์ คนหนึ่ งถึงกับออกปากว่า “การเข่นฆ่าทาลายล้างชน
ชาติน้ ีเป็ นการกระทาที่เมตตาต่อประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ความผาสุ กของมนุษยชาติข้ ึนอยูก่ บั ชนชาติน้ ี
หากชนชาติยวิ พ่ายแพ้ โลกนี้ อาจเสื่ อมสู ญไปแล้วก็วา่ ได้”
คาเลบมองเห็นความจริ งข้อนี้ แจ่มชัดกว่าคนอื่น แต่ขอให้สังเกตถ้อยคาของเขา เขาไม่ได้พดู ว่า
“พวกเราขึ้นไปโจมตีเอาชัยเถิด” แต่เขาพูดว่า “พวกเราจงขึ้นไปครอบครองเถิด” ขอให้พวกเราจงยึดถือ
ครอบครองสิ่ งที่พระเจ้าทรงพร้อมที่จะประทานแก่เรา
คาเลบสังเกตเห็นจุดบกพร่ องของพวกคะนาอันได้ เพราะคาเลบมองอย่างพระเจ้าทอดพระเนตร
แน่ละพวกเขาเป็ นคนแข็งแรง แต่พวกเขาจะแข็งไปกว่าพระเจ้าได้หรื อ? พระเจ้าไม่ได้สถิตอยูก่ บั พวก
อิสราเอลอย่างนั้นหรื อ? พระองค์ไม่ได้เสด็จดาเนินไปข้างหน้าพวกอิสราเอลหรื อ? มีสิ่งใดบ้างที่ยากยิง่
เกินกว่าฤทธานุภาพของพระเจ้า? ถูกละ เมืองของศัตรู มีกาแพงล้อมรอบอย่างหนาแน่น แต่มีกาแพงใด
เล่าที่ปิดกั้นสวรรค์ได้ พระเจ้าไม่สามารถทาลายกาแพงได้กระนั้นหรื อ? กาแพงเหล่านั้นสู งกว่าพระองค์
กระนั้นหรื อ?
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ บอกให้เรารู ้อย่างแจ่มชัดว่าอะไรคือ ปั ญหาของพวกเขา “แล้วท่านก็ดูถูก
แผ่นดินอันร่ มรื่ นนั้น ไม่มีความเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ ท่านบ่นอยูใ่ นเต็นท์ของท่านและไม่ฟัง
พระสุ รเสี ยงของพระเจ้า” (สดุดี 106:24-25) พวกเขาไม่ ได้ เชื่ อพระเจ้ า พวกเขาเชื่อสายตาของตนเอง
พวกเขาเชื่อตามที่เขาได้พบเห็น และหลับหูหลับตาไม่ยอมมองดูพระเจ้า ถูกละมีมนุษย์ยกั ษ์อยูใ่ น
แผ่นดินคะนาอันมากมาย แต่เมื่อท่านคิดดูให้ดีจะเห็นว่ามนุษย์ยกั ษ์ดงั ว่านี้สูงกว่าคนธรรมดาประมาณ
14 นิ้วเท่านั้น ลองคิดดูซิวา่ ในสายพระเนตรของพระเจ้าทั้งคู่จะอยูใ่ นสภาพอย่างไร
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ข้าพเจ้ามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อบ๊อบ ยอร์ ดแมน ซึ่ งมีภูมิลาเนาอยูใ่ นนครโตเกียว บ๊อบเป็ นคนสู ง
ใหญ่ เขาสู งกว่า 6 ฟุต เมื่อเขาเดินไปตามถนนในนครโตเกียว เขาดูออกจะเป็ นสู งใหญ่กว่าคนอื่นมาก
แต่ถา้ ข้าพเจ้าขึ้นไปบนหอโตเกี่ยวและมองลงมาดูบอ๊ บกับเพื่อน ๆ ของเขา ก็จะปรากฏว่าไม่มีอะไร
แตกต่างกันเลย ถ้าได้เห็นว่าเรื่ องนี้เป็ นความจริ งลองคิดดูซิวา่ พระเจ้าจะทอดพระเนตรเห็นพวกเขาเป็ น
เช่นไร ด้วยเหตุน้ ีเรื่ องทั้งหมดจึงขึ้นอยูก่ บั ทัศนะของแต่ละบุคคล ท่านเคยมองเห็นอะไร ๆ เป็ นปั ญหา
ไปหมดหรื อไม่? หรื อว่าท่านมองภารกิจทั้งหลายด้วยความเชื่อมัน่ ในพระสัญญาของพระเจ้า?
แต่ในเรื่ องนี้มีขอ้ น่าสังเกตอยูป่ ระการหนึ่ง แท้จริ งเรื่ องไม่ได้เป็ นไปตามความคิดของมนุษย์แต่
อย่างใดเลย พวกเขาคิดว่าชาวคะนาอันมองดูพวกเขาเป็ นเหมือนตัก๊ แตน “ที่นนั่ เราเห็นคนเนฟิ ล (คนอา
นาคผูม้ าจากคนเนฟิ ล) ในสายตาของเรา เราเหมือนเป็ นตัก๊ แตนโมในสายตาของเขาก็เหมือนกัน”
(กันดารวิถี 13:33)
แต่ความจริ งแล้วชาวคะนาอันนั้นมองพวกเขาอย่างไร? ชาวคะนาอันเหมือนหญิงคนหนึ่งคือ
นางราฮาบหญิงแพศยาได้กล่าวว่า “ดิฉนั ทราบแล้วว่า พระเจ้าประทานแผ่นดินนี้แก่พวกท่านความคร้าม
กลัวต่อท่านได้ตกอยูบ่ นเราทั้งหลาย และบรรดาชาวแผ่นดินก็ครั่นกลัวต่อท่านได้ตกอยูบ่ นเราทั้งหลาย
ได้ยนิ เรื่ องที่พระเจ้าทรงกระทาให้ทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าท่าน เมื่อท่านออกจากอียปิ ต์ และเรื่ องการที่
ท่านได้กระทาแก่กษัตริ ยท์ ้ งั สองของคนอาโมไรต์ ซึ่ งอยูฟ่ ากตะวันออกของแม่น้ าจอร์ แดน คือกษัตริ ยส์ ิ
โหนและโอก ผูซ้ ่ ึ งท่านทั้งหลายได้ทาลายเสี ยสิ้ น เพราะเรื่ องท่านนี้แหละ พอเราได้ยินข่าวนี้ เราก็กลัว
ลานทีเดียวไม่มีความกล้าหาญเหลืออยูใ่ นสักคนหนึ่งเลย เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็ นพระ
เจ้าของสวรรค์เบื้องบนและโลกเบื้องล่าง” (โยชูวา 2:9-11)
น่าคิดจริ ง ๆ! ความจริ งแล้วชาวคะนาอันกาลังอยูก่ นั อย่างประหวัน่ พรั่นพรึ ง และรู ้วา่ พวกเขา
กาลังจะถึงกาลอวสาน พวกเขาได้ยนิ ถึงเรื่ องการอพยพออกจากอียปิ ต์ และการมหัศจรรย์ที่ทะเลแดง นับ
แต่น้ นั เป็ นต้นมา พวกเขาได้พยายามประวิงเวลา เพื่อหลบเลี่ยงไม่ตอ้ งเผชิ ญหน้ากับชนชาติยวิ ซึ่ งพระ
เจ้าทรงต่อสู ้อยูฝ่ ่ ายพวกเขาอย่างแข็งขัน และทรงกระทาการอิทธิ ฤทธิ์ และมหัศจรรย์ในการสู ้รบ จิตใจ
ของพวกเขาห่ อเหี่ ยวไม่มีความกล้าหาญหลงเหลืออยูเ่ ลย
แต่กระนั้นประชากรของพระเจ้าก็ยงั สลบไสลไปด้วยความกลัวลาน พวกเขากล่าวเป็ นเชิงบ่นติ
เตียนว่า พระเจ้าไม่สามารถที่จะทาตามคาตรัสของพระองค์ได้อย่างครบครัน พระองค์ทาได้ไม่เท่ากับที่
ได้ตรัสรับรองไว้
พวกเขามองเห็นอุปสรรค แต่ กลับมองไม่ เห็นพระเจ้ า มีหลายคนที่คิดว่าความสามารถในการ
มองเห็นปั ญหาและอุปสรรค์ต่าง ๆ เป็ นเครื่ องหมายแสดงถึงความสุ ขมุ หนักแน่นและความคิดลึกซึ้ ง
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แยบคาย แท้จริ งแล้ว นี่เป็ นสิ่ งที่ง่ายที่สุดที่จะมองดู พระเจ้าทรงต้องการผูท้ ี่ไม่หวัน่ เกรงต่ออุปสรรค์
และสามารถให้กาลังใจแก่ประชากรของเขาได้
รายงานของผูส้ อดแนมทั้ง 10 มีผลประการใด? “แล้วชุมนุมชนนั้นก็ร้องลัน่ ขึ้นมา ประชาชน
ร้องให้ในคืนวันนั้น” (กันดารวิถี 14:1) ความท้อถอยเห็นได้ชดั ว่าเกิดจากการเชื่ อกลุ่มชาย 10 คนนี้ และ
จากการมองดูสิ่งแวดล้อมมากกว่าการเชื่อพระเจ้า
แต่คาเลบกับโยชูวาได้กล่าวแก่บรรดาชุมนุมชน
อิสราเอลว่า “แผ่นดินที่เราได้เที่ยวสอดแนมดูตลอดนั้นเป็ นแผ่นดินที่ดีเหลือเกิน ถ้าพระเจ้าพอพระทัย
ในพวกเรา พระองค์จะทรงนาเราเข้าไปในแผ่นดินนี้ และทรงประทานแก่เรา เป็ นแผ่นดอนที่มีน้ านม
และน้ าผึ้งไหลบริ บูรณ์ ขอแต่อย่าให้พวกเรากบฏต่อพระเจ้าเท่านั้น อย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้น เพราะเขา
ทั้งหลายเป็ นขนมของเราแล้ว ร่ มฤทธิ์ ของเขาก็สูญไปแล้ว พระเจ้าสถิตฝ่ ายเรา อย่ากลัวเขาเลย” (กันดาร
วิถี 14:7-9)
สุ ดท้าย เหลือเพียงโยชูวากับคาเลบเท่านั้นที่ได้เข้าในแผ่นดินพระสัญญา คนขี้บ่น คนขี้สงสัย
คนที่มีความคิดในทางลบจบชีวติ ลงในถิ่นถุรกันดารหมด
เราจะต้องจับตาดูเป้ าหมายของเราไม่ใช่ดูที่อุปสรรค์ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเราอาสาเข้า
ทางานเพื่อพระเจ้า จงจา 3 สิ่ งนี้ไว้ให้ดี
1. จงทาทันที
2. จงไว้วางใจพระเจ้าให้เป็ นผูช้ ่วยเหลือท่านในความต้องการ
3. จงมุ่งมัน่ ที่จุดหมายมิใช่ที่อุปสรรค
แน่นอนทีเดียว ปั ญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ อาจหนักหนาและยุง่ ยากจริ ง ๆ เราไม่อาจ
คาดหวังให้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นผ่านพ้นไปอย่างสะดวก เพียงเพราะว่าเราคิดในแง่ดี ในบทต่อไปเราจะ
อภิปรายเกี่ยวกับการฟั นฝ่ าอุปสรรค
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บทที่ 9 การฟันฝ่ าอุปสรรค
ท้องฟ้ าไม่เป็ นสี ครามเสมอไปฉันใด ชีวติ คนเราก็เป็ นฉันนั้น บางครั้งราบเรี ยบแต่บางครั้งก็ตอ้ ง
เผชิญกับมรสุ มชีวติ ระคนกันไป ความจริ งข้อนี้บางครั้งทาให้ผนู ้ าถึงกับละทิ้งหน้าที่ไปก็มีเขากาลังรับ
ใช้พระเจ้ากาลังทาตามน้ าพระทัยพระเจ้าด้วยความเต็มใจ แต่ในระหว่างการทางานนั้น เขาต้องประสบ
กับอุปสรรคปั ญหายุง่ ยากมาก
อุปสรรคที่เกิดแก่ผนู ้ าโดยปกติแล้วจะมาในสองรู ป
ปั ญหาที่เกิดกับกลุ่มเป็ นส่ วนรวมและ
ปั ญหาในชีวิตส่ วนตัวของผูน้ าเอง
ตัวอย่างของโมเสส
พระวจนะของพระเจ้าเต็มไปด้วยตัวอย่างของคนของพระเจ้า ที่ประสบอุปสรรคในขณะที่เขา
ดารงตาแหน่งผูน้ า โมเสสเป็ นผูห้ นึ่งในจานวนนั้น เขาประสบปั ญหา ณ จุดหนึ่งในชีวิตของเขาเนื่ องจาก
เขาพยายามจะทาทุกสิ่ งทุกอย่างด้วยตนเอง บางคนเป็ นเหมือนกับโมเสสคนเหล่านี้ยดึ ถือปรัชญาที่วา่
“หากท่านต้องการทางานให้ถูกใจ ท่านต้องทาด้วยตัวของท่านเอง”
ข้อที่น่ายกย่องโมเสสในการเป็ นผูน้ าก็คือ เขามีความใกล้ชิดเป็ นกันเองกับคนในบังคับของเขา
เขาไม่ได้เป็ นหัวหน้างานที่คอยแต่สั่งงานเท่านั้น
แต่เขาได้ทุ่มเทกาลังความสามารถทั้งหมดเข้าร่ วม
ทางานกับคนในบังคับของเขา “วันรุ่ งขึ้น โมเสสออกนัง่ พิจารณาพิพากษาความให้ประชาชน พวกเขา
ยืนห้อมล้อมโมเสสตั้งแต่เช้าจนเย็น” (อพยพ 18:13) เขากาลังอุทิศเวลาของตนทั้งวันให้แก่กลุ่มคน ซึ่ ง
เคยพยายามจะเอาหิ นขว้างเขาให้ตายอยูห่ ยก ๆ การที่จะรับใช้และช่วยเหลือผูท้ ี่เชื่ อถือยกย่องเราอยูแ่ ล้ว
เป็ นสิ่ งที่ง่ายมาก
เมื่อเปรี ยบเทียบกับโมเสสซึ่ งกาลังทุ่มเทเวลาและกาลังกายให้แก่ฝงู ชนที่ไม่รู้จกั
บุญคุณ ซึ่ งเต็มไปด้วยความจงเกลียดจงชัง ไม่เชื่อถือยกย่องโมเสส และไร้ความคิด และได้เคยพยายามที่
จะเอาชีวิตโมเสสมาแล้ว โมเสสเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้าและได้กาลังสาแดงจิตใจที่ละม้ายคล้ายกับพระ
เจ้าให้เป็ นที่ประจักรษ์แก่คนเหล่านั้น
วันหนึ่งพ่อตาของโมเสสเห็นการกระทาของเขา จึงถามโมเสสว่า “นี่ท่านใช้วธิ ี อะไรปฏิบตั ิกบั
ประชาชนเล่า เหตุไรท่านจึงนัง่ งานอยูแ่ ต่ผเู ้ ดียว และประชาชนทั้งปวงก็ยนื ล้อมท่านตั้งแต่เช้าจนเย็น”
(อพยพ 18:14)
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โมเสสจึงตอบพ่อตาว่า “เพราะประชาชนมาหาข้าพเจ้าเพื่อขอให้ทูลถามพระเจ้า เมื่อเขามีการ
โต้เถียงกันก็มาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ตดั สิ นความระหว่างเขากับเพื่อนบ้าน สอนเขาให้รู้จกั กฎเกณฑ์ของ
พระเจ้าและข้อตัดสิ นของพระองค์” (อพยพ 18:15-16)
เมื่อยิธโรได้ยนิ คาอธิ บายดังนั้น เขาจึงให้คาแนะนาว่า “ท่านทาอย่างนี้ไม่ดี ทั้งท่านและ
ประชาชนที่มาหาท่านนั้นคงจะอ่อนระอาใจ เพราะภาระอันหนักนี้เหลือกาลังของท่าน ท่านไม่สามารถ
ที่จะทาแต่ผเู ้ ดียวได้ ฟังเราบ้าง เราจะให้คาแนะนาแก่ท่าน และขอให้พระเจ้าทรงสถิตอยูก่ บั ท่าน ท่านจง
เป็ นแทนของประชาชนต่อพระเจ้านาความกราบทูลพระเจ้า ท่านจงสั่งสอนเขาให้รู้กฎเกณฑ์และข้อ
ตัดสิ น และแสดงให้เขารู ้จกั ทางที่เขาต้องดาเนิ นชีวติ และสิ่ งที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
“ยิง่ กว่านั้น ท่านจงเลือกคนที่สามารถจากพวกประชาชนคือคนที่ยาเกรงพระเจ้าไว้ใจได้ และ
ไม่กินสิ นบนแต่งตั้งคนอย่างนี้ไว้เป็ นผูป้ กครองคน พันคนบ้าง ร้อยคนบ้าง ห้าสิ บคนบ้าง สิ บคนบ้าง ให้
เขาพิพากษาความของประชาชนอยูเ่ สมอ ส่ วนคดีใหญ่ก็ให้เขานามาแจ้งต่อท่าน แต่คดีเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้
เขาตัดสิ นเอง การงานของท่านจะเบาลงและพวกเขาจะแบกภาระร่ วมกับท่าน ถ้าทาได้ดงั นี้และพระเจ้า
ทรงบัญชาแล้ว ท่านก็จะสามารถทนได้ประชาชนทั้งปวงนี้ก็จะไปยังที่อาศัยของเขาด้วยความสงบสุ ข”
(อพยพ 18:17-23)
สิ่ งที่น่าประหลาดที่สุดอย่างหนึ่งในถ้อยคาที่ได้กล่าวไว้ก็คือ ข้อเท็จจริ งว่า โมเสสมีท่าทีที่ดีใน
การรับคาแนะนานั้น ความหยิง่ ผยองอาจทาให้เขาไม่ยอมรับคาแนะนาก็ได้ โดยเขาอาจจะพูดว่า “แกคิด
ว่าแกเป็ นใครจึงบังอาจมาแนะนาคนอย่างฉันให้ทาโน่นทานี่? แกไม่รู้หรื อว่าฉันเป็ นใคร? ฉันคือโมเสส
ผูท้ ี่ได้คุญกับพระเจ้ามาแล้วสองต่อสอง ถ้าฉันต้องการคาแนะนาฉันจะขึ้นไปบนภูเขาและรับคาแนะนา
จากพระเจ้าโดยตรง ฉันไม่จาเป็ นต้องให้พ่อตามาคอยนัง่ ให้แนะนาอะไรหรอก” ที่จริ งโมเสสอาจพูด
เช่นนั้นได้อย่างสบาย แต่เขาไม่ทาเช่นนั้น “โมเสสก็เชื่อฟั งถ้อยคาของพ่อตา และทาตามที่เขาแนะนาทุก
ประการ (อพยพ 18:24)
คราวนี้ขอให้เรามาพจารณาคาแนะนาที่ทาให้โมเสสพ้นอุปสรรคไปได้ให้ละเอียดลึกซึ้ งสัก
หน่อย จะเห็นว่ามีคาแนะนาที่เด่นชัดอยู่ 4 ประการ
1. สิ่ งทีโ่ มเสสทาเป็ นประการแรกในฐานะผู้นา คือ อธิษฐานเผือ่ คนในบังคับของตน “ท่านจง
เป็ นผูแ้ ทนของประชาชนต่อพระเจ้า และนาความกราบทูลพระเจ้า” ท่านในฐานะเป็ นผูน้ าคนหนึ่ง
จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ขอ้ นี้เป็ นประการแรก ถ้าท่านเป็ นครู รวีวารศึกษา จงอธิ ษบานเพื่อนักเรี ยนในชั้นทุก
ๆ คนตามรายชื่อ ถ้าท่านเป็ นหัวหน้าแผนกใดแผนกหนึ่งในคริ สตจักรจงอธิ ษฐานเผือ่ ทุกคนที่รายงาน
ต่อท่าน ถ้าท่านเป็ นศิษยาภิบาลผูป้ กครอง หรื อผูใ้ ห้การสงเคราะห์ จงอธิ ษฐานเผือ่ ผูท้ ี่อยูภ่ ายใต้การดูแล
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และเอาใจใส่ ของท่าน “เอปาฟรัสคนหนึ่งในพวกท่านและเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเยซูคริ สต์ ฝากความ
คิดถึงมายังท่านด้วยเขาสู ้อธิ ษฐานเผื่อท่านอยูเ่ สมอ หวังจะให้ท่านเจริ ญเป็ นผูใ้ หญ่และบริ บูรณ์ในการ
ซึ่ งชอบพระทัยของพระเจ้าทุกสิ่ ง” (โคโลสี 4:12) การอธิ ษฐานเผื่อคนอื่นจะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เป็ น
อย่างมากทีเดียว
2. โมเสสจะต้ องสอนพระวจนะของพระเจ้ า “ท่านจงสั่งสอนเขาให้รู้กฎเกณฑ์และข้อตัดสิ น”
ไม่วา่ จะเป็ นการสอนทัว่ ไปหรื อส่ วนตัว ไม่วา่ จะเป็ นการสอนรวมกลุ่มหรื อทีละคนผูน้ าจะต้องช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้รู้วา่ พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่าอย่างไรและช่วยเขาให้นาความจริ งนั้นไปใช้กบั เหตุการณ์ใน
ชีวติ ประจาวันคนเราจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามความจริ ง หากเขาไม่รู้วา่ อะไรคือความจริ ง พระเยซูทรง
อธิ ษฐานว่า “ขอทรงโปรดชาระเขาให้เขาบริ สุทธิ์ ดว้ ยความจริ ง” (ยอห์น 17:17)
3. โมเสสควรจะทาเป็ นแบบตัวอย่างแก่พลไพร่ ของเขา เขาจะต้องแสดงให้พวกเขารู้จกั “ทางที่
เขาต้องดาเนิ นชีวติ และสิ่ งที่ตอ้ งปฏิบตั ิ” หรื อจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “จงบอกให้พวกเขารู ้วา่ เขาควรจะทา
อะไร เพราะเหตุใดและทาไมจึงต้องทา”
ดอร์ สัน ทรอตแมน ผูก้ ่อตั้งคณะนาวีเกเตอร์ เคยบอกเราว่า “การบอกไม่ ใช่ การสอน” “การฟั ง
ไม่ ใช่ การเรี ยน” ผูน้ าจะต้องแสดงให้ผทู ้ ี่อยูใ่ นความรับผิดชอบเห็นประจักษ์เป็ นแบบอย่างว่าเขาจะเดิน
กับพระเจ้าและทางานเพื่อพระเจ้าได้อย่างไร
คนเราต้องการความช่วยเหลือในการเรี ยนรู ้วธิ ี ที่จะ
ดารงชีวิตเพื่อพระคริ สต์ และวิธีที่จะปรนนิบตั ิรับใช้พระองค์ และคนเราไม่ได้เรี ยนรู ้วธิ ี ดงั กล่าวจากคา
บรรยาย หรื อคาเทศนา เขาจะต้องได้เห็นตัวอย่างเสี ยก่อน เหมือนกับช่างตัดเสื้ อ ต้องมีแบบเสื้ อหรื อ
แพทเทิน้ จึงจะตัดเสื้ อผ้าได้ถูกต้องและดี และแบบที่ดีที่สุดนั้นก็คือแบบอย่างของผูน้ า
4. โมเสสควรจะมอบอานาจหน้ าทีบ่ างประการให้ แก่ ผ้ อู นื่ ในตอนสุ ดท้ายยิธโรได้ให้คาแนะนา
ที่สาคัญ เขาบอกให้โมเสสแบ่งเบาภระให้ผอู ้ ื่นร่ วมรับผิดชอบบ้าง “ให้เขาพิพากษาความของประชาชน
อยูเ่ สมอ ส่ วนคดีใหญ่ ๆ ก็ให้เขานามาแจ้งต่อท่าน แต่คดีเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เขาตัดสิ นเอง การงานของ
ท่านจะเบาลงและพวกเขาจะแบกภาระร่ วมกับท่าน” (อพยพ 18:22) โมเสสจะต้องยุติความพยายามที่จะ
ทางานทั้งหมดด้วยตนเอง เขาจะต้องแบ่งงาน แต่เขาก็จะต้องเลือกผูร้ ่ วมงานอย่างพิถีพิถนั ผูท้ ี่จะเข้า
ร่ วมงานจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความดื่มด่าในชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณ มีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าอย่างถูกต้อง มี
มนุษย์สัมพันธ์และมีชื่อเสี ยงดีปราศจากมลทินมัวหมอง ซึ่ งก็คือ “คนที่ยาเกรงพระเจ้าไว้ใจได้ และไม่
กินสิ นบน”
การได้คนดีมาทางานนั้นนับได้วา่ เป็ นพระพรอย่างหนึ่งตรงกันข้ามหากได้คนที่ไม่เหมาะสมมา
ทางานแล้วก็เหมือนกับถูกแช่งสาป พึงระลึกไว้เสมอว่า การบรรจุแต่งตัวนั้นง่ายกว่าการถอดถอน การ
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รู ้จกั ระมัดระวังในเรื่ องการเลือกผูร้ ่ วมงานเป็ นคุณลักษณะสาคัญประการหนึ่งของผูน้ าที่ดี ในคาแนะนา
ที่ยธิ โรให้แก่โมเสส ยิธโรได้สอนโมเสสถึงเรื่ อง การจัดลาดับความสาคัญก่อนหลัง พื้นฐานของงาน
ของศิลปการมอบหมายงาน งานใดไม่วา่ จะใหญ่โตหรื อสลับซับซ้อนอย่างไรก็ตาม สามารถแบ่งย่อย
ออกเป็ นสัดส่ วน
ซึ่ งสามารถจัดการและดาเนินงานอย่างได้ผล
หากเรามีบุคคลที่เหมาะสมเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ
ผู้นาฝึ กหัด
บุคคลุที่ได้รับมอบหมายอานาจหน้าที่จากผูน้ า อาจเรี ยกได้วา่ เป็ นผูน้ าฝึ กหัด เขาเป็ นผูร้ ่ วมงาน
กับท่าน ฉะนั้นจึงควรจะต้องมีคุณลักษณะ 3 ประการ ดังต่อไปนี้
1. มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกัน ซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นประการหนึ่งในการทางานร่ วมกัน “เพราะ
ข้าพเจ้าไม่มีผใู ้ ดที่มีน้ าใจเหมือนทิโมธี น้ นั ซึ่ งจะเอาใจใส่ ในการงานของท่านทั้งหลายโดยแท้ เพราะว่า
คนอื่น ๆ แสวงหาสิ่ งของ ๆ เขาเอง ไม่ได้แสวงหาสิ่ งของ ๆ พระเยซูคริ สต์” (ฟี ลิปปี 2:20-21) ผูร้ ่ วมงาน
ของท่านจะต้องเห็นพ้องกับเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของท่าน ว่าที่จริ งแล้ว เขาเองก็จะต้องมี
วัตถุประสงค์หรื อความมุ่งหมายเช่นเดียวกับท่าน
ซึ่ งท่านควรยินดีที่จะอนุ ญาตให้เขาดาเนิน
วัตถุประสงค์ตามความถนัดที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เขาทุกประการ ข้ อคิด จงให้วตั ถุประสงค์
ตรงกัน แต่จงให้วธิ ี การและแนวทางปฏิบตั ิแตกต่างกันให้มาก
เอสราและเนหะมียเ์ ป็ นแบบอย่างที่ดีในหลักข้อนี้ แต่ละคนต่างนาไพร่ พลออกจากกรุ งบาบิ
โลนมาสู่ เมืองเยรู ซาเล็ม เมื่อเอสราเริ่ มออกเดินทางพระเจ้าได้ประทานความคิดอย่างหนึ่งแก่เขาเกี่ยวกับ
วิธีที่จะดาเนินแผนการของเขา “แล้วข้าพเจ้าก็ประกาศให้ถืออดอาหารที่นนั่ คือที่แม่น้ าอาหะวา เพื่อเรา
ทั้งหลายจะได้ถ่อมตัวลงต่อพระเจ้าของเรา เพื่อจะทูลขอหนทางอันปลอดภัยจากพระองค์สาหรับเรา
ลูกหลานของเราและข้าวของของเรา เพราะข้าพเจ้าละอายที่จะทูลขอกองทหารและพลม้าจากพระราชา
เพื่อช่วยเราสู ้ศตั รู ตามทางของเรา ในเมื่อเราได้กราบทูลพระราชาแล้วว่า “พระหัตถ์ของพระเจ้าของเรา
อยูก่ บั บรรดาผูท้ ี่แสวงพระองค์ให้ยงั ผลดี แต่ฤทธานุภาพและพระพิโรธของพระองค์ต่อสู ้คนเหล่านั้นที่
ละทิ้งพระองค์” เราจึงอดอาหารและวิงวอนพระเจ้าของเราเพื่อเรื่ องนี้ และพระองค์ทรงฟังเสี ยงร้องทูล
ของเรา” (เอสรา 8:21-23) เขาสานึกว่าการไปเข้าเฝ้ ากษัตริ ยเ์ พื่อขอความช่วยเหลืออาจจะเป็ นความผิด
บาป เขายังคงยึดมัน่ ในพระเจ้าและอธิ ษฐานและเริ่ มลงมือดาเนินแผนการ โดยเชื่ อมัน่ ว่าพระเจ้าแต่
พระองค์เดียวเท่านั้นที่จะช่วยนาเขาและพลไพร่ ไปสู่ เมืองเยรู ซาเล็มอย่างปลอดภัย
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ต่อจากนั้นอีกไม่นาน
เนหะมียก์ ็ได้รับการนาของพระเจ้าให้ดาเนินแผนการที่คล้ายคลึงกับ
วัตถุประสงค์ของงานเหมือนกับเอสรา คือนาไพร่ พลออกจากรุ งบาบิโลนมาสู่ เมืองเยรู ซาเล็มแต่ขอให้
สังเกตวิธีการของเนหะมียใ์ ห้ดี “และข้าพเจ้ากราบทูลพระราชาว่า “ถ้าเป็ นที่พอพระทัยพระราชา ขอทรง
โปรดมีพระราชสาส์นให้ขา้ พระบาทนาไปถึงผูว้ า่ ราชการมณฑลฟากตะวันตกของแม่น้ ายูเฟรติส เพื่อ
เขาจะได้อนุญาตให้ขา้ พระบาทผ่านไปจนข้าพระบาทจะไปถึงยูดา และพระราชสาส์นถึงอาสาฟเจ้า
พนักงานป่ าไม้หลวง เพื่อเขาจะได้ให้ไม้แก่ขา้ พระบาท เพื่อทาวงกบประตูป้อมของพระนิเวศ และทา
กาแพงเมือง และเพื่อทาบ้านที่ขา้ พระบาทจะได้อาศัย” พระราชาพระราชทานทุกสิ่ งตามที่ขา้ พเจ้าทูลขอ
เพราะพระหัตถ์อนั ทรงพระคุณของพระเจ้าของข้าพเจ้าอยูก่ บั ข้าพเจ้า
แล้วข้าพเจ้ามายังผูว้ า่ ราชการ
มณฑลหากตะวันตกของแม้น้ ายูเฟรติส และมอบพระราชสาส์นของพระราชาให้แก่เขาอนึ่งพระราชา
ทรงจัดให้นายทหารและพลม้าไปกับข้าพเจ้าด้วย” (เนหะมีย ์ 2:7-9)
เอสราเคยรู ้สึกว่าการที่เขาจะขอความช่วยเหลือจากมนุษย์อาจจะเป็ นความผิด แต่สาหรับเนหะ
มียไ์ ม่รู้สึกเช่นนั้น เขาไม่ตอ้ งการเหยียบย่างออกไปนอกเมืองโดยไม่มีพระราชสาส์นไปถึงเจ้าเมือง และ
นายกองและนายทหารม้า เขาต้องการความช่วยเหลือทุกอย่างที่เขาจะสามารถหาได้ ถ้าอย่างนั้นเอสรา
กับเนหะมียใ์ ครเป็ นฝ่ ายถูก? ตอบง่ายนิดเดียวคือ ถูกทั้งคู่ พระเจ้าทรงนาคนหนึ่งให้ทาวิธีหนึ่ง และทรง
นาอีกคนหนึ่งให้ทาอีกวิธีหนึ่ ง แต่เรื่ องนี่ แหละที่เรามักจะถกเถียงกันอยูเ่ สมอ วิธีการของผมเป็ นอย่างนี้
แต่วธิ ี การของคุณเป็ นอย่างนั้น ฉะนั้นแสดงว่าคุณจะต้องผิด หามิได้ ที่สาคัญคือวัตถุประสงค์จะต้อง
ชัดเจน จากัดความต้องดีและแน่นอนตายตัว แต่วธิ ี การอาจแตกต่างกันไปได้
ขอให้สังเกตวิธีการที่เอสราจัดการกับปั ญหาเรื่ องความผิดบาปในค่ายพัก “เมื่อข้าพเจ้าได้ยนิ
อย่างนี้ ข้าพเจ้าก็ฉีกเสื้ อผ้าของข้าพเจ้าทั้งเสื้ อคลุมของข้าพเจ้า และทิ้งผมออกจากศีรษะของข้าพเจ้า และ
ทึ้งหนวดเครา และนัง่ ลงตะลึงอยู”่ (เอสรา 9:3)
เมื่อเนหะมียพ์ บความผิดบาปในค่ายพัก เขาได้จดั การกับมันด้วยวิธีการที่แตกต่างจากเอสรา
อย่างสิ้ นเชิง “ข้าพเจ้าได้ตกั เตือนเขา และพูดกับเขาว่า “ทาไมท่านมานอนอยูข่ า้ งกาแพงเมือง? ถ้าท่านทา
อีกข้าพเจ้าจะจับท่าน” ตั้งแต่คราวนั้นมาเขาก็ไม่มาอีกในวันสะบาโต ข้าพเจ้าได้โต้แย้งกับเขาและแช่ง
เขา และตีเขาบางคนและดึงผมของเขาออก และข้าพเจ้ากระทาให้เขาปฏิญาณในพระนามของพระเจ้า
ด้วยข้าพเจ้ากล่าวว่า “เจ้าทั้งหลายอย่ายกบุตรหญิงของเจ้าให้แก่บุตรชายของเขา หรื อรับบุตรหญิงของ
เขาให้แก่บุตรชายของเจ้า หรื อตัวเจ้าเอง” (เนหะมีย ์ 13:21-25)
การจัดการกับปั ญหาเรื่ อความผิดบาปของคนทั้งสองก็ต่างกันอีกเช่นกัน เอสรานัง่ ลงและถอน
ผมของตน เมื่อเนหะมียไ์ ด้พบไพร่ พลของเขากระทาบาป และถอนผมคนเหล่านั้นเสี ย ใครเป็ นฝ่ ายถูก?
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ก็ถูกทั้งนั้น นัน่ แหละ วัตถุประสงค์ของการกระทาเพื่อกาจัดบาปให้หมดไปจากบรรดาพลไพร่
วิธีดาเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เท่านั้นที่แตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิง เน้นว่าเมื่อท่านมอบงานให้
ผูใ้ ด จงอนุ ญาตให้เขาใช้ความสามารถที่พระเจ้าประทานให้อย่างเต็มที่ตราบเท่าที่วธิ ี การของเขาเป็ นการ
เทอดเกียรติแด่พระคริ สต์ และถูกต้องตรงตามพระวจนะของพระเจ้า แต่การมีความคิดเห็นสอดคล้อง
ต้องกัน ก็เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะช่วยให้การดาเนิ นงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
2. ความเป็ นผู้ใหญ่ คือคุณสมบัติที่จาเป็ นอีกประการหนึ่ง ผูร้ ่ วมงานของท่านจะต้องไม่เป็ น
“สมาชิกใหม่ ๆ เกรงว่าหัวจะสู ง แล้วก็เลยล้มไปถูกปรับโทษเหมือนอย่างมารนั้น” (1 ทิโมธี 3:6) เขา
จะต้องมีใจหนักแน่นและรู ้จกั รับผิดชอบต่อหน้าที่ เมื่อบุคคลหนึ่งได้รับมอบหมายภาระให้รับผิดชอบ
งานอย่างใดอย่างหนึ่งของคริ สตจักรจะมีผลเป็ นสองทางคือ หน้าที่ความรับผิดชอบอันจะเสริ มสร้างเขา
หรื อไม่ก็ทาให้เขาท้อแท้หมดกาลังใจไปเลย
ข้าพเจ้าได้เคยเห็นคนหนุ่มสาวเจริ ญเติบโตเต็มที่ฝ่ายจิตวิญญาณ และข้าพเจ้าก็เคยเห็นหลายคน
เช่นกัน คนที่เจริ ญเติบโตคือผูท้ ี่ยอมรับภาระหน้าที่ดว้ ยความถ่อมใจ และพึ่งพระเจ้าสาหรับพระกรุ ณา
คุณและฤทธานุภาพที่คอยค้ าจุนของพระองค์ พระเจ้าทรงใช้ภาระหน้าที่ดว้ ยความถ่อมใจ และพึ่งพระ
เจ้าสาหรับพระกรุ ณาคุณและฤทธานุภาพที่คอยค้ าจุนของพระองค์ พระเจ้าทรงใช้ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น
เป็ นเหตุให้พวกเขารู ้จกั การพึ่งในพระเจ้ามากยิง่ ขึ้น มันผลักดันให้พวกเขาคุกเข่าลงอธิ ษฐานและค้นคว้า
พระวจนะของพระเจ้าเพื่อชี้ทางให้แก่เขา พวกเขากลายเป็ นผูท้ ี่เข้มแข็ง และในที่สุดสามารถรับภาระที่
ใหญ่ยงิ่ มากขึ้นไปอีก
ตรงกันข้าม ข้าพเจ้าเคยเห็นบางคนรับงานอย่างหนึ่งและได้เห็นเขาหันหลังกลับจากการเดิน
ร่ วมทางกับพระเจ้า พวกเขากลายเป็ นคนหยิง่ ยโสและไม่ยอมก้มหัวให้ใคร ความหยิ่งยโสได้ครอบงา
ชีวติ ของเขาและทาให้เขาต้องได้รับความทุกข์ระทมเป็ นการตอบสนอง พระเจ้าทรงต่อต้านเขาและเขาก็
เข้ากับใครไม่ได้เลย
เหตุฉะนั้น จึงเป็ นเรื่ องสาคัญสาหรับผูน้ าที่จะรู ้จกั คนของเขา และนาพวกเขาเดินไปตามถนน
แห่งความรับผิดชอบที่จะก้าวต่อไป “อย่าวางมือเจิมผูใ้ ดโดยเร็ ว และอย่าเข้าส่ วนในการผิดของคนอื่น
เลย จงรักษาตัวไว้ให้เป็ นคนบริ สุทธิ์ ” (1 ทิโมธี 5:22) ทางที่ดีที่สุดทางหนึ่งในการปฏิบตั ิดงั กล่าวคือให้
ความรับผิดชอบเล็กน้อยแกเขาก่อน และคอยสังเกตุดูวา่ งานนั้นเขาพอใจจะทาหรื อไม่เพียงใด ถ้าเขา
สามารถทาได้ก็แสดงว่าเขาพร้อมที่จะทามากขึ้น ผูน้ าที่รู้จกั วิธีแบ่งงานให้ผอู ้ ื่น ย่อมเป็ นพระพรแก่คน
ในบังคับของเขา พวกเขาจะเจริ ญวัฒนาและกลายเป็ นคนงานฝ่ ายจิตวิญญาณที่มีคุณภาพในวงงานที่มี
คนงานน้อย
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3. ความซื่อสั ตย์ เป็ นคุณลักษณะที่จาเป็ นประการที่สามของผูร้ ่ วมงาน พระคริ สตธรรมคัมภีร์
กล่าวว่า “คนสัตย์ชื่อแท้ ๆ ใครเล่าจะหาพบ?” (สุ ภาษิต 20:6)เราทุกคนคงจะยอมรับว่า คนที่ซื่อสัตย์จริ ง
ๆ หายากยิง่ นัก คนที่สามารถไว้วางใจได้น้ นั ไม่เพียงแต่จะหาได้ยากในยุคนี้เท่านั้น แต่ในยุคโบราณก็ดู
เหมือนจะหายากยิง่ เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากบทเพลงสรรเสริ ญซึ่ งว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ขอทรงโปรด
ช่วย เพราะคนเลื่อมใสสู ญเสี ยไปและคนเที่ยงธรรมขาดไปจากท่ามกลางเผ่าพันธุ์มนุษย์” (เพลงสดุดี
12:1)
กระนั้นก็ตาม ผูน้ าควรจะเพียรรอคอยคนที่ซื่อสัตย์ที่จะมาร่ วมงานก่อนที่เขาจะเริ่ มแบ่งงาน ซา
โลมอนให้เหตุผลแก่เรา “ความไว้วางใจแก่คนอสัตย์ในคราวทุกข์น้ นั ก็เหมือนซี่ฟันที่หกั เสี ยแล้ว และ
ข้อเท้าที่เคล็ดแคลงไปนั้น” (สุ ภาษิต 25:19)
ข้อพระธรรม 2 ข้อนี้ขา้ พเจ้าเคยแบ่งปั นให้กบั คนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของข้าพเจ้า ในการ
พยายามที่จะช่วยพวกเขาให้ปลูกฝังความซื่ อสัตย์ในชีวติ ของพวกเขา แสดงถึงหลักคาสอนซึ่ งพระเยซู
ทรงสอนเหล่าสาวกของพระองค์ ข้อแรกกล่าวถึงความสาคัญของความซื่ อสัตย์ในสิ่ งเล็กน้อย “คนที่
สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยจะสัตย์ซื่อในของมากด้วย และคนที่อสัตย์ในของเล็กน้อย จะอสัตย์ในของมาก
เช่นกัน” (ลูกา 16:10)
บุคคลที่ไม่สามารถเห็นความสาคัญของการทางานเล็กน้อยอย่างซื่ อสัตย์จะไม่ซื่อสัตย์ในงาน
ใหญ่ ๆ เช่นกัน ท่านสามารถบอกข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับตัวบุคคลได้โดยสังเกตดูวธิ ี การจัดเก้าอี้สาหรับการ
ประชุมของเขา
หรื อการทักทายปราศรัยกับคนที่เพิ่งมาถึงเราจะรู ้ได้โดยง่ายว่าเขาผูน้ ้ นั มีความตั้งใจ
ทางานหรื อไม่ บุคคลที่จดั ขบวนรถในการไปค่ายฟื้ นฟูอย่างสะเปะสะปะไม่เรี ยบร้อย เมื่อเขาผูน้ ้ นั ได้รับ
เชิญให้เป็ นผูน้ ารายการฟื้ นฟู เขาก็จะทาในลักษณะเช่นเดียวกัน
หลักข้อที่สอง คือความซื่ อสัตย์ในการทางานกับผูอ้ ื่น “และถ้าท่านทั้งหลายมิได้สัตย์ซื่อในของ
ของคนอื่น ใครจะมอบทรัพย์อนั แท้ให้เป็ นของของท่านเล่า” (ลูกา16:12) คนบางคนไม่ชอบถูกใช้ให้
ช่วยเหลืองานของผูอ้ ื่น ถ้างานนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเขาโดยตรงทั้งหมด เขาก็จะไม่ยอมทา พระเยซูทรง
สอนว่า ก่อนที่ท่านจะสามารถมีภาระหน้าที่อย่างหนึ่งซึ่ งเป็ นของท่านเอง ท่านจะต้องเรี ยนรู ้ที่จะทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น และช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเขาตามสมควร
นี่คือเหตุผลที่วา่ ทาไมคนเราจึงอยูใ่ นตาแหน่งที่สูง ๆ หรื อเป็ นผูน้ าได้ยาก เพราะว่าคนที่จะเป็ น
ผูน้ าที่ดีได้น้ นั จะต้องมีความรับผิดชอบในงานของตนเองอย่างสู งสุ ด รู้จกั การจัดรายการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับงานหรื อโปรแกรมงานของผูอ้ ื่นด้วยอย่างไรก็ดี
ในพระวจนะของพระเจ้าก็มีตวั อย่าง
บุคคลที่มีคุณลักษณะเช่นที่วา่ นี้หลายคนด้วย อย่างเช่นโยชูวาเป็ น “อัครทูตของโมเสส” เอลีซาได้รับ
104

เลือกให้เป็ นผูห้ นึ่งซึ่ง “ตามหลังเอลียาและรับช่วงงานจากเขา” ต่อมาโยชูวา และเอลีซาต่างก็ได้เป็ นผูน้ า
โดยบริ บูรณ์ แต่สิ่งสาคัญก็คือเขาได้เรี ยนรู ้วธิ ี ที่จะทางานในหน้าที่ของผูอ้ ื่นด้วยความซื่ อสัตย์และเต็มใจ
ผูน้ าชายและหญิงซึ่ งสาแดงคุณลักษณะพื้นฐานดังกล่าวนี้ ถือได้วา่ เป็ นพระพรอย่างแท้จริ ง เขา
สามารถแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเขาให้แก่คนในบังคับได้อย่างสบายใจ
และชื่นชมเมื่องานก้าวไป
ข้างหน้า
การประชาสั มพันธ์ ทดี่ ี
ปั ญหาหรื ออุปสรรคประการที่สองที่ผนู ้ าควรจะแก้ไขก็คืออย่าตั้งข้อสันนิษฐานหรื อคิดว่า คน
ในบังคับของตนรู ้วา่ ผูน้ าจะทาอะไรต่อไป หรื อรู ้วา่ ผูน้ ากาลังทาอะไร โมเสสเคยประสบปั ญหาดังกล่าว
นี้ “ด้วยคาดว่าญาติพี่นอ้ งคงเข้าใจ” (กิจการ 7:25) แต่เขาหาเข้าใจดังนั้นไม่ ก็เพราะเหตุวา่ พวกญาติพี่
น้องไม่ได้เข้าใจตามที่โมเสสคิด ดังนั้นในไม่ชา้ โมเสสก็จึงได้เรี ยนรู ้วา่ ควรจะพยามที่จะหาทางทาความ
เข้าใจ เพราะว่าถ้าหากยังปล่อยให้ความเข้าใจผิดหรื อความไม่เข้าใจยังคงอยูเ่ ช่นนั้น อาจจะนาไปสู่ ความ
หายนะได้
เรื่ องนี้เป็ นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนในประวัติศาสตร์ ของชนชาติอิสราเอล สงครามแบ่ง
ดินแดนถูกลืมไปหมด มีแต่ความสงบสุ ขทัว่ แผ่นดิน “ดังนั้นแหละพระเจ้าประทานแผ่นดินทั้งสิ้ นแก่คน
อิสราเอลดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณว่า จะให้แก่บรรพบุรุษของเขา เมื่อเขาทั้งหลายยึดแล้วก็เข้าไปตั้ง
บ้านเมืองอยูท่ ี่นนั่ ” (โยชูวา 21:43) ชนเผ่าต่าง ๆ ซึ่ งมีทอ้ งไร่ ทอ้ งนาอยูอ่ ีกฟากหนึ่งของแม่น้ าได้กลับคืน
สู่ บา้ นเกิดเมืองนอนของตน
ระหว่างทางพวกเขาได้สร้างแท่นบูชาขึ้น ณ ริ มฝั่งแม่น้ าจอร์ แดน (โยชูวา 32:10) และแล้วสิ่ งที่
ประหลาดมหัศจรรย์ก็บงั เกิดขึ้น พวกอิสราเอลกลุ่มหนึ่งได้ยนิ ข่าวว่ามีการสร้างแท่นบูชาขึ้นในหมู่พวก
ตน และคิดว่าเป็ นสิ่ งเลวร้ายที่สุด ฉะนั้นพวกเขาจึงคบคิดหาอุบายที่จะทาสงครามกับพวกที่บูชารู ป
เคารพซึ่ งเป็ นชนชาติเดียวกับเขา
พระวจนะของพระเจ้าได้บนั ทึกเหตุการณ์ต่อไปว่า “และคนอิสราเอลได้ยนิ คนพูดกัน “ดูเถิด
คนรู เบน คนกาดและคนมนัสเสห์ครึ่ งเผ่า ได้สร้างแท่นบูชาที่พรมแดนแผ่นดินคะนาอันในท้องถิ่นใกล้
แม่น้ าจอร์ แดนในด้านที่เป็ นของคนอิสราเอล” และเมื่อคนอิสราเอลได้ยนิ เช่นนั้น ชุมนุมชนอิสราเอล
ทั้งหมดก็ไปรวมกันที่เมืองชิ โลห์ เพื่อจะขึ้นไปทาสงครามกับเขา” (โยชูวา 22:11-12) ลองคิดเอาเองเถิด!
หลังจากการสู ้รบกันเองผ่านไปไม่กี่ปี พวกเขาก็ริอ่านที่จะทาสงครามกลางเมืองกันอีก ทาไม
หรื อ? เป็ นเพราะความเข้าใจผิดเล็กน้อยที่เกิดเนื่ องจากข่ายการติดต่อสื่ อสารไม่ได้เปิ ดอยูต่ ลอดเวลา คน
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ส่ วนใหญ่เพียงแค่ “ได้ ยนิ ” คาบอกเล่าเกี่ยวกับการกระทาของคนกลุ่มน้อยและไม่ได้รู้ถึงเหตุผลที่อยู่
เบื้องหลังการกระทานั้นเลย
คนกลุ่มใหญ่ได้ส่งผูแ้ ทนข้ามแม่น้ าไปสื บหาข้อเท็จจริ งด้วยความยินดี คาตอบคือว่า “ให้เรา
สร้างแท่นบัดนี้มิใช่สาหรับถวายเครื่ องเผาบูชาหรื อเครื่ องสัตว์บูชาใด ๆ แต่เพื่อเป็ นพยานระหว่างเรากับ
ท่านทั้งหลาย และระหว่างคนชัว่ อายุต่อจากเราว่าเราทั้งหลายจะกระทาการปรนนิบตั ิพระเจ้าต่อพระ
พักตร์ ของพระองค์ดว้ ยเครื่ องเผาบูชาและเครื่ องสัตวบูชาและเครื่ องศานติบูชาด้วยเกรงว่าลูกหลานของ
ท่านจะกล่าวแก่ลูกหลานของเราในเวลาต่อไปว่า “เจ้าไม่มีส่วนในพระเจ้า” (โยชูวา 22:26-27)
เมื่อผูแ้ ทนได้ยนิ คาอธิ บาย พวกเขาก็มีความพอใจและเรื่ องจึงยุติลง (โยชูวา 22:30) ภัยพิบตั ิ
สามารถหลีกเลี่ยงไปให้สดชื่นได้ แต่ขอให้สังเกตมูลฐานที่ก่อให้เกิดภัยพิบตั ิให้ดี ซึ่ งมีเป็ นขั้นตอนดังนี้
การสงสัยโดยไม่ไตร่ ตรองให้ดีเสี ยก่อนนาไปสู่ การกล่าวหาที่ผดิ ๆ การกล่าวหาที่ผิด ๆ นาไปสู่
การโกรธเคืองและแบ่งพรรคแบ่งพวกซึ่ งนาไปสู่ การสู ้รบก่อศึกสงครามกันในที่สุด ผูน้ าจะต้องทาการ
ใด ๆ ซึ่ งเขาสามารถในอันที่จะป้ องกันสถานการณ์เช่นนั้นด้วยการสดับรับฟังข่าวคราวจากคนในกลุ่ม
แผนการต่าง ๆ ที่วางไว้ในรู ปความลับมีช่องทางที่จะก่อให้คนในกลุ่มได้เห็นสิ่ งที่กาลังกระทาและได้รู้
เหตุผลว่าเมื่อทาแล้วจะเกิดผลอย่างไร จะช่วยแก้ข่าวลือได้เป็ นอย่างดี
ผูน้ าส่ วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า การประชาสัมพันธ์ที่ดี เป็ นสิ่ งจาเป็ นและในเวลาเดียวกันก็
เป็ นอุปสรรคอย่างมหาศาลด้วยปั ญหามีอยู่ 2 ประการ คือในหลายกรณี สาเหตุที่แท้จริ งของความ
แตกร้าว ไม่เห็นพ้องด้วย และการแตกแยกมาจากพญามารเครื่ องมือสาคัญอย่างหนึ่ งของมันในการทา
ให้งานการของคริ สตจักรยุง่ เหยิงและขาดความไว้วางใจในพระวจนะของพระเจ้า คือการทาให้คริ ส
เตียนเกิดการต่อสู ้กนั ในจิตใจ ผูน้ าเองต้องทาทุกสิ่ งเท่าที่จะสามารถกระทาได้ เพื่อที่จะธารงไว้ซ่ ึง
บรรยากาศแห่งความรัก สันติสุขและความสมัครสมานฉันท์ในหมู่สมาชิก และพยายามกระทา “ด้วยใจ
ถ่อมลงทุกอย่างและด้วยใจอ่อนสุ ภาพ ด้วยอดกลั้นใจ และผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่ งกันและกันด้วยความรัก
จงเพียรพยายามเอาสันติสุขผูกมัดความเป็ นอันหนึ่งอันเดี ยวกันซึ่ งพระวิญญาณทรงประทานให้น้ นั ” (เอ
เอซัส 4:2-3)
การรายงานส่ วนตัวแก่สมาชิ กหรื อการช่วยเหลือทางจดหมายแจ้งข่าวเป็ นคราว ๆ การขอ
คาแนะนาจากสมาชิกและให้โอกาสเป็ นบางครั้งให้เขามีส่วนในการตัดสิ นใจในงานต่าง ๆ จะเป็ น
ประโยชน์อย่างมากในหลายทาง เพราะว่าผูน้ าต้องการความช่วยเหลือทุกอย่างที่เขาสามารถจะได้รับ
ประการที่สอง สมาชิกรู ้วา่ เขามีส่วนร่ วมรับผิดชอบในกิจกรรม วิธีการเช่นนี้ จะเป็ นการบารุ งขวัญ
กาลังใจดีมากและจะทาให้เกิดการเข้าใจผิดน้อยที่สุดนี่เป็ นภารกิจประการหนึ่งที่ผนู ้ าไม่สามารถจะหลบ
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เลี่ยงได้ เขาจะต้องเผชิ ญกับความรับผิดชอบในการมีสัมพันธภาพความเข้าใจอันดีเปิ ดอยูเ่ สมอ แม้วา่
งานนี้จะเป็ นงานหนัก จนบางครั้งถึงขนาดหื ดขึ้นคอก็ตามเขาก็จะมีความยินดีที่ได้กระทาไป
การทางานทีไ่ ม่ ชอบ
เมื่อผูน้ าคนใดเอาใจใส่ ทุ่มเทกาลังกายกาลังใจในการทางานที่เขาชื่นชอบ หลบเลี่ยงภาระที่เขา
ไม่ชอบ ปั ญหาต่าง ๆ จะเกิดขึ้น มีความรับผิดชอบมากมายหลายประการที่เกี่ยวข้องในงานของผูน้ า
และเขาจะต้องเต็มใจที่จะทาให้สาเร็ จสมบูรณ์ทุกประการกษัตริ ยด์ าวิดเป็ นตัวอย่างที่ดีในเรื่ องนี้ กษัตริ ย ์
ดาวิดเป็ นตัวอย่างที่ดีในเรื่ องนี้ กษัตริ ยด์ าวิดเป็ นนักรับผีมือเยีย่ มยอด แต่ท่านต้องทาหน้าที่ของนัก
ปกครองที่ดีดว้ ย พระองค์มิได้ละเลยหน้าที่บริ หารงานบ้านเมือง เพราะเหตุวา่ พระองค์ทรงชื่นชอบ
ความตื่นเต้นในการเป็ นผูน้ าการรบ พระวจนะของพระเจ้าบรรยายถึงหน่วยงานหรื อองค์การที่กษัตริ ย ์
ได้ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อบริ หารประเทศ “ดาวิดจึงทรงครอบครองเหนืออิสราเอลทั้งสิ้ น และพระองค์ทรงให้
ความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมแก่ประชาชนของพระองค์ท้ งั สิ้ น และโยอาบบุตรนางเศรุ ยาห์ เป็ นผู ้
บัญชาการกองทัพ และเยโฮชาฟัทบุตรอาหิลูดเป็ นเจ้ากรมสารบรรณ และศาโดกบุตรอาหิทูบ และอาหิ
เมเลคบุตรอาบียาธาร์ เป็ นปุโรหิต และชาวะชาเป็ นราชเลขา และเบไนยาห์บุตรเยโฮยาดาอยูเ่ หนือคนเค
เรธี และคนเปเลธและบรรดาโอรสของดาวิดก็เป็ นเจ้าหน้าที่ช้ นั หัวหน้าในราชการของพระราชา” (1
พงศาวดาร 18:14-17)
กษัตริ ยด์ าวิดมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารชั้นสู ง 2 นาย คนหนึ่ง มีหน้าที่บญั ชาการรบในสนามรบ อีก
คนหนึ่งเป็ นทหารคนสนิทของกษัตริ ยด์ าวิด ทาหน้าที่รักษาความสงบเรี ยบร้อยของบ้านเมืองพระองค์มี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายศาสนา 2 นาย ภายใต้ปกครองของอาบีอาธาร์ นอกจากนั้นพระองค์ยงั มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพล
เรื อนอีก 2 นาย คนหนึ่งมีหน้าที่คอยเสนองานที่จาเป็ นต้องทา และอีกคนหนึ่งมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ผลงานที่ได้กระทาไปแล้ว ด้วยเหตุน้ ีประชาชนจึงเอาใจใส่ ต่อกฎหมายที่ออกใหม่ และรู ้สึกสนิทสนม
ใกล้ชิดกับกษัตริ ย ์ การบริ หารบ้านเมืองเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และประชาชนก็รักพระองค์
เป็ นหน้าที่ของผูน้ าที่จะต้องทางานทุกชิ้นด้วยความเอาใจใส่ เท่าเทียมกัน
เป็ นการง่ายมาก
สาหรับเขาที่จะส่ งเสริ มงานด้านใดด้านหนึ่ง โดยปล่อยปละละเลยงานด้านอื่น ๆ เขาสามารถหาทุน
ได้มากและเพิม่ ขึ้นเรื่ อย ๆ แต่ละเลยการประกาศพระกิตติคุณ เขาสามารถจัดให้มีการประกาศอย่างแข็ง
ขันแต่ละเลยในงานการฝึ กฝนสมาชิกของเขา
เขาอาจจะเป็ นห่วงเกี่ยวกับการจัดแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบและรายละเอียดต่าง ๆ ในการบริ หารงานจนกระทัง่ ลืมนึกถึงวัตถุประสงค์อนั กว้างขวาง
ความไม่สมดุลย์ดงั กล่าวมักจะเกิดขึ้น
เมื่อผูน้ ายอมให้ตนเองมุ่งความสนใจในงานที่เขาชื่นชอบ
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ขณะเดียวกันก็หลบเลี่ยงภาระอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบส่ วนหนึ่งของงาน ความสามารถในการทางาน
ที่น่าเบื่อน่าขื่นขมด้วยใจชื่นชอบ เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของผูน้ าที่ดี
ปัญหาส่ วนตัว ความเสี ยใจและความทุกข์ยากลาบากใจ
ผูน้ าหาใช่วา่ จะไม่มีปัญหาชีวิตส่ วนตัว
อุปสรรคในด้านการเงินอาจทาให้เขาท้อแท้หมด
กาลังใจทางานต่อไป เขาอาจจะพบการทดสอบอย่างรุ นแรงในเรื่ องที่เกิดกับลูกของเขา ความเจ็บป่ วยใน
ครอบครัวอาจจะนาภาระอันยากยิง่ ที่จะต้องจัดการแก้ไข เขาอาจจะประสบกับการโจมตีวพิ ากษ์วจิ ารณ์
ในเรื่ องความกระตือรื อร้นของเขา หรื อบุคลิกลักษณะ หรื อความซื่อสัตย์ของเขา มรสุ มชีวติ อาจจะ
เกิดขึ้นอย่างรุ นแรงรอบ ๆ ตัวเขา และมรสุ มชีวติ อาจท่วมท้นชีวติ ของเขาทาให้เขาต้องจมอยูใ่ นความ
โกรธ ความปวดร้าวใจ ความเป็ นห่วง และความงุ่นงง สิ่ งเหล่านี้เป็ นเรื่ องที่เกิดกับบุคคลที่อยูใ่ น
ตาแหน่งผูน้ าได้เสมอ ๆ
อัครสาวกเปาโลกล่าวเกี่ยวกับเรื่ องนี้วา่ “ยิง่ กว่านั้นเราชื่ นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วย
เพราะเรารู ้วา่ ความทุกข์ยากนั้น ทาให้เกิดความอดทน และความอดทนทาให้เป็ นว่าเราเป็ นคนที่พระเจ้า
ทรงใช้ได้ และการที่เราเห็นเช่นนั้นทาให้เกิดมีความหวังใจ และความหวังใจมิได้ทาให้เกิดความเสี ยใจ
เพราะผิดหวัง เพราะเหตุวา่ ความรักของพระเจ้าได้หลัง่ เข้าสู่ จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ซึ่ งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราด้วย” (โรม 5:3-5) เมื่อข้าพเจ้าอ่านพระธรรมข้อนี้ ข้าพเจ้าเกิดสะดุดใน
ความจริ งที่อคั รสาวกได้กล่าวไว้วา่ เรามีความภูมิใจหรื อชื่นชมยินดีในความยากลาบากทาไม? มีอะไรที่
ดีแฝงอยูใ่ นความลาบากหรื อ? ทาไมปุถุชนคนธรรมดาแท้ ๆ จึงภูมิใจในความทุกข์ยากลาบาก? สาหรับ
พวกเราส่ วนใหญ่ความยากลาบากเป็ นสิ่ งที่ไม่พึงปรารถนา แต่พระธรรมข้อนี้กลับกล่าวว่า ความ
ยากลาบากเป็ นสิ่ งที่น่าภาคภูมิใจ
จึงนับว่าเป็ นคาพูดที่แปลกเพราะความยากลาบากย่อมจะหมายถึง
ความกดดัน ความราคารญ และความยุง่ ยาก
คาว่า “ความยากลาบาก” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Tribulation” ซึ่งตามรากศัพท์เดิมหมายถึง
เครื่ องมือสมัยโบราณที่ใช้สาหรับแยกข้าวสาลีออกจากแกลบ เมื่อพิจารณาจากรากศัพท์เดิมจึงทาให้เรา
ได้เห็นว่าเหตุใดอัครสาวกเปาโลจึงภาคภูมิใจในความยากลาบาก และไม่แต่เพียงอัครสาวกเปาโลเท่านั้น
ผูเ้ ขียนพระธรรมเล่มอื่น ๆ ในพระคริ สตธรรมใหม่ก็มีความคิดเช่นเดียวกันนี้ เหมือนกัน อัครสาวกเป
โตรได้เขียนไว้วา่ “ดูก่อนท่านที่รัก อย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็ น
การลองใจ เหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อนั ประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่าน” (1 เปโตร 4 :12) ยากอบบอกเราว่า
“ดูก่อนพี่นอ้ งของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลาบากต่าง ๆ ก็จงถือว่าเป็ นเรื่ อง
น่ายินดี เพราะท่านทั้งหลายรู ้วา่ การทดลองความเชื่อของท่านนั้น ทาให้เกิดความหนักแน่นมัน่ คง และ
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จงให้ความมัน่ คงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็ นคนที่ดีพร้อม มีคุณสมบัติครบถ้วน
ไม่มีสิ่งใดบกพร่ องเลย” (ยากอบ 1:2-4)
“น่าแปลก! ตามธรรมดาแล้วข้าพเจ้าจะมีความยินดี เมื่อหลุดพ้นจากการทดลองไม่ใช่เมื่อตกอยู่
ในการทดลอง
อัครสาวกเปาโลได้บอกคริ สเตียนของเมืองโคโลสี ให้มีความชื่นชมยินดีและขอบพระคุณ
สาหรับความทุกข์ยากลาบาก “ขอให้ท่านมีกาลังมากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธิ์ เดชแห่งพระศิริของพระองค์
ขอให้ท่านมีความทรหดที่สุด และความอดทนไว้นานด้วยความยินดี ให้เราขอบพระคุณพระบิดา ผูท้ รง
ทาให้เราทั้งหลาย สมกับที่จะเข้าส่ วนได้รับมรกดด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง” (โคโลสี 1:11-12)
เมื่อเราอ่านข้อความตอนนี้
เราสามารถเห็นได้วา่
ทาไมการทดลองและปั ญหายุง่ ยาก
นานาประการจึงได้รับการต้อนรับด้วยความขอบพระคุณและชื่นชมยินดี พระเจ้าทรงใช้อุปสรรคต่าง ๆ
ในการสร้างเสริ มอุปนิสัยของคริ สเตียน ให้มีความทรหดอดทนฉะนั้นเราจึงไม่ควรหลีกหนีอุปสรรค
ความอดทนคือคุณสมบัติพ้ืนฐานที่จาเป็ นในการเป็ นผูน้ า และนี่คือวิธีการของพระเจ้าที่ได้ทรงทาให้
ความอดทนเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวติ ของเรา ต้นไม้ที่ข้ ึนในบริ เวณรั้วรอบขอบชิดมีหลังคากาแพงล้อมรอบ
ย่อมเจริ ญงอกงาม แต่ลาต้นไม่ค่อยแข็งแรงผิดกับต้นไม้ที่ข้ ึนในบริ เวณที่มีลมแรงจะหยัง่ รากลึกลงไปใน
ดิน ลาต้นของมันแข็งแรงและมีความทรหดคุณสมบัติประจาตัวของผูน้ าก็หาต่างกันไม่ เมื่อการทดลอง
ผ่านพ้นเข้ามาในชีวิต มันทาให้ความเชื่อของเราเข้มแข็งขึ้น และประสบการณ์เสริ มสร้างความเชื่ อมัน่
ในพระเจ้าสาหรับอนาคตของเรา
อัครสาวกเปาโลเขียนว่า
“แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว
เพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ ข้ ึนเต็มขนาดที่นนั่ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดา
ความอ่อนแอของข้าพเจ้า เพื่อฤทธิ์ เดชของพระคริ สต์จะได้อยูใ่ นข้าพเจ้า เหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระ
คริ สต์ ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า ในการประทุษร้ายต่าง ๆ ในความยากลาบาก
ในการถูกข่มเหง ในความอับจนเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้น” (2 โค
ริ นธ์ 12:9-10) เราจะต้องเผชิ ญกับความจริ งที่วา่ พระเจ้าทรงห่วงใยในความสมบูรณ์เพียบพร้อมของเรา
ความเป็ นผูใ้ หญ่มากกว่าความสุ ขสบายของเรา พระองค์ประสงค์ที่จะให้ความงดงามของพระคริ สต์
ปรากฏในชีวติ ของเราให้มากที่สุดในทุก ๆ ด้าน
ท่านเคยไปชมโรงงานทาเครื่ องปั้ นดินเผาหรื อไม่? ก่อนที่จะนาเครื่ องปั้ นดินเผาไปเผาไฟสี ของ
มันมัวไม่น่าดู แต่หลังจากนาไปเผาไฟแล้ว เมื่อนาออกมาจากเตา ปรากฏว่าสี ของมันกลับแวววาวงาม
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ทีเดียว ไฟทาให้มนั สวยงาม ในชีวติ ของเราก็เช่นกันไฟ (อุปสรรคต่าง ๆ ) ในชีวติ ของเรา จะเผาให้เห็น
ความงดงามของพระคริ สต์ในชีวติ ของเรา
ลิลล่า ทรอตแมน ภริ ยาของผูก้ ่อตั้งคณะนาวีเกเตอร์ เคยประสบมรสุ มชีวติ มาแล้วหลายครั้ง แต่
เมื่อลิลล่าเดินเข้าไปในห้องหนึ่ง เธอฉายรัศมีความอดทนและความชื่นฉ่ าของจิตวิญญาณที่เป็ นสิ่ งที่น่า
ประหลาดต่อผูพ้ บเห็น ความงามของพระคิรสต์ได้ฉายแสงผ่านทางตัวเธอ
ท่านจะมีประสบการณ์อย่างลิลล่าได้ก็ต่อเมื่อท่านเผชิ ญกับความยากลาบากของชีวติ ในแสง
สว่างแห่งไม้กางเขนของพระคริ สต์หรื อมิฉะนั้นความทุกข์ยากก็อาจจะแยกเรากับพระเจ้าให้ขาดจากกัน
เราอาจจะเกิดความขมขื่นน้อยเนื้อต่าใจ ด้วยเหตุน้ ีเราจะต้องกล้าเผชิญหน้ากับความยุง่ ยากในชีวติ และ
ไว้วางใจพระเจ้าให้พระองค์ทรงใช้ความยากลาบากเป็ นเครื่ องทาให้พระประสงค์สาเร็ จสมบูรณ์และ
เป็ นเครื่ องมือที่จะทรงกระทาพระราชกิจของพระองค์ในชี วติ เรา
นอกจากจะเป็ นการสาแดงความงดงามของพระคริ สต์แล้วความยากลาบากสามารถถูกใช้เป็ น
เครื่ องมือในการแสดงให้เห็นถึงฤทธานุภาพของพระเจ้า เปาโลกับซี ลาถูกเฆี่ยนตี ถูกจับขังคุกและใส่ ขื่อ
คาไว้ ทั้ง ๆ ที่เป็ นการขัดต่อสิ ทธิ ตามกฎหมายของบุคคลทั้งสองและเขาทั้งสองถูกปฏิบตั ิโดยไม่ชอบ
ด้วยกฏหมาย แต่เราเห็นไหมว่าบุคคลทั้งสองทาอะไร? เขาร้องเพลง เพลงที่เขาร้องเป็ นเพลงต่อต้าน
อย่างนั้นหรื อ? เปล่าเลย เขาทั้งสองกาลังร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า
อัครสาวกเปาโลได้ปฎิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างในเมืองฟิ ลิปปิ นส์สอดคล้องกับเรื่ งอที่ท่านได้สงั่ สอน
ทางจดหมาย แก่คริ สเตียนชาวเมืองโคโลสี เมื่อพวกเขาต้องได้รับความทุกข์ยากลาบากเป็ นเวลานาน
พวกเขาก็ตอบสนองต่อความยากลาบากนั้นด้วยการขอบพระคุณพระเจ้า และความชื่นชมยินดี นัน่ เป็ น
การสาแดงถึงความใหญ่ยงิ่ สู งสุ ดและรัศมีภาพของพระเจ้าที่มีผลในชีวติ ของพวกเขา “ขอให้ท่านมีกาลัง
มากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธิ์ เดชแห่งพระศิริของพระองค์ขอให้ท่านมีความทรหดที่สุด และความอดทนไว้
นานด้วยความยินดี” (โคโลสี 1:11)
มีการอภิปรายมากมายเกี่ยวกับเรื่ องว่าฤทธานุภาพของพระเจ้า ปรากฏในชีวติ ของบุคคลได้
อย่างไร
อัครสาวกเปาโลบอกแก่เราว่า
เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งกาลังจะผ่านเปลวไฟแห่งความ
ยากลาบากด้วยจิตใจที่ชื่นชมยินดี และขอบพระคุณ นัน่ แหละคือฤทธานุภาพของพระเจ้า
โมเสสเห็นพุม่ ไม้ที่ลุกเป็ นไฟแต่ไม่ได้มอดไหม้ไป เป็ นลักษณะเดียวกันกับบุคคลซึ่ งสามารถ
ฟันฝ่ าอุปสรรคอันร้อนระอุโดยมิได้ถูกทาลายไป แต่กลับร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า ภาพนี้แหละจะ
เป็ นที่ทา้ ทายผูอ้ ื่น เช่นเดียวกับโมเสสได้รับการท้าทายเมื่อเห็นพุม่ ไม้น้ นั
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พระธรรมข้อหนึ่งซึ่ งควรจดจาไว้ ซึ่ งจะช่วยเราได้มากที่สุดในยามทุกข์ยาก อิสยาห์เป็ นผูใ้ ห้
พระธรรมข้อนี้ไว้วา่ “เพราะความคิดของเราไม่เป็ นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็ นวิถีของเรา
พระเจ้าตรัสดังนี้ “เพราะฟ้ าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสู งกว่าทางของเจ้า และความคิด
ของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น” (อิสยาห์ 55:8-9)
ขณะที่เราอธิ ษฐานขอให้ความลาบากผ่านพ้นไปนั้น เราควรจะจดจาไว้วา่ พระเจ้าทรงมีเวลา
และวิถีทางที่จะช่วยเหลือเราตามหมายกาหนดของพระองค์ เรื่ องนี้ จะเห็นได้ชดั ในประสบการณ์ชีวติ
ของอัครสาวกเปาโล เมื่อท่านอยูท่ ี่เมืองอันติโอเกียท่านถูกจับโยนออกจากกาแพงเมือง (กิจการ 13:50)
ท่านได้ออกเดินทางจากที่นนั่ ไปถึงอีโคนี อมั ซึ่ งที่นี่ก็ถูกชาวเมืองพยายามจะเอาหินขว้าง แต่ท่านหนี รอด
มาได้ (กิจการ 14:5-6) ท่านได้หลบไปอยูท่ ี่เมืองลุซทรา ซึ่ งที่นนั่ ก็ถูกรุ มเอาหิ นขว้างและทิง้ ไว้ให้ตาย
(กิจการ 14:19) การหลบหนีจากการถูกจู่โจมซึ่ งคนส่ วนใหญ่ถือว่าไม่ใช่สิ่งชัว่ บุคคลเช่นนี้แม้วา่ จะหา
แทบไม่พบเลยในโลกนี้เนื่ องจากน่าจะถึงที่ตายแล้ว
ในการบรรยายเรื่ อง อัครสาวกเปาโลได้สร้างประโยคปริ ศนาขึ้นประโยคหนึ่งว่า “บัดนี้ท่านก็
ประจักษ์ชดั แจ้งแล้วซึ่ งคาสอน พฤติการณ์ ความมุ่งหมายในชีวติ ความเชื่อ ความอดทน ความรัก ความ
หนักแน่นมัน่ คง การถูกข่มเหงการทนทุกข์ยากลาบากของข้าพเจ้า และสิ่ งที่ได้เกิดกับข้าพเจ้า ณ เมือง
อันติโอเกีย เมืองอิโกนิอนั เมืองลุสตรา การกดขี่ข่มเหงที่ขา้ พเจ้าได้ทนเอง ถึงกระนั้นก็ดีองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าได้ทรงโปรดให้ขา้ พเจ้ารอดพ้นจากสิ่ งเหล่านั้นทั้งหมด” (2 ทิโมธี 3:10-11) อัครสาวกเปาโล
หมายความว่า “พ้นจากการนั้นทั้งหมด” จริ งๆ หรื อ? ที่เมืองอันติโอเกียใช่ ที่เมืองอิโกนิอนั ใช่ แต่ที่เมือง
ลุศตรา ท่านถูกเอาหิ นขว้างและทิ้งให้ตาย
อัครสาวกเปาโลยังคงกล่าวว่าท่านได้รับการช่วยกูใ้ ห้พน้ จากการนั้นทั้งหมด และมีความจริ งอัน
งดงามแฝงอยูใ่ นคาพูดประโยคนี้ อัครสาวกเปาโลได้รับการช่วยกูใ้ ห้พน้ จากการถูกขว้างด้วยก้อนหิ น
สองครั้ง ในแต่ละกรณี ก็เป็ นการช่วยกูข้ องพระเจ้าไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า อัครสาวกเปาโลได้รับการ
คัดเลือกให้ได้รับการช่วยกูจ้ ากการนั้นในแต่ละกรณี
แต่วถิ ีทางของพระเจ้าหาใช่เป็ นวิถีทางของเรา
เสมอไป อัครสาวกเปาโลผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาได้พร้อมกับคาพยานอันรุ่ งโรจน์กล่าวถึงฤทธานุ
ภาพของพระเจ้าในการช่วยกูแ้ ละพิทกั ษ์รักษา “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรงโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พน้ จาก
การร้ายทุกอย่างและจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้พน้ จากการร้ายทุกอย่างและจะช่วยข้าพเจ้าให้รอดเข้าสู่
แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ พระสิ ริจงมีแด่พระองค์สืบ ๆ ไปชัว่ นิตย์นิรันดร์ อาเมน” ( 2 ทิโมธี 4:18)
“เรารู ้วา่ พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้
ทรงเรี ยกตามพระประสงค์ของพระองค์” (โรม 8:28) ความจริ งของประโยคนี้ เข้าใจง่ายแต่ยากแก่การ
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นาไปปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวัน เมื่อผูน้ าตกอยูใ่ นท่ามกลางความทุกข์ลาบากย่อมเป็ นการยากที่จะมีความ
เชื่อมัน่ เช่นนั้น
ขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังเขียนหนังสื อเล่มนี้ ภรรยาของข้าพเจ้ากาลังทาขนมอยู่ ถ้าเธอจะให้ผกั
ข้าพเจ้าสักกามือหนึ่งเพื่อกินเป็ นอาหารมื้อกลางวัน ข้าพเจ้าจะกล่าวว่า “ไม่ขอบคุณ” ถ้าเธอให้แป้ งแก่
ข้าพเจ้าถ้วยหนึ่งข้าพเจ้าก็จะกล่าวเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าจะอธิ บายแก่เธอว่าจะให้ผมกินแป้ งดิบ ผักดิบได้
อย่างไร แต่เมื่อเธอนาเอาส่ วนผสมเหล่านี้มาผสมรวมกันและนาเข้าเตาอบสักพักหนึ่ง เรื่ องราวจะ
ออกมาในรู ปตรงกันข้ามทีเดียว
นี่คือสิ่ งที่พระเจ้ามักจะปฏิบตั ิกบั ชีวติ ของเราอยูเ่ สมอ
พระองค์ทรงทางานโดยใช้ท้ งั ความ
ราบรื่ นและความยากลาบากคลุเคล้ากัน และพระองค์ทรงรู ้ส่วนผสมที่ถูกต้องที่ดีสาหรับเรา เราดาเนิน
ผ่านไฟแห่งความยากลาบาก และเมื่อกระบวนการสมบูรณ์แล้ว เราก็กลายเป็ นบุคคลที่ดีข้ ึน เคล็ดลับอยู่
ที่การตระหนัดแน่ในสิ่ งที่พระเจ้ากาลังทรงกระทาและ “ภาคภูมิใจในความยากลาบาก” และตอบสนอง
ต่อความยากลาบากด้วยความขอบพระคุณและชื่นชมยินดี
เหตุฉะนั้น เมื่อท่านพบว่าตัวเองกาลังประสบความยุง่ ยากลาบากใจหรื อถูกข่มเหง หรื อถูก
เหยียบย่า จงชื่นชมยินดี เพราะพระเจ้ากาลังสร้างความอดทนและความหวัง “เพื่อท่านจะได้เป็ นผูส้ าเร็ จ
ครบถ้วน ไม่ขาดสิ่ งใดเลย” (ยากอบ 1:4)
และหากว่าท่านกาลังเผชิญกับสิ่ งเหล่านี้อยูใ่ นขณะนี้ จงชื่นใจเถิด เพราะท่านมีผทู ้ ี่ทรงอานาจ
ยิง่ ใหญ่คอยช่วยเหลือคุม้ ครองท่าน อัครสาวกเปาโลเขียนไว้วา่ “เราถูกขนาบรอบข้าง แต่ก็ไม่ถึงกับ
กระดิกไม่ไหว เราจนปั ญญา แต่ก็ไม่ถึงกับหมดมานะ เราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้ง เราถูกตีลงแล้ว
แต่ก็ไม่ถึงตาย” (2 โคริ นธ์: 8-9) ไม่เพียงแต่เท่านั้น อัครสาวกเปาโลยังต้องเผชิ ญกับความตายอยูเ่ สมอ ๆ
“เพราะว่าพวกเราที่มีชีวติ อยูน่ ้ นั ต้องถูกมอบไว้แก่ความตายอยูเ่ สมอ เพราะเห็นแก่พระเยซู เพื่อ
ว่าพระชนม์ชีพของพระเยซูจะได้ปรากฏในเนื้อหนังของเราซึ่ งจะต้องตายนั้น” (2 โคริ นธ์ 4:11)
อะไรที่ทาให้อคั รสาวกเปาโลยังคงยืนหยัดต่อสู ้กบั สิ่ งเหล่านี้? ท่านได้จดั ลาดับไว้ 5 ประการ
แรกคือ ความเชื่ อ “เพราะเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับผูท้ ี่เขียนไว้วา่ ข้าพเจ้าเชื่อ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด เราก็
เชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงพูด” (2 โคริ นธ์ 4:13) ประการที่สอง คือ ความหวัง “เรารู ้วา่ พระองค์ผู ้
ทรงให้พระเยซูเจ้าคืนพระชนม์จะทรงโปรดให้เราเป็ นขึ้นมาโดยพระเยซู และจะทรงพาเราเข้ามาเฝ้ า
พร้อมกับท่านทั้งหลาย” (2 โคริ นธ์ 4:14) ประการที่สามคือ เห็นแก่ ประโยชน์ ของผู้อื่น “เพราะถ้าเราได้
ประพฤติอย่างคนเสี ยจริ ต เราก็ได้ประพฤติเพราะเห็นแก่พระเจ้า หรื อถ้าเราประพฤติอย่างคนปกติ ก็เพื่อ
ประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย” (2 โคริ นธ์ 5:13) ประการที่สี่คือ คานึงถึงความเจริ ญของจิ ตใจตนเอง “เหตุ
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ฉะนั้นเราจึงไม่ยอ่ ท้อง ถึงแม้วา่ กายภายนอกของเรากาลังทรุ ดโทรมไป แต่จิตใจภายในนั้นก็ยงั คงจาเริ ญ
ขึ้นใหม่ทุกวัน” (2 โคริ นธ์ 4:16) ประการที่หา้ คือ ข้ อเท็จจริ งที่ว่า ท่านมองทุกสิ่ งทุกอย่างโดยคิดถึงเรื่ อง
ความยัง่ ยืนนิรันดร์ ควบคู่กนั ไปเสมอ “เพราะว่าการทุกข์ยากเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเรา ซึ่งเรารับอยูป่ ระเดี๋ยว
เดียวนั้นจะทาให้เรามีศกั ดิ์ศรี ถาวรมากหาที่เปรี ยบมิได้ เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่
แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะสิ่ งของซึ่ งมองเห็นอยูน่ ้ นั เป็ นของไม่ยงั่ ยืน แต่สิ่งของซึ่ งมองไม่
เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์ ” (2 โคริ นธ์ 4:17-18)
ถ้าเราสามารถลดอัตรส่ วนสิ่ งต่าง ๆได้ เราคงจะย่อความทุกข์ยากซึ่ งดูเหมือนว่าหนักและยาวให้
เบาและสั้น แต่เราจะต้องเผชิ ญกับความยากลาบากนั้น และพึงจาไว้วา่ ความยากลาบากช่วยให้เราดีข้ ึน
ไม่ใช่ทาลายเรา
ผูน้ าควรจะปฏิบตั ิตนอย่างไร เมื่อเขาตกอยูใ่ นท่ามกลางความยุง่ ยากและเศร้าโศก? ก่อนอื่นเขา
ควรจะต้องเอาในใส่ พระวจนะของพระเจ้าอย่างเอาจริ งเอาจัง “จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กบั
พระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย” (1 เปโตร 5:7)
เมื่อข้าพเจ้าเริ่ มรับเชื่อเป็ นคริ สเตียนใหม่ ๆ ข้าพเจ้าท่องจาพระธรรมข้อนี้ แต่จนกระทัง่ บัดนี้
ความจริ งอันสมบูรณ์ของพระธรรมข้อดังกล่าวเพิง่ จะกลายมาเป็ นส่ วนของประสบการณ์ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเคยพูดกับ ดร. บิลล์ ไบร้ท์ แห่งคณะแคมพัสครู เสดฟอร์ ไคร้สท็ ได้ระบายความอัดอั้นตันใจ ซึ่ ง
ข้าพเจ้ากาลังประสบอยูใ่ ห้เขาฟัง
เขามองดูขา้ พเจ้าและกล่าวว่า “คุณเลอรอย ข้าพเจ้าได้พบความสุ ขสบายอันล้นเหลือในพระ
ธรรม 1 เปโตร 5:7” เขากล่าวต่อไปว่า ข้าพเจ้าได้สรุ ปลงในชีวติ ของตัวข้าพเจ้าว่า ไม่วา่ ข้าพเจ้าเป็ นผู ้
แบกภาระของข้าพเจ้าตามลาพังหรื อพระเยซูทรงเป็ นผูแ้ บกก็ตาม เราทั้งสองคนไม่สามารถรับภาระนั้น
ๆ ได้ และข้าพเจ้าได้ตดั สิ นใจเหวีย่ งภาระนั้น ๆ ไปแก่พระองค์แล้ว”
เขาชักชวนให้ขา้ พเจ้าลองทาดู ข้าพเจ้าออกจากที่พกั แห่งนั้นด้วยความงุนงง พระธรรมข้อนั้นมี
ความหมายตรงตามอักษรจริ ง ๆ หรื อ? ข้าพเจ้ากลับมายังห้องพักของข้าพเจ้าและเริ่ มอธิ ษฐาน ข้าพเจ้า
ทาตามคาพูดของบิลล์อย่างสุ ดกาลังความสามารถข้าพเจ้าหอบหิ้วภาระหนักไว้ตลอดเวลาหลายเดือน
เพิ่งจะรู ้สึกสบาย ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ในเรื่ องการช่วยกูข้ องพระเจ้าเปล่าเลย ปั ญหาต่าง ๆ หาได้
หมดไปแต่อย่างใด แม้จนกระทัง่ บัดนี้ แต่ภาระหนักในจิตใจหายไปหมดสิ้ นแล้ว
ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งนอนตาค้างหรื อพยายามข่มใจให้หลับอีกต่อไป ข้าพเจ้าสามารถเผชิ ญกับภาระ
ต่าง ๆ ด้วยจิตใจที่ชื่นชมยินดีและขอบพระคุณพระเจ้า
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เมื่อชนชาติอิสราเอลเดินทางมาถึงตาบลมาราแล้ว “เขากินน้ าที่ตาบลมารานั้นไม่ได้ เพราะน้ า
นั้นขม” (อพยพ 15:23) ต่อมาเมื่อชนชาติอิสราเอลเดินทางมาถึงเมืองเอลิม พวกเขาก็พบบ่อน้ าที่มีรสดี
พร้อมกับมีตน้ อินทผลัมขึ้นเต็มไปหมด “เขาทั้งหลายพากันมาถึงตาบลเอลิมที่มีบ่อน้ าพุสิบสองบ่อ มีตน้
อินทผลัมเจ็ดสิ บต้น พวกเขาจึงตั้งค่ายใกล้บ่อน้ านั้น” (อพยพ 15:27)
ข้าพเจ้ารู ้วา่ ในชีวติ ของข้าพเจ้าเอง เมื่อประสบกับ “น้ าขมที่เมืองรามา” จะตามมาด้วยความ
สามัคคีธรรมที่หวานชื่ นยิง่ ขึ้นกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และการรับใช้พระองค์จะเกิดผลมากขึ้นด้วย
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บทที่ 10 หลีกหนีอนั ตราย
เมืองที่ขา้ พเจ้าอาศัยอยูน่ ้ นั มีงูกะบะชุกชุม ในฤดูร้อนเกือบทุกปี ข้าพเจ้าจะต้องพบงูชนิ ดนี้เสมอ
งูกะบะเป็ นงูที่ฉกกัดได้ ฉะนั้นหากท่านเห็นงูกะบะขดตัวอยูแ่ ละจับจ้องมายังท่านพร้อมที่จะฉกกัดแล้ว
ละก้อ ท่านอาจจะหัวใจวายตายเสี ยก่อนก็เป็ นได้ งูชนิ ดนี้ ฉกกัดได้แม่นยาราวกับจับวางเสี ยด้วย
ข้าพเจ้ามีวธิ ี ป้องกันเจ้างูร้ายนี้ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องมีวธิ ี การหลบหลีกที่สลับซับซ้อน ข้าพเจ้า
ทาอย่างเดียวเท่านั้นคือ “ไม่เดินเข้าไปใกล้เจ้าอสรพิษร้ายตัวนั้น”
ครั้งหนึ่ง เพื่อนของข้าพเจ้าพยายามจะจับงูกะบะตัวหนึ่ง ผลปรากฏว่าเพื่อนคนนั้นต้องเข้า
โรงพยาบาล เขาถูกมันกัดเข้าไปเพียงเขี้ยวเดียว แต่เขาเป็ นคนหนุ่มที่แข็งแรงจึงไม่ถึงตาย นิ้วมือตรงที่
ถูกงูกะบะกัดยังเป็ นรอยแผลเป็ นอยูจ่ นกระทัง่ บัดนี้ เจ้างูร้ายชนิดนี้มีเคล็ดลับอยูอ่ ย่างหนึ่งคือ มันจะไม่
พยายามแว้งกัดท่าน เมื่อมันขยับตัวและแยกเขี้ยวท่านก็รู้ตวั และหลบทัน
แต่เป็ นที่น่าเศร้าเสี ยดาย ที่ปรากฏว่าผูน้ าบางคนกลับยอมปล่อยให้อนั ตรายหลายอย่างเข่นฆ่า
ความเป็ นผูน้ าของตน ภัยอันตรายทั้งหมดมักจะเคลือบแฝงอยูใ่ นสิ่ งที่ชวนให้เราหลงเชื่ อว่าไม่มีอนั ตราย
ภัยอันตรายบางอย่างก็ปรากฏชัดโดยไม่มีขอ้ สงสัยมันแยกเขี้ยวให้ท่านเห็น และท่านรู ้จุดที่ท่านกาลังยืน
อยู่ แต่ท่านไม่ยอมกระโจนหนี ขอให้เรามาพิจารณาดูอนั ตรายที่จะเกิดแก่ผนู ้ าดังต่อไปนี้
หลายปี มาแล้ว ขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังรวบรวมผูร้ ่ วมงานซึ่ งเป็ นคนที่ขา้ พเจ้าพอรู ้จกั ดี เพื่อตั้งเป็ น
ทีมประกาศ แก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัย มีชายคนหนึ่งเป็ นทหารอากาศซึ่ งออกจากราชการแล้ว ได้เขียน
จดหมายฉบับหนึ่งถึงข้าพเจ้าแสดงถึงความสนใจในโปรแกรมงานนั้น ข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายตอบเขา
ว่า ข้าพเจ้ามีคาถามอยู่ 2 ข้อที่อยากจะถาม
ข้อที่หนึ่ง
“ท่านคิดว่าเราควรจะรับคนที่จงเกลียดจงชังพระเจ้าเข้าร่ วมในงานประกาศนี้
หรื อไม่?” เขาเป็ นชายหนุ่มที่ฉลาด เขาได้รับปริ ญญาวิศวกรรมศาสตร์ เกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยแมรี่
แลนด์ เขาจึงสามารถตอบคาถามของข้าพเจ้าได้ในเวลาอันรวดเร็ ว เมื่อเขาตอบว่าไม่ควร ข้าพเจ้าจึงได้
เขียนข้อพระธรรมข้อนี้ส่งไปให้แก่เขา “ไม่มีผใู ้ ดเป็ นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เพราะว่าจะชังนายข้าง
หนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่ ง หรื อจะนับถือนายฝ่ ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ ายหนึ่ ง ท่านจะปฏิบตั ิ
พระเจ้าและปฏิบตั ิเงินทองพร้อมกันไม่ได้” (มัทธิว 6:24)
ข้าพเจ้าได้ให้พระธรรมข้อนี้ พร้อมกับเขียนคาถามอีกข้อหนึ่งส่ งไปให้เขา “ท่านคิดว่าเราควร
จะให้คนที่เป็ นศัตรู ต่อกางเขนของพระคริ สต์ทางานร่ วมกับเราหรื อไม่? เขาตอบว่าไม่ควร ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงเขียนข้อพระธรรมอีกข้อหนึ่งส่ งไปให้เขา “ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย จงร่ วมกันตามแบบอย่าง
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ของข้าพเจ้า จงดูคนที่ประพฤติตามแบบนั้น เพราะว่ามีหลายคนที่ประพฤติตวั เป็ นศัตรู ต่อกางเขนของ
พระคริ สต์ ซึ่ งข้าพเจ้าได้บอกท่านถึงเรื่ องของเขาหลายครั้งแล้ว และบัดนี้ยงั บอกท่านอีกด้วยน้ าตาไหล
ปลายทางของคนเหล่านั้นคือความพินาศ พระของเขาคือกระเพาะ เขายกความที่น่าอับอายของเขาขึ้นมา
โอ้อวด เขาสนใจในวัตถุทางโลก” (พระธรรมฟี ลิปปี 3:17-19)
ในพระธรรมข้อนั้น อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า ศัตรู ของไม้กางเขน “เอาใจใส่ ในสิ่ งของโลกนี้ ”
พวกเขาถูกวัตถุครอบงาจิตใจจนหมดสิ้ น และด้วยเหตุน้ ี จึงดาเนิ นชีวติ ตรงกันข้ามกับน้ าใจแห่งกางเขน
ซึ่งมีความรักที่ยอมสละตนเองเป็ นประการสาคัญ
เขาเห็นด้วย เขามาหาข้าพเจ้าพร้อมกับแสดงความจานงที่จะอุทิศตนเอง ตลอด 20 ปี เขาได้รับ
ใช้พระเจ้าด้วยน้ าใจเช่นนั้น ความบาปในเรื่ องโลภไม่เคยครอบงาจิตใจของเขาเลย พระเจ้าได้ทรงใช้เขา
ได้ผลเกือบทัว่ โลก ชายหนุ่มใน 3 ทวีปได้กลับกลายมาเป็ นคริ สเตียนที่เข้มแข็งด้วยการเจริ ญรอยตาม
ชีวติ ของเขา ความโลภ
ความโลภเป็ นหนึ่งในบรรดาความผิดบาปซึ่ งอัครสาวกเปาโลไม่ยอมรับโดยสิ้ นเชิง “เพราะว่า
คาเตือนสติของเรามิได้เกิดมาจากความคิดผิด หรื อการโสโครก หรื ออุบายใด ๆ” (1 เธสะโลนิกา 2:3)
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ใช่แรงจูงใจที่ซุ่มซ่อนอยูใ่ นร่ มเงาแห่งงานของเปาโล และท่านไม่
เคยทางานเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเลยแม้แต่นิดเดียว ถ้าหากท่านหวังเช่นนั้น พระเจ้าคงจะไม่ทรงใช้
ท่านให้ทางานในด้านการก่อตั้งและเพิม่ พูนคริ สตจักร
ยิง่ ไปกว่านั้น เปาโลจะต้องปฏิบตั ิให้สอดคล้อมกับคาสั่งสอนของตนเอง ท่านได้บอกแก่คริ ส
เตียนชาวเมืองโคโลสี วา่ “ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็ นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริ สต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่ ง
ซึ่ งอยูเ่ บื้องบนในที่ซ่ ึ งพระคริ สต์ทรงสถิตอยู่ คือประทับข้างขวาของพระเจ้า จงเอาใจใส่ สิ่งที่อยูเ่ บื้องบน
ไม่ใช่สิ่งที่ซ่ ึ งอยูท่ ี่แผ่นดินโลก เหตุฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยในตัวท่านเสี ย มีการล่วงประเวณี การ
โสโครก ราคะตัณหา ความปรารถนาชัว่ และความโลภ ซึ่ งเป็ นการนับถือรู ปเคารพ” (โคโลสี 3:1,25)

ขอให้สงั เกตว่าความโลภเป็ นการไหว้รูปเคารพ และอัครสาวกยอห์นก็ได้เขียนไว้เช่นกันว่า “ลูก
เล็ก ๆ ทั้งหลายจงระวังรักษาตัวให้ปราศจากรู ปเคารพ” (1 ยอห์น 5:21)
ทาไมความโลภจึงเป็ นภัยอันตรายร้ายกาจของผูน้ า? ขอตอบว่ามีเหตุผลอย่างน้อยที่สุด 2 ข้อคือ
หนึ่ง ความโลภทาให้ผนู ้ าตามืดมัวไป ชีวติ ของเขาจะหมกมุ่นอยูแ่ ต่สิ่งของฝ่ ายโลก พระเยซูคริ สต์ตรัส
ว่า “แผ่นดินของเรามิได้เป็ นอย่างแผ่นดินโลกนี้ ” (ยอห์น 18:36) หากผูน้ าถูกความโลภครอบงาเสี ยแล้ว
ความคิดของเขาจะไร้คุณค่า เขากาลังมีชีวติ อยูเ่ พื่อสิ่ งของชัว่ คราวไม่ใช่สิ่งที่ยงั่ ยืนถาวรตลอดไป
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พระเยซูทรงเสด็จเข้ามาในโลกและสิ้ นพระชนม์เพื่อนาชีวิตนิรันดร์ มาสู่ โลกนี้ เหตุฉะนั้นผูน้ า
จะต้องไม่พยายามขวนขวายแสวงหาแต่ประโยชน์ส่วนตัว เนื่องจากว่าความโลภมีผลที่ร้ายแรงฉะนั้น
ผูน้ าจึงควรระมัดระวังตัว และเอาใจใส่ ต่อคาตักเตือนของอัครสาวกยอห์นให้จงหนัก ซึ่ งว่า “อย่ารักโลภ
หรื อสิ่ งของในโลกถ้าผูใ้ ดรักโลภ ความรักต่อบิดาไม่ได้อยูใ่ นผูน้ ้ นั เพราะว่าสารพัดซึ่ งมีอยูใ่ นโลกนี้ คือ
ตัณหาของเนื้ อหนังและตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดา แต่เกิดมาจาก
โลกและโลกกับสิ่ งที่ยวั่ ยวนของโลกกาลังล่วงไป แต่ผทู ้ ี่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดารงอยูเ่ ป็ น
นิตย์” (1 ยอห์น 2:15-17)
ข้าพเจ้าเคยได้ยนิ ผูป้ ระกาศคนหนึ่งกล่าวว่า เขาสามารถเทศนาตลอดเวลา 2 สัปดาห์ โดยไม่ตอ้ ง
ใส่ เสื้ อผ้าซึ่ งเป็ นสู ทสากลซ้ าชุดเดิมเลย เรื่ องน่าอายของผูท้ ี่สะสมทรัพย์สมบัติไว้สาหรับตัวเองนับว่า
เป็ นรอยมลทินแก่งานของเขาเอง
ที่กล่าวมานี้มิได้หมายความว่า งานของพระคริ สต์ไม่ควรมีกองทุนทรัพย์ พระคริ สตธรรมใหม่
ให้ขอ้ สังเกตไว้วา่ บรรดาอัครสาวกมีกองทุนมากมาย เป็ นเรื่ องธรรมดาที่คนทัว่ ไปจะขายทรัพย์สิน
ส่ วนตัวของตนเพื่อความก้าวหน้าของงาน บาระนาบา “มีที่ดินก็ขายเสี ยและได้นาเงินค่าที่ดินนั้นมาวาง
ไว้ที่เท้าของอัครสาวก” (กิจการ 4:37) แต่ทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ทาให้อคั รสาวกเกิดความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
เปโตรได้กล่าวว่า “เงินและทองเราไม่มี” (กิจการ 3:6)
เหตุผลประการทีส่ อง ที่กล่าวว่าความโลภเป็ นภัยอย่างร้ายแรงก็คือ เมื่อบุคคลใดให้พระเจ้า
อยูใ่ นลาดับที่สอง ในไม่ชา้ พระองค์จะไม่อยูใ่ นอันดับใด ๆ เลย (ตกอันดับไปเลย) ความโลภเป็ นบาปที่
กัดกร่ อนจิตใจทีละน้อย ๆ โดยไม่รู้สึกตัว พระเจ้าตรัสว่า “อย่ามีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราเลย” (อพยพ
20:31) การไหว้รูปเคารพหมายความถึงการรักสิ่ งของอย่างอื่นมากกว่าพระเจ้าในปั จจุบนั มีพระเจ้าอยู่
ไม่กี่องค์ที่ทาด้วยหิ นหรื อไม้ พระเจ้าส่ วนใหญ่ของโลกนี้ ประกอบด้วยแก้วเจียรไน วัสดุเคลือบ และชุบ
หรื อไหมเทียมกับขนสัตว์ หรื อผ้าไหม หรื อหนังจระเข้
ข้าพเจ้าเคยรู ้จกั กับเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่ งมีความปรารถนาจะเป็ นผูน้ าในทางของพระเจ้า เขาได้
สนทนากับข้าพเจ้าที่โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมซึ่ งเขากาลังจะเรี ยนจบออกไป เขาเรี ยนเก่ง และดู
เหมือนว่าจะเป็ นกาลังสาคัญในการทางานรับใช้พระเจ้าต่อไป ข้าพเจ้าถามเขาว่า หลังจากเรี ยนจบแล้ว
โครงการจะทาอะไรเขานิ่งและคิดใคร่ ครวญอยูเ่ ป็ นนาน จนข้าพเจ้ารู ้สึกแปลกใจว่าเขาจะตอบว่ากระไร
เขาอยากเป็ นผูป้ ระกาศในดินแดนที่เป็ นป่ าทึบกระมัง? หรื อเขาอาจจะยอมเสี่ ยงชีวิตเข้าไปประกาศใน
ดินแดนคอมมิวนิสต์? ข้าพเจ้าคิดเพ้อเจ้อไปไกล
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ในที่สุด เขาเงยหน้าขึ้นมองข้าพเจ้าและกล่าวอย่างเคร่ งขรึ มออกมาจากจิตใจว่า “ผมคิดจะซื้ อ
รถยนต์”
ข้าพเจ้าใจหายวาบไม่คิดว่าจะได้ยนิ คาพูดเช่นนั้น เขาเป็ นชายหนุ่มผูม้ ีความสามารถสู ง เหมาะ
สาหรับงานของพระเจ้า
ซึ่ งได้รับการยกระดับความคิดจิตใจให้พน้ จากความหมกมุ่นอยูก่ บั ลาภยศ
ชื่อเสี ยงของชีวิตนี้ คาสั่งของอัครสาวกเปาโลที่วา่ “อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการ
เปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ าพระทัยของพระเจ้า จะ
ได้รู้วา่ อะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยีย่ ม” (โรม 12:2) ไม่ได้ฝังใจเขาพอที่จะควบคุม
ความปรารถนาภายในใจของเขาได้ เขาไม่มีความรักของพระคริ สต์ในชีวิตที่จะช่วยหนุ นนาชีวติ เขาให้มี
เป้ าหมายในชีวติ สู งและประเสริ ฐกว่า “เพราะว่าความรักของพระคริ สต์ได้ครอบครองเราอยูเ่ พราะเรา
คิดเห็นอย่างนี้วา่ มีผหู ้ นึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวง เหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้ว และพระองค์ได้ทรงวาย
พระชนม์เพื่อคนทั้งปวง เพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวติ อยูจ่ ะมิได้อยูเ่ พื่อประโยชน์แก่ตวั เองอีกต่อไป แต่จะอยู่
เพื่อพระองค์ผทู ้ รงสิ้ นพระชนม์และทรงเป็ นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย” (2 โคริ นธ์ 5:14-15)
แน่นอนทีเดียว ประเด็นสาคัญมิได้อยูท่ ี่วา่ เรารวยหรื อจนมหาเศรษฐีบางคนที่ขา้ พเจ้ารู ้จกั เป็ นผู ้
ที่ยอมอุทิศตนเพื่อพระเจ้าและเป็ นผูน้ าในทางของพระคริ สต์ดว้ ย ความโลภเป็ นสภาวะอย่างหนึ่งที่ยงั อยู่
ในจิตใจ ไม่ใช่เป็ นเพียงเรื่ องอ่านเล่น สิ่ งต่าง ๆ ของชี วติ นี้สามารถนามาใช้เพื่อพระคริ สต์ได้ ทรัพย์
สมบัติสามารถเป็ นทาสหรื อเป็ นนายได้ มันสามารถใช้เราหรื อเราสามารถใช้มนั บุคคลผูม้ ีความมัง่ คัง่
และใช้มนั อย่างฉลาดสามารถเป็ นพระพรแก่คนอื่นนับร้อย ๆ
บุคคลที่ถูกความโลกภครอบงานับเป็ นบุคคลที่น่าสงสาร เขาไม่รู้จกั อิ่มใจ ทุกวิถีทางนาไปสู่
ความตาย “คนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงิน และคนรักสมบัติไม่รู้จกั อิ่มกาไร นี่ก็อนิจจังด้วย” (ปัญญาจารย์
5:10)
อัครสาวกเปาโลเตือนบุคคลสองพวก พวกแรกคือคนที่ขวนขวายหาความร่ ารวย “ส่ วนคน
เหล่านั้นที่อยากร่ ารวยก็ตกอยูใ่ นข่ายของความเจ้ายวนและติดบ่วงแร้วและในความปราถนานานาที่ไร้
ความคิดและเป็ นภัยแก่ตวั ซึ่ งต้องทาให้เราต้องถึงความพินาศเสื่ อมสู ญไป ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็ น
มูลรากแห่งความชัว่ ทั้งมวล และเพราะความโลภนี่แหละจึงทาให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อ และ
ตรอมตรมด้วยความทุกข์” (ทิโมธี 6:9-10)
กับดักเช่นนี้เป็ นสิ่ งที่น่ากลัวจริ ง ๆ มันทิ่มแทงเข้าใกล้ดงั อัครสาวกเปาโลขณะที่เดมาทิง้ เปาโล
“ด้วยเขารักโลกปั จจุบนั นี้ ” (2 ทิโมธี 4:10) ถึงแม้วา่ เขาเป็ นผูร้ ่ วมงานกับอัครสาวกคนสาคัญ เดมาก็ยงั ไม่
ยอมเอาใจใส่ ต่อคาเตือน เขาไม่ยอมทาตาม
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พวกที่สองที่ถูกเตือนคือ คนร่ ารวย “สาหรับคนเหล่านั้นที่มงั่ มีฝ่ายโลก จงกาชับเขาอย่าให้มี
มานะทิฐิ หรื อให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยง แต่จงหวังในพระเจ้าผูท้ รงประทานทุกสิ่ งเพื่อความ
สะดวกสบายของเรา จงกาชับให้เขากระทาดี ให้กระทาดีมาก ๆ ให้เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตวั
อย่างนี้จึงจะเป็ นการวางรากฐานอันดีไว้สาหรับตนเองในภายหน้า เพื่อว่าเขาจะได้รับเอาชีวติ ซึ่ งเป็ น
ชีวติ อันแท้จริ ง” (1 ทิโมธี 6:17-19) คนร่ ารวยถูกล่อลวงให้หยิง่ ยะโส อวดตัว ไว้วางใจในทรัพย์สมบัติ
ของโลกนี้และไม่ไว้วางใจพระเจ้า พวกเขาต้องมีชีวิตอยูก่ บั ความเป็ นอมตะในความคิด และใช้ความ
ร่ ารวยของเขาตามนั้น
พระเยซูได้ทรงกล่าวถึงข้อนี้เช่นกัน มีชายคนหนึ่งซึ่ งคิดว่าตนถูกพี่ชายโกง ได้มาหาพระเยซู
และกล่าวว่า “อาจารย์เจ้าข้าขอสัง่ พี่ชายของข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้กบั ข้าพเจ้า แต่พระองค์ตรัสตอบเขา
ว่า “บุรุษเอ๋ ย ใครได้ต้ งั เราให้เป็ นตุลาการหรื อเป็ นผูแ้ บ่งมรดกให้ท่าน” แล้วพระองค์จึงตรัสแก่เขา
ทั้งหลายว่า “จงระวังและเว้นเสี ยจากการโลภทุกประการ เพราะชีวติ ของคนมิได้อยูใ่ นการที่มีของ
ฟุ่ มเฟื อย” (ลูกา 12:13-15) พระองค์ไม่ได้เห็นใจชายคนนั้น พระองค์ทรงพยายามที่จะฉุ ดทุกคนที่นนั่ ขึ้น
จากบาปในเรื่ องความโลภ ชายคนหนึ่งมีเงินและชายอีกคนหนึ่งต้องการเงิน เขาทั้งสองอยูใ่ นปลักแห่ง
ความโลภ พระเยซูจึงตรัสคาอุปมากล่าวถึงชายโง่คนหนึ่ง ซึ่ ง “สะสมทรัพย์สมบัติไว้สาหรับตัว แต่มิได้
มีจาเพาะพระเจ้า”
เป็ นการดีที่ผนู้ าจะสารวจจิตใจของตนในเรื่ องนี้ เพื่อให้แน่ใจว่า เขาไม่ได้กาลังลื่นไถลไปสู่ กบั
ดักที่อนั ตรายยิง่
การแสวงหาชื่อเสี ยงให้ แก่ตนเอง
ภัยอันตรายที่ร้ายแรงประการที่สองของผูน้ าคือความอวดตัว อัครสาวกเปาโลกล่าว่า “เราไม่ได้
แสวงหาเกียรติยศจากมนุษย์ จะเป็ นจากท่านทั้งหลายหรื อจากคนอื่นก็ดี” (1 เธสะโลนิกา 2:6) อัครสาวก
เปาโลไม่ได้บอกศาลาความผิดบาปในเรื่ องความโลภแต่เพียงอย่างเดียว (ข้อ5) บัดนี้ ท่านได้บอกศาลา
ความอวดตัวคือ การแสวงหาเกียรติยศชื่อเสี ยงด้วยเช่นกัน
นี่เป็ นกับดักที่เต็มไปด้วยเล่ห์อีกอย่างหนึ่ง มันเกิดขึ้นอย่างเป็ นธรรมชาติมากจนกระทัง่ ยากที่
ใครจะรู ้สึกตัว ถ้าท่านเป็ นผูน้ าในการสัมนาหรื อเป็ นผูน้ ากลุ่ม หลายสิ่ งหลายอย่างอาจทาให้ท่านต้องลุก
ขึ้นยืนในฐานะเป็ นบุคคลสาคัญที่สุด เรื่ องนี้ เคยเกิดขึ้นกับข้าพเจ้า “คุณเลอรอย ขอเชิญขึ้นมากล่าวสัก
เล็กน้อย” “ข้าพเจ้ามีเพื่อนบางคนที่ตอ้ งการพบคุณ” “เลอรอยมาร่ วมกับเราบนระเบียงคืนนี้ เพื่อร่ วม
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ประชุมและนาเราในการอธิษฐาน” “เลอรอยไปร่ วมกินอาหารกลางวันมือพิเศษกับเราในวันนี้สักมื้อ
หนึ่งเถอะ มันเงียบกว่าและสบายกว่าการกินในห้องอาหารกับผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาที่คุน้ ๆ หน้ากัน”
ไม่นานมานี้ ข้าพเจ้าไปร่ วมสัมนาและได้ประสบกับเหตุการณ์ดงั กล่าวนี้ ข้าพเจ้ากาลังจะตก
ไปสู่ กบั ดักแห่งความชื่นชมในเกียรติยศและรู ้สึกว่าตนมีความสาคัญ ในวันที่สอง ขณะที่ขา้ พเจ้าไปกิน
อาหารมื้อพิเศษอีกครั้งหนึ่งนั้น พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ตรัสแก่ขา้ พเจ้าอย่างตรง ๆ เป็ นส่ วนตัว จากพระ
วจนะของพระเจ้า ขณะข้าพเจ้ากาลังอ่านพระธรรมมาระโก และพระธรรมข้อนี้ผดุ สว่างไสวขึ้น
เหมือนกับแสงไฟส่ องจ้า “พระเยซูตรัสสอนเขาว่า จงระวังพวกธรรมาจารย์ให้ดี ผูท้ ี่ชอบสวมเสื้ อยาว
เดินไปมาชอบให้คนคานับกลางตลาด ชอบนัง่ ข้างหน้าในธรรมศาลาและในการเลี้ยง เขามักริ บเอาเรื อน
ของหญิงหม้าย และแสร้งอธิ ษฐานเสี ยยืดยาวเขาทั้งหลายจะต้องมีโทษหนักยิง่ ขึ้น” (มาระโก 12:38-40)
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าถามข้าพเจ้าว่า “ท่านรักสิ่ งต่าง ๆ ที่กาลังเกิดขึ้นนี้ ซึ่ งทาให้ท่านรู ้สึกมี
ความสาคัญอย่างนั้นหรื อ?”
“ใช่พระเจ้าข้า”
“ท่านรักการเคารพยกย่องของบุคคลซึ่ งบารุ งเลี้ยงความเห็นแก่ตวั ของท่านหรื อไม่?”
“ใช่พระเจ้าข้า”
“ท่านรักที่จะขึ้นไปบนเวที และเพื่อให้คนสาคัญ ๆ มองเห็นท่านหรื อ?”
“ใช่พระเจ้าข้า”
ข้าพเจ้าอ่านพระธรรมตอนนี้ ซ้ าแล้วซ้ าอีก แล้วจึงคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปของข้าพเจ้า
และคืนดีกบั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ข้าพเจ้าได้สัมผัสกับความสุ ขสบายและการอภัยโทษของพระองค์
ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับพระวิญญาณของพระองค์ ซึ่ งว่า “ถ้าสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์
ซื่ อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชาระเราให้พน้ จากการอธรรมทั้งสิ้ น” (1
ยอห์น 1:9)
พระเจ้าทรงอภัยโทษแก่ขา้ พเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดจนกระทัง่ ข้าพเจ้าพบว่าข้าพเจ้าสามารถ
ชื่นชมยินดีได้ในทุกเรื่ อง เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงสาแดงความจิรงนี้ แก่ขา้ พเจ้า ทาให้ขา้ พเจ้า
ตระหนักและสานึกว่า มันเป็ นสิ่ งที่วา่ งเปล่าและโง่เขลาทั้งเพ เมื่อข้าพเจ้าเข้าสู ้ห้องประชุมสัมมนา
ข้าพเจ้าจะเตือนตนเองว่า “อย่าวางท่าปั้ นปึ ง” ข้าพเจ้าแน่ใจว่า คนเป็ นอันมากที่ได้เห็นข้าพเจ้ารู้สึก
ประหลาดใจเมื่อเห็นข้าพเจ้ากาลังยิม้ ให้ทุกคนแต่ขา้ พเจ้ารู ้สึกว่าข้าพเจ้ากาลังถูกความโง่เขลา และบ้า
คลัง่ ในการแสวงหาเกียรติยศคุกคาก
แต่ขณะนี้ขา้ พเจ้ากลับกาลังชื่นชมยินดีในความรู ้สึกใหม่ที่ได้
ใกล้ชิดพระเจ้า
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ผูน้ าจะต้องไม่คิดว่าภัยอันตรายซึ่ งอัครสาวกเปาโลได้เตือนไว้ไม่ร้ายแรงเท่าใดนัก
ท่านได้
บันทึกไว้วา่ “อย่าให้เราโอ้อวดเลย” เหตุการณ์ตอนหนึ่งในชีวติ ของอัครสาวกแสดงให้เห็นถึงความกลัว
ของท่านเป็ นส่ วนตัวในเรื่ องการนมัสการมนุษย์ เปาโลและบาระนาบาเป็ นกาลังอันสาคัญในการรับใช้
พระเจ้าที่เมืองลุสตรา ประชาชนในเมืองนั้นตื่นตกใจมากถึงขนาดกล่าวว่า “พวกพระแปลงเป็ นมนุษย์ลง
มาหาเราแล้ว” (กิจการ 14:11) เมื่ออัครสาวกเปาโลรู ้แน่วา่ ประชาชนตั้งใจจะถวายเครื่ องบูชาแก่เขาใน
ฐานะเป็ นพระ “แต่เมื่ออัครทูตบาระนาบากับเปาโลได้ยนิ ดังนั้นจึงฉี กเสื้ อผ้าของตนวิ่งเข้าไปท่ามกลาง
คนทั้งหลายร้องว่า “ดูก่อนท่านทั้งหลาย เหตุไฉนจึงทาการอย่างนี้ เราเป็ นคนธรรมดาเช่นเดียวกับท่าน
ทั้งหลาย และมากล่าวข่าวประเสริ ฐให้ท่านกลับจากสิ่ งไร้ประโยชน์เหล่านี้ ให้ท่านมาหาพระเจ้าผูท้ รง
พระชนม์อยูผ่ ไู ้ ด้ทรงสร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก และทะเลและสิ่ งสารพัดซึ่ งมีอยูใ่ นที่เหล่านั้น”
(กิจการ 14:14-15)
แท้จริ งแล้ว อัครสาวกทั้งสองได้เผชิญกับภัยอันตราย 2 ประการที่เมืองลุสตรา ประการแรกคือ
การนมัสการและสรรเสริ ญมนุษย์ ประการที่สองคือ ความโกรธและการข่มเหงรังแกจากชาวเมือง
เหล่านี้ “แต่มีพวกยิวบางคนมาจากเมืองอันทิโอกและเมืองอิโคนียมู เมื่อได้ชกั ชวนประชาชนแล้ว เขาก็
ได้เอาหิ นขว้างเปาโลและลากท่านออกไปจากเมืองคิดว่าท่านตายแล้ว” (กิจการ 14:19) ถ้าจะพิจารณาให้
กว้างไกลออกไปอีก ภัยอย่างแรกร้ายแรงที่สุด อัครสาวกไม่ได้ฉีกเสื้ อผ้าของเขา เมื่อประชาชนต้องการ
นมัสการเขา เปาโลกับบาระนาบากลัวการนมัสการจากมนุษย์มากว่าการถูกทารุ ณกรรม นับว่าเป็ นสิ่ งที่
ถูกต้องยิง่
เมื่อไม่นานมานี้ ข้าพเจ้าได้ยนิ ผูน้ าคริ สเตียนคนหนึ่งเล่าถึงเล่ห์เหลี่ยมของความภาคภูมิใจใน
ชีวติ ของเขาเอง เมื่อผูอ้ านวยการกับหัวหน้าคณะมาเยีย่ มเขาถึงที่พกั เขาจะพยายามแสดงว่าเป็ นผูม้ ีจิต
วิญญาณสู งรักพระเจ้ามาก ก่อนหน้านั้นเขาอาจจะกาลังนัง่ อ่านหนังสื อพิมพ์อย่างสบายใจ แต่พอ
ผูอ้ านวยการมาถึงเขาก็จะรี บซุ กหนังสื อนั้นทันที และรี บหยิบพระคัมภีร์ข้ ึนมาแกล้งทาเป็ นอ่าน เขา
ประพฤติตนหลอกลวงเช่นนี้ ก็เพราะหวังที่จะได้รับคะแนนนิยม เขาต้องการให้คนทั้งสองจากเขาไป
พร้อมด้วยการยกย่องสรรเสริ ญเขา แต่พระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่า เรารับใช้พระเจ้า “ไม่ใช่อย่างคนที่
ทาต่อหน้า เช่นทาให้ชอบใจคน แต่อย่างทาสของพระคริ สต์ คือมีน้ าใจกระทาตามพระทัยของพระเจ้า”
(เอเฟซัศ 6:6)
คนเราดูเหมือนว่าจะถูกล่อลวงให้ทาบาปในเรื่ องการยกย่องให้เกียรติคนเราในสามด้านด้วยกัน
ซึ่ งแต่ละด้านเกี่ยวข้องกับบางสิ่ งบางอย่างที่น่ายกย่องสรรเสริ ญและดีในตัวของมันเอง ประการแรก อยู่
ในการให้ของเรา ศิษยาภิบาลอาจจะแสวงหาที่จะยกย่องคนที่ถวายทรัพย์ให้แก่คริ สตจักรมาก ๆ ครู รวี
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วารศึกษาอาจพยายามที่จะเอาชนะชั้นอื่น ๆ ในคริ สตจักร เพื่อที่จะได้มีชื่อขึ้นบัญชี และรับการยกย่อง
นับถือจากทุก ๆ คน สมาชิกแต่ละคนสามารถถวายทรัพย์ดว้ ยใจกว้างขวาง เพื่อช่วยเหลืองานของ
คริ สตจักรด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อว่าชื่ อของเขาจะปรากฏอยูบ่ นกระดาน หรื อเพื่อว่าผูน้ าบางคนอาจจะ
หยิบยกขึ้นมายกย่องชมเชยเขาโดยเฉพาะ
พระเยซูตรัสว่า “จงระวังอย่ากระทาศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่น ถ้าทาอย่างนั้นท่านจะไม่ได้รับ
บาเหน็จจากพระบิดาของท่านผูท้ รงสถิตในสวรรค์ “เหตุฉะนั้น เมื่อท่านทาทานอย่าเป่ าแตร ข้างหน้า
ท่าน เหมือนคนหน้าซื่ อใจคดกระทาในธรรมศาลาและตามถนน เพื่อให้คนสรรเสริ ญ เราบอกความจริ ง
แก่ท่านว่าเขาได้รับบาเหน็จของเขาแล้ว” ฝ่ ายท่านทั้งหลายเมื่อทาทาน อย่าให้มือซ้ายรู ้การซึ่ งมือขวา
กระทานั้น ทานของท่านจะต้องเป็ นทานลับ และพระบิดาของท่านผูท้ รงเห็นในที่ล้ ีลบั จะทรงโปรด
ประทานบาเหน็จแก่ท่าน” (มัทธิว 6:1-4)
ด้ านที่สอง ผูน้ าจะต้องระมัดระวังจิตใจของเขาในเรื่ องผลงานเพื่อพระเจ้า การรายงานผลงาน
ประจาปี ซึ่ งกล่าวถึงความสาเร็ จของศิษยาภิบาลใน “การเพิ่มลูกแกะ” อาจเป็ นเรื่ องที่อนั ตรายยิง่ ศิษยาภิ
บาลซึ่ งกาลังมีผลงานดี อาจพบว่าตัวเองกาลังหวังว่า “เป็ นคนใหญ่โตสาคัญและมีผลงานมาก” จะเห็น
สถิติและยังให้เกิดความเห่อเหิ มใจ จงจาไว้สักสองสิ่ งในเรื่ องนี้ สิ่ งแรก องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเป็ นผู ้
เพิ่มเติมสมาชิกให้แก่คริ สตจักร “ฝ่ ายองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงโปรดให้คนทั้งหลาย ซึ่ งกาลังจะพ้นจาก
ความผิดบาปของตนมาเข้ากับจาพวกสาวกทวีข้ ึนทุก ๆ วัน” (กิจการ 2:47) ประการที่สอง ความ
ภาคภูมิใจอาจนาไปสู่ ความพลั้งพลาด ดาวิดได้กระทาบาปในเรื่ องการนับจานวนประชากร และสิ่ งที่เขา
คิดว่าจะนาความสุ ขกลับกลายเป็ นนาความเจ็บปวดรวดร้าวใจมาให้ “ดังนั้น พระเจ้าทรงให้โรคระบาด
เกิดขึ้นในอิสราเอล และคนอิสราเอลได้ลม้ ตายเจ็ดหมื่นคน” (1 พงศาวดาร 21:14)
พระเจ้าทรงใช้เราไปในฐานะกรรมการ และในฐานะเช่นนั้น พระองค์ทรงหวังให้เราทาสิ่ งที่เรา
สามารถทาได้เพื่อเผยแพร่ ข่าวซึ่ งจะนาประชากรเข้าสู่ ราชอาณาจักรของพระองค์ ยิง่ มากเท่าใดก็ยงิ่ ดี
พระเจ้าทรงพอพระทัยเมื่อแรงงานของเราถูกใช้โดยพระวิญญาณบริ สุทธ์
ในการเพิ่มประชากรแห่ง
แผ่นดินพระองค์ และเพิ่มจานวนสาวก แต่ขอให้แน่ใจว่าเราทางานนั้น “เหมือนกระทาถวายพระองค์ผู้
เป็ นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทาแก่มนุษย์”
อันตรายประการที่สามสาหรับความอวดตัว ในการรับใช้ของเราเพื่อพระคริ สต์ อัครสาวก
เปาโลพูดถึงการ “ปฏิบตั ิพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ” (กิจการ 20:19) ท่านกาลังรับใช้พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์
เป็ นการง่ายที่จะพลัดตกลงในบาปแห่งการกระทาดีที่สุดของเราเมื่อคนสาคัญบางคนกาลังจับตาดู และ
จะวิพากษ์วจิ ารณ์เรา แต่เราจะทาแบบปล่อยปละละเลยเมื่ออยูท่ ่ามกลางชาวบ้านธรรมดา
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ภรรยาของข้าพเจ้าทาให้ขา้ พเจ้าต้องปรับปรุ งแก้ไขความประพฤติในเรื่ องดังกล่าวอยูเ่ สมอ วิธี
จัดโต๊ะของเธอเป็ นตัวอย่างที่สูงส่ งเธอจัดโต๊ะให้กบั ครอบครัวเหมือนกับจัดโต๊ะให้กบั บริ ษทั ครอบครัว
ของเราจะมีมิชชัน่ นารี หรื อผูน้ าคริ สเตียนมาเยีย่ มและร่ วมรับประทานอาหารเป็ นครั้งคราว เธอไม่เคย
แสร้งทาดีต่อหน้า ไม่วา่ แขกจะมาหรื อไม่ เธอก็จะประพฤติปฏิบตั ิเช่นนั้นอย่างเสมอต้น เสมอปลาย
อาหารทุกอย่างที่เธอจัดเตรี ยมไว้ลว้ นมีรสชาติโอชาและปรุ งเสร็ จใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ โต๊ะอาหารก็เรี ยบร้อย
ไม่มีถว้ ยโถโอชามวางระเกะระกะ เครื่ องประดับตกแต่งบ้านก็จดั ไว้อย่างประณี ตน่าชม เธอไม่เคย
จัดเตรี ยมไว้อย่างลวก ๆ เพื่ออวดแขก หรื อแบบ “ขอไปที” เธอดูแลรักษาบ้านให้สมกับเป็ นบ้านของ
พระเจ้าและพยายามทาดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้ เพื่อพระองค์ตลอดเวลา (ไม่ใช่เพื่ออวดคนอื่น แต่
เป็ นการทาด้วยใจเชื่อมัน่ เช่นนั้น)
ความท้อแท้ใจ
อันตรายร้ายแรงประการที่สามของผูน้ า คือความท้อแท้ใจ พญามารเป็ นตัวการใหญ่ที่ทาให้เกิด
ความท้อแท้ใจ ผูน้ าเป็ นจานวนมากถึงกับตัดสิ นใจลาออกจากตาแหน่ง เนื่องจากทางานล้มเหลว หลาย
สิ่ งหลายอย่างไม่ได้ดาเนินไปด้วยดี แผนการล้มเหลว การวิพากษ์วจิ ารณ์ต่าง ๆ เตือนให้เขารู้ถึง
ข้อบกพร่ องของเขา บุคคลที่เขาคิดว่า เขาสามารถนับเข้าเป็ นพวกเดียวกันก็กลายเป็ นภาระถ่วงหรื อไม่ก็
กลับต่อต้านและแว้งมากัดเขา
ผูน้ าจะสามารถควบคุมปั ญหานี้ได้อย่างไร? เราทุกคนเผชิ ญกับมัน ไม่มีใครหลีกพ้น ออกจะน่า
ประหลาดใจอยูส่ ักหน่อยที่จะเห็นบันทึกของพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับคนของพระเจ้าตกอยูใ่ นสาย
ใจแห่งความท้อแท้ใจนี้
ในกรณี ของเอลียา หลังจากที่ได้รับชัยชนะอันยิง่ ใหญ่ไม่นานความท้อแท้ใจก็ตามมา นัน่ ดู
เหมือนว่าจะเป็ นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างธรรมดาสามัญ
เพราะชัยชนะมักจะตามด้วยอารมณ์หดหู่ หรื อ
ท้อแท้ใจอะไรบางอย่าง เอลียาเพิ่งจะได้ชยั ชนะอย่างน่าตื่นเต้นเหนือผูพ้ ยากรณ์ของบาละ บนภูเขาคาร
เม็ล ผูพ้ ยากรณ์ของบาละได้อธิ ษฐาน ใช้มีดเฉื อนเนื้ อตัวเองและร้องเสี ยงดังตลอดทั้งวันแต่ไม่เป็ นผล
พวกเขาไม่ได้รับคาตอบแต่อย่างใด แท่นบูชาของเขาก็ยงั คงอยูเ่ หมือนเดิม คราวนี้ เอลียาก็ได้ดว้ ยความ
เชื่ออันแรงกล้า
และพระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานในวิถีทางที่แน่แท้และยิง่ ใหญ่จนกระทัง่ ประชากร
ถึงกับต้องซบหน้าลงและร้องว่า “พระเยโฮวาห์ พระองค์น้ นั เป็ นพระเจ้า” (1 พงศ์กษัตริ ย ์ 18:39)
ต่อจากนั้นสิ่ งต่าง ๆ เริ่ มผันแปรไปในทางตรงกันข้าม พระราชินีอีซาเบ็ลได้ทราบเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทั้งหมด พระนางจึงได้ส่งข่าวไปยังเอลียาว่า พระนางกาลังจะไปเอาชีวติ เขา ตามปกติถา้ ท่านถูก
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ผูห้ ญิงเกรี้ ยวกราดเอาอาจถึงกับท้อแท้ใจได้
ยิง่ ถ้าเป็ นพระนางอีซาเบ็ลผูเ้ ต็มไปด้วยความชัว่ ช้าและ
อานาจด้วยแล้วก็ยงิ่ ไปกันใหญ่ เอลียาจึงต้องรี บหนี เอาตัวรอด
บทเรี ยน 4 ประการที่ได้รับจากผลของความท้อแท้ใจในเรื่ องนี้
ประการแรก ความท้อแท้ใจทาให้ขาดสติสัมปชัญญะ “แต่ตวั ท่านเองก็เดินเข้าถิ่นทุรกันดาร
ไปเป็ นระยะทางวันหนึ่ง มานัง่ อยูใ่ ต้ตน้ ซาก และท่านทูลขอให้ตวั ท่านตายเสี ยทีวา่ “พอแล้วพระองค์เจ้า
ข้า ข้าแต่พระเจ้า บัดนี้ขอเอาชีวติ ของข้าพระองค์ไปเสี ยเพราะข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษของข้า
พระองค์” (1 พงศ์กษัตริ ย ์ 19:4)
อีกนัยหนึ่ง เอลียาได้กล่าวว่า “เราทุกคนเกิดมาต้องตายไม่วนั ใดก็วนั หนึ่ง ถ้าจะตายเสี ยแต่บดั นี้
จะไม่ดีหรื อ ข้าพเจ้าไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นซึ่ งก็จะต้องตายเหมือนกัน ทาไมจะตายเสี ยตอนนี้ไม่ได้?
แต่เขาคิดผิด เอลียาไม่ตาย เพราะพระเจ้าทรงมีแผนการอย่างอื่นสาหรับเขา หลายปี ต่อมา ในเวลาของ
พระเจ้า “ก็มีราชรถและม้าเป็ นเปลวไฟ กระทาให้ท่านทั้งสองแยกจากกันและเอลียาขึ้นไปยังมหา
สวรรค์โดยลมเวียนหอบ” (2 พงศ์กษัตริ ย ์ 2:11)
ประการที่สอง ความท้อแท้ใจสามารถเป็ นเหตุให้เราวิง่ หนี จากความรับผิดของเรา “ที่นนั่ ท่าน
มาถึงถ้ าแห่งหนึ่งก็เข้าพักอยู่ และดูเถิด พระวจนะของพระเจ้ามาถึงท่านและพระองค์ตรัสกับท่านว่า “เอ
ลียาเอ๋ ย เจ้าทาอะไรอยูท่ ี่นี่” (1 พงศ์กษัตริ ย ์ 19:9) ผูน้ าสามารถเริ่ มต้นมองดูรอบ ๆ และสรุ ปว่าหญ้าตรง
รั้วด้านโน้นขึ้นหนากว่าด้านนี้ เขาสามารถละงานซึ่ งพระเจ้าทรงมอบหมายไว้แก่เขา ถ้าเขาละทิง้ หรื อ
หลบลี้หนีหน้าจากคนที่กาลังรอคอยการนาของเขา พระเจ้าก็น่าจะได้เสด็จมาหาเขาและตรัสว่า “ท่าน
กาลังทาอะไรอยูท่ ี่นี่หรื อ? ตาแหน่งของท่านอยูใ่ นงานที่เราได้มอบไว้แก่ท่านแล้ว”
ประการที่สาม ความท้อแท้ใจอาจทาให้บุคคลเริ่ มตาหนิติเตียนคนอื่น เพื่อพิจารณาแก้ไข
สถานะภาพของตน เขาอาจเริ่ มชี้นิ้วไปยังคนที่อยูร่ อบข้างและปรักปราคนเหล่านั้น เพื่อปั ญหายุง่ ยาก
ของเขา “ท่านทูลว่า ข้าพระองค์ร้อนรนเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธายิง่ นักเพราะประชาชน
อิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ พังแท่นบูชาของพระองค์ลงเสี ยและประหารผูเ้ ผยพระ
วจนะของพระองค์เสี ยด้วยดาบ และข้าพระองค์ ข้าพระองค์แต่ผเู ้ ดียวเหลืออยูแ่ ละเขาทั้งหลาย แสวง
ชีวติ ของข้าพระองค์เพื่อจะเอาไปเสี ย” (1 พงศ์กษัตริ ย ์ 19:10) ทั้งหมดนี้ เป็ นความผิดของพวกเขาทั้งสิ้ น
ประการที่สี่
ความท้อแท้ใจอาจะเป็ นทางให้ผนู ้ าทาอะไรโดยไม่ได้ไตร่ ตรอง (ตาบอดต่อ
ความจริ ง) เอลียาร้องเสี ยงดังว่ามีเขาเพียงคนเดียวในดินแดนทั้งหมดที่ยงั คงมีความศรัทธาในพระเจ้า
อย่างเต็มเปี่ ยม แต่พระเจ้าได้ตรัสว่า “แต่เราจะเหลือเจ็ดพันคนไว้ในอิสราเอล คือคุกเข่าซึ่ งมิได้นอ้ มลง
124

ต่อพระบาอัล และทุกปากซึ่ งมิได้จูบรู ปนั้น” (1 พงศ์กษัตริ ย ์ 19:18) สิ่ งต่าง ๆ ดูเหมือนดามืดตันไปหมด
ในสายตาของเอลียา แต่ความจริ งหาเป็ นเช่นนั้นไม่ สิ่ งต่าง ๆ มีกว่าที่เขาเคยคิดไว้ถึง 7,000 เท่า
พวกเขาส่ วนใหญ่สามารถมีประสบการณ์เช่นนี้ในชีวติ เหมือนกัน ขณะที่เราอยูท่ ่ามกลางปั ญหา
ดูเหมือนทุกอย่างมิได้เป็ นไปดังใจนึกในเวลาอันตึงเครี ยดนั้น แต่พอเมฆหมอกและพายุร้ายพัดผ่านไป
ท้องฟ้ าแจ่มใสอีกครา เราก็เห็นได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น และพบว่าความจริ งหาเป็ นเช่นนั้นไม่ สิ่ งต่าง ๆ ดีกว่าที่
เราคิดไว้ถึง 7,000 เท่า
ดาวิดมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้ ท่านได้ละทิ้งบ้านเมืองไปโดยไม่มีใครปกครอง และเมื่อ
ท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ก็ปรากฏว่าบ้านเมืองถูกเผา และผูห้ ญิงกับเด็กถูกจับไปเป็ นเชลย ( 1 ซามูเอล
30:3) ปฏิกริ ยาของดาวิดและพลไพร่ ของเขาเป็ นเหมือนคนธรรมดาทัว่ ไป “แล้วดาวิดกับประชาชนที่อยู่
กับท่านก็ร้องให้เสี ยงดังจนเขาไม่มีกาลังจะร้องให้อีก” ( 1 ซามูเอล 30:4) จึงเห็นได้วา่ ดาวิดตกอยูใ่ น
ความโศกเศร้าเสี ยใจและผิดหวังอย่างยิง่
ณ จุดนั้น ได้มีสิ่งหนึ่งที่แทบจะไม่น่าเชื่อบังเกิดขึ้น พลไพร่ ของดาวิดซึ่ งเคยเชื่ อฟังดาวิดเสมอ
มา กลับบ่นกันว่าจะเอาหิ นขว้างท่าน สิ่ งหนึ่งที่ดาวิดเคยสามารถไว้ใจเสมอเมื่อทุกสิ่ งทุกอย่างล้มเหลวก็
คือความจงรักภักดีของคนเหล่านี้ หลายครั้งทีเดียวที่พวกเขาได้เสี ยงชีวติ เพื่อท่าน แต่บดั นี้สิ่งที่เขาเคย
หวังไว้ไม่มีอีกต่อไปแล้ว ขณะนี้ท่านเหลืออยูเ่ พียงตัวคนเดียว
เหตุการเช่นนี้บงั คับให้ดาวิดจะต้องหันเข้าพึ่งบุคคลซึ่ งสถิตอยูใ่ กล้เสมอท่าน “ตั้งใจให้แข็งกล้า
ขึ้นด้วยพึ่งในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตน” (1 ซามูเอล 30:6) พระเจ้าทรงบอกให้ท่านไล่ตามศัตรู เก่า
และในที่สุดจะได้รับชัยชนะอันงดงาม บรรดาสิ่ งของทั้งหมดซึ่ งถูกพวกอะมาเล็คกวาดเก็บไปนั้น ดาวิด
ได้กลับคืนมาทั้งสิ้ น “ไม่มีอะไรขาดไปจากท่านเลย ไม่วา่ เล็กหรื อใหญ่ บุตรชายหรื อบุตรหญิง ในสิ่ งที่
ริ บไปหรื อสิ่ งที่เขาเหล่านั้นเอาไป ดาวิดได้คืนมาหมด” (1 ซามูเอล 30:19)
จริ งอยูแ่ ม้สิ่งต่าง ๆ จะไม่เลวลง แต่ก็ไม่มีสิ่งใดดีข้ ึนภรรยากับบุตรชายหญิงของท่านไม่เป็ น
อันตราย เมืองของท่านถูกเผาผลาญ แต่ท่านก็ไม่ตอ้ งการมันอีกต่อไป ราชอาณาจักรที่ยงิ่ ใหญ่กว่าเก่าถูก
เตรี ยมไว้สาหรับท่านกษัตริ ยซ์ าอูลได้สิ้นพระชนม์ในสนามรบ และดาวิดกาลังจะได้รับการสถาปนาให้
เป็ นกษัตริ ยส์ ื บแทน เมื่อสิ่ งต่าง ๆ ดูเหมือนว่าจะเลวร้ายที่สุด พวกเขารู ้วา่ ในไม่ชา้ จะกลับกลายเป็ น
ความชื่นชมยินดี พวกเขาควรจะร้องเพลงสรรเสริ ญแด่พระเจ้ามากว่าที่จะตะเบ็งเสี ยง ร้องไห้คร่ าครวญ
“จนสิ้ นกาลังร้องไม่ออก”
ความท้อแท้ใจมักจะก่อให้เกิดผลเช่นนั้น ปั ญหาต่าง ๆ อาจถูกเหวีย่ งทิ้งไปโดยไม่ได้พิจารณา
เรื่ องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็กลับกลายเป็ นเรื่ องใหญ่ ผูน้ าจะต้องดาเนินชี วติ ด้วยความเชื่ ออย่างสม่าเสมอและ
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คอยจนกระทั้งแน่ใจจึงลงมือกระทา อัครสาวกเปาโลเป็ นตัวอย่างในการดาเนินชีวิตเช่นนี้ เมื่อท่านมาถึง
เมืองฟิ ลิปปี ไม่นานก็เกิดปั ญหาและความท้อแท้ใจตามมา แต่เมื่อท่านมองย้อนไปข้างหลัง ท่านสามารถ
กล่าวว่า “ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทราบว่า การทั้งปวงที่อุบตั ิข้ ึนกับข้าพเจ้านั้น
ได้กลับเป็ นเหตุให้ข่าวประเสริ ฐแผ่แพร่ กว้างออกไป” (ฟี ลิปปี 1:12)
ด้วยเหตุน้ ีจึงสรุ ปได้วา่ มีอยู่ 3 สิ่ งที่อาจทาให้ผนู ้ าตกต่าคือความโลภ การแสวงหาเกียรติสาหรับ
ตน และความท้อแท้ใจ ศัตรู แห่งจิตวิญญาณของเราได้ใช้สิ่งเหล่านี้นาชีวติ มนุษย์นบั ตั้งแต่อาดัมได้ทา
บาปเป็ นต้นมา ไม่มีเครื่ องป้ องกันใดที่มนุษย์คิดค้นขึ้นจะสามารถป้ องกันสิ่ งเหล่านี้ได้ พญามารซาตาน
รู ้วธิ ี ที่จะใช้อุบายดักต้อนไปให้จนมุม และทาลายเครื่ องป้ องกันของเราเสี ย
แต่พระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะช่วยเรา และจะช่วยเราถ้าเราไว้วางใจพระองค์ เมื่ออยูใ่ นวัยชรา
ดาวิดสามารถมองย้อนไปข้างหลังในอดีตระลึกถึงประสบการณ์ที่เขาเคยมีกบั พระเจ้าเป็ นเวลาหลายปี
และกล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้า ความยิง่ ใหญ่ ฤทธานุภาพหลายปี และกล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้า ความยิง่ ใหญ่
ฤทธานุภาพ พระสิ ริ ชัยชนะ และความโอ่อ่าตระการเป็ นของพระองค์ และบรรดาสิ่ งที่อยูใ่ นฟ้ าสวรรค์
และในแผ่นดินโลกเป็ นของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ราชอาณาจักรเป็ นของพระองค์ และพระองค์ทรง
เป็ นที่ยกย่องเป็ นจอมของสิ่ งสารพัด...... บัดนี้ขา้ พระองค์ท้ งั หลายโมทนาพระคุณพระองค์ผเู้ ป็ นพระ
เจ้าของข้าพระองค์ และสรรเสริ ญพระนามอันรุ่ งโรจน์ของพระองค์” (1 พงศ์ศาวดาร 29:11-13)
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บทที่ 11 สนองความต้ องการของกลุ่ม
จุดประสงค์เบื้องต้นประการหนึ่งของผูน้ าคริ สเตียน ควรจะเป็ นการพัฒนาชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ
ของบุคคลที่เขานาให้เจริ ญก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึ้น สมาชิกในกลุ่มจะต้องเจริ ญวัฒนาในพระคุณและความรู ้
ของพระคริ สต์ พัฒนาพวกเขาให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อพระองค์และยอมมอบกายถวายชีวติ อย่างแท้จริ ง
พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้พวกเขาสาแดงคุณสมบัติที่เหมือนกับพระเยซูคริ สต์ในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวัน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์มีตวั อย่างเกี่ยวกับเรื่ องนี้มากมายในสมัยที่ดาวิดเป็ นผูน้ า พลไพร่ ของเขา
รบได้ชยั ชนะหลายครั้งหลายหน
สามารถป้ องกันอาณาจักรให้พน้ จากเงื้อมมือศัตรู ของพระเจ้าแต่
ความสาเร็ จที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดอยูใ่ นชีวติ ของพลไพร่ ของพระองค์
คนประเภทใดบ้างที่มาหาดาวิด? “นอกนั้นทุกคนที่มีความทุกข์ยาก และทุกคนที่มีหนี้สิน และ
ทุกคนที่ไม่มีความพอใจ ก็พากันมาหาท่าน และท่านก็เป็ นหัวหน้าของเขาทั้งหลาย มีคนมามัว่ สุ มอยูก่ บั
ท่านประมาณสี่ ร้อยคน” (1 ซามูเอล 22:2)
ต่อมาหลังจากที่ได้พบปะกับดาวิดเป็ นเวลายาวนาน คนเหล่านั้นกลายเป็ นคนที่เข้มแข็งกล้า
หาญ เด็ดเดี่ยว และยอมสละชีวติ พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงเอเลอาซาร์ ซ่ ึ งเป็ นหนึ่งในบรรดาคน
เหล่านั้นว่า “ในจานวนวีรบุรุษสามคน คนที่รองคนนั้นมาคือ เอเลอาซาร์ บุตรโดโด ผูเ้ ป็ นบุตรอาโหไฮ
ท่านอยูก่ บั ดาวิดตั้งแต่ครั้งที่เขาทั้งหลายได้พดู หยามพวกฟิ ลิสเตียซึ่ งชุมนุมกัน ที่น้ นั เพื่อสู ้รบ และคน
อิสราเอลก็ถอยทัพ ท่านได้ลุกขึ้นฆ่าฟันพวกฟิ ลิสเตียจนมือของท่านเป็ นเหน็บแข็งติดดาบ ในวันนั้น
พระเจ้าทรงกระทาให้ได้ชยั ชนะอย่างใหญ่หลวง ทหารก็กลับตามท่านมา เพื่อปลดข้าวของจากผูท้ ี่ถูกฆ่า
ตายเท่านั้น” (2 ซามูเอล 23:9-10)
“การจะได้ หนึ่งต้ องลงทุนไปหนึ่ง”
อิทธิ พลของผูน้ าต่อสมาชิกในกลุ่มของเขา เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งตลอดพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ ยกตัวอย่าง มีนกั ฆ่าศัตรู ร่างยักษ์กี่คนในกองทัพของกษัตริ ยซ์ าอูล? ไม่มีเลย เมื่อโกลิอทั ท้า
กองทัพของพระเจ้าให้มาสู ้รบ พวกเขาสั่นสะท้านด้วยความกลัว (ดู 1 ซามูเอล 17:11) ดาวิดซึ่งนาอาหาร
มาให้พี่ชายของเขา มองเห็นสถานการณ์จึงออกไปสู ้รบด้วยความเชื่อ และสามารถฆ่ายักษ์ใหญ่ได้สาเร็ จ
หลังจากดาวิดผูฆ้ ่ายักษ์ได้ข้ ึนครองราชย์ มีนกั ฆ่ามนุษย์ยกั ษ์เกิดขึ้นในชาติอิสราเอลกี่คน? มีอยู่
ไม่นอ้ ยทีเดียว คนเหล่านั้นเกือบจะเรี ยกได้วา่ เป็ นทหารธรรมดาในกองทัพภายใต้การนาของดาวิดซึ่ ง
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ได้แก่ “และอยูม่ าภายหลังเกิดสงครามขึ้นกับคนฟิ ลิสเตียที่เมืองเกเซอร์ และสิ บเบคัยตระกูลหูชาร์ได้
สังหารสิ บปั ยผูเ้ ป็ นเชื้ อสายของมนุษย์ยกั ษ์เสี ย แล้วคนฟิ ลิสเตียก็ถูกปราบปรามและมีสงครามกับคนฟิ
ลิสเตียอีก น้องชายของโกลิอทั ชาวกัทเสี ยผูม้ ีหอกที่ดา้ มโตเท่าไม้กระพัน่ ทอผ้า และมีสงครามที่เมืองกัท
อีกมีชายคนหนึ่งรู ปร่ างใหญ่โต ผูท้ ี่มือข้างหนึ่งมีนิ้วหกนิ้ว และนิ้วเท้าข้างละหกนิ้ว จานวนยีส่ ิ บสี่ นิ้ว
และเขามีเชื้อสายมาจากมนุษย์ยกั ษ์ดว้ ย และเมื่อเขาท้าทายอิสราเอล โยนาธานบุตรชิ เมอิ พระเชษฐาของ
ดาวิดก็ประหารเขาเสี ย คนเหล่านี้สืบเนื่องมาจากมนุษย์ยกั ษ์ในเมืองกัท และเขาล้มตายด้วยพระหัตถ์
ของดาวิดและด้วยมือผูร้ ับใช้ของพระองค์” (1 พงศาวดาร 20:4-8) ทาไมท่านจึงคิดว่าไม่มีทหารนักฆ่า
ยักษ์ในกองทัพของซาอูล? เหตุผลประการหนึ่งที่ขา้ พเจ้าแน่ใจก็คือ เพราะกษัตริ ยซ์ าอูลไม่ได้เป็ นนักสู ้
อย่างไรก็ตามภายใต้การนาของดาวิดกลับมีอยูห่ ลายคน ทาไม? เพราะว่าดาวิดเป็ นคนหนึ่งสู ้อย่างถวาย
หัว เรื่ องนี้ เปิ ดเผยให้เห็นถึงหลักที่สาคัญยิง่ ของความเป็ นผูน้ าอันเป็ นหลักซึ่ งปรากฏอยูใ่ นพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ตลอดทั้งเดิมนัน่ คือ “การจะได้ หนึ่งต้ องลงทุนไปหนึ่ง”
คาสั่งสุ ดท้ายของพระเยซูคริ สต์ก็คือ “จงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็ นสาวก” จะเห็นได้
ว่าคาสั่งนี้พระองค์หาได้ให้ไว้กบั หมู่มาก แต่ได้ทรงให้ไว้กบั สาวกของพระองค์ 11 คนเท่านั้น ทาไม? ก็
เพราะว่า “การที่ได้หนึ่งต้องลงทุนไปหนึ่ง”
เหตุฉะนั้น หากท่านต้องการจะเห็นสาวกของพระคริ สต์ ที่มีความเชื่อเข้มแข็งขึ้นและยอมอุทิศ
ตนเพื่อพระองค์อย่างเต็มที่ภายใต้การนาของท่านตัวท่านเองจะต้องเป็ นเช่นนั้นด้วย เพราะว่า “การที่จะ
ได้หนึ่งต้องลงทุนไปหนึ่ง”
ก่อนอื่น ขอถามสักเล็กน้อยเถิดว่า เราปฏิบตั ิภารกิจในเรื่ องนี้กนั อย่างไร? เราจะทาอย่างไรเพื่อ
จะได้เห็นว่าคนของพระเจ้าทั้งชายหญิงจาเริ ญวัฒนาขึ้นในการรับใช้พระองค์?
มันจะกลับกลายเป็ นความแจ่มชัดต่อท่านขณะที่ท่านนาเขาไม่ใช่สมาชิกทุกคนในกลุ่มของท่าน
ที่มีความเสี ยสละ และความต้องการ ที่จะจาเริ ญวัฒนาขึ้นเหมือนกันหมด บางคนมีความกระหายและ
เสี ยสละมากกว่าคนอื่น ความจริ งง่าย ๆ ข้อนี้ กาหนดให้ท่านคิดหาวิธีที่จะรักษาความสนใจและ
แรงจูงใจของแต่ละบุคคลให้สูงไว้ และในเวลาเดียวกันก็ช่วยเหลือคนที่มีความร้อนรนอยูแ่ ล้วพัฒนา
ต่อไปจนสู่ จุดสุ ดยอด ขอให้เราได้ลองพิจารณาใช้รายการแบบสองแง่
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กลุ่มศึกษาโดยสมัครใจ
ประการแรกจัดกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์และอธิ ษฐานด้วยความสมัครใจขึ้นเป็ นพิเศษ ข้าพเจ้าได้
พบว่าวิธีน้ ีมีคุณค่าอย่างใหญ่หลวง ต่อไปนี้เป็ นเกร็ ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจจะช่วยท่านในการเริ่ มจัดกลุ่ม
ดังกล่าว
เมื่อท่านสื บทราบความต้องการและความสนใจของสมาชิ กบางคน จงไปหาเขาเป็ นการส่ วนตัว
และถามเขาว่า มีความสนใจที่จะร่ วมประชุมเพื่อศึกษาพระคัมภีร์และอธิ ษฐานในตอนเข้าตรู่ สัปดาห์ละ
1 วันหรื อไม่
ผลประโยชน์ของการประชุมในตอนเช้าตรู่ มี 2 ด้าน ประการแรก ทาให้เลี่ยงไม่ตอ้ งประชุมใน
ตอนหัวค่า โดยทัว่ ไปแล้วคนส่ วนใหญ่ไม่อยากทางานอะไรอีกในตอนหัวค่า เพราะตลอดวันต้องห่าง
จากครอบครัว ประการที่สอง ในตอนเช้าตรู่ เป็ นเวลาที่จิตใจกาลังสดชื่นเบิกบาน ควรจัดประชุมอย่าง
มากที่สุดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2 ชัว่ โมง หลังจากที่ทา่ นมีสามหรื อสี่ คนมาเป็ นประจาแล้ว จงแถลง
เรื่ องการจัดตั้งกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์และอธิ ษฐานนี้ให้สมาชิกทุกคนได้รู้โดยทัว่ กัน จงเชื้อเชิ ญสมาชิกซึ่ ง
ประสงค์จะเข้าร่ วมกลุ่มให้เข้าร่ วมประชุมด้วย และแล้วจะไม่มีใครสักคนกล่าวหาว่าคุณโปรดปราน
หรื อให้ความสนใจ หรื อให้เวลาแก่คนใดคนหนึ่งมากกว่า จงเชื้อเชิญด้วยคาว่า “ยินดีตอ้ นรับทุกคน”
ว่าที่จริ งแล้ว ท่านอาจจะประหลาดใจในตัวบุคคลที่เข้าร่ วมประชุม ความร้อนรนในจิตใจ มักจะ
มีอยูใ่ นบุคคลซึ่ งไม่ค่อยจะแสดงออกให้เห็น จงบอกพวกท่านว่ากฎเกณฑ์และมาตรฐานของกลุ่มจะ
ได้รับการลงมติปรึ กษาหารื อและลงมติในคราวประชุมตอนเช้าสัปดาห์นห้า นัน่ เป็ นเรื่ องสาคัญ ท่าน
ควรจะปรึ กษาหารื อกันว่าควรจะใช้เวลาในการประชุมแต่ละครั้งนานเท่าใด ทั้งนี้ภายในโครงร่ างของ
หลักการทางานบางประการซึ่ งท่านร่ างไว้เพื่อบอกเขาตามลาดับความต้องการของท่าน
เมื่อท่านพบปะร่ วมรับประทานเช้าเพื่อวางแผนร่ วมกัน จงเริ่ มด้วยการบอกให้พวกเขาทราบถึง
วัตถุประสงค์ที่ท่านได้คิดไว้ ข้อพระธรรมที่ดีเหมาะสมสักสองสามข้อจะช่วยให้เข้าใจวัตถุประสงค์
พิเศษบางข้อ และจะทาให้ขอ้ เสนอแนะของท่านมีน้ าหนักน่าเชื่อถือข้อพระธรรมบางข้อ ซึ่ งข้าพเจ้าเคย
ใช้ได้ผลและได้คุน้ เคยกับกลุ่มต่าง ๆ มาแล้วหลายกลุ่ม ซึ่ งท่านอาจไปประยุกต์ใช้ได้ตามระดับความ
เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายจิตวิญญาณและความสนใจมากน้อย
เช่นโรม 8:29 “เพราะว่าผูห้ นึ่ งผูใ้ ดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยูแ่ ล้ว ผูน้ ้ นั พระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้
เป็ นตามลักษณะพระฉายแห่ งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็ นบุตรหัวปี ท่ามกลางพวก
พี่นอ้ งเป็ นอันมาก” เป้ าหมาย : ให้เป็ นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่ อย ๆ
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ยอห์น 5:39 “ท่านทั้งหลายค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวติ นิ รันดร์ และพระ
คัมภีร์น้ นั เป็ นพยานให้แก่เรา” เป้ าหมาย : ให้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับพระเยซูมากยิง่ ขึ้น
กิจการ 20 : 32 “บัดนี้ขา้ พเจ้าฝากท่านไว้กบั พระเจ้าและกับคาแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมี
ฤทธิ์ อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธชน” เป้ าหมาย: ถูกสร้างขึ้นใน
พระวจนะของพระเจ้า
มัทธิว 9:36-38 “และเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขา ด้วยเขาถูกรัง
ควานและไร้ที่พ่ งึ ดุจฝูงแกะไม่มีผเู ้ ลี้ยง แล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ ว่าข้าวที่ตอ้ งเกี่ยว
นั้นมีมากนักหนา แต่คนงานยังน้อยอยู่ เหตุน้ นั พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผทู ้ รงเป็ นเจ้าของนาให้ส่ง
คนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์” เป้ าหมาย : เพื่อใช้เวลาในการอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรง
เพิ่มพูนคนงานในการเกี่ยวเก็บจิตวิญญาณในโลกนี้
สดุดี 119:9,11 “หนุ่ม ๆ จะรักษาทางของตนให้บริ สุทธิ์ ได้อย่างไร โดยระแวดระวังตามพระ
วจนะของพระองค์ ข้าพระองค์ได้สะสมพระดารัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์
จะไม่ทาบาปต่อพระองค์” เป้ าหมาย : เพื่อท่องจาข้อพระคัมภีร์ เพื่อไม่ทาบาปและชาระล้างจิตใจให้ผดุ
ผ่อง
สดุดี 119:105 “พระวจนะของพระองค์เป็ นโคมสาหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็ นความสว่าง
แก่มรรคาของข้าพระองค์ เป้ าหมาย : เพื่อนาพระวจนะของพระเจ้ามาใช้เป็ นแสงสว่างและเป็ นประทีป
เพื่อนาทางชีวิต
เยเรมีห์ 3:33 “จงทูลเรา และเราจะตอบเจ้า และจะบอกสิ่ งที่ใหญ่ยงิ่ และที่ซ่อนอยู่ ซึ่ งเจ้าไม่รู้ให้
นั้นแก่เจ้า” เป้ าหมาย : เพื่ออธิ ษฐานทูลขอสิ่ งที่จาเป็ นในชี วติ ของเรา
ฮีบรู 11:6 “แต่ถา้ ไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผูท้ ี่จะ
มาเฝ้ าพระเจ้าได้น้ นั ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดารงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็ นผูป้ ระทานบาเหน็จ
ให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์” เป้ าหมาย : เพื่อปลูกฝังความเชื่อให้มนั่ คง
จงเลือกรายการศึกษาพระคัมภีร์สาหรับใช้ในกลุ่ม โดยเฉพาะการสร้างสาวก หนังสื อคู่มือศึกษา
พระคัมภีร์ ซึ่ งเป็ นหนังสื อที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุ งให้เหมาะที่ใช้เป็ นส่ วนตัวหรื อใช้เป็ นกลุ่ม หนังสื อ
เหล่านี้อาจสั่งซื้ อได้ที่กองคริ สเตียนบรรณศาสตร์ ตู ้ ป.ณ. 4-32 กรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ก็ยงั มี
หนังสื อดี ๆ อีกหลายเล่มที่ท่านอาจหาซื้ อได้ตามร้ายจาหน่ายหนังสื อคริ สเตียนทัว่ ไป
กาหนดบทเรี ยนอีกหนึ่งบทสาหรับการศึกษาอภิปรายกันในสัปดาห์ต่อไป ควรจะพยายามให้
แต่ละคนได้ศึกษาพระคัมภีร์มาด้วยตนเองแล้วก่อนที่จะมาช่วยกลุ่มศึกษา เพราะจะทาให้การศึกษามี
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ชีวติ ชีวา ในระหว่างสัปดาห์ท่านอาจจะต้องการโทรศัพท์ไปหาสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม เพื่อสอบถามว่า
เขาได้ศึกษาส่ วนตัวไปบ้างแล้วเท่าไรหรื อไม่ การติดต่อทางโทรศัพท์เป็ นส่ วนตัวหรื อใช้เวลาอธิ ษฐาน
เผือ่ แต่ละคนจะเป็ นสิ่ งที่พระเจ้าทรงใช้กระตุน้ ให้บรรดาสมาชิกมีความเชื่อ
และความปราถนาที่จะ
ศึกษาพระคัมภีร์เป็ นส่ วนตัวและมาร่ วมกลุ่มศึกษาเพิม่ มากขึ้น
เมื่อถึงวันประชุม จงให้เวลาสาหรับอธิ ษฐานอย่างพอเพียง กลุ่มศึกษากลุ่มหนึ่งที่ขา้ พเจ้าเคย
เป็ นผูน้ าเป็ นเวลาหนึ่งปี มีจุดประสงค์ขอ้ หนึ่งให้เป็ นพยานส่ วนตัวอย่างเข้มแข็ง จุดประสงค์ขอ้ นี้กระตุน้
ให้เราอธิ ษฐานเพื่อการประกาศหลายเรื่ อง การอธิ ษฐานของเราวางฐานอยูบ่ นข้อพระธรรม 4 ข้อ
ดังต่อไปนี้
“จงขะมักเขม้นอธิ ษฐาน จงเฝ้ าระวังอยูใ่ นการนั้นด้วยขอบพระคุณ และอธิษฐานเผือ่ เราด้วย
เพื่อพระเจ้าจะได้ทรงโปรดเปิ ดประตูไว้ให้เราสาหรับพระวาทะนั้น ให้เรากล่าวความล้ าลึกของพระ
คริ สต์ (ที่ขา้ พเจ้าถูกจาจองอยูก่ ็เพราะเหตุน้ ี) เพื่อข้าพเจ้าจะได้กล่าวชี้แจงข้อความตามสมควรที่ขา้ พเจ้า
ควรจะกล่าวนั้น” (โคโลสี 4:2-4) ในพระธรรมข้อนี้ อัครสาวกเปาโลอธิ ษฐานขอให้มีเสรี ภาพในการ
ประกาศความล้ าลึกของพระคริ สต์ในกลุ่มของเขา เราทาบัญชีชื่อทัว่ ไปและเริ่ มต้นอธิ ษฐานขอให้พระ
เจ้าทรงเปิ ดโอกาสในการเป็ นพยานแก่เขาเหล่านั้น เรากาหนดหัวข้อเรื่ องให้คนเหล่านี้ อธิ ษฐานส่ วนตัว
ทุกวัน และร่ วมอธิษฐานด้วยกันในกลุ่มเผือ่ เขาทั้งหลาย
“มีหญิงคนหนึ่งในพวกที่ฟังเราชื่อลิเดียมาจากเมืองธิ ยาทิราเป็ นคนขายผ้าสี ม่วง เป็ นคนที่ถือ
พระเจ้า หญิงนั้นได้ฟังเรา และพระเจ้าได้ทรงเปิ ดใจของเขาให้สนใจถ้อยคาซึ่ งเปาโลได้กล่าว” (กิจการ
16:14) พระธรรมข้อนี้กล่าวถึงนางลิเดียวซึ่ ง “พระเจ้าได้ทรงเปิ ดใจของเธอ” เราทาบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่ง
เราจะต้องเป็ นพยาน และบุคคลซึ่ งแสดงท่าทีสนใจ และอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงเปิ ดจิตใจเขา
“เพราะเหตุน้ ีนบั ตั้งแต่วนั ที่เราได้ยนิ เราก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิ ษฐานขอเพื่อท่าน ให้ท่าน
เพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ในสรรพปั ญญาและในความเข้าใจฝ่ ายวิญญาณเพื่อท่าน
จะได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และทาตนให้เป็ นที่ชอบพระทัยพระองค์ให้เกิดผลใน
การดีทุกอย่าง และจาเริ ญขึ้นในความรู ้ถึงพระเจ้า” (โคโลสี 1:9-10) เราทาบัญชีรายชื่ อของแต่ละคนซึ่ ง
หันมาเชื่อพระเยซูคริ สต์ทางการเป็ นพยานของเรา และอธิ ษฐานเผือ่ ความเจริ ญวัฒนาเป็ นผูใ้ หญ่ในพระ
คริ สต์
“และเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขา ด้วยเขาถูกรังควานและไร้ที่พ่ งึ
ดุจฝูงแกะไม่มีผเู ้ ลี้ยงแล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ ว่า “ข้าวที่ตอ้ งเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา
แต่คนงานยังน้อยอยู่ เหตุน้ นั พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผทู ้ รงเป็ นเจ้าของนา ให้ส่งคนมาเก็บเกี่ยว
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พืชผลของพระองค์” (มัทธิว 9:36-38) เราไม่ได้ทาบัญชีอะไรจากพระธรรมข้อนี้ แต่อธิ ษฐานอย่าง
ธรรมดา ๆ ว่า ขอให้พระเจ้าส่ งคนงานมาช่วยเหลืองานของเรา บางทีขา้ พเจ้าก็เพิ่มว่า 3 ใน 5 ของสมาชิก
ในกลุ่มปั จจุบนั กาลังรับใช้ประจา โดยเป็ นมิชชัน่ นารี ในประเทศอาร์ เยนตินา อินโดนี เซี ยและเลบานอน
ถ้าสมาชิกในกลุ่มของท่านมีความกระหายอย่างยิง่ ที่จะเรี ยนพระคาของพระเจ้า
ท่านอาจ
กาหนดให้มีการท่องจาข้อพระธรรมด้วย จงตัดสิ นใจว่าสัปดาห์หนึ่ง ๆ ท่านจะท่องจาข้อพระธรรมสัก
เท่าใด และจงใช้เวลาประมาณ 5 นาที ทดสอบซึ่ งกันและกันว่าแต่ละคนท่องจาได้มากน้อยเพียงใด หรื อ
อาจแบ่งออกเป็ น 3 พวก ต่างคนต่างบอกข้อพระธรรมที่ตนท่องจาไว้ให้แก่กนั และกันว่าเป็ นข้อใด เสร็ จ
แล้วก็ท่องจาแข่งกันว่าใครจะท่องได้สมบูรณ์ที่สุด
เวลาส่ วนตัว
ส่ วนที่สองของรายการของท่าน ในอันที่จะรักษาผูท้ ี่มีความร้อนรนให้เจริ ญก้าวหน้าเป็ นผูใ้ หญ่
ฝ่ ายจิตวิญญาณ คล้ายคลึงประการแรก แต่เข้มงวดเฉพาะเจาะจงกว่า
หลังจากที่ท่านได้ต้ งั กลุ่มศึกษา มาเป็ นเวลาสองถึงสามเดือนแล้ว จะปรากฏชัดแก่ท่านว่า
สมาชิกคนหนึ่งหรื อสองคนในกลุ่มกาลังเจริ ญขึ้นอย่างรวดเร็ วและแสดงให้เห็นถึงความกระหายด้านจิต
วิญญาณมากกว่าคนอื่น ๆ บุคคลเหล่านี้แหละ คือบุคคลที่ท่านรอคอยอยู่ พระเจ้ากาลังทรงเตรี ยมเขา
เหล่านั้นไว้เพื่อใช้ในงานที่ยงิ่ ใหญ่ในอาณาจักรของพระองค์ จงไปหาบุคคลนั้นเป็ นการส่ วนตัว และ
ถามเขาว่า เขาประสงค์จะพบกับท่านเป็ นการส่ วนตัว (สองต่อสอง) เพื่อรับการอบรมเป็ นพิเศษหรื อไม่
จงอธิ บายว่าท่านอยากจะนัดไปรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันกับเขา เพื่อจะอธิ บายความคิดของ
ท่านได้อย่างเต็มที่
พระเจ้าได้ตรัสแก่จิตใจของข้าพเจ้าเองเกี่ยวกับความเป็ นผูน้ าในแง่น้ ี “ถ้าเจ้าทุ่มแทชีวิตของเจ้า
แก่คนหิ ว และให้ผถู ้ ูกข่มใจได้อิ่มใจ แล้วความสว่างจะโผล่ข้ ึนแก่เจ้าในความมืด” (อิสยาห์ 58:10) เมื่อ
ข้าพเจ้าสังเกตเป็ นผูใ้ ดมีความกระหายเป็ นพิเศษที่จะเรี ยนรู ้พระวจนะของพระเจ้า
และเจริ ญขึ้นใน
พระคุณ ข้าพเจ้าจะต้องเต็มใจที่จะแบ่งปั นชีวิตของข้าพเจ้ากับเขา และถ่ายทอดสิ่ งต่าง ๆ ที่พระเจ้าได้
ทรงสอนข้าพเจ้าให้แก่เขา
อัครสาวกเปาโลได้กล่าวถึงเรื่ องนี้ไว้เช่นกันว่า “ท่านทั้งหลายเป็ นพยานฝ่ ายเราและพระเจ้าก็
ทรงเป็ นพยานด้วย ว่าเราได้ประพฤติตวั บริ สุทธิ์ เที่ยงธรรม และปราศจากข้อตาหนิ ในหมู่พวกท่านที่
เชื่อ ดังที่ท่านรู ้แล้วว่า เราได้เตือนสติหนุ นใจและกาชับท่านทุกคนดังบิดากระทาต่อบุตร” (1 เธสะโลนิ
กา 2:10-11)
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ขอให้สังเกตวลีที่วา่ “ดุจดังบิดากับบุตรของตน” บิดาอบรมบุตรของตนอย่างไร? แต่ละคนก็มี
วิธีการอบรมแตกต่างกันไป บุตรสาววัย 23 ปี ของข้าพเจ้ามีความสนใจและความต้องการแตกต่างจาก
บุตรชายวัย 17 ปี ของข้าพเจ้าอย่างสิ้ นเชิง ข้าพเจ้าต้องตั้งเวลาไว้สาหรับแต่ละคนเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับ
สิ่ งต่าง ๆ ในชีวติ ที่เขากาลังเผชิญอยูข่ ณะนี้
ความคิดที่วา่ ผูน้ าควรจะใช้เวลาอยูร่ ่ วมกับสมาชิกคนสาคัญเป็ นการส่ วนตัวนั้น เป็ นความคิดที่
เก่าแก่พอ ๆ กับความคิดเรื่ องการเป็ นผูน้ า โมเสสอธิ ษฐานขอให้พระเจ้าประทานคน ๆ หนึ่งที่จะมาเป็ น
ผูส้ ื บตาแหน่งแทนเขา “โมเสสกราบทูลพระเจ้าว่า “ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งจิตวิญญาณทั้งปวงทรง
แต่งตั้งชายผูห้ นึ่งไว้เหนือชุมนุมชนนี้ ผูซ้ ่ ึ งจะเข้านอกออกในต่อหน้าเขา ผูซ้ ่ ึ งจะนาเขาเข้าออก เพื่อว่า
ชุมนุมชนของพระเจ้าจะมิได้เหมือนกับฝูงแกะที่ไม่มีผเู ้ ลี้ยง” (กันดารวิถี 27:15-17)
ต่อมาพระเจ้าทรงสั่งโมเสสว่า “แต่เจ้าจงกาชับโยชูวา จงสนับสนุนและชูใจของเขาให้เข้มแข็ง
เพราะเขาจะต้องนาหน้าชนชาติน้ ีขา้ มไป และจะให้เขาทั้งหลายเข้าถือกรรมสิ ทธิ์ ในแผ่นดินที่เจ้าแลเห็น
นั้น” (เฉลยธรรมบัญญัติ 3:28) ขอให้สังเกตว่าพระเจ้ากาหนดให้โมเสสรับภาระในเรื่ อง “สั่ง” “เล้าโลม”
และ “หนุนใจ” โยชูวา นี่เป็ นงานรับใช้แบบที่อาจจะเรี ยกจากคนถึงคน หรื อ ตัวต่อตัว
ถ้าคุณจะเปรี ยบเทียบคาสัง่ ของพระเจ้าต่อโมเสสข้อนี้ กับพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 2:11
(เตือนสติ หนุนใจ และกาชับ)และ 1 โคริ นธ์ 14:3 (จาเริ ญขึ้น เตือนสติ และให้เกิดความสุ ข) จะเห็นว่ามี
รู ปแบบที่น่าสนใจแฝงอยูซ่ ่ ึ งทาให้เราได้รับการชี้ นาอย่างมากในการที่จะปฏิบตั ิต่อบุคคลซึ่ งเราจะไปพบ
เป็ นการส่ วนตัว ข้าพเจ้าพยายามรวบรวมเข้าด้วยกันและปรากฏว่าได้ 4 ประการคือ
1. การทาให้ เจริญขึน้
จงแบ่งปั นสิ่ งต่าง ๆ กับเขาซึ่ งจะสร้างเสริ มเขาให้เจริ ญขึ้นในความ
เชื่อ จงให้เวลาแห่งการอบรมของท่านมีสิ่งที่สร้างเสริ มอยูด่ ว้ ยสักสิ่ งหนึ่ง เช่น การสร้างเสริ มความ
เข้มแข็งของเขา หรื อหนุนใจเขาให้พฒั นาความสามารถพิเศษและของประทานของเขา
2. เตือนสติ
บางครั้งบางคราวจาเป็ นที่จะต้องชี้ให้เห็นจุดบกพร่ องต่าง ๆ ในชีวติ มนุษย์ ซึ่ง
จาเป็ นต้องได้รับการกลับมาสู่ แนวทางอันชอบธรรมด้วยพระวจนะของพระเจ้า
3. หนุนใจ
จงช่วยเขาในสิ่ งที่เขาติดขัด จงหนุนใจเมื่อเขาท้อแท้ใจ จงช่วยแก้ปัญหาให้เขา
4. กาชับ
จงมอบโครงการพิเศษให้เขาทา
ซึ่ งจะช่วยให้เขาได้พบกับความจาเป็ น
บางอย่างในชีวติ หรื อเสริ มสร้างความสามารถพิเศษและความสามารถทัว่ ไปของเขา จงเริ่ มต้นให้ตวั
ท่านคุน้ เคยกับหนังสื อคาสอนของคริ สเตียน ซึ่ งท่านสามารถให้เขาอ่านและอภิปรายกับท่านในโอกาส
ต่อไป
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ในการที่เขาอยูก่ บั ท่านในช่วงเวลาพิเศษเหล่านี้ ชี วติ ของเขาจะได้รับอิทธิ พลจากชีวติ ของท่าน
แต่จะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกล่าวคือสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มจะสังเกตเห็นความเจริ ญเติบโตของเขา เห็นการ
เสี ยสละมากขึ้น และหมัน่ ขวนขวายที่จะอ่านและศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้น สิ่ งนี้จะกระตุน้ ให้มีผทู้ ี่หิว
กระหายในกลุ่มอยากจะมีประสบการณ์เช่นเดียวกับเขา
หลายปี ต่อมาแล้ว
ข้าพเจ้าเคยรับผิดชอบในการเป็ นผูน้ ากลุ่มเยาวชนศึกษาพระคัมภีร์ที่
คริ สตจักรในตอนเย็นวันอาทิตย์ขา้ พเจ้าเริ่ มต้นด้วยการให้หลักเกี่ยวกับการเจริ ญเติบโตฝ่ ายจิตวิญญาณ
และการเป็ นผูใ้ หญ่ในชีวติ คริ สเตียน
สองเดือนผ่านไป ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อ เจอรี่ ได้ปลูกฝังความหิ วกระหายในหลายสิ่ งหลายอย่าง
ของพระเจ้าเพิม่ ขึ้นอย่างแท้จริ ง เขาจะเรี ยกข้าพเจ้าไปคุยด้วยเป็ นครั้งคราว และถามปั ญหาต่าง ๆ ซึ่ง
แสดงให้เห็นจิตใจที่มีความอ่อนน้อมต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นอย่างมาก
ข้าพเจ้าเสนอแนะว่าข้าพเจ้ากับเขาควรจะร่ วมประชุมอธิ ษฐานและศึกษาพระคัมภีร์ในวัน
อาทิตย์ตอนเช้าก่อนการเรี ยนรวีวารศึกษา เขามีงานบางอย่างที่จะต้องทาให้เสร็ จภายใน 8.30 น. ในเช้า
วันนั้น ดังนั้นเมื่อเราพบกัน ข้าพเจ้าจึงเริ่ มศึกษาพระคัมภีร์เป็ นการส่ วนตัวและท่องจาข้อพระธรรม และ
เขาเริ่ มมีเวลาที่จะสงบใจอธิ ษฐานต่อพระเจ้าเป็ นส่ วนตัว
เจอรี่ เจริ ญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว ในไม่ชา้ คนอื่น ๆ ในชั้นก็สังเกตเห็น และเริ่ มสอบถามว่า
ทาไมชีวติ เจอรี่ จึงมีความเจริ ญเติบโตรวดเร็ วถึงปานนั้น เมื่อข้าพเจ้าอธิ บายให้เขาทราบ คนอื่นต่างแสดง
ความจานงที่จะกระทาเช่นนั้นด้วย ในไม่ชา้ เราก็มีคนหนุ่ม ๆ ที่เข้มแข็ง ซึ่ งกาลังสาแดงให้เห็นถึง
ลักษณะของการเป็ นสาวกที่แท้จริ งอีกหลายคน
เจอรี่ เริ่ มช่วยเหลือเด็กหนุ่มคนอื่น และในไม่ชา้ “กระบวนการแตกตัว” ก็เกิดขึ้นตลอดทั้งกลุ่ม
ความคิดเช่นนี้ปรากฏอยูใ่ น “จงมอบคาสอนเหล่านั้นซึ่ งท่านได้ยอนจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคน
ไว้กบั คนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ดว้ ย” (2 ทิโมธี 2:2) อัครสาวกเปาโลสัง่ ทิโมเธี ยวให้สอนคน
ที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นต่อไป
เมื่อข้าพเจ้าเพิ่งพบกับชายหนุ่มคนหนึ่ง เพื่อจะอบรมกันในการดาเนินชีวิตอย่างชอบธรรม และ
เป็ นพยานอย่างเกิดผลท่านคิดว่าข้าพเจ้าจะมีความพึงพอใจหรื อไม่หาเขามาหาข้าพเจ้าและบอกแก่
ข้าพเจ้าว่า เขาได้นาบางคนมาหาพระคริ สต์
ไม่เลย ข้าพเจ้าย่อมมีความดีใจแต่ยงั ไม่พึงพอใจ ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งการให้เขาเพียงแต่สามารถนา
คนบางคนมาเชื่ อพระเยซูคริ สต์แต่ตอ้ งการให้เขาสามารถสอนคนเหล่านั้นให้เจริ ญเติบโตขึ้นตามหลัก
ของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ดว้ ย
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เมื่อเขาเริ่ มต้นทาเช่นนั้นข้าพเจ้าพึงพอใจหรื อ?
เปล่าเลย ข้าพเจ้าดีใจแต่ยงั ไม่พึงพอใจ ข้าพเจ้าต้องการให้เขาสนิทสนมกับคนที่เขาพามาเชื่อ
จนกระทัง่ คน ๆ นั้นสามารถให้พระเจ้าใช้เป็ นผูน้ าคนอื่นมาหาพระองค์ได้
คราวนีข้ ้ าพเจ้ าพอใจแล้ วใช่ ไหม?
ไม่ใช่ ข้าพเจ้ายังต้องการให้คน ๆ นั้นสามารถชวนคนใหม่ได้เช่นเดียวกันด้วย
คราวนี้ขา้ พเจ้าพอแล้วใช่ไหม? ใช่ เพราะว่านัน่ จะเป็ นหลักฐานอย่างชัดเจนแก่ขา้ พเจ้าว่า ชาย
คนที่ขา้ พเจ้าช่วยเหลือในตอนแรกเริ่ มนั้น ได้ซาบซึ้ งในคาสอนเต็มเปี่ ยม
ข้าพเจ้าอยากจะขอยกตัวอย่างให้เห็น สมมุติวา่ ข้าพเจ้าช่วยวิเชียร ในชีวติ คริ สเตียนของเขา และ
วันหนึ่งเขานาเอนกมาเชื่ อพระคริ สต์ บัดนี้ขา้ พเจ้าก็รู้วา่ วิเชียรเจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ในชีวติ คริ สเตียน
ถึงขั้นสามารถนาผูอ้ ื่นมาเชื่อพระคริ สต์ได้แล้วแต่ขา้ พเจ้ายังคงไม่รู้วา่ เขารู ้วธิ ี ติดตามผลในอันที่จะช่วย
ให้เอนกเจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่หรื อไม่
ตราบใดที่เอนกยังไม่เริ่ มเป็ นผูใ้ หญ่และสามารถนาบางคนมาเชื่อพระคริ สต์ ตราบนั้นข้าพเจ้าก็
ยังไม่แน่ใจว่าวิเชียรรู ้วธิ ี ที่จะอบรมเอนกให้เป็ นผูน้ าคนอื่นมาเชื่อพระคริ สต์ และรู้วธิ ี ติดตามผลในอันที่
จะช่วยให้เอนกเจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่หรื อไม่ เมื่อเอนกมาหาวิเชียรและกล่าวว่า “ผมได้นาคนหนึ่งมา
เชื่อพระคริ สต์” นัน่ แหละ ข้าพเจ้าจึงรู ้วา่ การที่ขา้ พเจ้าอบรมสั่งสอนวิเชียรไปนั้นได้ผล
ในกรณี เช่นนี้ก็คือ ข้าพเจ้าเลอรอยสอนวิเชียร วิเชียรสอนเอนก เอนกสอนวิวฒั น์ ดังนั้นถ้า
ข้าพเจ้ายังไม่ได้เห็นวิวฒั น์ขา้ พเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าข้าพเจ้าอบรมสั่งสอนวิเชียรได้ผลอย่างสมบูรณ์หรื อไม่
ถ้าท่านสามารถจับความคิดนี้ ได้ จะทาให้ความเป็ นผูน้ าของท่านเกิดผลและได้ประสบการณ์อย่างมาก
เกินความนึกฝันของท่าน ขอให้ไตร่ ตรองพระธรรม 2 ทิโมธี 2:2 สักพักหนึ่งและทูลขอให้พระเจ้าจง
เพิ่มพูนชีวติ ของท่าน
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บทที่ 12 ศิลปการพูด
ศิลปะการพูดเป็ นส่ วนสาคัญประการหนึ่งของการเป็ นผูน้ าผูน้ าจะต้องอยูต่ ่อหน้าสมาชิ กบ่อย ๆ
เขาอาจจะต้องประกาศเรื่ องต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบ ต้องสอนบทเรี ยน แนะนาผูเ้ ทศนาหรื อกล่าวถ้อยคา
สั้น ๆ ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่กล่าวมานี้หรื อเรื่ องอื่น ๆ เขาจะต้องพยายามทาให้ผฟู้ ังเข้าใจ
ท่านจะเตรี ยมตัวให้พร้อมได้อย่างไร? ท่านจะรวบรวมความคิดอะไรบ้างที่จะทาให้ผฟู ้ ังเกิด
ความประทับใจ มีกฎเกณฑ์อะไรบ้างควรจะทาตาม ซึ่ งจะช่วยท่านบรรลุวตั ถุประสงค์ของท่าน? ข้าพเจ้า
ใคร่ ขอเริ่ มต้นด้วยการแบ่งปั นประสบการณ์ส่วนตัวสักอย่างหนึ่ง
ข้าพเจ้ากับภรรยากาลังเดินไปตามถนนในเมืองเล็ก ๆ ในตอนเช้าวันอาทิตย์เมื่อประมาณ 20 ปี
มาแล้ว ข้าพเจ้าทางานกับทางกการรถไฟ ซึ่ งนาข้าพเจ้าจากบ้านไปยังเมืองต่าง ๆ ตามเส้นทางนั้นอยู่
บ่อย ๆ และภรรยาของข้าพเจ้าได้มาร่ วมพักผ่อนสุ ดสัปดาห์กบั ข้าพเจ้า เราไปถึงสุ ดปลายทางโดยไม่ได้
ทาอะไร และขณะที่เราเดินไปตามถนนนั้น เราได้ยนิ เสี ยงระฆังของโบสถ์ดงั ขึ้น
ข้าพเจ้าพูดอย่างติดตลกว่า “ไปโบสถ์กนั เถอะ”
เธอรู ้สึกแปลกใจเล็กน้อย และกล่าวว่า “ไปทาไม?”
“ไม่รู้ซี” ข้าพเจ้าตอบ “คนเป็ นจานวนมากเขาไปโบสถ์กนั และเราไม่มีอะไรทาจนกว่าจะถึง
เวลาอาหารกลางวัน”
“ตกลง” ข้าพเจ้าตอบ “จะไปที่ไหนล่ะ?”
“ที่ไหนก็ได้ ที่โน่นเป็ นไง?” ข้าพเจ้าชี้มือไปที่โบสถ์ฝั่งตรงข้าม
ดังนั้นเราจึงเข้าไปและนัง่ ลง เป็ นธรรมดาเรารู ้สึกตื่นสถานที่เล็กน้อย แต่เราก็คอยดูวา่ จะมีอะไร
เกิดขึ้น เราเข้ามาที่นี่ก็เพื่อหาความแปลกใหม่ให้กบั ชีวติ เมื่อพิธีเทศน์เริ่ มตามมา เราทั้งสองกลับรู ้สึก
สนใจอย่างจริ งจัง ข้าพเจ้าไม่ได้สนใจเรื่ องที่เขาพูด (แม้ภายหลังเรารู ้วา่ เขาได้เทศนาพระกิตติคุณ) แต่สิ่ง
ที่ดึงดูดความสนใจเราคือ ลีลาเทศนาของเขา มีขอ้ เด่นอยู่ 2 ประการ เขาสามารถบอกผูฟ้ ั งได้วา่ เขากาลัง
พูดเกี่ยวกับอะไร และเรื่ องที่เขาเทศน์น้ นั มีความมุ่งหมายอย่างไร
ก่อนหน้านั้นเราเคยไปโบสถ์ และเคยได้ฟังนักเทศน์คนอื่น ๆ เทศนามาบ้างแล้ว แต่เพิ่งจะพบ
นักเทศน์ผนู้ ้ ี เป็ นคนแรกที่มีคุณสมบัติท้ งั 2 ประการดังกล่าว นักเทศน์บางคนที่ขา้ พเจ้าเคยฟังดูเหมือนว่า
จะรู ้เรื่ องที่เขากาลังเทศนา แต่เขาไม่ได้พดู ชี้ชดั ลงไปว่าอะไรผิดอะไรถูก คือดูเหมือนเขาจะไม่ได้แสดง
ว่าเรื่ องที่เขาเทศน์น้ นั มีความมุ่งหมายประการใด นักเทศน์บางคนก็แสดงความมุ่งหมาย แต่ดูเหมือนเขา
จะไม่รู้วา่ เขากาลังเทศน์เกี่ยวกับเรื่ องอะไร
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สิ่ งทีจ่ าเป็ นในการพูด
ตลอดเวลาหลายปี ที่ขา้ พเจ้าได้ฟังคาเทศนามา
ข้าพเจ้ายิง่ เห็นว่าคุณสมบัติท้ งั สองประการ
ดังกล่าวเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ ในการพูด
ประการแรก รู ้หวั ข้อเรื่ องที่ท่านจะพูด ในอันที่จะทาให้ผฟู ้ ังเกิดความศรัทธาในตัวท่าน
ท่านจะต้องศึกษาและตระเตรี ยมเรื่ องที่จะพูดอย่างละเอียดรอบคอบ จงทาการบ้านของท่าน หากผูฟ้ ัง
ตระหนักแน่วา่ ท่านมีความรู ้ซ้ ึ งในเรื่ องที่ท่านพูด
และการพูดครั้งนี้ เป็ นการแบ่งปั นความรู ้ของท่าน
บางส่ วนเท่านั้น ผูฟ้ ังจะเกิดความศรัทธาและเชื่อมัน่ ในตัวท่าน
ประการที่สอง พูดตามที่ท่านมุ่งหมาย โดยปกติประการแรกจะนาไปสู่ ประการที่สอง ท่าน
จะต้องมีความมัน่ ใจก่อน ผูอ้ ื่นจึงจะเกิดความมัน่ ใจตามได้ นี่คือสิ่ งหนึ่งที่ทาให้พระราชกิจของพระเยซู
คริ สต์มีชื่อเสี ยงโดดเด่น มีผกู ้ ล่าวว่าพระองค์ตรัส “ดุจผูม้ ีอาชญา หาเหมือนพวกอาลักษณ์ของเขาไม่”
(มัทธิว 7:29) พวกอาลักษณ์เป็ นเหมือนเด็กนักเรี ยนท่องจาบทเรี ยน พระเยซูพดู ด้วยอานาจอาชญา
และเฉียนขาดซึ่งทาให้ผฟู้ ังตะลึงงัน
เหตุการณ์อื่นในพระคริ สตธรรมใหม่ พิสูจน์ให้เห็นถึงความจริ งดังกล่าวนี้ อัครสาวกเปาโลกับ
บาระนาบา ขณะรับใช้พระเจ้าที่เมืองอีโคนีอมั “ที่เมืองอีโคนี อมั ก็เช่นเดียวกัน คือเปาโลกับบารบาบัส
ได้เข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิว กล่าวสั่งสอนเป็ นที่จบั ใจจนพวกยิวและชนชาติกรี กเป็ นอันมากได้
เชื่อถือ” (กิจการ 14:1) มีขอ้ น่าสังเกตว่าพระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่หลายฉบับแปลคาว่า “เป็ นที่จบั ใจ” ต่าง
ๆ กัน อย่างเช่นบางฉบับแปลว่า “เขาทั้งสองพูดอย่างมีผลมาก” บางฉบับว่า “เขาพูดอย่างเฉี ยบขาด” บาง
ฉบับก็วา่ “และพูดดีมาก” บางฉบับว่า “และพูดด้วยอานาจ”
ขอให้ไตร่ ตรองคาเหล่านั้นให้ดี ความจริ ง ข้าพเจ้าได้อ่านข้อพระธรรมข้อนี้มาแล้วหลายครั้ง
ก่อนที่จะสังเกตเห็นคาว่า “เป็ นที่” และเป็ นที่จบั ใจ! ไม่ใช่เพียงถ้อยคาที่เขากล่าว แต่เป็ นวิธีการหรื อลีลา
การพูดของเขาด้วย
บทเรี ยนนี้กระจ่างชัด พระวิญญาณบริ สุทธิ์ กาลังทรงชี้ให้เราเห็นว่าลีลาท่าทางที่เราแสดงออก
เพื่อประกอบการพูดนั้นเป็ นสิ่ งจาเป็ น ผูท้ ี่ไม่รู้จกั ศิลปการพูด จะพูดด้วยน้ าเสี ยงที่ราบเรี ยบเสมอกัน
หมด ซึ่ งในไม่ชา้ ผูฟ้ ังก็รู้สึกง่วงนอน แต่ผนู ้ าคนที่อยูใ่ นโบสถ์แห่งที่ขา้ พเจ้าเคยไปเมื่อ 20 ปี ก่อนนั้น
ไม่ได้ทาให้ขา้ พเจ้าเกิดความรู ้สึกง่วงนอนแต่ประการใด เขาดึงดูดความสนใจของข้าพเจ้าอยูเ่ สมอ เขารู ้
ว่ากาลังพูดถึงเรื่ องอะไร และแสดงให้รู้วา่ เรื่ องที่เขาพูดนั้นมีความมุ่งหมายอย่างไร

137

เนือ้ หาสาระ
เอาละ ท่านบอกว่าข้าพเจ้ามีความมัน่ ใจ แต่ขา้ พเจ้าจะจัดเนื้อหาสาระที่ขา้ พเจ้าจะพูดอย่างไรจึง
จะทาให้ผฟู ้ ังเกิดความสนใจ และเกิดประโยชน์สมดังความมุ่งหมายของข้าพเจ้า? เมื่อข้าพเจ้าได้ฟัง
นักเทศน์ ซึ่ งเทศนาอย่างจับใจ ข้าพเจ้าได้รับความรู้ 2 ประการ
ประการแรก เทศนาพระคาของพระเจ้า ที่กล่าวนี้มิได้หมายความว่าท่านเทศน์โดยใช้พระ
คริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นส่ วนประกอบคาเทศน์ของท่านเท่านั้น จะต้องมากกว่านั้น คาเทศนาของท่าน
จะต้องอาศัยพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นบรรทัดฐาน เพราะจะทาให้คาเทศนาของท่านมีรสชาด น่าฟัง
และมีอานาจ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงใช้พระแสง (ดู เอเฟซัส 6:17) ของพระองค์ทิ่มแทงจิตสานึกและ
จิตใจของเรา “เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตาย และทรงพลานุภาพอยูเ่ สมอ คมยิง่ กว่าดาบสอง
คมใด ๆ แทงทะลุกระทัง่ จิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัย
ความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย” (ฮีบรู 4:12)
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงใช้พระคาทาลายกาแพงที่ขวางกั้นความศรัทธาและการเชื่ อฟัง “พระ
เจ้าตรัสว่า ถ้อยคาของเราไม่เหมือนไฟหรื อ หรื อเหมือนค้นที่ทุบหิ นให้แตกเป็ นชิ้น ๆ” (เยเรมีห์ 23:29)
เหตุฉะนั้นจงมีความมัน่ ใจที่จะปรุ งรสชาดคาเทศน์ของท่านด้วยพระคาของพระเจ้า
ท่านเรี ยนรู ้ความสาคัญประการที่สองของการพูดได้จากพระชนม์ชีพของพระเยซู การเล่าเรื่ องก็
ดี การใช้อุทาหรณ์เปรี ยบเทียบก็ดี พระเยซูทรงเป็ นนักเล่าเรื่ องชั้นเอก
“ไม่มีใครพูดเหมือนชายผูน้ ้ ี ”
“จงมองดู ผูห้ ว่านพืชกาลังตั้งหน้าตั้งตาหว่าน”
“หญิงคนหนึ่งมีเงินเหรี ยญอยูอ่ นั หนึ่ง”
“ชายคนหนึ่งมีลูกชายสองคน”
“แผ่นดินของพระเจ้าเปรี ยบเสมือน...”
จงใช้คาอุปมาหรื อเล่าเรื่ องเพื่อช่วยให้ผฟู ้ ังของท่านเข้าใจถึงจุดที่ท่านกาลังจะเน้นและข้อพระ
ธรรมที่ท่านกาลังใช้ ข้าพเจ้าใคร่ ขอยกตัวอย่างสักเรื่ องหนึ่ง
เมื่อไม่นานมานี้ ข้าพเจ้าได้รับเชิ ญให้ไปเทศนาเรื่ องวิธีนาพระวจนะของพระเจ้ามาใช้ในชีวติ
ของเรา จุดหนึ่งที่ขา้ พเจ้าเน้น คือเราจะต้องเรี ยนรู ้ที่จะใคร่ ควรญหรื อภาวนา พระวจนะของพระเจ้า
“แหม ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริ ง ๆ เป็ นคาภาวนาของข้าพระองค์วนั ยังค่า” (เพลงสดุดี
119:97) ข้าพเจ้าอธิ บายโดยเรื่ องดังนี้
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หากท่านมาที่บา้ นของเราในตอนเย็น เราจะคุยกับท่านสักครู่ หนึ่ง จากนั้น ข้าพเจ้าอาจจะถามว่า
อยากจะชมส่ วนอื่น ๆ ของบ้านไหม เมื่อท่านเริ่ มลงไปดูช้ นั ล่าง ข้าพเจ้าอาจจะไม่ยอมเปิ ดไฟ และใช้
เทียนเล่มเล็ก ๆ ส่ องให้ท่านดู ท่านจะไปห้องนั้นห้องนี้และเพ่งดูท่ามกลางความมืดมน และในไม่ชา้
ท่านจะหวนกลับขึ้นมาบนบ้านชั้นบนตามเดิม
“ท่านเห็นอะไรบ้าง?” ข้าพเจ้าจะถาม
“ผมเห็นห้องหนึ่งมีโต๊ะปิ งปองอยูห่ นึ่งตัว, ห้องพักผ่อน, ห้องนอน และเห็นอีกห้องหนึ่งคล้าย
ๆ กับถ้ าเล็ก ๆ ของสัตว์หรื อห้องสมุดอะไรสักอย่างหนึ่ง”
“ถูกต้อง” ข้าพเจ้าจะตอบ “ห้องชั้นล่างก็มีเพียงแค่น้ นั แหละ”
คราวนี้ เราทั้งสองจะลงไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง เปิ ดไปหมดทุกดวง นัง่ พักผ่อนให้สบายและมอง
ไปรอบ ๆ ห้องท่านจะได้เห็นห้องนั้นจัดตกแต่งและประดับประดาไว้อย่างสวยงาม เป็ นสัดส่ วนอย่างมี
ศิลป์ คาถาม : ท่านเห็นห้องพักผ่อนด้วยเทียนเล่มเล็ก ๆ เล่มนั้นหรื อ? คาตอบ : ใช่ แต่ท่านเห็นตาม
สภาพที่เป็ นจริ งหรื อเปล่า? เปล่าเลย ท่านเห็นจริ งเมื่อเราเปิ ดไปทุกดวงแล้วนัง่ ลง และใช้เวลาพินิจ
พิจารณาความงดงามของห้องต่างหาก
อุทาหรณ์เรื่ องนี้ แสดงให้เห็นกับความแตกต่างระหว่างการอ่านพระคาของพระเจ้ากับการ
ใคร่ ครวญหรื อภาวนาพระคาของพระเจ้า บ่อยครั้งการอ่านพระวจนะของพระเจ้าอาจคล้ายกับการเดินดู
บ้านอย่างรี บ ๆ ด้วยเทียนเล่มเดียว ก็ได้แค่ดูผา่ น ๆ เท่านั้นไม่ได้เห็นอะไรอย่างลึกซึ้ ง แต่ความมัง่ คัง่ ของ
พระวจนะของพระเจ้า คือความล้ าลึก ความสละสลวย ความมหัศจรรย์ และความสง่างาม จะปรากฏให้
เห็นได้ก็แต่เฉพาะเมื่อเราใช้เวลาที่จะนัง่ อยูก่ บั พระวจนะของพระองค์ ใคร่ ครวญอยูใ่ นสมองของเรา
และขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเปิ ดเผยความล้ าลึกของพระวจนะนั้นให้เราได้เข้าใจ
จากที่กล่าวมา พอจะวางแบบอย่างได้ดงั นี้
1. เน้นจุดสาคัญ : ภาวนาพระคาของพระเจ้า
2. เน้นพระวจนะของพระเจ้า : จากเพลงสรรเสริ ญ 119:97
3. ยกอุทาหรณ์ : เรื่ องเทียนเล่มเดียว-เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างการอ่านกับ
การ
ภาวนา ถ้าท่านมีคาเทศนาที่ตอ้ งาการจะเน้นสามหรื อสี่ จุด ท่านก็ใช้วธิ ี การนี้ ซึ่ ง 3 หรื อ 4 ครั้ง
หลังจากที่ท่านกล่าวคานาแล้วท่านก็เน้นจุดที่ท่านต้องการได้เลย ตัวอย่าง
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วิธีทจี่ ะทาให้ ชีวติ ของเราเต็มเปี่ ยมไปด้ วยพระวจนะของพระเจ้ า
1. ศึกษาพระคา
ก.พระคัมภีร์-สุ ภาษิต 2:1-5,กิจการ 17:11
ข. ยกอุทาหรณ์ – บุคคลผูเ้ สาะแสวงหาขุมทรัพย์จะต้องขุดให้ลึก เพราะเขาย่อมจะไม่พบ
วัตถุที่มีค่าเรี่ ยราดอยูต่ ามพื้นดิน
2. ท่องจาพระคัมภีร์
ก. พระคัมภีร์ – โลโลสี 3:16, สุภาษิต 7:13, พระบัญญัติ 6:6-7
ข.อุทาหรณ์ – เชลยศึกชาวเวียดนาม ผูซ้ ่ ึ งจดจาพระคาของพระเจ้าสามารถใช้พระวจนะนั้น
หนุนใจตนเองให้สามารถสู ้ทนต่อความทารุ ณของทหารเวียดนามเหนื อ และช่วยเหลือคนอื่น ๆ ด้วย
3. ภาวนาพระคา
ก.พระคัมภีร์ – เพลงสดุดี 119:97, เพลงสดุดี 1:2-3, โยชูวา 1:8
ข.อุทาหรณ์- เรื่ องเทียนเล่มเดียวดังกล่าวมาแล้ว
4. สรุ ป
แสดงวิธีการจดจาข้อพระคัมภีร์
หรื อวิธีศึกษาพระคัมภีร์ที่เขาสามารถใช้ดว้ ยตนเองใน
ชีวติ ประจาวัน
ขอให้สังเกตว่าตลอดทั้งเรื่ องมีพระวจนะของพระเจ้าเป็ นจุดศูนย์กลาง เรื่ องเล่าหรื ออุทาหรณ์
เป็ นส่ วนประกอบ เพื่อให้ชีวติ ชีวาเล็กน้อยเท่านั้นในตอนจบ เป็ นเพียงการสาธิ ตให้เห็นถึงวิธีที่จะทา
บางสิ่ งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่ องเรื่ องนั้น จงหมัน่ ใช้วธิ ี น้ ีทุกครั้งที่ท่านเทศน์ นักเทศน์หลายคนเทศนาได้
อย่างดีและท้าทายยิง่ และทาให้เราปรารถนาที่จะปฏิบตั ิตามทุกอย่าง แต่อนิจจานักเทศน์เหล่านั้นไม่ได้
พูดอะไรเลยเกี่ยวกับว่าจะทาตามวิธีน้ นั ได้อย่างไร ฉะนั้นผูน้ าจึงควรจะต้องรู ้จกั วิธีสาธิ ตให้ผฟู ้ ังเห็นถึง
วิธีที่จะ “นาไปปฏิบตั ิได้อย่างไร” เกี่ยวกับเรื่ องที่เทศน์
เมื่อท่านใช้เล่าเรื่ องยกตัวอย่างหรื ออุทาหรณ์ จงแน่ใจว่าท่านได้เลือกเรื่ องที่ผฟู ้ ังคุน้ เคยสามารถ
เข้าใจและเห็นจริ งเห็นจังตามได้ ชาวนาอาจจะเห็นสิ่ งต่าง ๆ แตกต่างจากคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ฉะนั้นเราจึงไม่ควรยึดอุทาหรณ์เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอย่างตายตัว แต่ควรดัดแปลงให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
อุทาหรณ์เรื่ องหนึ่งที่ขา้ พเจ้าเคยใช้ในสิ งคโปร์ เป็ นบทเรี ยนอย่างดี
ที่ไม่ควรจะทาตามคือ
ข้าพเจ้าพยายามที่จะเน้นประเด็นที่ขา้ พเจ้าต้องการ ด้วยการเล่าเรื่ องเด็กหนุ่มสองคนในมลรัฐเนวาด้า ซึ่ ง
เกือบจะเสี ยชีวติ เพราะอากาศหนาวจัดขณะขี่จกั รยานฝ่ าพายุหิมะ ผูฟ้ ังไม่เคยได้ยนิ ชื่อเนวาด้าไม่เคยเห็น
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หิ มะ และไม่สามารถจินตนาการได้วา่ คนที่ตายเพราะความหนาวนั้นเป็ นอย่างไร ข้าพเจ้าจึงต้องรี บ
เปลี่ยนไปพูดเรื่ องเด็กหนุ่มชาวฮีบรู 3 คนในเตาหลอมที่ไฟกาลังลุกโพลงอยู่ ทั้งนี้เนื่ องจากว่าสิ งคโปร์
เป็ นเมืองร้อน
เอาชนะความประหม่ า
อุปสรรคสาคัญของการพูดที่จะต้องเอาชนะให้ได้คือ ความประหม่า ข้าพเจ้ารู ้ดีเพราะเคย
ประสบปั ญหาเรื่ องนี้มาแล้ว ความจริ งแล้วไม่วา่ ข้าพเจ้าจะเป็ นพยานส่ วนตัวหรื อพูดในกลุ่ม ข้าพเจ้า
พบว่าลาคอของข้าพเจ้าแห้งผาก มือชุ่มไปด้วยเหงื่อ ข้าพเจ้าพยายามระงับความประหม่า แต่ไม่ได้ผล
ข้อพระธรรมข้อหนึ่งที่ทาให้ขา้ พเจ้าสบายใจเกี่ยวกับปั ญหาเรื่ องนี้ คือ “แต่ในใจของท่าน จงเคารพนับ
ถือพระคริ สต์วา่ เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จงเตรี ยมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่
ถามท่านว่า ท่านมีความหวังใจเช่นนี้ ดว้ ยเหตุผลประการใด แต่จงตอบด้วยใจสุ ภาพและด้วยความนับ
ถือ” (1 เปโตร 3:15)
ขอให้สังเกตเปโตรกล่าวว่า “ด้วยใจสุ ภาพและด้วยใจยาเกรง” เหตุฉะนั้น ถ้าท่านรู ้สึกตก
ประหม่า จงชื่ นชมยินดีเถิด ท่านเป็ นผูท้ ี่ใช้ได้ ถ้าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราวางโตโอ้อวด และมี
ความรู ้สึกว่า เรามีคุณสมบัติที่ดีในด้านสติปัญญาและความเข้มแข็ง พระองค์ก็คงจะได้ตรัสเช่นนั้นแล้ว
เมื่อท่านเริ่ มรู ้สึกว่าท้องไส้ปั่นป่ วน มือไม้เริ่ มสั่นเข่าชักกระตุกนิด ๆ และลาคอแห้งผาก เมื่อนั้นท่านจง
คุกเข่าลงอธิ ษฐานต่อพระเจ้าทูลขอความเมตตากรุ ณาและความเข้มแข็งจากพระองค์ และนัน่ แหละเป็ น
โอกาสที่พระองค์จะทรงใช้เรา
“แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน
เดชของเราก็มีฤทธิ์ ข้ ึนเต็มขนาดที่นนั่ ” เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า
เพื่อฤทธิ์เดชของพระคริ สต์จะได้อยูใ่ นข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริ สต์ขา้ พเจ้าจึงชื่นใจใน
บรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า ในการประทุษร้ายต่าง ๆ ในความยากลาบากในการถูกข่มเหง ในความ
อับจน เพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้น” (2 โคริ นธ์ 12:9-10)
บ่อยครั้งที่ขา้ พเจ้าต้องพูดแก่ผฟู ้ ังที่ไม่ค่อยเป็ นมิตร บางครั้งข้าพเจ้าไปพูดในวิทยาลัยตามใน
โรงเรี ยน หรื อในการประชุ มในสหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักศึกษาบางคนมาร่ วมประชุ มเพื่อจะพยายาม
หาทางจับผิดข้าพเจ้า และบางคนก็โต้แย้งปฏิเสธเรื่ องราวในพระกิตติคุณ ข้าพเจ้าได้ความรู้สองประการ
มาด้วยความยากลาบาก เป็ นความรู ้ที่จะช่วยให้เราสามารถเอาชนะความประหม่าได้
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ประการแรก เมื่อท่านกาลังพูดถึงเรื่ องที่ยดึ หลักพระวจนะของพระเจ้าอย่างเหนียวแน่นท่าน
ก็ได้เปรี ยบ ซึ่ งควรจะทาให้ท่านมีความกล้าหาญอย่างดานิเอล การได้เปรี ยบที่วา่ นี้ก็คือสิ่ งที่ท่านกาลัง
กล่าวนั้นเป็ นความจริ ง ไม่วา่ ผูฟ้ ังจะเชื่อหรื อไม่ก็หาไม่เปลี่ยนแปลงความจริ งไม่แต่อย่างใด ความจริ งก็
ยังคงเป็ นความจริ งอยูน่ นั่ เอง พระเยซูตรัสว่า “คาของพระองค์เป็ นความจริ ง” (ยอห์น 17:17) อัครสาวก
เปาโลกล่าวถึง “คาแห่งความจริ งของกิตติคุณ (โคโลสี 1:5) ทุกสิ่ งทุกอย่างในโลกล้วนเป็ นอนิจจัง
ทั้งนั้น แต่ยงั มีสิ่งหนึ่งที่เที่ยงแท้ สิ่ งนั้นคือพระวจนะของพระเจ้า “ท่านทั้งหลายได้บงั เกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่
จากพันธุ์มตะแต่จากพันธุ์อมตะ คือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงมีชีวติ และดารงอยู่ เพราะว่า
บรรดาเนื้ อหนังก็เป็ นเสมือนต้นหญ้า และบรรดาศักดิ์ศรี ของเขาก็เป็ นเสมือนดอกหญ้า ต้นหญ้าเหี่ ยว
แห้งไป และดอกก็ร่วงโรยไป แต่พระวจนะของพระเจ้ายัง่ ยืนอยูเ่ ป็ นนิ ตย์ พระวจนะนั้นคือข่าวประเสริ ฐ
ที่ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบแล้ว” (1 เปโตร 1:23-25)
ประการที่สอง คือยิม้ สื่ อสัมพันธ์ที่ดีที่สุดระหว่างบุคคลสองคน คือการยิม้ ยิม้ ช่วยให้ท่าน
หายประหม่า และทาให้ผฟู ้ ังรู ้สึกเป็ นกันเอง แต่ก็หาใช่จะทาได้ง่าย ๆ ไม่ เหมือนอย่างที่ขา้ พเจ้าได้กล่าว
ไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้ความรู ้สึกนี้มาด้วยความยากลาบาก
ระหว่างที่ลอร์ น แซนนี่, วอลท์ เฮนริ ชเซ่น, และข้าพเจ้าเดินทางรับใช้พระเจ้าอยูแ่ ถบมหาสมุทร
แปซิ ฟิคแถบทวีปอเมริ กาเหนือ เมื่อมาถึงมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอรี กอน ข้าพเจ้ารู ้สึกประหลาดใจที่ได้
เห็นป้ ายใหญ่มากอยูท่ ี่หอประชุมมหาวิทยาลัยแห่งนั้นมีขอ้ ความว่า “เลอรอยกาลังมาแล้ว” ข้าพเจ้ารู้สึก
ประหม่าขึ้นทันที ข้าพเจ้าเพิ่งจะทราบ เมื่อตอนที่เราประชุมกันในคืนนั้นเองว่า คนกลุ่มหนึ่งกาลังรอ
คอยที่จะ “ถลกหนัง” ข้าพเจ้า เมื่อเลอรอยมาถึงพวกเขาก็นงั่ คอยพร้อมอยูแ่ ล้ว
การประชุมจัดขึ้นในห้องเรี ยนใหญ่ มีบลั ลังก์สาหรับพูดอย่างดี 1 ตัว เมื่อข้าพเจ้าไปถึงก็เกิด
ความรู ้สึกประหม่าและหวัน่ ใจ พิธีกรเริ่ มดาเนินการประชุ มและเชิญข้าพเจ้าขึ้นไปปาฐกถาข้าพเจ้ามองดู
ผูฟ้ ังซึ่ งนัง่ หัวสลอนไปหมด ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเริ่ มต้นพูดด้วยความเคร่ งขรึ ม-ไม่ยมิ้ และพูดอย่างหนัก
แน่นชัดเจนข้าพเจ้ารู ้สึกแปลกใจมากที่เห็นผูฟ้ ังนัง่ ฟังด้วยความสนใจเป็ นอย่างมาก
และเมื่อเราเปิ ด
โอกาสให้ซกั ถาม ผูฟ้ ังต่างก็ซกั ถามด้วยความสนใจอย่างแท้จริ ง
หลังจากเลิกประชุมแล้ว พวกนักศึกษาได้เดินออกมาข้างหน้าจับมือกับข้าพเจ้า และกล่าวว่า
“สรรเสริ ญพระเจ้า อาจารย์เทศนาพระคาของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนจริ ง ๆ ขอบคุณสาหรับการมาเยือน
ครั้งนี้” นับเป็ นครั้งแรกที่ขา้ พเจ้านอนยิม้ กริ่ มตลอดคืน
ระหว่างเดินทางกลับที่พกั ลอร์ นกล่าวแก่ขา้ พเจ้าว่า “คุณควรจะยิม้ บ้างสักเล็กน้อย มันจะช่วย
ทาให้ที่ประชุมรู ้สึกอบอุ่น” ข้าพเจ้ารู ้วา่ เขาพูดถูก และได้รับบทเรี ยนอันมีค่าอีกบทหนึ่ง
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องค์ ประกอบทีส่ าคัญ
การอธิษฐานเป็ นองค์ประกอบที่จาเป็ นของการเตรี ยมเรื่ องที่จะพูดและการพูด
จงอธิษฐาน
ก่อนที่ท่านจะเตรี ยมเรื่ องและจงอธิ ษฐานก่อนที่ท่านจะเริ่ มพูด จงอธิ ษฐานขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์
โปรดประทานข้อพระธรรมและอุทาหรณ์ที่เหมาะสมแก่ท่าน
และขอให้พระองค์ทรงช่วยท่านให้
สามารถพูดด้วยฤทธิ์ อานาจของพระองค์
นี่ก็เป็ นบทเรี ยนอีกบทหนึ่งที่ขา้ พเจ้าได้รับมาด้วยความยากลาบาก ในช่วงเวลา 2 ปี ระหว่างอายุ
50-60 ปี นั้น ข้าพเจ้าอยูใ่ นทีมซึ่ งประกาศพระกิตติคุณแก่นิสิตนักศึกษาชายหญิงที่มหาวิทยาลัยพิซ
เบอร์ ก และสถาบันกาดโบไวซี คาเนกี้ เราจะเข้าไปในตอนเย็น ๆ วันอาทิตย์และทาการประกาศเผยแผ่
พระกิตติคุณพร้อมกับนัดหมาย และพูดคุยกับนักศึกษาเหล่านี้เป็ นการส่ วนตัวในระหว่างสัปดาห์
สิ่ งหนึ่งที่พวกเราเห็นพ้องต้องกันคือ อธิ ษฐานร่ วมกันก่อนการประชุมประกาศทุกครั้ง ในตอน
นั้นเรากาลังทางานร่ วมกับองค์การประกาศพระกิตติคุณแก่นิสิตนักศึกษา (แคมพัสครู เสด) และบิลล์
ไบร์ ท แห่งองค์การแคมพัสครู เสดได้ขอร้ องให้พวกเราใช้เวลาในการอธิษฐานทูลต่อพระเจ้าให้มาก
ก่อนที่เราจะไปประชุมประกาศทุกครั้ง องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงทาให้พวกเราทุกคนตระหนักถึงความ
จาเป็ นในการอธิ ษฐานก่อนไปประชุมและพวกเราก็อธิ ษฐานอย่างสม่าเสมอ พระเจ้าได้ทรงอวยพระพร
แก่เรา และในไม่ชา้ เราก็ได้คนที่กลับใจใหม่เป็ นจานวนมาก ซึ่ งกาลังร่ วมประชุมศึกษาพระคัมภีร์กบั เรา
อยูใ่ นขณะนี้ บางคนก็ร่วมทางานในทีมประกาศของพวกเรา ทุกสิ่ งทุกอย่างได้ผลเป็ นที่น่าพอใจยิง่
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าในเวลานั้นพวกเราเกิดพึงพอใจ หรื อภาคภูมิใจ หรื อมัน่ ใจเกินไป หรื ออะไร
ทานองนี้และเริ่ มอธิ ษฐานน้อยลง! ผลก็ปรากฏให้เห็นทันตาในคืนวันหนึ่ง คืนนั้นข้าพเจ้ามีงานยุง่ มาก
และคนอื่น ๆ ในทีมประกาศก็มีงานต้องทาเช่นกันด้วยเหตุน้ ีเราได้พบกันที่หอพักนักศึกษาซึ่ งเราจะต้อง
พูดเป็ นพยานอย่างรี บร้อน พวกเราคนหนึ่งอธิ ษฐานอย่างเร่ งรี บและเราต่างก็รีบไปประชุม
ข้าพเจ้าอาจบอกได้ต้ งั แต่วินาทีแรกที่เริ่ มประชุมเลยทีเดียวว่า การประชุมจะต้องล้มเหลวอย่าง
แน่นอน ผูน้ าประชุมไม่สามารถจะควบคุมการประชุมได้ ผูท้ ี่เป็ นพยานก็พดู จืดชื ดกุกกักเมื่อข้าพเจ้ายืน
ขึ้นพูด ก็ไม่ปรากฏว่าข้าพเจ้าพูดด้วยฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เลยแม้แต่นอ้ ย เป็ นการพูดที่
แห้งแล้งไม่มีรสชาด เมื่อเราปิ ดการประชุม ผูท้ ี่มาร่ วมประชุมก็ลาข้าพเจ้ากลับบ้านไป
เรามองดูกนั และกันและรู ้วา่ เราจะต้องทาอะไร เราไปที่รถยนต์ของเราและใช้เวลาอธิ ษฐานเป็ น
เวลานาน สารภาพบาปของเราต่อพระเจ้า และขอให้พระเจ้าทรงยกโทษให้แก่เรา นับแต่น้ นั มาเราไม่เคย
ละเลยในการอธิ ษฐานก่อนการประชุมเลยสักครั้งเดียว พระเจ้าทรงได้ยนิ คาอธิ ษฐษนของเราและอวย
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พระพรพระวจนะของพระองค์ต่อไป จากเหตุการณ์น้ ีทาให้เราได้รับบทเรี ยนซึ่ งเราไม่มีวนั ที่จะลืมเลือน
ไปได้เลย
“มิใช่เราจะคิดถือว่าสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่วา่ ความสามารถของเรา
มาจากพระเจ้า ผูท้ รงโปรดประทานให้เราสามารถที่จะเป็ นพันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่ อันมิใช่
ประมวลกฎ แต่เป็ นมาโดยพระวิญญาณ ด้วยว่าประมวลกฎนั้นประหารให้ตาย แต่ส่วนพระวิญญาณ
ประทานชีวติ ” (2 โคริ นธ์ 3:5-6) “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่ งได้ โดยพระองค์ผทู ้ รงเสริ มกาลังข้าพเจ้า” (ฟี ลิปปี
4:13)
__________________________
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ลักษณะการเป็ นผู้นาเป็ นสิ่ งทีส่ ามารถพัฒนาได้ จริงหรือ?
จะปั้นผู้นาขึน้ มาได้ อย่ างไร?
และใครเหมาะสมทีจ่ ะเป็ นผู้นา?
ทาไมการเป็ นผู้นาทีด่ นี ้ ันยากนักหรือ?
ตอบ : ไม่ ยาก!
เราใคร่ ขอบอกท่ านด้ วยใจจริงว่ า “ท่ านสามารถเป็ นผู้นาได้ ”
เพียงแต่ เรียนรู้ เคล็ดลับจากหนังสื อเล่มนี.้
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