วุฒภิ าวะในความเชื่อ
โดย ศจ.อุดม ทรงกาญจน์
“เพราะเหตุน้ ี เองท่านจงอุตส่ าห์จนสุ ดกาลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ....ฯลฯ” (2 เปโตร
1:5-7)
เราทุกคนย่อมเคยได้ยนิ , ได้พดู , ถึงการเพิม่ พูนคริ สตจักร การพัฒนาผูน้ า และการจาเริ ญเติบโต
กันมามากแล้ว และเมื่อพูดถึงสิ่ งเหล่านี้ หลายคนมักคิดถึงการขยายโบสถ์ การเพิ่มจานวนสมาชิก การ
ขยายกลุ่มเซลล์ ฯลฯ
แต่ในบทความนี้ จะขอพูดถึงการเพิ่มพูน ความจาเริ ญพัฒนา หรื อวุฒิภาวะ ในความเชื่อ ซึ่ง
คริ สตชนโดยทัว่ ไปและโดยเฉพาะ “ผูน้ า” จะต้องมี
เมื่อเราศึกษาเรื่ องความเชื่อในพระธรรมฮีบรู บท 11 เราจะพบว่า ความเชื่อแท้ ความเชื่อที่พระ
เจ้าทรงพอพระทัย ความเชื่อที่มีสิทธิ สมบูรณ์ในการเข้าอาณาจักรนิ รันดร์ ของพระเจ้านั้น มิใช่คาพูดง่าย
ๆ มิใช่เรื่ องธรรมดาอย่างที่คนจานวนมากเข้าใจกัน, ถือกัน, หากแต่ “ความเชื่อ” ที่รอดได้น้ นั เป็ นเรื่ องที่
ต้องคิดใคร่ ครวญด้วยจิตด้วยใจกันอย่างจริ งจังทีเดียว มิฉะนั้นจะเป็ นเช่นคาตรัสของพระเยซูที่วา่
“รับทันทีดว้ ยความปรี ดี...เลิกเสี ยในทันทีทนั ใด” (มัทธิว 13:20,21)
เหตุน้ ี จึงขอเสนอ “วุฒิภาวะในความเชื่อ” จากคาสอนของอัครทูตเปโตร ในพระธรรม 2 เปโตร
1:5-7 ที่สอนว่า ความเชื่ อนั้นจะต้องเพิ่มพูนเพิ่มเติม เจริ ญขึ้น ในธรรมประทานต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในชีวิต
อันมี “คุณธรรม” เป็ นต้น เพื่อ “ดังนั้นท่านทั้งหลายจะมีสิทธิ สมบูรณ์ที่จะเข้าในอาณาจักรนิรันดร์ ของ
พระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา” (2 เปโตร 1:11)
“ถ้าท่านทั้งหลายเพียบพร้อมด้วยของประทานเหล่านี้แล้ว ก็จะกระทาให้ท่านเกิดประโยชน์
และเกิดผลที่ได้ซาบซึ้ งในพระเยซูคริ สต์เจ้าของเรา...ท่านทั้งหลายจะมีสิทธิ สมบูรณ์ที่จะเข้าใน
อาณาจักรนิรันดร์ ...ผูใ้ ดที่ขาดธรรมเหล่านี้ก็เป็ นคนตาบอดตาสั้น...” (2 เปโตร 1: 8-11)

ความเชื่อ
ความเชื่อแท้ ความเชื่อที่พระเจ้าทรงพอพระทัย ความเชื่ อที่จะรอดได้น้ นั พอสรุ ปได้ในรู ปดาว
5 แฉก ดังนี้คือ
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1) เป้าหมายของความเชื่อ ความเชื่อแท้ตอ้ งมีเป้ าหมายหรื อศูนย์รวมอยูท่ ี่พระเจ้า ในพระเจ้า
มิใช่อยูท่ ี่อื่นใด เช่น การอัศจรรย์มะเดื่อแห้ง เป็ นต้น (มาระโก 11: 20-22, 1 โคริ นธ์ 10:31 เทียบ ฮีบรู
11:6)
2) เมล็ดพืชของความเชื่อ ความเชื่อแท้ยอ่ มมีพระคัมภีร์เป็ นเมล็ดพืชให้เกิด ให้งอกงาม และให้
เจริ ญเติบโตขึ้น (ลูกา 8: 11, 12, โรม 10:17) คนใด ที่ใด รักใคร่ สนใจในการอ่าน, ศึกษา, ภาวนา, ใน
พระวจนะ คนนั้นที่น้ นั ย่อมมีการฟื้ นใจ มีการเจริ ญเติบโต (สดุดี 19:7, กิจการ 17:11, 12, ยอห์น 4:42)
3) คูหาทีต่ ้ งั ของความเชื่ อ ความเชื่อแท้ตอ้ งออกมาจากใจจริ ง (สุ ดกาลังใจ) 1 ทิโมธี 1:5
ก่อให้เกิดความชอบธรรมในชีวติ (โรม 10:9,10) ชีวิตเริ่ มต้นออกมาจากใจ ใจเป็ นใหญ่ ใจเป็ นหัวหน้า
ถ้ามีใจเชื่อจริ ง พฤติกรรมในชีวติ ก็จะเป็ นไปอย่างที่เชื่อ (สุ ภาษิต 4:23, 1 โคริ นธ์ 14:15)
ความชอบธรรมที่ยงิ่ กว่าพวกฟาริ สี (ตามที่พระเยซูทรงเรี ยกร้อง) คือ ความชอบธรรมที่มีความ
เชื่อจากภายในจิตใจ (มิใช่เชื่อแต่ปากแสดงแต่ภายนอก) ใจจึงเป็ นที่ต้ งั ของความเชื่ อ มีความเชื่ออัน
จริ งใจ ความถดถอยเสื่ อมลงของคริ สตจักรก็มกั จะมีเหตุมาจากความเชื่อที่ไม่จริ งใจ
4) ราคาของความเชื่อ ความเชื่อแท้มีค่าสุ ดที่จะประมาณได้ เพราะเป็ นชีวติ นิรันดร์ ทาให้มี
สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า ก่อให้เกิดการยอมสละทุกสิ่ งต่อสู ้อย่างเต็มกาลังที่เพื่อรักษาความเชื่อไว้ เพราะ
มีค่าสู งยิง่ (1 เปโตร 1: 6, 9, มัทธิว 13:45, 46, 16:26, 2 ทิโมธี 4:7)
5) งานใหญ่ ของความเชื่อ ความเชื่อแท้ยอ่ มผลิตผลเป็ นความรักกระทากิจด้วยความรัก และ
“เห็น” ได้ (1 ทิโมธี 1:5, กาลาเทีย 5:6, ยากอบ 2:18) ความเชื่อที่มิได้กระทากิจอันนี้ (ไม่มีความรัก) เป็ น
ความเชื่อที่ไร้ชีวติ คนที่ไม่มีผลิตผลเป็ นความรัก ก็อยูใ่ นความตาย (1 ยอห์น 3:14)
เราต้องพิจารณาชันสู ตรตนเองว่า “ตั้งอยูใ่ นความเชื่อหรื อไม่” (และอย่างไร) เพราะความเชื่อ
เป็ นมูลฐานของผลิตผลอันดีท้ งั มวลในชีวติ “เริ่ มต้นก็ความเชื่อ สุ ดท้ายก็ความเชื่ อ...คนชอบธรรมจะมี
ชีวติ ดารงอยูใ่ นความเชื่อ” และ “ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลย...”
สาวกมักจะต้องการมีความเชื่ อมาก ๆ แต่พระเยซูตอ้ งการความเชื่อทีม่ ีชีวติ “เหมือนเมล็ดพืช”
(ลูกา 17:5, 6 เทียบ ยากอบ 2:17, 26)

คุณธรรม
“เอาคุณธรรมเพิม่ ความเชื่ อ”
คุณธรรม หมายถึงสภาพคุณความดีต่าง ๆ ที่มนุษย์จะต้องมี ในธุ รกิจการงาน และในสังคม (ซึ่ ง
อาจจะมีได้ในคนทัว่ ไป แม้วา่ เขาจะมิได้เชื่ อในพระเจ้า) สาหรับผูเ้ ชื่อในพระเจ้าแล้ว ยิง่ จาเป็ นที่สุด
เพราะพระเจ้าทรงสร้างเราใหม่ให้ทาการดีมีคุณธรรม เหตุน้ ีท่านยากอบจึงกล่าวด้วยสาเนียงหนักแน่น
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ว่า จงสาแดงความเชื่อออกมาให้ “เห็น” คือเห็นคุณธรรมต่าง ๆ จากการประพฤติปฏิบตั ิ ท่านเปรี ยบ
ความเชื่อเหมือนร่ างกาย คุณธรรมเหมือนจิตวิญญาณ หากขาดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งก็ “ตาย” ความเชื่อกับ
คุณธรรมจึงต้องมีอยูค่ ู่กนั เหมือนร่ างกายกับจิตวิญญาณ หากบอกว่าเชื่ อแต่ไร้คุณธรรม ก็คือ “การถือ
ศาสนาแต่เปลือก”
คุณธรรมเป็ นคาที่ใช้กนั อยูอ่ ย่างกว้างขวาง แปลว่า สภาพคุณงามความดี คุณธรรมมิได้ถูกจากัด
ว่า ต้องเป็ นเรื่ องของสังคมนั้นศาสนานี้ คนที่มีคุณธรรมจึงได้รับการยอมรับและยกย่องนับถือ เมื่อ
“คุณธรรม” สามารถมีได้ในคนทัว่ ไป แต่วา่ ไม่มีในคนที่บอกว่า “เชื่อ” ในพระเจ้า จึงเป็ นเรื่ องที่เป็ นไป
ไม่ได้ นอกจากว่าเขามิได้เชื่ อจริ ง
มีคนจานวนมากที่ถือศาสนา ปฏิบตั ิตามตัวบทกฎหมายแต่ไร้คุณธรรมคนเหลานี้พระคริ สต
ธรรมถือว่า “เสื่ อมทรามอย่างร้าย” (เยเรมีย ์ 17:9) ฉะนั้นเราต้องไม่เป็ นคนถือศาสนาแต่ไร้คุณธรรม เรา
ต้องมีความเชื่อที่เพิ่มด้วย “คุณธรรม” ตามคาสอนในพระคัมภีร์
มีคากล่าวว่า “สังคมต้องมีกติกา...” แต่ตามความเป็ นจริ งแล้ว “คุณธรรม” จะต้องอยูเ่ หนือกฎ
กติกา (ยากอบ 2:13) ทั้งนี้เพราะกติกาป็ นกฎที่บญั ญัติข้ ึนมา เฉพาะสังคมใดสังคมหนึ่ง หรื อบัญญัติข้ ึน
โดยชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและแน่นอนย่อมใช้เพื่อคนกลุ่มนั้น และอานวยประโยชน์ ให้แก่คนกลุ่มนั้น ๆ
เอง แต่คุณธรรมเป็ นบัญญัติสากล เป็ นกติกาสาหรับทั้งโลก มีอยูใ่ นจิตสานึกส่ วนดีของมนุษยชาติ
ศาสนาทุกศาสนาต้องการให้ศาสนิกชนมี “คุณธรรม”
คุณธรรม คือ ธรรมที่มีคุณแก่ตนเอง มีคุณแก่คนอื่น หากการปฏิบตั ิธรรม ได้ชื่อว่าเป็ นธรรมชน
เป็ นคนมีธมั มะธัมโม แต่การปฏิบตั ิธรรมนั้นมิได้ก่อให้เกิด “คุณ” แก่ใคร ๆ แล้วก็แสดงว่าคนนั้นยังไม่
มี “คุณธรรม” เป็ นคนธัมมะธัมโมแต่ชื่อ
คริ สตชนจึงต้องมีคุณธรรม ที่ได้รับการเสริ มเพิ่มพูนโดยพระวิญญาณของพระเจ้า เพราะ
คุณธรรมในพระวิญญาณนี้มีขอ้ พิเศษแตกต่างจากคุณธรรมทัว่ ไป คือเป็ นคุณธรรมที่ “มีฤทธิ์” (ลูกา
6:19, 8:46) และ “ล้ าเลิศ” (ฟี ลิปปี 4:8, 2 เปโตร 1:3) “ฤทธิ์ , ล้ าเลิศ” สองคานี้ เป็ นคาเดียวกันกับที่เแปล
ว่า “คุณธรรม”
คุณธรรมที่ปราศจากพระวิญญาณนั้นมักจะ “ขาดกาลัง” เปราะบางและเหมือนหมอกควัน นัก
ศาสนาคนหนึ่งเคยกล่าวว่า “อยากทาดีดีอยูไ่ หนมิใกล้กราย ความชัว่ ร้ายหมายพ้นยังรนทา” (โรม 7:19)
ก็มิใช่อื่นไกล อธรรมนั้นมีอานุภาพหนักหน่วง ในท่ามกลางมนุษยชาติ โลกวัตถุมีแรงดึงดูดมหาศาล
เพียงใด อานุภาพของมารร้ายในโลกแห่งวิญญาณทัว่ สถานฟ้ าอากาศ ก็มีแรงดึงดูดมหาศาลยิง่ กว่า (1
ยอห์น 5:19, เอเฟซัส 6:12) ลาพังตนเองย่อมไปไม่รอด นอกจากพึ่งอาศัยในพลังฤทธิ์ จากพระเจ้า พระ
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วิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งจะทาให้เรามีคุณธรรมที่มีฤทธิ์ , ล้ าเลิศ, เพิ่มความเชื่อ แสดงความเชื่ อที่มีชีวติ เหมือน
เมล็ดพืช

ความรู้
“เอาความรู้ เพิม่ คุณธรรม”
เมื่อพูดถึงความรู ้ยอ่ มมีหลายแบบ เช่นการศึกษาเล่าเรี ยนจากระดับประถมถึงมหาวิทยาลัย หรื อ
การศึกษาพระคริ สตธรรมได้รับปริ ญญาบัตรเป็ นต้น ก็อาจจะนับได้วา่ เป็ นวิชาความรู ้แบบหนึ่ง ระดับ
หนึ่ง แต่ความรู ้หรื อ “วิชชา” ที่ทางศาสนาบ่งถึงนั้น ก็เป็ นอีกแบบหนึ่ง อย่างเช่นในคัมภีร์อุปนิษทั ของ
ฮินดู ได้กล่าวถึง “ความรู้, ตรัสรู้” บางตอน ดังนี้
“...ไม่ใช่ดว้ ยการร่ ายพระเวท ไม่ใช่ดว้ ยการเข้าใจและด้วยการคงแก่เรี ยนเลย ที่ทาให้ตรัสรู ้
อาตมัน...ความรู ้แจ้งเห็นจริ งนั้น จะทาให้บรรลุซ่ ึ งความตรัสรู ้อาตมัน.....”
ในพระคริ สตธรรม พระเยซูตรัสถึง “บาเรี ยน” (ผูค้ งแก่เรี ยน) แต่ปราศจากความรู ้ในพระเจ้าว่า
“วิบตั ิแก่เจ้าพวกบาเรี ยน ด้วยว่าเจ้าได้เอาลูกกุญแจแห่งความรู ้ไปเสี ยคือพวกเจ้าเองก็ไม่กล้าไป
และคนที่กาลังเข้าไปนั้น เจ้าก็ได้ขดั ขวางไว้” (ลูกา 11:52)
พระเยซูมิได้ทรงตาหนิการเป็ นผูค้ งแก่เรี ยน แต่ติเตียนผูค้ งแก่เรี ยนที่นอกจากตนเองจะเข้าไม่ถึง
ความรู้ในพระเจ้าแบบ “รู้แจ้งเห็นจริ ง” แล้วยังใช้ความเป็ นผูค้ งแก่เรี ยนนั้น เป็ นอุปสรรคขัดขวางคนอื่น
ไม่ให้เข้าใน “ความรู้” พระเยซูทรงเรี ยกผูน้ าทางศาสนาที่คงแก่เรี ยนแต่ปราศจาก “ความรู้” ว่าเป็ นคนตา
บอดจูงคนตาบอด
เราจะเห็นว่าในทางศาสนานั้นไม่วา่ จะเป็ นศาสนาคริ สต์, ฮินดู, หรื ออื่น ๆ ย่อมยกย่อง “ความรู้,
ตรัสรู้” (การรู ้แจ้งเห็นจริ ง) และถือว่าต่างจากความรู ้แบบคงแก่เรี ยน แบบร่ ายพระเวท, ท่องจา,
เชี่ยวชาญในการอรรถาธิบายธรรม เรี ยน ๆ จา ๆ รู ้และเข้าใจกันเพียงทฤษฎีเท่านั้น
“ความรู้ ” ทีพ่ ระเจ้ าทรงยอมรับว่ ารู้ น้ ันเป็ นอย่ างไร
1) มีความยาเกรงพระเจ้า สุ ภาษิต 1: 7
2) ยอมฟังเสี ยงพระเจ้า (เชื่อฟัง) สุ ภาษิต 2: 6 (เทียบ สุ ภาษิต 1:4)
3) การประหารโลกียวิสัยในตัวและสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ โคโลสี 3: 5, 10 (เทียบ เยเรมีย ์ 24:7, 2
เปโตร 2:20)
4) รับประสบการณ์ในฤทธิ์ เดช ฟี ลิปปี 3: 10
และผลแห่งความรู ้น้ ีก็คือ “ชีวติ นิรันดร์ ” (ยอห์น 17:3) ตรงกันข้าม ผลแห่งการไม่มีความรู ้ใน
พระเจ้าก็คือ “ความพินาศนิรันดร์ ” (2 เธสะโลนิกา 1:8, 9)
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ในคริ สตจักรเรามิได้ขาดคนมีวชิ าความรู ้ แต่ขาดคนมีความรู ้ในพระเจ้าความเชื่อในพระเจ้าจึง
ต้องเป็ นความเชื่ อที่เพิ่มพูนด้วยความรู ้ มิใช่หลับหูหลับตาเชื่อ คริ สตชนต้องมิใช่คนถือศาสนาแบบงม
งาย แบบ “ตาบอดลาช้าง” แต่เป็ นคนถือศาสนาด้วยความรู ้ในพระเจ้า และเจริ ญขึ้นในความรู ้น้ ี ตามพระ
บัญชา
“เพราะเราประสงค์ความรักมัน่ คง ไม่ประสงค์เครื่ องสัตวบูชา เราประสงค์ ความรู้ ในพระเจ้ ายิง่
กว่าเครื่ องเผาบูชา” (โฮเชยา 6:6)
“และเราทั้งหลายรู ้วา่ พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้วและได้ทรงประทานสติปัญญาให้เรา
เพื่อให้เรารู ้จกั พระเจ้าแท้ และเราอยูใ่ นพระเจ้าแท้น้ นั ...” (1 ยอห์น 5: 20)
โคลงโลกนิติสรุ ปความรู ้ของโลกว่า “รู ้เท่ารู ้ลน้ ฟ้ า ห่ อนพ้นความตาย”
พระคริ สตธรรมสอนถึงความรู ้ในพระเจ้าว่า “รู ้จกั พระเจ้าแท้ ชีพนั้นนิ รันดร์ ” (ยอห์น 17:3)

ความเหนี่ยวรั้งตน
“เอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิม่ ความรู้ ”
ความเหนี่ยวรั้งตนเป็ นสาคัญข้อหนึ่งสาหรับมนุษย์ เพราะมนุษย์ถูกมอมเมาด้วยโกรธหลงทา
ให้แล่นเตลิด ละเมิด อยูท่ ุกขณะจิต ธรรมเหนี่ยวรั้งตนจึงเป็ นประหนึ่งห้ามล้อ ช่วยกากับ หยุดยั้ง ให้
บุคคลผูน้ ้ นั อยูใ่ นความพอดี อยูใ่ นขอบเขตของน้ าพระทัยพระเจ้า
เพื่อพัฒนาขึ้นในความเชื่อ เราต้องสารวจดูวา่ พระคริ สตธรรมสอนอย่างไรในเรื่ องนี้
- คนที่มีความเหนี่ยวรั้งตน (ปกครองใจตนได้) คือผูช้ นะที่แท้จริ ง (สุ ภาษิต 16: 32)
- ความเหนี่ยวรั้งตน (ไม่เชื่อฟังตัณหาของกาย) เป็ นชีวติ ของคนที่สนิทกับพระเจ้า (โรม 6: 11,
12)
- เหนี่ยวรั้งตน (ไม่ยอมให้อานาจชัว่ ครอบงา) เป็ นลักษณะของวิหารแท้ (1 โคริ นธ์ 6: 12, 19)
- การเหนี่ยวรั้งคาพูดได้ก็มีปัญญา “ดีรอบคอบ” (ยากอบ 3:2)
- การเหนี่ยวรั้งตน (ทาให้พอดีพอเหมาะ รู ้จกั กาลเทศะ รู ้จกั ประมาณตน) (ทิตสั 2: 2 เทียบ
สุ ภาษิต 23:4, 25:16, 17, 20, 27) เป็ นหลักธรรมที่ระบุบ่งไว้ให้สอน...
- การเข้าเฝ้ าพระเจ้า การถวายตัว มีระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องการเมามายเพื่อป้ องกันการขาดความ
เหนี่ยวรั้งตน (เลวีนิติ 10: 19, กันดารวิถี 6:3, เทียบ 1 โคริ นธ์ 14:40)
- ความเหนี่ยวรั้งตนเป็ นผลของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5: 23) คนประกอบด้วยพระวิญญาณจะ
ระวังตัว (มีความเหนี่ยวรั้งตน) ไม่ทาให้คนอื่นเห็นไปว่า “คลัง่ ” แต่จะอยูใ่ นระเบียบวินยั ความ
พอเหมาะพอสมควร (1 โคริ นธ์ 14:40)
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- “เหนี่ยวรั้งตน” ใน 2 เปโตร 1:6 ใช้ใน ทิตสั 2:6 ว่า “สติสัมปชัญญะ” แสดงว่า คนที่มี
สติสัมปชัญญะย่อมมีการเหนี่ ยวรั้งตนสติสัมปชัญญะกับการเหนี่ยวรั้งตนจึงเป็ นอาการที่อยูใ่ นกัน และ
กันเสมอ
เราจะเห็นคนประเภทหนึ่งที่ไร้สติสัมปชัญญะ ขาดการเหนี่ยวรั้งตนคนประเภทนั้นคือ คนเมา
เหล้า และมิใช่แต่คนเหมาเหล้าเท่านั้นที่ขาดสติสัมปชัญญะ คนเมากิเลส เมาโลภโกรธหลง ก็เช่นกัน คน
เหล่านั้นมักจะตกอยูใ่ นอาการ “ขาดสติสัมปชัญญะ” “เมาใจ” เหตุน้ ีพระคัมภีร์จึงสอนว่า “อย่าเมามาย”
(1 เธสะโลนิกา 5:8) แต่จงมีความเหนี่ยวรั้งตน
เพราะมนุษยชาติมีหา้ มล้อชารุ ด มีหางเสื อที่หกั จึงมักจะขาด, เสื่ อม, ผิดทิศทางอยูเ่ สมอ แต่โดย
การทรงสร้างใหม่ในพระวิญญาณ จากผลของพระวิญญาณที่ทรงกระทากิจในชีวิตของเราแล้ว ธรรม
เหนี่ยวรั้งตนจะปรากฏให้เห็น มีสติสัมปชัญญะในกายวาจาและใจ
ความเชื่อแท้น้ นั จะต้องมีการเพิ่มพูนด้วยธรรมเหนี่ยวรั้งตน ตามคาสอนในพระคริ สตธรรม แม้
ในชีวติ ของเราบางคร้ง หรื อหลายครั้งอาจจะเสื่ อม ผิดทิศทางไปบ้าง แต่โดยพระคุณของพระคริ สต์
ย่อมมีหา้ มล้อมมีหางเสื อให้หยุดและหันกลับมาสู่ ทิศทางที่ถูกต้องให้ ตรงกันข้ามความเชื่อที่ขาดการ
เหนี่ยวรั้งตนก็มกั จะกลายเป็ นงมงายหรื อ “ตกขอบ” ไปก็ได้

ขันตี
“เอาขันตีเพิม่ ความเหนี่ยวรั้งตน”
“ขันตี” พจนานุกรมให้ความหมายไว้วา่ “ความอดทน”
“ขันตี” ในพระคริ สตธรรม ใช้ถอ้ ยคาเหล่านี้คือ “ตั้งมัน่ ” (โคโลสี 1:23) “มีใจอดเอาเบาสู้” (1 เธ
สะโลนิกา 5:14) “เพียร” (สดุดี 37:7) “ทรหด-อดทน” (1 เธสะโลนิกา 1:4) “อดทน” (ยากอบ 5:11)
“มัน่ ใจ” (ฮีบรู 11:17)
ในพระธรรมยากอบ 1: 3 แปลว่า “หนักแน่นมัน่ คง” ภาษาอังกฤษฉบับ เอเอ็มพี.ขยายความโดย
ใช้สามคาว่า
“ENDURANCE, STEAD FASTESS, PATIENSE”
(อดทน มัน่ คง เพียร)
ซึ่ งคาต่าง ๆ ในพระคริ สตธรรมที่กล่าวถึง “ขันตี” ก็มกั จะวนเวียนอยูใ่ นสามคานี้

ความสาคัญของขันตี
- เป็ นคุณธรรมที่ตอ้ งเพิ่มในความเชื่อ มีรากฐานมาจากความเชื่อ (2 เปโตร 1: 6)
- เป็ นรู ปลักษณ์ในแง่มุมหนึ่งของความรัก (1 โคริ นธ์ 13: 4, 7)
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- เป็ นคุณลักษณะที่ธรรมิกชนต้องมี (วิวรณ์ 14: 12, 13:10 เทียบ ฮีบรู 6:12, มัทธิ ว 24:13)
- สาวกต้องมีขนั ตี เพื่อสามารถทาตามน้ าพระทัยได้ (ฮีบรู 10: 36)

ตัวอย่ าง ทีแ่ สดงขันตี
1) คนของพระเจ้า 1 พงศ์กษัตริ ย ์ 13: 8 (2 พงศ์กษัตริ ย ์ 18:6)
2) โยสิ ยาห์ (2 พงษ์กษัตริ ย ์ 22:2)
3) โยบ (โยบ 23:11, 27:6, อิสยาห์ 50:7)
4) เชลยชาวยิว (ดาเนียล 3: 18)
5) พระเยซู (ลูกา 9: 51)
6) สาวก (กิจการ 14: 19, 20)
7) เปาโล (กิจการ 20: 24) ฮีบรู 10:39
ประวัติศาสตร์ คริ สจักรสมัยมหาอาณาจักรโรมัน ให้บทเรี ยนแก่เราเรื่ องขันตีวา่
คริ สตจักรสามารถผ่านไฟ ทนไฟ (มีขนั ตีต่อการข่มเหง ทนทุกข์อย่างสาหัส ยอมถูกเข่นฆ่าถึง
ตายได้ โดยมิได้ละทิ้งความเชื่อ) แต่มิอาจทนน้ า (คือการมีอานาจ, ยศศักดิ์, ความสะดวกสบาย หลังยุค
สมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน) ต้องเหลวเละเสื่ อมลง เพราะไม่ทนน้ า ทนน้ าไม่ได้
ขันตีคือความหนักแน่นมัน่ คง, อดทน, เพียร, ทนได้ทุกสถานการณ์ทนได้ท้ งั ดินน้ าลมไฟ
(มัทธิว 7: 25) ดาวิด ทนไฟ คือราชภัย ทนการถูกไล่ล่า ฆ่าฟันได้ แต่ทนน้ า (2 ซามูเอล 11:2) ไม่ได้
พระเยซูตรัสว่า “ผูใ้ ดทนได้ถึงที่สุด ผูน้ ้ นั จะรอด” นี่คือ “ขันตี”
พระคัมภีร์สอนว่า จงเพิ่มความเชื่อด้วย...ขันตี
พระคัมภีร์สอนว่า เราจะมีขนั ตีได้ก็โดย ให้พระวจนะฝังลึกในตัว (มัทธิ ว 13: 21 เทียบ โคโลสี
3:16, มัทธิว 7:24, 25)
พระคัมภีร์สอนว่า คนที่พากเพียร (อดทน) ทาความดี...พระเจ้าจะประทานชีวิตนิ รันดร์ (โรม 2:
7)

ธรรม
“เอาธรรมเพิม่ ขันตี”
“ธรรม” พจนานุกรมให้ความหมายไว้กว้างขวางหลายคา เช่น คาสัง่ สอนทางศาสนา, คุณความ
ดี, ความถูกต้อง, สภาพที่ทรงไว้ และหน้าที่ เป็ นต้น
ดิกชันนารี องั กฤษ-ไทย ให้ความหมายไว้วา่ เคร่ งในศีลธรรม, เลื่อมใสในพระศาสนา
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คานี้ พระคัมภีร์ภาษาไทยข้ออื่น ๆ แปลไว้วา่ “ในทางธรรม” (1 ทิโมธี 2:2) “ในทางของพระ
เจ้า” (1 ทิโมธี 6:6, 11) “คลองธรรม” (ทิตสั 2:12) “ดีงาม” (2 เปโตร 2:11 “ธรรม” (2 เปโตร 1:3, 7)
และหากเราจะสังเกตความนัยของคา โดยอาศัยเนื้ อหาในข้อเดียวกันและบริ บท จะเห็น
เจตนารมณ์ ดังนี้คือ
“เป็ นผูฝ้ ักใฝ่ การอธิ ษฐาน...ดาเนินชีวิตเงียบ ๆ สงบสุ ขและนอบน้อมถ่อมใจ...หลีกหนีจากการ
ทะเลาะวิวาทการรักเงินทอง...มุ่งมัน่ ในความเชื่ อความรักความอดทนและความอ่อนสุ ภาพ...ละทิ้ง
อธรรมและโลกียตัณหา ดาเนินชีวติ ในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะ สัตย์ซื่อสุ จริ ต...มีชีวติ ที่บริ สุทธิ์ ...รู ้จกั
พระเจ้าและฤทธิ์ เดชของพระเจ้า รับส่ วนในสภาพของพระเจ้า...” ฯลฯ
เหล่านี้คือลักษณะ ความหมายของคาว่า “ธรรม” ในพระคัมภีร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อใน
พระเจ้านี้ น้ นั จะต้องมีการพัฒนาเข้าสู่ วุฒิภาวะเพิ่มพูนขึ้นด้วย “ธรรม” ให้ปรากฎในชีวติ

ตัวอย่ างบุคคลทีม่ ี “ธรรม”
ปฐมกาล 6: 9, โนอาห์ ดาเนิ นกับชีวติ (เทียบ โคโลสี 1:22, มาลาคี 2:6) โยบ 1:1 โยบยาเกรง
พระเจ้า
ยอห์น 8: 29, 17:19 พระเยซู ทาตามชอบพระทัยพระเจ้าเสมอ, ถวายตัวเป็ นของพระองค์
คาว่า “ธรรม” นี้มีความหมายใช้ได้กว้าง ครอบคลุมคุณงามความดีต่าง ๆ ได้หมด ในพระคริ สต
ธรรมมุ่งไปที่บุคคลนั้นกับพระเจ้า ในการอุทิศถวายตัว, การดาเนินชีวิตกับพระเจ้า, การยาเกรงพระองค์
และการทาตามชอบพระทัย...ตั้งอยูใ่ นธรรม “ธรรมิกชน” ฯลฯ
พระคัมภีร์สอนว่า ความเชื่ อแท้น้ นั ย่อมเพิ่มด้วย “ธรรม” คนใดไร้ธรรมนาใจ คนนั้นบรรลัย
แน่นอน กล่าวโดยสรุ ปธรรม ก็คือพระดารัสของพระเจ้า คนมีพระธรรมนาใจ คนนั้นคือ ธรรมิกชน

ทางของธรรมชนเทียม
“เมื่อจาเป็ น มิได้เห็น แก่ธมั มะ จาต้องละธรรมทาเป็ น ไม่เห็นหนคราจาเป็ น ทาได้ ไม่กงั วล
ธรรมจะทน จาเป็ น ไม่เห็นมี” (ของเก่า)

ทางของธรรมชนแท้
แม้จาเป็ น ยังต้องเห็น แก่ธมั มะ มิเลยละ หลีกเร้น เต้นซ้ายขวา ตกมุมอับ ยับแย่ ยังแลตา เพ่ง
มรรคา แห่งธรรม โน้มนาใจ
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ความรัก
“เอาความรัก...เพิม่ ธรรม”

ประเภทของความรัก
ความรักมี 2 ประเภท คือ 1) รักธรรมดาของปุถุชน 2) รักมัน่ คงที่มาจากพระเจ้า
1) รักธรรมดาของปุถุชน ปุถุชนคนทัว่ ไปย่อมมีความรัก รักบิดา มารดา รักบุตรภรรยาสามี รัก
ญาติสนิทมิตรสหาย เป็ นต้น แต่ความรักของปุถุชนเรานี้ “ขาดกาลัง” ที่บริ สุทธิ์ (โรม 5:6) รักของปุถุชน
ออกมาจากใจที่ “เป็ นตัวล่อลวงเหนื อกว่าสิ่ งใด, เสื่ อมทราม (คอรัปชัน่ ) อย่างร้าย” (เยเรมีย ์ 17:9) ดังนั้น
ความรักธรรมดาที่คนเรามีอยูต่ ่อกันและกันจึงอ่อนแอ เต็มไปด้วยการล่อหลอก เอารัดเอาเปรี ยบ เสื่ อม
ทราม ไม่มนั่ คง เป็ นเหมือนหมอก ควัน เบาบาง และชัว่ ครู่ ชวั่ คราว (โฮเชยา 6:4) ความรักแบบนี้ จึง
มักจะเป็ นเช่นเพลงที่เขาร้องกันว่า “ความรักละลายเป็ นคล้ายไอติม ไม่หวานชวนชิม เลอะเลือนเปื้ อน
ใจ” หรื อ “เมื่อยามรักผักขมขมชมว่าหวาน รสน้ าตาลยามเมื่อชังยังว่าเปรี้ ยว...” อะไรทานองนี้
2) รักมั่นคงทีม่ าจากพระเจ้ า เพราะคนเรามักมีรักธรรมดาที่เจือปนด้วยกิเลสตัณหา พระเจ้าจึง
ทรงเรี ยกร้องให้เราหันมาหาพระองค์ รับความรักมัน่ คงจากพระองค์ คือความรักที่เกิดจากความเชื่ ออัน
จริ งใจ จากใจบริ สุทธิ์ และจากจิตสานึกชอบ (1 ทิโมธี 1:5) เราจะมีความรักแบบนี้ได้ก็โดยการรับและ
เอาใจใหม่ ชีวติ ใหม่ การทรงสร้างใหม่ จากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (ทิตสั 3:5) และโดยความรักแท้เช่นนี้ ที่
จะจรรโลงชีวิต สังคม และคริ สตจักรให้รุ่งเรื องยิง่ ๆ ขึ้นได้ เทียบดูความรักมัน่ คงของพระเจ้าใน ยอห์น
3:16, โรม 5:8)

ความสาคัญของความรักแท้
1) รักแท้เป็ นสัญลักษณ์ของ 1.1 การเกิดจากพระเจ้า 1 ยอห์น 4: 7
1.2 การเป็ นสาวก ยอห์น 13: 35 1:3 การมีชีวิตนิรันดร์ 1 ยอห์น 3:14
1.4 การมีความเชื่อแท้ กาลาเทีย 5:6
2) รักแท้เป็ นใหญ่ที่สุดกว่าอื่นใด เป็ นข้อสรุ ปของพระคริ สตธรรมทั้งหมดและเป็ นผลของพระ
วิญญาณ 1 โคริ นธ์ 13: 13 (เทียบ ยากอบ 2:13) กาลาเทีย 5:14, มัทธิ ว 22:36-40, 1 โคริ นธ์ 13:1-3, กาลา
เทีย 5:22
3) คนที่ไร้รักแท้ก็ถูกแช่งสาป 1 โคริ นธ์ 16:22

รู ปลักษณ์ ของรักแท้
พิจารณาศึกษาและภาวนาจาก 1 โคริ นธ์ 13: 4-6 มีความอดทนนาน...เป็ นต้น
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รู ปลักษณ์ ของคนทีร่ ักพระเจ้ า
ปฏิบตั ิตามบัญญัติของพระเจ้า (อพยพ 20: 6, 1 ยอห์น 5:3, ยอห์น 1:6) ประพฤติตามพระวจนะ
ธรรม (ยอห์น 14:23, 24) เลี้ยงแกะของพระเจ้า (ยอห์น 21:17) ไม่รักโลกหรื อสิ่ งของในโลก (1 ยอห์น
2:15, 16) รักซึ่ งกันและกัน (1 ยอห์น 4:11, 20,21) มีความยาเกรงพระเจ้าและปรนนิบตั ิรับใช้ดว้ ยสุ ดจิต
สุ ดใจ (เฉลยธรรมบัญญัติ 11:12 เทียบ 1 ทิโมธี 4:15) เกลียดชังความชัว่ (สดุดี 97:10) มีชีวติ อยูเ่ พื่อพระ
เจ้า (2 โคริ นธ์ 5:14, 15)

เราจะมีความรักแท้ นีไ้ ด้ อย่ างไร
โดยความเชื่อ (กาลาเทีย 5:6) โดยการมีชีวติ ใหม่ใจใหม่ (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:6 เทียบ เยเรมีย ์
4:4, 9:26, ฟี ลิปปี 3:3, โคโลสี 2:11) โดยประกอบด้วยพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:22) โดยการอธิษฐาน
ขอ (ฟี ลิปปี 1:9)
โดยความรักแท้ เราจะสามารถรักศัตรู รักเพื่อนบ้าน และรักทุกคนได้ตามคาสอนในพระคริ สต
ธรรม อัครทูตเปโตรเรี ยกร้องให้คริ สตชนเพิ่มพูนสความเชื่อด้วยคุณธรรม, ความรู ้, ความเหนี่ยวรั้งตน,
ขันตี, ธรรม และความรักเป็ นสุ ดยอด จงแสวงหาความรักแท้ คนใดไร้รักสลักใจ คนนั้นบรรลัยแน่นอน

จงอุตส่ าห์ จนสุ ดกาลัง
(เพือ่ ท่ านจะมีสิทธิ์สมบูรณ์ )
คริ สตชนจริ งสาวกแท้ หรื อคนที่รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่ออย่างแท้จริ งนั้นจะมีสภาพ
และพระประสงค์สาคัญของพระเจ้าอยูใ่ นชี วติ นัน่ คือ
“เป็ นคนที่ได้รับการทรงสร้างใหม่ให้กระทาการดี” (เอเฟซัส 2:10)
ตลอดชีวิตคริ สตชนนี้น้ นั หากทุกคนจะมีความเป็ น “คนใหม่ มีชีวติ ใหม่” อย่างแท้จริ ง และ
กระทาการที่พระเจ้าตรัสว่า ดี มีสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าจริ งแล้ว คริ สตจักรจะเจริ ญก้าวหน้ายิง่ กว่าที่
เป็ นอยู่ หลายร้อยหลายพันเท่าทีเดียว แต่เพราะการทาดีที่วา่ นี้ มิใช่เป็ นเรื่ องธรรมดา ไม่สะดวก ไม่ง่าย
หากแต่เป็ นเรื่ องชนิ ด “เข็นครกขึ้นภูเขา” แม้แต่อคั รทูตเปาโลเอง ก็ยงั เคยเผชิ ญสภาพเช่นนี้มาแล้ว จน
ท่านต้องร้องออกมาด้วยความคับแค้นว่า
“อยากทาดีดีอยูไ่ หนมิใกล้กราย ความชัว่ ร้ายหมายพ้นยังรนทา” (โรม 7:19)
ด้วยเหตุน้ ีเอง เราจึงได้เห็นพระบัญชาของพระเจ้า แก่คนของพระองค์ในกิจกรรมการทาต่าง ๆ
เช่น ความรัก, พันธกิจการรับใช้, การอธิ ษฐาน, การแสวงหา, ฯลฯ และเพิ่มพูนพัฒนา “ความเชื่อ” ซึ่ง
ปรากฎในพระธรรม 2 เปโตร 1:3-11 ก็ลว้ นแต่มีพระบัญชากาชับแบบเดียวกัน นัน่ คือ ให้ทาด้วยการ
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อุตส่ าห์จนสุ ดกาลัง, ด้วยสุ ดจิตสุ ดใจสิ้ นสุ ดกาลังความคิด, ด้วยชีวติ จิตใจ, การทาดี การพัฒนาความเชื่อ
จึงมิใช่การกระทาแบบเฉื่ อยลมโชย ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง หรื อ “อึดอาด”
อัครทูตเปโตรได้กล่าวถึงสาเหตุที่ตอ้ ง “อุตส่ าห์จนสุ ดกาลัง” ว่า เพราะโลกเรานี้มีความเสื่ อม
โทรม (คอรัปชัน่ ) อันเนื่ องจากตัณหาของมนุษยชาติ ฉะนั้นสิ่ งแวดล้อมเราจึงเต็มไปด้วยความเสื่ อม มี
แรงโน้ มถ่ วงของกิเลส ความโลภโกรธหลง คอยดึงดูด ให้เราตกเข้าอยูใ่ นวังวนของมัน การเป็ นสาวก
ของพระเยซู การทาดี การพัฒนาความเชื่ อ จึงมิใช่เรื่ องเล่น ๆ ง่าย ๆ ตามสบายตามสะดวก แต่เป็ นเรื่ องที่
ต้องทาด้วยการ “อุตส่ าห์จนสุ ดกาลัง” ด้วยชีวติ จิตใจ ต้องทาแบบสุ ดใจขาดดิ้น หรื อเหมือนที่อคั รทูต
เปาโลสอนว่า “ขวนขวายกระทาการดี” “อุตส่ าห์กระทาการดี” (ทิตสั 2:14,3:8) และเป็ นเช่นที่พระเยซู
ทรงตรัสว่า
“แผ่นดินสวรรค์ก็เป็ นสิ่ งที่คนได้แสวงหาด้วยใจร้อนรน และผูท้ ี่มีใจร้อนรนก็เป็ นผูท้ ี่ชิงเอาได้”
(มัทธิว 11:12 เทียบ มัทธิว 13:44-46)
ไม่ตอ้ งพูดถึงสมาชิกที่ไม่กระทาการดี แม้คริ สต์สมาชิกที่ทาดีแบบสบายตามสะดวก ทาแบบ
“อืดอาด” (เยเรมีย ์ 48:10) ก็ถูกสาป หรื อทาแบบครึ่ ง ๆ กลาง ๆ (2 พงศ์กษัตริ ย ์ 13:17-19) ขาดใจร้อนรน
ขาดความอุตส่ าห์ ขาดชีวิตจิตใจ เป็ นแบบหุ่นยนตร์ คริ สตจักรก็จะตกในสภาพ ไม่ ถึง ไม่ ได้ ไม่ เจริญ
ฉะนั้นเราต้องอุตส่ าห์จนสุ ดกาลัง มีใจร้อนรนในการเพิ่มพูนพัฒนาความเชื่อ เจริ ญขึ้นในความ
เชื่อ ปรากฏคุณธรรม, ความรู ้, ความเหนี่ยวรั้งตน,ขันตี, ธรรม และความรัก เพื่อจะมีสิทธิสมบูรณ์ที่จะ
เข้าในอาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้า
คติธรรมประจาใจในการอุตส่ าห์จนสุ ดกาลังก็คือ...
นอกจากพระเยซู แล้ ว ท่ านจะทาสิ่ งใดไม่ ได้ เลย

ภาคผนวกเรื่อง “ความเชื่อ”
เนื่องจากทุกขั้นตอน ทุกประการ ในชีวติ คริ สตชน โดยเฉพาะผูน้ าในคริ สตจักร เริ่ มต้นจนถึง
สุ ดท้าย ก็ลว้ นขึ้นอยูก่ บั ความเชื่อ ความเชื่อมิใช่สิ่งที่ยากเกินไป แต่ก็มิใช่เรื่ องที่พูดกันง่าย ๆ กล่าวได้วา่
ทุกประการที่เกิดขึ้นจะเป็ นความเจริ ญขึ้นหรื อเสื่ อมลงของชีวติ คริ สตชนเป็ นรายบุคคล
หรื อของ
คริ สตจักร ก็ลว้ นมาจากสาเหตุที่สาคัญยิง่ ประการหนึ่ง คือ “ความเชื่อ” เชื่อจริ งหรื อเชื่อแต่ปากเชื่ออะไร
อย่างไร เหตุน้ ีพระคัมภีร์จึงสอนคริ สตชนเรื่ องความเชื่ อว่า
“ท่านจงพิจารณาดูตวั ของท่านว่า ท่านตั้งอยูใ่ นความเชื่อหรื อไม่ จงชันสู ตรตัวของท่านเองเถิด
ท่านไม่สานึกหรื อว่า พระเยซูคริ สต์ทรงสถิตอยูใ่ นท่านทั้งหลาย นอกจากท่านจะแพ้การชันสู ตร” (2 โค
ริ นธ์ 13:5)
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นอกจากจะพิจารณาดูตนเองเรื่ องความเชื่อจากดาว 5 แฉก ที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ก็มีขอ้ ชันสู ตร
เรื่ องความเชื่ ออีก 10 ประการ ดังต่อไปนี้ เพือ่ เราจะมีความเชื่อทีพ่ ระเจ้ าพอพระทัย มีความเชื่อที่
พัฒนาขึน้ จนมีสิทธิทสี่ มบูรณ์ ในความรอด พระคัมภีร์สอนว่า...
1) เรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ (เอเฟซัส 2:8) คนที่รู้จกั พระคุณเขาทาอะไร โรม 12:1,2
โคริ นธ์ 18:1-5
2) คนที่รอดโดยพระคุณนั้นต้องปรากฏการทรงสร้างใหม่ให้กระทาการดี มีการประพฤติดี
(เอเฟซัส 2: 10 มัทธิว 5:16)
3) ในความเชื่ อแท้น้ นั มีชีวิต “เหมือนเมล็ดพืช” (งอกงามเจริ ญเติบใหญ่ ลูกา 17:5, 6) มีคมั ภีร์
เป็ นเมล็ดพืช (ลูกา 8:11, 12) คนที่ขาดวุฒิภาวะไม่เจริ ญเติบโต ขาดการฝึ กฝนค้นคว้าพระคัมภีร์ ก็เป็ น
ความเชื่อที่ไม่มีชีวิต
4) ความเชื่อแท้มีความอดทน-มัน่ คง-เพียร (ขันตี วิวรณ์ 13: 10, 14:12, ฮีบรู 11:26, 27)
5) ความเชื่อแท้ตอ้ งมีวฒ
ุ ิภาวะในคุณธรรม ความรู้ ฯลฯ (2 เปโตร 1: 5-7)
6) ผูเ้ ชื่อแท้มีพระคริ สต์ในใจ (2 โคริ นธ์ 13:5) ใจเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว เมื่อใจมีพระคริ สต์
พฤติกรรมทั้งมวลย่อมสาแดงให้คนอื่นเห็นพระเยซู
7) ความเชื่อที่รอดได้คือความเชื่อที่ยอมรับให้พระเยซู เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (เป็ นเจ้านาย เขาจะ
เชื่อฟังเจ้านาย ทาตามบัญชาของเจ้านาย โรม 10: 9, 10 เทียบ มัทธิว 8:9)
8) การประพฤติกบั ความเชื่ อเป็ นคู่แฝดกัน เหมือนร่ างกายกับจิตวิญญาณ (ยากอบ 2: 22-26)
ความเชื่อแท้ “เห็น” ได้ (มาระโก 2:5)
9) ความเชื่ อแท้ส่งผลให้เกิดการถวาย แม้ในสิ่ งที่หวงแหนที่สุด รักที่สุด (ฮีบรู 11: 17) ดูการ
ถวายทรัพย์ ถวายตัว ถวายเวลา ความสามารถ ฯลฯ ในคริ สตจักรแล้วก็น่าจะเทียบเคียงได้วา่ ความเชื่ อ
เป็ นอย่างไร
10) ความเชื่ อแท้ยอ่ มปรากฏการกลับใจใหม่ให้เห็น (กิจการ 11: 19, 20 เทียบ ฮีบรู 6:1)
อาจจะกล่าวได้วา่ คนในคริ สตจักรนี้น้ นั อย่าเพิง่ ก้าวไกล คิดไกล ไปถึงเรื่ องการเป็ นผูน้ า การ
สร้างและพัฒนาผูน้ าเลย ถ้าปราศจากความเชื่ อที่กลับใจใหม่แล้ว แม้เพียงสาวกธรรมดา ๆ ที่บางคน
เรี ยกว่า “ฆราวาส” ก็ไม่สามารถจะเป็ นได้
เหตุใหญ่เหตุหนึ่งที่เราขาดผูน้ า ผูน้ าด้อยคุณภาพ ก็มาจาก เราได้ผนู้ ามาจากสาวกที่มีความเชื่อ
โดยปราศจากการกลับใจบังเกิดใหม่ มีชีวติ ใหม่นนั่ เอง
แผนดี นับร้ อย ด้ อยล้ า ตรวจดู ศรั ทธา อย่ ารอ
ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 2 ฉบับที่ 9 มีนาคม - เมษายน 1994, หน้า 42-48.
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