ความนาสะพรึงกลัวเกี่ยวกับการไปโบสถของทาน
คจ. สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ทานไปโบสถเพราะกลัวพระเจาไมรับ แตนมัสการแบบเปนพิธีศาสนาหรือไม
ทานเคยรูสึกเชนนี้ไหม กับการไปคริสตจักรของทานทุกวันนี้ ทานไปเพราะหวังจะไดรับพระ
พร หรือหวังเพียงไมใหถูกนับวาเปนคริสเตียนหลงหายกระนั้นก็พอ หรือเพราะกลัววาพระเจาจะไมรัก
ไมอวยพระพรทานใหประสบความสําเร็จ
เพราะความที่เปนคริสเตียนมาหลายปไดเรียนรูไดรับ
ประสบการณกับพระเจาหลายประการ แตในที่สุดทําใหเกิดความชินชาฝายวิญญาณจิตขึ้น
ทานที่เริ่มตนกับพระเจาเมื่อยังเปนวัยรุน อนุชน แลวคอย ๆ รับการพัฒนาดานการศึกษา
เศรษฐกิจ หนาที่การงาน เห็นพระเจาทํางานในชีวิตอยางมีขั้นตอน เคยยากจนขัดสนแลวไดรับการชวยกู
จากพระเจาอยางอัศจรรยเคยลมเหลวแลวไดรับการชวยเหลือจุนเจือจากพระเจาจนตัง้ ตัวไดใหม นับวา
ประสบความสําเร็จมาขั้นหนึ่งนั้นทานมีขอ ที่พึงระมัดระวังในเรื่องความชินชาฝายวิญญาณจิต การไป
นมัสการพระเจาแบบเปนพิธีรีตองทางศาสนาการไปคริสตจักรเพราะกลัววาหากไมไดไป แลวพระเจา
จะไมรักทาน อวยพรทานอีกตอไป หรือกลัววาพระเจาจะสงการลงโทษ การสาปแชงมายังชีวิตของทาน
การสาปแชงมายังชีวิตของทาน หากเกิดปญหาประการเหลานี้แลว แสดงวาจิตวิญญาณของทานกําลัง
ประสบกับมรสุม ซึ่งตองการการชวยกูทานไมอาจปลอยปละละเลยใหเปนเชนนี้เรือ่ ยไปได เพราะความ
ชินชาหากปลอยใหเกิดขึน้ เปนเวลานานแลว จะเกิดความตายดาน จนตายไปในที่สุด ทานไปโบสถแตตัว
แตวิญญาณจิตกําลังหลงหายหรือไม
การไปคริสตจักรของทานทุกวันนี้ ทานไปแบบเสียไมไดแตชวี ิตสวนตัวของทานนัน้ เปนชีวิต
แบบหลงหายไมไดติดตามพระเจา หรือมีชีวิตคริสเตียนเหลืออีกตอไป ชาวโลกทําอะไรทานก็ทาํ เลน
นั้น มีบาปที่ทําอยางตอเนือ่ งโดยไมไดสารภาพ โดยไมมีการตัดความสัมพันธกับบาปนั้นอยางสิ้นเชิง
ไมมีการรับการปลดปลอย หรือมีชัยชนะอยางเด็ดขาดตอความผิดบาป มีความฉอฉลในหนาทีก่ ารงาน
มีความไมบริสุทธิ์ในชีวิต มีการขัดผลประโยชนคนอื่นทางธุรกิจ
นักธุรกิจบางทานคบคาสมาคมกับเพื่อนฝูงในวงการเดียวกัน มีการออกหาความบันเทิงเริงรมย
มีการออกเที่ยวเตรในสถานที่ที่ไมควรไป มีการรวมลงทุนในกิจการที่ผิดศีลธรรมเพียงเพื่อหวังจะได
กําไรมากขึ้น แมตัวเองเปนคริสเตียน ไปคริสตจักรแตวญ
ิ ญาณจิตหลงหายเสียแลว มีการรวมวงเลนแชร
ออกเงินกูด อกเบี้ยสูง โดยลืมหรือไมทราบเลยวา พระเจาไมพอพระทัยเชนนัน้ เพราะพระคัมภีรก ลาววา
“บุคคลที่เพิ่มทรัพยศฤงคารของตนดวยดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม พระเจาจะทรงเอาทรัพยนั้นไปจากเขา”
สุภาษิต 28:8
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ผูนําคริสเตียนหลายคน เนื่องมาจากอาชีพการงานนัน้ เกี่ยวของกับองคการคริสเตียน เชน
หนวยงานสังคมสงเคราะห สถาบันที่มีหนาที่ประจําตองทํา แตตนเองนั้นทํางานหนาที่เหลานั้นโดยถือ
เพียงเปนอาชีพเพื่อความอยูร อดเทานั้น ไมมีความสนใจเรื่องฝายวิญญาณจิต ทํางานแบบเปนหนาที่ ก็
นับวาอันตรายมาก เพราะมีผูนําหลายคนจริง ๆ ที่กําลังหลงหายอยูแมในหนาที่การงานจะเปนงานของ
หนวยงานคริสเตียนก็เชนเดียวกัน นับเปนสิ่งนาเศราใจมาก เราไดยินวามีการผิดศีลธรรมเรื่องเพศ มีการ
คอรัปชั่นทางการเงิน มีการใชประโยชนจากหนาที่ในหนวยงานของตนไปหาผลประโยชนใสตนและ
ครอบครัวสิ่งเหลานี้นับเปนสัญญาณแหงความหลงหายฝายวิญญาณจิตของผูนําทั้งหลาย ซึ่งอาจเปน
ความรูตัวอยูแ ลวของบุคคลนั้นก็ได แตเขาอยูในสภาพที่ไมมีทางกระดิกตัว อันเนือ่ งมาจากวาไมทราบ
จะไปเริ่มตนหางานใหมทไี่ หน ที่จะใหผลประโยชนตอบแทนไดดีเหมือนกับงานทีต่ นเองทําอยู หรือใน
การที่จะปรุงปรุงตัวไมใหตองกระทําสิ่งชั่วเหลานั้นอีกตอไป ก็ไมอาจกระทําได เพราะขาดที่ปรึกษา
ขาดคนที่จะใหความเอาใจใสวิญญาณจิตของเขา
บางคนไมมีคริสตจักรทองถิ่นประจําที่เขาจะไป
นมัสการพระเจาอยางสม่ําเสมอ ไมมีศิษยาภิบาลคอยดูแลวิญญาณจิตของเขา แลวตนเองก็มีตําแหนง
หนาที่สูงอยูดว ย บางคนเปนถึงผูอํานวยการ บางคนเปนผูบริหารงานในระดับสูง แลวจะยอมเสียหนา
หรือเสียชื่อเสียงใหคนอื่นรูป ญหาของตนไดอยางไร

ทานไปโบสถแตตัว แตใชชีวิตสวนใหญหางไกลพระเจา แมยงั ไมหลงหายอยางเต็มที่
คริสเตียนประเภทนี้ ไมถึงขนาดหลงหายเหมือนประเภทตน ๆ แตก็ยังไมไดชีวติ ติดสนิทกับ
พระเจาจริง เขาใหเวลากับพระเจาสัปดาหละ 2-3 ชั่วโมงแตกลับใหเวลากับความนาสนใจอื่นมากวา แต
สําหรับการดําเนินชีวิตคริสเตียนที่จริงแลว ทานใชเวลาสวนที่เหลืออีก 165 ชั่วโมงแบบคริสเตียนจริง ๆ
หรือไม หลายคนเสียเวลากับความสนุกสนานของวีดีโอ ทีวี เคเบิลทีวีการออกไปตากอากาศ หยุดพัก
รอนเที่ยวตางประเทศ หาความสําราญใหแกตน ครอบครัว โดยไมใหความสนใจกับพระราชกิจของ
พระเจา ในดานการรับใชของคริสตจักร
มีคริสเตียนระดับนักธุรกิจ หรือผูนํา มักจะหาโอกาสวันหยุดยาว ๆ ไปเที่ยวพักผอนตากอากาศ
ไปตางจังหวัดมีกิจกรรมอื่นนอกคริสตจักร โดยใหเหตุผลสวนตัววา ไมมีเวลาวางหยุดพักกับครอบครัว
ไมมีเวลาในระหวางสัปดาห แตไมคอยคิดวาตนเองก็ไมคอยมีเวลาวางสําหรับพระเจาดวยเชนกัน ทีเรื่อง
การตอบสนองความตองการอื่นนอกจากการไปคริสตจักรนั้น กลับเห็นวาสําคัญกวาการที่จะใหเวลากับ
การรับใชพระเจา หรือไปคริสตจักรอยางสม่ําเสมอ หรือมีสวนในกิจกรรมของพระเจามากขึ้นกวาปกติ
แทจริงทานควรจะคิดเชนนี้วา การที่พระเจาทรงอวยพระพรใหทานมีวันนีไ้ ด มีความสําเร็จในหนาที่
การงาน ในธุรกิจ ในตําแหนง ในกิจกรรมระดับสูง ก็เพือ่ ทานจะทุมเทกับพระเจามากขึ้น พระเจาใหเพื่อ
ทานจะตอบสนองคริสตจักรดวยการรับใช การทุมเท การใชเวลากับคริสตจักรมากขึ้น
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ทานไปโบสถแตตัว แตก็ไมไดใชของประทานที่พระเจาประทานให
มีอีกหลายคนรูตัววาตนเองทําอะไรไดดี แตไมยอมรับผิดชอบในการใชความสามารถหรือของ
ประทานของตนเอง ในงานของพระเจาในคริสตจักรปลอยใหคนทีท่ ําไดไมดเี ทากับทาน หรือทําไมได
เลยตองรับผิดชอบงานเหลานั้น ปรากฎวางานไมเดิน งานไมมีคุณภาพขาดประสิทธิภาพ ขอถามวาการ
ไปโบสถของทานทุกวันนี้
ทานมีสวนผลักดันใหคริสตจักรของทานเจริญเติบโตขึ้นดวยการใชของ
ประทานของทานอยางเต็มที่หรือไม พระเจาประทานของประทานแกทานเพื่อเก็บไวเฉย ๆ หรือไม
หรือพระเจาตองการใหทานไดมีสวนรับใชเพื่อการเสริมสรางพระกายใหจําเริญขึ้น มีผูบริหารธุรกิจ
ผูนําบางทานทีค่ ิดวาตนไมอยากรับผิดชอบงานคริสตจักรเพราะกลัววาหากทํางานบกพรองจะเสียหนา
หรือจะถูกหาวาเปนคนไมเกง ขาดความสามารถ ถูกตําหนิ ถูกดูถูก อะไรทํานองนัน้ แลวก็เลยไมอยาก
ทําอะไรในคริสตจักร ทั้งที่งานก็มากมายที่ตองการเขา ตองอาศัยเขา และเขาเองก็นาจะเปนคนทํางาน
นั้น ๆ ไดดกี วาคนอื่นในโบสถเสียดวย
คงจําเรื่องเงินตะลันตที่พระคัมภีรสอนเอาไวไดวา คนไดหาและสองตะลันตนั้น ไมเอาเงินไป
ลงทุนจนเกิดผลกําไร แตคนที่ไดตะลันตเดียวเอาไปฝงดิน ไมไดทํากําไรอะไรใหเกิดขึ้น แลวพระเจา
ทรงตําหนิคนนั้นวา “อายขาชาติชั่วชา” ไมทราบวาทานไดกตี่ ะลันตที่พระเจาทรงประทานใหในชีวิต
ของทาน ทานกําลังใชหรือเก็บของประทานของทาน? พระเจาจะเรียกทาน เพื่อคิดบัญชีสักวันหนึ่ง แลว
ทานจะใหการอยางไรกับพระองค

แลวจะทําอยางไรดี
ทานจะตองสํารวจชีวิตของทานวาหากทานอยูในขายที่ไดกลาวมาแลวนี้ ทานจะตองใหพระเจา
ทรงตรวจเช็คจิตใจของทาน ใหพระเจาทรงตรัสกับทานเปนสวนตัววา ทานมีอะไรบกพรอง ผิดพลาด
หรือตองการแกไขอะไรบาง
ทานจะตองรองทูลกับพระเจาในขอบกพรองของทานที่ตรวจสอบพบพระคัมภีรสอนวา “แลว
ในความยากลําบากของเขา เมื่อเขารองทูลพระเจา พระองคทรงชวยกูเขาจากความทุกขใจของเขา” สดุดี
107:6 ทานสามารถรองทูลกับพระองคเปนคําสารภาพ เปนการขอกําลัง เปนการพึ่งพาอาศัย เปนการพึ่ง
อาศัย เปนการสรางความสัมพันธกับพระองคใหม เปนการกลับใจใหม เปนการขอการกลับคืนสูสภาพ
เดิม เปนการแสดงความออนแอบกพรองฝายวิญญาณจิตกับพระองค พระคัมภีรสอนตอไปวา “แลวใน
ความยากลําบากของเขาเมื่อเขารองทูลพระเจา พระองคทรงใหเขารอดจากความทุกขใจของเขาพระองค
ทรงใชพระวจนะของพระองคไปรักษาเขา และทรงชวยกูเ ขาจากลุมของเขา” สดุดี 107:19-20
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ทานจะเริ่มดําเนินการหันหลังใหกับความผิดบาปโดยการลงมือปฏิบัติตามฏกเกณฑคําสั่งสอน
อันดีของพระเจา “เหตุฉะนัน้ จงพิสูจนการกลับใจของเจาดวยผลที่เกิดขึ้น” ลูกา 3:8 บาปใดที่พบและ
สารภาพแลวจะตองมีการหันหลังใหกับมันทันที การยืดเวลาใหบาปเทากับยืดการตกเปนทาสของสิ่ง
นั้น
การรีบเรงตัดความสัมพันธกับมันไดเร็วเทาไรก็เทากับการเริ่มตนรับชัยชนะจากพระเจาไดเร็ว
เทานั้น สิ่งทีน่ าเศราสําหรับผูนําก็คือ การที่เขาหยอนยาน ยืดหยุนใหกับบาป จนกระทั่งบาปนัน้ กอตัว
เต็มที่แลวนําความหายนะมาสูชีวิต หนาทีก่ ารงาน ครอบครัว ธุรกิจ พันธกิจ และวิญญาณจิต
ทานจะตองสลัดสิ่งที่มาถวงทานจากการไปคริสตจักร ดวยการไปคริสตจักรในทานที่ถูกตอง
“เหตุฉะนัน้ เมื่อเรามีพยานพรั่งพรอมอยูรอบขางเชนนี้แลว ก็ขอใหเราละทิ้งทุกอยางที่ถวงอยู และบาป
ที่เกาะแนน ขอใหเราวิ่งแขงดวยความเพียรพยายาม ตามที่ไดกําหนดไวสําหรับเรา “ฮีบรู 12:1 เมื่อกอน
ไปคริสตจักรแบบเสียไมได ไปแบบเปนพิธี ไปแบบไมยอมรับใช ไปแบบกลัวพระเจาไมอวยพระพร
ไปแบบหลงหาย หรือหางไกลพระเจา เมื่อกอนใหเวลากับพระเจาในระหวางสัปดาหนอยมาก ทาน
จะตองเริ่มดําเนินการกับชีวติ ของทานเสียใหม ปรับความสําคัญกอนหลังในชีวิตของทาน เลือกใหพระ
เจามาเปนทีห่ นึ่งกอน เหนือธุรกิจ หรือหนาที่การงาน ความบันเทิง ความสนใจอืน่ แลวสนใจแตสิ่งที่
เปนของพระเจา สิ่งที่สนับสนุนความเจริญเติบโตฝายวิญญาณจิตกอน
หากนักธุรกิจ ผูนํา จะเริ่มตนกับพระเจาในการจัดการกับปญหาความบกพรองฝายวิญญาณจิต
แลว รับรองวาทานจะเปนกําลังสําคัญแกโบสถไดอยางแนนอนที่สดุ พระเจาจะไดรับเกียรติยศเพราะ
ทานมาก อันเนื่องมาจากการที่ทานยอมกลับใจเสียใหม เริ่มตนสิง่ ใหมกับพระองค พระเจากําลัง
แสวงหาคนเหลานั้นเมื่อไปคริสตจักรอยาไปแบบเสียไมได อยาไปแบบขอไปที อยาไปแบบกลัวพระ
เจาจะไมอวยพระพรแตใหคนเหลานั้นไปคริสตจักรเพราะแนใจวา ตนมีบางสิ่งถวายพระองค และพระ
เจาก็มีบางสิ่งสําหรับทานที่ทานจะรับใชในคริสตจักรนัน้
อีกประการหนึ่งพระเจาตองการชวยเหลือ
ทานที่กําลังหลงหายฝายวิญญาณแบบซุกซอน ใหกลับคืนดีกับพระองค หันกลับมาเดินทางทีถ่ ูกตอง
ดวย การตัดสินใจเปนของทาน การเริ่มตนใหมเปนที่ทานจะตองตัดสินใจ

ที่มา : เพื่อนผูนํา, ปที่ 4 ฉบับที่ 20 มกราคม-กุมภาพันธ 1996, หนา 56-59.
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