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ศิษยาภิบาล คริสตจักรสัจจธรรมอุดรธานี
คํากลาวของทานเปาโลนี้ ฟงดูแลวกินใจ ทาทายชีวิตของคนมาแลวอยางมากมาย ผมก็เปนคน
หนึ่งที่รูสึกประทับใจและรูสกึ กินใจมากทีไ่ ดอานและทองจําพระธรรมตอนนี้ และเชื่อวาหลายทานก็คง
จะมีความรูสึกคลาย ๆ กันแตผมก็พบอีกวาในความเปนจริงของชีวิตแลวไมงายเลยทีจ่ ะทําใหเปนจริงได
ในชีวิตประจําวัน ที่กลาวมาเชนนี้ผมไมไดหมายความวาเราจะตองทําไดทุกอยางเชนที่อาจารยเปาโล
เคยทํา แตอยางนอยผมก็หวังวาเราจะมีแนวความคิด หรือทัศนะอยูใ นแนวเดียวกับความคิดนี้เพื่อพิสูจน
ชีวิตการเปนสาวกที่ดีของพระเยซูคริสต
หากจะมองในบริบทที่อาจารยเปาโลไดกลาวไว ผมพบวามีปจจัยหลายอยางที่ทําใหอาจารยเปา
โลกลาว ออกมาจากใจของทานไดเชนนีว้ า “เพราะวาสําหรับขาพเจานั้น การมีชวี ติ อยูก็เพื่อพระคริสต
และการตายก็ไดกําไร” (ฟลิปป 1:21 อมตธรรมรวมสมัย) และใครก็ตามที่จะกลาว และทําเชนเดียวกับ
อาจารยเปาโลไดทําไวเปนแบบอยาง คนเหลานั้นจะตองมีปจจัยพื้นฐานเหลานี้ในชีวติ ของเขาดวย และ
ปจจัยเหลานั้นคือ
ประการแรก ทานเปาโลไดรับพระคุณแหงการบังเกิดใหมแลว ทานจึงมีชวี ิตใหมที่ไมเคย
ยอนกลับไปเปนเหมือนเดิมอีกแลว ทานมีเปาหมายใหมในชีวิต มีทัศนะคติใหมในการดํารงชีวิตที่
แตกตางจากเดิมอยางสิ้นเชิง จากที่เคยเปนอยูมากอน ที่เคยทําเพื่อตัวเอง เพื่อชื่อเสียง เพื่ออํานาจ หรือ
เพื่อความมั่นคง แตบัดนี้ทกุ อยางไดเปลีย่ นไปแลว ที่เห็นไดอยางชัดเจนก็จากที่ทานกลาววา “ขาพเจาถูก
ตรึงไวกับพระคริสตแลวขาพเจาเองจึงไมมีชีวิตอยูตอไป พระคริสตตางหากทรงมีชีวิตอยูใ นขาพเจา
ชีวิตที่ขาพเจาดําเนิน อยูในรางกายขณะนี้ ขาพเจาดําเนินดวยความเชือ่ ในพระบุตรของพระเจาผูท รงรัก
ขาพเจา และประทานพระองคเองเพื่อขาพเจา” (กาลาเทีย 2:20 อมตธรรมรวมสมัย) ทานจึงไมไดอยูเพื่อ
ประโยชนของ ตนเองอีกตอไปแตอยูเพื่อพระคริสตจริง ๆ (2 โครินธ 5:15)
เรื่องนี้คงเปนเรื่องจริงไดไมยากนักถาเรามีชีวิตปกติสุขสบายดี แตในความยากลําบาก คงไมงาย
นักผมขอบพระคุณพระเจาสําหรับเหตุการณน้ําทวมในหลายจังหวัดเมือ่ เดือนสิงหาคมที่ผานมา โดย
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เฉพาะที่จดั หวัดอุดรธานีที่ผมรับใชอยู ผมพบวาสมาชิกของผมไดสําแดงความจริงของ การอยูเพื่อพระ
คริสตออกมาใชขณะที่น้ําทวม มีลม พายุฝน น้ําที่กําลังหลากเขาทวม เขายังออกไปเพื่อชวยคนอื่นที่
เดือดรอนฝาลมฝาฝน ทั้งที่ เปนยามค่ําคืนก็ยังสูอุตสาหออกไป เพือ่ ชวยพีน่ องหนีน้ําทวมโดยไมได
คิดถึงตัวเอง ขอบพระคุณพระเจาสําหรับความรักที่แสดงออกเปนการกระทํา อยางสุดกําลังนี้
ประการที่สอง ทานเปาโลสํานึกในพระคุณของพระเจามากยิ่งกวาสิ่งใดในชีวิตของทานและ
มากยิ่งกวาสิ่งใด ๆ ในโลก หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ทานเปาโลรูสึกเปนหนีพ้ ระเจามากมายในชีวิต
ทานเห็นสิ่งอืน่ ๆ ที่ทานมี ไมวาจะเปนชื่อเสียง เงินทอง ลาภยศ การศึกษา หรือชาติตระกูล และอีก
นานาประการสิ่งเหลานั้นก็เปนเหมือนหยากเยื่อ หรือไรคา ในชีวิตทาน สิ่งเดียวที่มีความหมายยิ่งใน
ชีวิตของทานเปาโลคือ พระเยซู ทานไดรับพระคุณอยางมากมายทีพ่ ระองคเสด็จมาพบกับทานเปาโล
เปนสวนตัวเมือ่ ครั้งกําลังเดินเขากรุงดามัสกัส และพระคุณอันยิ่งใหญของพระเยซูคริสตนั่นเองเปนเหตุ
ใหทานอุทิศตัวเปนทาสรับใชของพระเจาอยางสัตยซื่อ ตลอดวันคืนของชีวิตของทาน และยังสรางคน
อื่นขึ้นมาเพื่อรวมรับใชพระคริสตดวยกันกับทาน (ดู ฟลิปป 1:1;2:22) ดังนั้นทานจึงมีชีวิตอยู เพือ่ พระ
เจาจริง ๆ
จากเหตุการณน้ําทวมในตัวจังหวัดอุดรธานีถึงสองปซอน คือเมื่อปที่แลวกับ ปนี้ซึ่งยังคงมี
รองรอยความเสียหายอยู ในเวลานี้ผมพบวา พระเจาทรงมีพระคุณตอพี่นองในจังหวัดอุดรธานีผานมา
ทาง คริสตจักรสัจจธรรมที่ผมเปนศิษยาภิบาลอยู เมื่อปที่แลวเราไดรบั ธารน้ําใจจาก พี่นองคริสเตียน
มากมายเพียงพอที่เรา จะชวยทั้งพี่นองคริสเตียนในคริสตจักรตาง ๆ ในจังหวัด และยังเปนพระพรไปยัง
พี่นองในคริสตจักรตาง ๆ เชน ขอนแกน อุบลราชธานี นครราชสีมา และที่อําเภอหาดใหญ และในปนี้
เราก็ไดรับความชวยเหลือมากกวา ปทแี่ ลวอีกเพราะผลกระทบรุนแรงกวา น้ําทวม กินพื้นที่มากกวาปที่
แลวเสียอีก มีบางคนใหขอมูลผมวาประมาณการคาเสียหาย เฉพาะทีอ่ ุดรธานีมากกวาพันลานบาท ผม
เรียนรูวา นี่เปน พระคุณซอนพระคุณจากพระเจา เพราะในเบื้องตนผมเองไมไดคิดวาจะตองเหน็ด
เหนื่อยหาทุน มาชวยผูที่เดือดรอนในปนี้เลย เพราะรูสึกวาที่ผานมาปที่แลวก็หนักพอแลว แตเมื่อไดไป
เห็นกับตา ประสบมากับตัวเอง เมื่อชวงวันที่ 11 – 12 สิงหาคมที่ผานมาซึ่งที่คริสตจักร ก็จดั เตรียม
รายการวันแมไวแตไมมีใครเดินทางมานมัสการที่คริสตจักรไดเลยเนื่องจาก ถนนถูกน้ําทวมเกือบจะทุก
สายในเขตเทศบาลเมือง แตพระเจาทรงโปรดใหพนี่ องชวยกันถวาย ชวยกันบริจาคมามากมายซึ่งผมเห็น
แนชัดวา นี่คอื พระคุณของพระเจาที่ผานมาถึงเราและเราสงตอไปถึงพี่นองทั้งที่เปนคริสเตียน หรือไม
เปนคริสเตียน และมากยิ่งไปกวานั้นอีก หนวยแพทยขององคการสัมพันธกิจเมตตา จากคริสตจักร
รมเย็นกรุงเทพ ก็ไดวางแผนจะมาชวยอุดรธานี รวมกับคริสตจักรธรรมแบบติสต ตัง้ แตน้ํายังไมไดทวม
แตเวลาที่นดั หมาย ในวันที่ 23 กันยายนชางเปนเวลาที่เหมาะเจาะในการชวยซับน้ําตาพี่นองเหลานี้หลัง
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เหตุการณน้ําลดผมมองไมเห็นการณไกล ขนาดที่จะรูถึงปญหาความเดือดรอนกอนลวงหนา แตพระเจา
ทรงลวงรู และเตรียมการไวใหกอนลวงหนาแลวนีก่ ็เปนพระคุณพระเจาโดยแท
ผมจึง รูสึกเหมือนที่ทานเปาโลรูสึกมากขึ้นกวากอนอีกวา ผมเปนหนีพ้ ระคุณของพระเจา และ
เปนหนี้รกั ของพี่นองทุกกคน ที่ถวาย ที่สนับสนุน ทั้งกําลังทรัพย และกําลังอธิษฐาน กําลังกายที่
เสียสละออกมาชวยกันในยามทุกขรอนเชนนี้
ประการที่สาม ทานเปาโลเห็นคุณคาของเพื่อนรวมงานและอธิษฐานเพื่อพวกเขาอยูเสมอ (ดู
ฟลิปป 1:3, 7) ทานรูวาทาน ไมสามารถอยูเพื่อพระคริสตตามลําพัง อยางโดดเดีย่ วแตทานจะตองมีเพื่อน
รวมงาน รวมทุกขรวมสุขกับทานดวย ทานจึงจะสามารถทนอยูเพื่อพระคริสตได และการที่ทานทนตอ
การจําจอง ตอความทุกขยากนานาประการไดนั้นก็เปนพระพรและแบบอยางใหกบั พี่นองคนอื่น ๆ ให
เกิดความกลาหาญในการทํางานเพื่อพระคริสตตอไปได (ดูขอ 1:14)
เราคงตองหันมาดูชีวิตการรับใชของเราเอง
วาเรามีเพื่อนหรือผูที่อยูเคียงขางเราในการ
สนับสนุน ในการอธิษฐานเพื่อเราสักกี่คนที่ยินดีรวมทุกขรวมสุขยืนหยัดอยูขางเราในการรับใชพระเจา
สงเสบียงบํารุงเราในยามทีเ่ ดือดรอนโดยที่ไมตองรองขอ แตเปนเพราะรักและหวงใยพวกเขาคอยจอง
หาโอกาสหรือจังหวะที่จะหยิบยื่นความชวยเหลือมาถึงเราเสมอ เพื่อเราจะสรรเสริญและขอบพระคุณ
พระเจาไดอยางที่ทานเปาโลเปน จะสามารถอยูเพื่อพระคริสตไดอยางที่ทานเปาโลเคยอยู (ดู 1:7,
19;2:26-27)
จากเหตุการณน้ําทวมผมพบอีกเชนกันวาพีน่ องทั้งเปนบุคคล และจากคริสตจักรตาง ๆ ใน
กรุงเทพที่เคยใหความชวยเหลือเมื่อปที่แลว หรือบางคริสตจักรเพิ่งใหความชวยเหลือ ในปนี้กแ็ สดง
ความรักความหวงใยใหความชวยเหลือมาอีกในปนี้ และพี่นองคริสเตียนในจังหวัด เชนคริสตจักร
สามัคคีธรรม คริสตจักรประเสริฐพร คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธและภาคที่ 13 สภาคริสตจักรฯ ก็ไดมา
รวมมือกันรวมทุกข รวมรับใช รวมซับน้ําตาพี่นองชาวอุดรกันอยางถวนหนา และผมมีความซาบซึ้งใจ
ในไมตรี ในความเปนมิตรที่ทานเหลานัน้ ใหเกียรติคดิ ถึง และไววางใจผมในการทําพันธกิจนี้อกี ครั้ง
แนนอนวาทานมีสวนทําใหผมทุมเทใจกายในการรับใชพระเจาใหอยูเพื่อพระคริสตไดดว ยความอบอุน
ใจ ผมเชื่อวาพลังแหงความรักความหวงใย พลังในการอธิษฐานเพื่อความน้ําหนึ่งใจเดียวกันของเราจะ
ชวยใหพระนามของพระเจาเปนที่รูจักเคารพบูชามากขึ้นในจังหวัดอุดรธานีตอไป
ประการที่สี่ ทานไดรับการชวยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องรายก็กลายเปนดี (ดู ขอ 19)
สําหรับหลาย ๆ คน การที่มีเพื่อน มีทีมทํางานที่เขาใจกันก็ดูเหมือนจะเพียงพอแลวสําหรับการทํางานให
สําเร็จตามเปาหมายแตสําหรับทานเปาโลทานยังมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาเปนผูชวยอีกทาง
หนึ่ง นับเปนเคล็ดลับที่ทําใหการอยูเพื่อพระคริสตของทานเปนจริงไดงายขึ้น พระเจาทรงสถิตยอยูดวย
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โดยพระวิญญาณของพระองคเองทรงชวยเหลือทานใหรอดตาย จากการถูกหินขวาง เรืออับปาง ทรงนํา
ทิศทางในการประกาศ และอื่น ๆ ดวยเหตุนี้เองทานจึง อยูและยินดีตายเพื่อพระคริสตได ทานเปาโล ไม
เคยคิดวาทานเกง ทานฉลาดกวาคนอืน่ ทานสามารถเอาตัวรอดได ดวยลําพังตัวทานเองแตทุกวินาที ทุก
ยางกาวในชีวติ ของทานเปนไปตามการทรงนํา การชวยเหลือการพิทักษรักษาจากพระวิญญาณ ของพระ
เจาตลอดเวลา
ยิ่งรับใชพระเจานานมากขึ้นเทาไรผมยิ่งมองเห็นความจริงของพระวจนะของพระเจาวา ไมใช
ดวยฤทธิ์หรือดวยเรี่ยวแรงของตนเองแตทกุ กาวของการรับใชเราจะตองพึ่งพาอํานาจ และฤทธิ์เดชของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลาผมรูสึกวาการเขาสนิทกับพระเจาในการอานพระวจนะและการ
อธิษฐานเปนเคล็ดลับที่ดีที่สุด ในการรับใชพระเจาที่เกิดผล (ยอหน 15:5-8) แตนาเสียดายทีห่ ลายครั้ง
ผมเอง ก็ตกหลุมพรางของมาร ในการแสวงหาวิธีการรับใชดวยสติปญ
 ญาของตนเองเพื่อใหเกิดผล โดย
อธิษฐานแตเพียงเล็กนอยเทานั้น และนัน่ เปนการทําผิดอยางรายแรงในการรับใชพระเจาของผม ดังนั้น
ผมจึงกําลังสรางบาน สรางงาน แตกเ็ หนื่อยเปลาเพราะพระองคไมไดสรางดวย แตขอบพระคุณพระเจา
ที่พระองค ชวยใหผมสํานึกไดและพึ่งพาในพระองคมากขึ้นทุกวัน
ประการที่หา ทานมีสุขภาพจิตดีทานคิดถึงแผนดินของพระเจาเปนหลักในการดําเนินชีวิต ใน
การรับใชพระเจา ไมไดคดิ สรางอาณาจักร สรางบารมี สรางชื่อเสียงเพือ่ ตัวของทานเอง แมจะมีคนบาง
กลุมที่ประกาศพระคริสตดวยใจอิจฉา ชิงดีชิงเดนกัน บางคนก็เพื่อหวังชื่อเสียง ตําแหนงสูง ๆ ซึ่งเปน
แรงจูงใจที่ผดิ แตทานเปาโลก็ยังชื่นชมยินดีไดเพราะทานเห็นวาเขาไดประกาศพระคริสต หากทาน
เปาโลไมมีทาที หรือทัศนะคติที่เห็นแกแผนดินของพระเจาเชนนีก้ ็คงเปนการยากที่จะบอกวาทานอยู
เพื่อพระคริสต ทานคงตองตอบโตบรรดาผูที่ทําการประกาศอื่น ๆ ที่อิจฉาทาน
ขอบพระคุณพระเจาที่สมาชิกของผมไมไดบนวา หรือตอวาพระเจาในภัยพิบัติที่เขาเผชิญอยู
แตละคนสามารถขอบพระคุณพระเจาไดในยามยากลําบากเชนนี้ ดวยความขอบพระคุณและความซึ้งใจ
ที่พี่นองคริสตชนทั่วไทยโดยเฉพาะทีก่ รุงเทพฯ ไดสงอาหาร เสบียง และความชวยเหลืออื่น ๆ ไปถึง
พวกเขาทั้งสองปที่ผานมาสุขภาพจิตฝายวิญญาณของพวกเขาเปนกําลังทําใหผมอยูเพือ่ พระองคไดงา ย
ขึ้นอีกมากมาย
ประการที่หก ทานเปาโลรักลูกแกะของทานอยางจริงใจ (ฟลิปป 1:7-9) ทานยินดีเอาชีวิตของ
ทานเปนเครื่องพลีบูชาเพื่อใหคนของพระเจายืนหยัดรับใชพระเจาอยูได ทานผิดหวังแตก็ไมเคยทอแท
กับความเปนเด็กของพวกเขาทานใหโอกาสสตรีในการรับใชพระเจากับทาน ใหเกียรติยกยองเขา ให
โอกาสพวกเขากลับใจใหม (ฟลิปป 4:1-3) ทานไมเคยรังเกียจแตหนุนใจใหพวกเขาเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันเพื่อเห็นแกพระคริสต ทานกลามอบหมาย กลาใหสิทธิอํานาจกับเพื่อนรวมงานอยางไมรสู ึกวา
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ถูกตัดทอนอํานาจ ทานกลาที่จะบอกใหพวกเขาเอาอยางชีวิตของทาน (3:17) เพราะทานเอาอยางพระ
คริสต (1 โครินธ 11:1) ทานกลาเตือน กลาสอนอยางตรงไปตรงมาดวยทาทีแหงความรัก ความเขาใจ
ดวยการขอรอง ขอความรวมมือ มิใชสั่งการออกคําสั่งบังคับ ใหทําตามวางอํานาจบาตรใหญ ทานถอม
ใจ รับใชพวกเขาจนวาระสุดทายของ
ชีวิตผมคงตองสํารวจตัวเองเสมอวาผมรักลูกแกะของผมขนาดไหน พวกเขาเชื่อฟงพระวจนะ
ของพระเจา และฟงเสียงของผมเพียงใด ลูกแกะของผม ทะเลาะเบาะแวง ไรความรัก ไรความหวงใย ชิง
ดีชิงเดนกันจนศิษยาภิบาลไมตองทํางาน แตกลายเปนกรรมการหามมวยหรือเปลา ผมจะทนตอปญหา
รุมเราทั้งชีวิตสวนตัวชีวิตลูกแกะ และปญหาที่พวกเขาตองเผชิญในชีวิตประจําวันเหมือนที่ทานเปา
โลทนไดหรือเปลา แตก็อยากจะกระซิบบอกลูกแกะทั้งหลายวาทานสามารถทําใหศษิ ยาภิบาลของทาน
อยูเพื่อพระคริสตไดงายขึ้นมากเลย ถาทานรักและสามัคคีกัน เชื่อฟงพระวจนะของพระเจา และนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน ทุก ๆ ดาน (ดู ฮีบรู 13:7,17; กาลาเทีย 6:6)
ทายที่สุดนี้จากบทเรียนชีวิตของทานเปาโลและเหตุการณบานเมืองปจจุบัน ผมก็อยากจะใหเรา
ไดทบทวนดูดว ยกันวาชีวิตของเรามีเปาหมายที่จะอยูเพื่อใคร เพื่ออะไรกันแน เมื่อเราเห็นความไม
แนนอนของชีวิตและทรัพยสินที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและน้ํามือมนุษยดว ยกันเอง เรากําลังมุงหนา
บากบั่นไปทางไหน มีชวี ิตอยูเพื่อใคร แตสําหรับผม ผมขอเลือกเหมือนอยางทานเปาโล “จะอยูก ็เพื่อ
พระคริสตและการตายก็ไดกําไร” แลวทานละ

ที่มา : เพื่อนผูนํา, ปที่ 2 ฉบับที่ 8 ตุลาคม – พฤศจิกายน 2001, หนา 36-39.
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