การทรงเรียก เหนือการทรงเรียกใด ๆ
ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน
ถ้าพระเจ้าทรงเรี ยกท่านให้ดารงชีวติ เหมือนองค์พระเยซูคริ สต์จริ ง ๆ แล้ว ท่านอาจสังเกตได้วา่
พระเจ้าจะค่อย ๆ นาชีวติ ของท่าน ให้ท่านต้องค่อย ๆ ถ่อมใจในขณะที่ท่านรับความทุกข์ต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
มิได้ขาด และดูเหมือนว่าพระองค์จะนาท่านไปในทิศทางที่ท่านต้องเชื่อฟังพระองค์ในทุกกรณี อยูบ่ ่อย
ๆ ซึ่ งวิถีการดาเนินชี วติ เช่นนี้ ดูเหมือนพระเจ้าจะไม่ยอมให้ท่านได้มีโอกาสดาเนิ นชี วติ ตามวิถีชีวิตของ
คริ สตชนคนอื่น ๆ ในประเทศไทยเลย เช่น พระองค์อาจให้คริ สตชนที่ดีจานวนมากได้ทาสิ่ งดีต่าง ๆ ใน
การรับใช้พระองค์อย่างที่พวกเขาอยากทา แต่สาหรับตัวท่านเองแล้ว พระเจ้าอาจจะไม่มีวตั ถุประสงค์ให้
ท่านทาเช่นนั้นเลยก็เป็ นได้
ท่านอาจพบต่อไปอีกว่า คริ สเตียนและผูร้ ับใช้พระเจ้าคนอื่น ๆ ที่ท่านรู ้จกั มักถูกพระเจ้าใช้มาก
ขึ้น และพระเจ้าได้อวยพรคริ สตชนเหล่านั้น หรื อตัวเขาเองสามารถไต่เต้าตัวเองขึ้นไปในตาแหน่งใน
วงการที่สูงขึ้นเรื่ อย ๆ คริ สเตียนและผูร้ ับใช้เหล่านั้นสามารถวางแผนงานในชีวติ ของตนและทาตาม
แผนและทั้งได้รับการยกย่องและพระเจ้าประทานเกียรติให้ แต่พอท่านคิดจะลองทาตามนั้นบ้าง ตัวท่าน
เองก็อาจพบกับความล้มเหลวและในบางครั้งพระเจ้าอาจทาให้ท่านรู ้สึกเสี ยใจที่ได้ทาเช่นนั้นไป
คริ สตชนบางคนมีผลงานและสิ่ งดีของตนเองที่สามารถนาออกอวดต่อคนอื่นได้ หรื อแสดง
ความสาเร็ จของตนในด้านต่าง ๆ เช่น งานเขียน งานเทศนา งานในตาแหน่งที่สาคัญและมีเกียรติ แต่
สาหรับท่านแล้วพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่มีความประสงค์ใด ๆ ที่ให้ท่านได้มีโอกาสแสดงเช่นนั้นเลย
และถ้าท่านคิดจะลองนาสิ่ งที่ดีของตัวท่านออกมาอวดต่อคนอื่นกับเขาบ้าง พระองค์ก็จะเป็ นผูร้ ะงับท่าน
ด้วยตัวของพระองค์เอง จนในบางครั้งท่านรู ้สึกว่าท่านขาดความภูมิใจในตัวเองและผลงานต่าง ๆ ที่ท่าน
ได้ทาและได้ลงทุนไปในชีวติ การรับใช้
ในบางครั้งท่านเห็นพระเจ้าอวยพรให้คนอื่นประสบความสาเร็ จในงานธุ รกิจต่าง ๆ และบางคน
ได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษหรื อมีเงินมีทองใช้อย่างไม่ขดั สน แต่สาหรับท่านพระเจ้าทรงเมตตา
ประทานเลี้ยงดูเพียงให้อาหารประจาวันเท่านั้นเหตุที่เป็ นเช่นนั้นก็เพราะว่า พระองค์ปรารถนาให้ท่าน
ได้สิ่งที่มีค่ามากยิง่ กว่าเงินทอง คือ การดารงชีวิตที่ตอ้ งพึ่งพาพระองค์ในทุกเรื่ องและทุกวัน เพื่อว่า
พระองค์จะได้มีโอกาสสาแดงให้ท่านเห็นถึงสิ ทธิ พิเศษที่อยู่ ๆ ท่านก็ได้รับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าโดยวิถี
ที่ท่านไม่สามารถนึกฝันหรื อคาดเดาใด ๆ ได้เลย พระเจ้าอาจประทานเกียรติต่าง ๆ ให้แก่คนอื่นอย่าง
มาก แต่พระองค์กลับเก็บท่านไว้ในที่ที่คนอื่นเห็นไม่ค่อยเห็นได้ถนัดเพราะพระองค์มกั ซ่อนท่านไว้
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ภายใต้ร่มเงาของพระองค์เสมอ เพราะว่าพระองค์ตอ้ งการให้ท่านผลิดอกออกผลทั้งดอกก็หอมและผลก็
ดกงดงามยิง่ ในคราวที่พระองค์เสด็จกลับมา เพราะเหตุวา่ พระเจ้ามีประสงค์จะให้ชีวิตของท่านผลิตผล
ให้เห็นเด่นชัด ภายในร่ มเงาที่คนทั้งหลายมองไม่ค่อยเห็นเท่านั้น
พระเจ้าอาจอนุญาตให้คนบางคนเป็ นคนยิง่ ใหญ่ มีชื่อเสี ยง แต่สาหรับท่านแล้วพระองค์มีพระ
ประสงค์ให้เป็ นคนธรรมดาที่เป็ นแต่คนเล็กน้อยเท่านั้น พระองค์อาจใช้คนต่าง ๆ ให้ทางานของ
พระองค์ และคนเหล่านั้นมักได้รับเกียรติและมีชื่อเสี ยงไป แต่สาหรับท่าน พระองค์อาจปรารถนาให้
ท่านทางานหนักโดยไม่มีผใู ้ ดล่วงรู ้วา่ ท่านได้ทาอะไร และต้องทนต่อความทุกข์ยากนานาประการ แต่
กระนั้นงานรับใช้ของท่านก็ยิ่งเพิ่มความมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์เป็ นทวีคูณโดยที่พระองค์
ให้คนอื่นมารับเกียรติในงานที่ท่านลงแรงทาไป พระองค์ทาเช่นนี้ก็เพราะพระองค์ปรารถนาให้ท่านได้
บาเหน็จมากกว่าคนอื่นเป็ นสิ บเท่าในคราวที่พระองค์เสด็จมานัน่ เอง
พระเนตรของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดูจะจับจ้องอยูท่ ี่ตวั ของท่าน และสิ่ งที่ท่านพูดและทาเป็ น
พิเศษด้วยความรักและความหวงแหน ท่านมักรู ้สึกอยูเ่ สมอว่าโดนพระองค์ตาหนิในความบกพร่ องเล็ก
ๆ น้อย ๆ เสมอไป เช่น ในการใช้คาพูดที่อาจไม่เหมาะสมในสายพระเนตรของพระองค์ และใน
ความรู้สึกที่อาจไม่ดีแต่เพียงเล็กน้อยที่ท่านมี ซึ่ งเมื่อเทียบกับคริ สตชนคนอื่น ๆ ดูพวกเขาไม่ค่อยสนใจ
เสี ยใจ หรื อสะดุง้ สะเทือนอะไรทั้งสิ้ น แต่สาหรับตัวท่านมักถูกพระเจ้าอบรมสั่งสอนอยูท่ ุกวันมิได้ขาด
ขอท่านได้โปรดเข้าใจ และได้โปรดน้อมนาความคิดของท่านว่า การที่พระองค์ทรงกระทาต่อ
ท่านเช่นนั้น พระองค์มีสิทธิ และมีอานาจตามแต่พระองค์จะทรงเห็นสมควรในตัวของท่านที่พระองค์
สร้างขึ้นมา และเมื่อพระองค์ทรงทาสิ่ งใดกับตัวท่านลงไปแล้ว พระองค์ก็ไม่จาเป็ นที่จะต้องมานัง่
อธิบายโดยใช้เหตุผลให้ท่านในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อให้ท่านคลายสงสัย ในวิถีน้ นั ๆ ที่พระองค์ทา
ถ้าท่านมอบกายถวายชีวติ ให้พระองค์ พระองค์ก็จะรับชีวติ ของท่านและทากับท่านตามคาที่
ท่านได้อุทิศชีวิตของท่านต่อพระองค์ พระองค์จะเสด็จเข้ามาในชีวติ เป็ นเจ้านายของท่าน และท่านจะ
เปรี ยบเสมือนเป็ นทาสของพระองค์ พระองค์อาจป้ องปกท่านไว้ดว้ ยความรักที่หวงแหนของพระองค์
โดยอนุญาตให้คนอื่นได้ทาและได้เทศน์ในเรื่ องต่าง ๆ โดยที่ท่านไม่มีโอกาสใด ๆ จะได้เทศน์และได้ทา
เหมือนคนอื่นเลย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ อาจจะทรงเข้มงวด กับชีวิตของท่านเช่นนี้ตลอดไป กล่าวคือ พระองค์ถือ
เป็ นสิ ทธิ อนั พิเศษของพระองค์ที่จะทรงยับยั้งปากและลิ้นของท่านไม่ให้พดู อะไรบางอย่าง และพระองค์
อาจพันธนาการมือของท่านมิให้ท่านได้ทาอะไรบางสิ่ ง หรื อปิ ดตาท่านมิให้เห็นสิ่ งต่าง ๆ สิ่ งเหล่านี้ที่
กล่าวมาทั้งสิ้ น พระองค์จะไม่เข้มงวดกับคริ สตชนอื่น ๆ มากนัก แต่พระองค์จะเข้มงวดและจงใจสร้าง
วินยั ที่ดีเลิศในชีวติ ของท่านเท่านั้น
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เมื่อพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ ทรงได้ใจของท่านทั้งหมดสิ้ นเช่นที่กล่าวข้างต้นแล้ว โปรดรู ้ไว้
เถิดว่าในชีวติ การงาน ในชีวิตส่ วนตัว ท่านได้ตกอยูใ่ นพระบรมราชูปถัมภ์ของกษัตริ ยจ์ อมกษัตริ ยผ์ ทู้ รง
รักและหวงแหนท่าน
และพร้อมที่จะปกป้ องท่านและบริ หารจัดการชีวิตของท่านโดยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ และในสภาพเช่นนั้นแหละ ตัวท่านก็จะรู ้สึกเหมือนได้อยูใ่ นสถานที่อนั วิเศษก่อนที่พระเจ้าจะ
นาท่านเข้าไปลิ้มชิมสภาพของจริ งในสวรรค์
จากผู้เขียนนิรนาม
เอกสารแผ่นเล็ก ๆ แผ่นนี้ถูกส่ งมาให้ผมจากครู ของผม ชื่ อ อาจารย์ ดร.แดนนิส คินลอร์ ท่าน
เป็ นประธานของสมาคมฟรานซิส แอสเบอรี่ ข้อความข้างต้นเขียนโดยนักเขียนนิรนาม ผูเ้ ขียนคงจะมี
วัตถุประสงค์เรี ยกให้ผรู้ ับใช้ในยุคนี้ได้ทาการรับใช้ตามแบบชนิดของแท้และของจริ ง งานรับใช้ทุก
วันนี้ของพวกเราที่เป็ นผูร้ ับใช้คงจะต้องการวิญญาณแห่งการรับใช้ดงั ที่ผเู ้ ขียนนิ รนามได้เขียนไว้ขา้ งต้น
หรื อไม่
ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน
ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรเมืองไทย
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