ทำอะไรกับใคร...ให้ เหมือนทำกับพระเจ้ ำ
โดย ศจ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
เป็ นนักเทศน์เวลาเตรี ยมเทศนาก็มกั จะต้องหาบทความหรื อ เรื่ องน่าสนใจมาประกอบคาเทศนา
เพื่อให้สมาชิกในคริ สตจักรเข้าใจความหมายของเรื่ องที่ตอ้ งการอธิ บายให้กระจ่างขึ้น และ แน่นอน
ที่สุด เพื่อเป็ นการขจัดความง่วงของบรรดาคริ สตชนทั้งหลาย ที่มกั นอนดึกในคืนวันเสาร์ ดว้ ย มีเรื่ องเล่า
โดยบุคคลไม่ปรากฏนามดังต่อไปนี้ซ่ ึ งเราสามารถเรี ยนบทเรี ยนเรื่ อง การให้บริ การ การดูแลเอาใจใส่
การให้บริ การที่ดี ความสัตย์ซื่อในหน้าที่การงานและ ความคงเส้นคงวาได้ เชื่ อว่า หากคริ สตจักรมี
บุคคลเช่นนี้แล้ว ย่อมจะมีประสบการณ์กบั สิ่ งดี ๆ ได้เสมอ ความจริ งเราหวังว่าทุกคนในโลกจะเป็ นคน
เช่นนี้
คืนวันหนึ่ง ในขณะที่มีพายุฝนตกลงมาอย่างแรงมีสามีภรรยาสู งอายุคู่หนึ่ง เดินเข้าไปที่โรงแรม
เล็ก ๆ และถามขอห้องพักที่นนั่ เจ้าหน้าที่ดา้ นหน้าของโรงแรมแจ้งให้ทราบว่า ห้องทุกห้องของโรงแรม
เต็มหมดแล้ว ความจริ งทุกห้องของโรงแรมในเมืองนี้เต็มหมดแล้วเหมือนกัน แต่ผมคงไม่ยอมให้ท่าน
ทั้งสองออกจากที่นี่ท้ งั ที่ฝนกาลังตกหนักเช่นนี้ แน่ เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน หากคุณไม่ลาบากใจจนเกินไป
พักที่หอ้ งของผมคืนนี้ก็ได้ครับ สามีภรรยาคู่น้ ีรู้สึกเกรงใจเหลือเกิน แต่เจ้าหน้าที่คนนี้ยนื ยันว่า ให้ท้ งั
สองพักได้ไม่ตอ้ งเกรงใจ วันรุ่ งขึ้น พอชาระค่าที่พกั แล้ว ก็พดู เปรยออกมาว่า คุณใจดีมาก สักวันหนึ่งผม
จะสร้างโรงแรมที่ดีที่สุดในอเมริ กาให้คุณบริ หาร เจ้าหน้าที่คนนั้นก็ยมิ้ แบบเขิน ๆ ด้วยความสุ ภาพ ซึ่ง
อีกไม่กี่ปีให้หลัง เจ้าหน้าที่ท่านนี้ก็ได้รับจดหมายแจ้งให้ทราบว่า คุณจาคืนที่ฝนตกหนักได้ไหม
หลังจากนั้นในจดหมายก็เชิญเจ้าหน้าที่ท่านนี้ให้เดินทางไปยังนครนิวยอร์ ค และในจดหมายนั้นก็ได้ส่ง
ตัว๋ เครื่ องบินไปกลับมาให้ดว้ ย พอเดินทางถึง เจ้าหน้าที่ท่านนี้ถูกเชิญไปยังตึกใหม่เอี่ยม ตั้งสู งเด่นที่มุม
ถนนตัดระหว่าง ถนนที่ 5 และ 34 ซึ่ งมีตึกตั้งสู งเด่นเป็ นสง่าอยู่ ชายคนนั้นที่เชิ ญเจ้าหน้าที่โรงแรมมาก็
แจ้งให้ทราบว่า นี่แหละคือโรงแรมที่ผมสร้างขึ้นมา ให้คุณเป็ นผูบ้ ริ หาร ชายคนนั้นคือ Waldorf Astor
ซึ่ งโรงแรมที่สร้างขึ้นมานั้น คือ โรงแรมที่เริ่ มต้นด้วยชื่ อ Waldorf-Astoria ส่ วนเจ้าหน้าที่ท่านนั้น คือ
George C. Boldt ซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั การคนแรกของโรงแรมสวยหรู แห่งนี้ เราเรี ยนบทเรี ยนน่าสนใจบางสิ่ งบาง
ประการ
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ก. ผู้ทำงำนด้ ำนบริกำร ต้ องทำงำนด้ วยชีวติ จิตใจ
มิใช่ทาแต่เฉพาะเป็ นหน้าที่เท่านั้น เพราะการบริ การคือการทาให้ผใู้ ช้บริ การรู้สึกประทับใจ เรา
หวังว่าในคริ สตจักรของเรา จะเต็มไปด้วยคนที่ทางานด้วยความเต็มใจ มิใช่ทาเฉพาะหน้าที่ไม่วา่ ท่าน
เป็ นนักเทศน์ ผูป้ กครอง คณะธรรมกิจ มัคนายก หรื อ คนทาการให้ดา้ นหนึ่งด้านใด ท่านพึงทางานด้วย
น้ าใจใจจริ ง ด้วยจิตใจของการรับใช้ ในหน่วยงาน องค์การคริ สเตียน ก็เช่นกัน ต้องการคนให้บริ การ
ด้วยความตั้งใจจริ ง ทางานในหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ดังพระคาตอนหนึ่งที่กล่าวว่า “การ
รับใช้ซ่ ึ งท่านได้รับทาในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้น จงระวังกระทาให้สาเร็ จ” โคโลสี 4:17

ข. กำรทำสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด ให้ ทำแบบชั้นหนึ่ง
ทาเสมือนหนึ่งทากับพระเจ้า มิใช่ทากับมนุษย์ หากเราคิดว่า อะไรก็ดีที่เราทาในกิจวัตร
ประจาวันของเรา เรากาลังทากับพระเจ้า โลกนี้คงจะมีความสงบสุ ขสันติมากขึ้น อย่างน้อยที่สุดก็ตอ้ ง
เริ่ มต้นจากเราเองก่อน มิใช่การไปเรี ยกร้องให้ใครต่อใครต้องเป็ นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็ น แต่เราให้
เป็ นอย่างที่เราอยากให้คนอื่นเป็ นก่อน พระคาของพระเจ้าสอนเราต่อไปอีกว่า “ไม่วา่ ท่านจะทาสิ่ งใด ก็
จงทาด้วยความเต็มใจเหมือนกระทาถวายองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทาแก่มนุ ษย์” โคโลสี 3:23

ค. ควำมคงเส้ นคงวำเป็ นสิ่ งทีไ่ ม่ พงึ ละเลย
เมื่อจะต้องให้บริ การอะไรกับใคร เราต้องคงเส้นคงวาในการทาดีกบั ทุกคน ไม่ใช่มาตรฐาน
ความรู้สึกของเราในการพิจารณาคนหนึ่งคนใด แต่ให้เราทากับทุกคนเหมือนกัน คือให้เขาได้รับการ
บริ การที่ดีจากเรา ให้เขาประทับใจในการทางานการให้บริ การของเรา เป็ นการหว่านหรื อลงทุนในสิ่ งที่
ดี เพราะการหว่านอะไรลงไปก็จะได้เก็บเกี่ยวสิ่ งเหล่านั้น หากเราหว่านความคงเส้นคงวา ความสัตย์ซื่อ
เราก็จะได้รับตอบสนอง นาย George C.Boldt คงไม่ทราบว่า คู่สามีภรรยาคู่น้ นั ที่เขาต้อนรับในคืนวัน
ฝนตกหนัก จะเป็ นมหาเศรษฐีที่สร้างโรงแรมสวยหรู ให้เขาบริ การ เราหวังว่าสิ่ งที่ดีจะเกิดขึ้นกับเราด้วย
เหมือนกัน หากต้องการรับสิ่ งดี ก็ให้เราหว่านสิ่ งที่ดีก่อน พระเจ้าทรงทราบดีวา่ ใครสมควรจะได้รับ
อะไร สาคัญตรงที่วา่ ให้เราสัตย์ซื่อต่อสิ่ งที่เราได้รับจากพระเจ้าก่อน แม้จะเป็ นเพียงสิ่ งเล็กน้อยที่สุดก็
ตามที คนงานที่มีตาแหน่งเล็กน้อย อย่าไปคิดน้อยใจตนเองว่าทาไมต้องทางานเล็กน้อยเช่นนี้ สาคัญ
ตรงที่วา่ ให้เราสัตย์ซื่อคงเส้นคงวาก่อนในที่สุด
สาหรับคริ สเตียนทั้งหลาย ให้เราพิจารณาว่า อะไรก็ตามที่เราได้รับในขณะนี้ หรื อ เป็ นอยู่
ในขณะนี้ในชีวติ ของเรา เราได้รับจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เมื่อเรารับจากพระองค์แล้ว ก็ให้เราเรี ยนรู ้ที่จะ
ปรนนิบตั ิพระองค์ ท่าทีของคริ สเตียนก็คือ ทาอะไรกับใครให้ทาเสมือนหนึ่งทากับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
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หากเราบริ การดีกบั ใครก็บริ การดีกบั พระเจ้า หากเราด่า บน ตาหนิใครก็เท่ากับเรา ด่า บ่น ตาหนิพระเจ้า
คงไม่ตอ้ งสงสัยว่า การหว่านของคนบางคนนั้น เป็ นการหว่านเนื้ อหนัง ดังนั้น ผลของการเก็บเกี่ยวใน
ชีวติ ของเขา จึงเป็ นแต่เรื่ องหนักใจทั้งสิ้ น ให้เราหว่านสิ่ งที่มาจากพระวิญญาณเพื่อในที่สุดเราจะเกี่ยว
เก็บผลของพระวิญญาณด้วยเช่นกัน “เหตุฉะนั้น เมื่อท่านได้รับพระเยซูคริ สตเจ้าแล้วฉันใดจงปฏิบตั ิ
พระองค์ดว้ ยฉันนั้น” โคโลสี 2:6.

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 57 ฉบับที่ 309 มีนาคม – เมษายน
2006, หน้า 50-51.
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