การหนุนใจมีประโยชน์
ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน
ฤดูกาลอาจมีที่สิ้นสุ ด แต่เวลาของการหนุ นใจไม่มีที่สิ้นสุ ด ขอให้เรามาหนุ นใจกัน มาช่ วยกัน
ให้สมาชิ กในคริ สตจักร อิ่มใจ หนุ นใจ มีกาลัง มีความหวัง มีน้อยคนที่จะรู ้ว่า การหนุ นใจมีประโยชน์
มหาศาลในชีวติ คริ สเตียน คริ สเตียนในเมืองไทยมีปัญหามาก อาจเป็ นเพราะหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหนึ่ ง
คือ คริ สเตียนไทยขาดการหนุนใจด้วยคาพูดและการกระทา

ประโยชน์ จากการหนุนใจ
1.การหนุนใจช่ วยป้ องกันไม่ ให้ เรายอมแพ้อะไรง่ าย ๆ ไม่ ยอมเลิกล้ มอะไรกลางคัน
ในกิจการ 15:30-35 “เมื่อลาจากกันแล้ว ท่านเหล่านั้นก็ลงไปยังเมืองอันทิโอก และเมื่อได้เรี ยก
คนทั้งปวงกประชุ มกันแล้ว จึ งมอบจดหมายฉบับนั้นให้ ครั้นอ่านแล้วต่างก็มีความชื่ นชมยินดี ในคา
หนุนใจนั้น ฝ่ ายยูดาสกับสิ ลาสเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะด้วย จึงได้กล่าวหนุนใจพวกพี่นอ้ งหลายประการให้มี
กาลังใจ ครั้นพักอยูท่ ี่นนั่ หน่อยหนึ่งแล้วก็ลาจากกันไป พวกพี่นอ้ งจึงฝากความเจริ ญสุ ขกับท่านกลับไป
ยังอัครทูตทั้งหลายซึ่ งได้ใช้ท่านมา ฝ่ ายสิ ลาสเห็นชอบที่จะอยูต่ ่อไปที่นนั่ แต่เปาโลกับบารนาบัสยังอยู่
ต่อไปในเมืองอันทิโอก สัง่ สอนประกาศพระวจนะขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยกันกับคนอื่นอีกหลายคน”
เมื่อมีการจราจลที่ เอเฟซัส เปาโลเรี ยกสาวกมาหนุ น ใจในกิ จการ 20:1-2 “ครั้นการวุ่นวายนั้น
สงบแล้ว เปาโลจึงให้ไปตามพวกสาวกมา พูดหนุ นน้ าใจกัน แล้วก็ลาเขาไปยังแคว้นมาซิ โดเนี ย เมื่อได้
ข้ามที่นนั่ ไปแล้ว และได้หนุนน้ าใจเขามาก ท่านก็มายังประเทศกรี ก”
นักกีฬาทุกประเภทต้องการเสี ยงเชี ยร์ แม้กาลังกายหมดลง กาลังใจจากคนรอบสนามที่ส่งเสี ยง
เชียร์ ทาให้เกิดกาลังมหาศาลที่จะก้าวไปจนถึงเส้นชัย การหนุนใจก่อให้เกิดพลังงานพิเศษ
ในทางฝ่ ายวิญญาณก็เช่ นกัน การแข่งขันในลู่วิ่งของชี วิต สมาชิ กในคริ สตจักร ลูกและภริ ยาสามี ต้องการกาลังใจ ลูกน้องผูบ้ งั คับบัญชาก็ตอ้ งการ ผมท้อใจหลายครั้ง แต่ภริ ยาหนุ นใจเก่ง ทุกครั้งที่
ภริ ยาหนุนใจ สามีมีกาลังพิเศษ และทุกครั้งที่สามีหนุนใจภริ ยา ภริ ยาเชื่ อฟั งทาตามปรนนิ บตั ิรับใช้ลูก ๆ
และสามี ต่อไป การหนุ นใจเหมื อนการไปเปิ ดวาวล์ถงั น้ ามันพิเศษ ถังจริ งหมดแล้ว แต่ถงั อะไหล่ ยงั
ทางานต่อ
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การหนุนใจเพิ่มพลังที่ใจ ละลายความทุกข์ เพิ่มความหวัง เตือนใจเราว่า ยังมีคนแคร์ appreciate
ระลึกถึง ไม่ใช่เราเดินไปคนเดียว มีคนเห็นคุณค่าในสิ่ งที่เราทาอยู่

2.การหนุนใจผลักให้ เรารุ ดหน้ าไปสู่ ความสาเร็จได้ เรื่อย ๆ
ในเฉลยธรรมบัญญัติ 3:38 “จงสนับสนุ นและชูใจโยชูวาให้เข้มแข็ง เพราะเขาต้องนาหน้าชน
ชาติน้ ีขา้ มไป”
โมเสส สามารถช่วยโยชูวาได้หลายร้อยอย่าง แต่พระเจ้าทรงรู ้วา่ โยชูวาต้องการอะไรมากที่สุด
เขาต้องการการหนุนใจ คุณก็ตอ้ งการ ผมก็ตอ้ งการ
ผูห้ ญิงคนหนึ่ งอยู่ในสหรัฐอเมริ กา ที่เขาชอบวิพากย์วิจารณ์ศิษยาภิบาล ผมถามเธอว่า เธอเคย
หนุ นใจศิษยาภิบาลของเธอไหม? เธอตอบว่าศิษยาภิบาลของเธอคงไม่ตอ้ งการการหนุ นใจ เพราะเขา
สัง่ งานเก่งผมก็บอกว่า คนที่สงั่ งานเก่ง คือคนที่ตอ้ งการการหนุนใจมากที่สุด
เด็กที่ถูกพ่อแม่และครู หนุนใจทุก ๆ วันมากกว่าถูกตาหนิ จะสามารถทาสิ่ งต่าง ๆ ได้ดีกว่าเด็กที่
ขาดการหนุนน้ าใจ คนงานที่ได้รับการหนุนใจจากเจ้านาย จะทางานได้มีประสิ ทธิ ภาพว่าคนงานที่ถูกด่า
ว่าอยู่ตลอดเวลา และถ้าเราได้รับการหนุ นใจบ่อย ๆ เราจะทาสิ่ งเหนื อมนุ ษย์ได้ ยิ่งคุณใช้งานใครมาก
คุณหนุนใจเขามาก ยิ่งคุณหวังอะไรจากใครมาก ยิ่งต้องหนุ นเขามาก ยิ่งคุณหวังจากลูกมาก ก็ตอ้ งหนุน
ใจลูกมาก

3.ช่ วยขจัดความกลัวและเพิม่ ความกล้า
ถ้าคุ ณและผมถูกหนุ นใจมากขึ้ นกว่าปั จจุ บนั ชี วิตของคุ ณและผมจะมี ประสิ ทธิ ภาพมากกว่า
ปั จจุบนั ดูเหมือนว่าลูกของคุณ คนใช้ของคุณ ญาติของคุณ สามี-ภริ ยาของคุณ จะทาอะไรให้เกิดขึ้นได้
อย่างมาก ถ้าคุณได้ให้การหนุนใจ
ในซามูเอล 23:16-17 “และโยนาธานราชบุ ตรของซาอูลได้ลุกขึ้ นไป หาดาวิดที่ โฮเรช และ
สนับสนุ นมือของเธอให้เข้มแข็งขึ้นในพระเจ้า โยนาธานพูดกับเธอว่า “อย่ากลัวเลยเพราะว่ามือของซา
อูลเสด็จพ่อของฉันจะหา เธอไม่พบ เธอจะได้เป็ นพระราชาเหนื ออิสราเอล และฉันจะเป็ นอุปราช ซาอูล
เสด็จพ่อของฉันก็ทราบเรื่ องนี้ดว้ ย”
โยนาธานเป็ นพระพรอย่างยิง่ กับดาวิด และคุณก็สามารถทาแบบเดียวกันกับเพื่อนของคุณได้
เมื่อคริ สเตียนหนุ นใจกัน เราเป็ นเหมือนกับพระเจ้าที่อยูบ่ นโลก พระเจ้าทรงใช้คุณและผมให้
หนุ นใจกันได้ แม้เราจะได้รับการหนุ นใจทางการอ่านพระคัมภีร์ เฝ้ าเดี่ยว หรื ออธิ ษฐาน แต่เราต้องการ
มนุษย์ที่เราเห็นมาหนุนใจเราด้วย และเป็ นวิธีที่พระเจ้าทางใช้อวยพรต่อคนทั้งหลาย พระเจ้าทรงให้ท่าน
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ทางานในที่ทางานนั้น เพื่อท่านจะมีคาหนุ นใจให้แก่เพื่อนร่ วมงานในเวลาที่เหมาะ “ถ้อยคาที่พูดเหมาะ
ๆ จะเหมือนลูกท้อทองคาล้อมเงิน” (สุ ภาษิต 25:11)

4.การหนุนใจช่ วยพัฒนาให้ คริสเตียนมีภาพลักษณ์ ของตนเองดี
“พระองค์ทรงแต่งตั้งปุโรหิ ตให้ประจาหน้าที่ และทรงสนับสนุ นเขาในการปรนนิบตั ิของพระ
นิเวศแห่งพระเจ้า” (2 พงศาวดาร 35:2)
คนที่มีทกั ษะในงานอาชี พหรื อลูกจ้าง ถ้าได้รับการหนุ นใจทุกวัน ๆ จะช่ วยให้เขารู ้ ว่าเขาเป็ น
ใครในโลกและในหน่ วยงานนั้น และในพระเยซู คริ สต์ ในคริ สตจักร ฐานเข็มจะแน่นเราต้องตอกถี่ ๆ
ฐานแห่ งภาพลักษณ์จะแน่นเมื่อเราพูดหนุ นใจบ่อย ๆ คนที่ทางานแบบไม่ลาออกบ่อย ๆ แต่ปักหลักอยู่
ในบริ ษทั ใดก็ตาม เขาต้องรู ้วา่ เขาเป็ นใคร และเป็ นของใคร และของอะไรสักอย่าง
คุณล่ะ! เคยหนุ นใจไหมครับตอนที่คุณเติบโตจากวัยเด็ก ถ้าคุณไม่เคย คุณยังสามารถตัดวงจร
เก่ าให้ขาด โดยหนุ นใจเด็กสักคนที่ ตอ้ งการหนุ นใจ หรื อยืนยันจุ ดดี ของเขาบ่อย ๆ จากปากของคุ ณ
คนเราเดินผิดทางชี วิตได้ ถ้าไม่ได้รับการหนุ นใจ บางคนเดิ นทางผิด เลือกทางที่ง่าย ๆ หรื อเลือกทางที่
คนทั่ว ไปท ากัน แต่ ถ้า เขาได้รั บ การหนุ น ใจแล้ ว คนนั้น สามารถท าในสิ่ ง ที่ ย ากขึ้ น และประสบ
ความสาเร็ จในชีวติ ได้
ในพระคัมภีร์กิจการ 11:23 เรารู ้ ว่าบารนาบัสได้เยี่ยมบรรดาคริ สตชน และบารนาบัสหนุ นใจ
คนเหล่านั้นให้กา้ วต่อไปในทางของพระเจ้า

5.การหนุนใจช่ วยให้ คนตัดสิ นใจถูกต้ องขึน้
คนเรามักตัดสิ นใจความรู้สึก คนบางคนเอาความรู้สึกนาชีวิตแทนที่จะใช้เหตุผลด้วย ถ้าคนเรา
รู้ สึ ก ท้อใจขึ้ นมา คนนั้น ก็ จ ะท าอะไรลงไปก็ ไ ด้ แต่ ถ้า คนเราได้รั บ การหนุ น ใจแล้ว เขาจะคิ ดและ
ตัดสิ นใจในทางที่ดีข้ ึน และเลือกทางเดินในชีวติ ตามเหตุผล แทนที่จะตามความรู ้สึก

6.คาทีห่ นุนใจเหมาะ ๆ ทาให้ เราเข้ ากับคนได้ ดี
คาที่ หนุ นใจกัน สร้ างบรรยากาศที่ คนเราจะอยู่และทางานร่ วมกันได้ดี ถ้าคุ ณมีโอกาสเยี่ย ม
ครอบครัวสัก 10 ครอบครัว คุณจะพบว่า ครอบครัวที่สมาชิกภายในครอบครัวเข้ากันได้ดีก็คือครอบครัว
ที่หนุนใจกัน ไม่ใช่ตาหนิกนั
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7.การหนุนใจช่ วยป้ องกันมิให้ เราทาบาป
ในสหรั ฐมีเด็กวัยรุ่ นทาอะไรแผลง ๆ เช่ นขับรถไปตี กระจกรถที่จอด หรื อเอาปื นลม ยิงคนที่
เดินไปมา ไม่ถึงตายแต่เจ็บ มีเรื่ องเล่าว่า แจ็ค เป็ นคนหนึ่งที่เพื่อนชวนไปทาอย่างนั้น แต่วนั หนึ่ งป้ ามาอยู่
ที่บา้ นหลายเดื อน และป้ าเกิ ดชอบในแจ็ค จึงหนุ นใจให้เรี ยนแพทย์ ป้ าหนุ นใจทุกวันจนแจ็คสอบเข้า
แพทย์และเรี ยนจนจบ
การหนุ นใจช่ วยให้เรากลายเป็ นคนหนุ นใจคนอื่ นและตนเอง การหนุ นใจกลายเป็ นเหมือน
โรคติ ดต่อได้ แม้ว่าการหนุ นใจจะสาคัญ แต่ก็ดูเหมื อนว่า มี คนน้อยคนไม่คุน้ เคยที่ จะหนุ นใจคนอื่ น
แม้ว่าการหนุ นใจจะเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดของชี วิต น่ าจะมีคนสนใจทาให้มาก ๆ และทาอย่างสม่าเสมอ
พระคัมภีร์บอกว่า ถ้าเราโดนหนุ นใจ เราสามารถหนุ นใจคนอื่นได้ (2 โคริ นธ์ 1:3-4) เมื่อใดที่เราได้รับ
การปลอบประโลมและชูใจจากพระเจ้า พระเจ้าให้เราทาแบบเดียวกันต่อไป (1 เธสะโลนิกา 5:4)
พระเจ้าสนใจการหนุนใจไหม? พระธรรมหลายตอนยืนยันว่าพระองค์หนุนใจมนุษย์ เช่น
“เราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรื อว่าจงเข้มแข็ง และกล้าหาญเถิด อย่าตกใจหรื อคร้ามกลัวเลย เพราะว่า
เจ้าไปในถิ่นฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้า” (โยชูวา 1:9)
“จงรอคอยพระเจ้า จงเข้มแข็ง และให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิด เออ จงรอคอยพระเจ้า” (สดุดี
27:14)
“จงมอบภาระของท่านไว้กบั พระเจ้า และพระองค์จะทรงค้ าจุนท่าน พระองค์จะไม่ทรงยอมให้
คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย” (สดุดี 55:22)
“ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผทู ้ รงตั้งต้นการดี ไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทาให้สาเร็ จจนถึ ง
วันแห่งพระเยซูคริ สต์” (ฟิ ลิปปี 1:6)
“เราได้บอกเรื่ องนี้ แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ ท่านจะประสบความทุกข์
ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 16:33)
พระเจ้าทรงใช้คนอื่นหนุนใจ และประสงค์จะใช้เราให้หนุนใจคนอื่นด้วยถ้าเราเต็มใจ.

ที่ ม า : พระคริ ส ตธรรมประที ป สหกิ จ คริ ส เตี ย นแห่ ง ประเทศไทย, ปี ที่ 55 ฉบับ ที่ 299
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