คนงานตัวอย่ าง!
อจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
เมื่อผมถูกถามว่า ใครเป็ น “คนงาน” ที่ผมชื่นชมมากที่สุดในพระคัมภีร์ ผมจะตอบได้ในทันที
โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาคิดเลย เพราะ “คนงาน” ที่ผมถือว่า สุ ดยอดจริ ง ๆ นัน่ ก็คือ “โยเซฟ” หรื อ นายบุญ
เพิม่ ของผม!
เราทุกคนคงจะจาได้ถึงเรื่ องราวความเป็ นมาของโยเซฟ และชีวติ อันน่าอัศจรรย์พิสดารพันลึก
ของเขา! จากเด็กช่างฝันมาเป็ นผูท้ รงอิทธิ พลสู งสุ ด ในอาณาจักรอียปิ ต์ที่มีอานาจ ทาให้ฝันของเขาเป็ น
จริ ง!
เราคงจาได้วา่ บิดาของโยเซฟก็คือ “ยาโคบ” ผูต้ ่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ น “อิสราเอล” จาก “คนขีโ้ กง”
(ผูจ้ บั ส้นเท้า)1 กลายมาเป็ น “ผู้พชิ ิ ต” (ผูป้ ล้ าสู ้กบั พระเจ้า)2 “ยาโคบ” หรื อ “อิสราเอล” มีลูกชาย 12 คน
และลูกสาว 1 คน ที่เกิดจากภรรยา 4 คน ซึ่ งหากจะพูดให้ถูกต้อง ก็ตอ้ งกล่าวว่าแท้จริ งแล้วยาโคบนั้นมี
ภรรยาเพียง 2 คน และคนใช้ 2 คน แต่คนใช้ 2 คนนั้น ภรรยาทั้ง 2 คน มอบให้มาเป็ นเมียเพื่อผลิตลูก
ให้แก่เขาและเธอ! ภรรยาทั้ง 2 คือ เลอาห์ (นางละมัง่ ) กับ ราเชล (นางแกะ) แต่ยาโคบรักเพียงราเชล!
ส่ วนเมีย 2 คน ซึ่ งเป็ นคนรับใช้มีชื่อว่า “บิลฮาห์” (เสงี่ยมเจียมตัว) และ “ศิลปาห์”
บุตรทั้งหลายของยาโคบมีดงั นี้
1. สมชาย หรื อ รู เบน3 เกิดจากนางเลอาห์
2. สดับ หรื อ สิ เมโอน4 เกิดจากนางเลอาห์
3. สนิท หรื อ เลวี5 เกิดจากนางเลอาห์
4. สรรเสริ ญ หรื อ ยูดาห์6 เกิดจากนางเลอาห์
5. พิพากษ์ หรื อ ดาน7 เกิดจากนางบิลฮาห์ (สาวใช้ของราเชล)
1

“ยาโคบ” แปลว่า “เขาจับส้นเท้า” หรื อ “เขาหลอก” (ปฐมกาล 25:19-26)

2

“อิสราเอล” แปลว่า “เขาผูป้ ล้ าสู ้กบั พระเจ้า” หรื อ “พระเจ้าทรงปล้ าสู ้” (ปฐมกาล 32:22-29)

3

รู เบน แปลว่า “ดูซิ บุตรชายแน่ะ” (ปฐมกาล 29:23)

4

สิ เมโอน แปลว่า “พระเจ้าทรงได้ยนิ ” (ปฐมกาล 29:33)

5

เลวี แปลว่า “สนิทสนม” (ปฐมกาล 29:34)

6

ยูดาห์ แปลว่า “สรรเสริ ญ” (ปฐมกาล 29:35)
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6. พิพาท หรื อ นัฟทาลี8 เกิดจากนางบิลฮาห์ (สาวใช้ของราเชล)
7. โชค หรื อ กาด9 เกิดจากนางศิลปาห์ (สาวใช้ของเลอาห์)
8. ชื่น หรื อ อาเชอร์ 10 เกิดจากนางศิลปาห์ (สาวใช้ของเลอาห์)
9. สิ น หรื อ อิสสาคาร์ 11 เกิดจากนางเลอาห์
10. สิ ริ หรื อ เศบูลุน12 เกิดจากนางเลอาห์
11. ตี้นาห์ หรื อ ดีนาห์ เกิดจากนางเลอาห์
12. บุญเพิ่ม หรื อ โยเซฟ12 เกิดจากนางราเชล
13. บุญทิ้ง หรื อ เบนยามิน13 เกิดจากนางราเชล
โยเซฟผูเ้ ป็ นบุตรคนที่ 12 (แต่เป็ นบุตรชายคนที่ 11) ถูกพวกพี่ ๆ หมัน่ ไส้เพราะเขาเป็ นคนช่าง
ฝัน แถมฝันที่เอามาเล่าให้พอ่ ให้แม่และพี่ ๆ ฟัง ล้วนแต่ทาให้ทุกคนไม่พอใจ!
พวกพี่ ๆ เลยร่ วมมือกันกลัน่ แกล้งจนถึงคิดฆ่าเขาให้ตาย แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจมาเป็ นว่าให้ขาย
โยเซฟไปเป็ นทาสในแดนไกลแทนและแล้วโยเซฟก็เลยกลายมาเป็ นทาสในบ้านของโปทิฟาร์
ผู ้
บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ชาวอียปิ ต์
...เมื่อมีโอกาสได้พิจารณาดูชีวติ ของคนในพระคัมภีร์หลาย ๆ คนแล้ว ผมขอรณรงค์ให้
“คนงาน” หรื อ “คนทางาน” ทุกคนไม่วา่ เขาจะทางานในฐานะหรื ออาชีพใดให้เรี ยนรู ้และกระทาตาม
แบบอย่างของโยเซฟผูน้ ้ ี เขาเป็ นแบบอย่าง อย่างไรนะหรื อ? ให้เรามาเจาะลึกดูสักหน่อยดีไหมครับ?
1. เขาเป็ นคนที่มีพระเจ้าในชี วติ ซึ่ งเจ้านายก็เห็น “พระเจ้าทรงสถิตอยูก่ บั โยเซฟ โยเซฟจึงเจริ ญ
รวดเร็ ว เขาอยูใ่ นบ้านคนอียปิ ต์นายของเขา นายก็เห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตอยูก่ บั โยเซฟ” (ปฐมกาล 39:2
ก, 3ก)

7

ดาน แปลว่า “พิพากษาแล้ว” (ปฐมกาล 30:1-6)

8

นัฟทาสี แปลว่า “ปล้ าสู ้” (ปฐมกาล 30:7-8)

9

กาด แปลว่า “โชคดี” (ปฐมกาล 30:9-11)

10

อาเชอร์ แปลว่า “สุข” (ปฐมกาล 30:12-13)

11

อิสสาคาร์ แปลว่า “สิ นจ้าง” (ปฐมกาล 30:14-18)

12

เศบูลุน แปลว่า “เกียรติ” (ปฐมกาล 30:19-20)

13

. โยเซฟ แปลว่า “พระเจ้าทรงเพิ่ม” (ปฐม.30:22-24)

14

เบนจามิน แปลว่า “บุตรชายแห่งมือขวาของข้าพเจ้า” แต่นางราเชลผูเ้ ป็ นแม่เรี ยกชื่อว่า “เบนโอนี” แปลว่า “บุตรชายแห่งความระทม” (ปฐม

กาล 35:16-20)
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จะเป็ นเรื่ องน่าเศร้าอย่างยิง่ หากว่า เราเป็ น “คนงาน” ที่ไม่เชื่อพระเจ้าและยังเสแสร้งกระทาตัว
เสมือนพระเจ้าทรงสถิตอยูด่ ว้ ย หรื อคนที่อา้ งว่ามีพระเจ้าแต่ประพฤติตนเสมือนหนึ่งว่าไม่มีพระเจ้า
หรื อคนที่มีพระเจ้าสถิตอยูด่ ว้ ย แต่ไม่ได้สาแดงออกมาให้ผใู ้ ดเห็นประจักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูเ้ ป็ น
เจ้านายและเพื่อนร่ วมงานของเราเอง! แต่โยเซฟมิได้เป็ นเช่นนั้น เพราะพระเจ้าทรงสถิตกับเขาจริ ง ๆ
และเขาสาแดงพระองค์ให้คนรอบตัวประจักษ์ชดั !
2. เขาเป็ นคนที่จบั ทาการงานใด งานนั้นก็เจริ ญขึ้นมาก “และพระเจ้าทรงโปรดให้การงานทุก
อย่างที่กระทาเจริ ญขึ้นมากในมือของโยเซฟ” (ปฐมกาล 39:3ข) ผมแปลกใจมากที่เห็นบางคนเรี ยกตัวว่า
เป็ น “คนของพระเจ้า” หรื อ “ผูร้ ับใช้ของพระเจ้า” แต่เมื่อได้รับมอบหมายให้ดูแลหรื อบริ หารจัดการ
คริ สตจักรหรื อหน่วยงานองค์กรของพระเจ้าแล้ว ผลกลับปรากฏว่า สถาบันหรื อคริ สตจักรที่ดูแลกลับ
ตกต่าลงอย่างน่าใจหาย ในบางกรณี ถึงกลับต้องปิ ดกิจการไปเลยก็มี แต่คนงานที่แท้จริ ง ของพระเจ้า
จะต้องเป็ นคนที่เกิดผลมากในหน้าที่การงาน
ที่รับผิดชอบอยูโ่ ดยรู ้จกั บริ หารจัดการได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเหมือนอย่างที่โยเซฟได้กระทาให้เห็น!
3. เขาเป็ นคนที่รับใช้ถูกใจนาย “โยเซฟรับใช้ถูกใจนาย นายก็ต้ งั ให้เป็ นผูด้ ูแลการงานในบ้าน
และมอบทรัพย์สิ่งของทั้งปวงไว้ในความดูแลของโยเซฟทั้งสิ้ น” (ปฐมกาล 39:4)
ผมแปลกใจอีกเช่นกัน ที่มกั ได้ยนิ คาพูดหรื อคาพยานของคนงานคริ สเตียนบางคนที่เล่าด้วย
ความภาคภูมิใจว่าเขาไม่งอ้ เจ้านาย เขาชอบเถียง หรื อท้าทายเจ้านายของเขาโดยคิดว่า ถ้าเขาไม่พอใจก็
พร้อมจะลาออกจากงาน หรื อไม่ก็จะรอจนกว่าเจ้านายจะให้เขาออกจากงานเพื่อจะได้เรี ยกค่าชดเชย
ผมต้องวิงวอนขอให้คนงาน (คริ สเตียน) ที่คิดเช่นนี้ ใช้เวลาศึกษาชีวติ และการทางานของโย
เซฟดูสักนิดแล้วบางทีท่าทางหรื อเจตคติของคุณอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่า และเกิดผลมากกว่านี้
คุณต้องเรี ยนรู ้วา่ ถ้าคุณทางานให้กบั ใคร คุณต้องรับใช้ให้ถูกใจเขา นี่คือกฎสาคัญของคนทางาน!
แต่หากว่าคุณทาให้เจ้านายพอใจหรื อเมตตาปรานี ต่อคุณไม่ได้ ก็จงอย่าเพิ่งไปว่าเจ้านายของคุณ
เลยรี บหาความผิดปกติในตัวของคุณและปรับปรุ งแก้ไขเสี ยก่อนจะดีกว่า!
4. เขาเป็ นคนที่ไว้วางใจให้ดูแลรับผิดชอบกิจการใด ๆ ได้อย่างสิ้ นเชิง
“ตั้งแต่โปทิฟาร์ ต้ งั โยเซฟให้เป็ นผูด้ ูแลการงานในบ้าน และทรัพย์สิ่งของทั้งปวงของท่านแล้ว
พระเจ้าก็ได้ทรงอานวยพระพรให้แก่ครอบครัวของคนอียปิ ต์น้ นั เพราะเห็นแก่โยเซฟ ทั้งทรงอวยพรให้
สิ่ งของทั้งปวงซึ่ งเขามีอยูใ่ นบ้านและในนาให้เจริ ญขึ้น นายมอบของทุกอย่างของเขาไว้ในความดูแล
ของโยเซฟ เมื่อมีโยเซฟแล้ว เขาก็มิได้เอาใจใส่ สิ่งใดเลยเว้นแต่อาหารที่ท่านรับประทาน” (ปฐมกาล
39:5-6)
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“พัศดี ก็มอบนักโทษทั้งปวงที่ในเรื อนจาไว้ในความดูแลของโยเซฟ การงานที่ ทาในที่น้ นั ทุ ก
อย่างโยเซฟเป็ นผูร้ ับผิดชอบ พัศดีไม่ได้เอาใจใส่ การงานใด ๆ ที่โยเซฟดูแล เพราะเหตุพระเจ้าทรงสถิต
อยูก่ บั ท่านและการงานใด ๆ ที่ท่านกระทาพระเจ้าก็ทรงโปรดให้เจริ ญ” (ปฐมกาล 39:22-23)
...บางครั้งผมสะเทือนใจมากที่ “คนงาน” “ผูบ้ ริ หาร” หรื อแม้แต่ “ผูร้ ับใช้” บางคนที่เคยได้รับ
ความไว้วางใจในการดูแลกิจการของบริ ษทั ร้านค้า สถาบัน องค์กร หรื อคริ สตจักรในอดีต ได้ทาลาย
ความไว้วางใจที่เคยได้รับลงไปจนหมดสิ้ น
เมื่อมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์โดยการแสวงหา
ประโยชน์อนั มิชอบผ่านทางหน้าที่การงานของตนและในสุ ดท้ายก็ตอ้ งถูกปลดออกจากหน้าที่
รับผิดชอบ!
วันนี้ หากว่า “คุณ” ได้ประพฤติปฏิบตั ิตามแบบอย่างของโยเซฟผูเ้ ป็ น “คนงาน” ตามอุดมคติ
ดังที่กล่าวมาแล้ว...
ผมเชื่อมัน่ ว่า “คุณ” จะเป็ น “คนงาน” ที่ทาให้ “เจ้ านาย” ของคุณมีความสุ ขที่สุด ถ้าเป็ นเช่นนั้น
จริ ง ผมก็เชื่อเหลือเกินว่าเจ้านายของคุณนั้นก็คงจะไม่ยอมปล่อยให้คุณหลุดมือจากเขาไปเป็ นแน่และหา
กว่า “คุณ” สื่ อสารถึงความต้องการที่จะทาให้คุณมีความสุ ข โดยไม่สร้างความเสี ยหายอย่างรุ นแรงต่อ
งานของคุณแล้วละก็...
ผมมัน่ ใจว่า คุณจะได้รับในสิ่ งที่คุณต้องการและนัน่ จะทาให้คุณเป็ น “คนงาน” ที่มีความสุ ข
ที่สุดในที่ทางานของคุณเช่นกัน
ไม่ เชื่ อลองทาดูสิครับ...
ข้ อคิดสุ ดท้ าย
“จงปรนนิบตั ินายด้วยจิตใจชื่ นบานเหมือนกับปรนนิบตั ิองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ไม่ใช่ปรนนิบตั ิ
มนุษย์ เพราะท่านรู ้อยูแ่ ล้วว่าผูใ้ ดกระทาความดีประการใด ผูน้ ้ นั ก็จะได้รับบาเหน็จอย่างนั้นจากองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าอีก ไม่วา่ เขาจะเป็ นทาสหรื อเป็ นไท”
- เปาโล –
(เอเฟซัส 6:7-8)

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 55 ฉบับที่ 298 พฤษภาคม – มิถุนายน
2004, หน้า 6-9.
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