การหนุนใจ
ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน
การหนุนใจเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดสิ่ งหนึ่งในชีวติ มนุษย์ และในวัฒนธรรมที่ต่างกัน วิธีการที่
มนุษย์ใช้ก็จะต่างกัน ชาติจีนใช้การกระทา ฝรั่งใช้คาพูด
ผมจาได้วา่ หลังจากที่ครู วชิ ยั นาผมไปสอนคณิ ตศาสตร์ ที่บา้ นของครู แล้วเช้าวันหนึ่งที่โรงเรี ยน
ปานะพันธ์ ครู ยนื่ สมุดพีชคณิ ตคืนให้ ผมค่อย ๆ เปิ ดดูได้คะแนน 58/60 ครู พดู ว่า “นันทชัย เธอทาได้ดี
มาก” ที่ดา้ นล่างมีคาว่า V.good ผมมองดูคานั้นหลายครั้ง จิตใจเต็มไปด้วยความสุ ข ตั้งแต่วนั นั้นเป็ นต้น
ไป ผมตั้งใจเรี ยนในชั้นเป็ นพิเศษ ครู เรี ยกผมไปพบแล้วพูดว่า “นันทชัย เธอมีความสามารถทาง
คณิ ตศาสตร์ เธอชอบประดิษฐ์คิดค้น ครู เชื่อว่าเธอจะไปได้ไกลในทางนี้ ครู หวังว่าเธอจะเข้าเรี ยนใน
มหาวิทยาลัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ นะ”
ตั้งแต่เด็ก ๆ ผมไม่ค่อยมีใครหนุนใจ พ่อผมตายตั้งแต่ผมอายุ 11 ขวบ ในโรงเรี ยนปานะพันธ์
และที่ราชวัตร ตรอกวัดน้อยนพคุณ ผมมีเพื่อนเป็ นเด็กวัดที่ไม่ชอบเรี ยนหนังสื อเป็ นแก๊งเด็กวัยร ่่น
ชวนผมสู บบุหรี่ ต้ งั แต่เด็ก แต่เมื่อผมอายุ 16 ปี ผมได้พบครู วชิ ยั ที่หนุนใจผม
เวลาล่วงเลยมา 38 ปี ผมแต่งงานมีลูก 3 คน และผมอยากจะบอกว่า ครู สอนคณิ ตศาสตร์ ที่ชื่อ
วิชยั ทาให้ผมประสบความสาเร็ จในวิชาชีพ เพราะครู หนุนใจผม กาหนดเป้ าให้ผม ผมรู ้สึกว่าตนเองมี
ค่า ผมเกิดมานะ เกิดความตั้งใจใหม่ที่จะเข้าเรี ยนวิศวกรรมศาสตร์ ให้ได้
การหนุนใจฝังอยูใ่ นชีวิตของเรา ผมและภริ ยาหนุนใจลูกของเราตั้งแต่พวกเขายังเด็ก ๆ พูดกับ
เขาทุกครั้งว่าเขาเรี ยนได้ และจะเรี ยนได้ดี หนุ นใจให้เขารับใช้พระเจ้าไม่วา่ เขาจะมีอาชี พอะไร บ่อยครั้ง
ที่ไล๊ฟ์ลูกคนที่สองเทศนา สอนพระคัมภีร์ผมก็จะขับรถไปกับภริ ยา ไปฟังและหนุนใจเขา เมื่อเห็นเขามี
ของประทาน ผมได้บอกเขาว่า คุณต้องอธิ ษฐาน พระเจ้าจะบอกคุณ พระเจ้าจะเรี ยกคุณด้วยตัวของ
พระองค์เอง อย่าก๊อปปี้ อาชี พของผม ผมหนุนใจเขาโดยสนับสนุนเขา อธิษฐานเผือ่ เขา ขอโรงเรี ยนที่ดี
ที่สุด พระเจ้าเมตตาให้ทุนแก่เขาทุกคน ผมยืนยันกับเขาทุกครั้งว่า พระเจ้าทรงใช้เขาแน่นอน
ต่อมาไม่นาน ไล๊ฟส่ งอีเมลล์เข้าเครื่ องผมดังนี้ “ผมมีข่าวดีสาหรับพ่อ-แม่ และผมหวังว่าจะ
หนุนใจพ่อแม่ดว้ ย ผมเฝ้ าเดี่ยวในตอนเช้า อธิษฐานให้พระเจ้านาผมไปที่ขอ้ พระธรรมที่พระองค์จะให้
ผมอ่าน ทรงนาให้อ่านอิสยาห์ 41 พระเจ้าได้ตรัสกับผมขณะที่ผมอ่านทั้งบท ผมได้คุกเข่าอธิ ษฐาน ผมรู ้
แล้วว่าพระเจ้าจะให้ผมทาอะไรพระองค์ตรัสอย่างเจาะจงโดยทาให้ผมหายสงสัยว่า ผมจะเป็ นนักเทศน์
และรับใช้พระองค์ในประเทศไทย ผมลุกขึ้นและเริ่ มร้องไห้ ผมร้องไห้เพราะมีความสุ ขในใจและผมมี
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ความชื่นชมยินดี ผมไม่มีอะไรในชีวติ ที่จะต้องสงวนไว้อีกต่อไป พระองค์เรี ยกผมแน่นอน ผมกลัว
ความจน แต่พระคัมภีร์ตรัสในบทนั้นว่าพระเจ้าจะหนุนผมพระธรรมตอนนั้นบอกว่า แม้ผมจะอ่อนแอ
และเป็ นเหมือนหนอนยาโคบ พระองค์จะช่วยผม ผมมีความสุ ขมากจริ ง ๆ พระเจ้าย้าเตือนผมด้วยสันติ
สุ ข และความชื่นชมยินดี ซึ่ งความสุ ขและความยินดีชนิดนี้เท่านั้นที่พระเจ้าทรงประทานให้”
การหนุนใจเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชี วติ มนุษย์ แหล่งกาเนิดการหนุนใจคือพระเจ้า พระ
เจ้าใช้คนจานวนมากหนุนใจมนุษย์ แต่ตน้ เหตุของการหนุนใจคือพระเจ้า พระผูส้ ร้างของเรา ครู วชิ ยั
หนุนใจผม ผมและภริ ยาหนุ นใจลูก ทิตสั หนุนใจเปาโล โยชูวาและคาเลบหนุนใจโมเสส ดาวิดสั่งให้ผู ้
สื่ อสารหนุนใจทหารหาญของเขาในการรบ เปาโลเรี ยกคริ สตจักรมาหนุนใจหลังเกิดการจลาจลที่เอเฟ
ซัส แต่แหล่งกาเนิดของความสามารถหนุนใจเกิดจากพระเจ้า เป็ นของประทานฝ่ ายพระวิญญาณที่จดั อยู่
ในกลุ่ม “ความช่วยเหลือ (Help)”
ถ้าคุณและผมฝึ กตัวเองหนุนใจคนอื่น เราเองก็ได้รับคาหนุนใจกลับคืน และอาจจะมากกว่า
หลายเท่าในกฎของฟิ สิ กส์ แรงกระทาย่อมเท่ากับแรงปฏิกิริยาฉันใดในกฎของชีวิต ถ้าคุณและผมเริ่ ม
หนุนใจคน คุณจะได้รับการหนุนใจกลับหลายสิ บเท่า เหมือนโคลงที่นอ้ งรู ธส่ งเข้า E-mail วันเกิดผม
The law of Life: Whatever you give away today or think or say or do will multiply about
tenfold and then return to you.
ให้เรามาดูวา่ พระผูส้ ร้างของเรา หนุนใจอะไรเราบ้าง?
พระองค์หนุนใจเราด้วยความรอดของพระองค์ โรม 5:5 เราอยูใ่ นความอุปถัมภ์ของพระองค์
มากยิง่ กว่านั้นอีก พระองค์ให้เราอยูใ่ นครอบครัวของพระองค์คือ คริ สตจักร มากยิง่ กว่านั้นอีก พระองค์
ให้เราเป็ นบุตรและทรงให้เรากับพระองค์เป็ นอันหนึ่งอันเดียว และมากกว่านั้นยังเรี ยกพระองค์วา่ พระ
บิดา และจากความสัมพันธ์อนั ใหม่น้ ีทาให้เราเกิดขวัญและกาลังใจในชีวติ ใหม่ดงั พระคาใน ยอห์น
10:28 “เราให้ชีวติ นิรันดร์ แก่แกะนั้น แกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผใู ้ ดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจาก
มือของเราได้” พระองค์ประทานพลังชีวติ อันไหลมาจากพระองค์แบบไม่มีวนั หมด มีคาสัญญาที่มาจาก
พระโอษฐ์ของพระองค์
จงขอแล้วจะได้...
ท่านจะขอสิ่ งใดก็ได้สิ่งนั้น...
เราจะอยูก่ บั เจ้าเสมอไปเป็ นนิ ตย์...
ไม่มีสิ่งใดทาให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า (โรม 8:38, 39)
ถ้าเจ้าเหน็ดเหนื่อยจงมาหาเรา เราจะให้เจ้าหายเหนื่อยและเป็ นสุ ข
เราจะรักษาโรคของเจ้า จะขนาบตัวแสบให้เจ้า
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เราจะเช็ดน้ าตาให้เจ้าสันติสุขเราให้เจ้า เราเป็ นศิลาเจ้าจงพิงเรา ในเวลาที่เจ้าร้อนใจ
เราจะไปเตรี ยมที่ไว้ให้เจ้า เราจะให้เจ้ามีศกั ดิ์ศรี นิรันดร์
และอีกหกพันกว่าข้อที่เป็ นพระสัญญาพระเจ้าทรงเป็ นแหล่งกาเนิดแห่งการหนุนใจ ถ้าเราอ่าน
พระวจนะของพระองค์ทุกวัน อธิ ษฐานทุกวัน ดาเนิ นชีวิต 24 ชัว่ โมงถวายเกียรติแด่พระองค์เสมอ คือ
ห่างพ้นจากบาป เราอาจพลาดได้บา้ ง เมื่อเราสานึกและขอการอภัย พระองค์ก็ทรงสถิตกับเราและยก
โทษให้
“จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุ ดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู ้ของตนเอง จงยอมรับรู ้
พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทาให้วิถีของเจ้าราบรื่ น” (สุ ภาษิต 3:5-6)
นี่คือสิ่ งที่พระองค์หนุนใจเรา จนเราเดินทางถึงเมืองบรมสุ ขเกษมที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมให้เรา
เมื่อเราเดินไปกับพระเจ้า และพระเจ้าทรงหนุนใจเรา เราก็สามารถหนุนใจคนอื่นด้วยเช่นกัน
หญิงม่ายคนหนึ่งอายุมากแล้ว อยูค่ นเดียวและว้าเหว่ วันหนึ่งเธอท้อใจมาก และผูป้ กครองก็ให้
คาแนะนาให้ไปหาผูใ้ ห้คาปรึ กษาซึ่ งเป็ นจิตแพทย์คริ สเตียนหลังจากฟังปั ญหา
ผูใ้ ห้คาปรึ กษาพูดว่า
“หมอมีทางช่วยป้ าได้ ถ้าป้ าสัญญาว่าจะทาตามคาแนะนาที่ผมเขียนไว้ในซองนี้ ” หญิงม่ายรับปาก เธอ
รับซองกระดาษที่หมอยืน่ ให้ซ่ ึ งเขียนว่า “ไปที่ร้านขายต้นไม้ใกล้บา้ น ซื้ อเมล็ดพันธุ์ไม้ประดับและไม้
ดอกที่ป้าชอบ ปลูกดอกไม้และจัดทาเป็ นช่อเล็ก ๆ 1 ช่อ ทุกสัปดาห์ นาช่อดอกไม้ไปให้สมาชิกใน
คริ สตจักร ที่ป่วย หรื อกาลังฟื้ นไข้ คนที่ทอ้ ใจ ทุกข์ใจ ซึ่ งต้องการการหนุนใจ
หญิงม่ายทาตามใบสั่งของหมอโดยเก็บความสงสัยไว้ในใจว่าจะเกิดผลได้อย่างไร อีกหลาย
เดือนต่อมาเธอนาดอกไม้ไปคริ สตจักรหนึ่งช่อใหญ่ทุกสัปดาห์และมอบให้แก่สมาชิก 1 คน ทุกสัปดาห์
วันหนึ่งหมอถามหญิงม่ายว่ายังท้อใจอยูอ่ ีกหรื อไม่ เธอตอบหมอว่า ความรู ้สึกท้อหายไปโดยไม่รู้ตวั
และเล่าว่าทุกครั้งที่นาช่อดอกไม้ไปให้ ผูค้ นจะเข้ามากอด มาขอบคุณเต็มไปหมด
เมื่อเราหนุนใจคนอื่น เราเองก็ได้รับการหนุนใจด้วยเช่นกัน นี่เป็ นกฎของชี วติ และเป็ นวิถีของ
พระเจ้า ผูใ้ ดหว่านอะไรก็จะเก็บเกี่ยวสิ่ งนั้น ถ้าเราหว่านการหนุ นใจเราก็จะได้รับเช่นเดียวกัน
คุณอาจจะไม่ได้เป็ นนักกีฬายอดเยีย่ ม นักดนตรี ที่มีพรสวรรค์ นักธุ รกิจที่ชาญฉลาด หรื อ
นักการเมืองที่มีชื่อ อาจไม่ได้เป็ นดาราทีวี ดาราละคร แต่คุณเป็ นดาราของการหนุ นใจ เป็ นบุคคลที่หนุน
ใจคนเก่งที่สุดได้แน่นอนในพระคัมภีร์มีกิจกรรมของคนเช่นนี้บนั ทึกไว้ โยเซฟที่เรี ยกบานาบัส ซึ่ ง
แปลว่าลูกแห่งการหนุนใจ คุณอยากมีบานาบัสเป็ นเพื่อนไหมครับ ฤดูกาลอาจมีที่สิ้นสุ ด แต่เวลาของ
การหนุนใจไม่มีที่สิ้นสุ ด ขอให้เรามาหนุนใจกันมาช่วยทาให้สมาชิกโบสถ์เราอิ่มใจ หนุนใจมีกาลัง มี
ความหวัง มีนอ้ ยคนที่จะรู ้วา่ การหนุ นใจมีประโยชน์มหาศาลในชีวติ คริ สเตียน คริ สเตียนในเมืองไทยมี
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ปั ญหามาก อาจเป็ นเพราะหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหนึ่งคือ คริ สเตียนไทยขาดการหนุ นใจด้วยคาพูดและ
การกระทา

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 55 ฉบับที่ 298 พฤษภาคม – มิถุนายน
2004, หน้า 19-21.
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