ผู้เลีย้ งฝ่ ายวิญญาณ
๑ เปโตร ๕.๑-๖
คานา
นักเทศน์บางคนตั้งชื่อพระคัมภีร์ตอนนี้ วา่ “คาเตือนของผูอ้ าวุโส”
ในการเขียนจดหมายหรื อบันทึกข้อความ ส่ วนสุ ดท้ายจะมีความสาคัญมาก พระธรรม
เปโตรตอนนี้เรี ยกได้วา่ เป็ นข้อความ “สั่งเสี ย” ท่านอยูใ่ นฐานะของอัครทูตและผูน้ าอาวุโสของ
คริ สตจักร (ข้อ ๑) กาลังตักเตือนบรรดาผูเ้ ลี้ยงแกะของพระเจ้า ภาษาสมัยใหม่เรี ยกว่า “ผูร้ ับใช้” คน
เหล่านี้ได้แก่ผปู ้ กครอง ศิษยาภิบาล อาจารย์ ผูน้ า ผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐที่อยูใ่ นแคว้นต่าง ๆ (ดู ๑
เปโตร ๑.๑)
อาจกล่าวได้วา่ ไม่มีคริ สตจักรใดเจริ ญขึ้นได้ หากไม่ได้รับการเลี้ยงดูฟูมฟักทางด้านจิต
วิญญาณ!
การเลีย้ งดูฝูงแกะ
“เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผูใ้ หญ่ในพวกท่านทั้งหลาย ในฐานะที่ขา้ พเจ้าก็เป็ น
ผูใ้ หญ่คนหนึ่ง” (ข้อ ๑)
ในพระคัมภีร์ตอนนี้ เปโตรใช้ภาษากรี กว่า “เพรสบูเทอรอส” (presbuteros) หมายถึงผูน้ า
ของคริ สตจักร (elders) ผูอ้ าวุโสหรื อผูป้ กครองดูแล (bishop) ผูเ้ ลี้ยงแกะหรื อศิษยาภิบาล (poimen)
คนเหล่านี้มีหน้าที่ตกั เตือนสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้า และให้คาปรึ กษาแนะนาแก่สมาชิกใน
คริ สตจักร
น่าสังเกตว่า ส่ วนมากแล้วพระคัมภีร์จะกล่าวถึงผูน้ าคริ สตจักรแบบเป็ นทีม (คณะ) มิใช่เป็ น
บุคคลแบบเดี่ยว ๆ ซึ่ งแตกต่างจากความเข้าใจและการปฏิบตั ิของคริ สตจักรในสมัยปั จจุบนั ที่มีศิษ
ยาภิบาลเป็ นใหญ่เพียงคนเดียว และในพระคัมภีร์ก็ได้กล่าวถึงศิษยาภิบาลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น (ดู
เอเฟซัส ๔.๑๑)
หน้ าที่ของผู้นา (ข้ อ ๒-๔)
คากาชับของอาจารย์เปโตรไม่ใช่หมายถึง การเทศนาสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น
แต่รวมไปถึงการออกไปเยีย่ มเยียนดูแลเอาใจใส่ สมาชิก การสนทนาปราศรัย การหนุนใจ เตือนสติ
การอธิ ษฐานเผือ่ ซึ่ งกันและกัน และการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่ วมกัน
๑) เอาใจใส่ ดูแล
“จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าซึ่ งอยูใ่ นความดูแลของท่าน” (ข้อ ๒) ในพระคัมภีร์บางฉบับ
เพิ่มคาว่า “จงดูแลเอาใจใส่ ” พระเยซูตรัสกับเปโตรให้ทาหน้าที่เลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณแก่ผเู ้ ชื่อ “จงดูแล
แกะของเรา” (ยอห์น ๒๐.๑๖) ในพระธรรมเอเสเคียลเราได้อ่านพบว่า พระเจ้าจะทรงเอาผิดกับผู ้
เลี้ยงที่ปล่อยปละละเลยหน้าที่ของตนเอง “แต่เจ้ามิได้กล่าวคาตักเตือนให้คนอธรรมกลับจากทาง
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ของเขา คนอธรรมนั้นตายเพราะความบาปชัว่ ของเขา แต่เราจะลงโทษเจ้าเพราะความตายของเขา”
(เอเสเคียล ๓๓.๘)
๒) ทาหน้ าทีด่ ้ วยความเต็มใจ
“จงเลี้ยงดูฝงู แกะของพระเจ้าที่อยูใ่ นความดูแลของท่าน ไม่ใช่ดว้ ยความฝื นใจ แต่ดว้ ยความ
เต็มใจ” (ข้อ ๒) ในภาษาเดิมมีความหมายว่า “ส่ งเสริ มให้กา้ วหน้า” และทาเพื่อถวายพระเกียรติแด่
พระเจ้า ด้วยการทุ่มเทแรงกาย แรงใจและจิตวิญญาณ (โคโลสี ๓.๒๓)
อาจารย์เปโตรบอกว่า “ไม่ใช่ทาด้วยการฝื นใจ” anagkastos หมายถึงรู ้สึกไม่อยากทา แต่ยงั
ทาอยู่ มีอาจารย์คนหนึ่งสอนในโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมมาเป็ นเวลาเจ็ดปี แต่ท่านกล่าวด้วยความ
ขมขื่นว่า ตลอดเจ็ดปี นั้นเหมือนกับตกนรกทั้งเป็ น
ข้ อคิด : อย่าทางานโดยถือว่าเป็ นความจาเป็ น แต่จงทาด้วยใจรัก
๓) ไม่ เห็นแก่เงิน
“ไม่ใช่ดว้ ยการเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของที่ได้มาโดยทุจริ ต แต่ดว้ ยใจเลื่อมใส” (ข้อ ๒) คนทัว่ ไป
อาจทางานเพื่อหาสิ่ งของรางวัลตอบแทน และรับคาชมเชยยกย่อง แต่คริ สเตียน (โดยเฉพาะระดับ
ผูน้ า) จะต้องทางานโดยหวังบาเหน็จรางวัลจากพระเจ้า “พระบิดาของท่านผูท้ รงเห็นในที่ล้ ีลบั จะ
ทรงโปรดประทานบาเหน็จแก่ท่าน” (มัทธิว๖.๔)
๔) เป็ นแบบอย่างทีด่ ี และถ่ อมใจ
“และไม่ใช่เหมือนเจ้านายที่ข่มขี่ผอู ้ ยูใ่ ต้อานาจ แต่เป็ นแบบอย่างแก่ผแู ้ กะนั้น” (ข้อ ๓) พระ
เยซูตรัสว่า ผูน้ าซึ่ งเป็ นคนของโลกนี้ชอบใช้อานาจบังคับ แต่พระองค์ทรงเป็ นตัวอย่างแห่งความ
ถ่อมใจลงปรนนิบตั ิรับใช้ (มาระโก ๑๐.๔๒)
ในภาษากรี กใช้คาว่า “ทูพอส” (tupos) หมายถึงทาตัวเป็ นแบบอย่างที่คนอื่นสามารถ
เลียนแบบได้
มีจิตใจมั่นคง (ข้อ ๖-๙)
“จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กบั พระองค์
เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่าน
ทั้งหลาย ท่านจงสงบใจระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรู ของท่านคือมาร วนเวียนอยูร่ อบ ๆ ดุจสิ งห์คาราม
เที่ยวไปเสาะหาคนที่มนั จะกัดกินได้ จงต่อสู ้กบั ศัตรู น้ นั ด้วยใจมัน่ คงใจความเชื่ อ...”
เมื่อเราคริ สเตียนทางานรับใช้พระเจ้า มารซาตานก็วางแผนการปฏิบตั ิงานของมันด้วย มัน
พยายามที่ขดั ขวาง ยุแหย่ ทาให้คริ สเตียนท้อแท้ ผิดหวังและหมดกาลังใจ อาจารย์เปโตรได้บอกถึง
วิธีที่จะเอาชนะมันได้ คือ
๑) ละความกระวนกระวายใจไว้กบั พระเจ้า
๒) ระมัดระวังในการดาเนินชีวติ เป็ นอย่างดี
๓) ตั้งมัน่ คงและต่อสู ้กบั ศัตรู ดว้ ยใจมัน่ คงในความเชื่อ
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สรุ ป
ประการแรก ในฐานะที่เราเป็ นผูเ้ ลี้ยง (ศิษยาภิบาลและผูน้ าคริ สตจักร) จะต้องรับผิดชอบ
งานของตนเองอย่างสุ ดความสามารถ
ประการทีส่ อง ในวันที่พระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมา เราทุกคนจะต้องอยูต่ ่อพระพักตร์ ของ
พระองค์เพื่อรายงานสิ่ งที่ได้ทาลงไปแล้ว
ประการสุ ดท้ าย เราทุกคนจะได้รับคาตาหนิหรื อคาชมเชย จะได้รับบาเหน็จรางวัลหรื อ
ความว่างเปล่าก็ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งที่เรากระทาในวันนี้.
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