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คานา
งำนสำคัญในคริ สตจักรมีอย่ำงน้อยสองประกำร คือ หนึ่ง ประกำศข่ำวประเสริ ฐของพระเยซู
คริ สต์ เพื่อให้คนกลับใจบังเกิดใหม่ สอง สอนคนที่เชื่อแล้วให้เจริ ญเติบโตฝ่ ำยวิญญำณจิต แล้ว
สนับสนุนเขำให้เป็ นพยำนแก่ผอู ้ ื่น
คริ สเตียนจำนวนมำกในปั จจุบนั อ่อนแอทำงด้ำนฝ่ ำยวิญญำณจิตมำก สำเหตุสำคัญที่สุดอย่ำง
หนึ่ง คือขำดกำรบำรุ งเลี้ยงฝ่ ำยวิญญำณจิต พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นห่วงคนเหล่ำนี้มำก พระองค์ตรัสว่ำ
คนเหล่ำนี้เป็ นดุจฝูงแกะที่ไม่มีผเู ้ ลี้ยงก่อนพระองค์เสด็จกลับสู่ สวรรค์ พระองค์ได้ทรงกำชับสำวกของ
พระองค์ถึงสำมครั้ง ให้เลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์
ในปั จจุบนั นี้ ผทู ้ ี่เป็ น “ผู้เลีย้ งแกะ” หรื อ ศิษยาภิบาล ที่ดีอย่ำงแท้จริ งนั้น หำได้ไม่ง่ำยนัก
และศิษยำภิบำลเองก็พบปั ญหำหลำยอย่ำงเกี่ยวกับกำรเลี้ยงดูคริ สตสมำชิกในคริ สตจักรหนังสื อเล่มนี้
เขียนขึ้นเพื่อชำวเอเชียโดยเฉพำะ จึงหวังอย่ำงยิง่ ว่ำ จะเป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ่ำนทุกท่ำน ไม่วำ่ จะเป็ นคริ ส
เตียนทัว่ ไป คริ สตสมำชิก ผูน้ ำคริ สตจักร โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ผูท้ ี่เป็ นหรื อสนใจอยำกจะเป็ นศิษยำภิบำล
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
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บทที่ 1 คุณสมบัติของศิษยาภิบาลทีด่ ี
กำรเป็ นศิษยำภิบำล ต่ำงจำกกำรประกอบอำชีพอื่น ๆ มำก เพรำะศิษยำภิบำลที่แท้จริ ง มิได้เป็ น
ผูก้ ำหนดหรื อเลือกหน้ำที่ของเขำเอำเอง ผูท้ ี่เป็ นนำยแพทย์ สำมำรถเลือกอำชีพกำรเป็ นแพทย์ได้ดว้ ย
ตนเอง ผูท้ ี่เป็ นทนำยควำมก็พยำยำมศึกษำเรี ยนรู ้จนได้เป็ นทนำยควำม ส่ วนผูท้ ี่เป็ นศิษยำภิบำล มิได้เป็ น
โดยกำรเลือกสรรของตนเองหรื อมนุษย์ หำกแต่พระเจ้ำทรงเป็ นผูเ้ ลือก พระองค์ทรงเรี ยก และ
มอบหมำยหน้ำที่ให้
ด้วยพระสติปัญญำอันปรำดเปรื่ องของพระเจ้ำ ซึ่งหำผูใ้ ดเปรี ยบมิได พระองค์ทรงทำให้จิตใจ
ของผูท้ ี่พระองค์ทรงเรี ยกนั้นโอนอ่อนผ่อนตำมและตอบสนองพระสุ รเสี ยง แห่งกำรเรี ยกของพระองค์
ควำมปรำรถนำอันแรงกล้ำในกำรรับใช้พระเจ้ำจะเกิดขึ้นทันที เมื่อผูท้ ี่ได้ยนิ พระสุ รเสี ยงตรัสเรี ยกยินดี
มอบกำยถวำยชีวติ ทุกด้ำนของเขำให้แก่องค์พระเยซูคริ สต์
ผูท้ ี่พระเจ้ำทรงเรี ยกอำจรู ้สึกถึงควำมไม่
เหมำะสม และกำรไร้ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่จะรับใช้พระเจ้ำ แต่เขำจะยินดีรับหน้ำที่ศิษยำภิบำลที่ได้รับ
มอบหมำยจำกพระเยซูคริ สต์ดว้ ยควำมเต็มใจ
คุณสมบัติในกำรเป็ นศิษยำภิบำล เป็ นของประทำนจำกพระเจ้ำ ผูท้ ี่รู้สึกว่ำพระเจ้ำทรงเรี ยกเขำ
ให้เป็ นศิษยำภิบำล นอกจำกต้องพยำยำมทุกวิถีทำง ที่จะรับกำรฝึ กฝนอบรมจำกสถำบันในด้ำนวิชำกำร
และควำมรู ้ทำงพระคัมภีร์แล้ว ยังต้องแน่ใจว่ำเขำได้รับของประทำนพิเศษจำกพระเจ้ำโดยตรง เพื่อว่ำจะ
ได้มีคุณสมบัติดีพร้อมที่จะเป็ นศิษยำภิบำล
คุณสมบัติประกำรที่สำคัญที่สุด ซึ่ งเป็ นของประทำนจำกพระเจ้ำ คือ ควำมรักที่แท้จริ งต่อคน
อื่น ทั้งนี้มิได้หมำยถึง กำรรักคนที่น่ำรักและน่ำนับถือเท่ำนั้น แต่หมำยถึงรักคนทุกชนิ ดรวมทั้งคนที่ไม่
รักเขำ เมื่อมองดูอย่ำงผิวเผิน บำงคนอำจคิดว่ำกำรรักคนในคริ สตจักรนั้น คงไม่มีปัญหำยุง่ ยำกทำให้
หนักใจ แต่ผทู ้ ี่เป็ นศิษยำภิบำลจะต้องแปลกใจ เมื่อรับหน้ำที่น้ ีแล้วไม่นำนพบว่ำคริ สตจักรทัว่ ไป มีคนที่
แปลกแหวกแนว ไม่น่ำรักที่สุดปะปนอยูใ่ นคริ สตจักรด้วย กำรรักคนที่ไม่น่ำรักเหล่ำนี้ เป็ นของประทำน
จำกพระเจ้ำ หำกปรำศจำกของประทำนนี้แล้ว นอกจำกเขำจะรับใช้พระเจ้ำได้ไม่นำนแล้ว ยังต้องถูกตรำ
หน้ำว่ำเป็ นคนหลอกลวง หรื อเป็ นคนหน้ำซื่ อใจคดอีกด้วย
ฉะนั้นศิษยำภิบำลที่แท้จริ งจึงเป็ นคนที่ตกอยูใ่ นห้วงแห่งควำมรัก เขำรักคนทัว่ ไปอย่ำงจับจิต
จับใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เขำรักคนของพระเจ้ำอย่ำงสุ ดซึ้ ง ควำมรักฉันพี่นอ้ งเป็ นเครื่ องหมำยสำคัญ
อย่ำงหนึ่งของคริ สเตียน ศิษยำภิบำลจึงขำดเครื่ องหมำยสำคัญแห่งควำมรักนี้ไม่ได้
กำรที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์เปรี ยบเทียบศิษยำภิบำลไว้วำ่ เป็ นเหมือนคนเลี้ยงแกะ นอกจำกเป็ น
คำเปรี ยบเทียบที่ตรงกับควำมหมำยเดิม (คำที่แปลว่ำ “ศิษยำภิบำล” นี้ ในภำษำเดิมหมำยถึงผูเ้ ลี้ยงแกะ)
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แล้วยังมีหลักควำมจริ งที่ถูกต้องด้วย พระเยซูคริ สต์ได้ทรงกล่ำวถึง คุณสมบัติพิเศษหลำยประกำร
เกี่ยวกับคนเลี้ยงแกะที่ดี ในยอห์น 10:11-16 คุณสมบัติเหล่ำนี้ก็ควรเป็ นคุณสมบัติของศิษยำภิบำลทุกคน
ประการแรก พระเยซูคริ สต์ตรัสว่ำ ผูเ้ ลี้ยงที่ดีเป็ นห่ วงแกะของเขำ ศิษยำภิบำลที่ได้รับควำมรัก
จำกพระเจ้ำ ย่อมห่วงใย “ฝูงแกะ” ของเขำ เขำจะห่วงใยถึงปั ญหำต่ำง ๆ ของชำวนำ จริ ยธรรมของพ่อค้ำ
แม่คำ้ ควำมยำกลำบำกของมำรดำในกำรเอำใจใส่ ดูแลครอบครัว ควำมฝันใฝ่ ของเด็กเกี่ยวกับอนำคตเขำ
จะปลื้มปิ ติยนิ ดีไปกับผูท้ ี่มีควำมสุ ข และพลอยเป็ นทุกข์กบั ผูท้ ี่ตกอยูใ่ นควำมเศร้ำโศก เขำจะเต็มใจร่ วม
อยูใ่ นขบวนแห่ศพของผูน้ ่ำสงสำร เขำจะยินดีร่วมงำนเลี้ยง เนื่องในวันแต่งงำนของสมำชิกในคริ สตจักร
ของเขำ เขำจะยินดีร่วมพิธีแจกประกำศนียบัตรในโรงเรี ยน และเขำจะเป็ นคนหนึ่งในกลุ่มแรก ที่ไป
เยีย่ มคนป่ วย หรื อผูป้ ระสบเครำะห์ร้ำยซึ่งเป็ นสมำชิกในคริ สตจักรของเขำ จิตใจของผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดีเปี่ ยม
ล้นด้วย ควำมห่วงใยควำมสัตย์จริ ง และควำมเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
ประการทีส่ อง พระเยซูตรัสว่ำผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดี ย่อมเสี ยสละชีวติ เพื่อแกะของเขำ เป็ นควำมจริ ง
ที่วำ่ ขณะที่พระเยซูตรัสคำนี้ พระองค์ทรงเล็งถึง กำรสิ้ นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กำงเขนเพื่อคน
ทั้งหลำย เมื่อพระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำทรงเสี ยสละจนถึงกับยอมสิ้ นพระชนม์เพื่อมนุษย์เช่นนี้ ผูท้ ี่ติดตำม
พระองค์ก็ควรจะมีจิตใจที่ยอมเสี ยสละด้วย
ในระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่สอง ศิษยำภิบำลคนหนึ่งไปเยีย่ มเพื่อนของเขำ ซึ่ งเป็ นศิษยำภิบำล
เช่นเดียวกัน ชื่อมำร์ ติน ซึ่งขณะนั้นศิยำภิบำลมำร์ตินถูกทหำรเยอรมันจับไปขังไว้ที่ค่ำยกักกัน เนื่องจำก
ควำมจงรักภักดีของท่ำนที่มีต่อพระเจ้ำและต่อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ศิษยำภิบำลคนนั้นถำมด้วยควำม
แปลกใจว่ำ “บอกผมหน่อยเถอะครับ คุณมำอยูท่ ี่นี่ได้อย่ำงไรกัน” ศิษยำภิบำล มำร์ตินมองดูเพื่อน
ร่ วมงำนของเขำด้วยใบหน้ำที่เคร่ งเครี ยดครู่ หนึ่ง แล้วย้อนถำมว่ำ “บอกผมหน่อยเถอะครับ ทำไมคุณจึง
ไม่มำอยูท่ ี่นี่” (คำพูดของศิษยำภิบำล มำร์ ติน คงมีควำมหมำย ค่อนแคะเพื่อนของเขำว่ำ ไม่มีควำมจริ งใจ
ในกำรรับใช้พระเจ้ำนัน่ เอง เพรำะถ้ำรับใช้พระเจ้ำอย่ำงเข้มแข็ง คงถูกจับกุมเช่นเดียวกับเขำนัน่ เอง)
สมัยสงครำมโลกครั้งที่สอง คริ สเตียนหลำยคนต้องแลกชีวติ ของเขำ กับควำมเชื่ อในองค์พระ
เยซูคริ สต์ เรำไม่ทรำบว่ำผูท้ ี่ติดตำมพระเยซูคริ สต์ จะต้องเผชิญกับอะไรบ้ำง แต่พระเยซูคริ สต์ตรัสว่ำผู ้
เลี้ยงแกะที่ดี ย่อมสละชีวติ เพื่อแกะของเขำศิษยำภิบำลจึงจำเป็ น ที่จะต้องเจริ ญตำมรอยพระบำทของ
พระองค์
ประการทีส่ าม ผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดียอ่ มประกอบด้วยควำมกล้ำหำญ และควำมเพียรพยำยำม เมื่อสุ นขั
ป่ ำมำทำร้ำยฝูงแกะเขำจะไม่วิ่งหนีเอำตัวรอด ผูเ้ ลี้ยงแกะที่รับจ้ำง กับผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดีต่ำงกันในข้อนี้ เอง
ผูร้ ับจ้ำงจะวิง่ หนีเมื่อเห็นสุ นขั ป่ ำเข้ำมำใกล้ปล่อยให้แกะของเขำตกเป็ นเหยือ่ ของสัตว์ป่ำที่หิวกระหำย
ผูร้ ับจ้ำงมิได้ทำงำนด้วยควำมรักและห่วงใยแกะของเขำ แต่ทำโดยเห็นแก่สินจ้ำงรำงวัลและควำมจำเป็ น
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ในกำรดำรงชี วติ ศิษยำภิบำลที่เป็ นผูร้ ับจ้ำงจะยินดีทำงำนเมื่อได้รับเงินเดือนเพียงพอ เขำจะเลี้ยงดู “ฝูง
แกะ” ด้วยควำมซื่อสัตย์เมื่อทุกคนกล่ำวคำชมเชยเขำ เขำรู ้สึกสุ ขใจ เมื่อคริ สตสมำชิกเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ควำมยำกลำบำกที่เกิดขึ้น จะเป็ นเครื่ องพิสูจน์ถึงควำมซื่ อสัตย์ของศิษยำภิบำลได้ดีที่สุด มีศิษ
ยำภิบำลเป็ นจำนวนไม่นอ้ ย ที่ละทิง้ “ฝูงแกะ” ของเขำ เมื่อขำดแคลนทรัพย์สิน หรื อเมื่อพบควำมยุง่ ยำก
ต่ำง ๆ ศิษยำภิบำลเช่นนี้ เป็ นเพียงผูร้ ับจ้ำง รับหน้ำที่เป็ นศิษยำภิบำล เพรำะเหตุอื่น ๆ มิใช่เพรำะควำมรัก
ของพระเยซูคริ สต์ซ่ ึ งอยูใ่ นใจของเขำ
ประการที่สี่ พระเยซูคริ สต์ได้ทรงกล่ำวถึงคุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่ำงหนึ่ง คือ ควำมร้อนรนใน
กำรประกำศพระกิตติคุณผูเ้ ลี้ยงแกะเป็ นห่วง “แกะอื่น ๆ” แม้วำ่ แกะจำนวนเก้ำสิ บเก้ำตัวของเขำอยูใ่ นที่
ปลอดภัยแล้ว แต่ผเู ้ ลี้ยงที่ดียงั ไม่อำจพักผ่อนได้ ในเมื่อแกะอีกตัวหนึ่งยังหลงหำยอยูใ่ นหุ บเขำ
ศิษยำภิบำลที่แท้จริ ง เป็ นห่วงแกะอื่น ๆ ที่ยงั มิได้อยูใ่ นคอก ไม่วำ่ จำนวนสมำชิกของเขำจะมำก
เท่ำใด ทรัพย์สินในคริ สตจักรจะอยูใ่ นวงจำกัดเพียงใด เขำจะมีภำระรับผิดชอบหนักเพียงใดก็ตำม เขำจะ
เสำะแสวงหำแกะตัวที่หลงหำยนั้นจนกว่ำจะพบ ศิษยำภิบำลที่แท้จริ งจึงเป็ นผูป้ ระกำศข่ำวประเสริ ฐของ
พระเจ้ำ
ควำมห่วงใย ควำมเสี ยสละ ควำมเพียรพยำยำม และควำมร้อนรนในกำรประกำศพระกิตติคุณ
เป็ นคุณสมบัติที่สำคัญของผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดี คุณสมบัติเหล่ำนี้ ต้องมีตน้ กำเนิดจำกพระเยซูคริ สต์ ผูท้ รง
สิ้ นพระชนม์เพื่อเรำ เพรำะพระองค์ทรงรักเรำ
ท่ำนอำจเทศนำเก่งหำคนเปรี ยบได้ยำก ท่ำนอำจยินดีเสี ยสละทุกอย่ำง เมื่อได้รับกำรขอร้องท่ำน
อำจมีควำมเชื่อถึงขนำดที่สำมำรถเลื่อนภูเขำได้ แต่หำกท่ำนขำดควำมรัก สำนวนโวหำรของท่ำนก็ไม่มี
ค่ำอะไร และกำรปรนนิบตั ิรับใช้พระเจ้ำของท่ำนก็หำประโยชน์อะไรมิได้เลย
ในบทต่อไป จะกล่ำวถึงชีวติ ประจำวันและงำนทัว่ ไปของศิษยำภิบำล โดยพยำยำมรวบรวม
เรื่ องสำคัญทุกเรื่ องที่ศิษยำภิบำลควรรู้ เพื่อเป็ นแนวทำง ในกำรดำเนินชีวิตด้ำนต่ำง ๆ แก่ศิษยำภิบำล
แต่ไม่มีเคล็ดลับใด ๆ ที่กล่ำวไว้ในหนังสื อเล่มนี้ ที่จกั นำมำใช้แทนควำมมัน่ ใจอันเกิดจำกกำรที่
พระเจ้ำทรงเรี ยก หรื อเกิดจำกพลังกระตุน้ แห่งควำมรักของพระเยซูบนไม้กำงเขนได้ นี่เป็ นรำกฐำนข้อ
แรก และข้อสำคัญที่สุด ผูท้ ี่ทำหน้ำที่เป็ นศิษยำภิบำลเพรำะเหตุอย่ำงอื่น ซึ่ งมิใช่เพรำะพระเจ้ำทรงเรี ยก
หรื อเพรำะควำมรักที่มีต่อดวงวิญญำณของมนุษย์ ซึ่ งพระเจ้ำทรงปลูกฝั่งไว้ในจิตใจของเขำ จะทำงำน
อย่ำงเปล่ำประโยชน์
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บทที่ 2 จุดเริ่มต้ น
สุ ภำษิตกรี กบทหนึ่งกล่ำวว่ำ “จุดเริ่ มต้นคือกึ่งหนึ่งของงำนทั้งหมด” ซึ่ งตรงกับสุ ภำษิตในสมัย
ปั จจุบนั ที่วำ่ “กำรเริ่ มต้นที่ดี เท่ำกับสำเร็ จไปแล้วครึ่ งหนึ่ง” ไม่วำ่ สุ ภำษิตนี้จะมำจำกภำษำกรี ก หรื อ
ภำษำใดก็ตำม ต่ำงให้ขอ้ คิดอันเป็ นหลักดำเนิ นงำนที่ดีเยี่ยม กองทัพที่ได้ชยั ชนะตั้งแต่ตน้ มักจะได้ชยั
ชนะต่อไปอีกหลำยครั้ง และผูท้ ี่เริ่ มต้นกระทำธุ ระกิจของเขำได้ดี มักจะกระทำส่ วนที่เหลือได้ง่ำยยิง่ ขึ้น
จงดูตวั อย่ำงบริ ษทั ห้ำงร้ำนที่เปิ ดธุ รกิจใหญ่ พวกเขำก็ใช้หลักกำรอย่ำงเดียวกันนี้ ในกำรริ เริ่ ม
ธุ รกิจของเขำ
จะเห็นว่ำห้ำงร้ำนบำงแห่งโฆษณำอย่ำงใหญ่โต
ทั้งทำงหนังสื อพิมพ์และทำง
วิทยุกระจำยเสี ยง ในวันทำพิธีเปิ ดกิจกำร ได้เชิญแขกผูม้ ีเกียรติมำร่ วมทำพิธีอย่ำงคับคัง่ เพื่อกล่ำวอวย
พร บำงแห่งเริ่ มกิจกำรโดยกำรลดรำคำพิเศษ โดยแจกของขวัญหรื อบัตรสมนำคุณเป็ นต้น ทำไมบริ ษทั
ห้ำงร้ำนจึงกระทำเช่นนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อต้องกำรให้มีกำรเริ่ มต้นที่ดีนนั่ เอง
นักธุ รกิจรู ้วำ่ หำกพวกเขำสำมำรถชักจูงประชำชน ให้สนใจในสิ นค้ำและกำรบริ กำรของเขำ
ตั้งแต่เริ่ มต้นได้ ประชำชนที่สนใจเหล่ำนั้นก็จะนำผลประโยชน์ และควำมสำเร็ จมำสู่ กิจกำรของเขำได้
ในภำยหลัง เพรำะรำกฐำนแห่งควำมสำเร็ จในกำรประกอบธุ รกิจ ขึ้นอยูก่ บั ควำมนิยมชมชอบของ
สำธำรณะชนที่มีต่อธุ รกิจนั้น ๆ
ถ้ำหลักกำรนี้ มีควำมสำคัญต่อนักธุ รกิจมำก จนกระทัง่ เขำยอมทุ่มเททุนทรัพย์และสละเวลำ
มำกมำย ในกำรวำงแผนเพื่อจะให้สำธำรณะชนพึงพอใจ ตั้งแต่จุดเริ่ มต้น ศิษยำภิบำลก็สำมำรถใช้
หลักกำรนี้ ให้เป็ นประโยชน์ในงำนของเขำได้อย่ำงดียงิ่ ด้วย
ฉะนั้น ในบทนี้ เรำจะเริ่ มที่จุดตั้งต้น โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่ งที่ท่ำนควรปิิบตั ิและกระทำ
ในสองสำมอำทิตย์แรกที่ท่ำนได้รับเชิญให้เป็ นศิษยำภิบำล
ไม่วำ่ ท่ำนจะเป็ นศิษยำภิบำลที่มี
ประสบกำรณ์มำแล้ว และกำลังย้ำยไปอยูใ่ นถิ่นใหม่ หรื อเป็ นนักศึกษำ พระคริ สตธรรมที่เพิง่ สำเร็ จใหม่
ๆ กำลังรับหน้ำที่เป็ นศิษยำภิบำลครั้งแรก ท่ำนสำมำรถใช้หลักทัว่ ๆ ไปที่แนะนำต่อไปนี้ ได้
เช่นเดียวกัน
หลักที่ให้ไว้อำจจะง่ำย แต่กำรปิิบตั ิอำจไม่ง่ำยนัก
หลักข้อแรกและข้อใหญ่ที่สุด คือ จงทาความรู้ จักกับคริสตสมาชิ กและคนทัว่ ไปก่ อน
กำรที่จะปิิบตั ิตำมหลักข้อนี้ ได้ ท่ำนจะต้องถือว่ำ สิ่ งอื่น ๆ ทุกอย่ำงมีควำมสำคัญรองจำกข้อ
แรกนี้
ถ้ำคิดอย่ำงผิวเผิน ท่ำนอำจรู ้สึกว่ำ ไม่เป็ นกำรยำกที่จะปิิบตั ิตำมหลักข้อนี้ เลย แต่แท้จริ งเป็ น
หลักกำรปิิบตั ิที่ยำกมำก เพรำะในสองสำมอำทิตย์แรกที่ท่ำนรับหน้ำที่ศิษยำภิบำลในสถำนที่ใหม่น้ นั
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ท่ำนอำจต้องเตรี ยมคำเทศนำมำกกว่ำปกติหนึ่งหรื อสองเรื่ อง หรื อมำกกว่ำนั้น สำหรับวันอำทิตย์ และ
กำรจัดเตรี ยมก็ตอ้ งใช้เวลำไม่นอ้ ย นอกจำกนั้น ท่ำนอำจต้องตกแต่งและซ่อมแซมบ้ำนพักของท่ำน
เพื่อให้อยูใ่ นสภำพที่ดีและน่ำอยูย่ งิ่ ขึ้น
บำงทีภรรยำของท่ำนอำจต้องกำรให้ท่ำนช่วยทำหิ้งในครัว
สำหรับวำงถ้วยชำมหรื อ ขึงลวดสำหรับตำกผ้ำที่ใต้ถุนบ้ำน และงำนจุกจิกอีกสำรพัดอย่ำง งำนเบ็ดเตล็ด
ดังกล่ำวนี้ สำมำรถผูกมัดศิษยำภิบำลไม่ให้ปิิบตั ิหน้ำที่ได้โดยสะดวกนัก หลักสำคัญข้อแรกของท่ำน
คือ กำรทำควำมรู ้จกั กับคนทัว่ ไป วิธีเดียวเท่ำนั้นที่จะช่วยให้ศิษยำภิบำลไม่ตอ้ งตกลงในหลุมพรำง
เหล่ำนี้ คือกำรวำงแผนงำนที่ดี และกำรรู ้จกั บังคับตน
ก่อนจะย้ำยไปรับหน้ำที่ในสถำนที่ใหม่ ศิษยำภิบำลจะต้องจัดเตรี ยมและวำงโครงกำรต่ำง ๆ ให้
พร้อม เช่น เตรี ยมคำเทศนำสำหรับวันอำทิตย์ และวันประชุมอธิ ษฐำนไว้ล่วงหน้ำให้พอสำหรับเทศน์
อย่ำงน้อยสี่ อำทิตย์ ในกรณี น้ ี ศิษยำภิบำลผูช้ ำนำญงำนมำแล้ว อำจได้เปรี ยบกว่ำศิษยำภิบำลใหม่ ๆ บำง
ที่สำมำรถนำคำเทศนำเก่ำ ๆ หรื อคำเทศน์ที่ตกค้ำง ไปเทศนำในที่ประชุมใหม่ได้ แต่ขอเตือนให้ท่ำน
ระวังต่อกำรทำเช่นนี้สักเล็กน้อย เพรำะคำเทศนำเก่ำ ๆ ที่ท่ำนมีไว้ อำจไม่เหมำะสมกับกำละเทศะเลยก็
ได้ และจะนำควำมผิดหวังอย่ำงใหญ่หลวงมำสู่ ที่ประชุม ซึ่ งหวังรับทิพย์อำหำรมือใหญ่จำกศิษยำภิบำล
ใหม่ของเขำ
ในระยะแรก ๆ นั้น ท่ำนอำจเตรี ยมคำเทศนำเกี่ยวกับโอกำสพิเศษบำงอย่ำง เช่น ขึ้นบ้ำนใหม่
งำนฝังศพ งำนแต่งงำน เป็ นต้น และใช้เวลำนำนพอสมควร เตรี ยมบทเรี ยนรวีวำรศึกษำสำหรับสอนใน
เดือนต่อไป
หำกท่ำนมีครอบครัวแล้ว ท่ำนอำจจะตกลงกับภรรยำของท่ำน ให้เขำช่วยจัดกำรในงำนจุกจิก
อื่น ๆ นอกจำกงำนเสริ มแต่งบ้ำน ซึ่ งต้องจัดกำรอย่ำงรี บเร่ ง ควรละไว้ เพื่อว่ำท่ำนจะได้มีเวลำ เตรี ยมตัว
ในหน้ำที่ศิษยำภิบำลของท่ำนได้อย่ำงเต็มที่
เมื่อได้จดั ทำทุกอย่ำงตำมที่แนะนำมำอย่ำงเรี ยบร้อยที่สุดเท่ำที่จะเป็ นไปได้แล้ว ท่ำนก็พร้อมที่
จะย้ำยเข้ำไปรับหน้ำที่ในสถำนที่ใหม่ได้
โดยปรกติ เมื่อท่ำนย้ำยไปอยูท่ ี่คริ สตจักรใหม่ ๆ ท่ำนจะรับกำรต้อนรับอย่ำงอบอุ่นใจที่สุด
จำกคริ สตสมำชิกที่ซื่อสัตย์ ในคริ สตจักรนั้น นอกจำกว่ำเกิดเหตุผดิ ปกติข้ ึน จึงไม่มีคนต้อนรับใน
คริ สตจักรบำงแห่ง คริ สตสมำชิกยังได้จดั บ้ำนพักของศิษยำภิบำลให้อย่ำงพร้อมเพียง แม้กระทัง่ อำหำร
มื้อแรกที่ศิษยำภิบำลจะรับประทำนด้วย ถ้ำเป็ นเช่นนั้น จงขอบคุณคริ สตสมำชิกเหล่ำนั้น ที่ได้แสดง
ควำมรักควำมกรุ ณำต่อท่ำน
ในกำรพบปะ ปฎิสันถำวรกับคริ สตสมำชิก ตำมสถำนที่ต่ำง ๆ จงพยำยำมจดจำชื่ อของเขำ
เหล่ำนั้นให้แม่นยำ ควรเอ่ยชื่อของเขำบ้ำง ในระหว่ำงกำรสนทนำกัน ซึ่ งจะทำให้ท่องจำชื่อของเขำได้
9

ตลอดไป บำงครั้ง ท่ำนอำจระมัดระวังอิริยบทของท่ำนมำกเกินไป ขณะที่สังสรรค์กบั คนอื่น จนมีกิริยำ
ท่ำทำงที่แข็งทื่อประดุจคนที่หยิง่ หรื อถือตัว ทำให้คนที่ท่ำนพูดคุยด้วยเข้ำใจผิด ฉะนั้นเมื่อมีกำรพบปะ
กัน จงวำงตัวให้สบำยอย่ำให้ประสำทของท่ำนตึงเครี ยด จนอึดอัดใจ
จงหำเวลำที่ออกไป เยีย่ มเยียนครอบครัวของคริ สตสมำชิก และผูท้ ี่สนใจมำร่ วมประชุมใน
คริ สตจักรใหม่ของท่ำนให้เร็ วที่สุดเท่ำที่จะทำได้ หำกศิษยำภิบำลคนก่อน มอบรำยชื่อและสถำนที่อยู่
ของสมำชิกอย่ำงครบถ้วนให้แก่ท่ำน ก็จะช่วยบรรเทำภำระไปมำก แต่ส่วนมำก ศิษยำภิบำลคนใหม่
มักจะต้องสอบถำมรำยละเอียด และทำรำยงำนบันทึกใหม่ เกี่ยวกับคริ สตสมำชิ กโดยตนเองอย่ำง
ระมัดระวัง ในบทต่อ ๆ ไปจะกล่ำวถึงรำยละเอียดของกำรทำรำยงำนบันทึก สำหรับคริ สตสมำชิกอีก
ครั้งหนึ่ง
แม้หน้ำที่สำคัญที่สุดของท่ำน ในระยะแรกนี้คือ กำรทำควำมรู ้จกั กับสมำชิก แต่ท่ำนก็อย่ำ
มองข้ำมโอกำสอันดีสำหรับงำนทำงด้ำนฝ่ ำยวิญญำณจิต
บำงทีอำจจะมีสมำชิกในครอบครัวใด
ครอบครัวหนึ่ง ซึ่งพร้อมที่จะต้อนรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด หรื ออำจมีคริ สตสมำชิกบำงคนที่
ต้องกำรคำปรึ กษำจำกท่ำนจงฉวยโอกำสนั้นนำเขำมำสู่ พระเยซูคริ สต์ หำกเป็ นไปได้ จงจบกำรเยีย่ ม
เยียนครอบครัวสมำชิกทุกครอบครัวสมำชิกทุกครอบครัวด้วยกำรอ่ำนข้อพระธรรมสั้น ๆ สักตอนหนึ่ง
และอธิษฐำน จงจำหลักควำมจริ งข้อนี้ไว้วำ่ เมื่อท่ำนสนใจ อยำกรู ้จกั คนอื่น คนอื่นก็สนใจอยำกรู ้จกั
ท่ำนด้วย
จงพยำยำมทุกวิถีทำง ที่จะแสดงให้คนทั้งหลำยเห็นว่ำท่ำนสนใจและห่วงใยในดวงวิญญำณ
ของมนุษย์อย่ำงแท้จริ ง
ขณะเดียวกับที่ท่ำนทำควำมรู ้จกั กับสมำชิกในคริ สตจักรและผูส้ นใจมำร่ วมนมัสกำรในคิรสต
จักร จงพยำยำมทำควำมรู ้จกั กับข้ำรำชกำร และผูน้ ำในท้องถิ่นของท่ำนด้วย เช่น ผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัด
นำยอำเภอ กำนัน ผูใ้ หญ่บำ้ น ครู ใหญ่ นำยกสมำคมต่ำง ๆ เป็ นต้น มัคนำยกหรื อผูป้ กครองในคริ สตจักร
บำงท่ำนอำจแนะนำให้ท่ำนรู ้จกั บุคคลเหล่ำนี้ได้
หำกไม่มีผใู ้ ดสำมำรถแนะนำให้ท่ำนรู ้จกั กับคน
เหล่ำนั้นเลย ท่ำนก็ควรหำทำงทำควำมรู ้จกั โดยตนเอง และจงพยำยำมทำควำมรู ้จกั กับคนในท้องที่น้ นั
ให้กว้ำงขวำงที่สุดเท่ำที่จะทำได้
กำรเยีย่ มเยียนของท่ำน จะทำให้ท่ำนเข้ำใจสถำนกำรณ์ทวั่ ๆ ไปของคริ สตสมำชิกและในท้องที่
นั้น ๆ และจะทำให้ท่ำนรู ้ถึงควำมต้องกำรพิเศษบำงประกำร เกี่ยวกับคริ สตสมำชิกควำมรู ้ที่ท่ำนได้รับนี้
จะนำท่ำนไปสู่ กำ้ วที่สองของภำรกิจซึ่ งท่ำนจะดำเนินต่อไปคือ การวางแผนงานทัว่ ๆ ไปหรือเป้าหมาย
สาหรับการงานในสถานทีใ่ หม่ นี้
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จำกผลกำรเยีย่ มเยียน ท่ำนอำจพบว่ำ ศิษยำภิบำลคนก่อนเก่งในด้ำนเทศนำ แต่ค่อนข้ำงอ่อนใน
ด้ำนกำรเยีย่ มเยียนหรื อกำรให้คำแนะนำปรึ กษำเป็ นส่ วนตัว เป็ นเหตุทำให้สมำชิกที่เข้มแข็งและยินดีรับ
ใช้พระเจ้ำมีไม่มำกนัก นอกจำกนั้น เป็ นเพียงผูส้ นใจมำร่ วมประชุมเท่ำนั้น ถ้ำเช่นนั้นท่ำนก็ตอ้ ง
เน้นหนักในด้ำนประกำศพระกิตติคุณ และพยำยำมส่ งเสริ มให้คริ สเตียนทำงำนรับใช้พระเจ้ำร่ วมกัน
มำกขึ้น
ในทำงตรงกันข้ำม ศิษยำภิบำลคนก่อนอำจซื่ อสัตย์ในกำรเยีย่ มเยียน ช่วยเหลือคริ สตสมำชิก
ทำงด้ำนต่ำง ๆ ด้วยควำมกระตือรื อร้น จนมีคริ สตสมำชิกในโบสถ์มำกขึ้น ซึ่ งได้เป็ นกำรกรุ ยทำงให้
ท่ำนเป็ นอย่ำงดี แต่ทว่ำพวกเขำไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้แม้แต่นอ้ ย หรื อศิษยำภิบำลคนก่อนอำจ
เน้นหนักในทำงร่ วมมือระหว่ำงผูใ้ หญ่มำกเกินไป จนละเลยเด็ก ๆ และหนุ่มสำว เมื่อท่ำนพิจำรณำให้ดี
แล้ว จะพบว่ำ มีบำงอย่ำงที่ท่ำนจะต้องปรับปรุ งแก้ไขเป็ นพิเศษ เพรำะศิษยำภิบำลที่ชำนำญและเอำใจใส่
ในงำนทุกด้ำน หำได้นอ้ ยมำก ศิษยำภิบำลบำงคนดูเหมือนว่ำ จะไม่เอำจริ งเอำจังต่องำนด้ำนใดแม้แต่
ด้ำนเดียว
เมื่อท่ำนได้สังเกตสถำนกำรณ์ทวั่ ไปเหล่ำนี้แล้ว ท่ำนจะต้องลงมือดำเนินงำนอย่ำงรี บด่วนดังนี้
1. วิเครำะห์สถำนกำรณ์ทวั่ ไปเหล่ำนี้ ตำมที่ท่ำนสังเกตเห็นว่ำ มีขอ้ ดีและข้อบกพร่ องอะไรบ้ำง
2. วางโครงการปรั บปรุ งในข้ อบกพร่ อง และสนับสนุนข้ อที่ดีต่อไป ท่ำนควรจะวำงเป้ ำหมำย
ไว้วำ่ ในอนำคตไม่ไกลนี้ โครงกำรของท่ำนจะสำเร็ จ
ตำมหลักจิตวิทยำแล้ว ในสองสำมเดือนแรกที่ศิษยำภิบำลทำงำนในที่ใหม่ เป็ นโอกำสที่ดีที่สุด
เพื่อปรึ กษำหำรื อกับคริ สตสมำชิก และเสนอเป้ ำหมำยอย่ำงกว้ำง ๆ ซึ่ งเขำปรำรถนำอยำกให้คริ สตจักร
ดำเนินงำน เพรำะว่ำวำระนั้น อยูใ่ นระยะที่สมำชิกคริ สตจักรให้ควำมสนใจในตัวท่ำน และกระตือรื อร้น
ที่จะรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอทุกอย่ำง แม้แต่ควำมคิดเห็นซึ่ งพวกเขำไม่เคยเอำใจใส่ มำก่อนเลย
แต่ศิษยำภิบำลก็ควรระมัดระวัง ไม่กระทำตนเป็ นดุจผูเ้ ผด็จกำร เข้ำไปเปลี่ยนแปลงระบบต่ำง ๆ
ทันทีทนั ใดตำมใจชอบ เพรำะอำจทำให้เกิดควำมวุน่ วำยในคริ สตจักรขึ้นได้
ศิษยำภิบำลคนใหม่ ควรจะปรึ กษำหำรื อกับคริ สตสมำชิกด้วยอำกำรอันสุ ภำพนิ่มนวลที่สุด
เกี่ยวกับเป้ ำหมำยซึ่ งคริ สตจักรควรมีต่อไป โดยไม่เอ่ยถึงข้อบกพร่ อง ในกำรดำเนินงำนของศิษยำภิบำล
คนก่อน
ในกำรตั้งเป้ ำหมำยใหม่น้ นั จงอย่ำเอ่ยถึงเป้ ำหมำยในวงที่กว้ำงเกินไป แต่ควรเป็ นเป้ ำหมำยที่
เฉพำะเจำะจงโดยกล่ำวถึงข้อควรปิิบตั ิเป็ นขั้น ๆ อันเป็ นบันไดนำสู่ เป้ ำหมำยนั้น เช่น แทนที่จะกล่ำว
ว่ำ “เรำควรจะมีกำรประกำศพระกิตติคุณ” ควรกล่ำวว่ำ “ผมเสนอให้มีกำรประชุมประกำศพระกิตติคุณ
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สักหนึ่งอำทิตย์ เริ่ มต้นโดยกำรตั้งกลุ่มอธิ ษฐำนให้อธิ ษฐำนอย่ำงสม่ำเสมอทุกวัน เผื่อคนที่สนใจอยำก
รับเชื่ อพระเยซูคริ สต์แล้วเชิ ญคนที่ยงั ไม่ได้เชื่ อมำร่ วมประชุมบ้ำง”
ศิษยำภิบำล ก็ไม่จำเป็ นต้อง เผยรำยละเอียดของโครงกำรให้เห็นทันที เพรำะจะทำให้คริ สต
สมำชิกงุนงงหรื อตกใจกลัวคิดว่ำเป็ นโครงกำรที่ใหญ่โตเกินไป ท่ำนอำจจะเปิ ดเผยให้คริ สตสมำชิก
ทรำบเป็ นขั้น ๆ ตำมลำดับ ทั้งนี้ ท่ำนเองต้องทรำบทิศทำงซึ่ งท่ำนต้องกำรดำเนิ นไป เป็ นอย่ำงดีที่สุด
ขอสรุ ปอย่ำงง่ำย ๆ ว่ำ กำรเริ่ มต้นที่ดีในสถำนที่ใหม่ประกอบด้วยสองขั้นคือ
ขั้นแรก ทำควำมรู ้จกั กับคริ สตสมำชิกและคนทัว่ ไปก่อน
ขั้นที่สอง พยำยำมจัดตั้งเป้ ำหมำยสำหรับดำเนิ นงำน
เมื่อท่ำนได้ทำควำมรู ้จกั กับคนทัว่ ไปพอสมควร และได้จดั โครงกำรไว้สำหรับดำเนินงำนต่อไป
แล้ว จะไม่มีใครว่ำกล่ำวท่ำนอย่ำงแน่นอน เมื่อท่ำนขอเวลำสองสำมวัน เก็บตัวที่บำ้ นเพื่อทำสิ่ งจำเป็ น
เช่นช่วยทำหิ้งสำหรับวำงถ้วยชำม ทำที่ตำกผ้ำและงำนเบ็ดเตล็ดต่ำง ๆ ในบ้ำน เป็ นต้น
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บทที่ 3 การรับใช้ ในโบสถ์ (ตอนที่ 1)
ศิษยำภิบำลมีภำระหน้ำที่ ซึ่ งต้องรับผิดชอบหลำยอย่ำงหน้ำที่สำคัญที่สุดอย่ำงหนึ่ง คือกำร
รับผิดชอบกำรประชุมและกิจกรรมต่ำง ๆ ในโบสถ์ ในแต่ละอำทิตย์ ศิษยำภิบำลต้องใช้เวลำนำกำร
ประชุม เทศนำ และสั่งสอนในโบสถ์ หลำยชัว่ โมง และยังต้องใช้เวลำอีกหลำยชัว่ โมงเพื่อเตรี ยมตัวด้วย
กำรเอำใจใส่ ต่อกิจกรรมต่ำง ๆ ในโบสถ์เป็ นสิ่ งสำคัญมำกท่ำนอำจจะได้รับควำมรัก ควำมนับ
ถือจำกสมำชิก และเพื่อน ๆ ในโบสถ์ โดยไม่ตอ้ งพิถีพิถนั ต่อรำยกำรประชุม และกำรเทศนำสั่งสอนให้
มำกนัก แต่หำกท่ำนต้องกำรให้กำรรับใช้พระเจ้ำของท่ำนมีประสิ ทธิ ภำพ ท่ำนจำเป็ นต้องให้ควำมเอำใจ
ใส่ ต่อหน้ำที่เหล่ำนี้มำก

การใช้ ห้องประชุมและอุปกรณ์ ที่มอี ยู่
ศิษยำภิบำลหลำยท่ำน อำจจะอยูใ่ นคริ สตจักรที่ต้ งั อยูใ่ นเมืองใหญ่ มีโบสถ์ที่สวยงำม มีอุปกรณ์
และห้องพิเศษต่ำง ๆ สำหรับโรงเรี ยนรวีวำรศึกษำและเยำวชน แต่ศิษยำภิบำลส่ วนมำกไม่มีอุปกรณ์ที่
ครบครันเหล่ำนี้ เขำอำจมีห้องประชุมสำหรับนมัสกำรเพียงห้องเดียว ต้องใช้ที่วำ่ งในโบสถ์ หรื อใต้
ต้นไม้เป็ นชั้นเรี ยน และต้องใช้สถำนที่ภำยในโบสถ์ สำหรับกิจกำรอื่น ๆ อีกหลำยอย่ำง
ศิษยำภิบำลที่ดี ควรรู ้จกั ใช้อุปกรณ์เท่ำที่มีอยูใ่ ห้เป็ นประโยชน์มำกที่สุด กำรมีหอ้ งประชุม เพียง
ห้องเดียว ไม่จำเป็ นต้องเป็ นอุปสรรคต่อพระรำชกิจของพระเจ้ำมำกนัก และควำมจริ ง มีคริ สตจักรน้อย
แห่งนัก ที่จดั กำรประชุมสำหรับกิจกำรอื่น ๆ นอกห้องประชุมในโบสถ์ ศิษยำภิบำลควรใช้ควำมคิด
และไหวพริ บ ในกำรปรับปรุ งแก้ไข สภำพอัตคัตของโบสถ์ให้ดีข้ ึน
คริ สตจักรทัว่ ไป มีกิจกรรมที่ตอ้ งทำเป็ นประจำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละห้ำอย่ำงคือ
1. กำรประชุมนมัสกำรในวันอำทิตย์
2. กำรประกำศพระกิตติคุณ ตอนบ่ำย หรื อตอนเย็นในวันอำทิตย์
3. กำรเรี ยนรวีวำรศึกษำ
4. กำรประชุมเยำวชน
5. กำรประชุมอธิ ษฐำนระหว่ำงสัปดำห์
นอกจำกกิจกรรมประจำดังกล่ำวแล้ว คริ สตจักรยังใช้สถำนที่โบสถ์ สำหรับงำนแต่งงำน งำน
ศพ กำรประชุมประกำศพระกิตติคุณพิเศษ กำรประชุมฟื้ นฟู กำรประชุมสตรี คริ สเตียน กำรประชุม
สังสรรค์ของคริ สเตียน โบสถ์บำงแห่งตั้งอยูใ่ นที่ซ่ ึ งไม่ค่อยเจริ ญนัก กำรเดินทำงไปมำไม่สะดวก
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เนื่องจำกทำงไม่ดี และไกล ในกรณี น้ ีคริ สตจักรอำจจัดกำรประชุมและทำกิจกรรม ต่ำง ๆ ในเวลำ
กลำงวันเท่ำนั้น

การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย
ไม่วำ่ โบสถ์ของท่ำนจะเป็ นอำคำรแบบไหน เป็ นศำลำเล็ก ๆ เป็ นกระท่อม หรื อเป็ นตึกสวยงำม
และไม่วำ่ กำรประชุมในโบสถ์ เป็ นกำรประชุมชนิดใด สิ่ งสำคัญอย่ำงหนึ่ง ซึ่ งท่ำนจะต้องระวังรักษำ
เสมอ คือควำมสะอำด และควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของโบสถ์ หำกคริ สตจักรของท่ำนใหญ่ และมีทุน
ทรัพย์เพียงพอก็ควรจ้ำงภำรโรงไว้ สำหรับรักษำควำมสะอำด และซ่อมแซมเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่ำง ๆ
ของโบสถ์ หำกคริ สตจักรของท่ำนไม่ใหญ่เกินไป สมำชิกหรื อเยำวชนในคริ สตจักรของท่ำน อำจ
รับผิดชอบหน้ำที่น้ ีได้ โดยถือว่ำ เป็ นกำรรับใช้พระเจ้ำในหน้ำที่สำคัญ ถ้ำมีควำมจำเป็ นเกิดขึ้น ศิษยำภิ
บำลเองก็ควรยินดีทำหน้ำที่น้ ี งำนที่ตอ้ งทำด้วยมือและด้วยกำลังนั้น ไม่ทำให้ชื่อเสี ยงของใครเสื่ อมเสี ย
หำกเขำทำงำนนั้นได้ดี เขำได้รับเกียรติเช่นเดียวกับกำรทำงำนอื่น ๆ มือที่เปรอะเปื้ อน แต่อำคำรสะอำด
ย่อมดีกว่ำมือที่สะอำด แต่อำคำรเปรอะเปื้ อน
คนภำยนอก จะลงควำมเห็นเกี่ยวกับคริ สตจักรของท่ำนจำกสิ่ งแวดล้อมซึ่ งพวกเขำมองเห็นได้
เช่นควำมไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในบริ เวณโบสถ์ และกำรชำรุ ดเสี ยหำยของอำคำรโบสถ์ตลอดจน
เครื่ องต่ำง ๆ ที่ไม่มีใครเอำใจใส่ เป็ นกำรส่ อให้เห็นถึงควำมไร้สมรรถภำพของคริ สตสมำชิกและศิษยำภิ
บำลโบสถ์ที่สะอำดเรี ยบร้อย ไม่มีขยะมูลฝอย หรื อเศษกระดำษเกลื่อนกรำดทัว่ บริ เวณ ไม่มีหญ้ำขึ้นรก
รุ งรัง ย่อมดึงดูดควำมสนใจคนภำยนอก ให้เข้ำมำร่ วมประชุมนมัสกำรได้มำกขึ้น
กำรซ่อมแซมรักษำโบสถ์ ให้อยูใ่ นสภำพที่ดีเสมอ ไม่เพียงแต่ทำให้โบสถ์ดูสวยงำมเรี ยบร้อย
เท่ำนั้น หำกยังเป็ นกำรประหยัดอีกด้วย โบรำณท่ำนว่ำ “ปะเสื้ อทันเวลำ ประหยัดผ้ำหลำยหลำ” นั้นเป็ น
ควำมจริ ง เช่นเมื่อโบสถ์จะชำรุ ด หลังคำรั่วอยูแ่ ห่งหนึ่ง หำกท่ำนซ่อมแซมทันที ท่ำนก็ไม่ตอ้ งเสี ยค่ำ
ซ่อมแซมมำกนัก แต่หำกปล่อยให้หลังคำนั้นรั่วมำกขึ้นโดยไม่เอำใจใส่ เลย จนกระทัง่ ไม้ที่รองรับ
หลังคำ หรื อเพดำนห้องผุพงั ไปท่ำนก็จะเสี ยค่ำซ่อมแพงมำกขึ้น

การประชุมนมัสการ
คริ สตจักรส่ วนมำก จัดกำรประชุมนมัสกำรพระเจ้ำในตอนเช้ำวันอำทิตย์ จนคริ สเตียนเรี ยกติด
ปำกว่ำ กำรประชุมนมัสกำรภำคเช้ำ แต่ผนู ้ ำคริ สเตียนหลำยคนรู ้สึกว่ำ เรำอำจเปลี่ยนเวลำประชุมหรื อ
เพิ่มกำรประชุมเป็ นสองรอบได้ เพรำะกำรประชุมในตอนเช้ำวันอำทิตย์ มักมี คนมำประชุมมำกกว่ำกำร
ประชุมอื่น ๆ สถำนที่อำจไม่เพียงพอ คริ สตจักรชนบทหลำยแห่งมีกำรประชุมอำทิตย์ละครั้งเท่ำนั้นคือ
เช้ำวันอำทิตย์ และมักมีแขกหรื อคนแปลกหน้ำมำร่ วมประชุมเสมอ จึงเป็ นกำรดียงิ่ หำกกำรประชุมใน
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ตอนเช้ำ จะเน้นหนักไปในทำงประกำศพระกิตติคุณ หรื ออย่ำงน้อยที่สุด เป็ นกำรประชุมประกำศพระ
กิตติคุณเป็ นครั้งครำวในแต่ละเดือน และใช้เวลำตอนบ่ำยหรื อตอนเย็นจัดกำรประชุมนมัสกำรของคริ ส
เตียน
ถ้ำเป็ นกำรประชุมนมัสกำร ไม่วำ่ เป็ นตอนเช้ำ หรื อตอนเย็น บรรยำกำศของกำรประชุมควรเต็ม
ไปด้วยควำมเคำรพ ยำเกรงพระเจ้ำ ในฐำนะที่เป็ นศิษยำภิบำล ท่ำนจะต้องพยำยำมทุกวิถีทำงที่จะทำให้
บรรยำกำศของกำรประชุม สำมำรถโน้มน้ำวจิตใจของผูร้ ่ วมประชุม นมัสกำรพระเจ้ำด้วยใจเคำรพยำ
เกรง ให้มำกที่สุด แม้จะมีมคั นำยก ผูป้ กครอง หรื อคนอื่น ช่วยในรำยกำรประชุมต่ำง ๆ ก็ตำม ศิษยำภิ
บำลเองก็ตอ้ งรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรยำกำศของกำรประชุ ม อย่ำงเคร่ งครัดเสมอ

การอธิษฐานของศิษยาภิบาล
กำรอธิษฐำนของศิษยำภิบำล ในตอนต้นของกำรประชุมนมัสกำรเป็ นรำยกำรที่สำคัญมำกรำย
หนึ่ง โดยปกติศิษยำภิบำลควรเป็ นผูน้ ำในกำรอธิ ษฐำน กำรนำที่ประชุมของท่ำนไปยังพระรำชบัลลังค์
แห่งพระคุณ โดยกำรอธิ ษฐำน จึงนับเป็ นเกียรติอนั สู งสุ ดอย่ำงหนึ่งของศิษยำภิบำล ในบำงโอกำสอำจมี
นักเทศน์ หรื อมิชชันนำรี มำร่ วมประชุมในโบสถ์ของท่ำน ท่ำนอำจมอบสิ ทธิ พิเศษนี้ให้แก่นกั เทศน์
หนือมิชชัน่ นำรี ผนู ้ ้ นั
ทั้งนี้ท่ำนต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำว่ำ มีขอ้ อธิษฐำนผูพ้ ิเศษอันใดซึ่งเขำควร
อธิษฐำนเผื่อบ้ำง

เจ้ าหน้ าทีต่ ้ อนรับและผ่ านถุงถวาย
กำรประชุมนมัสกำรจะสะดวกสบำยและรำบรื่ นยิง่ ขึ้น หำกมีผตู ้ อ้ นรับ ที่ได้รับกำรอบรมมำ
เป็ นอย่ำงดี คอยต้อนรับผูท้ ี่มำร่ วมประชุมตลอดเวลำ ผูต้ อ้ นรับสำมำรถช่วยเหลืองำนด้ำนต่ำง ๆ หลำย
อย่ำง เช่น จัดที่นงั่ ให้แก่ผทู ้ ี่มำสำย แจกหนังสื อเพลง เปิ ดหรื อปิ ดหน้ำต่ำงเมื่อฝนตก หรื อแดดส่ องเข้ำมำ
และให้ควำมสะดวกอื่น ๆ แก่ผมู ้ ำร่ วมประชุม นอกจำกนั้น ยังทำหน้ำที่ผำ่ นถุงถวำยทรัพย์ได้ดว้ ย ก่อน
กำรถวำยทรัพย์ ต้องเตรี ยมถุงถวำยให้พร้อม มิใช่เพิกเฉยอยูจ่ นกระทัง่ ศิษยำภิบำลประกำศถึงรำยกำร
ถวำย แล้วจึงค้นหำถุงถวำย และขณะที่ผำ่ นถึงถวำย ก็ไม่ควรกระทำสิ่ งใด ๆ อันเป็ นที่รบกวนแก่ที่
ประชุม เช่นทักทำย เพื่อน ๆ จ้องมองดูคนที่กำลังใส่ เงินในถุงถวำย ด้วยควำมอยำกรู ้อยำกเห็นว่ำ เขำ
ถวำยเท่ำไร เป็ นต้น หำกมีกำรอธิ ษฐำนก่อนหรื อหลังกำรถวำยทรัพย์ และผูผ้ ำ่ นถุงคนหนึ่งคนใดได้รับ
กำรขอร้องให้อธิ ษฐำน เขำควรอธิ ษฐำนเสี ยงดังพอที่ทุกคนจะได้ยนิ เพื่อคนอื่น ๆ จะสำมำรถร่ วมใจกับ
เขำในกำรอธิษฐำนได้
ผูท้ ี่ทำหน้ำที่ตอ้ นรับ ควรจะแต่งตัวให้สะอำด เรี ยบร้อยเหมำะสมกับกำละเทศะ เป็ นคนที่มี
ชื่อเสี ยงดีในคริ สตจักร และเป็ นผูใ้ หญ่เพียงพอ อย่ำให้เด็กหรื อคนชรำที่อ่อนแอรับหน้ำที่เช่นนี้
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การประกาศ
หำกท่ำนมีเรื่ องประกำศก่อนกำรถวำยทรัพย์
จงรวบรวมหัวข้อที่ประกำศให้เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย พยำยำมให้ขอ้ ควำมนั้นสั้น กระทัดรัด และชัดเจน เมื่อประกำศเสร็ จแล้วอย่ำถำมที่ประชุมว่ำ
“ใครมีเรื่ องที่จะประกำศเพิ่มเติมอีกไหม” หำกใครมีเรื่ องที่ตอ้ งกำรประกำศ จงให้เขำบอกให้ท่ำนทรำบ
ล่วงหน้ำก่อนเริ่ มประชุมทุกครั้ง

ดนตรีในคริสตจักร
ดนตรี มีส่วนสำคัญยิง่ ในกำรประชุมนมัสกำรของคริ สเตียนมำตั้งแต่สมัยโบรำณ ศิษยำภิบำล
บำงคนอำจไม่มีพรสวรรค์ทำงด้ำนดนตรี เหมือนกับคนอื่น ๆ และต้องพบปั ญหำหนักใจมำกยิง่ ขึ้นเมื่อ
นักเปี ยโน หรื อนักออร์แกน ในโบสถ์ของเขำไม่ค่อยมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถในด้ำนทำงดนตรี ดว้ ย จึง
ควรอธิ ษฐำนทูลขอต่อพระเจ้ำ ให้ประทำนนักดนตรี สักคนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือ
ถ้ำท่ำนมีพรสวรรค์ทำงด้ำนดนตรี จงพยำยำมนำที่ประชุมของท่ำนให้ร้องเพลงตำมทำนองและ
จังหวะที่ถูกต้อง อย่ำกลัวต่อกำรโบกจังหวะด้วยมือในเวลำนำเพลง หำกกำรนำแบบนั้นจะช่วยที่ประชุม
ได้ จงใช้วธิ ี ต่ำง ๆ กันในกำรร้องเพลง เช่น บำงครั้ง แทนที่จะร้องทุกข้อในบทเพลง ท่ำนอำจให้ที่
ประชุมร้องเพียงบำงข้อเท่ำที่เห็นว่ำเหมำะสม ก่อนเลือกเพลงบทใดบทหนึ่ง จงพิจำรณำดูดว้ ยว่ำ เพลง
บทนั้นเหมำะกับบรรยำกำศของที่ประชุม หรื อตรงกับคำสอนซึ่ งท่ำนต้องกำรเน้นในวันนั้นหรื อไม่

การอ่านพระคัมภีร์
มีบ่อยครั้งที่ศิษยำภิบำล ให้ที่ประชุมอ่ำนจุณณี ยบ์ ทซึ่ งอยูท่ ำ้ ยหนังสื อเพลง สลับกันแทนกำร
อ่ำนพระคัมภีร์ และอ่ำนข้อพระธรรมสั้น ๆ ตอนหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นข้อพระธรรมสำหรับเทศนำกำรอ่ำน
สลับกันจำกท้ำยหนังสื อเพลงเป็ นสิ่ งที่ดี แต่หำก ใช้วธิ ี น้ ีแทนกำรอ่ำนจำกพระคัมภีร์โดยตรงย่อยครั้ง
เกินไป ก็จะไม่สู้ดีนกั คริ สตจักรในสมัยของอัครสำวก เน้นหนักในเรื่ องกำรอ่ำนพระคัมภีร์มำก
(ดู 1 ทิโมธี 4: 13) ท่ำนจึงควรปิิบตั ิตำมตัวอย่ำงที่ดีน้ ีไว้
จงหนุนใจคริ สตสมำชิก ให้นำพระคัมภีร์ของเขำเองมำโบสถ์ทุกครั้งจนเป็ นนิสัย เลือกพระ
ธรรมตอนหนึ่ง ซึ่ งเกี่ยวกับเรื่ องที่ท่ำนจะเทศน์หรื อสอน ให้ที่ประชุมเปิ ดดูพระธรรมตอนนั้น ขณะที่
ท่ำนอ่ำนออกเสี ยง ในบำงครั้งบำงครำว ท่ำนอำจขอให้ที่ประชุมอ่ำนพร้อมกัน หำกข้อพระธรรมที่ท่ำน
เลือกนั้นเป็ นบทเพลงสดุดี ท่ำนอำจให้ที่ประชุมอ่ำนสลับกัน เพื่อให้เกิดควำมประทับใจมำกยิง่ ขึ้น กำร
นำที่ประชุมอ่ำนพระคัมภีร์ อำจกระทำได้หลำยวิธีเหมือนกับกำรนำเพลง แต่สิ่งสำคัญที่สุด ท่ำนต้อง
เน้นให้คริ สตสมำชิก เห็นถึงควำมสำคัญของกำรอ่ำนพระวจนะของพระเจ้ำ
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การเทศนาในคริสตจักร
ในฐำนะที่เป็ นศิษยำภิบำล
ท่ำนควรใช้เวลำส่ วนมำกเทศนำสั่งสอนในโบสถ์ของท่ำนเอง
นอกจำกว่ำ ท่ำนต้องรับผิดชอบโบสถ์อื่น ๆ อีกด้วย คริ สตจักรของท่ำนจะเจริ ญเติบโตไม่ได้ หำกท่ำน
ไปเทศนำที่อื่นบ่อย ๆ หรื อไปร่ วมกำรประชุมต่ำง ๆ เสมอ จนไม่มีเวลำเอำใจใส่ ต่อคริ สตจักรของท่ำน
ได้เพียงพอฉะนั้นจงป้ องกันวิถีทำง
อย่ำขำดกำรเทศนำสัง่ สอนที่โบสถ์ของท่ำนเองบ่อยครั้งเกินไป
แม้แต่กำรเชิญให้คนอื่นเทศนำแทนท่ำนบ่อยครั้งนักก็เป็ นกำรไม่บงั ควร
หำกท่ำนสำมำรถเลี้ยงดูจิตวิญญำณของสมำชิกในคริ สตจักรของท่ำนได้ดีและสม่ำเสมอ ท่ำนก็
ไม่ควรให้ผอู ้ ื่นมำยุง่ เกี่ยวกับหน้ำที่น้ ี โดยไม่จำเป็ น
หำกท่ำนเชิญนักเทศน์จำกที่อื่นมำเทศน์ ท่ำนควรกล่ำวแนะนำนักเทศน์ผนู ้ ้ นั ให้ที่ประชุมรู ้จกั
อย่ำงสุ ภำพ โดยกล่ำวถึงข้อสำคัญบำงประกำรให้ที่ประชุมทรำบ เช่นชื่อ อำชีพ ตำแหน่ง และที่อยู่ เป็ น
ต้น แต่ถำ้ นักเทศน์ผนู ้ ้ นั เป็ นที่รู้จกั ดีของสมำชิกในที่ประชุ มอยูแ่ ล้ว ท่ำนก็ไม่ตอ้ งแนะนำอะไรเพิ่มเติม
เมื่อกำรเทศนำจบแล้ว ท่ำนไม่จำเป็ นต้องทบทวนคำเทศนำของนักเทศน์อีกครั้ง และไม่
จำเป็ นต้องอธิ ษฐำนให้ซ้ ำกับข้อเทศนำของนักเทศน์ ในเวลำอธิ ษฐำนปิ ดประชุม
ในบทนี้เรำได้เน้นถึงควำมสำคัญบำงประกำร
เกี่ยวกับกำรรับใช้ของศิษยำภิบำลในโบสถ์
ขอให้ท่ำนทบทวนอีก และจำข้อแนะนำต่ำง ๆ ไว้ให้ข้ ึนใจโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ข้อแนะนำเกี่ยวกับกำร
ประชุมนมัสกำร ในบทต่อไป เรำจะกล่ำวถึงกิจกรรมอื่น ๆ อย่ำงสั้น ๆ คือ โรงเรี ยนรวีวำรศึกษำ กำร
ประชุมประกำศพระกิตติคุณ กำรประชุมเยำวชน และกำรประชุมอธิ ษฐำน
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บทที่ 4 การรับใช้ ในโบสถ์ (ตอนที่ 2)
ในบทก่อน เรำได้พดู ถึงลักษณะทัว่ ๆ ไปของโบสถ์และกล่ำวถึงรำยละเอียดของกำรประชุม
นมัสกำร
ในบทนี้ เรำจะศึกษำเกี่ยวกับกำรประชุมอื่น ๆ ซึ่ งคริ สตจักรจัดขึ้นเป็ นประจำ รวมทั้งกำร
ประชุมอธิ ษฐำนกลำงสัปดำห์โดยถือว่ำ คริ สตจักรของท่ำน มีกิจกรรมเหล่ำนี้ แล้ว หำกคริ สตจักรของ
ท่ำนขำดกิจกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่ งจะกล่ำวต่อไปนี้ควรพิจำรณำจัดให้มีข้ ึน ตำมควำมเหมำะสม

รวีวารศึกษา
กิจกรรมที่สำคัญที่สุดอย่ำงหนึ่ง ในคริ สตจักร คือกำรสอนรวีวำรศึกษำ คริ สเตียนจำนวนมำกยัง
เข้ำใจผิดคิดว่ำ รวีวำรศึกษำเป็ นกำรศึกษำสำหรับเด็กเท่ำนั้น เรำควรจะกำจัดควำมคิดเช่นนี้ ออกจำก
สมองของคริ สเตียนเหล่ำนั้นเป็ นเวลำนำนแล้ว หำกโรงเรี ยนรวีวำรศึกษำมีกำรดำเนินงำนที่ดี และ
ถูกต้อง ก็ยอ่ มดึงดูดควำมสนใจของผูใ้ หญ่ได้มำก เช่นเดียวกับที่ดึงดูดควำมสนใจของเด็ก กำรจัดตั้ง
โรงเรี ยนรวีวำรศึกษำ เป็ นกำรปิิบตั ิตำมพระดำรัสที่สำคัญยิง่ ของพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยจง
ออกไปสั่งสอน...” (มัทธิว 28: 19) คริ สตสมำชิกทุกคนในคริ สตจักรของท่ำน ก็มีควำมจำเป็ น ที่จะต้อง
เรี ยนรวีวำรศึกษำเพื่อให้พวกเขำเจริ ญเติบโตทำงฝ่ ำยวิญญำณจิต
ในกำรจัดตั้งโรงเรี ยนรวีวำรศึกษำ ควรมีโครงกำรสำมอย่ำง คือ
1. จัดให้มีแผนกต่ำง ๆ ตำมวัยของนักเรี ยน
2. ให้มีครู ที่สัตย์ซื่อ และรู ้วธิ ี สอน สำหรับทุกชั้น
3. ให้คริ สตสมำชิกและผูท้ ี่มำประชุมทุกคน ร่ วมเรี ยนรวีวำรศึกษำ
กำรที่จะชักจูงผูใ้ หญ่และเด็ก ให้มำเรี ยนรวีวำนศึกษำได้น้ นั จำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่โรงเรี ยนรวีวำร
ศึกษำจะต้องมีกำรสอน ที่เป็ นประโยชน์และน่ำสนใจพอสำหรับดึงดูดควำมสนใจผูท้ ี่มำเรี ยน *คู่มือครู
รวีวารศึกษา บทเรี ยน สายชลธาร (สำหรับผูใ้ หญ่และเยำวชน) และพรทิพย์ (สำหรับเด็ก) จะช่วยเพิ่ม
ควำมสนใจให้แก่กำรศึกษำพระคัมภีร์ได้อย่ำงดียงิ่ สำหรับชั้นของผูใ้ หญ่ ครู ที่สอน นอกจำกใช้คู่มือเป็ น
อุปกรณ์เตรี ยมสอนแล้ว ยังต้องค้นคว้ำเพิม่ เติมจำกพระคริ สตธรรมคัมภีร์ หรื อหนังสื ออื่น ๆ ด้วยจึงจะ
ช่วยให้กำรสอนของท่ำนมีประสิ ทธิ ภำพยิง่ ขึ้น และเป็ นที่ดึงดูดควำมสนใจของนักศึกษำ หำกท่ำนเห็น
ว่ำ มีสมำชิกที่มีควำมสำมำรถในกำรสอนและมีคุณสมบัติฝ่ำยวิญญำณจิตดีพอ ท่ำนควรจะหนุ นใจ ให้
เขำเป็ นครู ในโรงเรี ยนรวีวำรศึกษำ หำกเขำต้องกำรหนังสื อสำหรับค้นคว้ำ และท่ำนมีหนังสื อที่พอจะ
ช่วยเขำได้ก็ควรให้เขำยืมหนังสื อเหล่ำนั้น เพื่อว่ำเขำจะได้รู้ซ้ ึ งถึงบทเรี ยนที่จะสอน ครู ที่สอนรวีวำร
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ศึกษำชั้นผูใ้ หญ่ตอ้ งจำไว้ดว้ ยว่ำ เขำจะต้องเข้ำใจพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดีกว่ำคนทัว่ ๆ ไป กำรสอนที่ไม่
มีกำรเตรี ยมตัวที่ดี จึง เท่ำกับไล่นกั ศึกษำเหล่ำนั้นในทำงอ้อม
กำรสอนเด็กมิใช่งำนง่ำย กว่ำกำรสอนผูใ้ หญ่เสมอไปเด็กอำจทนต่อวิธีกำรสอนที่ซ้ ำซำก และ
รำยกำรที่เหมือนกันทุกอำทิตย์ เช่น ร้องเพลง อธิ ษฐำน ร้องเพลง เล่ำเรื่ อง ร้องเพลง แต่หำกครู ไม่
พยำยำมปรับปรุ งวิธีสอนของตนให้ดีข้ ึนเรื่ อย ๆ ต่อไปเด็กเหล่ำนี้รู้สึกเบื่อหน่ำย เมื่อโตขึ้น ควำมฝังใจ
มำแต่วยั เด็ก จะคอยเตือนเขำว่ำ ไม่มีอะไรน่ำสนใจในชั้นรวีวำรศึกษำเลย และเขำไม่อยำกไปร่ วมเรี ยน
ต่อไปอีก
เด็กชอบฟังกำรเล่ำเรื่ องที่มีรสชำติแตกต่ำงกัน ครู ที่เล่ำจะต้องเล่ำได้ดี มีชีวิตชีวำ กำรเลือกครู
สอนเด็ก จึงต้องเลือกด้วยควำมระมัดระวัง ต้องแน่ใจว่ำ เขำสำมำรถสอนเด็กได้ มีบ่อยครั้งที่ศิษยำภิบำล
เร่ งเร้ำให้เยำวชนสมัครสอน และทำกำรสอนทันที โดยมิได้พิจำรณำอย่ำงถี่ถว้ นก่อน เยำวชนบำงคนแม้
จะยินดีสอน แต่เขำอำจขำดควำมห่วงใยต่อเด็กอย่ำงแท้จริ ง และขำดควำมรู ้ ควำมสำมำรถในกำร
ควบคุมเด็ก นอกจำกนั้น หน้ำที่ซ่ ึ งเขำได้รับมอบหมำย อำจเป็ นอุปสรรค ทำให้เขำไม่ได้รับบทเรี ยน
อันมีค่ำ ซึ่ งเขำควรจะได้รับจำกชั้นเยำวชน
มีคริ สตจักรน้อยแห่งนัก ที่มีครู สอนรวีวำรศึกษำ ซึ่ งได้รับกำรฝึ กฝนเพียงพอ วิธีแก้ไขที่
คริ สตจักรหลำยแห่งใช้ คือ จัดชั้นฝึ กหัดครู ข้ ึน สำหรับอบรมครู สอนรวีวำรศึกษำ เนื่องจำกหน้ำกระดำษ
จำกัด ไม่อำจกล่ำวถึงเรื่ องรำวสอนได้อย่ำงละเอียดจึงแนะนำให้ท่ำนอ่ำนเพิ่มเติมจำกหนังสื ออื่น ๆ
เกี่ยวกับรวีวำรศึกษำ เช่นหนังสื อ จัดแผนการไว้
บุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่ง เกี่ยวกับโรงเรี ยนรวีวำรศึกษำที่เรำจะต้องเอ่ยถึง คือผูป้ ระสำนงำน
หรื อครู ใหญ่ของโรงเรี ยนรวีวำรศึกษำ เขำควรเป็ นคนที่ประกอบด้วยคุณสมบัติพิเศษหลำยอย่ำง เช่นมี
ควำมสำมำรถในกำรบริ หำรงำน กำรประชำสัมพันธ์กำรสอน กำรพูดในที่สำธำรณะ กำรนำเพลง มีไหว
พริ บ มีควำมอดทน จงเลือกผูป้ ระสำนงำนด้วยควำมระมัดระวัง เพรำะควำมสำเร็ จของโรงเรี ยนรวีวำร
ศึกษำ ขึ้นอยูก่ บั เขำไม่นอ้ ย
โรงเรี ยนรวีวำรศึกษำที่ดี จะเป็ นสถำนที่ผลิตคริ สตสมำชิ กได้ดีเยีย่ มแห่งหนึ่ง ผูท้ ี่ไม่เป็ นคริ ส
เตียนอำจรู ้สึกอึดอัดใจ ต่อกำรได้ร่วมประชุมนมัสกำรที่โบสถ์ แต่เขำจะรู ้สึกสบำยใจมำกกว่ำเมื่อร่ วม
เรี ยนอยูใ่ นชั้นรวีวำรศึกษำ เมื่อเขำฟังพระวจนะของพระเจ้ำนำนวันเข้ำ พระวจนะของพระเจ้ำก็จะ
ทำงำนในจิตใจของเขำ ผูท้ ี่เรี ยนรวีวำรศึกษำตั้งแต่เด็กเล็ก ส่ วนมำกเมื่อเขำเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ ก็จะเป็ น
สมำชิกในคริ สตจักร
ศิษยำภิบำลควรเป็ นที่ปรึ กษำ ของโรงเรี ยนรวีวำรศึกษำหำกเขำไม่ตอ้ งสอน เขำก็ควรเยี่ยมเยียน
ชั้นเรี ยนต่ำง ๆ ทุกอำทิตย์ ถ้ำครู สอนได้ดีก็ควรชมเชย และถ้ำเห็นว่ำมีขอ้ บกพร่ องก็ควรให้คำแนะนำ
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อย่ำงสุ ภำพ จนเป็ นกำลังใจของผูป้ ระสำนงำนและครู ท้ งั หลำย หนุนใจให้รับใช้พระเจ้ำด้วยควำมสัตย์
ซื่ อตลอดไป จงให้ทุกคนรู ้ โดยกำรเยีย่ มเยียนชั้นเรี ยนต่ำง ๆ ของท่ำนว่ำ ท่ำนเห็นควำมสำคัญของ
โรงเรี ยนรวีวำรศึกษำ

การประชุมประกาศพระกิตติคุณ
ถ้ำคริ สตจักรของท่ำนมีกำรประชุมใหญ่สองครั้งในวันอำทิตย์ กำรประชุมครั้งหนึ่งควรเป็ นกำร
ประชุมประกำศพระกิตติคุณ สำหรับคนที่ยงั ไม่เชื่อองค์พระเยซูคริ สต์
ถ้ำในคริ สตจักรของท่ำน ไม่มีคนภำยนอกมำร่ วมประชุมเลย ก็เป็ นกำรแสดงว่ำ มีสิ่งผิดปกติ
อย่ำงร้ำยแรงได้เกิดขึ้น ในคริ สตจักร บำงทีอำจเนื่องจำกพวกเขำมองไม่เห็นควำมเปลี่ยนแปลงของ
คริ สตสมำชิกในโบสถ์ของท่ำน จึงทำให้ไม่สนใจและไม่อยำกมำร่ วมประชุม ถ้ำเป็ นกรณี น้ ี ท่ำนอำจจะ
ต้องประกำศพระกิตติคุณแก่สมำชิกของท่ำนก่อน หรื อบำงที อำจเนื่ องจำกคริ สตสมำชิกในโบสถ์ของ
ท่ำน ไม่เคยเชิญคนภำยนอกมำโบสถ์เลยถ้ำเป็ นเช่นนี้ ท่ำนจะต้องเตือนให้สมำชิกทรำบถึงหน้ำที่สำคัญ
ของคริ สเตียนทุกคน บำงทีสำเหตุสำคัญ อำจเนื่ องจำกศิษยำภิบำลละเลยกำรประกำศพระกิตติคุณก็ได้
ถ้ำเช่นนั้น ศิษยำภิบำลก็ควรสำรวจจิตใจของตนเองเสี ยก่อนโดยอ่ำน 2 โคริ นธ์ บทที่ 5 และตรึ กตรองถึง
พระรำชกิจ ในกำรทำให้มนุ ษย์คืนดีกบั พระเจ้ำซึ่ งพระเจ้ำทรงมอบหมำยให้ท่ำนทำ
พระเจ้ำทรงใช้เสี ยงเพลงที่ไพเรำะ ดึงดูดควำมสนใจของคนภำยนอก ให้มำร่ วมประชุ มได้ดว้ ย
แต่เรื่ องนี้ไม่ง่ำยนักโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ หำกคริ สตจักรของท่ำนไม่มี เปี ยโน หรื อออร์ แกน หรื อเครื่ อง
ดนตรี อื่น ๆ และจะลำบำกมำกยิง่ ขึ้นหำกศิษยำภิบำลเองไม่มีควำมสำมำรถทำงดนตรี เลย แต่ปัญหำนี้ไม่
ยำกเกินไปจนแก้ไม่ได้ คริ สตจักรที่ตอ้ งกำรซื้ อเครื่ องดนตรี และพอมีทุนรอนอยูบ่ ำ้ ง อำจซื้ อ ออร์ แกน
ชนิดธรรมดำซึ่ งมีรำคำถูกสักเครื่ องหนึ่ง หรื อท่ำนอำจซื้ อ แอ๊กคอร์ เดี้ยนขนำดเล็กสักเครื่ องหนึ่งก็ได้
คริ สตจักรบำงแห่งใช้ดนตรี ไทย เช่น ระนำดช่วยในกำรร้องเพลง เครื่ องดนตรี บำงชนิดอำจไม่เหมำะ
กับกำรประชุมนมัสกำร เช่น กีตำ้ ร์ เครื่ องดนตรี เหล่ำนั้นเหมำะสำหรับกำรประชุมประกำศพระกิตติคุณ
หำกศิษยำภิบำลนำเพลงไม่ได้ดี ท่ำนอำจจะขอคริ สตสมำชิกคนใดคนหนึ่งช่วยนำแทนท่ำน แต่ตอ้ งแนะ
ใจว่ำ ชีวติ ส่ วนตัวของเขำนั้นไม่เป็ นที่สดุดของผูใ้ ด
คำเทศนำสำหรับกำรประชุมประกำศพระกิตติคุณ ไม่ควรจะยำวเกินไป ควรจัดเป็ นคำเทศน์
สำหรับคนที่ไม่เชื่ อโดยเฉพำะแม้สำยตำของท่ำนสังเกตเห็นคนที่ไม่เชื่ อเพียง 2-3 คนนั้น แต่ถำ้ มีเพียงคน
เดียวที่ไม่เชื่อรวมอยูด่ ว้ ย ก็จงประกำศพระกิตติคุณตำมเป้ ำหมำยอย่ำงเดิม พระสัญญำของพระเจ้ำย่อม
เป็ นควำมจริ งเสมอพระองค์ตรัสว่ำ “ถ้อยคำที่ออกไปจำกปำกของเรำ จะไม่ได้กลับมำยังเรำโดยไร้ผล”
(อิสยำห์ 55:11)
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จงประกำศควำมจริ งด้วยคำพูดที่เข้ำใจได้ง่ำย เพื่อแม้แต่คนที่โง่ที่สุดก็สำมำรถเข้ำใจได้ เมื่อ
เทศนำจบแล้วควรเชิ ญให้ผทู ้ ี่สนใจ ตัดสิ นใจรับเชื่อพระเยซูคริ สต์โดยวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วแต่เหมำะสม
เช่นให้ยกมือ หรื อเดินออกมำข้ำงหน้ำเพื่อแสดงตัว เป็ นต้น จงจำไว้วำ่ กำรประกำศควำมจริ งโดย
ปรำศจำกกำรกระทำควบคู่ไปด้วยนั้น จะทำให้จิตใจของผูท้ ี่ได้รับทรำบควำมจริ ง แข็งกระด้ำงไปได้ จง
อธิษฐำนด้วยควำมจริ งใจสำหรับกำรประกำศพระกิตติคุณ และขอควำมร่ วมมือจำกคริ สตสมำชิกให้
จัดกำรประชุมอธิ ษฐำนเพื่อกำรประกำศนี้ดว้ ย นอกจำกนั้นควรเร้ำใจให้คริ สเตียนทุกคน อธิ ษฐำนเผือ่
เป็ นส่ วนตัวเสมอประกำรสำคัญที่สุด จงมีควำมเชื่อว่ำพระเจ้ำจะประทำนผลให้

การประชุมเยาวชน
ในปี ต่ำง ๆ ที่ผำ่ นมำนี้ เยำวชนคริ สเตียนต่ำงตระหนักถึงควำมจำเป็ นของกำรประชุมนี้มำก
ยิง่ ขึ้นพวกเขำกล่ำวว่ำ คริ สตจักรควรมีรำยกำรพิเศษบำงอย่ำงสำหรับเยำวชนโดยเฉพำะ กำรเน้นงำน
ของเยำวชนในคริ สตจักรมำกเกินไป อำจไม่เป็ นกำรสมควรเพรำะในที่ประชุมอำจมีคริ สตสมำชิก และผู้
ที่มำร่ วมประชุมอื่น ๆ อีกเป็ นจำนวนมำก แต่หำกคริ สตจักรวำงโครงกำรให้รอบคอบและดำเนินงำน
ด้วยควำมระมัดระวัง กำรเน้นงำนเยำวชนในคริ สตจักรสำมำรถก่อให้เกิดคุณอนันต์
เช่นเดียวกับโรงเรี ยนรวีวำรศึกษำ เยำวชนบำงคนอำจลังเลใจ ต่อกำรไปร่ วมประชุมนมัสกำร
แต่เขำมักเต็มใจไปประชุมเยำวชน หำกกำรประชุมเยำวชนจัดขึ้นที่บำ้ น เยำวชนจะอยำกไปประชุมมำก
ยิง่ ขึ้น ยิง่ กว่ำนั้น หำกท่ำนจัดรำยกำรประชุมได้ดี จะสำมำรถช่วยให้เยำวชนมีควำมประสงค์ที่จะร่ วม
กำรประชุมในโบสถ์ดว้ ย กำรประชุมเยำวชนยังให้โอกำสแก่เยำวชนได้รับประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำร
เป็ นผูน้ ำ ซึ่ งเขำไม่อำจรับได้จำกกำรประชุมอื่น ๆ ในคริ สตจักร ฉะนั้นท่ำนคงจะเห็นได้วำ่ กำรเน้นงำน
เยำวชนให้ประโยชน์แก่คริ สตจักรมำกมำยเพียงใด
ในฐำนะที่เป็ นศิษยำภิบำล ท่ำนมีหน้ำที่ปรึ กษำเช่นกันคณะเยำวชนมักวำงโครงกำรใหญ่โต
เกินไป ไม่มีควำมแน่นอนและมัน่ คงในควำมคิด เขำอำจมีควำมทะเยอทะยำน และกระตือรื อร้นอย่ำง
สู งสุ ดวันหนึ่ง แต่อีกวันต่อมำ เขำกลับกลำยเป็ นคนเฉื่ อยชำ งุ่มง่ำม ไม่เอำใจใส่ ต่อสิ่ งใดเลย พวกเขำยัง
ขำดควำมสำมำรถในกำรตัดสิ นใจที่ถูกต้อง เพรำะควำมสำมำรถในกำรตัดสิ นใจมำจำกประสบกำรณ์
และควำมเป็ นผูใ้ หญ่เพียงพอ พวกเขำอำจรับควำมกระทบกระเทือนใจได้ง่ำย หำกถูกติฉินนินทำ ในทำง
ตรงกันข้ำม หำกพวกเขำพึงพอใจต่อคำสอนและกำรประชุ มเขำก็จะป็ นผูท้ ี่สัตย์ซื่อที่สุด
จงทำให้เยำวชนมีควำมไว้วำงใจในตัวท่ำน ตั้งแต่เริ่ มต้นเชิ ญพวกเขำมำเล่นเกมส์ ร่ วม
สนุกสนำนและรับประทำนของว่ำงที่บำ้ นของท่ำนเป็ นครั้งครำว ให้พวกเขำรู ้วำ่ ท่ำนรักเขำ และ
อยำกจะช่วยพวกเขำ เมื่อท่ำนมีควำมสัมพันธ์กบั เยำวชนอย่ำงใกล้ชิด และทำให้เขำวำงใจท่ำนได้แล้ว ก็
เป็ นกำรง่ำยที่จะให้คำแนะนำแก่พวกเขำต่อไป พวกเขำควรจะได้รับอิสรภำพ ในกำรจัดรำยกำรต่ำง ๆ
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แต่ตอ้ งให้พวกเขำทรำบด้วยว่ำ ถ้ำเขำประสงค์ที่จะจัดรำยกำรพิเศษนอกเหนือจำกรำยกำรปกติ ควรจะ
ได้รับกำรเห็นด้วยจำกท่ำนเสี ยก่อน
กำรประชุมประกำศพระกิตติคุณ ที่จดั ขึ้นติดต่อกันหลำยครั้ง สำหรับเยำวชน ก็จะเป็ น
ประโยชน์ให้พวกเขำได้มำก จงถือโอกำสขณะที่พวกเขำยินดีรับใช้พระเจ้ำ มอบหน้ำที่บำงอย่ำงใน
โบสถ์ที่เขำทำ โดยเริ่ มต้นจำกงำนที่ง่ำย ๆ ก่อน ต่อมำเขำก็จะสำมำรถรับผิดชอบงำนที่ใหญ่กว่ำนั้นได้
จงอย่ำลืมควำมจริ งที่วำ่ เยำวชนในวันนี้ คือ คริ สตจักรในวันข้ำงหน้ำ หนุนใจให้พวกเขำแต่ละคน
แสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ สำหรับชีวิตอนำคตของพวกเขำ จงอธิ ษฐำนเผื่อเยำวชนเหล่ำนี้ดว้ ยควำม
จริ งใจเพื่อพระเจ้ำจะทรงเรี ยกบำงคนให้รับใช้พระองค์เต็มเวลำ จัดหำหรื อแนะนำหนังสื อที่ดีให้พวกเขำ
อ่ำน เช่นหนังสื อ คุยกับเยาวชน ถาม-ตอบสาหรับเยาวชน ดิฉันรักชายคนหนึ่ง ผมรักหญิงคนหนึ่ง วิธี
ดาเนินชี วติ คริสเตียนสาหรับหนุ่มสาว ก่ อนวิวาห์ ฯลฯ ช่วยให้พวกเขำรู้จกั ดำเนินชีวติ คริ สเตียนได้ดี
ยิง่ ขึ้น
การประชุ มอธิษฐานกลางสั ปดาห์
กำรประชุมอธิ ษฐำนกลำงสัปดำห์เป็ นดุจขั้นบันได นำไปสู่ กำรประชุมนมัสกำรในวันอำทิตย์
หำกจัดทำได้ดี จะนำพระพรมำสู่ คริ สตสมำชิก และเป็ นบ่อเกิดแห่งฤทธิ์ อำนำจสำหรับกำรงำนทุกอย่ำง
ของคริ สตจักร
จงให้กำรประชุมอธิ ษฐำนนั้น เป็ นกำรประชุมอธิษฐำนจริ ง ๆ ที่ประชุมอำจร้องเพลงสักบท
หนึ่ง อ่ำนข้อพระธรรมที่เหมำะสมกับกำรอธิ ษฐำนสักตอนหนึ่ง ถ้ำมีคำพยำนเกี่ยวกับกำรตอบคำ
อธิ ษฐำนของพระเจ้ำ ก็ให้สักคนหรื อสองคนเป็ นพยำนอย่ำงสั้น ๆ แล้วใช้เวลำส่ วนใหญ่สำหรับ
อธิษฐำน จงอธิษฐำนเป็ นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อควำมต้องกำรทุกด้ำนของคริ สตจักรอธิษฐำนเผือ่ คริ สต
สมำชิกและผูท้ ี่สนใจมำร่ วมทุกคน โดยเอ่ยถึงชื่อของเขำเป็ นรำยบุคคล เผื่อผูท้ ี่ยงั ไม่ได้เชื่อเผือ่ คริ สเตียน
ที่มีตำแหน่งสู งกว่ำท่ำน เผือ่ ข้ำรำชกำรและรัฐบำล และเผือ่ กำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์
ท่ำนอำจเขียนหัวข้อที่จะอธิ ษฐำนเผื่อ บนกระดำนดำหรื อ กระดำษหนำแผ่นหนึ่ง เมื่อพระเจ้ำ
ทรงตอบคำอธิ ษฐำนข้อใด ก็ให้ขีดข้อนั้นออกเสี ย แล้วขอบพระคุณสรรเสริ ญพระเจ้ำสำหรับกำรที่
พระองค์ทรงตอบคำอธิ ษฐำน กำรทำเช่นนี้ เป็ นกำรช่วยเพิ่มเติมควำมเชื่ อให้แก่ท่ำนและคริ สตสมำชิก
เมื่อได้เห็นควำมซื่ อสัตย์ของพระเจ้ำ ในกำรตอบคำอธิษฐำน
บำงครั้งบำงครำว ท่ำนอำจแบ่งเยำวชนในที่ประชุมออกเป็ นกลุ่มต่ำงหำก เพื่อให้สมำชิกมี
โอกำสได้อธิ ษฐำนอย่ำงทัว่ หน้ำ แต่หำกที่ประชุมของท่ำนไม่ใหญ่เกินไปกำรอธิ ษฐำนรวมกันเป็ นกลุ่ม
เดียว จะอำนวยประโยชน์ให้แก่ที่ประชุมมำกขึ้น
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อย่ำให้ระยะกำรอธิ ษฐำนติดต่อกันนำนเกินกว่ำ 20-30 นำที ควรจะร้องเพลงสั้น ๆ ที่เกี่ยวกับ
กำรอธิ ษฐำนเป็ นกำรคัน่ แล้วอธิ ษฐำนต่อไป ท่ำนควรเริ่ มและเลิกกำรประชุมอธิ ษฐำนตรงตำมเวลำทุก
ครั้งด้วย
โรงเรี ยนรวีวำรศึกษำ กำรประชุมประกำศพระกิตติคุณกำรประชุมเยำวชน และกำรประชุม
อธิ ษฐำน ต่ำงมีควำมสำคัญไม่ยงิ่ หย่อนกว่ำกัน ศิษยำภิบำลจะต้องใช้เวลำจัดเตรี ยมและเอำใจใส่ อย่ำง
เพียงพอ เพื่อกำรประชุมจะเป็ นพระพรแก่คริ สตจักรอย่ำงแท้จริ ง
ศิษยำภิบำลเป็ นกุญแจดอกสำคัญของกิจกรรมของคริ สตจักรจงใช้ตำแหน่งของท่ำนด้วยควำม
ฉลำดรอบคอบ กิจกรรมทุกอย่ำงที่คริ สตจักรมี จะช่วยเปิ ดโอกำส ให้ท่ำนสำมำรถรับใช้พระเจ้ำและ
สังคมได้กว้ำงขวำงยิง่ ขึ้น
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บทที่ 5 การเยีย่ มเยียนที่บ้าน
เมื่อพิจำรณำกำรงำนต่ำง ๆ ของศิษยำภิบำล เป็ นกำรยำกที่จะกล่ำวว่ำ งำนอย่ำงไหนสำคัญที่สุด
แน่นอนทีเดียว กำรเทศนำเป็ นงำนที่สำคัญมำก พระเยซูคริ สต์ทรงสั่งให้เรำเทศนำและสอนพระวจนะ
ของพระองค์ เรำจึงต้องถือว่ำ งำนนี้เป็ นงำนที่สำคัญมำกอย่ำงหนึ่งเสมอ ถ้ำงำนเทศนำสั่งสอนเป็ นงำนที่
สำคัญมำก กำรใช้เวลำศึกษำและเตรี ยมคำสอนก็ยอ่ มเป็ นสิ่ งสำคัญมำกด้วย เพรำะท่ำนจะไม่สำมำรถ
เลี้ยงฝูงแกะของท่ำนได้ตลอดไปหำกท่ำนไม่ยอมใช้เวลำศึกษำพระวจนะของพระองค์ และอธิ ษฐำนทูล
ขอต่อพระองค์ให้เพียงพอ
ยังมีงำนอื่น อีกหลำยอย่ำงที่สำคัญ แต่จำกกำรวิเครำะห์กำรงำนต่ำง ๆ ของศิษยำภิบำล เรำอด
ไม่ได้ที่จะกล่ำวว่ำ กำรเยีย่ มเยียนคริ สตสมำชิกเป็ นงำนสำคัญมำกที่สุดอีกอย่ำงหนึ่ง
มีเหตุผลอย่ำงน้อยห้ำประกำร ที่ทำให้ท่ำนต้องเยีย่ มเยียนคริ สตสมำชิก
1. ในกำรเยีย่ ำมเยียนคริ สตสมำชิกที่บำ้ นของเขำ ท่ำนจะเห็นสภำพอันแท้จริ งของคริ สตสมำชิก
ครู ที่สอนรวีวำรศึกษำจะไม่มีโอกำสเข้ำใจได้เลยว่ำ ทำไม เด็กบำงคนจึงพยำยำมให้ครู สนใจในตัวเขำ
ตลอดเวลำ จนกระทัง่ ครู ได้เยี่ยมเยียนครอบครัวของเขำจึงรู ้วำ่ เป็ นเพรำะเขำไม่ได้รับควำมสนใจจำกคน
ในบ้ำนของเขำเลย ในทำนองเดียวกัน ศิษยำภิบำลจะค้นพบควำมจริ งหลำยอย่ำง เกี่ยวกับสมำชิกของเขำ
หำกเขำหำโอกำสไปเยีย่ มเยียนสมำชิกที่บำ้ น และเห็นสภำพที่แท้จริ งของสมำชิกเวลำที่สมำชิกมำโบสถ์
ในวันอำทิตย์ เขำมักแต่งตัวอย่ำงสุ ภำพเรี ยบร้อย เรำจึงไม่รู้ควำมจริ งเกี่ยวกับชีวติ ของเขำในวันธรรมดำ
ขณะที่เขำอยูท่ ี่บำ้ น เรำจะเห็นชีวติ ธรรมดำทัว่ ๆไ ป ของเขำได้
2. กำรเยีย่ มเยียนคริ สตสมำชิ ก และผูท้ ี่สนใจมำร่ วมประชุมเสมอ จะทำให้ท่ำนรอบรู ้ถึงควำม
เป็ นไปต่ำง ๆ ของคริ สเตียนในท้องถิ่นของท่ำน หำกท่ำนต้องกำรให้คำเทศนำของท่ำน เป็ นบทเรี ยน
สอนใจสมำชิกโดยตรง กำรรู ้เรื่ องเกี่ยวกับควำมเป็ นไปต่ำง ๆ ของสมำชิกจะช่วยได้มำก ตัวอย่ำงเช่น
นำงคล่อง มีปัญหำหนักใจเรื่ องเกี่ยวกับนำยจ้ำงของเขำเพรำะนำยจ้ำงไม่ชอบใจ ที่นำยคล่อง
เป็ นคริ สเตียนและเคร่ งครัดในพระดำรัสของพระเจ้ำ เพื่อนคริ สเตียนของนำยคล่องคนหนึ่งกำลังถูกข่ม
เหงรังแกเพรำะควำมเชื่อของเขำ หำกนำยคล่องยังยึดมัน่ ในพระเจ้ำต่อไป เขำอำจจะต้องสู ญเสี ยงำนของ
เขำได้ แต่เขำมีภรรยำและบุตรอีกหกคน เขำควรจะทำอย่ำงไร
ถ้ำศิษยำภิบำลรู ้ปัญหำเหล่ำนี้ เขำอำจจะเลือกคำเทศนำซึ่ งสำมำรถหนุนใจและให้กำลังใจแก่
คริ สตสมำชิกของเขำได้ เช่น คำเทศนำจำกมัทธิ ว 6: 33 ซึ่งสอนให้เรำแสวงหำแผ่นดินของพระเจ้ำ และ
ควำมชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่ งทั้งปวงเหล่ำนี้ให้ในเวลำที่เหมำะสม และ
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ตำมวิธีกำรของพระเจ้ำ กำรติดต่อกับครอบครัวนำยคล่อง ครอบครัวของบุญรอด และครอบครัวคุณ
วิลำศ จะช่วยท่ำนเตรี ยมคำเทศนำที่เหมำะสม กับสมำชิกในที่ประชุมได้ดียงิ่ ขึ้น
ควำมรู ้ทวั่ ๆ ไปเกี่ยวกับสมำชิก ยังมีควำมสำคัญต่อท่ำนอย่ำงยิง่ ยวด หำกท่ำนต้องกำรเป็ นผูม้ ี
อิทธิ พลต่อคนในท้องถิ่นทำงด้ำนควำมชอบธรรม จงใช้คำชมเชยที่เหมำะสม คำเตือนฉันเพื่อนและคำ
หนุนใจที่ท่ำนให้แก่เพื่อน ซึ่ งกำลังเผชิญมรสุ มแห่งชี วติ จะช่วยให้คริ สตสมำชิกและคนอื่น ๆ ในท้องถิ่น
เพิ่มควำมเคำรพนับถือแก่ท่ำนมำกยิง่ ขึ้น
3. กำรเยีย่ มเยียนอย่ำงสม่ำเสมอ เป็ นกำรแสดงให้สมำชิกและผูส้ นใจทรำบว่ำ ท่ำนสนใจเขำ คน
ส่ วนมำกเริ่ มรู ้สึกพึงพอใจ เมื่อเขำเชื่ อว่ำ มีคนสนใจอย่ำงแท้จริ ง
จงหวนนึกถึงกำลก่อน ที่ศิษยำภิบำลหรื อนักเทศน์ หรื อมิชชันนำรี มำเยีย่ มท่ำนและครอบครัว
ของท่ำน ท่ำนยังจำวันนั้นได้ใช่ไหม กำรเยีย่ มเยียนครั้งนั้นได้หนุนใจ ให้ท่ำนดำเนินชี วติ คริ สเตียนอย่ำง
เข้มแข็งขึ้นมิใช่หรื อ ควำมทุกข์กงั วลใจและควำมสับสนซึ่ งรบกวนท่ำนอยู่ ได้สร่ ำงคลำยไป เพรำะมีผู้
มำเยีย่ มเยียนท่ำนมิใช่หรื อ ใช่แล้ว คนส่ วนมำกรู ้สึกยินดี เมื่อรู ้วำ่ มีคนเป็ นห่วงและสนใจเขำ กำรเยีย่ ม
เยียนเขำ ณ ที่บำ้ นของเขำ จะทำให้เขำซำบซึ้ ง ถึงควำมห่วงใยและควำมสนใจของท่ำน
4. กำรเยีย่ มเยียนสมำชิกที่บำ้ นของเขำ ให้โอกำสดีที่สุดแก่ท่ำนที่จะให้คำปรึ กษำหำรื อ แก่
สมำชิกและคนอื่น ๆใน ครอบครัวเป็ นส่ วนตัว
บำงครั้งท่ำนอำจพบปั ญหำส่ วนตัว ซึ่ งท่ำนไม่อำจนำไปสอนในเวลำเทศนำได้ เมื่อท่ำนอยูก่ บั
สมำชิกในบ้ำนของเขำตำมลำพัง ท่ำนก็สำมำรถให้คำปรึ กษำเกี่ยวกับเรื่ องส่ วนตัวเหล่ำนั้นโดยปกติ ใน
ฐำนะที่เป็ นแขกของสมำชิก เจ้ำของบ้ำนมักจะให้ควำมสนใจเป็ นพิเศษ ท่ำนจึงต้องฉวยโอกำสนี้ ทำ
ประโยชน์ให้มำกที่สุด
5. กำรเยีย่ มเยียนที่บำ้ น เป็ นทำงหนึ่ง ที่ช่วยให้มีคนมำประชุมเพิ่มขึ้น กำรเยีย่ มเยียนของศิษยำภิ
บำลมักจะได้รับกำรตอบแทน ถ้ำท่ำนไปที่บำ้ นของคนใดคนหนึ่งเพื่อไปเยีย่ มเยียนเขำ คนในบ้ำนนั้น
มักจะหำโอกำสมำร่ วมประชุ มที่โบสถ์ เพื่อเป็ นกำรตอบแทน ศิษยำภิบำลเป็ นจำนวนมำกอำศัยกำรเยีย่ ม
เยียน เป็ นหลักใหญ่ ในกำรเชิ ญคนมำร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น และเขำใช้หลักนี้จนได้ผลอย่ำงไม่น่ำเชื่อ
เมื่อท่ำนเห็นถึงควำมสำคัญของกำรเยีย่ มเยียนแล้ว เรำก็พร้อมที่จะพิจำรณำดูกิบำงประกำร
เกี่ยวกับกำรเยีย่ มเยียนนี้ กิสำคัญข้อแรก ท่ำนจะต้องระลึกเสมอว่ำ กำรเยีย่ มเยียน เป็ นงำนฝ่ ำยวิญญำณ
จิต ก่อนที่ท่ำนจะออกไปเยีย่ มเยียน จงสงบใจอธิ ษฐำนด้วยควำมจริ งใจสักครู่ หนึ่ง ทูลขอให้พระเจ้ำทรง
นำ ขอให้พระองค์ประทำนสติปัญญำให้ท่ำน ใช้ท่ำนให้นำพระพรไปสู่ คนอื่น ๆ
จงให้ควำมคิดที่วำ่ ท่ำนกำลังทำงำนฝ่ ำยวิญญำณจิต ฝังแน่นอยูใ่ นจิตใจของท่ำน ขณะที่ท่ำนเข้ำ
ไปเยีย่ มในบ้ำนของคริ สตสมำชิก จงพยำยำมเบนกำรสนทนำไปสู่ เรื่ องรำวเกี่ยวกับวิญญำณจิต เช่น กำร
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นมัสกำรภำยในครอบครัว กำรรักซึ่ งกันและกันกำรเชื่ อฟั งของเด็กที่มีต่อผูใ้ หญ่และบิดำมำรดำ พยำยำม
หำโอกำสอ่ำนพระธรรมที่เหมำะสมสักตอนหนึ่ง ให้คนในครอบครัวของสมำชิกฟัง แล้วจบลงด้วยกำร
อธิ ษฐำนเผื่อสมำชิกทุกคนในครอบครัว
จงให้กำรเยีย่ มเยียนของท่ำนสร้ำงควำมประทับใจให้แก่
ครอบครัวนั้น ให้เขำรู ้สึกว่ำมีคนของพระเจ้ำได้มำเยีย่ มเยียนเขำ
อย่ำใช้เวลำนำนเกินไป สำหรับเยีย่ มเยียนแต่ละครอบครัวระยะเวลำยำวหรื อสั้นของกำรเยีย่ ม
เยียนนั้นควรจะเปลี่ยนแปลงได้ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั ยรรยำกำศภำยในครอบครัวที่ท่ำนกำลังเยี่ยม ช่วงเวลำที่
ท่ำนมิได้มำเยีย่ ม เรื่ องที่สนทนำ และเวลำจำกัดของท่ำนสำหรับครอบครัวที่ไปมำหำสู่ กนั ได้บ่อย ๆ กำร
เยีย่ มเยียนยีส่ ิ บนำทีก็ควระเพียงพอ ส่ วนบ้ำนซึ่ งอยูใ่ นระยะทำงไกล ซึ่ งท่ำนมิอำจไปเยีย่ มบ่อยนัก ท่ำน
อำจใช้เวลำหนึ่งชัว่ โมงในกำรเยีย่ มเยียนเขำในกำรเยีย่ มเยียนทุกครั้ง จงอย่ำแสดงให้เจ้ำของบ้ำนเห็นว่ำ
ท่ำนรี บร้อน อยำกจะรี บจำกไป ไม่วำ่ จะเป็ นกำรเยีย่ มเยียนสิ บห้ำนำทีหรื อหนึ่งชัว่ โมง จงอุทิศเวลำนั้น
ให้แก่ครอบครัวที่ท่ำนกำลังเยีย่ ม เพรำะท่ำนไปที่น้ นั ก็เพื่อช่วยเหลือเขำ
ท่ำนควรวำงระเบียบในกำรเยี่ยมเยียนให้ดี
เพื่อว่ำท่ำนจะสำมำรถเยีย่ มเยียนสมำชิกได้อย่ำง
ทัว่ ถึง และเท่ำเทียมกันที่สุดเท่ำที่จะเป็ นได้ ครอบครัวของนำยผวนไม่พอใจ หำกท่ำนเยีย่ มเยียน
ครอบครัวของนำยวัลลภ มำกกว่ำเยีย่ มเยียนครอบครัวของเขำ แน่นอนทีเดียวท่ำนอำจไม่สำมำรถไป
เยีย่ มผูส้ นใจมำร่ วมประชุมซึ่ งอยูใ่ นระยะทำงไกล
ได้บ่อยครั้งเท่ำกับเยีย่ มเยียนสมำชิกของท่ำนเอง
อย่ำงไรก็ตำม จงพยำยำมรักษำควำมยุติธรรมที่สุดในกำรเยีย่ มเยียน หำกมีคนถำมท่ำนด้วยควำมสนใจว่ำ
ทำไมจึงไม่ได้ไปเยีย่ มเขำบ่อยครั้งเท่ำที่ควร จงพร้อมที่จะให้เหตุผลที่ถูกต้อง
จงอย่ำเยีย่ มเยียนครอบครัวใด หำกสำมีหรื อหัวหน้ำครอบครัวนั้นไม่อยูบ่ ำ้ น เพรำะประกำรแรก
สำมีควรจะได้รับกำรเยีย่ มเยียนเช่นเดียวกับภรรยำ ประกำรที่สอง เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่ งชัว่ ร้ำยซึ่ งอำจเกิดขึ้น
ในสถำนที่ทุกแห่ง มีคนชอบนินทำศิษยำภิบำลเสมอจงอย่ำให้โอกำสแก่ผใู ้ ดที่จะนินทำท่ำนได้ ถ้ำท่ำน
จำเป็ นต้องไปเยีย่ มเยียนครอบครัวของเขำขณะที่สำมีในครอบครัวนั้นไม่อยู่ ก็จงพำภรรยำของท่ำนด้วย
จงรู้จกั กำละเทศะ และจรรยำมำรยำทที่ดี อย่ำเยีย่ มเยียนในเวลำรับประทำนอำหำร หำกเจ้ำของ
บ้ำนไม่ตอ้ นรับท่ำนให้เข้ำไปในบ้ำน จงกล่ำวลำอย่ำงสุ ภำพแล้วกลับไป หำกท่ำนพบว่ำบ้ำนที่ท่ำนตั้งใจ
จะเยีย่ ม มีแขกอื่น ๆ อยูแ่ ล้ว หรื อเจ้ำของบ้ำนมีธุระยุง่ มำก จงผ่ำนบ้ำนนั้นไปเสี ย ถ้ำเขำเห็นท่ำนก่อน จง
กล่ำวทักทำยเพียงสั้น ๆ เท่ำนั้น แล้วรี บจำกไป ถ้ำเจ้ำของบ้ำนรู ้ควำมประสงค์ของท่ำน ว่ำท่ำนต้องกำร
มำเยีย่ มเยียนเขำ และขอร้องให้ท่ำนอยูต่ ่อไป ทั้ง ๆ ที่มีแขกหรื องำนยุง่ แล้ว จงกล่ำวขอบคุณและขอโทษ
เขำ บอกว่ำจะกลับมำเยีย่ มเยียนใหม่ในวันและเวลำอื่น หำกเจ้ำของบ้ำนคะยั้นคะยอให้ท่ำนเข้ำไปใน
บ้ำนจนได้ จงเข้ำไปตำมคำเชิญ แต่อยูเ่ พียงครู่ เดียวเท่ำนั้น และสัญญำกับเขำว่ำ จะกลับมำเยีย่ มใหม่ใน
วันหน้ำ
26

ศิษยำภิบำลบำงคน บอกให้สมำชิกทรำบล่วงหน้ำ ก่อนที่จะไปเยีย่ ม เพื่อว่ำสมำชิกจะจัดเวลำได้
อย่ำงถูกต้องหำกศิษยำภิบำลบอกล่วงหน้ำเช่นนี้ เขำก็ควรรักษำคำสัญญำของเขำ ไม่วำ่ แผนกำรของท่ำน
จะเป็ นอย่ำงไร เมื่อท่ำนได้รับประสบกำรณ์เพิ่มขึ้นแล้วท่ำนจะรู ้วำ่ เวลำไหนเป็ นเวลำที่เหมำะที่สุด
สำหรับเยีย่ มเยียนครอบครัวใด
กฎสำคัญอีกข้อหนึ่ง ซึ่ งเรำจะมองข้ำมไม่ได้ คือ จงพยำยำมที่สุดที่จะแสดงให้ครอบครัวที่ท่ำน
ไปเยีย่ ม ทรำบว่ำ เขำไม่จำเป็ นต้องสิ้ นเปลืองเงินเพื่อซื้ อเครื่ องดื่ม หรื ออำหำรมำต้อนรับท่ำนโดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ ครอบครัวที่ยำกจน ชำวอำเซี ยเกือบทุกคนมีน้ ำใจกว้ำงขวำงในกำรรับรองแขก หำกท่ำนให้
โอกำสแก่เขำเขำจะต้องใช้เงินซึ่ งจำเป็ นสำหรับสิ่ งสำคัญอื่น ๆ ไปซื้ อเครื่ องดื่มหรื ออำหำรมำรับรอง
ท่ำน ซึ่ งสิ่ งเหล่ำนี้มิใช่ของจำเป็ นเลย อนึ่งท่ำนเองก็คงไม่อยำกได้ชื่อว่ำ เป็ นคนมักมำกในกำรกินและ
กำรดื่มด้วย จงให้ผทู ้ ี่ท่ำนไปเยีย่ มรู ้วำ่ ท่ำนมำเพื่อรับใช้เขำ มิใช่ให้เขำรับใช้ท่ำน
เรำได้กล่ำวถึงกิทัว่ ๆ ไปของกำรเยีย่ มเยียนแล้ว ต่อไปจะกล่ำวอย่ำงสั้นว่ำ ๆ ถึงคนที่เรำควร
ไปเยีย่ ม มีคนสองประเภทที่เรำต้องสนใจเป็ นพิเศษ คือ คนป่ วย และคนที่ขำดกำรติดต่อกับสังคม
ภำยนอก คนทั้งสองประเภทนี้ ถูกแยกออกจำกสังคมอย่ำงน่ำเห็นใจที่สุด
คนป่ วยบำงรำยอำจมีอำกำรหนักมำก แม้แต่กำรเยีย่ มเยียนเพียงสั้น ๆ ก็เป็ นที่รบกวนแก่เขำ ฉะ
นั้นศิษยำภิบำลจึงควรใช้ดุลยพินิจด้วยว่ำ เขำควรเยีย่ มคนป่ วยเวลำไหนและใช้เวลำนำนเท่ำไร จึงจะ
เหมำะสม เพื่อว่ำกำรเยีย่ มของท่ำนจะไม่กลับกลำยเป็ นกำรรบกวนเขำระหว่ำงที่เยีย่ มคนป่ วยนั้น ท่ำน
อำจทักทำยเขำด้วยคำพูดที่ก่อให้เกิดควำมยินดี อ่ำนพระธรรมสักข้อหรื อสองข้อ และอธิ ษฐำนสั้น ๆ
เพื่อสุ ขภำพทั้งทำงร่ ำงกำยและวิญญำณจิตของเขำ ข้อแนะนำที่วำ่ จงอย่ำแสดงควำมรี บร้อน ยังคงใช้ได้ดี
แม้แต่กรณี กำรเยีย่ มคนป่ วยนี้
คนประเภทที่ขำดกำรติดต่อกับสังคมภำยนอก อำจเนื่องจำกควำมทุพพลภำพของร่ ำงกำย เช่น
เป็ นง่อย ตำบอด หรื อเนื่องจำกสังขำรร่ วงโรย ไม่อำจไปไหนมำไหนได้ หรื อเนื่องจำกเกิดเหตุอนั น่ำ
เศร้ำใจขึ้น จนเขำต้องเก็บตัว ไม่อยำกสังคมกับคนภำยนอก คนชนิดนี้อำจจะมีสุขภำพดี และเขำอยำกจะ
ให้ท่ำนไปเยีย่ มเขำบ่อยที่สุดเท่ำที่ท่ำนจะไปได้ ขณะที่ไปเยีย่ มจงจินตนำกำรถึงควำมรู้สึกของเขำ และ
ปิิบตั ิต่อเขำอย่ำงสมควรที่สุด จงระลึกว่ำ อำจจะเป็ นท่ำนคนเดียวเท่ำนั้น จำกสังคมภำยนอก ที่สำมำรถ
ช่วยเหลือเขำทำงด้ำนวิญญำณจิต อย่ำปิิเสธกำรช่วยเหลือใด ๆ ที่ท่ำนสำมำรถช่วยได้
ขอให้เรำสรุ ปบทเรี ยนนี้ ด้วยข้อพระธรรมที่คริ สเตียนส่ วนมำกคุน้ เคย และมีควำมหมำยลึกซึ้ ง
แก่ผทู ้ ี่ออกไปเยีย่ มเยียนข้อควำมนี้กล่ำวว่ำ
“เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริ งว่ำ ซึ่ งท่ำนได้กระทำแก่ผเู ้ ล็กน้อยที่สุดคนหนึ่ง ในพวกพี่นอ้ ง
ของเรำนี้ ก็เหมือนท่ำนได้กระทำแก่เรำด้วย” (มัทธิว 25:40)
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บทที่ 6 ผู้ชายในคริสตจักร
บทนี้ จะกล่ำวถึงเรื่ องสำคัญสองเรื่ อง คือ กำรนำผูช้ ำยมำสู่ พระเจ้ำ และกำรเกณฑ์คนอื่น ๆ มำ
ช่วยงำนของพระเจ้ำเพรำะงำนทั้งสองอย่ำงนี้ ควรกระทำควบคู่กนั ไป
จงมองดูที่ประชุมทัว่ ๆ ไปของคริ สตจักร และคำดคะเนดูอตั รำส่ วนของผูช้ ำยที่มำร่ วมประชุม
ท่ำนจะรู ้สึกเศร้ำใจไม่นอ้ ยที่เห็นมีผชู ้ ำยน้อยกว่ำผูห้ ญิงในคริ สตจักร เกือบทุกแห่ง ในคริ สตจักรบำง
แห่งเกือบจะไม่มีผชู ้ ำยเลย
ทำไมจึงเป็ นกำรง่ำยที่จะนำสตรี มำเชื่ อพระเจ้ำ
แต่เป็ นกำรยำกเหลือเกินที่จะนำบุรุษมำเชื่อ
พระองค์ และยิง่ เป็ นกำรยำกที่จะทำให้เขำเป็ นสมำชิกที่ซื่อสัตย์ของคริ สตจักร
สำเหตุประกำรหนึ่ง ก็เนื่ องจำกศำสนำคริ สต์ของเรำสอนถึงเรื่ องที่เหนื อธรรมชำติ ผูช้ ำยโดยทัว่
ๆ ไป เป็ นผูเ้ น้นหนักในเรื่ องเหตุผล แต่อำจำรย์เปำโลกล่ำวว่ำ สติปัญญำมนุษย์ไม่อำจเข้ำใจเรื่ องลึกลับ
ของพระเจ้ำได้ (ดู 1 โคริ นธ์ 1: 22, 27-29, 2:14) กำรที่จะเข้ำใจเรื่ องของพระเจ้ำนั้น จะต้องสังเกตด้วย
วิญญำณจิต (2:14) ผูช้ ำยอยำกจะแสวงหำควำมจริ งของพระเจ้ำด้วยสติปัญญำของเขำเอง จึงไม่สำมำรถ
พบพระเจ้ำได้ แล้วพวกเขำก็คิดว่ำ เรื่ องเกี่ยวกับพระเจ้ำเป็ นเรื่ องโง่ ๆ มีแต่ฤทธิ์ อำนำจของพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ เท่ำนั้น ที่สำมำรถทำให้มนุษย์เข้ำใจเรื่ องรำวของพระคริ สต์ได้
นอกจำกควำมสงสัย ซึ่ งเป็ นสำเหตุทวั่ ๆ ไป ที่ทำให้ผชู ้ ำยไม่อยำกมำโบสถ์หรื อเป็ นคริ สเตียน
แล้ว ศิษยำภิบำลเองก็อำจเป็ นอุปสรรคสำคัญด้วย
บำงครั้ง ศิษยำภิบำลเป็ น “คนโปรด” ของสตรี แทนที่จะเป็ นคนโปรดของบุรุษ เพรำะเขำทำตน
เหมือนกับสตรี จนผูช้ ำยในท้องถิ่นหมดควำมสนใจในตัวเรำ ผูช้ ำยชอบเพื่อนผูช้ ำยที่เป็ นชำยเต็มตัว
หำกกำรศึกษำอย่ำงหนักหน่วงของท่ำน ทำให้ลกั ษณะผูช้ ำยของท่ำนเสื่ อมคลำยลง จงรี บหำทำงแก้ไป
เสี ย พยำยำมหำเวลำเล่นกีฬำกับเยำวชน และร่ วมกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่ งต้องออกกำลังกำย เพื่อท่ำนจะ
กลับคืนมำสู่ ลกั ษณะผูช้ ำยอย่ำงสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง
มีบ่อยครั้งที่ศิษยำภิบำล ทำตนให้เป็ นที่ชอบพอของสตรี มำกกว่ำให้เป็ นที่ชอบพอของบุรุษ โดย
ที่ศิษยำภิบำลเองก็มิได้ต้ งั ใจให้เป็ นเช่นนี้เลย ควำมผิดพลำดเช่นนี้ เกิดขึ้นได้ง่ำย ๆ เพรำะเหตุกำรณ์ต่ำง
ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้ท่ำนเป็ นเช่นนั้นโดยไม่รู้ตวั เช่น เมื่อท่ำนไปเยีย่ มเยียน จะพบว่ำ ผูท้ ี่อยูท่ ี่บำ้ นมักจะ
เป็ นสตรี สตรี มกั จะบอกปั ญหำต่ำง ๆ ให้ศิษยำภิบำล และอยำกจะได้รับคำแนะนำจำกศิษยำภิบำล หำก
ท่ำนบังเอิญเริ่ มทำงำนในคริ สตจักรที่มีสตรี เป็ นส่ วนมำก ท่ำนจะต้องพบกับกำรทดลองอย่ำงใหญ่หลวง
เช่นนี้ ผูท้ ี่เป็ นสำมีของสตรี เหล่ำนี้ อำจไม่ขดั ขวำงท่ำน หำกท่ำนช่วยภรรยำของเขำทำงฝ่ ำยวิญญำณจิต
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ด้วยควำมบริ สุทธิ์ ใจพวกเขำอำจจะมีควำมยินดีเสี ยด้วยซ้ ำ ที่ท่ำนเอำใจใส่ ตอ่ เพศอ่อนแอ แต่ท่ำนจะไม่
สำมำรถนำให้ผชู้ ำยมำเชื่อพระเยซูคริ สต์ดว้ ยวิธีเดียวกับที่ท่ำนนำสตรี มำเชื่อพระองค์
ฉะนั้น จงเอำใจใส่ จดจ่อต่อผูช้ ำย ผูกมิตรกับเขำ แสดงควำมสนใจอย่ำงแท้จริ งต่อเขำ คุยกับเขำ
เกี่ยวกับ ธุ ระกิจกำรงำน หรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่ดี ซึ่ งเขำสนใจเป็ นพิเศษ เมื่อจะไปเยีย่ มเยียนครอบครัวใด
จงไปเยีย่ มเยียน ในเวลำที่พวกผูช้ ำยอยูบ่ ำ้ น จงอธิ ษฐำนเผื่อผูช้ ำย ทูลของพระเจ้ำให้ประทำนผูช้ ำยเป็ น
กำลังในคริ สตจักรของท่ำน ศิษยำภิบำลคนหนึ่งได้อธิ ษฐำนอย่ำงจริ งจัง ขอพระเจ้ำทรงประทำนให้
คริ สตจักรของเขำมีผชู ้ ำยเพิ่มขึ้นสิ บสองคน ต่อมำเขำเป็ นพยำนว่ำ ไม่เพียงแต่พระเจ้ำทรงตอบคำ
อธิ ษฐำนของเขำเท่ำนั้น ชำยทั้งสิ บสองคน ยังได้กลำยเป็ น “กระดูกสันหลัง” ของคริ สตจักรในท้องถิ่น
นั้นอีกด้วย
คริ สตจักรบำงแห่ง เฉื่ อยชำทำงด้ำนวิญญำณจิต ไม่อำจดึงดูดควำมสนใจของผูช้ ำยได้แม้แต่
น้อย หำกกำรนมัสกำรในคริ สตจักรเป็ นเพียงพิธีกำรเท่ำนั้น ผูช้ ำยจะรู ้สึกได้ทนั ที และจะเบื่อหน่ำยต่อ
กำรนมัสกำรเช่นนั้น เพรำะเป็ นกำรนมัสกำรที่ไม่ช่วยให้เห็นฤทธิ์ เดชอำนำจของพระเจ้ำ หำกท่ำนไม่
อยำกเห็นคริ สตจักรของท่ำน มีสภำพเหมือนสโมสรสังคม ท่ำนก็จำเป็ นต้องใช้เวลำวำงโครงกำร
ปรับปรุ งให้คริ สตจักรมีมำตรฐำนดีทำงด้ำนวิญญำณจิต เพื่อผูช้ ำยจะได้ยนิ ดีมำร่ วมประชุมที่คริ สตจักร
ของท่ำน เมื่อสองสำมร้อยปี ล่วงมำแล้ว นักศำสนศำสตร์ คนหนึ่งให้คำแนะนำว่ำ วิธีที่ง่ำย ๆ ซึ่ งจะช่วย
ให้เกิดกำรฟื้ นฟูจิตใจขึ้นใหม่คือ ใช้ชอล์คเขียนวงกลมวงหนึ่งบนพื้น แล้วคุกเข่ำลงในวงกลมนั้น
สัญญำกับพระเจ้ำว่ำ ท่ำนจะไม่ลุกขึ้นออกจำกวงกลมไปจนกว่ำพระเจ้ำจะทรงฟื้ นฟูจิตวิญญำณของท่ำน
ทุกอย่ำง ตำมที่พระองค์เห็นสมควร คำแนะนำนี้เคยใช้ได้ผล และยังใช้ได้ผลอยู่
มีคริ สตจักรน้อยแห่ง ที่สมำชิกมีชีวติ ฝ่ ำยวิญญำณจิตสู งกว่ำศิษยำบำล อย่ำงไรก็ตำมควำมร้อน
รนของคริ สเตียนติดต่อกันได้ หำกศิษยำภิบำลร้อนรนประดุจไฟที่คุอยู่ ในไม่ชำ้ ไม่นำนสมำชิกก็จะร้อน
รนไปด้วย นักประกำศข่ำวประเสริ ฐมีชื่อเสี ยงหลำยท่ำน เช่น เวสเล่ย ์ ไว้ทฟ์ ิ ลต์ สเปอร์ เจี้ยน ฟิ นนี่ ไม่
เคยประสบควำมยำกลำบำกในกำรดึงดูดคน มำฟังกำรเทศนำเลย เพรำะคนทั้งหลำยรู ้วำ่ จะได้รับพระ
พระพรทำงด้ำนวิญญำญจิต อย่ำงแท้จริ ง จำกกำรร่ วมประชุมซึ่ งผูร้ ับใช้พระเจ้ำเหล่ำนี้จดั ขึ้น
สำเหตุสำคัญอีกอย่ำงหนึ่ง ที่ทำให้ผชู ้ ำยไม่อยำกมำโบสถ์คือ คริ สตจักรมิได้มอบหน้ำที่ใด ๆ
ให้แก่เขำ ผูช้ ำยโดยทัว่ ไป ไม่อยำกนัง่ หรื อยืนเฉย ๆ โดยไม่ได้ทำอะไรเลย พวกเขำอยำกจะทำอะไร
บำงอย่ำงซึ่ งพอที่เขำจะทำได้ เขำรู ้สึกดีใจ และพึงพอใจ เมื่อมีหน้ำที่ที่จะต้องรับผิดชอบ จึงไม่เป็ นที่น่ำ
แปลกใจอะไร ที่พวกเขำขำดควำมสนใจต่อกำรมำโบสถ์ เมื่อคริ สตจักรไม่จดั หน้ำที่อนั ใดให้ ทั้ง ๆ ที่เขำ
มำร่ วมประชุมเป็ นเวลำนำนแล้ว
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ควำมจริ ง คริ สตจักรต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกผูช้ ำยเพื่อให้ทุ่นค่ำใช้จ่ำยของคริ สตจักร ซึ่ งตรง
กับควำมประสงค์ของผูช้ ำยที่อยำกช่วยเหลือคริ สตจักร ศิษยำภิบำลที่ทำงำนทุกอย่ำงเพียงคนเดียว เป็ น
ดุจวงดนตรี ที่มีนกั ดนตรี เพียงคนเดียว คนที่มำร่ วมประชุมอำจจะมำด้วยควำมอยำกรู ้อยำกเห็น แต่
หลังจำกกำรประชุมแล้ว เขำก็อดพูดในใจไม่ได้วำ่ “ถ้ำศิษยำภิบำลคนนี้รู้จกั แบ่งหน้ำที่ให้คนอื่นทำบ้ำง
กำรประชุมจะดีกว่ำนี้ไม่นอ้ ย”
เป็ นไปไม่ได้ ที่ศิษยำภิบำลจะมีพรสวรรค์ ควำมรู ้ควำมชำนำญ สำมำรถกระทำทุกอย่ำงใน
โบสถ์ได้ดว้ ยตัวเองคนเดียวเช่นกำรเล่นออร์ แกน กำรนำร้องเพลง และกำรร้องเดี่ยว กำรผ่ำนถุงถวำย
ทรัพย์ และกำรควบคุมดูแลโรงเรี ยนรวีวำรศึกษำ ศิษยำภิบำลที่ฉลำด จะมอบหน้ำที่ให้คนอื่นรับผิดชอบ
มำกที่สุดเท่ำที่จะมำกได้ เมื่อเหล่ำอัคสำวกเห็นว่ำ พวกเขำกำลังจะถูกผูกมัดโดยธุ รกิจหลำยอย่ำง จนเป็ น
อุปสรรคต่อกำรรับใช้พระเจ้ำทำงด้ำนวิญญำณจิต เขำทั้งหลำยจึงเสนอให้มีกำรเลือกผูช้ ่วยขึ้น เพื่อว่ำ
พวกเขำจะสำมำรถเอำใจจดจ่อต่อกำร อธิ ษฐำนและกำรสั่งสอนพระโอวำทเสมอไป” (กิจกำร 6:2-4) ถ้ำ
ท่ำนปิิบตั ิตำมเหล่ำสำวก ท่ำนไม่เพียงแต่สำมำรถหลุดพ้นจำกกำรผูกมัดโดยงำนที่ท่ำนไม่จำเป็ นที่
จะต้องทำ และสำมำรถทำงำนอื่น ๆ ซึ่ งท่ำนควรจะทำแล้ว ท่ำนยังจะช่วยผูช้ ำยในคริ สตจักรของท่ำน ให้
มีหน้ำที่รับผิดชอบในรำยกำรต่ำง ๆ ด้วย
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้กล่ำวถึงตำแหน่งผูน้ ำ สองตำแหน่ง ซึ่ งผูช้ ำยสำมำรถรับผิดชอบได้
คือ ตำแหน่งผูป้ กครองและมัคนำยก
ดูเหมือนว่ำในคริ สตจักรสมัยแรก
ตำแหน่งผูป้ กครองเป็ นตำแหน่งที่สูงและสำคัญทำงด้ำน
วิญญำณจิตมำกคำว่ำ “ผูป้ กครอง” ก็บ่งให้ทรำบอย่ำงชัดเจนในตัวแล้วว่ำ หมำยถึงคนที่เป็ นผูใ้ หญ่แล้ว
ทำงฝ่ ำยวิญญำณจิต ผูท้ ี่รับตำแหน่งนี้ จึงต้องมีคุณสมบัติดีพร้อม ทั้งในกำรดำเนิ นชีวิตประจำวัน และ
คำพูดของเขำ แม้คริ สตจักรหลำยแห่งได้ให้ควำมหมำยแตกต่ำงกัน เกี่ยกับหน้ำที่ของ เจ้ำอธิกำรและ
ผูป้ กครอง ซึ่ งกล่ำวไว้ในพระคริ สตธรรมใหม่ แต่จำกกำรเปรี ยบเทียบ พระธรรม (กิจกำร 30:17 และ 28
ทำให้เห็นว่ำ เจ้ำอธิ กำรและผูป้ กครองเป็ นตำแหน่งและหน้ำที่อย่ำงเดียวกัน อำจำรย์เปำโลได้ให้
คำแนะนำตักเตือนแก่เจ้ำอธิ กำรหรื อผูป้ กครองไว้ใน 1 ทิโมธี 3:2-7 หลำยอย่ำง คำเตือนสอนเหล่ำนี้ แม้
จะเข้มงวด และปิิบตั ิตำมไม่ง่ำยนัก แต่ท่ำนไม่ควรมองข้ำมข้อหนึ่งข้อใด
มัคนำยกมีหน้ำที่สำคัญ เกี่ยวกับกำรรักษำทรัพย์สิน และธุ รกำรของคริ สตจักร แต่จำกเหตุกำรณ์
บันทึกเกี่ยวกับ สะเตฟำโน ซึ่ งเป็ นมัคนำยกรุ่ นแรกคนหนึ่งในประวัติศำสตร์ คริ สตจักรบอกให้เรำทรำบ
ว่ำ มัคนำยกก็เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติทำงด้ำนวิญญำณจิตพร้อมเช่นเดียวกับผูป้ กครอง อำจำรย์เปำโลก็ได้
กล่ำวถึงคุณสมบัติและหน้ำที่สำคัญของมัคนำยกไว้ใน 1ทิโมธี 3:8-13
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นอกจำกตำแหน่งผูป้ กครองและมัคนำยำแล้ว ยังมีตำแหน่งปิิคม ซึ่ งมีควำมสำคัญต่อ
คริ สตจักรมำก ผูท้ ี่ทำหน้ำที่ปิิคมนี้ อำจเลือกมำจำกผูป้ กครองหรื อมัคนำยก หรื อแต่งตั้งขึ้นก็ได้ท้ งั นี้
ย่อมแล้วแต่ควำมต้องกำรของสมำชิกคริ สตจักร และจำนวนผูช้ ำย ซึ่ งสำมำรถช่วยงำนทำงด้ำนนี้ ส่ วน
หน้ำที่และคุณสมบัติของปิิคมนั้น เรำได้กล่ำวเป็ นพิเศษแล้วในบทที่ 3
ผูช้ ำยยังสำมำรถช่วยเหลือทำงด้ำนดนตรี ของคริ สตจักรด้วย หำกท่ำนผูเ้ ป็ นศิษยำภิบำลรู ้สึกว่ำ
ท่ำนมีควำมสำมำรถไม่เพียงพอ ในกำรนำร้องเพลงในคริ สตจักร และพบชำยคนใด ที่มีชื่อเสี ยงดี มี
ควำมสำมำรถในด้ำนนี้ ท่ำนก็ควรมอบตำแหน่งกำรนำเพลงนี้ให้แก่เขำ เพื่อว่ำเขำจะได้เป็ นประโยชน์
แก่คริ สตจักร แก่ผชู ้ ำยอื่น ๆ และแก่ท่ำนเองด้วย
หำกเป็ นไปได้ คริ สตจักรควรจัดประชุมพิเศษบำงอย่ำงสำหรับผูช้ ำย หำกจัดเป็ นประจำไม่ได้
อย่ำงน้อยที่สุดก็ควรจัดให้มีข้ ึนเป็ นครั้งเป็ นครำว เช่น กำรจัดประชุมอธิ ษฐำนสำหรับผูช้ ำยอำทิตย์ละ
ครั้ง กำรประชุมสังสรรค์ของผูช้ ำย เดือนละครั้ง เป็ นต้น กำรประชุมเหล่ำนี้จะเร้ำใจผูช้ ำย และเป็ น
เครื่ องมืออย่ำงหนึ่งที่สำมำรถชักจูงให้คนภำยนอกมำโบสถ์ได้ ท่ำนอำจเชิ ญชวนผูช้ ำยที่ไม่อยำกมำร่ วม
ประชุมอธิ ษฐำน และไม่อยำกมำร่ วมประชุมนมัสกำรในโบสถ์ ให้มำร่ วมประชุมสังสรรค์ระหว่ำงผูช้ ำย
ด้วยกันโดยไม่ยำกนัก เมื่อเขำยินดีมำร่ วมในกำรประชุมพิเศษของผูช้ ำยก็เป็ นกำรง่ำยที่จะชวนเขำให้
ร่ วมประชุมนมัสกำรในโบสถ์ในโอกำสต่อไป เพื่อว่ำเขำจะได้ยนิ พระกิตติคุณ และได้รับควำมรอด
นอกจำกนั้นผูช้ ำยยังสำมำรถช่วยเหลือในด้ำนประกำศพระกิตติคุณ ในคริ สตจักรบำงแห่งพวก
ผูช้ ำยออกไปเยีย่ มเยียนผูช้ ำยอื่น ๆ ในบ่ำยวันอำทิตย์ เพื่อเป็ นพยำน และนำเขำมำเชื่อองค์พระเยซูครสิ ต์
ผูช้ ำยบำงคนมีพรสวรรค์ทำงด้ำนดนตรี สำมำรถช่วยในกำรประชุมประกำศพระกิตติคุณได้ โดยเล่น
ดนตรี ร้องเพลงพิเศษ และเป็ นพยำน
เมื่อได้มอบหน้ำที่สำคัญเหล่ำนี้ให้แก่ผชู ้ ำยแล้ว ศิษยำภิบำลควรจะควบคุมดูแลอยูเ่ บื้องหลัง
อธิบำยให้พวกเขำทรำบว่ำกิจกรรมและหน้ำที่ซ่ ึ งพวกเขำกำลังกระทำอยูน่ ้ นั
เป็ นงำนส่ วนหนึ่งของ
คริ สตจักร
พวกเขำจึงต้องทำตำมกฎวินยั ของคริ สตจักรและยอมอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมดูแลของ
คริ สตจักรหำกท่ำนปิิบตั ิต่อผูช้ ำยเหล่ำนี้ดว้ ยควำมสุ ภำพ และโดยใช้สติสัมปชัญญะจำกพระเจ้ำ ผูช้ ำย
เหล่ำนี้จะมีควำมไว้วำงใจในท่ำน จะยินดีเปิ ดเผยควำมลับส่ วนตัวของเขำ และขอคำแนะนำจำกท่ำน เมื่อ
เขำมีควำมจำเป็ น ท่ำนเองอำจไม่สำมำรถร่ วมประชุมที่ผชู ้ ำยเหล่ำนี้จดั ขึ้นทุกครั้งได้ และท่ำนก็ไม่ควร
คิดว่ำ ท่ำนจำเป็ นต้องร่ วมประชุมกับผูช้ ำยเหล่ำนี้ทุกครั้ง แต่อย่ำงไรก็ตำม ท่ำนจำเป็ นต้องให้ควำม
สนใจต่อกำรประชุมต่ำง ๆ ของผูช้ ำยอย่ำงเพียงพอ เพื่อจะทรำบถึงควำมเคลื่อนไหว และควำมเป็ นไป
ต่ำง ๆ ของกลุ่มผูช้ ำยและเพื่อผูช้ ำยเหล่ำนั้นจะได้ทรำบว่ำ ท่ำนสนใจในพวกเขำ และกิจกรรมของพวก
เขำอย่ำงแท้จริ ง
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หำกท่ำนปิิบตั ิตำมข้อแนะนำต่ำง ๆ ที่เสนอมำนี้ ไม่ชำ้ นัก ท่ำนจะพบกว่ำ ในที่ประชุมของ
ท่ำนมีผชู ้ ำยไม่นอ้ ยกว่ำผูห้ ญิงบำงที่จำนวนผูช้ ำยอำจมำกกว่ำ จำนวนผูห้ ญิงก็ได้ แต่ส่วนมำกไม่เป็ น
เช่นนั้น เพรำะมีหลักควำมจริ งอยูข่ อ้ หนึ่งว่ำ เมื่อท่ำนนำผูช้ ำยคนหนึ่งมำเชื่ อพระเยซูคริ สต์ ก็เท่ำกับท่ำน
นำภรรยำของเขำมำเชื่อพระองค์ในทำงอ้อมด้วย เมื่อเป็ นเช่นนั้น จำนวนผูห้ ญิงก็จะเพิม่ เป็ นสัดส่ วน
เท่ำกับผูช้ ำย
เรำอำจสรุ ปได้วำ่ จงสนใจงำนทำงด้ำนผูช้ ำยให้มำก เมื่อผูช้ ำยในคริ สตจักรมีควำมเชื่ อในพระ
เจ้ำอย่ำงมัน่ คง พวกเขำก็จะเป็ นกำลังอันสำคัญในพระรำชกิจของพระองค์ เมื่อมีผชู ้ ำยเป็ นจำนวนมำก ก็
ไม่เป็ นกำรยำกที่จะช่วยให้จำนวนสตรี เพิ่มขึ้นในคริ สตจักรอีกด้วย
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บทที่ 7 การเทศนา
ขอให้เรำเริ่ มต้นด้วยหลักคณิ ตศำสตร์ ง่ำย ๆ สักข้อหนึ่งดังนี้ สมมุติวำ่ ที่โบสถ์ของท่ำน มีคน
มำร่ วมประชุมนมัสกำรในเช้ำวันอำทิตย์ ประมำณ 100 คน และคำเทศนำของท่ำนมีควำมยำว 45 นำที
เอำเวลำของกำรเทศนำ คูณด้วยจำนวนคน 100 คน ท่ำนจะได้ผลลัพท์เป็ น 4,500 นำที หรื อ 75 ชัว่ โมง
ซึ่ งเป็ นเวลำที่ผเู ้ ข้ำร่ วมประชุม ทั้งหมดสละให้แก่กำรฟังเทศน์ถำ้ ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมมี 200 คน เวลำ
ทั้งหมดที่พวกเขำสละให้แก่กำรฟังเทศน์ ก็จะเป็ น 150 ชัว่ โมง
จำกตัวเลขที่แสดงให้เห็นนี้ ย่อมเป็ นข้อยืนยันอย่ำงดีวำ่ กำรเทศนำให้คนของพระเจ้ำฟังในวัน
อำทิตย์ มีควำมสำคัญที่สุดในบรรดำกิจกำรทั้งหลำยที่ท่ำนกระทำตลอดอำทิตย์ ฉะนั้น ศิษยำภิบำลจึง
ต้องเตรี ยมกำรเทศนำให้ดีที่สุดด้วย
ในกำรแสดงศิลปวิทยำกำรอื่น ๆ ที่ตอ้ งใช้ควำมชำนิชำนำญ กำรเตรี ยมตัวเป็ นสิ่ งที่สำคัญยิง่ ใน
กำรเทศนำก็เช่นเดียวกัน จะต้องมีกำรเตรี ยมตัวเป็ นอย่ำงดีที่สุด ซึ่ งกำรเตรี ยมตัวจำแนกออกได้สำม
ประกำร คือ กำรเตรี ยมตัวโดยทัว่ ไป กำรเตรี ยมตัวอย่ำงเฉพำะเจำะจง และกำรเตรี ยมตัวฝ่ ำยจิตวิญญำณ
การเตรี ยมตัวโดยทั่วไป หมำยถึงกำรรวบรวมหลักเกณฑ์จำกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ท่ำนได้ประสบ
เห็นมำ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรให้คำชี้แจงหรื อแนะนำ เช่นกำรศึกษำของท่ำน กำรฝึ กฝนอบรมใน
โรงเรี ยนพระคริ สตธรรม หรื อวิทยำลัยศำสนศำสตร์ ตำรำหนังสื อ หรื อนิตยสำรที่ท่ำนอ่ำน
การเตรี ยมตัวอย่ างเฉพาะเจาะจง หมำยถึงกำรศึกษำค้นคว้ำสำหรับคำเทศนำ ซึ่ งท่ำนจะเทศน์ใน
ครำวต่อไป รวมทั้งกำรเตรี ยมตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกำรเทศน์
การเตรี ยมตัวฝ่ ายวิญญาณจิต หมำยถึงกำรเตรี ยมตัวทำงด้ำนจิตใจ เพื่อให้มีควำมสัมพันธ์กบั
พระเจ้ำอย่ำงถูกต้องและใกล้ชิด
กำรอธิ ษฐำนเผื่อหัวข้อและเนื้ อเรื่ องที่ท่ำนจะเทศน์กำรเทศนำมี
จุดมุ่งหมำย เพื่ออบรมสัง่ สอน ทำงด้ำนวิญญำณจิต ฉะนั้น กำรเตรี ยมตัวทำงฝ่ ำยวิญญำณจิต จึงเป็ น
ประกำรสำคัญที่สุด
บทต่อไปซึ่ งมีหวั ข้อเรื่ องว่ำ “กำรศึกษำค้นคว้ำของศิษยำภิบำล” จะกล่ำวถึง กำรเตรี ยมตัว
โดยทัว่ ไปและกำรเตรี ยมตัวด้ำนวิญญำณจิตเป็ นพิเศษ บทนี้เรำจะกล่ำวเนื้อเรื่ องของคำเทศนำและวิธี
เทศนำ
ก่อนอื่นอยำกให้ท่ำนตระหนักไว้วำ่
คำเทศนำของท่ำนจะต้องมีเนื้อหำที่ประทับใจ
ประกอบด้วยคำสอน ซึ่งได้รับกำรดลใจโดยตรงจำกพระเจ้ำ หำกคำเทศนำของท่ำนจืดชืดไม่มีสำระที่
น่ำสนใจ ไม่มีคำสอนใดจำกพระเจ้ำ ก็เป็ นกำรไม่สมควร ที่จะขอร้องให้ที่ประชุมเสี ยเวลำเป็ นอันมำก
นัง่ ฟังคำเทศน์ของท่ำน
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สิ่ งสำคัญประกำรต่อมำที่ท่ำนต้องทรำบคือ คำเทศนำที่เหมำะสมที่สุดสำหรับเทศน์ที่ธรรมำสน์
นั้น คือ คำเทศนำที่ได้รับจำกพระเจ้ำ แต่น่ำเสี ยดำยเหลือเกิน นักเทศน์เป็ นจำนวนมำกกลับมองข้ำม
ควำมสำคัญข้อนี้ แม้นกั เทศน์อำจเทศนำสรรหำคำเทศนำต่ำง ๆ มำเทศน์ได้อย่ำงดียงิ่ แต่ถำ้ ไม่ได้มำจำก
พระเจ้ำแล้ว คำเทศนำนั้นก็เป็ นเพียงปรัชญำชั้นยอดของมนุษย์เท่ำนั้นนักเทศน์หนุ่มที่ชอบอำศัยแต่หลัก
วิชำกำร และสติปัญญำในกำรเทศน์ อำจจะเทศน์ออกนอกลู่นอกทำง ซึ่ งไม่ตรงกับควำมจริ งที่สอนไว้
ในพระคัมภีร์ ส่ วนนักเทศน์รุ่นอำวุโส ซึ่ งชอบอวดอ้ำงแต่ประสบกำรณ์ของตัวเองหรื อผูอ้ ื่น อำจจะเป็ น
ผลเสี ยต่อสำระสำคัญในกำรเทศน์ได้เช่นกัน กำรเทศนำโดยอำศัยมันสมองหรื อประสบกำรณ์ของมนุษย์
จะไม่สำมำรถก่อให้เกิดควำมอิ่มเอิบใจทำงด้ำนวิญญำณจิตแก่ผใู ้ ดได้ จงใช้ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ เป็ น
ตัวอย่ำง เพื่อช่วยให้ควำมจริ งที่ท่ำนสอน เด่นชัดขึ้น แต่จงให้เรื่ องที่ท่ำนจะเทศน์น้ นั มำจำกพระเจ้ำ
โดยตรง
เมื่อเนื้อหำสำคัญของคำเทศน์น้ นั มำจำกพระเจ้ำ จึงเป็ นธรรมดำที่นกั เทศน์จะต้องเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำ
เพื่อรับคำสอนจำกพระองค์ก่อน แท้จริ งพระเจ้ำได้เปิ ดเผยให้เรำทรำบถึงพระประสงค์ของพระองค์อย่ำง
แจ่มชัดแล้ว ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ฉะนั้นจงขอให้พระเจ้ำทรงนำท่ำน และจงแสวงหำน้ ำพระทัยจำก
พระคริ สตธรรมคัมภีร์โดยตรง
สมัยนี้นกั เทศน์จำนวนมำกได้เลิกล้ม กำรเทศนำ แบบอธิ บำยเนื้อหำพระคัมภีร์โดยตรง ซึ่ งเอำ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นศูนย์กลำงของคำสอนทุกอย่ำง ผูท้ ี่ไม่เคยเทศน์โดยวิธีน้ ีหรื อสลัดทิง้ กำรเทศน์
แบบวิธีน้ ี ขอให้ท่ำนลองใช้วธิ ี น้ ี สักหกเดือนโดยพยำยำมหำคำสอนทั้งหมดจำกพระคริ สตธรรมคัมภีร์
กล่ำวคือท่ำนไม่เพียงแต่ใช้ขอ้ พระธรรมเป็ นข้ออ้ำงอิงเท่ำนั้น หำกแต่ใช้เป็ นทั้งหัวข้อปลีกย่อยต่ำง ๆ
ด้วย จงเปิ ดเผยให้ที่ประชุมทรำบถึงคำสอนทุกอย่ำง ตำมที่กล่ำวไว้ในพระวจนะของพระเจ้ำสอดแทรก
ตัวอย่ำงจำกพระคัมภีร์บำ้ ง
เพื่อให้คำสอนชัดเจนขึ้นหำกท่ำนเทศน์โดยวิธีน้ ี แล้วปรำกิว่ำไม่ได้ผล
สมำชิกผูม้ ำประชุมไม่สำมำรถนำมำปิิบตั ิในชีวติ ประจำวันได้ กล่ำวคือไม่สำมำรถปรับปรุ งชีวติ ฝ่ ำยจิต
วิญญำณของเขำให้ดีข้ ึนได้ จำนวนสมำชิกยังคงเดิมไม่มีเพิ่มขึ้นเลย กำรถวำยทรัพย์สินก็ยงั คงเดิมหรื อ
สภำพ ทำงด้วยวิญญำณจิตทัว่ ๆ ไป ของคริ สตจักรไม่ดีข้ ึนเลยท่ำนจึงค่อยเลิกวิธีน้ ี แล้วกลับไปใช้วธิ ี เก่ำ
ของท่ำน แต่ผทู ้ ี่เทศนำโดยวิธีน้ ีอย่ำงจริ งใจและรู้จกั ใช้ ในทำงที่ถูกต้อง ส่ วนมำกจะไม่อยำกเทศนำโดย
วิธีอื่น ๆ อีก เพรำะไม่มีอะไรที่จะให้คำเทศน์ของท่ำนมีอำนำจเท่ำกับพูดว่ำ “พระเจ้ำตรัสดังนี้...”
เมื่อได้รับคำเทศน์จำกพระเจ้ำแล้ว จงพยำยำมสรุ ปเป็ นประโยคที่ชดั เจนและง่ำย ๆ ประโยค
เดียว ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำข้อพระธรรมที่ท่ำนจะใช้เทศน์ เป็ นคำอุปมำที่เกี่ยวกับผูห้ ว่ำนเมล็ดพืชใน มำระโก
4:3-20 ท่ำนอำจสรุ ปคำสอนทั้งหมดด้วยประโยคเช่นนี้ วำ่ “กำรที่ท่ำนจะได้รับผลประโยชน์ทำงด้ำน
วิญญำณจิตจำกพระวจนะของพระเจ้ำได้มำกเท่ำใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั กำรเตรี ยมจิตใจของท่ำน เพื่อรับพระ
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วจนะของพระองค์เพียงใด” ถ้ำพระเจ้ำได้ทรงนำท่ำนให้เทศนำจำก ฮีบรู 7:25 ซึ่ งกล่ำวถึงควำมสำมำรถ
ของพระเจ้ำที่จะช่วยให้มนุษย์จนถึงที่สุด ท่ำนก็อำจสรุ ปเป็ นคำสอนในประโยคที่วำ่ “เรำสำมำรถรับ
ควำมรอดและมีชีวติ คริ สเตียนที่เต็มไปด้วยชัยชนะตลอดไปได้ เพรำะพระเยซูคริ สต์ทรงอธิษฐำนอ้อน
วอนเผือ่ เรำในขณะนี้ ”
สมมุติวำ่ ท่ำนได้รับคำเทศนำจำกพระเจ้ำ และสรุ ปคำเทศน์น้ นั ไปประโยคที่ง่ำย ๆ ประโยค
หนึ่งแล้ว ปั ญหำต่อไปก็คือท่ำนจะอธิ บำยให้คนอื่นเข้ำใจถึงคำเทศน์น้ นั ได้อย่ำงดีที่สุดอย่ำงไร
ก่อนอื่น เรำจะต้องเข้ำใจถึงจิตใจของผูร้ ่ วมประชุม โดย “เอำใจใส่ เขำมำใส่ ใจเรำ” ตลอด
อำทิตย์ที่ผำ่ นมำนี้ ผูม้ ำร่ วมประชุมต่ำงหมกหมุ่นแต่เรื่ องต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรเลี้ยงชีพ เช่น กำรดูแลรักษำ
บุตร กำรเอำใจใส่ ต่องำนธุ ระกิจและกำรค้ำ กำรเรี ยนในโรงเรี ยน และกำรศึกษำวิชำชีพอื่น ๆ แม้จะเป็ น
ควำมจริ งที่วำ่ รำยงำนกำรประชุมนมัสกำรที่ดี จะช่วยเตรี ยมจิตใจของที่ประชุมให้พร้อมที่จะฟังคำ
เทศนำ แต่ท่ำนก็จำเป็ นต้องเริ่ มต้นกำรเทศนำของท่ำน ในสิ่ งที่ยงั อยูใ่ นควำมคิด ควำมทรงจำ และควำม
เข้ำใจของผูฟ้ ังก่อน แล้วค่อย ๆ นำเขำไปสู่ ทิพย์อำหำรของพระเจ้ำ
ฉะนั้น คำนำหรื ออำรัมภบทของกำรเทศนำจึงสำคัญมำกคำขึ้นต้นของท่ำน จะต้องเป็ นที่สนใจ
และจับใจของผูฟ้ ังได้ทนั ที กำรที่จะเป็ นเช่นนั้นได้ ท่ำนจะต้องระมัดระวังในสิ่ งซึ่ งอำจทำลำยหรื อหัน
เหควำมสนใจ จำกเรื่ องที่ท่ำนจะเทศน์ต่อไปเช่นกำรขยับแว่นตำ กำรสั่งน้ ำมูก กำรพลิกหน้ำพระคัมภีร์
จำกต้นจนท้ำยเล่ม กำรจ้องดูที่เพดำน หรื ออริ ยบทอื่น ๆ อีกแม้แต่กำรอธิ ษฐำนก่อนเทศนำ ก็ควรจะ
พิจำรณำว่ำควรหรื อไม่บำงทีกำรกล่ำวอรัมภบท เพื่อชักจูงควำมสนใจของที่ประชุมก่อนแล้วจึงอธิ ษฐำน
และเทศนำต่อไปตำมลำดับอำจได้ผลดีกว่ำ
จงให้ประโยคแรกที่ท่ำนพูด ก่อให้เกิดควำมสนใจแก่ที่ประชุมทันที ท่ำนอำจจะใช้ประโยคที่
จับใจ เช่น “ในหกสิ บวินำทีที่ผำ่ นมำนี้ เก้ำสิ บชีวติ ได้สูญเสี ยไปอย่ำงไม่มีวนั กลับคืนคนเหล่ำนี้ จำกไป
อย่ำงไร้ควำมหวัง” หรื ออำจเป็ นคำถำมที่ชวนให้คิด เช่น “ท่ำนเคยปรำรถนำอยำกได้อะไรบำงอย่ำง ที่
เป็ นอันตรำยแก่ท่ำนไหม” หรื ออำจเป็ นเรื่ องที่น่ำสนใจมำกเรื่ องหนึ่งท่ำนจะขึ้นต้นอย่ำงไรก็ตำม อย่ำให้
คำขึ้นต้นเหล่ำนั้น เป็ นกำรฆ่ำเวลำโดยเปล่ำประโยชน์ จงให้ประโยคแรก ๆ ทุกประโยคชักจูงควำม
สนใจที่ประชุม
หำกเรื่ องที่ท่ำนเทศนำนั้นยังใหม่ต่อที่ประชุมมำก แม้ท่ำนเองจะเทศน์ดว้ ยควำมซื่ อสัตย์และ
ควำมบริ สุทธิ์ ใจ “ที่ประชุมก็อำจยังสงสัยในคำเทศนำของท่ำน เพรำะทุกคนมี “โธมำ จอมสงสัย” อยูใ่ น
จิตใจไม่มำกก็นอ้ ย ปิิกริ ยำของมนุษย์เกี่ยวกับสิ่ งใหม่ ๆ ก็มกั จะเป็ น “จงพิสูจน์ให้เรำเห็นจริ ง “เมื่อเป็ น
เช่นนี้ท่ำนจะทำอย่ำงไร
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ท่ำนอำจพิสูจน์ควำมจริ งให้คนอื่นเห็นได้หลำยวิธี แต่แปลกเหลือเกิน ข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดมักเป็ น
ข้อพิสูจน์ที่ใช้เหตุผลที่นอ้ ยที่สุด เช่น ถ้ำท่ำนต้องกำรพิสูจน์ให้เห็นว่ำ นำยหอมทำทุกอย่ำงได้ โดยพระ
เยซูคริ สต์ผทู ้ รงชูกำลังเขำ ท่ำนอำจอธิ บำยง่ำย ๆ ดังนี้วำ่ ถ้ำหญ้ำในฟิ ลิปปิ นส์มีสีเขียว หญ้ำในสหรัฐมีสี
เขียว หญ้ำในออสเตรเลีย บอร์ เนียว และอินเดียต่ำงมีสีเขียวเรำก็เชื่ อแน่ได้วำ่ หญ้ำในประเทศจีนก็มีสี
เขียวด้วย ทำนองเดียวกัน ถ้ำเปโตร ยอห์น เปำโล บำระนำบำ ซี ลำ ทิโมธี ลูเธอร์ และเวสลี่ สำมำรถทำ
ทุกอย่ำงได้โดยองค์พระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงชูกำลังพวกเขำ นำยหอมก็สำมำรถทำทุกอย่ำงได้ โดยพระคริ สต์
ผูท้ รงชูใจเขำ วิธีกำรพิสูจน์ควำมจริ งนี้ เป็ นวิธีที่น่ำเลื่อมใสมำก
แต่กำรพิสูจน์ให้ผฟู ้ ัง ยอมรับควำมจริ งหรื อเข้ำใจ และให้มีควำมรู ้สึกคล้อยตำมท่ำนได้ ยังไม่
เป็ นกำรเพียงพอ หำกผูฟ้ ังไม่ประพฤติตำม หรื อไม่รู้จกั วิธีปิิบตั ิตำมควำมจริ งของพระเจ้ำก็จะทำให้
วิญญำณจิตของเขำเสื่ อมลง ฉะนั้นจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่ท่ำนจะต้องแนะแนวทำงให้ที่ประชุมปิิบตั ิต่อไป
เช่น “จงกล้ำทำทุกอย่ำงโดยพึ่งพระเยซูคริ สต์” “จงต้อนรับพระคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่ำน
เดี๋ยวนี้” “จงให้อภัยแก่พี่นอ้ งที่ทำผิดต่อท่ำน”
อย่ำจบคำเทศนำ โดยมิได้เร่ งเร้ำให้ที่ประชุมปิิบตั ิตำมแนวทำงที่ให้ไว้ กำรรู้ควำมจริ งและ
ปิิบตั ิตำม ย่อมทำให้ผรู ้ ู ้ได้รับคุณอนันต์ ส่ วนกำรรู ้ควำมจริ งแล้วเพิกเฉยเสี ย จะทำให้ผรู ้ ู ้เกิดควำมแข็ง
กระด้ำงทำงฝ่ ำยวิญญำณจิตยิง่ ขึ้น
มีหลำยคนได้ถำมถึงควำมยำวของคำเทศน์วำ่ กำรเทศน์แต่ละครั้งควรยำวเท่ำไร เรื่ องควำมยำว
ของคำเทศน์น้ นั อำจแตกต่ำงกันตำมกำละเทศะ โดยทัว่ ไปคริ สเตียนที่อยูใ่ นชนบทซึ่ งมีประชุมอำทิตย์
ละครั้งเท่ำนั้น อยำกฟังคำเทศนำยำวกว่ำคริ สเตียนที่อยูใ่ นเมืองใหญ่ ๆ ซึ่ งมีกำรประชุ มอำทิตย์ละหลำย
ครั้ง หำกท่ำนเป็ นนักเทศน์ที่มีใจร้อนรนและว่องไวในกำรเทศน์ ท่ำนจะรักษำควำมสนใจของที่ประชุม
ได้ นำนกว่ำนักเทศน์ที่เฉื่ อยชำแต่ส่วนมำกนักเทศน์ที่เฉื่ อยชำมักเทศนำยืดยำวกว่ำที่ควร ทำให้เกิดควำม
เบื่อหน่ำยแก่ผฟู ้ ังอย่ำงยิง่ ตำมหลักโดยทัว่ ไป สำหรับคริ สตจักรที่ต้ งั อยูใ่ นเมือง คำเทศนำในเวลำ
ประชุมนมัสกำรควรยำวประมำณ 35-45 นำที เป็ นอย่ำงมำก ส่ วนคริ สตจักรที่อยูต่ ำมชนบท คำเทศนำ
หนึ่งชัว่ โมงก็เพียงพอ อย่ำงไรก็ตำมเวลำที่กำหนดมำนี้ สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
เกี่ยวกับเสี ยงของนักเทศน์ ไม่ใช่วำ่ ทุกคนจะมีเสี ยงดีและดังเสมอไป นักเทศน์แต่ละคนต้อง
พยำยำมใช้เสี ยงของตนให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด ผูท้ ี่มีเสี ยงไม่ดีก็สำมำรถปรับปรุ งให้ดีข้ ึนโดยกำร
ฝึ กฝน และผูท้ ี่ดีอยูแ่ ล้วก็ควรพยำยำมปรับปรุ งให้ดีข้ ึนอีกผูท้ ี่ดอ้ ยในด้ำนเสี ยงยังอำจแก้ไขได้ โดย
ปรับปรุ งให้คำเทศน์ของเขำมีเนื้อหำสำระดีเด่น เป็ นที่จบั ใจของผูฟ้ ังยิง่ ขึ้น
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เกี่ยวกับท่ำทำง ท่ำทำงที่ดีมกั เป็ นไปตำมธรรมชำติ หำกท่ำนต้องคิดทุกครั้งก่อนแสดงท่ำทำง
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งออกมำ ย่อมส่ อให้เห็นว่ำ ท่ำทำงของท่ำนไม่เป็ นไปตำมธรรมชำติ และท่ำนไม่ควรทำ
อีกต่อไป
นอกจำกท่ำทำงบำงอย่ำงที่ไม่เหมำะสมแล้ว นักเทศน์ยงั อำจมีอริ ยบทบำงอย่ำง ซึ่ งเป็ นที่รำคำญ
ตำที่ประชุม เช่น กำรทำหน้ำนิ่วคิ้วขมวดตลอดเวลำ กำรเขย่งเท้ำขึ้นลงเสมอกำรยืนเอียงข้ำงเป็ นต้น
อิริยำบทเหล่ำนี้ เป็ นกำรส่ อถึงควำมสะเพร่ ำ และบำงครั้งเป็ นกำรแสดงออกถึงควำมอวดตัวด้วย จง
พยำยำมงดเว้นท่ำทำง หรื ออริ ยบท ซึ่ งก่อให้เกิดควำมรำคำญแก่ผฟู ้ ัง ในกำรเทศนำครำวหน้ำ จงลอง
สังเกตดู กิริยำท่ำทำงของท่ำนเอง ถ้ำเป็ นได้จงขอร้องภรรยำของท่ำนหรื อเพื่อนที่ไว้ใจได้ ให้สังเกตท่ำน
และเขียนข้อบกพร่ องลงในกระดำษ เพื่อว่ำท่ำนจะได้ไปแก้ไขปรับปรุ ง กำรถ่อมตัวประกอบกับควำม
พยำยำมหลีกเลี่ยงกิริยำท่ำทำงต่ำง ๆ ที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรเทศน์ที่ดี จะทำให้ท่ำนสำมำรถกำจัด
ข้อบกพร่ องต่ำง ๆ ได้
สุ ดท้ำยจงหลีกเลี่ยง กำรชอบเทศนำหลักคำสอนที่ท่ำนสนใจและชอบเป็ นส่ วนตัวซ้ ำแล้วซ้ ำอีก
จนมองข้ำมคำสอนอื่น ๆ ที่สำคัญในพระคัมภีร์ ในพระคัมภีร์มีหวั ข้อเทศน์มำกมำยซึ่ งท่ำนสำมำรถสอน
ได้ เรื่ องทั้งหมดเหล่ำนี้ต่ำงมีควำมสำคัญไม่ยงิ่ หย่อนกว่ำกัน ท่ำนมีหน้ำที่ประกำศคำสัง่ สอนของพระเจ้ำ
คำเทศนำของท่ำน ไม่ใช่ศิลปซึ่ งท่ำนจะนำออกโอ้อวดแต่เป็ นคำเตือนสอนที่พระเจ้ำทรงโปรด
ประทำนให้แก่ท่ำน เพื่อท่ำนจะได้สอนคนอื่นต่อไป ท่ำนจึงควรเทศนำสัง่ สอนหลักควำมจริ งของพระ
เจ้ำในวิธีที่ดีที่สุด ผูฟ้ ังเทศน์จะเข้ำใจและรับคำสอนได้มำกน้อยเพียงใด ส่ วนใหญ่ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะกำร
เทศน์ของท่ำนจงแน่ใจว่ำ ผูท้ ี่มำร่ วมประชุมจะต้องไม่เสี ยเวลำโดยไร้ประโยชน์
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บทที่ 8 การศึกษาค้ นคว้ า
ภำพรถยนต์ หรื อรถประจำทำงที่น้ ำมันหมด และจอดอยูต่ ำมหนทำงสำยต่ำง ๆ คงมิใช่ภำพที่
แปลกตำสำหรับชำวไทยทัว่ ไป ควำมจริ งเครื่ องยนต์กลไกของรถเหล่ำนั้นอำจอยูใ่ นสภำพที่ดี ล้อทั้งสี่ ก็
มีลมเต็มขนำด และแบตเตอร์ รี่ก็เพิ่งอัดมำใหม่ ๆ แต่ที่รถไม่สำมำรถแล่นต่อไปได้ ก็เพรำะมีขอ้ พร่ อง
อย่ำงหนึ่งคือไม่มีเชื้อเพลิง กำรที่เครื่ องยนต์จะทำงำนได้ ต้องพึ่งพำอำศัยเชื้ อเพลิง หรื อน้ ำมันที่เติมเข้ำ
ไปเสมอ หำกเชื้อเพลิงหมดเครื่ องยนต์ก็หยุดทำงำนด้วย
หลักที่กล่ำวมำนี้ เป็ นควำมจริ งสำหรับนักเทศน์ทุกคนเพรำะท่ำนจะ “ให้” เสมอไปไม่ได้ ท่ำน
จำต้อง “รับ” เข้ำมำเพิ่มเติมด้วย นักเทศน์ส่วนมำกเชื่ อในหลักควำมจริ งข้อนี้ แต่เขำมิได้ปิิบตั ิตำมที่เขำ
เชื่อเลย ในที่สุดเขำก็กลำยเป็ นนักเทศน์ที่น่ำสงสำรคนหนึ่ ง ซึ่ งพยำยำมจะป้ อนอำหำรทำงฝ่ ำยวิญญำณ
จิตให้แก่สมำชิกในที่ประชุม ทั้ง ๆ ที่ตวั ของเขำเองไม่ได้เลี้ยงจิตใจของตนเองด้วยอำหำรเหล่ำนั้นก่อน
เป็ นประดุจรถประจำทำงที่เชื้ อเพลิงหมด ไม่สำมำรถแล่นต่อไปได้อีก
พระเยซูทรงทรำบถึงหลักควำมจริ งข้อนี้ ฉะนั้น แม้พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำ แต่พระองค์ก็เสด็จ
ไปในที่เงียบสงบ ใช้เวลำเป็ นอันมำกเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำ เพื่อรับกำลังอำนำจเพิ่มเติม
นำยแพทย์และนักกฎหมำยก็ยอมรับควำมจริ งนี้ จึงใช้เวลำมำกในกำรอ่ำนหนังสื อใหม่ ๆ ศึกษำ
วิธีกำรใหม่ต่ำง ๆ และทบทวนค้นหำควำมรู ้ในกรณี ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นแก่คนไข้หรื อลูกควำมของตน
ปรับปรุ งทุกวิถีทำง เพื่อให้สำมำรถปิิบตั ิหน้ำที่ของตนได้อย่ำงทันกำรณ์
เมื่อพระเยซูคริ สต์เอง และผูป้ ระกอบอำชีพอื่น ๆ เห็นถึงควำมสำคัญของข้อนี้ ศิษยำภิบำลและ
นักเทศน์ยงั จะพึงพอใจต่อกำรเทศนำ ในเรื่ องที่คล้ำยคลึงกันหวังซ้ ำ ๆ กัน ปี แล้วปี เล่ำโดยไม่ใช่เวลำ
อธิษฐำน และศึกษำพระวจนะของพระเจ้ำเพิ่มเติมให้พอเหมำะอีกหรื อ กำรละเลยต่อภำระสำคัญนี้ เป็ น
กำรตกอยูใ่ นกลอุบำยอย่ำงร้ำยกำจของมำร ซึ่ งผลสุ ดท้ำยทำให้คริ สเตียนเสื่ อมสมรรถภำพในกำรรับใช้
พระเจ้ำ
กำรที่ท่ำนจะให้ ท่ำนจะต้อง “รับ” เข้ำมำก่อน ด้วยเหตุน้ ี เรื่ องกำรศึกษำเพิ่มเติมของศิษยำภิบำล
จึงเป็ นเรื่ องสำคัญ
จริ งอยูก่ ำรมีหอ้ งสมุดส่ วนตัวอย่ำงเดียวนั้น ไม่สำมำรถช่วยเพิ่มพูนควำมรู ้ และควำมเชื่ อฝ่ ำยจิต
วิญญำณศิษยำภิบำลได้แต่ก็มีส่วนช่วยให้ กำรศึกษำค้นคว้ำ ของศิษยำภิบำล เป็ นไปได้อย่ำงสะดวก
รำบรื่ น เช่นเดียวกับกำรมีถว้ ยชำม แม้วำ่ ถ้วยชำมเหล่ำนั้นไม่อำจแก้ควำมหิ วกระหำยของผูใ้ ดได้ แต่ก็มี
ส่ วนช่วยให้กำรรับประทำนอำหำรเป็ นไปโดยสะดวกเช่นกัน
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เรำจะไม่เน้นเรื่ องกำรจัดห้องสมุดส่ วนตัว ของศิษยำภิบำลมำกนัก เพรำะศิษยำภิบำลจำนวน
มำกไม่มีสถำนที่เพียงพอ ประกอบกับมีสมำชิกหลำยคนในครอบครัว จึงเป็ นกำรยำกที่จะสงวนห้องใด
ห้องหนึ่ง ไว้เป็ นห้องสมุดของศิษยำภิบำลเองโดยเฉพำะ แต่ถำ้ ท่ำนต้องกำรให้กำรรับใช้พระเจ้ำ ในกำร
เทศนำสัง่ สอนของท่ำนบังเกิดผลดี ท่ำนก็จำเป็ นต้องมีที่สักแห่งหนึ่ง ซึ่ งท่ำนสำมำรถเก็บตัวอยูต่ ำม
ลำพังได้ เพื่อศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และอธิษฐำนเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำ
ท่ำนอำจจะจัดหรื อกั้นห้องเล็ก ๆ ห้องหนึ่ง ที่มุมใดมุมหนึ่งในบ้ำนของท่ำน ห้องนั้นไม่
จำเป็ นต้องกว้ำงใหญ่ แต่ก็ไม่ควรคับแคบเกินไป จนนัง่ หรื ออธิ ษฐำนไม่สะดวก หรื อไม่มีที่จะวำงและ
เขียนหนังสื อ ห้องนั้นควรจะมีแสงสว่ำงเพียงพอ อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก หำกที่บำ้ นของท่ำนไม่มีที่
สำหรับจัดห้องสมุดท่ำนอำจหำสถำนที่ในโบสถ์ เป็ นที่สำหรับศึกษำ สถำนที่น้ นั ควรเป็ นห้องเหมือน
ดังที่ท่ำนจัดอยูใ่ นบ้ำน มีประตูปิดเปิ ดได้ เพื่อป้ องกันกำรรบกวนจำกภำยนอก
กำรจัดห้องสมุดส่ วนตัวในโบสถ์ มีขอ้ ดีหลำยประกำรเช่น เป็ นที่สงบกว่ำในบ้ำนของท่ำน และ
สะดวกแก่คริ สตสมำชิกที่มำขอคำแนะนำหรื อปรึ กษำหำรื อ ส่ วนกำรจัดห้องสมุดในบ้ำนพักของท่ำน
เอง ก็มีขอ้ ได้เปรี ยบหลำยประกำร เช่น ท่ำนไม่ตอ้ งเสี ยเวลำเดินไปมำ ท่ำนสำมำรถเข้ำอ่ำนหนังสื อหรื อ
ศึกษำได้ทุกเวลำ เนื่ องจำกที่บำ้ นของท่ำนมีคนอยูเ่ สมอ จึงให้ควำมปลอดภัยแก่หนังสื อและอุปกรณ์อื่น
ๆ ที่ใช้สำหรับศึกษำ
ไม่วำ่ ท่ำนจะศึกษำที่บำ้ นพักของท่ำนหรื อที่โบสถ์ท่ำนจะต้องจัดเวลำอยูต่ ำมลำพังคนเดียว จง
สอนให้บุตรของท่ำนรู ้จกั เคำรพยำเกรง ขณะที่ท่ำนกำลังศึกษำอยู่ อย่ำให้เขำเข้ำไปหำท่ำนหรื อในห้องที่
ท่ำนกำลังศึกษำพระคัมภีร์ จนกว่ำจะได้รับอนุ ญำตจำกท่ำน แม้แต่ภรรยำของท่ำน ก็ไม่ควรถือสิ ทธิ์ เข้ำ
ไปรบกวนท่ำนด้วยโดยไม่มีเหตุจำเป็ น

อุปกรณ์ ในการศึกษาของท่ าน
ก่อนอื่นใดทั้งหมด ท่ำนจะต้องมีหนังสื อต่ำง ๆ หนังสื อเหล่ำนี้อำจเแบ่งแยกออกเป็ นสอง
จำพวก คือ จำพวกตำรำ และจำพวกอ่ำนประกอบ ตำรำหมำยถึงหนังสื อที่ท่ำนต้องใช้อ่ำนและค้นคว้ำ
เสมอ ส่ วนหนังสื ออ่ำนประกอบ หมำยถึงหนังสื อทัว่ ๆ ไปที่เกี่ยวข้องด้วย
หนังสื อเล่มแรกและเล่มสำคัญที่สุดในจำพวกตำรำ คือ พระคริสตธรรมคัมภีร์ ท่ำนควรมีพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ไว้ใช้สำหรับศึกษำโดยเฉพำะสักเล่มหนึ่ง ปั จจุบนั มีพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภำษำไทย
ฉบับแก้ไขใหม่และฉบับประชำนิยม ท่ำนควรจะได้ฉบับเหล่ำนี้ไว้ศึกษำเทียบกับฉบับเก่ำ จะช่วยให้
ท่ำนเข้ำใจควำมหมำยต่ำง ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ชดั เจนขึ้น หำกท่ำนเข้ำใจภำษำอังกฤษหรื อภำษำ
อื่น ๆ ท่ำนก็ควรจะเปรี ยบเทียบคำแปลในพระคัมภีร์ภำษำเหล่ำนี้ดว้ ย กำรเปรี ยบเทียบคำแปลในพระ
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คัมภีร์หลำย ๆ แบบ จะทำให้ท่ำนสำมำรถทรำบควำมหมำยในข้อพระธรรมได้ถูกต้อง และเข้ำใจได้ดี
ที่สุด
นอกจำกพระคัมภีร์แล้ว ท่ำนควรจะมีพจนานุกรมไทย และอังกฤษ เพื่อตรวจควำมหมำยและ
ตัวสะกดของคำต่ำง ๆ ซึ่ งท่ำนไม่แน่ใจ
คู่มืออธิ บำยพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ก็เป็ นหนังสื อสำคัญมำก ซึ่ งจำเป็ นอย่ำงยิง่ สำหรับกำรเตรี ยม
ข้อเทศน์และคำสอน เช่น คู่มือพระคัมภีร์ไบเบิล โดย ดร.ฮำร์ เล่ย ์ กุญแจ 27 ดอก ไขพระคริสตธรรม
ใหม่ กุญแจ 39 ดอก ไขพระคัมภีร์เดิม ฯลฯ
นอกจำกนั้น ท่ำนควรมีหนังสื อเพลง ที่ใช้ในคริ สตจักรเป็ นส่ วนตัวสักเล่มหนึ่ง เพื่อให้สะดวก
แก่กำรเลือกหำเพลงที่เหมำะสมกับข้อเทศน์ และคำสอน
หนังสื อที่กล่ำวมำนี้จดั อยูใ่ นจำพวกตำรำ ควรวำงอยูบ่ นโต๊ะ หรื อในที่ที่ซ่ ึ งท่ำนสำมำรถหยิบได้
ง่ำย ๆ
หนังสื อจำพวกอ่ำนประกอบได้แก่หนังสื อทัว่ ๆ ไป ซึ่ งท่ำนใช้หนังสื อประกอบในกำรศึกษำ
พระคัมภีร์ เช่น คู่มือ หัวข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ศัพท์สัมพันธ์ พระคริ สตธรรมศึกษำเพื่อนครู พระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ สอนว่ำอย่ำงไร คู่มือกำรอธิ ษฐำน คริ สเตียนเชื่ออย่ำงไร ฯลฯ ท่ำนควรมีหนังสื อ
ประกอบเหล่ำนี้ไว้ให้มำก เพื่อว่ำจะได้ช่วยให้ท่ำนมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจทำงพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และ
หลักควำมเชื่อกว้ำงขวำงยิง่ ขึ้น หนังสื อเหล่ำนี้ ควรจะจัดไว้ให้เป็ นระเบียยเรี ยบร้อย ตำมหมวดหมู่ของ
มัน เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้สอยและประหยัดเวลำในกำรค้นหำ ในบทต่อไปเรำจะกล่ำวถึงวิธีทำ
รำยชื่อหัวข้อต่ำง ๆ สำหรับหนังสื ออ่ำนประกอบของท่ำนเพื่อช่วยให้ท่ำนค้นหำเรื่ องที่ท่ำนต้องกำร จำก
หนังสื อต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้อง
นอกจำกหนังสื อ ซึ่งเป็ นอุปกรณ์สำคัญ ในกำรศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์แล้ว ยังมีอุปกรณ์อื่น
ๆ ซึ่ งนับว่ำสำคัญยิง่ เช่นกัน ได้แก่ โต๊ะ และเก้ำอี้ ถ้ำพระเจ้ำทรงอวยพรท่ำนเป็ นพิเศษ ท่ำนควรจัดหำ
โต๊ะและเก้ำอี้ สำหรับศึกษำพระคัมภีร์โดยเฉพำะ โต๊ะของท่ำนควรมีขนำดกว้ำงพอ ที่จะวำงตำรำต่ำง ๆ
ได้ มีที่สำหรับเขียนหนังสื อ และศึกษำตำรับตำรำต่ำง ๆ ได้อย่ำงสะดวกสบำย
นอกจำกอุปกรณ์ที่จำเป็ นเหล่ำนี้ ท่ำนยังอำจสรรหำอุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ ตำมฐำนะและ
ควำมเหมำะสม แต่อุปกรณ์อื่น ๆ นอกจำกนี้ ไม่จดั อยูใ่ นพวกที่จำเป็ นนัก

การใช้ เวลาในการศึกษา
แม้หอ้ งสมุดของท่ำนจะจัดได้ดีที่สุด มีอุปกรณ์ เครื่ องใช้ครบครัน แต่หำกท่ำนไม่ใช่เวลำศึกษำ
อย่ำงจริ งจัง ทุกอย่ำงที่ท่ำนมี จะกลับกลำยเป็ นสุ รุ่ยสุ ร่ำยและไร้ควำมหมำยไป ส่ วนปั ญญำที่วำ่ ควรใช้
เวลำในกำรศึกษำค้นคว้ำมำกเพียงใดนั้น เป็ นกำรยำกที่จะชี้เฉพำะเจำะจงได้ โดยทัว่ ไป ศิษยำภิบำล ที่ดี
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ควรใช้เวลำครึ่ งหนึ่งของเวลำทำงำนทั้งหมด
หรื อประมำณวันละสี่ ชวั่ โมงสำหรับศึกษำค้นคว้ำเป็ น
ส่ วนตัว
เวลำสี่ ชวั่ โมง ที่ใช้สำหรับศึกษำค้นคว้ำส่ วนตัว ควรแบ่งเป็ นสัดส่ วนที่เหมำะสมสำหรับกำร
เตรี ยมข้อเทศน์ กำรอ่ำนหนังสื อ ทัว่ ๆ ไป กำรศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และกำรเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำ ด้วย
กำรอธิษฐำน ศิษยำภิบำลควรใช้เวลำสำหรับกิจธุ ระส่ วนตัวให้นอ้ ยที่สุดเท่ำที่จะทำได้ เช่นกำรเขียนหรื อ
ตอบจดหมำย กำรบันทึกรำยงำนอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อว่ำจะได้ใช้เวลำส่ วนใหญ่ สำหรับศึกษำค้นคว้ำอย่ำง
แท้จริ ง
มีศิษยำภิบำลไม่กี่คน ที่สำมำรถใช้เวลำสิ บหกชัว่ โมงในแต่ละอำทิตย์สำหรับเตรี ยมข้อเทศน์แต่
ละเรื่ องโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เมื่อเขำต้องเทศน์อำทิตย์ละหลำยเรื่ อง จะอย่ำงไรก็ตำม กำรใช้เวลำมำกในกำร
เตรี ยมข้อเทศน์เป็ นสิ่ งจำเป็ นอย่ำงยิง่
หำกนักเทศน์ตอ้ งกำรให้พระเจ้ำประทำนคำพูดให้แก่เขำในวัน
อำทิตย์ เขำต้องเปิ ดจิตเปิ ดใจออกรับกำรเพิ่มเติมจำกพระเจ้ำ ก่อนวันอำทิตย์น้ นั ๆ
ฉะนั้น จงใช้เวลำมำกที่สุดเท่ำที่จะเป็ นได้ ในกำรเตรี ยมกำรเทศน์ของท่ำน คริ สตสมำชิกใน
คริ สตจักรของท่ำนต้องสละเวลำทำงำนหลำยอย่ำงเพื่อมำโบสถ์ ฟังคำเทศนำของท่ำน เขำจึงควรได้รับ
สิ่ งที่ดีที่สุดจำกท่ำนตอบแทน

การอ่านหนังสื อทัว่ ๆ ไป
ในกำรศึกหำษำค้นคว้ำของท่ำน ท่ำนควรอ่ำนหนังสื อทัว่ ๆ ไป เป็ นกำรเพิ่มพูนสติปัญญำและ
ควำมรู้บำ้ ง ศิษยำภิบำลจำนวนมำกมีขอ้ บกพร่ องในเรื่ องนี้ จึงทำให้สติปัญญำควำมรู ้ของเขำไม่
เจริ ญก้ำวหน้ำเท่ำที่ควร
มีเหตุผลอย่ำงน้อยสองประกำร ที่ศิษยำภิบำลไม่อ่ำนหนังสื อประกอบควำมรู ้ทวั่ ๆ ไป คือ
ประการแรก มีนิสัยไม่อยำกอ่ำน ประการที่สอง ไม่สำมำรถซื้ อหรื อจัดหำหนังสื อเหล่ำนั้นได้ สำเหตุ
ประกำรแรกขึ้นอยูก่ บั ศิษยำภิบำลเอง ส่ วนสำเหตุประกำรหลังที่ก็อำจแก้ไขได้ไม่ยำกนัก หำกศิษยำภิ
บำลมีควำมตั้งใจอย่ำงแน่วแน่ที่จะได้หนังสื อประกอบต่ำง ๆ แต่ไม่สำมำรถหำหนังสื อต่ำง ๆ ได้ เขำอำจ
ซื้ อหนังสื อเก่ำคือหนังสื อที่คนอื่นใช้แล้ว ซึ่ งแท้จริ งหนังสื อเหล่ำนี้ก็ให้ประโยชน์เท่ำกับหนังสื อใหม่ทุก
ประกำร
หนังสื อทัว่ ๆ ไปที่ท่ำนควรอ่ำนมีดงั ต่อไปนี้ หนังสื อที่กล่ำวถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ของโลก โดย
เหตุที่พระเจ้ำทรงรักโลก เรำจึงควรสนใจและรอบรู ้เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก หนังสื อที่ให้
ควำมรู ้ทวั่ ไปนี้ได้แก่นิตยสำรสัปดำห์ หนังสื อพิมพ์รำยวัน และหนังสื อต่ำง ๆ ที่เห็นว่ำมีประโยชน์
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หนังสื อหรือคู่มือทีอ่ ธิบายพระธรรมต่ าง ๆ ในพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็ มเล่ ม ๆ
ท่ำนควรหำเวลำศึกษำพระธรรมต่ำง ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่ำงละเอียด โดยอำศัย
หนังสื อหรื อคู่มืออธิ บำยพระคัมภีร์ประกอบ ศิษยำภิบำลที่ศึกษำพระคริ สตธรรมเป็ นเล่ม ๆ อย่ำง
ละเอียดปี ละ สำม-สี่ เล่ม ภำยในยีส่ ิ บปี เขำจะศึกษำและรู้พระคริ สตธรรมคัมภีร์ท้ งั เล่มได้อย่ำงลึกซึ้ ง

หนังสื อศาสนศาสตร์ หรือหลักความเชื่อ
หำกท่ำนอ่ำนทบทวนหนังสื อศำสนศำสตร์ หรื อหนังสื อหลักควำมเชื่อ ปี ละหนึ่งเล่ม เพื่อเป็ น
กำรทวนควำมรู้ในหลักคำสอนเกี่ยวกับควำมเชื่อ ซึ่ งท่ำนต้องเทศน์และสอนอยูเ่ สมอจะทำให้ท่ำนมี
ควำมเข้ำใจในสิ่ งที่ท่ำนสองดีข้ ึน
หนังสื อที่ดีอื่น ๆ มีอีกมำก ซึ่ งท่ำนสำมำรถเลือกซื้ ออ่ำนได้ จงติดต่อไปที่ร้ำนจำหน่ำยหนังสื อ
คริ สเตียน หรื อที่กองคริ สเตียนบรรณศำสตร์ ท่ำนจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม เกี่ยวกับหนังสื อเหล่ำนี้ แต่
ขณะที่ท่ำนสนใจต่อกำรอ่ำนหนังสื อเหล่ำนี้ จงอย่ำลืมอ่ำนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ จงอย่ำละเลยในกำร
อธิ ษฐำนท่ำนยิง่ ใช้เวลำอยูก่ บั พระเจ้ำมำกเท่ำใด เรี ยนรู ้จำกพระองค์มำกเท่ำใด พระพรจำกพระองค์ก็จะ
ไหลหลัง่ มำสู่ ท่ำน และสู่ ผอู ้ ื่นมำกขึ้นเท่ำนั้น ฉะนั้นจงใช้เวลำอยูต่ ำมลำพังกับพระเจ้ำ
เชื่อว่ำ ท่ำนจะพยำยำมจัดห้องสมุดขึ้นส่ วนตัวห้องหนึ่งเพื่อเป็ นที่ประกอบพระรำชกิจของพระ
เจ้ำ จัดหำอุปกรณ์สำคัญในกำรศึกษำค้นคว้ำ และสละเวลำให้กบั กำรศึกษำ เข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำตำมลำพัง
อย่ำงเพียงพอ อำจจะเป็ นกำรยำกสักเล็กน้อยในกำรเริ่ มต้น แต่เมื่อท่ำนมีควำมตั้งใจแน่วแน่ และปิิบตั ิ
ตำมเป็ นประจำแล้ว ท่ำนจะเห็นคุณประโยชน์อนั หำค่ำอะไรเปรี ยบมิได้
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บทที่ 9 การบันทึกรายงาน
ถ้ำมีคนถำมท่ำนว่ำ ในเดือนมิถุนำยน มีผมู ้ ำร่ วมประชุมนมัสกำรตอนเช้ำวันอำทิตย์ในโบสถ์
ของท่ำน คิดเฉลี่ยแล้วอำทิตย์ละกี่คน ท่ำนเป็ นผูป้ ระกอบพิธีแต่งงำน ให้แก่คุณสมศักดิ์ใช่ไหม ในวัน
เดือน ปี อะไร เมื่อปี ที่แล้ว ท่ำนเทศนำเกี่ยวกับเรื่ องกำรกลับใจใหม่กี่ครั้ง ท่ำนสำมำรถตอบคำถำมเหล่ำนี้
แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งกำรทรำบได้หรื อไม่ หรื อท่ำนต้องตอบอย่ำงอ้อมแอ้มด้วยควำมไม่แน่ใจ
หำกท่ำนมีระบบในกำรเก็บบันทึกรำยงำนที่ดี ท่ำนสำมำรถค้นหำคำตอบที่ถูกต้อง และแม่นยำ
ได้ โดยใช้เวลำไม่นำนนัก ฉะนั้น กำรทำรำยงำนของคริ สตจักรจึงมีควำมสำคัญ และเป็ นประโยชน์แก่
ท่ำนและคริ สตจักรมำก
กำรเก็บบันทึกรำยงำน เป็ นทำงหนึ่งที่ส่งเสริ มให้ท่ำนมีควำมระมัดระวัง ต่อรำยละเอียดของ
งำนในด้ำนต่ำง ๆ ทำให้ท่ำนเป็ นที่เชื่อถือและไว้วำงใจของผูอ้ ื่น
นอกจำกนั้นกำรบันทึกรำยงำน ยังป้ องกันไม่ให้กำรโอ้อวด ดังที่นกั เทศน์หรื อศิษยำภิบำลบำง
คนชอบกระทำ ท่ำนจะไม่ตอ้ งเดำเอำว่ำ เมื่อสองสำมอำทิตย์ก่อน มีคนมำร่ วมประชุม 50 คนหรื อ 60 คน
สมุดบันทึกจะเปิ ดเผยให้ทรำบควำมจริ งถูกต้องทุกอย่ำง
ในบำงครั้งบำงครำว เจ้ำหน้ำที่ทำงรำชกำร อำจต้องกำรทรำบรำยละเอียดบำงอย่ำง เกี่ยวกับ
คริ สตสมำชิก คนใดคนหนึ่งในคริ สตจักรของท่ำน เช่น เขำอำจถำมว่ำ วันเดือนปี เกิดที่แท้จริ งของนำย
วันชัย คือวันอะไร ท่ำนเป็ นผูป้ ระกอบพิธีแต่งงำนของเขำใช่ไหม่ เมื่ออำทิตย์ก่อนเขำมำร่ วมประชุมที่
โบสถ์ ในเวลำ 10.30 น. ถึง 12.00 น จริ งไหม ฯลฯ จะเป็ นกำรดียงิ่ หำกท่ำนสำมำรถให้คำตอบที่ถูกต้อง
จำกสมุดบันทึกของท่ำน
บำงทีคุณประโยชน์สำคัญที่สุด ในกำรทำบันทึกรำยงำนของคริ สตจักร คือทำให้เรำทรำบ
สภำพกำรณ์ทวั่ ไปของคริ สตจักรในทุกช่วงระยะเวลำ
เช่นบันทึกรำยงำนจะแสดงให้เรำทรำบว่ำทุก
เดือนเมษำยน ในสำมปี ที่ผำ่ นมำ มักมีผเู ้ ข้ำร่ วมประชุมน้อยลง หรื อกำรถวำยทรัพย์ ในเดือนสิ งหำคมปี นี้
ได้จำนวนเงินน้อยกว่ำกำรถวำยทรัพย์ในเดือน สิ งหำคมของ 2-3 ปี ที่ผำ่ นมำหรื อสถิติกำรร่ วมประชุม
นมัสกำรต่ำลง แต่สถิติกำรมำเรี ยนรวีวำรศึกษำสู งขึ้น เมื่อทรำบข้อเท็จจริ งจำกตัวเลขที่ปรำกิใน
รำยงำนแล้ว เรำอำจหำจุดอ่อนแอ ข้อบกพร่ องและข้อดีต่ำง ๆ เพื่อปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
ท่ำนอำจสงสัยว่ำ ทำไมสถิติกำรถวำยทรัพย์ ในเดือนสิ งหำคมปี นี้ จึงต่ำกว่ำเดือนสิ งหำคมปี ที่
แล้ว เมื่อตรวจดูจำกรำยงำน ท่ำนอำจจะพบคำตอบอย่ำงง่ำยดำยว่ำ เป็ นเพรำะคุณอำนวย ซึ่ งเป็ นสมำชิก
ที่ซื่อสัตย์ในกำรถวำยทรัพย์ ไปเยีย่ มเยียนญำติพี่นอ้ งในต่ำงจังหวัดตลอดเดือนนั้น จึงทำให้เงินจำนวน
ถวำยของคริ สตจักรลดลง แต่บำงครั้ง ท่ำนอำจไม่พบคำตอบอย่ำงง่ำยดำยเช่นนั้น ท่ำนอำจต้องตรวจดู
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สถิติกำรถวำยในเดือนพฤษภำคม และมิถุนำยน หำกพบว่ำกำรถวำยของคริ สตจักรเริ่ มตกต่ำติดต่อกัน
หลำยเดือน ทั้ง ๆ ที่สถิติกำรมำร่ วมประชุมของสมำชิกอยูใ่ นระดับปกติ นัน่ อำจแสดงว่ำ สมำชิกทัว่ ไป
ขำดควำมซื่อสัตย์ ในกำรถวำยทรัพย์ ศิษยำภิบำลและกรรมกำรของคริ สตจักรจะต้องรี บปรับปรุ งแก้ไป
โดยเน้นถึงหน้ำที่รับผิดชอบของคริ สเตียน ในคำเทศนำสัง่ สอน หรื อโดยวิธีอื่นที่เหมำะสม ก่อนที่
สถำนกำรณ์ทำงด้ำนเศรษฐกิจของคริ สตจักรจะเข้ำขั้นคับขัน
คริ สตจักรที่มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ดี มักมีสมุดบันทึกหลำยเล่ม แต่เรำจะกล่ำวถึงสมุดบันทึก
ทรัพย์สินเงินทองคือสมุดบัญชีก่อน
ข้อแนะนำที่สำคัญประกำรแรก ซึ่ งท่ำนจะต้องรู ้จกั และเข้ำใจอย่ำงแจ่มแจ้ง เกี่ยวกับทรัพย์สิน
เงินทองของคริ สตจักร คือในฐำนะที่ท่ำนเป็ นศิษยำภิบำล ท่ำนจงอย่ำรับหน้ำที่ในกำรเก็บหรื อแจก
จ่ำยเงินสดของคริ สตจักร เพรำะหำกเหรัญญิกเกิดกำรบกพร่ องในกำรเก็บรักษำเงิน ทำให้เงินของ
คริ สตจักรหำยไป 50 บำท สมำชิกของคริ สตจักรอำจหำทำงแก้ไขได้ โดยที่เหรัญญิกไม่ตอ้ งรับควำม
เสี ยหำยมำกเกินไปนัก แต่หำกศิษยำภิบำลเองเกิดกำรบกพร่ องในด้ำนเงิน ทำให้สมำชิกสงสัยว่ำ เขำ
ยักยอก หรื อใช้เงินของคริ สตจักรอย่ำงไม่ถูกต้องเพียง 50 สตำงค์ ชื่อเสี ยงของศิษยำภิบำลก็จะถูกทำลำย
อย่ำงย่อยยับ และกำรรับใช้พระเจ้ำของเขำจะได้รับควำมกระทบกระเทือนอย่ำงที่สุด
ฉะนั้น จงเป็ นคนฉลำด อย่ำแตะต้องเงินทองของคริ สตจักร และจงแต่งตั้งเหรัญญิกที่คริ สตจักร
ไว้วำงใจ รับผิดชอบใจกำรดูแลรักษำทรัพย์สินเงินทองของคริ สตจักร
ทั้งนี้ มิได้หมำยควำมว่ำ ศิษยำภิบำลไม่ตอ้ งเอำใจใส่ เรื่ องกำรเงินของคริ สตจักรเลย ท่ำนมี
หน้ำที่สำคัญเกี่ยวกับเงินของคริ สตจักรอย่ำงน้อยสองอย่ำง คือ
1. ศิษยำภิบำลจะต้องทรำบสถำนกำรเงินของคริ สตจักรเป็ นอย่ำงดี ว่ำกำรรับ กำรจ่ำยของ
คริ สตจักรเป็ นอย่ำงไรคริ สตจักรมีเงินเหลือหรื อเงินขำด มำกน้อยเพียงใด ฯลฯ
2. ศิษยำภิบำลต้องรับหน้ำที่ฝึกสอนสมำชิก หรื อเหรัญญิกให้รู้จกั รักษำเงินทองคริ สตจักร โดย
สอนให้ทำบัญชี อย่ำงง่ำย ๆ ออกใบเสร็ จ เก็บใบเสร็ จ เป็ นต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ คริ สตจักรที่อยูใ่ น
ชนบท ซึ่ งมีสมำชิกที่ไม่มีควำมรู ้ในกำรทำบัญชีเลยศิษยำภิบำลจะต้องเอำใจใส่ ในเรื่ องนี้เป็ นพิเศษ
สมุดบัญชีของคริ สตจักรเป็ นแบบง่ำย ๆ และธรรมดำที่สุดเท่ำที่จะเป็ นได้ เนื่ องจำกในพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์มีระบบกำรทำบัญชีเป็ นรำยสัปดำห์ ดังปรำกิใน 1 โคริ นธ์ 16:1 ซึ่งอัครสำวกเปำโล
แนะนำให้คริ สตจักร รวบรวมเงินถวำยในทุกอำทิตย์ และเนื่องจำกกำรทำบัญชีแบบรำยสัปดำห์ มี
โอกำสผิดพลำดน้อยกว่ำบัญชีรำยเดือน คริ สตจักรทัว่ ไป จึงนิยมทำบัญชีแบบรำยสัปดำห์
จำกตัวอย่ำงบัญชีง่ำย ๆ ต่อไปนี้ ท่ำนจะเห็นข้อเท็จจริ ง 4 ประกำร คือ เงินสดที่มีอยู่ รำยรับ
รำยจ่ำย และเงินสดที่เหลือ (ดูช่องสรุ ปของบัญชี )
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ในช่องรำยรับ ท่ำนควรแสดงรำยกำรต่ำง ๆ อย่ำงละเอียด เช่น เงินถวำยจำกกำรประชุม
นมัสกำร เงินถวำยจำกรวีวำรศึกษำ เงินถวำยสร้ำงโบสถ์ (ถ้ำมี) คริ สตจักรบำงแห่งจำแนกเงินถวำยสิ บ
ลดออกจำกเงินถวำยนมัสกำร และยังบันทึกชื่อผูถ้ วำยสิ บลดด้วย
ตัวอย่ำงบัญชีรับจ่ำยของ คริ สตจักร (แบบง่ำย ๆ)
บัญชี รับ-จ่ำย ประจำสัปดำห์ที่ 3 วันอำทิตย์ ที่ 21 ถึบวันเสำร์ที่ 27 กรกฎำคม 1971

จำนวนเงิน

รำยจ่ำย

จำนวนเงิน

สรุ ป

บำท

ส

บำท

สต

เงินเดือนศิษ
ยำ-ภิบำล
ใบปลิว
ค่ำซ่อมแซม
โบสถ์
ถวำยสภำ
คริ สตจักร
ค่ำเดินทำงศิษ
ยำภิบำล

150

-

20
15

-

0รำยจ่ำย

200

จำนวนเงิน

รำยรับ

กำรถวำย
ทรัพย์สินรวีวำร
ศึกษำ
กำรถวำย
ทรัพย์สิน
ประชุมนมัสกำร
กำรถวำยสิ บลด
ถวำยพิเศษ

รวมรับ

ต
25

20

112

50

215
10

25
0

358

5
10

ยอดเงินเหลือจำก
สัปดำห์ก่อน
รำยรับประจำสัปดำห์
นี้
รวมรวบรับทั้งสิ้ น
หักค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
คงเหลือ
เงินสดทั้งหมด
จำกเงินสดทั้งสิ้ น
จำนวนเงินที่ตอ้ งใช้
600 75
เหลือเงิน
1,207 50

บำท

สต

1,250
358
1,608
200

25
25
00

1,808

25

00

ในช่องรำยจ่ำย ก็ควรแสดงละเอียดต่ำง ๆ เช่นเงินเดือนของศิษยำภิบำล เงินถวำยสภำ (ถ้ำมี) ค่ำ
ซ่อมแซมโบสถ์ค่ำกระดำษ เงินช่วยเหลือคริ สตจักรอื่น ๆ เหรัญญิกควรมีใบเสร็ จใบจ่ำยหรื อหลักฐำน
อื่น ๆ ที่ยนื ยันรำยจ่ำยทุกอย่ำงในบัญชีเขำไม่ควรชำระเงินสำหรับรำยกำรใด ๆ ที่ไม่ได้รับกำรมอบหมำย
อย่ำงถูกต้องจำกกรรมกำรบริ หำรของคริ สตจักร
ในช่องสรุ ป ได้แสดงรำยกำร 4 อย่ำง คือ
1. จำนวนเงินทั้งสิ้ นที่เหลือจำกอำทิตย์ก่อน
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2. จำนวนรำยรับในสัปดำห์ที่ผำ่ นมำ ตั้งแต่วนั อำทิตย์ก่อนถึงวันเสำร์
3. รำยจ่ำยทั้งสิ้ นประจำสัปดำห์
4. เงินที่เหลือจำกกำรหักค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้ นแล้ว
จำกเงินสดที่เหลือนั้น มีช่องสี่ เหลี่ยมเล็ก ๆ อีกช่องหนึ่งแสดงถึงเงินที่จำเป็ นต้องกำรใช้ใน
สัปดำห์น้ นั เงินสำหรับประกำศ ฯ ซ่อมแซม สำหรับศิษยำภิบำล ฯลฯ และเงินที่ไม่จำเป็ นต้องใช้ ที่ทำ
เช่นนั้น เพื่อช่วยให้เหรัญญิกทรำบว่ำ คริ สตจักรมีเงินเหลือที่แท้จริ งจำนวนเท่ำไร
เหรัญญิกควรเก็บเงินสดไว้กบั ตัวบ้ำง สำหรับใช้จ่ำยรำยกำรเบ็ดเตล็ดของคริ สตจักร และเขำ
ควรเก็บเงินของพระเจ้ำอย่ำงดีที่สุด เพรำะนี่เป็ นหน้ำที่อนั ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งเขำได้รับมอบหมำยจำกพระเจ้ำ
แต่เพื่อให้เขำพ้นจำกข้อครหำนินทำ ซึ่ งอำจมีข้ ึนคริ สตจักร ควรแต่งตั้ง เลขำ ฯ ฝ่ ำยกำรเงินอีกคนหนึ่ง
เพื่อช่วยเหรัญญิกนับเงิน และบันทึกรำยรับจำกกำรถวำยทรัพย์ทุกอำทิตย์หำกเหรัญญิกได้รับเงินสด
ทั้งสิ้ นมำกกว่ำ 200 บำทขึ้นไป และหำกมีธนำคำร หรื อธนำคำรออมสิ นซึ่ งเขำสำมำรถฝำกเงินได้ เขำ
ควรฝำกเงินที่เกินจำก 200 บำทนั้นไว้ในธนำคำร ในนำมของคริ สตจักร เพื่อป้ องกันควำมเสี ยหำย
เนื่องจำกอัคคีภยั หรื อกำรโจรกรรม เหรัญญิกควรมีควำมเคร่ งครัดที่สุดในกำรจ่ำยเงิน เขำจะต้องไม่
อนุญำตให้ผใู้ ดยืมหรื อนำเงินไปใช้ในทำงอื่น ซึ่ งมิได้บ่งไว้ในระเบียบกำร หรื อในข้อตกลงของ
คริ สตจักร ไม่วำ่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
นอกจำกบันทึกรำยงำนเกี่ยวกับกำรเงินของคริ สตจักรแล้วยังมีรำยงำนอื่น ๆ ที่จำเป็ นสำหรับ
คริ สตจักรที่มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ดี รำยงำนเหล่ำนี้ ส่ วนมำก ศิษยำภิบำลสำมำรถเก็บรักษำไว้เป็ น
ส่ วนตัวได้ เช่นสมุดรำยชื่อสมำชิกคริ สตจักร บันทึกรำยชื่อของคู่สมรส บันทึกเกี่ยวกับกำรเยีย่ มเยียน
รำยงำนกำรบันทึกของรวีวำรศึกษำ บันทึกกำรเทศนำ ฯลฯ

สมุดรายชื่อสมาชิกคริสตจักร
คริ สตจักรควรพยำยำมทุกวิถีทำง ทำบัญชีรำยชื่อคริ สตสมำชิกที่ทนั สมัย และละเอียดถี่ถว้ น
ที่สุด เพรำะสมำชิกทุกคนต้องกำรเห็นว่ำ เขำเป็ นสมำชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรที่เขำสังกัดอยู่ บัญชี
รำยชื่อสมำชิกคริ สตจักรมีรำยกำรบันทึกดังต่อไปนี้
1. ชื่อ และนำมสกุลของสมำชิก
2. วัน เดือน ปี เกิด
3.วันรับเข้ำเป็ นสมำชิก
4. วิธีเข้ำเป็ นสมำชิก โดยกำรรับศีลบัพติศมำ หรื อโดยกำรย้ำยไปมำจำกคริ สตจักรอื่น
5. ถ้ำถอนรำยชื่อสมำชิกออกจำกบัญชี จงบอกเหตุผลที่ถอน (เนื่องจำกย้ำยสถำนที่อยู่ หรื อ
เสี ยชีวติ หรื อได้รับกำรขอร้องให้ถอนชื่อออก เพรำะฝ่ ำฝื นกฎคริ สตจักร)
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6. วัน เดือน ปี ที่ถอนชื่อสมำชิกออก
คริ สตจักรอำจจัดทำบัตรสมำชิก โดยใช้กระดำษแข็งขนำด 3 คูณ 5 นิ้ว พิมพ์ ชื่ อ และสถำนที่ต้ งั
ของคริ สตจักร ชื่อและที่อยูข่ องสมำชิก และลำยเซ็นของศิษยำภิบำล แล้วแจกบัตรนี้ให้แก่สมำชิกทุกปี
เป็ นกำรแสดงให้สมำชิกรู ้วำ่ คริ สตจักรสนใจเขำและเขำเป็ นส่ วนหนึ่งของคริ สตจักร

บันทึกการรับศีลบัพติศมา
คริ สตจักรควรมีสมุดบันทึก จดรำยละเอียดต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรรับศีลของสมำชิก เช่น
1. ชื่อและนำมสกุล
2. วัน เดือน ปี เกิด
3. สถำนที่สมำชิกรับศีล
4. ผูป้ ระกอบพิธี
5. พยำน (ถ้ำมี)

สมุดบันทึกสาหรับการถวายบุตร
มีลกั ษณะคล้ำยกับสมุดบันทึกกำรรับศีลบัพติศมำ แต่ให้ใส่ ชื่อ และนำมสกุลของบิดำ
มำรดำด้วย

บันทึกสาหรับคู่สมรส
ศิษยำภิบำลควรมีรำยชื่อของคู่สมรส ซึ่ งเขำเป็ นผูป้ ระกอบพิธี ในสมุดบันทึกควรมีรำยละเอียด
เกี่ยวกับ วัน เดือน ปี และเวลำที่ทำพิธี ชื่อและนำมสกุลของจ้ำวป่ ำว และเจ้ำสำว วัน เดือน ปี เกิด ของ
เขำทั้งสอง พยำน และหมำยเลขทะเบียนสมรส
สำหรับบันทึกอื่น ๆ ส่ วนมำก ศิษยำภิบำลมอบให้เป็ นสมบัติของคริ ตสจักร เมื่อศิษยำภิบำลย้ำย
ไปอยูท่ ี่อื่น แต่บนั ทึกเกี่ยวกับคู่สมรสที่ศิษยำภิบำลเป็ นผูป้ ระกอบพิธีให้น้ นั เขำจะต้องเก็บรักษำไว้กบั
ตัวเสมอ

บันทึกเกีย่ วกับการเยีย่ มเยียน
บันทึกเกี่ยวกับกำรเยีย่ มเยียนสมำชิกคริ สตจักร จะเป็ นประโยชน์แก่ศิษยำภิบำลมำก
ในด้ำนหนึ่งของบัตรเยีย่ มเยียน นอกจำกจดชื่อ ที่อยูข่ องสมำชิกแล้ว ท่ำนควรจดชื่อและอำยุ
ของสมำชิกทุกคนในครอบครัวนั้นด้วย ในอีกด้ำนหนึ่ง ท่ำนควรจดวันที่ ที่ท่ำนเยีย่ มเยียนพร้อมทั้ง
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ข้อควำมสั้น ๆ ที่กล่ำวถึงระหว่ำงกำรเยีย่ มเยียน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เมื่อท่ำนเป็ นศิษยำภิบำลในสถำนที่
ใหม่ ๆ บันทึกนี้จะเป็ นประโยชน์แก่ท่ำนมำก

บันทึกเกีย่ วกับวรีวารศึกษาและการประชุมอืน่ ๆ
โดยทัว่ ไป แผนกรวีวำรศึกษำของทุกคริ สตจักร มีรำยงำนบันทึกของเขำเอง แต่จะเป็ น
ประโยชน์แก่ศิษยำภิบำลอย่ำงยิง่ หำกเขำทำบันทึกเกี่ยวกับกำรมำของนักเรี ยนรวีวำรศึกษำ
และกำร
ประชุมอธิษฐำนประจำสัปดำห์ ศิษยำภิบำลอำจขอร้องให้คนอื่นช่วยตรวจดูผทู้ ี่ขำดกำรมำโบสถ์ หรื อ
ขอดูบนั ทึกจำกแผนกำรรวีวำรศึกษำ เพื่อว่ำเขำจะสำมำรถเยีย่ มเยียนสมำชิกเหล่ำนั้น ที่ขำดกำรเรี ยนรวีวำรศึกษำ และไม่มำร่ วมประชุมเหล่ำนั้นได้

บันทึกเกีย่ วกับการเทศนา
ศิษยำภิบำลควรทำบันทึก เกี่ยวกับหัวข้อเทศนำและสถำนที่ ที่เขำเทศน์ หำกท่ำนเทศนำใน
สถำนที่แห่งเดียวเป็ นส่ วนมำกท่ำนอำจใช้สมุดพกสำหรับบันทึกเรื่ องที่ท่ำนเทศนำตำมลำดับวันที่ใน
สมุดบันทึกกำรเทศนำของท่ำน ท่ำนควรบันทึก วันที่ ข้อพระธรรม หัวข้อร้องและคำสอนในกำรเทศนำ
แต่ละครั้ง หำกท่ำนเก็บโครงร่ ำงข้อเทศนำซึ่ งท่ำนใช้สำหรับเทศนำ ท่ำนควรมีบตั รใบหนึ่งติดอยูก่ บั คำ
เทศน์น้ นั แสดงถึงวันที่ และสถำนที่ซ่ ึ งท่ำนได้เทศน์เรื่ องนั้น พร้อมทั้งหมำยเหตุดว้ ยว่ำ ผูฟ้ ังมีปิิกิริยำ
อย่ำงไร ท่ำนควรปรับปรุ งคำเทศน์น้ นั อย่ำงไร บันทึกรำยงำนเหล่ำนี้จะป้ องกันไม่ให้ท่ำนเก้อเขิน อัน
เกิดจำกคำเทศน์เรื่ องซ้ ำโดยไม่รู้ตวั นอกจำกนั้น ยังช่วยท่ำนให้เทศนำเรื่ องต่ำง ๆ อย่ำงทัว่ ถึง ทำให้ท่ำน
ไม่เทศน์เรื่ องในวงจำกัด จนละเลยต่อกำรเทศน์เรื่ องสำคัญอื่นในพระคัมภีร์

บันทึกตัวอย่ างเปรียบเทียบ
ตัวอย่ำงเปรี ยบเทียบคำอ้ำงอิง และควำมคิดที่ดีตำ่ ง ๆ มีประโยชน์ต่อกำรเทศนำของท่ำนมำก
ท่ำนควรเก็บและรวบรวมสิ่ งเหล่ำนี้ ให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย วิธีง่ำยที่สุดในกำรเก็บรักษำคือ เขียน
ควำมคิดเป็ นคำเปรี ยบเทียบ และคำอ้ำงอิงต่ำง ๆ ที่ท่ำนพบ ในซองกระดำษขนำด 6 คูณ 9 นิ้ว โดย
จำแนกซองกระดำษเป็ นเรื่ องต่ำง ๆ ซองละ เรื่ อง เช่น เรื่ องคริ สตมำส ควำมเชื่อ ควำมถ่อมตัว ชัยชนะใน
ชีวติ คริ สเตียน กำรถวำยทรัพย์ กำระประกำศ ฯลฯ ในระยะเริ่ มต้นท่ำนอำจจะต้องใช้ซองกำระดำษ
ประมำณ 100 ซอง ซึ่ งท่ำนอำจซื้ อได้ในรำคำที่ไม่แพงนัก ขณะที่ท่ำนอ่ำนหนังสื อ หรื อนิ ตยสำร อำจ
อ่ำนพบ ข้อควำมที่ท่ำนคิดว่ำจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรเทศนำของท่ำน จงตัดข้อควำมนั้นออก หรื อ ลอก
ใส่ กระดำษแผ่นหนึ่ง แล้วใส่ ในซองตำมเรื่ องให้ถูกต้อง เมื่อท่ำนเตรี ยมคำเทศนำ ท่ำนก็สำมำรถหยิบ
ข้อควำมต่ำง ๆ ที่ท่ำนต้องกำรใช้ได้ทนั ที หำกแต่ซองมีขอ้ ควำมต่ำง ๆ มำกเกินไป ท่ำนควรแบ่ง
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ข้อควำมเหล่ำนั้นเป็ นหัวข้อย่อย ๆ เช่น ในซองสำหรับคริ สตมำส ท่ำนควรหำซองใหม่ เขียนชื่อคริ สต
มำสเช่นเดียวกัน แต่แบ่งเป็ นหัวข้อย่อย เช่น คำเทศนำ โปรแกรมสำหรับเด็ก โปรแกรมสำหรับเยำวชน
ละคร ฯลฯ กำรเก็บและรวบรวมควำมคิดเหล่ำนี้ ตำมระบบที่ถูกต้องจะช่วยทุ่นเวลำของท่ำน และช่วย
ให้ท่ำนสำมำรถหำควำมคิดใหม่ ๆ สำหรับใช้ในเวลำเทศนำ
ท่ำนอำจเก็บบันทึกอื่น ๆ ซึ่ งท่ำนคิดว่ำ จะเป็ นประโยชน์แก่ท่ำนเอง แต่สิ่งสำคัญที่ท่ำนต้องจำ
ไว้เสมอ คือบันทึกรำยงำนเหล่ำนี้ ไม่สำมำรถแก้ไขปั ญหำทุกอย่ำง หรื อช่วยท่ำนได้ทุกอย่ำงมันเป็ นเพียง
เครื่ องมือ ที่สำมำรถช่วยท่ำนให้ได้รับควำมสะดวกในงำนต่ำง ๆ เท่ำนั้น ฉะนั้น จงทำบันทึกเหล่ำนี้ ใน
ระบบที่ง่ำยที่สุด แต่มีควำมสมบูรณ์มำกที่สุด
เมื่อท่ำนมีบนั ทึกรำยงำน ที่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และถูกต้อง เพียงแต่อ่ำนดูบนั ทึกของ 2-3 ปี ที่
ผ่ำนมำ ท่ำนจะบอกได้ทนั ทีวำ่ รำยงำนในคริ สตจักรของท่ำนมำกน้อยเพียงใด และโดยอำศัยรำยงำนนี้
จะทำให้ท่ำนมองเห็นข้อบกพร่ อง ซึ่ งท่ำนต้องแก้ไข จุดอันตรำยซึ่ งท่ำนต้องรี บป้ องกัน และจุดเด่นซึ่ ง
ท่ำนควรรักษำ
จงอย่ำให้กำรรับใช้พระเจ้ำของท่ำน ไร้สมรรถภำพ เพรำะเหตุที่ไม่ได้ ทำกำรบันทึกเลย วิธี
เริ่ มต้นที่ดีที่สุด ก็คือ เริ่ มต้นเดี๋ยวนี้

49

บทที่ 10 การประกาศโฆษณาในคริสตจักร
ถ้ำท่ำนสงสัยว่ำ กำรโฆษณำในคริ สตจักรมีควำมจำเป็ นและสำคัญเพียงใด จงพิจำรณำดูกำร
โฆษณำสิ นค้ำของบริ ษทั หรื อห้ำงร้ำนต่ำง ๆ เช่น แป๊ ปซี่ ผงซักฟอกแฟ้ ป ยำสี ฟันคอลเกต นมตรำมะลิ
ฯลฯ ประชำชนทัว่ ไปรู ้จกั สิ นค้ำเหล่ำนี้ จนกลำยเป็ นภำษำส่ วนหนึ่งในชีวติ ประจำวัน ทั้งนี้ก็เนื่องจำก
กำรโฆษณำ
ในกำรโฆษณำทุกอย่ำง เรำต้องนึกถึงควำมมุ่งหมำยของกำรโฆษณำ โดยทัว่ ไป เหตุที่บริ ษทั
ห้ำงร้ำนต่ำง ๆ โฆษณำสิ นค้ำของเขำ ก็เพื่อเรี ยกร้องควำมสนใจจำกประชำชนให้ใช้สินค้ำของเขำ เป็ น
กำรขยำยปริ มำณกำรค้ำของบริ ษทั ห้ำงร้ำนต่ำง ๆ เพรำะต้องกำรกำไรเพิ่มขึ้น แต่โปรดสังเกตดู กำร
โฆษณำสิ นค้ำเหล่ำนั้น บริ ษทั ผูจ้ ำหน่ำยคงไม่ได้หวังว่ำ ในเช้ำวันแรกของกำรโฆษณำจะจำหน่ำยสู งลิบ
ลิ่วขึ้นทันที พวกเขำรู ้วำ่ พวกเขำจะต้องโฆษณำซ้ ำซำก และติดต่อกันหลำยครั้ง ปริ มำณกำรจำหน่ำวยจึง
จะเพิ่มขึ้นตำมลำดับ จนถึงอัตรำที่พวกเขำต้องกำรโฆษณำต้องอำศัยควำมอดทน ตัวอย่ำง เช่น กำร
โฆษณำ ผงซักฟอกแฟ้ ปในระยะแรกของกำรโฆษณำ บริ ษทั ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยผงซักฟอกแฟ้ บอำจ
ได้รับผลตอบแทนเพียงเล็กน้อย แต่กำรโฆษณำคงดำเนินติดต่อกันไปเป็ นเดือน และเป็ นปี จนคนทัว่ ไป
คุน้ เคยกับชื่อ “แฟ้ บ” และมีใจเอียงไปในทำงใช้แฟ้ บ เมื่อเขำต้องกำรซื้ อผงซักฟอก เขำจะนึกถึงแฟ้ บขึ้น
มำทันที ในชนบทบำงแห่ง คนในท้องถิ่น นั้นเรี ยกผงซักฟอกแฟ้ บจนติดปำก จนเรี ยกผงซักฟอกทุก
ชนิดว่ำ แฟ้ บ
ฉะนั้น ควำมมุ่งหมำยในกำรโฆษณำ ไม่วำ่ จะเป็ นโฆษณำสิ นค้ำ หรื อกำรโฆษณำกิจกำรของ
โบสถ์ ต่ำงมีควำมมุ่งหมำยเหมือนกัน คือ ต้องกำรให้สำธำรณชนทรำบถึงสิ่ งที่ท่ำนโฆษณำ และโน้ม
น้ำวจิตใจเขำ ให้มีทศั นะคติที่ดีเกี่ยวกับสิ่ งนั้นเมื่อเรำเข้ำใจควำมมุ่งหมำยของกำรโฆษณำได้ อย่ำง
ถูกต้องแล้วเรำก็พร้อมที่จะพิจำรณำถึงวิธีต่ำง ๆ ในกำรโฆษณำโบสถ์ของเรำ

โดยสถานทีต่ ้งั ของโบสถ์
กำรโฆษณำที่ได้ผลดีที่สุด คือ โดยอำศัยสถำนที่ต้ งั ที่ดีของโบสถ์ และควำมเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย น่ำดึงดูดใจของอำคำรโบสถ์ ตลอดจนบริ เวณโดยรอบ ไม่วำ่ โบสถ์ของท่ำนจะอยูใ่ นเมืองใหญ่
หรื อในหมู่บำ้ นเล็ก ๆ สถำนที่ต้ งั ของโบสถ์มีควำมสำคัญมำก หำกโบสถ์ของท่ำนตั้งอยูท่ ี่ถนนใหญ่ หรื อ
ใกล้ตลำด หรื อสถำนที่มีกำรคมนำคมสะดวก มอเห็นอำคำรโบสถ์ได้อย่ำงแจ่มชัด โบสถ์ของท่ำนก็ยอ่ ม
มีปมเด่นในกำรโฆษณำอยูใ่ นตัว ซึ่ งคิดว่ำเป็ นค่ำโฆษณำได้หลำยพันบำท ไม่วำ่ ใครก็ตำมที่สัญจรผ่ำน
ไปมำที่นนั่ ก็จะรู ้ทนั ทีวำ่ มีโบสถ์ของคริ สเตียนตั้งอยูท่ ี่นนั่
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กำรที่คนผ่ำนไปมำจะรู ้สึกนิยมชมชอบ หรื อไม่ชอบโบสถ์ของท่ำน ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของ
อำคำรโบสถ์ และสิ่ งแวดล้อมของโบสถ์ไม่นอ้ ย หำกสนำมหญ้ำของโบสถ์ข้ ึนรกรุ งรังและมีเศษ
กระดำษกระจัดกระจำยอยูท่ วั่ ไป อำคำรโบสถ์เอียงไปข้ำงหนึ่งแสดงว่ำ ไม่ได้รับกำรเอำใจใส่ เลย ผูท้ ี่
สัญจรไปมำย่อมไม่มีควำมรู ้สึกชอบโบสถ์น้ นั บำงทีอำจรู ้สึกดูหมิ่นเสี ยด้วยซ้ ำ ในทำงตรงข้ำม หำก
โบสถ์ของท่ำนอยูใ่ นสภำพที่เรี ยบร้อย บริ เวณโบสถ์สะอำดสะอ้ำน มีดอกไม้สวยงำมปลูกอยูใ่ นสถำนที่
เหมำะสมแสดงว่ำได้รับกำรเอำใจใส่ อย่ำงดีที่สุด ผูพ้ บเห็นจะรู ้สึกประทับใจ
แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำ คนที่รู้สึกประทับใจต่อควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และควำมสวยงำม
ของโบสถ์ จะมำร่ วมประชุมอยูท่ ี่โบสถ์ของท่ำนทันที อย่ำงไรก็ตำมควำมประทับใจนี้จะช่วยขจัดอคติ
ซึ่ งมีอยูใ่ นจิตใจของเขำ เป็ นกำรเปิ ดช่องทำงทีละเล็กละน้อย ให้เขำมำร่ วมประชุมในอนำคตได้
โดยเหตุที่สภำพของอำคำรโบสถ์และบริ เวณรอบ ๆ โบสถ์มีควำมสำคัญมำก คริ สตจักรจึงไม่
ควรเสี ยดำยเงินที่ใช้สำหรับซ่อมแซม ปรับปรุ งโบสถ์ ในเมื่อมีควำมจำเป็ น

โดยสมาชิก
กำรโฆษณำที่ได้ผลเยีย่ มรองลงมำ ก็คือ โดยอำศัยสมำชิ กในคริ สตจักรของท่ำน โรงงำนผลิต
รถยนต์ แห่งหนึ่ง มีคำโฆษณำ “ท้ำให้สอบถำมคนที่เคยใช้รถนี้” คำพยำนจำกปำกคำต่ำง ๆ มักเป็ นกำร
โฆษณำที่ดี
หำกสมำชิกในคริ สตจักรของท่ำน มีควำมกระตือรื อร้นเพื่อคริ สตจักร และหำกควำมประพฤติ
ของเขำเป็ นเครื่ องสนับสนุ นในสิ่ งที่เขำพูด คนภำยนอกก็จะรู ้สึกสนใจในโบสถ์ของท่ำน
คริ สตสมำชิกทุกคนควรเป็ นเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปิิคม
และเป็ นผูแ้ ทนของคริ สตจักรโดยปริ ยำย
เพรำะไม่มีผใู ้ ดมีคุณสมบัติเหมำะสมยิง่ กว่ำสมำชิกของคริ สตจักร ในกำรบอกให้คนอื่นทรำบถึงควำมดี
ต่ำง ๆ ในโบสถ์ของเขำ หำกสมำชิกได้รับพระพรทำงด้ำนวิญญำณจิตจำกกำรประชุมร่ วมกัน และได้รับ
กำรหนุนใจกำรเพิ่มเติมกำลังจำกโบสถ์ของเขำเสมอ เขำก็ควรแนะนำให้คนอื่นไปร่ วมประชุมที่โบสถ์
ของเขำ โดยถือว่ำ กำรโฆษณำโบสถ์ไม่เพียงแต่เป็ นหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของคริ สตจักร โดยตรงเท่ำนั้น
หำกยังเป็ นสิ ทธิ์ พิเศษและเกียรติยศของเขำเองด้วย

โดยการใช้ บัตรเล็ก ๆ
คริ สตจักรหลำยแห่ง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ คริ สตจักรที่อยูใ่ นเมืองใหญ่ ๆ มักจัดพิมพ์บตั รเล็ก ๆ
ซึ่ งมีขอ้ ควำมกล่ำวถึง ชื่อสถำนที่ต้ งั ของคริ สตจักร กำหนดเวลำประชุมกิจกรรมต่ำง ๆ ของคริ สตจักร
และชื่อของศิษยำภิบำล สมำชิกทุกคนสมำรถนำบัตรเล็ก ๆ นี้ติดตัวได้โดยสะดวก เมื่อพบคนที่สนใจ
เกี่ยวกับเรื่ องทำงวิญญำณจิต หรื อสนใจอยำกจะไปร่ วมประชุมในโบสถ์ก็มอบบัตรเชิญนี้ให้แก่เขำ
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โดยศิษยาภิบาลเอง
โดยฐำนะแล้วศิษยำภิบำลย่อมเป็ นผูโ้ ฆษณำโบสถ์ของตนไปในตัว ไม่วำ่ ท่ำนจะไปที่ใด คนที่
รู ้สึกท่ำนจะนึกถึงคริ สตจักรซึ่ งท่ำนประจำอยู่ และคนที่อยำกจะไปประชุมในโบสถ์ของท่ำนก็รู้วำ่ เขำ
จะได้ฟังคำเทศนำของท่ำน เพรำะท่ำนเป็ นผูป้ ระกอบพิธีสมรส ทำพิธีถวำยบุตร ทำพิธีศีลบัพติศมำ และ
ประกอบพิธีฝังศพของคริ สเตียน คนทัว่ ไปจึงสนใจในตัวท่ำน หำกคุณลักษณะ กำรประพฤติ ตลอดจน
กิริยำท่ำทำงของท่ำน เป็ นที่ประทับใจของผูพ้ บเห็น เขำเหล่ำนั้นก็จะสนใจในโบสถ์ของท่ำนในฐำนะที่
ท่ำนเป็ นผูร้ ับผิดชอบโบสถ์ หำกผูท้ ี่พบเห็นท่ำนรู ้สึกไม่พึงพอใจในตัวท่ำน ก็เป็ นกำรยำกที่จะให้เขำเข้ำ
โบสถ์ของท่ำน
ภำษิตบทหนึ่งกล่ำวว่ำ ควำมประทับใจครั้งแรกที่ได้รับมักสร้ำงควำมซำบซึ้ งตรึ งใจได้นำน
ที่สุด สิ่ งแรกที่จะสร้ำงควำมประทับใจให้แก่คนอื่น คือร่ ำงกำยและกำรแต่งตัวของท่ำนเป็ นต้นว่ำ เครื่ อง
แต่งกำยของท่ำนสะอำด สุ ภำพเรี ยบร้อยหรื อไม่รองเท้ำของท่ำนขัดเป็ นเงำเสมอหรื อไม่ ผมเผ้ำของท่ำน
ฟันของท่ำน ใบหน้ำ เล็บมือ ของท่ำนเป็ นอย่ำงไร ท่ำนกระปรี้ กระเปร่ ำมีลกั ษณะเป็ นคนที่น่ำนับถือ
ไว้วำงใจไหม หรื อว่ำท่ำนมีลกั ษณะเซื่ อมซึ ม หงอยเหงำตลอดเวลำ ท่ำนมักยิม้ เสมอหรื อหน้ำย่น
ตลอดเวลำ ท่ำทำงของท่ำนแสดงออกถึงควำมเป็ นมิตร หรื อควำมหมำงเมินกับผูอ้ ื่น เจ้ำหน้ำที่แผนก
เดินตลำดหรื อแผนกจำหน่ำยของบริ ษทั ห้ำงร้ำน มักจะได้รับกำรเตือนให้ระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่ งเหล่ำนี้
ท่ำนกำลังจำหน่ำยสิ่ งที่สำคัญและมีค่ำยิง่ กว่ำ รถยนต์ ตูเ้ ย็น หรื อสิ นค้ำทุกอย่ำงในโลก ท่ำนจึงควร
ระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็ นสองเท่ำ
ท่ำนก็คงระลึกได้เสมอว่ำ อุปนิสัย ใจคอ ของท่ำนจะต้องเหมือนกับพระเยซูคริ สต์เสมอ พระ
เยซูคริ สต์ทรงมีจิตใจกว้ำงขวำง มีควำมห่วงใยในคนอื่น ทรงสุ ภำพอ่อนโยน มีมำรยำทอันดีงำม และ
ทรงปรำรถนำที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่น ท่ำนจึงควรมีคุณสมบัติเหล่ำนี้
วิธีกำรโฆษณำที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ล้วนเป็ นกำรโฆษณำที่ไม่ตอ้ งลงทุนมำกนัก และท่ำนไม่
ต้องเสี ยค่ำโฆษณำเลย ต่อไปเรำจะพิจำรณำถึงกำรโฆษณำซึ่ งต้องลงทุนและเสี ยค่ำใช้จ่ำยบ้ำง

โดยการใช้ ใบปลิวและใบโฆษณา
ใบปลิวที่ใช้ในโบสถ์มีขนำดหลำยอย่ำง ท่ำนอำจใช้กระดำษขนำด 6 คูณ 9 นิ้ว และพิมพ์
ข้อควำมเพียงด้ำนเดียวหรื อใช้บตั รแข็ง ขนำด 3 คูณ 5 นิ้ว พิมพ์ขอ้ ควำมทั้งสองด้ำนโดยเฉพำะอย่ำงยิง่
เมื่อจัดกำรประชุมพิเศษที่ในโบสถ์ เช่น ประชุมประกำศพระกิตติคุณ กำรประชุมฟื้ นฟู ใบปลิวเหล่ำนี้
จะเป็ นประโยชน์ในกำรโฆษณำมำก หำกผูท้ ี่แจกใบโฆษณำเชิญผูท้ ี่รับเป็ นส่ วนตัวซ้ ำอีกครั้งหนึ่ง ก็จะ
ทำให้กำรโฆษณำได้ผลมำกยิง่ ขึ้น
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เมื่อพิมพ์ใบโฆษณำเหล่ำนี้ จงใช้กระดำษที่ดี และพิมพ์อย่ำงประณี ตบรรจงที่สุด หำกคริ สตจักร
มีทุนพอที่จะจ้ำงโรงพิมพ์พิมพ์ใบโฆษณำ จงเข้มงวดกวดขันกับผูพ้ ิมพ์ เพื่อให้กำรพิมพ์มีคุณภำพดี และ
หำกท่ำนสำมำรถสอดรู ปภำพในใบปลิวได้ เช่น รู ปภำพของนักเทศน์ จะทำให้ใบโฆษณำของท่ำน
ดึงดูดควำมสนใจได้มำกยิง่ ขึ้น จงอย่ำเสี ยดำยเงินทอง ในกำรพิมพ์ใบปลิวที่มีคุณภำพดี ทั้งนี้รวมถึงกำร
ใช้กระดำษที่ดี และกำรพิมพ์ที่ประณี ตด้วย เพรำะกำรลงทุนพิมพ์ แต่ละครั้ง ค่ำใช้จ่ำย ไม่แตกต่ำงกัน
เท่ำใดนัก แต่ผลที่ได้จำกกำรโฆษณำระหว่ำงกำรใช้ใบปลิวที่มีคุณภำพดี กับใบปลิวคุณภำพเลวนั้น
ต่ำงกันมำกทีเดียว

โดยทางหนังสื อพิมพ์
กำรโฆษณำโดยวิธีน้ ี ตอ้ งเสี ยค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงแพงและคริ สตจักรใหญ่ ๆ หรื อองค์กำรที่ใหญ่
ๆ เท่ำนั้น จึงจะโฆษณำคริ สตจักรของเขำทำงหนังสื อพิมพ์ได้ แต่หำกคริ สตจักรของท่ำนมีงำนหรื อ
กิจกรรมพิเศษ ซึ่ งท่ำนต้องกำรให้ประชำชนทรำบอย่ำงกว้ำงขวำงกำรโฆษณำทำงหนังสื อพิมพ์ก็จะได้ดี
ยิง่ ค่ำโฆษณำทำงหนังสื อพิมพ์จะมำกน้อยเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของหนังสื อพิมพ์ จำนวนจำหน่ำยของ
หนังสื อพิมพ์แต่ละฉบับ และกำรตกลงของทั้งสองฝ่ ำย ทำงที่ดีคริ สตจักรที่ยงั ไม่มีประสบกำรณ์ในกำร
โฆษณำทำงหนังสื อพิมพ์เลย ควรปรึ กษำหำรื อกับคริ สเตียนที่มีควำมรู ้ดำ้ นนี้ จะช่วยให้กำรตกลงค่ำ
โฆษณำได้ถูกยิง่ ขึ้น

โดยทางวิทยุกระจายเสี ยง
กำรโฆษณำทำงวิทยุ ต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยแพงมำก เว้นแต่สถำนีวทิ ยุทอ้ งถิ่นบำงแห่งซึ่ งท่ำนรู ้จกั ดี
อำจยินดีช่วยโฆษณำให้ท่ำนอย่ำงสั้น ๆ โดยไม่คิดค่ำป่ วยกำรแต่อย่ำงใด โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ สถำนี
ท้องถิ่นซึ่งมีรำยกำรวิทยุของคริ สเตียน ท่ำนอำจจะขอร้องผูจ้ ดั ทำรำยกำร สอดแทรกคำประกำศสั้น ๆ
ให้ เป็ นครั้งครำว คริ สตจักรบำงแห่งที่มีทุนทรัพย์พอ อำจซื้ อเวลำจำกสถำนีวทิ ยุ อำทิตย์ละครั้ง ออก
รำยกำรของคริ สตจักรเอง โดยมีรำยกำรเพลง ข้อคิดจำกพระคัมภีร์ คำประกำศ ฯลฯ ซึ่ งเป็ นกำรโฆษณำ
ที่ดีเยีย่ ม
ก่อนจบบทนี้ อยำกจะเตือนให้ท่ำนระลึกถึงสิ่ งสำคัญสองประกำร
ประการแรก ไม่วำ่ จะเป็ นกำรประกำศโฆษณำชนิ ดใดจงกระทำอย่ำงสม่ำเสมอ หำกท่ำนคิดจะ
โฆษณำโดยที่ท่ำนต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยสู ง
ก็จงรอจนกว่ำคริ สตจักรของท่ำนมีทุนรองเพียงพอและควร
โฆษณำเป็ นกำรทดลองสักระยะเวลำหนึ่งก่อน จึงเริ่ มต้นอย่ำงจริ งจัง ในระยะแรกของกำรโฆษณำ
อำจจะได้ผลน้อยแต่เมื่อโฆษณำนำนวันเข้ำ ก็จะได้ผลมำกขึ้นตำมลำดับ
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ประการที่สอง จงเน้นและเอำใจจดจ่อ ต่อกำรโฆษณำที่ใช้ทุนน้อยหรื อไม่ตอ้ งเสี ยค่ำใช้จ่ำยเลย
ได้แก่ สภำพของอำคำรโบสถ์และบริ เวณล้อมรอบ ควำมกระตือรื อร้นของคริ สตสมำชิก กิริยำท่ำทำง
กำรแต่งกำย และอุปนิสัยของท่ำน หรื อกำรโฆษณำโดยวิธีอื่น ๆ ซึ่งใช้ได้ผลดีและทุนทรัพย์ เล็กน้อย
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บทที่ 11 เมือ่ มีความตายเกิดขึน้
สมำชิกคนหนึ่งของคริ สตจักร เดินเข้ำมำในบ้ำนของศิษยำภิบำลด้วยท่ำทำงที่รุกรี้ รุกรน และ
พูดกับศิษยำภิบำลด้วยเสี ยงที่สั่นเครื อว่ำ “คุณรู ้จกั ป้ ำแฉล้มใช่ไหมครับ”
“ป้ ำแฉล้มในโบสถ์ของเรำหรื อครับ ผมรู ้จกั ดี เกิดอะไรขึ้นหรื อ”
“ครับ ผมคิดว่ำ ป้ ำแฉล้มจะตำยในไม่กี่นำทีน้ ี มีคนนำส่ งไปโรงพยำบำลแล้ว เชิ ญไปดูหน่อย
เถอะครับ”
สมำชิกซึ่งเป็ นญำติของป้ ำแฉล้ม เดินนำหน้ำพำศิษยำภิบำลเข้ำไปในโรงพยำบำล ผ่ำนห้องพัก
ของคนป่ วยหลำยห้องได้กลิ่นยำฆ่ำเชื้ อโรคตลบไปทัว่ จนกระทัง่ มำถึงห้องพิเศษ สำหรับคนไข้อำกำร
หนัก เมื่อเปิ ดประตูเข้ำไป เห็นนำยแพทย์และนำงพยำบำลยืนถ้อมเตียงคนป่ วยอยู่ และกำลังปิิบตั ิ
หน้ำที่ อย่ำงขมักเขม้น เพื่อช่วยคนไข้รำยนี้ มองเพียงครั้งเดียวก็รู้วำ่ คนป่ วยนั้นคือป้ ำแฉล้ม ศิษยำภิบำล
เดินเข้ำไปใกล้เตียง เห็นป้ ำแฉล้มหลับตำสนิท หำยใจถี่และแรง ที่ขอ้ มือมีเข็มเสี ยบติดอยู่ และมีท่อยำง
เล็ก ๆ ต่อจำกเข็มนั้นขึ้นไปสู่ ขวดน้ ำเกลือ ซึ่ งแขวนอยูข่ ำ้ งเตียง
ทำงหัวเตียงนอน บุตรสำวคนโตของป้ ำแฉล้มยืนเฝ้ ำอยูด่ ว้ ยควำมเป็ นทุกข์กงั วลใจ ดวงตำทั้ง
สองข้ำงแดงก่ำ เปี ยกชุ่มด้วยน้ ำตำ ที่ทำ้ ยเตียง ญำติสนิทอีกคนหนึ่งยืนอยูด่ ว้ ยสี หน้ำที่แสดงควำมหมด
หวัง และเศร้ำใจ
ดวงตำทุกคู่จอ้ งดูที่ใบหน้ำของคนป่ วย ซึ่ งแน่นิ่งไม่ไหวติง ทุกคนเงียบกริ บ ได้ยินแต่เสี ยง
สะอื้นของบุตรสำว ซึ งไม่สำมำรถถอดกลั้นไว้ได้
เมื่อนำยแพทย์เฝ้ ำดูอำกำรอย่ำงใกล้ชิด ฟังกำรเต้นของชีพจรด้วยเครื่ องฟัง ครู่ หนึ่งก็สั่งให้ผชู ้ ่วย
เอำอ๊อกซิ เจนเข้ำมำ และยอกให้นำงพยำบำลติดตั้งเครื่ องมือ สำหรับช่วยหำยใจให้แก่คนป่ วย และฉี ดยำ
กระตุน้ ประสำท เพื่อช่วยระบบกำรหมุนเวียนของโลหิ ต บรรยำกำศในขณะนั้น ดูเคร่ งเครี ยดและวังเวง
อย่ำงไรชอบกล เสี ยงหำยใจของป้ ำแฉล้มคงอ่อนลงตำมลำดับ และเสี ยงสะอื้นของบุตรสำวดังถี่ข้ ึน
แทนที่
ในฐำนะที่ท่ำนเป็ นศิษยำภิบำล และอยูท่ ่ำมกลำงเหตุกำรณ์น้ นั ถึงแม้วำ่ ท่ำนจะทำอะไรหรื อพูด
อะไรไม่ได้ ไม่มีสภำวะใดที่ทำให้มนุษย์รู้สึกผิดหวังมำกเท่ำกับ ขณะที่กำลังเผชิญกับควำมตำย
อ๊อกซิเจน เข็มฉี ดยำ น้ ำเกลือ ควำมสำมำรถของนำยแพทย์และนำงพยำบำลทั้งหมดเหล่ำนี้ ไม่สำมำรถ
ช่วยอะไรได้แต่ศิษยำภิบำลต้องจำไว้เสมอว่ำ ขณะที่เขำกำลังยืนอยูท่ ่ำมกลำงหุ บเขำแห่งควำมมรณะนั้น
เขำมิได้อยูท่ ี่นนั่ แต่ลำพัง
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หำกคนป่ วยที่กำลังจะสิ้ นใจ ยังมีสติดีอยู่ ท่ำนก็มีโอกำสช่วยเหลือทำงด้ำนจิตวิญญำณ ทั้งคนที่
กำลังจะตำยและคนที่มีชีวติ อยู่ หำกคนที่กำลังจะตำยเป็ นคริ สเตียน ที่กลับไปบังเกิดใหม่แล้วอย่ำง
แท้จริ ง ศิษยำภิบำลไมจำเป็ นต้องพูดอะไรมำกนัก เพียงแต่ให้คนป่ วยรู ้วำ่ ท่ำนอยูใ่ กล้เขำตลอดเวลำ ก็
เป็ นกำลังใจแก่คนป่ วยอย่ำงมำกแล้ว โดยทัว่ ไป ศิษยำภิบำลจะอ่ำนพระวจนะของพระเจ้ำที่เหมำะสม
เป็ นกำรหนุนใจให้คนป่ วยไว้วำงใจพระเจ้ำ ช่วยให้เขำมีควำมเชื่อและมัน่ ใจว่ำ พระเยซูคริ สต์ทรงอยู่
ใกล้ และคอยช่วยเหลืออยูต่ ลอดเวลำ โดยไม่ตอ้ งเน้นถึงเรื่ องควำมตำย และไม่จำเป็ นต้องให้คนป่ วย
ทรำบว่ำ เขำกำลังจะตำย หลังจำกนั้น ท่ำนอำจอธิ ษฐำนเผือ่ กำรป่ วย ขอให้พระเจ้ำทรงสถิตอยูใ่ กล้เขำ
ในเวลำที่เขำต้องกำรพระองค์เช่นนี้
หำกคนป่ วยที่กำลังสิ้ นใจ ยังไม่ได้รับควำมรอด ศิษยำภิบำลก็ตอ้ งทำหน้ำที่ อันฉุ กเฉิ นในวำระ
นั้น แต่ส่วนมำกนำยแพทย์ไม่อยำกให้คนป่ วยรู ้วำ่ เขำกำลังจะตำย เพรำะกลัวว่ำคนป่ วยจะตกใจ
จนเกินไป ทำให้สถำนกำรณ์เลยร้ำยลงกว่ำที่ควรบำงครั้ง นำยแพทย์ถึงกับต้องโกหกคนป่ วย และ
ปลอบใจเขำเพื่อให้เขำมีกำลังใจมำกขึ้น กระนั้นก็ตำม ในฐำนะที่ท่ำนเป็ นศิษยำภิบำล ท่ำนรู ้วำ่ ควำม
ตำยเป็ นกำรชี้ขำดอนำคตชัว่ นิรันดร์ ของเขำ ท่ำนมีโอกำสครั้งสุ ดท้ำย ที่จะช่วยจิตวิญญำณซึ่ งกำลังจะ
ออกจำกร่ ำงนี้ ท่ำนจึงไม่ควรกระทำสิ่ งใด ซึ่ งเป็ นกำรหลอกลวงคนป่ วย แต่ควรใช้สติปัญญำซึ่ งพระเจ้ำ
ประทำนให้ ชี้แจงให้คนป่ วยทรำบถึงควำมจำเป็ นที่เขำจะต้องตัดสิ นใจ ต้อนรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดของเขำในเวลำนั้น แม้วำ่ ผูท้ ี่ใกล้จะสิ้ นใจมีเวลำน้อยมำก ที่จะกลับใจอย่ำงแท้จริ งได้ท่ำนก็
ไม่ควรท้อถอยหรื อเลิกล้มควำมพยำยำมไป จงพยำยำมจนสุ ดควำมสำมำรถ แต่ในบำงกรณี ท่ำนอำจไม่
มีโอกำส ได้เป็ นพยำนต่อคนป่ วยเลยก็ได้ ดังเช่น กรณี ของป้ ำแฉล้ม เป็ นต้น เพรำะคนป่ วยอยูใ่ นขั้น
หมดสติ ก่อนสิ้ นใจ ฉะนั้นเมื่อพระเจ้ำประทำนโอกำสและเวลำให้ จงพยำยำมนำคนป่ วยนั้นมำเชื่ อพระ
เยซูคริ สต์ แทนที่จะเพิกเฉยไม่ทำอะไรเลย มิฉะนั้นท่ำนอำจถูกกล่ำวหำในวันพิพำกษำพระเจ้ำ
สำหรับผูท้ ี่ยงั มีชีวติ อยู่ ได้แก่ครอบครัวของผูท้ ี่กำลังจะสิ้ นใจ ญำติและมิตรสหำยของเขำ ศิษ
ยำภิบำลมีหน้ำที่ช่วยเหลือพวกเขำ สำมประกำร คือ
1. ช่วยปลอบโยนให้เขำคลำยควำมเศร้ำโศก เพื่อให้เขำสำมำรถคุมสติ สัมปชัญญะของตัวเอง
ได้ ไม่ทำสิ่ งใดให้เป็ นที่เดือดร้อนแก่ผอู ้ ื่น และตัวเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ สตรี ซ่ ึ งอยูต่ ่อหน้ำที่ใกล้จะ
สิ้ นใจ อำจจะควบคุมสติอำรมณ์ไม่ได้ ร้องไห้เสี ยงดัง และพยำยำมเข้ำไปกอดผูท้ ี่ใกล้จะตำย หำกผูท้ ี่
ใกล้จะตำยยังมีควำมรู ้สึกอยู่ กำรกระทำเช่นนั้น ไม่เพียงแต่จะสร้ำงควำมกระทบกระเทือนแก่จิตใจของ
ผูท้ ี่ใกล้จะตำยเท่ำนั้น หำกยังกระทบกระเทือนอำรมณ์ของเขำเอง
โดยปกติ หำกศิษยำภิบำลอยูท่ ่ำมกลำงครอบครัว และญำติพี่นอ้ งของคนที่ใกล้จะสิ้ นใจ จะทำ
ให้เขำเหล่ำนั้นสำมำรถควบคุมอำรมณ์ตนเองได้ดียงิ่ ขึ้น ศิษยำภิบำลควรถือโอกำสนั้นอ่ำนข้อพระธรรม
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ซึ่งเป็ นพระสัญญำของพระเจ้ำ หนุนใจเขำเช่น พระธรรมมัทธิ ว 11: 28-30 ซึ่งพระเยซูคริ สต์ทรงใช้
ปลอดโยน คนที่ลำบำกเหน็ดเหนื่ อย หำกท่ำนปิิบตั ิหน้ำที่เหล่ำนี้ดว้ ยควำมเชื่อ และผูท้ ี่ได้รับควำม
โศกเศร้ำเหล่ำนั้นย่อมฟังพระวจนะของพระเจ้ำ พระวจนะของพระองค์ก็จะทำให้เขำมีควำมเข้มแข็ง
ดังเดิม และช่วยรักษำจิตใจที่ชอกช้ ำของเขำ
2. ช่วยเหลือผูท้ ี่กำลังเศร้ำโศกด้ำนวิญญำณจิต หำกเขำเป็ นคริ สเตียน ท่ำนก็สำมำรถปลอดโยน
พวกเขำโดยข้อพระธรรมต่ำง ๆ เช่น พระธรรม 2 โคริ นธ์ 5: 6-8 ซึ่ งมีใจควำมว่ำกำรอยูก่ บั พระเจ้ำก็
ดีกว่ำกำรอยูใ่ นกำยนี้ ท่ำนสำมำรถให้ควำมมัน่ ใจแก่เขำ จำกพระวจนะของพระเจ้ำ ว่ำกำรตำยของคริ ส
เตียนเป็ นแต่เพียงกำรก้ำวออกจำกโลก ซึ่ งอนิจจังนี้ไปสู่ พระเจ้ำ เพื่อว่ำเขำจะอยูท่ ี่นนั่ ด้วยควำมสุ ข และ
ควำมยินดีตลอดไปเป็ นนิตย์ (ดู 2 โคริ นธ์ 5:1, 1 เธสะโลนิกำ 4:16, 17 วิวรณ์ 21:6)
หำกครอบครัวในครอบครัว หรื อญำติพี่นอ้ งบำงคนของผูต้ ำยยังไม่รู้จกั พรเจ้ำ และหำกโอกำส
อำนำย ท่ำนก็ควรฉวยโอกำสนั้น ประกำศพระกิตติคุณให่ คนเหล่ำนั้นทรำบ กำรตำยจำกไปของคนที่เขำ
รัก จะทำให้จิตใจที่แข็งกระด้ำงของเขำอ่อนลง เปิ ดทำงให้พระกิตติคุณสำมำรถแทรกซึ ม เข้ำไปในจิตใจ
ของเขำได้ ในขณะที่พวกเขำหมดหวัง พวกเขำจะยึดท่ำนเป็ นที่พ่ งึ หำกท่ำนประพฤติตนในทำงที่ถูกต้อง
พวกเขำจะไว้วำงใจในท่ำน และให้ควำมเคำรพนับถือแก่ท่ำนมำกยิง่ ขึ้น ฉะนั้น จงรักษำควำมสัมพันธ์
ใหม่กบั ครอบครัวและญำติพี่นอ้ งของผูต้ ำยให้ดี โดยหมัน่ เยีย่ มพวกเขำทั้งเวลำก่อนทำพิธีฝังศพและ
หลังจำกพิธีฝังศพแล้ว และพยำยำมทุกวิถีทำงนำเขำให้กลับใจใหม่ ต้อนรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอด
3. จงช่วยเหลือในกำรติดต่อต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรฝังศพและพิธีฝังศพโดยทัว่ ไป ครอบครัวของ
ผูต้ ำยจะจัดแจงทุกอย่ำงเกี่ยวกับเรื่ องนี้ แต่บำงครั้ง เขำอำจต้องกำรให้ท่ำนเป็ นผูต้ ิดต่อต่ำง ๆ ให้ เช่นกำร
ซื้ อโลง กำรติดต่อทำงรำชกำรในเรื่ องที่จำเป็ น สถำนที่ประกอบพิธีฝังศพ และผูท้ ี่ช่วยเหลือในกำรขุด
หลุม ฯลฯ ศิษยำภิบำลจังควรมีควำมรู ้เกี่ยวกับสิ่ งเหล่ำนี้ พอสมควร เพื่อว่ำจะได้ให้คำแนะนำและให้
ควำมช่วยเหลือได้อย่ำงถูกต้อง
ท่ำนควรแนะนำญำติมิตรของผูต้ ำย ให้ประกอบพิธีฝังศพอย่ำงง่ำย ๆโดยปิิบตั ิตำมพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ที่วำ่ ร่ ำงกำยที่ปรำศจำกชีวติ นั้น มิได้มีควำมสำคัญต่อวิญญำณจิตต่อไปแล้วเรำจำเป็ นต้อง
ละทิง้ กำยนั้นไป (2 เปโตร 1:24) ส่ วนมำกผูท้ ี่ตำยนั้น มักเจ็บป่ วยก่อน เขำอำจจะเสี ยค่ำยำ ค่ำ
โรงพยำบำลเป็ นจำนวนมำก ประกอบกับ ไม่สำมำรถทำงำนเป็ นเวลำนำนนับว่ำครอบครัวของเขำ ได้รับ
ควำมกระทบกระเทือนทำงด้ำนเงินทองอยูม่ ำกแล้ว จึงไม่สมควรอย่ำงยิง่ ที่ครอบครัวของเขำจะต้องใช้
จ่ำยเงินทองในกำรทำพิธีฝังศพให้สิ้นเปลืองมำกนัก
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ในกำรประชุมประกอบพิธีก็เช่นเดียวกัน ควรจะเป็ นกำรประชุมอย่ำงง่ำย ๆ เนื่องจำกควำมตำย
อำจเกิดขึ้นได้ในทันทีทนั ใดศิษยำภิบำลจึงควรเตรี ยมคำเทศนำ สำหรับประกอบพิธีฝังศพไว้ล่วงหน้ำ
สองสำมเรื่ อง เพื่อจะสำมำรถปรับปรุ งและนำไปใช้ได้ทนั ที เกี่ยวกับรำยละเอียดของกำรประชุมและพิธี
กำรต่ำง ๆ ท่ำนควรขอควำมเห็นจำกญำติมิตรผูต้ ำยเสี ยก่อน เช่นเรื่ องสถำนที่จดั ทำพิธี ท่ำนควรจะให้
เขำลงควำมเห็นด้วยว่ำ ควรจัดทำที่บำ้ นหรื อที่โบสถ์ หำกผูต้ ำยเป็ นคริ สเตียน ผูท้ ี่มำร่ วมงำนศพใน
โบสถ์อำจมีมำก ท่ำนอำจจัดให้มีกำรร้องเพลง หรื อเพลงพิเศษก็ได้ ตำมควำมเหมำะสม
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บทที่ 12 พิธีสาคัญของคริสตจักร
พิธีสมรส
กำรแต่งงำนของคริ สตสมำชิก เป็ นเหตุกำรณ์อย่ำงหนึ่งที่นำควำมตื่นเต้นยินดีที่สุดมำสู่ ศิษยำภิ
บำล แม้เขำจะเคยประกอบพิธีแต่งงำนซ้ ำซำกหลำยครั้ง แต่ควำมรัก ควำมอัศจรรย์ของชีวติสมรส นำ
ควำมสุ ข สดชื่น และควำมภำคภูมิใจมำสู่ ศิษยำภิบำล และทุกคนที่พบเห็นเสมอ นอกจำกนั้นกำร
แต่งงำนยังเป็ นภำพแสดงถึงควำมสัมพันธ์อนั ซำบซึ่ ง ระหว่ำงพระคริ สต์กบั คริ สตจักรอีกด้วย (เอเฟซัส
5:25-27)
พิธีสมรสเป็ นพิธีที่สำคัญ ซึ่ งเกี่ยวข้องทำงด้ำนกฎหมำยและทำงศำสนำ แต่ในฐำนะที่ท่ำน
เป็ นศิษยำภิบำล ท่ำนเป็ นผูแ้ ทนพระเจ้ำในกำรประกอบพิธีน้ นั จึงมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อสวัสดิภำพ
ทำงด้ำนวิญญำณจิตของคู่บ่ำวสำวโดยตรง ฉะนั้นก่อนที่ท่ำนจะประกอบพิธีสมรสให้แก่บ่ำวสำวคู่หนึ่ง
คู่ใด ท่ำนจึงควรพิจำรณำก่อนว่ำ หนุ่มสำวคู่น้ นั กระทำตนอยูใ่ นกรอบข่ำยที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำว
ไว้หรื อไม่ เช่น ข้อพระธรรมที่เกี่ยวกับกำรสมรส ซึ่ งปรำกิใน ปฐมกำล 2:24, มัทธิ ว 5:32, 1 เปโตร 3:7
เอเฟซัส 5:22-25 โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ คำสอนของอำจำรย์เปำโลที่วำ่ “อย่ำเข้ำเทียมแอกด้วยกันกับคนที่ไม่
เชื่อ” (2 โคริ นธ์ 6:14) คำสอนนี้มีควำมหมำยกว้ำง และเป็ นคำสอนที่สำคัญมำกสำหรับหนุ่มสำวซึ่ งเขำ
จะต้องพิจำรณำไตร่ ตรอง ก่อนเข้ำสู่ พิธีสมรส
หำกกำรแต่งงำนเป็ นแต่เพียงกำรทำให้หนุ่มสำว มีควำมเกี่ยวพันธ์กบั ทำงร่ ำงกำยเท่ำนั้น เขำทั้ง
สองก็ไม่จำเป็ นต้องพิจำรณำถึงปั ญหำ เกี่ยวกับกำรเป็ นคริ สเตียนหรื อไม่เป็ นคริ สเตียน แต่กำรแต่งงำนที่
แท้จริ ง เกี่ยวข้องกับหนุ่มสำว ถึงสำมด้ำนคือ ฝ่ ำยร่ ำงกำย ฝ่ ำยจิตใจ และฝ่ ำยวิญญำณจิต หำกหนุ่มสำว
พิจำรณำแต่ดำ้ นเดียว คือฝ่ ำยร่ ำงกำยเท่ำนั้น เขำก็จะขำดพระพรส่ วนใหญ่ ทำงจิตใจและวิญญำณในชี วติ
สมรส
ศิษยำภิบำลไม่เพียงแต่มีหน้ำที่ ประกอบพิธีสมรสให้แก่คู่บ่ำวสำวเท่ำนั้น เขำยังมีหน้ำที่ให้
คำแนะนำแก่หนุ่มสำวก่อนที่จะเข้ำพิธีอนั ศักดิ์สิทธิ์ นี้อีกด้วย จงแนะนำหนุ่มสำวที่คิดจะแต่งงำนว่ำอย่ำ
เพิ่งด่วนแต่งงำน ในเวลำอันรี บเร่ งเกินไป ทั้งสองฝ่ ำยควรทำควำมรู้จกั เรี ยนรู้อุปนิ สัยใจคอของกันและ
กัน ในเวลำอันควรเสี ยก่อน อย่ำงน้อยหนึ่งปี
เนื่องด้วยกำรแต่งงำนด้วยควำมรี บเร่ งนั้น อำจนำควำมผิดหวังมำสู่ คู่สมรสในอนำคตได้ คงไม่
มีศิษยำภิบำลใดที่อยำกประกอบพิธีสมรสให้ แก่คู่บ่ำวสำวซึ่ งต้องหย่ำกันภำยหลัง แต่ท่ำนคงอยำกมี
ชื่อเสี ยงที่ดี ในกำรผูกพันหนุ่มสำวเข้ำด้วยกัน ทำให้เขำมีชีวติ สมรสที่เต็มไปด้วยควำมสดชื่น
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ถ้ำเป็ นไปได้ ศิษยำภิบำลควรหนุนใจ ให้คู่บ่ำวสำวประกอบพิธีสมรสที่โบสถ์ ประกำรหนึ่งเพื่อ
ถวำยพระเกียรติแก่พระเจ้ำได้มำกยิง่ ขึ้น
อีกประกำรหนึ่งคูบ่ ่ำวสำวจะมีสถำนที่ซ่ ึ งสำมำรถเป็ นสักขี
พยำน ในควำมรักของเขำ หำกเขำประกอบพิธีในบ้ำนเมื่อมีกำรซ่อมแซมในบ้ำน สถำนที่เขำเคย
ประกอบพิธีอำจได้รับกำรเปลี่ยนแปลง จะไม่เหมือนเดิมแต่หำกเขำประกอบพิธีที่ำโบสถ์ เมื่อหลำยปี
ผ่ำนพ้นไป คู่สมรสยังอำจชี้ ถึงจุดที่เขำทั้งสองยืน และกล่ำวว่ำ “ตรงนี้ แหละที่เรำทั้งสองยืน และให้คำ
สัญญำต่อพระพักตร์ ของพระเจ้ำ” โบสถ์จึงเป็ นสถำนที่ ที่ช่วยกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคู่บ่ำวสำว
ให้แน่นแฟ้ นขึ้น
โดยเหตุที่กำรแต่งงำน มีควำมเกี่ยวข้องกับกฎหมำยของบ้ำนเมือง ศิษยำภิบำลจึงต้องรู ้จกั
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรแต่งงำนอย่ำงน้อยที่สุด เขำควรทรำบว่ำ คู่บ่ำวสำวจะต้องไปแจ้งขอจดทะเบียน
สมรสที่ไหน จะต้องทำอย่ำงไร ฯลฯ ก่อนประกอบพิธีสมรสให้แก่หนุ่มสำว ศิษยำภิบำลควรตรวจดู
ทะเบียนสมรสว่ำถูกต้องและสมบูรณ์ตำมกฎหมำยหรื อไม่ หำกเห็นว่ำยังไม่เรี ยบร้อยก็จะได้แนะนำให้
แก้ไขให้ถูกต้อง จะได้ไม่ผดิ กฎหมำยเพรำะรู ้เท่ำไม่ถึงกำรณ์
แม้บรรยำกำศในพิธีสมรสก็ควรเต็มไปด้วยควำมยินดี
แต่ศิษยำภิบำลก็ไม่ควรมองข้ำม
ควำมสำคัญในกำรทำพิธีสมรสนั้นกล่ำวคือต้องประกอบด้วยควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ควำมสวยงำม
และควำมเคำรพยำเกรงพระเจ้ำ ผูน้ ำรำยกำรและผูม้ ีส่วนร่ วมในรำยกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ศิษยำภิบำล
ควรพูดอย่ำงชัดถ้อยชัดคำ ให้ทุกคนที่เข้ำร่ วมประชุมก็ได้ยนิ อย่ำงชัดเจนท่ำนอำจจัดรำยกำรเพลงพิเศษ
ก่อนหรื อหลังพิธี เพื่อให้รำยกำรประชุมครึ กครื้ น และมีควำมหมำยยิง่ ขึ้น

พิธศี ีลบัพติศมา
นอกจำกพิธีสมสรแล้ว ศิษยำภิบำลได้รับเชิ ญให้ร่วมหรื อประกอบพิธีอื่น ๆ ให้แก่สมำชิกเช่น
ศีลบัพติศมำ
ในคริ สตจักรทัว่ ไปมีพิธีศีล สองอย่ำงคือ ศีลบัพติศมำและ ศีลมหำสนิท เมื่อมีคนหนึ่งคนใดใน
คริ สตจักร ต้อนรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด เขำก็มีสิทธิ์ ที่จะรับศีลบัพติศมำเป็ นพิธีของ
คริ สตจักรโดยตรง ท่ำนจะมีสิทธิ์ ประกอบพิธีน้ นั หรื อไม่และต้องประกอบพิธีแบบไหน ขึ้นอยูก่ บั
ระเบียบวินยั ของคริ สตจักรที่ท่ำนทำงำนอยู่ บำงคริ สตจักรอนุ ญำตให้ศำสนำจรรย์ซ่ ึ งได้รับกำรแต่งตั้ง
อย่ำงถูกต้อง โดยองค์กำรสภำฯ หรื อคริ สตจักรเท่ำนั้น ประกอบพิธีศีลบัพติศมำ แต่บำงคริ สตจักรไม่
เข้มงวดกวดขันในเรื่ องผูป้ ระกอบพิธีเท่ำใดนัก
ทั้งนี้ ท่ำนจะต้องทำควำมเข้ำใจกับกฎหรื อวินยั ของ
คริ สตจักร ที่ท่ำนทำงำนอยูใ่ ห้ดีเพื่อว่ำจะได้ปิิบตั ิตนได้อย่ำงถูกต้อง
ศีลบัพติศมำ เป็ นสัญญลักษณ์ภำยนอก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงชีวติ ที่บงั เกิดใหม่ ซึ่ งพระเยซูคริ สต์
ได้ทรงกระทำภำยในจิตใจและเป็ นเครื่ องหมำยแสดงถึงกำรชำระบำป และกำรรับชีวติใหม่ โดยกำรตำย
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กำรถูกฝัง และกำรเป็ นขึ้นมำใหม่ ด้วยกันกับพระคริ สต์ พิธีน้ ีจึงเป็ นพิธีที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ซ่ ึ งทุกคนต้องรับด้วย
จิตสำรวม ก่อนประกอบพิธีศีลบัพติศมำ ศิษยำภิบำลต้องสอนผูท้ ี่ขอรับศีลบัพติศมำทุกคน ให้รู้ถึง
ควำมหมำยของศีลบัพติศมำอย่ำงแจ่มแจ้ง และท่ำนต้องแน่ใจว่ำ ผูข้ อรับศีลได้กลับใจบังเกิดใหม่อย่ำง
แท้จริ ง คือได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขำแล้ว จงอย่ำให้ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดรับศีลบัพติศ
มำโดยที่เขำยังมิได้กลับใจใหม่เลย
ในคริ สตจักรใหญ่ ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ คริ สตจักรที่อยูใ่ นเมือง ซึ่ งไม่มีแม่น้ ำ ลำธำร ในบริ เวณ
ใกล้เคียง มักจะนิยมประกอบพิธีศีลบัพติศมำในโบสถ์ ซึ่งเป็ นกำรเหมำะสมและอำนวยควำมสะดวก
ให้แก่สมำชิกของคริ สตจักรอย่ำงยิง่ แต่คริ สตจักรซึ่ งตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่มีแม่น้ ำหรื อลำธำรมักประกอบ
พิธีในแม่น้ ำหรื อลำธำรนั้น ซึ่ งมีแม่น้ ำไหลตำมธรรรมชำติ มีป่ำเป็ นฉำก ดูเหมือนจะใกล้เคียงกับพิธีรับ
ศีลบัพติศมำในสมัยก่อน และมีควำมหมำยเหมำะสมมำกกว่ำ กำรรับศีลในสระน้ ำซึ่ งมนุษย์ทำขึ้นเอง
ในกำรเลือกสถำนที่ประกอบพิธีศีลบัพติศมำ จงเลือกสถำนที่ ซึ่ งปลอดจำกสิ่ งรบกวนต่ำง ๆ
เช่น กำรผ่ำนไปมำของยวดยำนพำหนะ สัตว์เลี้ยง เช่นควำย เป็ นสถำนที่ซ่ ึ งสะดวกแก่กำรไปมำของ
คริ สตสมำชิก เพื่อว่ำคริ สตสมำชิกส่ วนมำกจะสำมำรถไปร่ วมในพิธีอนั ศักดิ์สิทธิ์ น้ ีได้ และสถำนที่น้ นั
ควรจะสงบเงียบเพียงพอที่จะทำให้คนซึ่ งอยูบ่ นฝั่ง สำมำรถได้ยนิ คำพูดในเวลำประกอบพิธี
แม้วำ่ กำรประกอบพิธีศีลบัพติศมำจะไม่มีระเบียบกำรที่แน่นอนตำยตัว แต่อย่ำงน้อยที่สุดใน
เวลำประกอบพิธี ควรมีกำรร้องเพลงนมัสกำรหนึ่งหรื อสองบท มีกำรอ่ำนพระคัมภีร์ กำรอธิ ษฐำน และ
กำรเป็ นพยำนของผูท้ ี่รับศีลบัพติศมำด้วย

พิธีศีลมหาสนิท
พิธีศีลอีกอย่ำงหนึ่งซึ่ งพระเยซูคริ สต์ทรงสั่งให้คริ สตจักรถือรักษำอย่ำงเคร่ งครัด คือ พิธีศีลมหำ
สนิท หรื อศีลระลึก ใน 1 โคริ นธ์ บทที่สิบเอ็ด อำจำรย์เปำโล ได้กล่ำวถึงควำมจริ งหลำยอย่ำงเกี่ยวกับพิธี
ศีลมหำสนิท คำสอนในบทนี้ จึงเป็ นคำแนะแนวที่คริ สเตียนทุกคน ควรยึดถือและปิิบตั ิตำม
พิธีศีลมหำสนิทเป็ นพิธีศีล ที่ระลึกถึงกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ รำยกำรต่ำง ๆ ในเวลำ
ประกอบพิธีไม่ควรเป็ นไปอย่ำงรี บร้อน แต่ควรสร้ำงบรรยำกำศที่เต็มไปด้วยควำมเคำรพยำเกรง ให้พิธี
นี้มีควำมหมำยอันลึกซึ้ ง แก่ทุกคนที่เข้ำร่ วม แม้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์จะใช้น้ ำองุ่นอย่ำงเดียว “แต่
กำรใช้น้ ำอย่ำงอื่น ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ำยน้ ำองุ่นก็ไม่เป็ นกำรผิดต่อควำมหมำยในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ส่ วนขนมปั งนั้น พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวอย่ำงเฉพำะเจำะจงว่ำ เป็ นขนมปั งไม่มีเชื้อ จึงควรใช้ขนม
ปังไม่มีเชื้อหำกเป็ นไปได้
จงให้พิธีศีลมหำสนิททุกครั้ง เตือนสติให้คริ สเตียนระลึกว่ำ เพรำะกำรเสี ยสละพระชนม์ชีพ
ของพระเยซูคริ สต์ เรำจึงรับชีวติ ของพระองค์ พิธีน้ ีจะมีควำมหมำยลึกซึ่ งมำกน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั กำร
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นำของศิษยำภิบำลไม่นอ้ ย ท่ำนจึงควรเป็ นตัวอย่ำงที่ดีในกำรสำรวมกำยและใจขณะเข้ำร่ วมพิธี เพื่อว่ำ
กำรถือศีลระลึกทุกครั้งจะนำศิษยำภิบำลและสมำชิกทุกคน ไปสู่ จุดสุ ดยอดฝ่ ำยวิญญำณจิต

พิธีถวายบุตร
คริ สตจักรหลำยแห่งมีพิธีถวำยบุตร โดยยึดถือตัวอย่ำงในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ควำมหมำย
ของกำรถวำยบุตร คือกำรถวำยให้แก่พระเจ้ำ ฉะนั้น ท่ำนจึงไม่มีสิทธิ์ ถวำยบุตรของผูท้ ี่ไม่ใช่คริ สเตียน
เพรำะเขำจะถวำยบุตรของเขำแก่พระเจ้ำไม่ได้เว้นแต่วำ่ เขำได้ถวำยตัวเขำเองแก่พระเจ้ำก่อน ในกำร
ถวำยบุตรทุกครั้ง ท่ำนจึงต้องแน่ใจว่ำ บิดำมำรดำของบุตรเป็ นคริ สเตียนและเขำยินยอมเห็นชอบด้วยกับ
กำรถวำยบุตรของเขำ
ในพิธีถวำยบุตร ท่ำนอำจอ่ำนข้อพระธรรมที่เหมำะสมสักสองสำมข้อ เช่น สดุดี 127:3, สุ ภำษิต
17:6, มัทธิว 19:14 หลักจำกนั้น ท่ำนอำจถำมผูเ้ ป็ นบิดำมำรดำของเด็กต่อหน้ำที่ประชุม เกี่ยวกับควำม
ยินยอมของเขำ ในกำรถวำยบุตรให้แก่พระเจ้ำ และกำร “อบรมด้วยกำรตีสอน และกำรเตือนสติขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ” (เอเฟซัส 6:4) เพื่อว่ำที่ประชุมจะได้เป็ นพยำนถึงคำสัญญำที่บิดำมำรดำได้ให้ไว้กบั พระ
เจ้ำ เมื่อบิดำมำรดำได้ให้คำสัญญำแล้ว ศิษยำภิบำลควรอธิ ษฐำนถวำยบุตรแก่พระเจ้ำ และวำงมือ
อธิ ษฐำนเผื่อเด็ก และจบด้วยกำรร้องเพลง เกี่ยวกับกำรถวำยอีกข้อหนึ่ง

วันสาคัญอืน่ ๆ
ในแต่ละปี คริ สตจักรมีกำรจัดประชุมพิเศษสำหรับวันสำคัญต่ำง ๆ เช่นวันฟื้ นคืนพระชนม์ของ
พระเยซู วันสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ วันคริ สตมำส วันปี ใหม่ วันขอบพระคุณ วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ ศิษ
ยำภิบำลควรมีควำมรู ้เกี่ยวกับวันเหล่ำนี้ เพื่อว่ำจะได้พิจำรณำจัดรำยกำรประชุม และเตรี ยมข้อเทศนำสม
กับโอกำสเหล่ำนั้น แต่ศิษยำภิบำลควรระวังมิให้คริ สตจักรฉลองวันสำคัญต่ำง ๆ มำกเกินไป จน
กระทบกระเทือนต่อกำรเทศนำสั่งสอนในเรื่ องที่จำเป็ น หน้ำที่สำคัญของศิษยำภิบำล มิใช่กำรจัดงำน
ฉลองต่ำง ๆ แต่เป็ นกำรเลี้ยงดูลูกแแกะของพระเจ้ำ ด้วยทิพย์อำหำร โดยกำรเทศนำ และกำรสัง่ สอน
อย่ำงสม่ำเสมอ
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บทที่ 13 ดนตรีในคริสตจักร
ตั้งแต่สมัยยูบำล ในพระคัมภีร์เดิม มนุษย์เริ่ มสร้ำงเครื่ องดนตรี และรู ้จกั ใช้เครื่ องดนตรี
(ปฐมกำล. 4:21) แต่ประวัติของดนตรี มีควำมยำวกว่ำนั้น เพรำะก่อนวันกำเนิดของยูบำลนักดนตรี คน
แรกของโลก ได้มีดนตรี ในจักรวำลนี้มำนำนแล้ว พระธรรมโยบ 38:7 กล่ำวว่ำ “หมู่ดำวประจำรุ่ งแซ่ซอ
ร้องสรรเสริ ญ” แสดงว่ำ พระเจ้ำทรงพอพระทัยในเสี ยงดนตรี ทรงให้หมู่ดำวแซ่ซอร้องสรรเสริ ญ
พระองค์ดว้ ยเสี ยงดนตรี
โดนเหตุน้ ี กำรใช้ดนตรี นมัสกำรพระเจ้ำ จึงมิใช่เรื่ องที่แปลกอะไร และคริ สตจักรควรรู้จกั ใช้
ดนตรี ให้เป็ นประโยชน์แก่คริ สตจักรของตน
ทั้งพระคัมภีร์เดิม และพระคริ สตธรรมใหม่ ได้กล่ำวถึงดนตรี หลำยตอน เช่น เมื่อชนชำติ
อิสรำเอล ข้ำมทะเลแดง เป็ นผลสำเร็ จ มิระยำมได้แต่ ร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้ำ ถึงกำรช่วยเหลือ
พระองค์ โมเสสได้แต่งเพลงสดุดีหลำยบท ในบทเพลงสดุดี เมื่อดะโบรำศำสดำพยำกรณ์หญิง นำชน
ชำติอิสรำเอลรบชนะยำบีน กษัตริ ยค์ ำนำอัน ดะโบรำ ก็แต่งเพลงสดุดีแห่งควำมมีชยั บทหนึ่ง
กษัตริ ยด์ ำวิด ทรงยกระดับดนตรี จำกฐำนะกำรบรรเลงเพื่อควำมสนุกสนำน มำบรรเลงนมัสกำร
พระเจ้ำ ท่ำนได้ก่อตั้งคณะนักร้องในพระวิหำรขึ้น โดยมีนกั ดนตรี ที่มีควำมเชี่ยวชำญเป็ นผูบ้ รรเลง
ดนตรี ประกอบกำรร้องเพลงของคณะนักร้อง จนกระทัง่ กำรนมัสกำรพระเจ้ำก้องกังวำลไปด้วย
เสี ยงเพลงสรรเสริ ญ ซึ่ งเกิดจำกเสี ยงประสำนของดนตรี และนักร้อง
เมื่อกษัตริ ยด์ ำวิดสิ้ นพระชนม์ กษัตริ ยซ์ ำโลมอนได้เจริ ญรอยตำมพระรำชบิดำ เชื่ อว่ำ ขณะที่ชน
ชำติอิสรำเอลกำลังก่อสร้ำงพระวิหำรอยู่ กษัตริ ยซ์ ำโลมอน คงเตรี ยมแต่งเพลงต่ำง ๆ ด้วย ควำม
ระมัดระวัง เพื่อใช้บรรรเลงและร้องสรรเสริ ญพระเจ้ำ ในเวลำนมัสกำรพระเจ้ำในพระวิหำรซึ่ งกำลัง
สร้ำงอยูน่ ้ นั
แต่เมื่อชนชำติอิสรำเอลถูกกวำดต้อน ไปเป็ นเชลยในกรุ งบำบิโลน เพลงที่พวกเขำร้องเริ่ มมี
ทำนองที่เศร้ำและโหยหวลพวกเขำ “แขวนเครื่ องกระจับปี่ ไว้ที่ตน้ ลำพูกลำงเมืองบำบิโลน”และถำมด้วย
ควำมเศร้ำว่ำ “พวกข้ำพเจ้ำจะร้องเพลงของพระเยโฮวำห์ ในต่ำงประเทศอย่ำงไรได้” (สดุดี 137:2,2)
หลังจำกชนชำติอิสรำเอลได้กลับจำกกำรถูกจับเป็ นเชลยแล้ว เสี ยงเพลงก็เริ่ มครึ กครื้ น แสดงควำมร่ ำเริ ง
ยินดีอีกครั้งหนึ่ง
ในพระคริ สตธรรมใหม่ แม้จะกล่ำวถึงดนตรี นอ้ ยกว่ำพระคัมภีร์เดิม แต่ก็ได้เน้นถึงควำมสำคัญ
ของดนตรี ยงิ่ กว่ำในสมัยที่ผำ่ นมำ ดังจะเห็นได้จำกชีวติของพระเยซูคริ สต์ และเหล่ำสำวก เช่น ในคืนที่
พระเยซูคริ สต์ถูกทรยศ หลังจำกรับประทำนอำหำรมื้อสุ ดท้ำย ก่อนออกจำกห้องชั้นบน พระองค์ทรง
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ร้องเพลงร่ วมกับเหล่ำอัครสำวก (มำระโก 14:26) ขณะที่อคั รสำวกเปำโลและเซลำถูกจองจำไว้ดว้ ยขื่น
คำในคุกของเมืองฟิ ลิปปิ นส์ เขำทั้งสองได้ร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้ำ (กิจกำร 16:25) ต่อมำเปำโลได้
หนุนใจคริ สตจักรว่ำ “จงสนทนำกันด้วยคำไพเรำะอย่ำงเพลงสดุดี เพลงสรรเสริ ญ คือ ร้องเพลงและ
กล่ำวคำสรรเสริ ญในใจของท่ำนทั้งหลำย ถวำยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ” (เอเฟซัส 5:19)
คริ สตจักรที่เข้มแข็ง ในประวัติศำสตร์ของคริ สตจักรล้วนเป็ นคริ สตจักรที่ชอบร้องเพลง มำร์
ติน ลูเธอร์ บิดำแห่งกำรปิิรูปศำสนำคริ สต์ เป็ นนักแต่งเพลงนมัสกำรที่มีชื่อเสี ยงมำกคนหนึ่ง เพลงที่
ท่ำนแต่ง เป็ นแบบอย่ำงแก่นกั แต่งเพลงในยุคต่อมำ ไอแซก วัตส์ และชำลส์ เวสเล่ย ์ ก็ได้แต่งเพลง
นมัสกำรเป็ นจำนวนมำก ในบรรดำเพลงต่ำง ๆ ที่นกั แต่งเพลงเหล่ำนี้แต่งขึ้นนั้น มีหลำยเพลงที่มีค่ำมำก
จนไม่อำจบรรยำยได้ถูกต้อง
ในกำรประชุมฟื้ นฟู และกำรประกำศพระกิตติคุณ ของนักเทศน์เรื องนำมของโลก ตั้งแต่สมัย
ของโยนำธำน เอตเวิดส์ ดี.เอล.มูด้ ีย ์ จนกระทัง่ ถึง บิลลี่ แกรแฮม ในสมัยปั จจุบนั จะเห็นได้วำ่ กำร
ประกำศพระกิตติคุณด้วยใช้ดนตรี และร้องเพลงมักควบคู่กนั เสมอ
จำกตัวอย่ำงและเรื่ องต่ำง ๆ ที่ยกมำอ้ำงข้ำงต้น คงเป็ นหลักฐำนเพียงพอ ที่จะทำให้เรำยอมรับว่ำ
ดนตรี มีควำมสำคัญยิง่ ต่อคริ สตจักร ซึ่ งคริ สตจักรจะขำดเสี ยมิได้ เพรำะนอกจำกพระคริ สตธรรมคัมภีร์
สอนให้เรำใช้ดนตรี แล้ว คริ สตจักรในยุคที่ผำ่ นมำล้วนในควำมสำคัญแก่นกั ดนตรี หนังสื อสำคัญที่สุด
รองจำกพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่ งท่ำนควรมีไว้เป็ นสมบัติ ก็คือหนังสื อเพลง
แม้บำงคนจะมีพรสวรรค์ทำงด้ำนดนตรี เป็ นพิเศษ แต่หำใช่วำ่ คนอื่น ๆ จะขำดพรสวรรค์
ทำงด้ำนดนตรี ไปทุกคนไม่โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ชำวไทยโดยทัว่ ไป ต่ำงมีพรสวรรค์ทำงด้ำนดนตรี ไม่มำก
ก็นอ้ ย คริ สตจักรที่อยูต่ ำมชนบท อำจจะไม่มีเครื่ องดนตรี ประกอบกำรร้องเพลง แต่คริ สตจักรไม่ควรให้
สิ่ งนี้เป็ นอุปสรรค ต่อกำรใช้ดนตรี ในกำรนมัสกำรพระเจ้ำ ในพระคริ สตธรรมใหม่ไม่มีกำรบันทึก
เกี่ยวกับกำรใช้เครื่ องดนตรี เลย แต่ดูเหมือนในสมัยนั้น ก็สำมำรถใช้ดนตรี ในคริ สตจักรได้อย่ำงดีที่สุด
มีศิษยำภิบำลจำนวนไม่กี่คน ที่มีควำมสำมำรถในกำรร้องเพลงเดี่ยวในโบสถ์ แต่อย่ำงน้อยที่สุด
ศิษยำภิบำลมีพ้นื ฐำนควำมรู ้ทำงด้ำนดนตรี บำ้ ง เพื่อจะสำมำรถร้องเพลงได้ดว้ ยควำมมัน่ ใจและสำมำรถ
นำที่ประชุมให้ร้องเพลงได้อย่ำงถูกต้อง ตำมจังหวะและทำนอง หำกท่ำนขำดควำมสำมำรถในทำงด้ำน
นี้จริ ง ๆ ท่ำนควรหำสมำชิกคนหนึ่งในคริ สตจักรของท่ำน ซึ่ งมีควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรี เป็ นผูน้ ำ
เพลง
คงไม่เป็ นกำรฝื นใจมำกเกินไปนัก หำกจะแนะนำว่ำศิษยำภิบำลทุกคนควรมีควำมสำมำรถอ่ำน
โน้ตได้ วิธีที่ดีที่สุดในกำรเรี ยนโน้ตคือ เรี ยนควบคู่กบั เครื่ องดนตรี เช่น เปี ยนโน แอคคอเดี้ยน ออร์ แกน
หี บเพลงปำก แตร กีตำ้ ร์ เป็ นต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ถ้ำท่ำนสำมำรถเรี ยน แอคคอเดี้ยน หรื อเปี ยโนได้ ก็
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จะเป็ นประโยชน์อย่ำงยิง่ เพรำะจะช่วยให้ทำ่ นมีควำมรู ้ท้ งั โน้ตเสี ยงแหลม และโน้ตเสี ยงต่ำ ตลอดจน
กำรประสำนเสี ยงด้วยเมื่อท่ำนหัดร้องตัวโน้ตตำมเสี ยงเครื่ องดนตรี ท่ำนจะรู ้สึกง่ำยขึ้นมำก กำรนับ
จังหวะ แท้จริ งเป็ นเพียงหลักเลขคณิ ตอย่ำงง่ำย ๆ ตัวโน้ตที่ใช้ในเพลงแต่ละบทมีชนิดต่ำง ๆ กัน เช่น ตัว
กลม ตัวขำว ตัวดำ ตัวเขบ็ต เป็ นต้น ท่ำนต้องนับจังหวะอย่ำงสม่ำเสมอ ตำมจังหวะที่กำหนดไว้ในตัว
โน้ต หำกท่ำนสำมำรถรักษำจังหวะของเพลงได้ดี กำรนำที่ประชุมร้องเพลงก็ไม่เป็ นกำรลำบำกนักจง
อย่ำให้ที่ประชุมร้องเพลง ตำมจังหวะตำมใจชอบแต่ให้ตำมผูน้ ำเพลงเสมอ
หำกท่ำนไม่มีควำมสำมำรถในทำงด้ำนดนตรี คำแนะนำต่อไปนี้จะเป็ นประโยชน์แก่ท่ำน
1. แม้ท่ำนจะขำดควำมมัน่ ใจในกำรนำเพลง แต่จงพยำยำมนำด้วยควำมกล้ำ ศิลปิ นลือชื่อทุกคน
ต่ำงต้องเริ่ มต้นกำรแสดงของเขำด้วยควำมกล้ำ แม้หลำยคนจะเต็มไปด้วยควำมงุ่มง่ำมในระยะแรก เมื่อ
ท่ำนเริ่ มหัดเพลง ท่ำนอำจนำเพียงครึ่ งหนึ่งของข้อแรก แล้วเกิดควำมรู ้สึกว่ำกำรโบกมือตำมจังหวะเพลง
ให้ที่ประชุมร้องนั้น ไม่มีควำมหมำยอะไรเลย ประกอบกับควำมงุ่มง่ำมของท่ำน ทำให้ท่ำนตัดสิ นใจไม่
โบกจังหวะต่อไปจงอย่ำให้ควำมคิดนี้เป็ นอุปสรรคต่อกำรนำเพลงของท่ำน แต่จงนำต่อไป เมื่อท่ำนมี
ควำมสำมำรถเพิ่มขึ้นแล้ว ท่ำนจะรู ้สึกแปลกใจที่กำรนำของท่ำนสำมำรถช่วยให้ที่ประชุมร้องเพลง ได้
ด้วยควำมมัน่ ใจยิง่ ขึ้น และท่ำนจะรู ้สึกแปลกใจด้วย เมื่อพบว่ำควำมมัน่ ใจในกำรนำเพลงเกิดขึ้นแก่ท่ำน
อย่ำงรวดเร็ ว
2. พยำยำมให้ที่ประชุมร้องอย่ำงพร้อมเพรี ยงกัน ทั้งเนื้ อร้องและทำนองและจังหวะ ที่ประชุม
หลำยแห่งมีขอ้ บกพร่ องในกำรร้องเพลงทำงด้ำนนี้ คือ ไม่สำมำรถร้องอย่ำงพร้อมเพรี ยงกัน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ ในคริ สตจักร ที่ใช้สองภำษำ เช่น ภำษำไทย และภำษำจีน หรื อ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ แต่
พวกเขำก็อำจร้องได้อย่ำงพร้อมเพรี ยง หำกทุกคนร้องตำมจังหวะอย่ำงเดียวกัน ศำสนำคริ สต์เป็ นศำสนำ
แห่งควำมเป็ นอันเดียวกันจงพยำยำมแสดงควำมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้
ด้วยกำรร้องเพลงอย่ำง
พร้อมพรี ยงกัน และควำมพร้อมเพรี ยงกันนี้ จะเป็ นไปได้น้ นั ย่อมขึ้นอยูก่ บั ผูน้ ำเพลง ที่มีควำมสำมำรถ
ในกำรนำและนำให้ที่ประชุมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันได้
3. ไม่ควรเลือกเพลงซ้ ำกันนัก คริ สเตียนโดยทัว่ ๆ ไปสำมำรถร้องเพลงนมัสกำรได้หลำยเพลง
แต่ในทำงปิิบตั ิ ศิษยำภิบำลมักเลือกแต่เพลงที่สมำชิกคุน้ เคยเท่ำนั้น จนคริ สตสมำชิกไม่รู้จกั เพลงในวง
ที่แคบมำก จงอย่ำกลัวในกำระเลือกเพลงที่สมำชิกเคยร้องมำก่อน หำกท่ำนลองให้ที่ประชุมร้องเพลง
ใหม่บำ้ ง จะทำให้พวกเขำร้องเพลงได้มำกยิง่ ขึ้น และอำจมีหลำยเพลงที่เขำชอบ และมีควำมหมำยลึกซึ้ ง
ทำให้พวกเขำไม่ตอ้ งร้องเพลงเก่ำซ้ ำซำกอย่ำงน่ำเบื่อหน่ำย
4. เลือกเพลงให้เหมำะสมกับกำละเทศะ เช่นถ้ำประชุมในเวลำกลำงคืน ก็ไม่ควรเลือกเพลง
“ยำมเมื่อแสงทองส่ องฟ้ ำ” เป็ นเพลงเปิ ดประชุมดังนี้ เป็ นต้น ควรเลือกเพลงที่ช่วยเตรี ยมจิตใจของที่
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ประชุมให้พร้อมที่จะฟังเรื่ องที่นกั เทศน์จะเทศน์ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เพลงปิ ดกำรประชุ มหรื อเพลงที่ร้อง
ก่อนฟังเทศน์ควรมีเนื้อร้อง ซึ่ งมีคำสอดคล้องจองกับคำเทศนำ
ตัวอย่ำงเช่น เรื่ องที่ท่ำนจะเทศน์ คือ” เดินกับพระคริ สต์” จำกควำมคุน้ เคยกับหนังสื อเพลงของ
ท่ำนมำก่อน ท่ำนอำจนึกถึงหลำยเพลงที่เหมำะสมได้ทนั ที เช่น “เมื่อเรำเดินตำมพระองค์” “ตำมรอยพระ
บำท” “ข้ำจะสัตย์ซื่อ”
เมื่อพิจำรณำถึงควำมมุ่งหมำยของคำเทศน์แล้ว ท่ำนอำจเห็นว่ำ เพลง “ข้ำจะสัตย์ซื่อ” เป็ นเพลง
ที่เหมำะสมสำหรับปิ ดกำรประชุม อีกสองเพลงเหมำะสมสำหรับร้องก่อนเทศนำ
5. หนุนใจให้มีกำรร้องประสำนเสี ยง เช่นร้องคู่ ร้องสำมเสี ยง สี่ เสี ยง ท่ำนอำจแปลกใจเมื่อ
พบว่ำ มีคริ สตสมำชิกหลำยคนที่มีควำมสำมำรถในกำรร้องเพลง แต่จงจำไว้เสมอว่ำ กำรร้องเพลงใน
คริ สตจักร เป็ นงำนรับใช้พระเจ้ำที่สำคัญ มำกอย่ำงหนึ่งจงอย่ำให้รำยกำรเพลงพิเศษใด ๆ เป็ นกำรอวด
ควำมสำมำรถ กำรให้คนที่ร้องเพลงไม่เก่งร้อง แต่ร้องออกจำกจิตใจของเขำ ย่อมดีกว่ำใหคนที่มี
ควำมสำมำรถอย่ำงยอดเยีย่ ม ร้องเพื่อสำแดงควำมสำมำรถของตัวเอง
สำหรับกำรร้องเดี่ยวนั้น หำกไม่มีเครื่ องดนตรี เช่น ออร์ แกน หรื อ เปี ยโนประกอบ มักไม่สู้
ได้ผลมำกนัก จึงไม่สนับสนุนให้มีกำรร้องเพลงเดี่ยวตำมลำพัง
6. นำให้ที่ประชุมร้องอย่ำงถูกต้องที่สุด ทั้งเนื้ อร้องและทำนอง อำจเป็ นเพรำะคริ สเตียนที่มี
ควำมรู ้ทำงด้ำนดนตรี มีนอ้ ยคน ดังนั้นกำรร้องเพลงในคริ สตจักร จึงมักผิดทำนองในบำงตอน กำรร้อง
ผิดทำนอง นอกจำกจะทำให้แขกที่มำร่ วมประชุมรู ้สึกอึดอัดใจแล้ว ยังก่อให้เกิดควำมไม่พร้อมเพรี ยงแก่
ที่ประชุมอีกด้วย นักกวี และนักประพันธ์เพลง ได้พยำยำมแต่งเพลงนมัสกำรด้วยควำมระมัดระวังที่สุด
ตำมเนื้ อร้อง และทำนองที่เขำกำหนดไว้ เรำจึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงผลงำนของนักประพันธ์เหล่ำนั้น โดย
ไม่จำเป็ น
ดนตรี เป็ นวิทยำกำรซึ่ งท่ำนจำเป็ นต้องเรี ยนรู ้ แม้ท่ำนอำจต้องใช้เวลำและควำมเอำใจใส่ ไม่นอ้ ย
ในกำรฝึ กฝน แต่เมื่อท่ำนเรี ยนรู ้แล้ว จะเป็ นประโยชน์แก่ท่ำน ในกำรรับใช้พระเจ้ำอย่ำงคำดไม่ถึง มีคน
กล่ำวว่ำ ผูท้ ี่ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้มีรอดโดยกำรฟังเพลง มีจำนวนมำกกว่ำผูท้ ี่ได้รับ
พระเยซูคริ สต์โดยกำรฟังคำเทศนำ แม้คำพูดนี้อำจไม่ถูกต้องมำกนักแต่เรำก็ตอ้ งยอมรับว่ำ ดนตรี มีส่วน
สำคัญยิง่ ในพระรำชกิจของพระเจ้ำ คริ สตจักรที่มีชีวติ ชีวำ คือคริ สตจักรที่ชอบร้องเพลงคริ สตจักรที่ขำด
กำรร้องเพลง อำจเป็ นคริ สตจักรที่ขำดประสบกำรณ์ทำงด้ำนวิญญำณจิต จึงไม่มีเพลงอะไรที่เขำชอบ
ร้อง
ในฐำนะที่ท่ำนเป็ นศิษยำภิบำล จงส่ งเสริ มดนตรี ในคริ สตจักร
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บทที่ 14 คู่ครองของศิษยาภิบาล
ในบรรดำสมบัติที่ศิษยำภิบำลมี สมบัติที่ล้ ำค่ำที่สุดของเขำ คือ ภรรยำที่ดี ศิษยำภิบำลที่เริ่ มต้น
รับใช้พระเจ้ำ โดยปรำศจำกภรรยำอำจนับว่ำเป็ นคนโชคร้ำย แต่จะเป็ นผลร้ำยที่สุดหำกเขำเริ่ มต้นรับใช้
พระเจ้ำโดยมีภรรยำที่ไม่ดี
ภรรยำที่ดีน้ นั มีส่วนคล้ำยคลึงกับอัจฉริ ยบุคคลอย่ำงหนึ่งคือคุณสมบัติที่ดีของเขำนั้น ติดมำ
ตั้งแต่กำเนิด มิใช่ป้ ั นแต่งขึ้นมำภำยหลัง ในเรื่ องต่ำง ๆ ที่ท่ำนจำต้องใช้เวลำตัดสิ นใจ จงให้เวลำแก่กำร
ตัดสิ นใจเลือกคู่ครองนำนที่สุด และใช้เวลำอธิษฐำนมำกที่สุด เพรำะภรรยำที่ดีสำมำรถส่ งเสริ มสำมีให้
ได้รับตำแหน่งซึ่ งเขำสำมำรถทำประโยชน์ได้มำกที่สุด ส่ วนภรรยำที่ไร้คุณสมบัติที่ดี อำจทำให้สำมีที่
ปรำดเปรื่ องให้กลำยเป็ นคนไร้ค่ำไปได้
แต่เช่นเดียวกับอัจฉริ ยบุคคลทั้งหลำย สตรี ส่วนมำกอำจไม่ทรำบถึงคุณสมบัติพิเศษของตัวเอง
จนกระทัง่ ถึงเวลำที่เขำต้องทำหน้ำที่เป็ นภรรยำ คุณสมบัติน้ นั จึงจะสำแดงออกมำฉะนั้น หำกท่ำนรู ้สึก
ว่ำ ภรรยำของท่ำนไร้ควำมสำมำรถในระยะแรก ๆ จงอย่ำท้อใจ ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เขำได้รับใน
ระยะแรกนี้ จะช่วยเพิ่มพูนควำมสำมำรถให้แก่เขำในภำยหลัง เมื่อเวลำผ่ำนไป ท่ำนอำจชมเชยว่ำ แท้จริ ง
เขำมีควำมสำมำรถไม่นอ้ ยเลย
ดังนั้น เรำอำจสรุ ปได้วำ่ หำกท่ำนยังไม่แต่งงำน จงเลือกภรรยำด้วยควำมระมัดระวัง และ
อธิ ษฐำนขอกำรนำจำกพระเจ้ำมำกที่สุด หำกท่ำนแต่งงำนแล้ว จงช่วยภรรยำในกำรปรับปรุ งตัว เพื่อให้
เขำสำมำรถรับใช้พระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริ ง
ตำมคำสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เรำอำจวำงหลักได้วำ่ ภรรยำของศิษยำภิบำล ไม่มีหน้ำที่
ในกำรปกครองคริ สตจักรมีขอ้ พระธรรมหลำยข้อ ซึ่ งกล่ำวอย่ำงชัดเจนว่ำ หน้ำที่กำรปกครองคริ สตจักร
นี้ ไม่ใช่เป็ นของสตรี (ดู 1 ทิโมธี 2:12, 1 โคริ นธ์ 14:34,35) กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ ศิษยำภิบำลต้องเป็ นชำย
เท่ำนั้น สตรี หรื อภรรยำของท่ำนจึงมีหน้ำที่เพียงช่วยเหลือท่ำน ไม่ใช่มีหน้ำที่ยงุ่ เกี่ยวกับธุ ระกิจของ
คริ สตจักรหรื อของสมำชิกโดยตรง
บำงคนให้ควำมเห็นว่ำในสมัยของอำจำรย์เปำโล สตรี ส่วนมำกไม่มีควำมสำมำรถในกำรรับ
หน้ำที่เป็ นผูน้ ำ พวกอัครสำวกจึงไม่มอบตำแหน่งผูน้ ำให้แก่สตรี บ้ำงกล่ำวว่ำ ท่ำนอัครสำวก เพียงแต่
ประสงค์ที่จะเตือนพวกสตรี ไม่ให้รบกวนที่ประชุมเท่ำนั้น บ้ำงก็ยนื ยันว่ำ เนื่องจำกศิษยำภิบำลชำยมี
จำนวนไม่เพียงพอ สำหรับรับผิดชอบงำนของคริ สตจักร จึงจำเป็ นต้องให้สตรี รับหน้ำที่เป็ นศิษยำภิบำล
บ้ำง โดยไม่ยอมใช้วธิ ี แก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนคนงำนในคริ สตจักร ตำมที่พระเยซูคริ สต์กล่ำวไว้อย่ำง
เฉพำะเจำะจงในมัทธิว 9: 37,38
67

เป็ นควำมจริ งว่ำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ กล่ำวถึงสตรี ที่รับใช้พระเจ้ำ เช่น ฟิ ลิป มีบุตรสำวสี่ คน
ซึ่ งเป็ นผูท้ ำนำย (กิจกำร 21:9) “เประชีซ กระทำกำรมำกมำยฝ่ ำยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ” (โรม 16:12) ฟอยเบ
ได้เป็ นมัคนำยิกำในคริ สตจักร (โรม 16: 1) และเป็ นควำมจริ งอีกว่ำ สตรี ในสมัยปั จจุบนั มีควำมเสมอ
ภำคทำงด้ำนสังคมเท่ำเทียมกับผูช้ ำย และมีควำมสำมำรถไม่ยงิ่ หย่อนกว่ำผูช้ ำย แต่ท่ำนจะไม่ผดิ พลำด
อย่ำงแน่นอนหำกท่ำนปิิบตั ิตำมพระคัมภีร์ซ่ ึ งกล่ำว “ข้ำพเจ้ำไม่อนุ ญำตให้ผหู ้ ญิงสั่งสอน หรื อใช้
อำนำจเหนือผูช้ ำย...” (1 ทิโมธี 2:12)
ผูเ้ ชี่ยวชำญในวงกำรแพทย์บำงคนยอมรับว่ำ ปั ญหำเกี่ยวกับสุ ขภำพจิตใจของสตรี ในยุคใหม่
ส่ วนมำก เกิดขึ้นเนื่ องจำกกำรขัดแย้งภำยในครอบครัว ที่เขำพยำยำมเป็ นคนเด่นกว่ำสำมีพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์หลำยตอนสอนว่ำ สตรี ที่แต่งงำนแล้วต้องยอมฟังสำมี (ดู 1 โคริ นธ์ 11:3, เอเฟซัส 5:22,23, 1
ทิโมธี 2:11 1 เปโตร 3:1,5) แต่เป็ นที่หน้ำเศร้ำใจเหลือเกินว่ำ แม้ในวงกำรคริ สเตียนเอง ก็มีสตรี จำนวน
ไม่นอ้ ยที่ไม่เชื่อฟังคำสอนในพระคัมภีร์ เป็ นเหตุทำให้ชีวิตสมรสขำดควำมสุ ขและนำควำมเสื่ อมเสี ย มำ
สู่ พระนำมของพระคริ สต์
เมื่อพระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ สำมีตอ้ งดำรงตำแหน่งเป็ นหัวหน้ำครอบครัว ท่ำนก็ตอ้ ง
ปิิบตั ิตำม โดยทำหน้ำที่ของหัวหน้ำครอบครัวอย่ำงแท้จริ ง แต่ท่ำนจะให้ภรรยำของท่ำน ยอมฟังท่ำน
ไม่ได้ หำกท่ำนเป็ นคนสองจิตใจสองใจ มีลกั ษณะคล้ำยผูห้ ญิง และควำมประพฤติ มีขอ้ บกพร่ องหลำย
อย่ำงถ้ำท่ำนอยำกให้ภรรยำของท่ำนนับถือท่ำน เยีย่ ง “ชำติบุรุษ” จงทำตนให้สมกับที่ท่ำนเป็ นบุรุษ
อย่ำงแท้จริ ง แต่ในอีกด้ำนหนึ่งจงจำคำสอนของอำจำรย์เปำโลที่กล่ำวว่ำ “ฝ่ ำยสำมีจงรักภรรยำของตน
เหมือนอย่ำงพระคริ สต์ได้ทรงรักคริ สตจักรด้วย และได้ทรงประทำนพระองค์เอง เพื่อคริ สตจักรนั้น”
(เอเฟซัส 5:25) จงคิดให้ลึกซึ้ ง ถึงควำมรักขอพระเยซูคริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอดที่มีต่อคริ สตจักร ควำม
เสี ยสละของพระองค์ ตลอดจนควำมอดทนอย่ำงไม่มีขอบเขตจำกัดของพระองค์ แล้วนำควำมรักนั้นมำ
ใช้ในกำรปิิบตั ิต่อภรรยำของท่ำน
ท่ำนและภรรยำของท่ำนต้องทำงำนร่ วมกันเป็ นทีม จงเพิ่มพูนสิ่ งที่ภรรยำขำดตกบกพร่ องด้วย
จุดเด่นต่ำง ๆ ของท่ำนส่ วนภรรยำที่มีควำมสำมำรถเป็ นพิเศษในด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ควรช่วยส่ งเสริ มสำมี
ในจุดที่สำมีบกพร่ อง ด้วควำมสำมำรถต่ำง ๆ ของเขำเอง ท่ำนทั้งสองต้องผนึกกำลังเข้ำด้วยกัน ในกำร
เลี้ยงดู “ลูกแกะ” ของพระเจ้ำ ที่พระองค์ทรงมอบหมำยให้แก่ท่ำน
ภรรยำของท่ำนต้องเป็ นผูช้ ่วยที่แท้จริ งของท่ำน เขำควรจะแบ่งเบำภำระของท่ำนโดยกำรรับ
หน้ำที่ดูแลรักษำบุตร และรับผิดชอบงำนทัว่ ไปในบ้ำน หำกสุ ขภำพของเขำแข็งแรงดี ท่ำนก็ไม่ควร
ว้ำวุน่ ต่อำกำรจ่ำยตลำด ทำอำหำร ดูแลบุตร และทำควำมสะอำดบ้ำนด้วยตัวของท่ำนเอง หน้ำที่สำคัญ
ที่สุดของท่ำนคือ กำรอธิ ษฐำน และกำรสอนพระวจนะของพระเจ้ำ (กิจกำร 6:4)
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งำนสำคัญอีกอย่ำงหนึ่ง ซึ่ งภรรยำของท่ำนสำมำรถช่วยท่ำนได้ คือ เป็ นผูท้ ี่ติชมและออกควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับกำรเทศนำของท่ำน ช่วยแก้ไขกิริยำท่ำทำงให้เหมำะสม กำรใช้ภำษำที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้
ปิิกิริยำที่ท่ำนแสดงออกในระหว่ำงที่ท่ำนเทศนำดีข้ ึน และเพื่อช่วยให้ท่ำนสำมำรถปรับปรุ งกำรเทศนำ
ของท่ำนให้ดีข้ ึน
จงอย่ำมองข้ำมข้อคิดต่ำง ๆ ของภรรยำ ควำมคิดเห็นของเขำอำจจะผิดพลำดได้ แต่ส่วนใหญ่
แล้วมักมีประโยชน์ต่อท่ำนเสมอ ทั้งนี้มิได้หมำยควำมว่ำ ท่ำนจะต้องทำตำมข้อแนะนำ หรื อเชื่อข้อติชม
ของเขำทุกครั้ง แต่จงรับฟังและพิจำรณำข้อคิดเห็นเหล่ำนั้นด้วยควำมรอบคอบ หำกเห็นว่ำท่ำนมี
ควำมคิดอื่น ที่ดีกว่ำนั้น ท่ำนจึงค่อยปิิเสธข้อแนะนำของเขำก็ได้
ในกำรเยีย่ มเยียนของศิษยำภิบำลจะมีหลำยครั้ง ซึ่ งท่ำนไม่อำจไปเยีย่ มได้ โดยปรำศจำกภรรยำ
เช่น กรณี ที่ได้รับกำรขอร้องให้ไปเยีย่ มเยียนคนใกล้จะสิ้ นใจคนหนึ่ง ซึ่ งอยูใ่ นสถำนที่มีชื่อเสี ยงไม่ดี จะ
เป็ นกำรผิดพลำดอย่ำงมำก หำกท่ำนไปยังสถำนที่น้ นั โดยภรรยำไม่ไปด้วย จงพยำยำมหลีกเลี่ยงกำร
เยีย่ มเยียนสตรี ตำมลำพัง นอกจำกว่ำ สตรี น้ นั เป็ นผูอ้ ำวุโสมำกแล้ว เพื่อควำมปลอดภัยของศิษยำภิบำล
จงขอร้องภรรยำของท่ำนให้ไปเยีย่ มเยียนร่ วมกับท่ำน
อัธยำศัยอันดีอย่ำงหนึ่ง ซึ่ งศิษยำภิบำลจำนวนมำก ยังขำดตกบกพร่ อง คืออัธยำศัยในกำร
รับแขก อำจำรย์เปำโลได้รวมอัธยำศัยกำรรับรองแขกนี้ เข้ำไว้ ในคุณสมบัติสำคัญต่ำง ๆ ของผูน้ ำ (ดู ทิ
โมธี 3:2) ชำวไทยโดยทัว่ ไปมีอธั ยำศัยรับรองแขกศิษยำภิบำลก็จะต้องเป็ นเช่นนั้นด้วย
จำกกำรพิจำรณำดู ชีวติ ของพระเยซูคริ สต์ และเหล่ำสำวกของพระองค์ ในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ จะสังเกตได้วำ่ เขำเหล่ำนั้นใช้อธั ยำศัยกำรรับแขก เพื่อประโยชน์ทำงด้ำนวิญญำณจิต มีงำนสำคัญ
หลำยอย่ำงที่ศิษยำภิบำลกระทำสำเร็ จลุล่วงไปได้โดยมิใช่เป็ นผลมำจำกกำรประชุมนมัสกำร ในตอนเช้ำ
วันอำทิตย์เลย หำกแต่เป็ นผลจำกกำรติดต่อโดยตรงกับสมำชิกบำงคนในบ้ำนของท่ำน แต่ท่ำนจะ
รับรองสมำชิกในบ้ำนได้ดีไม่ได้ หำกขำดควำมร่ วมมือของภรรยำ
หน้ำที่สำคัญอีกอย่ำงหนึ่งของภรรยำ คือ เป็ นคู่ร่วมอธิ ษฐำนของศิษยำภิบำล ชีวติ สมรสที่มี
ควำมสุ ขอย่ำงแท้จริ งสำมีภรรยำจะต้องมีควำมเกี่ยวพันธ์ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งฝ่ ำยร่ ำงกำย จิตใจ
และวิญญำณจิต ท่ำนจะได้รับพระพรมำกยิง่ ขึ้น หำกภรรยำของท่ำนสำมำรถแบกภำระร่ วมกับท่ำน ใน
กำรอธิษฐำนเผือ่ “ลูกแกะ” ในคริ สตจักรของท่ำนเสมอ
เรำได้กล่ำวถึง หน้ำที่ของภรรยำ ที่มีต่อศิษยำภิบำลมำกพอสมควรแล้ว ต่อไปเรำจะพิจำรณำถึง
หน้ำที่ของเขำที่พึงมีต่อคริ สตจักรท้องถิ่น
คริ สตจักรท้องถิ่นบำงแห่ง ปิิบตั ิต่อภรรยำของศิษยำภิบำลอย่ำงไร้ควำมยุติธรรม โดยให้เขำ
รับหน้ำที่สำรพัดอย่ำงใน คริ สตจักร หำกเขำไม่กล้ำปิิเสธกำรรับหน้ำที่เหล่ำนี้ ชีวิตของเขำก็ตอ้ งพัวพัน
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กับกิจกรรมต่ำง ๆ จนไม่มีเวลำของตัวเอง อนึ่ง กำรที่ภรรยำของศิษยำภิบำลรับหน้ำที่ทุกอย่ำงแต่เพียง
คนเดียว จะไม่ช่วยให้สมำชิกทั้งคริ สตจักรเจริ ญขึ้นได้เลย เพรำะสมำชิกคริ สตจักรจะต้องช่วยกัน
รับผิดชอบ ช่วยกันผลัดกันรับภำระร่ วมกันคริ สตจักรจึงจะเจริ ญก้ำวหน้ำได้ ยิง่ กว่ำนั้น ถ้ำภรรยำของศิษ
ยำภิบำลรับหน้ำที่มำกเกินไป อำจเป็ นภัยต่อสุ ขภำพของเขำก็ได้
ฉะนั้น ท่ำนจึงต้องคอยดูแล กำรทำงำนของภรรยำให้อยูใ่ นขอบเขตพอสมควร อย่ำให้หกั โหม
มำกเกินไป เช่นหน้ำที่เป็ นประธำนกลุ่มสตรี คริ สเตียน ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนรวีวำรศึกษำผูน้ ำคณะ
นักร้อง หรื อผูน้ ำเยำวชน เป็ นต้น ท่ำนควรให้คริ สตสมำชิกทรำบว่ำ ภรรยำของท่ำนยินดีเป็ นผูช้ ่วย ใน
งำนทุกแผนกที่ขำดแคลน แต่จะไม่รับหน้ำที่ประจำใด ๆ หมำยควำมว่ำ หำกครู สอนรวีวำรศึกษำใน
ชั้นหนึ่งชั้นใดมำไม่ได้ หรื อผูน้ ำเยำวชนป่ วย หรื อคนเล่นเปี ยโนไม่สำมำรถมำโบสถ์ได้ ภรรยำของศิษ
ยำภิบำลก็พร้อมที่จะรับหน้ำที่แทน กำรทำเช่นนี้ นอกจำกจะเป็ นตัวอย่ำงที่ดีต่อคริ สตสมำชิกแล้ว ยัง
เป็ นกำรแบ่งสรรงำนของคริ สตจักรโดยทัว่ กันด้วย ภรรยำของศิษยำภิบำลมีหน้ำที่สำคัญสองประกำรคือ
1. เป็ นตัวอย่ำงที่ดีแก่สมำชิก กำรเป็ นตัวอย่ำงที่ดีน้ นั ไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่ง่ำยนัก กำรทำงำนเป็ นกำร
ง่ำยกว่ำกำรเป็ นตัวอย่ำงมำก แต่กำรเป็ นตัวอย่งที่ดีน้ นั เป็ นสิ่ งที่สำคัญกว่ำกำรทำงำนสตรี ในคริ สตจักร
ส่ วนมำกเรี ยนรู ้กำรอธิ ษฐำนเผือ่ คนอื่น เรี ยนรู ้ควำมมีอธั ยำศัยในกำรรับรองแขก เรี ยนรู ้ในกำรมีน้ ำใจ
กว้ำงขวำงขยันหมัน่ เพียร อดทนตลอดจนควำมสุ ภำพอ่อนโยน ก็โดยกำรสังเกตจำกภรรยำของศิษยภิ
บำลนัง่ เอง หรื อแม้สตรี ที่เพิ่งแต่งงำนใหม่ ๆ บำงคนก็เรี ยนรู ้กำรครองเรื อนได้จำกภรรยำของศิษยำภิ
บำลเช่นกัน ยังมีสิ่งอื่น ๆ อีกมำก ซึ่ งภรรยำศิษยำภิบำลต้องเป็ นตัวอย่ำงที่ดีแก่สมำชิก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
แก่สตรี ในคริ สตจักร
2. ภรรยำจะต้องช่วยศิษยำภิบำลเลี้ยงบุตร มีไม่นอ้ ยที่นกั เทศน์หรื อศิษยำภิบำลปล่อยปละละเลย
ต่อกำรดูแลบุตรหลำนของตน จนเป็ นที่ติฉินนินทำ ของคริ สตสมำชิก และคนภำยนอกและคำติฉิน
นินทำเหล่ำนั้น มีส่วนถูกต้องอยูม่ ำก ทั้งนี้ เพรำะศิษยำภิบำล มัวแต่ทำกิจกำรอื่นมำกเกินควร จนลืมไป
ว่ำหน้ำที่รับผิดชอบอย่ำงหนึ่ งของเขำ คือกำรอบรมสั่งสอนบุตรของตนเอง
หน้ำที่กำรอบรมสั่งสอนบุตร อย่ำงน้อยห้ำสิ บเปอร์เซ็นต์เป็ นของภรรยำ ภรรยำของศิษยำภิบำล
ต้องรับผิดชอบในกำรสอนบุตรของตน ให้เชื่อฟั ง และเคำรพบิดำมำรดำ สอนให้เขำท่องพระคัมภีร์เป็ น
อย่ำงดี และฝึ กฝนเขำให้อยู่ ในวิถีทำงที่ถูกต้อง กำรเฆี่ยนตีฝึกสอน ประกอบด้วยควำมรัก ควำมเข้ำใจ
เป็ นหลักกำรของกำรอบรมสั่งสอนบุตร ควำมหมัน่ เพียรประกอบด้วยกำรอธิ ษฐำนและควำมเชื่อ เป็ น
เคล็ดลับแห่งควำมสำเร็ จ
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เรำอำจสรุ ปได้วำ่ ภรรยำที่ดียอ่ มเป็ นศรี แก่สำมี แม้พระธรรมสุ ภำษิต 31:10 เองก็กล่ำวยกย่อง
ภรรยำที่ดีวำ่ มีค่ำล้ ำกว่ำทับทิมเสี ยอีก ฉะนั้น คำกล่ำวในตอนต้นที่วำ่ “ในบรรดำสมบัติที่ศิษยำภิบำลมี
สมบัติที่ล้ ำค่ำที่สุดของเขำคือ ภรรยำที่ดี” จึงไม่เกินควำมจริ งไปแต่ประกำรใด
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บทที่ 15 เผชิญคู่แข่ งขัน
ในสมัยก่อน คริ สตจักรต่ำงทำงำนของพระเจ้ำด้วยควำมสะดวกสบำย โดยไม่มีคูแ่ ข่งขัน แต่
สมัยดังกล่ำวได้ผำ่ นไปแล้วและไม่มีวนั หวนกลับมำอีก
หลังจำกสงครำมโลกครั้งที่สอง ได้มีคณะมิชชัน่ ต่ำง ๆ เพิ่มขึ้นในประเทศไทยอย่ำงรวดเร็ ว
และบำงคณะก็ได้เขำไปตั้งถิ่นฐำนอยูใ่ นท้องถิ่นซึ่ งมีคณะอื่นได้ทำงำนอยูแ่ ล้ว จึงทำให้เกิดกำรแข่งขัน
กันขึ้น และยังมีลทั ธิ ต่ำง ๆ ที่สอนไม่ตรงตำมพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ลัทธิ บำงลัทธิ เข้ำไปตั้งถิ่นฐำนใน
ท้องถิ่นซึ่ งมีคริ สตจักรหรื องำนของมิชชัน่ อยูแ่ ล้ว ทั้งนี้ก็เพรำะ
1. กำรชักชวนคนที่เป็ นคริ สเตียนอยูแ่ ล้ว ให้เข้ำกับคณะของตน เป็ นกำรง่ำยกว่ำนำคนที่ยงั ไม่
เชื่อมำร่ วมกับตนคริ สตจักรใหม่ของบำงคณะ จึงชอบชิง “ลูกแกะ” ของคณะอื่น
2. ผูป้ ระกำศเผยแพร่ ของบำงคณะมีคำสอนที่แปลก ๆ คิดว่ำ คริ สเตียนที่อยูใ่ นคณะของตน
เท่ำนั้น จึงจะรอดได้ ส่ วนคริ สเตียนอื่น ๆ จะต้องพำกันพินำศ จึงพยำยำม “ช่วยเหลือ” คริ สเตียนอื่น โดย
ชักชวนให้พวกเขำเข้ำคณะของตน
โดยเหตุที่ทุกคนมีอิสระเสรี ในกำรตีควำมหมำยของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ตำมที่ ตนเห็นว่ำ
ถูกต้อง กำรแตกแยกกันในควำมเชื่อจึงต้องเกิดขึ้น ซึ่ งเรำไม่มีวธิ ี ที่จะช่วยแก้ไขสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวนี้ให้
ดีข้ ึนได้ นอกจำกปิิบตั ิหน้ำที่ของตนอย่ำงดีที่สุด ท่ำมกลำงควำมแตกแยกกันนี้
แต่กำรแบ่งแยกเป็ นคณะต่ำง ๆ มำกมำยหลำยคณะก็ไม่เป็ นสิ่ งที่เลวทีเดียว เพรำะกำรแข่งขัน
กันอำจเป็ นประโยชน์แก่คริ สตจักรต่ำง ๆ ในทำงอ้อม เพรำะในท้องถิ่นที่มีเพียงคณะเดียว หรื อ
คริ สตจักรเดียว คริ สตสมำชิ กมักจะขำดควำมกระตือรื อร้นในกำรปรับปรุ งตนเอง ในด้ำนต่ำง ๆ ทำให้
คริ สตจักรไม่เจริ ญเติบโตเท่ำที่ควรในวงกำรธุ รกิจ หำกมีกำรแข่งขันกันขึ้น ห้ำงร้ำนหรื อบริ ษทั มักจะ
ต้องลดรำคำสิ นค้ำลง และปรับปรุ งคุณภำพของสิ นค้ำให้ดีข้ ึน ทั้งยังต้องเพิม่ ควำมสะดวกในกำรบริ กำร
เพิ่มกำรโฆษณำ กำรค้นคว้ำกำรพัฒนำ ตลอดจนควำมสำมำรถของคนงำนแผนกต่ำง ๆ เป็ นผลทำให้
กิจกำรของบริ ษทั เจริ ญก้ำวหน้ำขึ้น ในทำนองเดียวกัน กำรแข่งขันในทำงที่ถูกต้องของคริ สตจักร ก็จะ
นำคุณประโยชน์มำสู่ คริ สตจักรเช่นกัน
แต่ท่ำนจะเผชิญกับคู่แข่งขันอย่ำงไร
คู่แข่งขันสำคัญของคริ สตจักรในประเทศไทย พอจะแบ่งได้เป็ นสองพวกคือ
1. พวกที่สั่งสอนอย่ำงไม่ถูกต้อง หรื อพวกที่ชอบแยกตัวอยูต่ ่ำงหำก
2. พวกที่สังกัดอยูใ่ นคณะต่ำง ๆ
พวกที่สั่งสอนอย่ำงไม่ถูกต้อง หรื อชอบแยกตัวอยูต่ ่ำงหำก โดยปกติไม่อยำกคบหำสมำคมกับ
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คริ สเตียนคณะอื่น ๆ แต่พวกเขำมีควำมร้อนรนอย่ำงยิง่ ในกำรขโมย “ลูกแกะ” ของคริ สตจักรต่ำง ๆ
พวกเขำสอนว่ำ ควำมเชื่อของพวกเขำเท่ำนั้นเป็ นควำมเชื่ อที่ถูกต้อง ผูท้ ี่ไม่เชื่ อหรื อปิิบตั ิตำมคำสอน
ของพวกเขำ จะไม่พบควำมหวังทั้งในชีวติ นี้ และชีวติ หน้ำ จงระมัดระวังคณะต่ำง ๆ ที่สอนว่ำ มีคนเพียง
ไม่กี่พนั คนจำกคณะของเขำเท่ำนั้น ที่สำมำรถจะเข้ำเมืองสวรรค์ได้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ ผูท้ ี่มี
พระบุตรก็มีชีวิต (1 ยอห์น 5:12) และพระบุตรนั้นใหญ่ยงิ่ สู งสุ ด ไม่มีคริ สเตียนคณะใดสำมำรถจำกัดให้
พระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขำเพียงคณะเดียว
วิธีป้องกันกำรรุ กรำนของผูส้ อนผิด ๆ ที่ดีที่สุด คือกำรสอนคริ สตสมำชิกให้มีควำมรู ้ อย่ำง
กว้ำงขวำงและลึกซึ้ ง ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ท่ำนควรเริ่ มต้นสั่งสอนสมำชิกทันที ตั้งแต่เขำเพิ่งกลับ
ใจใหม่ อย่ำรอให้พวกสอนผิดมำถึงสถำนที่ของท่ำนเสี ยก่อน จึงเริ่ มกำรอบรมสัง่ สอนสมำชิกอย่ำง
จริ งจัง กำรสอนให้สมำชิ กรู้หลักควำมเชื่อต่ำง ๆ ของผูท้ ี่สอนผิด จะเป็ นประโยชน์แก่คริ สตสมำชิกของ
ท่ำนมำก แต่จงเน้นหนักในหลักควำมเชื่อที่ถูกต้องตำมพระคริ สตธรรมคัมภีร์ คริ สเตียนที่รู้หลักควำม
จริ งอย่ำงลึกซึ้ งในพระเยซูคริ สต์ จะไม่ถูกหลอกลวงให้หลงผิดอย่ำงง่ำยดำย (ดู 2 ทิโมธี 3:13-15) ฉะนั้น
จงให้คำเทศนำส่ วนใหญ่ของท่ำน ประกอบด้วยหลักควำมเชื่อของพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ผูท้ ี่มีควำมเชื่อผิด มักชอบโต้เถียงกับคริ สเตียนในคณะอื่น ๆ จงอย่ำหลงกลในคนเหล่ำนั้น โดย
โต้เถียงกับพวกเขำเป็ นอันขำด เพรำะนัน่ เป็ นวิธีซ่ ึ งพวกเขำใช้ ในกำรทำให้ควำมเชื่ อของคนอื่นไขว้เขว
นอกจำกนั้น พระคริ สตธรรมคัมภีร์ยงั เตือนให้เรำเมินหน้ำจำกคนเหล่ำนี้ และระงับกำรเถียงกัน (ดู โรม
16, 17 ทิตสั 3:9)
กำรที่จะเอำชนะผูส้ อนผิดหรื อผูม้ ีควำมเชื่ อผิดได้น้ นั มิใช่โดยกำรเถียงกัน แต่โดยประสบกำรณ์
ทำงด้ำนวิญญำณจิต ในชีวิตประจำวันของท่ำน หำกพวกเขำเห็นสันติสุข และควำมสุ ขยินดีในชีวติ ของ
ท่ำน ซึ่ งพวกเขำไม่อำจได้รับ จำกคำสอนเทียมเท็จของพวกเขำ พวกเขำก็จะไม่เถียงกับท่ำน และอำจหัน
กลับมำเชื่อควำมจริ งเช่นเดียวกับท่ำน จงจำไว้วำ่ ท่ำนต้องกำรให้คนเหล่ำนี้เชื่ อในจิตใจ ไม่ใช่เชื่อใน
ด้ำนทำงสมองเท่ำนั้น และกำรโต้เถียงจะไม่สำมำรถทำใหคนเหล่ำนั้นกลับใจบังเกิดใหม่ได้เลย
คริ สตจักรซึ่ งสังกัดในคณะอื่น ๆ ในหมู่บำ้ นหรื อชนบทเล็ก ๆ อำจมีคริ สตจักรเพียงคริ สตจักร
เดียวเท่ำนั้น จึงไม่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรแข่งขันกับคริ สตจักรอื่น แต่ในปั จจุบนั นี้ แม้แต่ในหมู่บำ้ นเล็ก ๆ
หลำยแห่ง ก็มีคริ สตจักรมำกกว่ำหนึ่งคริ สตจักร คริ สตจักรเหล่ำนี้ อำจมีควำมเชื่อที่ถูกต้องเช่นเดียวกับ
ท่ำน กระนั้นก็ตำม กำรแข่งขันก็อำจเกิดขึ้นได้ อย่ำงไม่รู้ตวั
ผูแ้ ต่งบทเพลงสดุดี กล่ำวว่ำ “จงดูเถอะ” ซึ่ งพวกพี่นอ้ งอำศัยอยูพ่ ร้อมเพรี ยงเป็ นน้ ำหนึ่งใจ
เดียวกันก็เป็ นกำรดี และอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขมำกเท่ำใด” (สดุดี 133:1) คริ สเตียนที่แท้จริ งย่อมกอปรไปด้วย
ควำมเป็ นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน แม้เรำอยูใ่ นคริ สตจักรที่ต่ำงกัน แต่เรำก็เป็ นทหำรอยูใ่ นกองทัพเดียวกัน
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ของพระคริ สต์ฉะนั้น หำกมีคริ สตจักรอื่น ๆ ซึ่ งมีควำมเชื่ อที่ถูกต้องอยูใ่ นท้องถิ่นของท่ำน จงเป็ นไมตรี
และสนิทสนมกับพวกเขำ เยีย่ งพี่นอ้ งในพระคริ สต์
ท่ำนอำจแสดงไมตรี จิตต่อเขำ โดยจัดประชุมร่ วมกันในโอกำสพิเศษต่ำง ๆ เช่น วันฟื้ นคืนพระ
ชนม์ วันขอบพระคุณและวันหยุดรำชกำรอื่น ๆ หำกท่ำนรู ้สึกว่ำ คริ สตจักรของท่ำนมีควำมเชื่อที่ดีกว่ำ
คริ สตจักรของเขำ จงอย่ำให้ควำมรู ้สึกนั้น เป็ นสำเหตุทำให้ท่ำนไม่ยอมร่ วมมือกับคริ สตจักรนั้น ในทำง
ตรงกันข้ำม ท่ำนต้องร่ วมมือกับเขำด้วยควำมยินดี เมื่อโอกำสอำนวยให้เมื่อท่ำนสำมำรถช่วย ให้พวกเขำ
รู้จกั ควำมจริ งอันลึกซึ้ งทำงด้ำนวิญญำณจิต
แต่สิ่งหนึ่งที่ท่ำนจะต้องระมัดระวัง เมื่อมีกำรประชุมร่ วมกันคือ เมื่อท่ำนเทศนำ ท่ำนจะต้องไม่
ถือโอกำศนั้น เน้นหลักควำมเชื่อย่อย ๆ ของท่ำน ซึ่ งมีควำมแตกต่ำงกับหลักควำมเชื่ อของคริ สตจักรอื่น
ๆ ท่ำนจะต้องเคำรพควำมเชื่ อที่แตกต่ำงกับของแต่ละบุคคลด้วย เช่น ควำมเชื่ อหรื อหลักคำสอนเกี่ยวกับ
“ศีลจุ่ม” หรื อ “ศีลพรม” กำรอธิษฐำนวำงมือรักษำโรค กำรพูดภำษำแปลก ๆ ฯลฯ เพรำะในคริ สตจักร
ของเรำ เรำให้สิทธิ เสรี อย่ำงเต็มที่แก่คริ สเตียนทุกคน ในกำรอ่ำนและตีควำมหมำยในพระคัมภีร์ธรรมที่
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงสอน
หลังจำกกำรปิิรูปคริ สตศำสนำร้อยกว่ำปี ก่อนพิจำรณำ ผูน้ ำคริ สเตียนจำนวนไม่นอ้ ยที่เกิด
ขัดแย้งกัน เกี่ยวกับกำรตีควำมหมำยในพระคริ สตธรรมคัมภีร์บำงตอน จึงเกิดกำรแตกแยกกันขึ้น จน
กลำย เป็ นคณะต่ำง ๆ หลำยคณะ ดังที่ท่ำนเห็นอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ คณะต่ำง ๆ ที่แบ่งแยกออกมำ มีอยูน่ อ้ ย
คณะมำกที่ไม่มีคนที่ร้อนรนรักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง บำงคนปะปนอยู่ ขณะที่ท่ำนคิดว่ำ คนเหล่ำนี้มีควำม
เชื่อบำงอย่ำงที่ไม่ถูกต้อง ก็จงระลึกด้วยว่ำ เขำก็อำจมีควำมคิดต่อท่ำนเช่นเดียวกับที่ท่ำนมีควำมคิดเห็น
ต่อเขำ จงอย่ำให้ควำมเชื่อหยุมหยิม ทำลำยไมตรี จิตซึ่ งท่ำนมีในพระเยซูคริ สต์ “จงเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในสิ่ งที่สำคัญจงให้อิสระเสรี แก่กนั ในเรื่ องหยุมหยิม และจงรักซึ่ งกันและกันในกำรทุกอย่ำง
จงอย่ำมองดู “ลูกแกะ” ของศิษยำภิบำลอื่นด้วยใจอยำกได้ จงอย่ำมีใจโลภ พระเจ้ำมิได้ทรงเรี ยก
ท่ำนเพื่อให้ขโมยแกะซึ่ งกันและกัน
แต่เพื่อแสวงหำแกะให้แก่พระเจ้ำเพิ่มขึ้นต่ำงหำกจงมองดูแกะ
เหล่ำนั้นที่ยงั หลงหำยอยู่
อย่ำซุ บซิ บนินทำคริ สตสมำชิ ก คนหนึ่งคนใดของท่ำนให้ศิษยำภิบำลคนอื่นฟัง หรื อเปิ ดเผยให้
เขำทรำบถึงข้อบกพร่ องต่ำง ๆ ในคริ สตจักรของท่ำน เพรำะหำกเรื่ องเหล่ำนี้ บังเอิญรั่วไหลไปสู่
สำธำรณชน ท่ำนเองอำจได้รับควำมอับอำยที่สุด และท่ำนจะพบอุปสรรคอย่ำงใหญ่หลวง ในกำรรับใช้
พระเจ้ำของท่ำนในท้องถิ่นนั้น จงเก็บเรื่ องรำวทุกอย่ำง ซึ่ งเกี่ยวข้องกับคริ สตสมำชิกของท่ำนไว้ใน
คริ สตจักรของท่ำน
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จงมีควำมมัน่ ใจตัวเอง เมื่อเผชิญกับคู่แข่งขัน ควำมมัน่ ใจนี้เกิดจำกควำมแน่ใจในสิ่ งที่ท่ำนเชื่อ
และในด้ำนควำมรู ้ในพระคัมภีร์ ซึ่ งท่ำนสอนให้แก่สมำชิกอย่ำงเพียงพอ จงอย่ำให้ควำมท้อแท้ท่วมล้น
จิตใจท่ำน แต่จงชนะควำมท้อใจด้วยควำมมัน่ ใจ
หำกคริ สตจักรของท่ำนมีระเบียบวินยั ที่ดี เพียบพร้อมด้วยพระพรจำกพระเจ้ำ หำกท่ำนเลี้ยงดู
แกะของท่ำนด้วยควำมซื่ อสัตย์ และช่วยเหลือพวกเขำทำงด้ำนวิญญำณจิต หำกท่ำนยอมมอบสมำชิก
ของท่ำนแก่พระเจ้ำ ท่ำนก็มนั่ ใจได้วำ่ คริ สตจักรนี้ เป็ นคริ สตจักรของพระเจ้ำ ไม่ใช่คริ สตจักรของท่ำน
ท่ำนก็จะไม่ตอ้ งเกรงกลัวต่อกำรเผชิ ญกับคู่แข่งขันเลย
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บทที่ 16 การร่ วมกล่ าวตักเตือนสมาชิก
คริ สตจักรท้องถิ่น มิได้มีควำมหมำยเพียงแต่เป็ นที่ชุมนุมของคริ สเตียน ซึ่ งคริ สเตียนมำรวมกัน
เพื่อนมัสกำรพระเจ้ำ และร่ วมสำมัคคีธรรมในพระคริ สต์เท่ำนั้น แต่หมำยถึงควำมเป็ น”อวัยวะ” ของ
พระคริ สต์ ซึ่งเป็ นประกอบด้วยชีวติ และควำมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งยังเป็ นองค์กำรซึ่ งมีระเบียบ
วินยั และกำรปกครองอย่ำงเป็ นระเบียบแบบแผน
เมื่อมีกำรปกครอง ย่อมต้องมีกฎเกณฑ์ที่วำงไว้ สำหรับยึดถือและปิิบตั ิตำม กำรปิิบตั ิตำม
กฎเกณฑ์น้ ี เป็ นสิ่ งที่มีควำมจำเป็ นสำหรับสังคมทัว่ ไป แม้สังคมจะสรรเสริ ญคนที่รู้จกั เป็ นตัวของตัวเอง
และคนที่มีควำมคิดริ เริ่ มในกำรทำสิ่ งต่ำง ๆ แต่สังคมก็ตอ้ งกำรให้ทุกคนปิิบตั ิตำมกฎที่วำงไว้อย่ำง
เคร่ งครัด ไม่วำ่ เรำแต่ละคนมีควำมรู ้สึกนึกคิดแตกต่ำงกันมำกน้อยเพียงใดเรำก็ตอ้ งปิิบตั ิเพื่อมนุษย์
ด้วยกัน ในทำงที่ถูกต้องและสมควรนอกจำกนั้น ในสังคมทุกแห่ง ยังมีตวั บทกฎหมำยที่วำงไว้ เพื่อ
ป้ องกันมิให้เรำล่วงล้ ำสิ ทธิ และเสรี ภำพของคนอื่น กำรฝ่ ำฝื นตัวบทบำทกฎหมำย ย่อมต้องถูกลงโทษ
กำรว่ำกล่ำวตักเตือน เป็ นสิ่ งจำเป็ นสำหรับชีวติ ประจำวันของเรำทุกด้ำน เช่น กำรอบรมสั่งสอน
บุตร เมื่อบุตรทำผิดเรำว่ำกล่ำวตักเตือนเขำ เพื่อช่วยเขำให้ดำเนินอยูใ่ นขอบข่ำยแห่ งขนบธรรมเนียม
ประเพณี ที่ถูกต้อง ฉะนั้น จุดประสงค์สำคัญของกำรเตือนสอนจึงเป็ นกำรก่อ และกำรเสริ มสร้ำงอุปนิสัย
และบุคคลิกลักษณะ แม้วำ่ กล่ำวตักเตือน บำงครั้งจะต้องมีกำรกำหนดโทษ แก่ผทู ้ ี่กระด้ำงกระเดื่องบ้ำง
ก็ตำม
กำรว่ำกล่ำวตักเตือนเป็ นกำรบ่มนิสัยของมนุษย์ ทำให้มนุษย์รู้จกั ควบคุมบังคับตัวเอง ดุจกอง
ทหำรซึ่ งอยูใ่ นสนำมรบเพรำะกำรอบรมฝึ กฝนที่กระทำกันเป็ นเวลำแรมเดือน ทำให้พวกเขำสำมำรถ
รวมกันเป็ นกองทัพที่มีระเบียบวินยั
ในคริ สตจักรก็เช่นเดียวกัน จะต้องมีกำรว่ำกล่ำวตักเตือนและกำรอบรมสัง่ สอน โดยมีศิษยำภิ
บำลเป็ นผูบ้ งั คับบัญชำของคริ สตจักร และพระคริ สต์เป็ นผูบ้ งั คับบัญชำของศิษยำภิบำล
หน้ำที่รับผิดชอบ ที่สำคัญอย่ำงหนึ่ง ของผูเ้ ลี้ยงแกะ คือ เสริ มสร้ำงนิสัยที่เชื่อฟังให้แก่แกะของ
เขำ ทำให้แกะยอมติดตำมผูเ้ ลี้ยงแกะ อันเป็ นคุณประโยชน์ส่วนตัวของแกะแต่ละตัว และของแกะทั้งฝูง
ไม่เพียงแต่ควำมปลอดภัยของแกะเท่ำนั้น ที่ข้ ึนอยูก่ บั กำรเชื่อฟังผูเ้ ลี้ยงแกะ ควำมเป็ นอยูข่ องแกะทุก ๆ
ตัว ก็ข้ ึนอยูก่ บั กำรเชื่อฟังผูเ้ ลี้ยงแกะด้วย
เนื่องจำกกำรเชื่อและปิิบตั ิตำมผูเ้ ลี้ยงแกะเป็ นสิ่ งที่สำคัญมำก บำงครั้งผูเ้ ลี้ยงแกะต้องใช้วธิ ีที่
รุ นแรง เพื่อให้แกะยอมฟังเขำ ในกรณี ของแกะที่ด้ือดึงไม่ยอมติดตำมผูเ้ ลี้ยงแกะ และไม่ยอมเป็ นมิตรกับ
ผูเ้ ลี้ยงแกะ ทั้ง ๆ ที่ผเู ้ ลี้ยงแกะได้พยำยำมทุกวิถีทำงที่จะแสดงควำมรักต่อมันแล้วก็ตำม ผูเ้ ลี้ยงแกะก็
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จะต้องตัดสิ นใจใช้วธิ ี ซ่ ึ งอำจดูประหนึ่งว่ำ เป็ นกำรโหดร้ำยทำรุ ณในกำรอบรมแกะที่ด้ือดึงตัวนั้น โดย
หักขำหน้ำสองของแกะตัวนั้นเสี ย เมื่อแกะนั้นได้รับบำดเจ็บเดินไม่ได้ ผูเ้ ลี้ยงก็แสดงควำมเมตตำต่อมัน
โดยให้น้ ำและอำหำรแก่มนั ทุกมื้อ เลี้ยงดูมนั ด้วยควำมรัก และใช้เวลำมำกเป็ นพิเศษอยูก่ บั มัน เป็ นเพื่อน
กับมัน เมื่อถึงเวลำที่ขำของแกะตัวนั้นหำยปกติ นิสัยดื้อดึงของมันก็จะได้เปลี่ยนแปลงกลับกลำยเป็ น
แกะที่ชอบอยูก่ บั ผูเ้ ลี้ยง และยินดีติดตำมผูเ้ ลี้ยงเสมอ
ตัวอย่ำงที่กล่ำวมำนี้ มิได้หมำยควำมว่ำ ศิษยำภิบำลจะต้องปกครอง “แกะ” ของเขำด้วย
พละกำลัง เยีย่ งผูเ้ ป็ นเจ้ำนำยหรื อ ผูเ้ ผด็จกำร สมำชิกมีหน้ำที่ทำตำมคำสั่งของพระเยซูคริ สต์ไม่ใช่คำสั่ง
ของศิษยำภิบำล ศิษยำภิบำลจะตั้งกฎหรื อปกครองตำมใจชอบไม่ได้ แต่จะต้องเป็ นไปตำมที่พระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงนำ จุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดอย่ำงหนึ่งที่พระเจ้ำทรงไถ่เรำให้รอดพ้นจำกควำมผิด
บำป คือเพื่อให้เรำมีลกั ษณะเหมือนพระบุตรของพระเจ้ำ ( โรม 8:29)
คริ สตจักรมีหน้ำที่สำคัญ สองประกำร คือ
หนึ่ง มีหน้ าที่รักษาคาพยานทีด่ ีของเขา เพื่อพระนำมของพระคริ สต์จะไม่ได้รับกำรเสื่ อมเสี ย ผู้
ที่ไม่ใช่คริ สเตียนมักจะคิดว่ำ สมำชิกคริ สตจักรทุกแห่งจะต้องมีกำรประพฤติที่ดีเยีย่ มเสมอ เมื่อพวกเขำ
เห็นคริ สตสมำชิกคนหนึ่งคนใด ประพฤติตนไม่สมกับที่เป็ นคริ สเตียน พวกเขำก็จะปิิบตั ิกิริยำตอบโต้
ในทำงที่ไม่ดีทนั ที
สอง มีหน้ าทีป่ ฏิบัติตามคาสั่ งของพระเยซู คริสต์ คือว่ำ “จงออกไปสั่งสอน...” (มัทธิว 28:19)
กำรที่จะปิิบตั ิตำมคำสั่งนี้ให้ครบถ้วนได้น้ นั คริ สตสมำชิกจะต้องทำกำรร่ วมกันเป็ นทีม คริ สตจักรไม่
ควรให้สมำชิกที่ไม่ยนิ ยอมร่ วมมือ เป็ นอุปสรรค ในกำรทำให้พระประสงค์ของพระเจ้ำในยุคนี้สำเร็ จ
ทั้งนี้หมำยควำมว่ำ คริ สตสมำชิกที่ไม่ปิิบตั ิหน้ำที่ของตนอย่ำงถูกต้อง จะต้องได้รับกำรว่ำกล่ำว
ตักเตือนอย่ำงตรงไปตรงมำในวิธีที่สุภำพ เพื่อมิให้กำรกระทำของเขำเป็ นอุปสรรคต่อพระรำชกิจของ
พระเยซูคริ สต์
กำรว่ำกล่ำวตักเตือนสมำชิกเป็ นสิ่ งที่สำคัญและจำเป็ น แต่ถำ้ ท่ำนต้องกล่ำวเตือนสมำชิกจริ ง ๆ
ท่ำนจะพบว่ำ เป็ นสิ่ งที่กระทำไม่ได้ง่ำยนัก เพรำะเหตุผลหลำยประกำร คือ
1. คนไทยโดยทัว่ ไป มักรู ้สึกเกรงใจผูอ้ ื่น ไม่อยำกทำลำยควำมรู้สึกของผูห้ นึ่ งผูใ้ ด หรื อทำให้
คนหนึ่งคนใดเสี ยหน้ำดังนั้นกำรว่ำกล่ำวตักเตือนจึงเป็ นกำรขัดต่อนิสัย และขนบธรรมเนียม
2. ท่ำนอำจไมเคยคิดถึงควำมจำเป็ น ของกำรว่ำกล่ำวตักเตือนสมำชิกคริ สตจักรมำก่อน จึงคิดว่ำ
เป็ นกำรบังอำจเกินไป ที่จะว่ำกล่ำวตักเตือนสมำชิกตำมสิ ทธิ ซึ่ งพระเจ้ำประทำนให้
3. ท่ำนอำจกลัวว่ำคนอื่นจะกล่ำวหำท่ำนว่ำ ท่ำนตัดสิ นพี่นอ้ งในพระคริ สต์โดยพละกำร และ
ท่ำนคงคิดว่ำควรให้พระเยซูคริ สต์ ควบคุมสถำนกำรณ์ทุกอย่ำงโดยพระองค์เอง
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4. ท่ำนอำจกลัว ต่อผลที่จะเกิดขึ้น หำกท่ำนว่ำกล่ำวตักเตือนคริ สตสมำชิก ซึ่ งอยูฝ่ ่ ำยเนื้อหนัง
เขำคงเข้ำใจเจตนำของท่ำนในทำงผิด
แต่หำกท่ำนระลึกเสมอว่ำ กำรว่ำกล่ำวตักเตือนมิได้เป็ นกำรทำลำยแต่เป็ นกำรก่อ และเป็ น
ฝึ กฝนให้สมำชิกมีลกั ษณะคล้ำยพระคริ สต์มำกขึ้น ควำมกลัวของท่ำนก็จะหำยไป และท่ำนจะเริ่ มเห็น
ควำมสำคัญ ในกำรว่ำกล่ำวตักเตือนในทำงที่ถูกต้อง
คำแนะนำสั่งสอนในพระธรรมฮีบรู 13:17 เกี่ยวกับกำรเคำรพศิษยำภิบำล และกำรว่ำกล่ำว
ตักเตือนของศิษยำภิบำล คงให้กำลังใจแก่ท่ำนไม่นอ้ ย พระธรรมข้อนี้กล่ำวว่ำ “ทั้งหลำย จงเชื่อฟัง และ
ยอมอยูใ่ นโอวำทของคนเหล่ำนั้นที่ปกครองท่ำน ด้วยว่ำท่ำนเหล่ำนั้น คอยระวังดูจิตวิญญำณของท่ำน
เหมือนกับผูท้ ี่จะต้องรำยงำน เพื่อเขำจะได้ทำกำรนี้ ดว้ ยควำมชื่นใจ ไม่ใช่ดว้ ยควำมเศร้ำใจ เพรำะว่ำที่ทำ
ดังนี้ ก็จะไม่เป็ นประโยชน์อะไรแก่ท่ำนทั้งหลำย”
พระธรรมข้อนี้ ให้ขอ้ คิดเห็นแก่ศิษยำภิบำล อย่ำงน้อยสำมประกำร คือ
1. ในวันที่หนึ่งข้ำงหน้ำท่ำนจะต้องรำยงำนต่อพระเจ้ำ
2. ท่ำนต้องดูแลวิญญำณจิตของแกะของท่ำนให้ดี เพื่อว่ำกำรรำยงำนของท่ำนจะไม่นำควำม
เศร้ำใจหำก แต่นำควำมยินดีมำสู่ ท่ำน
3. ท่ำนมีสิทธิ ที่จะให้สมำชิกของท่ำนเชื่ อฟัง และยอมทำตำมท่ำน
พระธรรมอีกข้อหนึ่ง แม้จะไม่ได้กล่ำวแก่ศิษยำภิบำลโดยตรง แต่ก็ได้ช้ ีแจงให้ศิษยำภิบำล
ทรำบว่ำ เขำควรมีท่ำทีอย่ำงไรต่อสมำชิกที่ทำผิดกฎวินยั ของคริ สตจักร พระธรรมข้อนี้กล่ำวว่ำ “ดูก่อน
พี่นอ้ งทั้งหลำย แม้จบั คนใดที่พลำดพลั้งกระทำผิดประกำรใดได้ ท่ำนทั้งหลำยที่อยูฝ่ำยวิญญำณจิต จง
ช่วยคนนั้นด้วยใจอ่อนสุ ภำพ ให้กลับตั้งตัวใหม่ได้อีก โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่ำ ท่ำนจะถูกชักชวนให้
หลงกระทำผิดด้วย (กำลำเทีย 6:1) เมื่อสมำชิกคนหนึ่งคนใดพลำดพลั้ง จงอย่ำ “เหยียบซ้ ำ” แต่จงช่วยเขำ
ให้กลับคืนมำสู่ ทำงที่ถูกต้อง
พระเยซูคริ สต์เองทรงกล่ำว ถึงกำรว่ำกล่ำวตักเตือนว่ำ “หำกว่ำพี่นอ้ งของท่ำนผูห้ นึ่ง ทำผิดต่อ
ท่ำน จงออกไปแจ้งควำมผิดนั้นแก่เขำสองต่อสองเท่ำนั้น ถ้ำเขำเชื่อฟังท่ำน ก็จะคืนดีเป็ นพี่นอ้ งกันอีก
แต่ถำ้ เขำไม่ฟังท่ำน จงนำคนหนึ่งหรื อสองคนไปด้วย ให้เป็ นพยำนสองสำมปำก เพื่อทุกคำจะเป็ น
หลักฐำนได้ถำ้ เขำไม่ฟังคนเหล่ำนั้น จงไปแจ้งควำมต่อคริ สตจักร ถ้ำเขำยังไม่ฟังคริ สตจักรอีก ก็ให้ถือ
เสี ยว่ำ เขำเป็ นเหมือนคนต่ำงประเทศหรื อคนเก็บภำษี” (มัทธิว 18:15-17)
พระธรรมมัทธิว บทที่ 18 เป็ นคำสอนที่พระเยซูคริ สต์ตรัสสอนศำนุศิษย์ ของพระองค์โดยตรง
ซึ่ งสำวกเหล่ำนี้ต่อมำได้ทำหน้ำที่ดุจศิษยำภิบำลของคริ สตจักรในสมัยแรก คำสอนนี้จึงมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับศิษยำภิบำล และคริ สตจักรโดยตรง อำจำรย์เปำโลได้กล่ำวแก่ศิษยำภิบำลหนุ่ม ชื่อ ทิตสั ในลักษณะ
78

เดียวกันว่ำ “คนใด ๆ ที่ยใุ ห้แตกนิกำยกัน ครั้นตักเตือนเขำหนหนึ่งก็แล้ว สองหนก็แล้ว จงอย่ำเกี่ยวข้อง
กับเขำเลย” (ทิตสั 3:10)
คงไม่ทำให้ควำมหมำย ในคำสอนของพระเยซูคริ สต์ผดิ เพี้ยนไปมำกนัก หำกว่ำกล่ำว เมื่อคริ
สตสมำชิกคนใดทำผิดต่อศิษยำภิบำล เพรำะศิษยำภิบำลมีหน้ำที่ดูแลแกะของเขำ และนำเขำให้ทำตำมคำ
สอนของพระคริ สต์
เรำพอจะแบ่งคำสอนของพระเยซูคริ สต์ออก เป็ นสำมตอนดังนี้
1. ไม่วำ่ คริ สตสมำชิกจะพลำดพลั้งมำกน้อยเพียงใดศิษยำภิบำลมีหน้ำที่นำให้เขำกลับใจใหม่
2. เมื่อสมำชิกทำผิด จงพูดกับเขำตำมลำพังก่อน หำกเขำไม่ฟัง จงนำพยำนสักสองหรื อสำมคน
ไปกับท่ำน หำกเขำไม่ยอมฟั งอีก คริ สตสมำชิกทั้งคริ สตจักรควรร่ วมมือกัน พยำยำมนำเขำให้กลับใจ
3. หำกผูท้ ำผิดยังไม่ยอมกลับใจ ท่ำนควรเชิญเขำออกจำกกำรเป็ นสมำชิกในคริ สตจักร
ยังมีขอ้ พระธรรมอื่น ๆ ที่กล่ำวถึงกำรว่ำกล่ำวตักเตือนเช่น
อำจำรย์เปำโลกล่ำวแก่คริ สตจักรเมืองโคริ นธ์วำ่ “ข้ำพเจ้ำก็ยงั เขียนฝำกถึงเขำเหล่ำนั้น ซึ่ งได้
กระทำผิดแต่ก่อน และถึงคนอื่นทั้งปวงว่ำ ถ้ำข้ำพเจ้ำมำอีก ข้ำพเจ้ำจะไม่เว้นกำรติโทษใครเลย”
(2 โคริ นธ์ 13:2)
ท่ำนไม่กล่ำวแก่ทิโมธี วำ่ “ในคนเหล่ำนั้นมี ฮุเมนำยและอำเล็กซันดะโร ซึ่งข้ำพเจ้ำได้มอบไว้
แก่ซำตำนแล้ว เพื่อเขำจะได้รู้สำนึก แล้วจะไม่ได้หลู่เกียรติยศพระเจ้ำ” (1 ทิโมธี 1:20)
พระเยซูคริ สตรัสว่ำ “จงระวังตัวให้ดี ถ้ำพี่นอ้ งผิดต่อท่ำน จงต่อว่ำเขำ และถ้ำเขำกลับใจแล้ว จง
ยกโทษให้เขำ” (ลูกำ 17:3)
ในกำรว่ำกล่ำวตักเตือนนั้น อำจำรย์เปำโลได้เน้นถึงควำมเพียรพยำยำมและอำนำจแห่งพระ
วจนะของพระเจ้ำว่ำ “จงว่ำกล่ำวห้ำมปรำม และตักเตือนคนด้วยควำมเพียรพยำยำมทุกอย่ำงในคำสอน”
(2 ทิโมธี 4:2) “ข้อควำมเหล่ำนี้ท่ำนจงพูดเตือนสติ และว่ำกล่ำวเขำ ด้วยอำนำจทุกอย่ำง”
(ทิตสั 2:15)
เปำโลได้กล่ำวถึงกำรถ่อมตัวของศิษยำภิบำล ในกำรว่ำกล่ำวตักเตือนว่ำ “ไม่ใช่เหมือนเจ้ำนำยที่
ข่มขี่ผทู ้ ี่อยูใ่ ต้อำนำจแต่เหมือนเป็ นแบบอย่ำงแก่ฝงู แกะนั้น” (1 เปโตร 5:3)
เมื่อวิเครำะห์ขอ้ พระธรรมต่ำง ๆ ที่ยกมำข้ำงต้นแล้ว เรำอำจสรุ ปแบบแผนหรื อหลักในกำรว่ำ
กล่ำวตักเตือน ดังต่อไปนี้
1. ศิษยำภิบำลมีหน้ำที่รับผิดชอบ ในกำรดูแลชีวติ ทำงด้ำนวิญญำณจิตของสมำชิก และในวัน
หนึ่งข้ำงหน้ำท่ำนจะต้องรำยงำนต่อพระเยซูคริ สต์ ถึงกำรรับผิดชอบของท่ำน
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2. สมำชิกในคริ สตจักรของท่ำนควรยอมรับว่ำ ท่ำนมีตำแหน่งพิเศษในกำรเป็ นศิษยำภิบำลของ
คริ สตจักร และพวกเขำจะต้องยอมทำตำมคำสอน ซึ่ งประกอบด้วยอำนำจจำกเบื้องบนและซึ่ งท่ำนสอน
ด้วยควำมเพียรพยำยำม
3. ถ้ำสมำชิกคนหนึ่งคนใดทำผิด ท่ำนมีหน้ำที่ไปหำเขำนำเขำให้คืนดีกบั พระคริ สต์ และช่วย
เขำให้ได้รับชัยชนะฝ่ ำยวิญญำณจิต
4. หำกเขำไม่เชื่อฟังท่ำน หรื อพยำนสองสำมคนที่ไปกับท่ำน หรื อคำขอร้องของคริ สตจักร ก็จง
เชิญเขำออกจำกกำรเป็ นสมำชิกของคริ สตจักร
ไม่มีงำนอื่นใด ที่ทำให้ศิษยำภิบำลยุง่ ยำกลำบำกใจ เท่ำกับกำรว่ำกล่ำวตักเตือนสมำชิก โดย
ดำเนินตำมลำดับขั้นที่กล่ำวมำข้ำงต้น แต่จงจำไว้วำ่ ในฐำนะที่ท่ำนเป็ นผูแ้ ทน พระคริ สต์ในคริ สตจักร
ท่ำนมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อวิญญำณจิตของสมำชิกทุกคน ดังที่พระเยซูคริ สต์ตรัสแก่สำวกของพระองค์
ว่ำ “สิ่ งสำรพัดซึ่ งท่ำนจะผูกมัดในแผ่นดินโลก ก็จะถูกผูกมัดในแผ่นดินสวรรค์ และสิ่ งซึ่ งท่ำนจะปล่อย
ในแผ่นดินโลกก็จะถูกปล่อยในแผ่นดินสวรรค์เหมือนกัน” (มัทธิว 18:18)
พระเยซูคริ สต์ได้ทรงมอบกุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์ ให้แก่ท่ำนแล้ว จงใช้กุญแจดอกนี้ ด้วย
ควำมซื่อสัตย์เถิด
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บทที่ 17 การนา “แกะอืน่ ” มาหาพระเยซู คริสต์
ก่อนอื่นเรำจะต้องเข้ำใจให้ดีวำ่ ยังมีแกะอื่น ซึ่ งเรำต้องนำเข้ำมำหำพระเยซูคริ สต์ ถ้ำเรำเชื่ อว่ำ
นอกจำกพระนำมของพรเยซูคริ สต์แล้ว ไม่มีนำมอื่นใดในท่ำมกลำงมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้ำซึ่ งสำมำรถให้เรำ
ทั้งหลำยรับควำมรอดพ้นบำป (กิจกำร 4:12) เรำก็จะต้องเชื่ อว่ำ ยังมีเพื่อนร่ วมชำติของเรำจำนวน
มำกมำย ซึ่งเป็ นแกะที่พเนจรร่ อนเร่ อยูไ่ กลจำกคอกของผูเ้ ลี้ยงที่ดี แกะเหล่ำนี้มีอยูท่ วั่ ไปรอบตัวท่ำน ซึ่ ง
ท่ำนพบปะทุกวัน
ควำมจริ งข้อนี้ ทำให้คริ สตจักรที่แท้จริ งของพระเยซูคริ สค์ มีหน้ำที่รับผิดชอบอันสำคัญยิง่ ใน
กำรนำให้ชนทุกชำติเป็ นสำวกของพระคริ สต์ (มัทธิว 28:19) และพระเจ้ำก็ทรงมอบหน้ำที่ในกำรคืนดี
กันนั้นไว้กบั เรำ (2 โคริ นธ์ 5:19) แต่อำจเนื่ องจำกเรำได้ยนิ คำสั่งนี้บ่อยครั้งเกินไป จนทำให้เรำไม่รู้สึก
ถึงควำมหมำยอันสำคัญของควำมจริ งข้อนี้ ดังนั้นให้เรำหวนกลับมำพิจำรณำถึงหน้ำที่อนั สำคัญ ซึ่ งพระ
เยซูคริ สต์ทรงมอบให้แก่เรำอีกครั้งหนึ่ง
คริ สตจักรที่เอำใจใส่ ต่อกำรประกำศพระกิตติคุณ มักเป็ นคริ สตจักรที่เจริ ญก้ำวหน้ำ ศิษยำภิบำล
ในคริ สตจักรนั้นจะไม่เป็ นห่ วงเรื่ องกำรเงินของคริ สตจักร และเขำไม่จำเป็ นต้องเป็ นห่วง เพรำะ
คริ สตจักรของเขำจะมีเงินอย่ำงเพียงพอ เขำไม่ตอ้ งเสี ยเวลำในกำรแก้ไขปั ญหำยุง่ ยำกต่ำง ๆ ซึ่งสมำชิกที่
ชอบถกเถียงกันก่อขึ้น เพรำะสมำชิกแต่ละคนต่ำงจะเอำใจใส่ ต่อกำรเป็ นพยำนจนไม่มีเวลำที่จะเถียงกัน
เขำไม่ตอ้ งกังวลว่ำ สมำชิกจะไม่อยำกให้เขำเป็ นศิษยำภิบำล เพรำะสมำชิกต่ำงเป็ นเพื่อนร่ วมงำนของเขำ
ในกำรเป็ นพยำนเพื่อพระคริ สต์
หำกท่ำนได้ยนิ ศิษยำภิบำลคนหนึ่งคนใด บ่นว่ำกำรถวำยทรัพย์ของคริ สตจักรตกต่ำ มีกำรเถียง
กันภำยในและมีกำรห่ำงเหิ นระหว่ำงบุคคลผูน้ ้ นั กับสมำชิ ก
จงถำมเขำดูวำ่ ในหกเดือนที่ผำ่ นมำนั้น
คริ สตจักรจของเขำได้นำให้คนกลับใจบังเกิดใหม่อย่ำงแท้จริ งกี่คน ท่ำนจะพบคำตอบอย่ำงไม่น่ำแปลก
ใจว่ำมีจำนวนน้อยมำกที่ได้กลับใจใหม่ หรื อคงไม่มีใครกลับใจใหม่ในระยะเวลำนั้นเลย
ถ้ำท่ำนต้องกำรให้คริ สตจักรของท่ำน มีชีวิตชีวำทำงด้ำนวิญญำณจิต มีกำรเงินที่ดี มีควำม
สำมัคคีเป็ นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็จงชักชวนคริ สตจักรของท่ำน ให้เอำใจใส่ ต่อแกะอื่น แต่ท่ำนจะไม่
สำมำรถนำแกะอื่นเข้ำมำยังคริ สตจักรของท่ำนได้ หำกท่ำนไม่ลงทุนลงแรงอย่ำงแท้จริ ง
หำกท่ำนมีควำมประสงค์ที่จะนำแกะอื่น เข้ำมำยังคริ สตจักรท่ำนจะต้องตั้งกลุ่มอธิ ษฐำน ไม่มี
งำนด้ำนใดของคริ สตจักร ซึ่ งจะประสบควำมสำเร็ จได้ โดยปรำศจำกกำรอธิ ษฐำน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
กำรประกำศพระกิตติคุณ จะต้องอำศัยกำรอธิ ษฐำนมำกเป็ นสองเท่ำ
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สมำชิกบำงคนในคริ สตจักรของท่ำนเอง อำจต้องกำรควำมช่วยเหลือทำงด้ำนวิญญำณจิต จึง
เป็ นกำรยำกที่จะให้เขำสนใจ ในกำรอธิษฐำนนำคนอื่นมำเชื่อพระเยซูคริ สต์ ฉะนั้นท่ำนควรจะเริ่ มโดย
คนกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่ งรักพระเจ้ำ และสนใจในกำรอธิ ษฐำนเผือ่ คนที่หลงหำย บำงทีท่ำนอำจจะเริ่ มต้นด้วย
ตัวของท่ำน และภรรยำของท่ำนก่อน แต่จงอย่ำดูถูกกำรเริ่ มต้นที่เล็ก น้อย จงดูอย่ำงต้นหญ็ำต่ำง ๆ ตอน
แรกเป็ นเพียงต้นเล็ก ๆ ไม่กี่ตน้ ซึ่ งเรำไม่เอำใจใส่ นกั แต่ต่อมำไม่นำน มันก็แผ่ขยำยออกไปอย่ำงรวดเร็ ว
กำรปิิรูปคริ สตศำสนำก็เช่นเดียวกัน คือ เริ่ มต้นจำกคนที่มีควำมกล้ำในกำรทำตำมน้ ำพระทัยของพระ
เจ้ำ ไม่กี่คนจนกำรปิิรูปแผ่ขยำยออกไปทัว่ โลก พระเจ้ำทรงสัญญำว่ำ “มีสองสำมคนประชุมกันที่ไหน
ๆ ในนำมของเรำ เรำจะอยูท่ ่ำมกลำงเขำที่นนั่ ” (มัทธิว 18:22)
จงประกำศให้สมำชิกทรำบ ถึงกำรประชุมอธิ ษฐำนว่ำท่ำนยินดีตอ้ นรับทุกคนที่เข้ำร่ วมประชุม
แม้ท่ำนอำจไม่สนใจเกี่ยวกับชีวติ ทำงด้ำนวิญญำณจิตของคนบำงคนมำก่อน จงอย่ำถือว่ำท่ำนมีควำม
บริ สุทธิ์ มำกกว่ำคนอื่น หำกผูท้ ี่มำร่ วมอธิ ษฐำนทุกคนมำด้วยใจจริ ง พระเจ้ำก็ทรงสำมำรถสำแดงให้เขำ
ทรำบถึงควำมต้องกำรฝ่ ำยวิญญำณจิตของเขำเอง
สอง จัดแผนดำเนินงำน เมื่อท่ำนได้อธิ ษฐำนและไตร่ ตรอง เกี่ยวกับกำรประกำศพอสมควรแล้ว
ท่ำนอำจรู ้สึกว่ำควรมีกำรประกำศพระกิตติคุณ โดยกำรเยีย่ มเยียนทุกบ้ำนในท้องถิ่นของท่ำน หำกท่ำน
เชื่อว่ำ นัน่ เป็ นดลใจของพระเจ้ำ ก็จงจัดแจงดำเนิ นงำนตำมลำดับขั้นทันที ในกำรเยีย่ มเยียนนั้นจงเยีย่ ม
ทุกบ้ำน อย่ำละเลยแม้แต่บำ้ นเดียวและจงแจกใบปลิวหรื อหนังสื อให้แก่ทุกบ้ำนที่ท่ำนไปเยีย่ ม เพื่อว่ำ
เขำจะได้เก็บไว้อ่ำน แต่ท่ำนก็ควรระมัดระวัง อย่ำปล่อยให้กำรเยีย่ มเยียนนี้กลำยเป็ นเพียงกิจกรรมอย่ำง
หนึ่ง ซึ่ งท่ำนไม่ได้ทำด้วยจริ งใจเพรำะกำรเยีย่ มเยียนคนแปลกหน้ำ และคุยกับเขำเกี่ยวกับเรื่ องทำง
วิญญำณจิต ไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่กระทำได้ง่ำยนัก บ่อยครั้ง ผูท้ ี่ออกไปเยีย่ มเยียนได้พดู คุยกับเขำเพียงไม่กี่คำ
แจกใบปลิวให้ใบหนึ่ง แล้วจำกไปอย่ำงรี บเร่ ง
อำจเป็ นเพรำะกำรเยีย่ มเยียนคนแปลกหน้ำเป็ นสิ่ งที่กระทำได้ยำก และเนื่องจำกเหตุผลอื่น
ศิษยำภิบำลบำงคนจึงนิยมกำรเยีย่ มเยียนโดยมีสื่อนำ เช่น นำย ก. ในคริ สตจักรของท่ำน มีเพื่อนคนหนึ่ง
ที่สนใจในพระกิตติคุณ ท่ำนก็มีสื่อที่จะนำท่ำนไปหำคนนั้น โดยไม่ยำกลำบำกนัก โดยกล่ำวแก่เขำว่ำ
“พวกเรำทรำบว่ำท่ำนเป็ นเพื่อนสนิทของนำย ก...” หำกนำย ก. ร่ วมอยูใ่ นกลุ่มผูเ้ ยีย่ มเยียนนั้นด้วย ก็จะ
เป็ นกำรดียงิ่ กำรเยีย่ มเยียนเช่นนี้มกั จะได้รับกำรต้อนรับที่ดี เพรำะผูท้ ี่ท่ำนไปเยีย่ มเยียนนั้นเกรงใจเพื่อน
สนิทของเขำ จึงต้องต้อนรับท่ำน
จงเอำใจใส่ ติดตำมผลของกำรเยีย่ มเยียน หำกมีผหู้ นึ่งผูใ้ ดแสดงควำมสนใจ จงกลับไปเยีย่ มเขำ
ใหม่ และชวนเขำให้มำโบสถ์ถำ้ คนที่ท่ำนชวนไม่มำโบสถ์ จงชวนเขำอีกหลำย ๆ ครั้ง และแสดงให้เขำ
ทรำบถึงควำมสนใจฉันพี่นอ้ ง ซึ่ งท่ำนมีต่อเขำ
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สำม จงอย่ำท้อถอย มีคนกล่ำวว่ำ กำรท้อถอยเป็ นเครื่ องมือที่พญำมำรชอบใช้ จงอย่ำยอมให้มำร
ใช้เครื่ องมือนี้ทำลำยควำมตั้งใจของท่ำน “เพรำะว่ำถ้ำเรำไม่ทอ้ ถอยเมื่อยล้ำเรำจะเกี่ยวเก็บผลในเวลำอัน
สมควร” (กำลำเทีย 6:9)
ที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น เป็ นคำแนะนำเกี่ยวกับกำรนำแกะอื่นเข้ำมำในคริ สตจักร โดยวิธีเยีย่ ม
เยียน ต่อไปเรำจะกล่ำวถึงวิธีประกำศพระกิตติคุณ อย่ำงเฉพำะเจำะจง อีกสองวิธี คือ
ก. โดยการจัดการประชุ ม ประกาศพระกิตติคุณ
ท่ำนอำจจัดกำรประชุมเช่นนี้ ในเวลำกลำงคืนติดต่อกัน 5-7 คืน โดยเชิญนักเทศน์มำเทศนำ มี
ภำพยนต์ ดนตรี ฯลฯ เป็ นส่ วนประกอบกำรประชุมเช่นนี้มีควำมมุ่งหมำย ในกำรนำผูท้ ี่ยงั ไม่เชื่อ ให้
กลับใจบังเกิดใหม่มำกที่สุดเท่ำที่จะมำกได้
กำรประชุมประกำศพระกิตติคุณเช่นนี้ จะสำเร็ จได้
ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบที่สำคัญหลำย
ประกำร คือ
1. กำรอธิ ษฐำน ก่อนจัดกำรประชุมประกำศพระกิตติคุณ ควรจัดประชุมอธิ ษฐำนเผือ่ เรื่ องนี้
โดยเฉพำะสักสองหรื อสำมเดือน และอธิษฐำนด้วยจริ งใจ เพื่อควำมสำเร็ จของกำรประชุมประกำศพระ
กิตติคุณ
2. ควำมสำคัญที่สุดรองจำกกำรอธิษฐำน คือ กำรเลือกนักเทศน์ จงเลือกด้วยกำรอธิษฐำนและ
ด้วยควำมระมัดระวังจงอย่ำเลือกเพียงเพรำะท่ำนรู ้จกั เขำดี หรื อเพรำะเขำอำศัยอยูใ่ กล้กบั ท่ำน สะดวกแก่
กำรติดต่อ
3. ควำมสำมำรถในกำรโฆษณำ ก็มีควำมสำคัญมำกหำกเป็ นไปได้ จงโฆษณำกำรประชุมของ
ท่ำนให้เป็ นที่ทรำบอย่ำงกว้ำงขวำง ไม่เพียงแต่โดยคำพูดเท่ำนั้น แต่โดยสิ่ งตีพิมพ์อีกด้วย เช่น ใบปลิว
ใบโฆษณำ เพื่อให้ทุกคนในหมู่บำ้ น หรื ออำเภอของท่ำน ทรำบถึงกำรประชุมนี้
4. เกณฑ์สมำชิกในคริ สตจักรของท่ำน ให้ช่วยเหลือในกำรโฆษณำ และกำรชักชวนเพื่อให้
มำร่ วมประชุม ท่ำนอำจให้รำงวัลพิเศษแก่สมำชิก ซึ่ งสำมำรถนำเพื่อมำในจำนวนที่ท่ำนกำหนดไว้
5. ควรฝึ กสมำชิกบำงคน ให้รู้จกั ใช้พระคัมภีร์ในกำรช่วยคนที่แสวงหำควำมรอดพ้นบำปและ
ชีวติ ใหม่ ให้ทรำบถึงวิธีรับควำมรอด จงเลือกคริ สเตียนที่มีควำมเชื่อมัน่ คงแข็งแรง และมีควำมสุ ภำพ
อ่อนน้อม และมีควำมสำมำรถในกำรงำนนี้
6. ถ้ำท่ำนจัดประชุมในเวลำกลำงคืน ท่ำนควรจัดให้มีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอ จงให้โบสถ์หรื อ
ที่ประชุมของท่ำนเป็ นสถำนที่สว่ำงที่สุดในละแวกนั้น เพรำะแสงสว่ำงย่อมดึงดูดคน
7. จงแน่ใจว่ำ ผูท้ ี่มำร่ วมประชุมทุกคนสำมำรถได้ยนิ คำเทศนำของผูเ้ ทศน์ ถ้ำจำเป็ น ท่ำนควร
ใช้เครื่ องขยำยเสี ยงสำหรับประกำศ เพรำะ “ควำมเชื่อได้เกิดขึ้นก็เพรำะได้ฟัง” (โรม 10:17)
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8. กำรประชุมประกำศพระกิตติคุณ ไม่จำเป็ นต้องจัดที่โบสถ์เสมอ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในชนบท
กำรจัดประชุมที่บำ้ นของคนในชนบทนั้น อำจได้ผลมำกกว่ำ ก่อนเริ่ มกำรประชุมจงจัดเตรี ยมทุกอย่ำง
เกี่ยวกับกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำ ติดต่อกับเจ้ำของบ้ำนให้เรี ยบร้อย ท่ำนต้องแน่ใจว่ำ เจ้ำของบ้ำนยอมให้
ท่ำนใช้สถำนที่ของเขำด้วยควำมยินดี จงประกำศให้คนทัว่ ไปทรำบถึงสถำนที่ประชุมอย่ำงชัดเจน เพื่อ
ว่ำพวกเขำจะไปร่ วมประชุมได้อย่ำงถูกต้อง
ข. โดยกำรจัดงบประมำณ ช่วยเหลือผูป้ ระกำศ
คริ สตจักรในต่ำงประเทศ นอกจำกจัดประชุมประจำปี หรื อประชุมฟื้ นฟูประจำปี แล้ว ยังจัด
ประชุมพิเศษประจำปี สำหรับอบรมเกี่ยวกับกำรประกำศพระกิตติคุณอีกด้วย กำรประชุ มพิเศษนี้มี
เป้ ำหมำยสำมประกำร คือ
1. เพื่อหนุ นใจให้มีกำรอธิ ษฐำนมำกขึ้น เผื่อคนที่ยงั กลับใจใหม่
2. เพื่อหนุ นใจให้สมำชิกถวำยตัว สำหรับประกำศพระกิตติคุณ
3. เพื่อเร้ำใจให้มีกำรถวำยทรัพย์อย่ำงสม่ำเสมอ สำหรับใช้จ่ำยและช่วยเหลือในกำรประกำศฯ
เหตุผลสำคัญที่สุดในกำรจัดกำรประชุมชนิดนี้ ก็เพื่อทำตำมคำสั่งของพระเยซูคริ สต์ที่ตรัสว่ำ
“เหตุฉะนั้น ท่ำนทั้งหลำยจงออกไปสัง่ สอนชนทุกประเทศให้เป็ นสำวก ให้รับบัพติศมำในนำมแห่งพระ
บิดำ และพระบุตร และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ” (มัทธิว 18:19) กำรที่จะทำให้คำสั่งนี้สำเร็ จได้ คริ สเตียน
จะต้องทำตำมเป้ ำหมำยสำมประกำรที่กล่ำวมำแล้ว คือ ต้องอธิ ษฐำนต้องถวำยตัวสำหรับกำรประกำศฯ
และต้องถวำยทรัพย์เพื่อช่วยในกำรประกำศ
กำรประชุมพิเศษนี้ อำจจัดติดต่อกัน 3-5 วัน ตลอดเวลำกำรประชุมท่ำนจะเน้นเพียงเรื่ องเดียว
คือ กำรประกำศพระกิตติคุณ ท่ำนอำจเชิ ญนักเทศน์พิเศษหลำยคนมำพูดเกี่ยวกับควำมจำเป็ นของกำร
ประกำศ ฯ วิธีกำรประกำศ ฯ รำยงำนให้ทรำบถึงสถำนที่ต่ำง ๆ ซึ่งต้องกำรผูป้ ระกำศ ฯ และผลของกำร
ประกำศ ฯ ท่ำนอำจใช้ภำพยนต์ ภำพนิ่ง หรื อรู ปภำพต่ำง ๆ ช่วยให้สมำชิกเข้ำใจถึงเรื่ องกำรประกำศได้
ดียงิ่ ขึ้น คืนสุ ดท้ำยหรื อวันสุ ดท้ำยของกำรประชุม มักจะมีกำรเปิ ดโอกำสให้เยำวชนถวำยตัวรับใช้พระ
เจ้ำด้วย
ส่ วนสำคัญที่สุดอย่ำงหนึ่งในกำรจัดกำรประชุมนี้ คือกำรตั้งงบประมำณช่วยเหลือกำรประกำศ
ฯ งบประมำณนี้ได้จำกกำรถวำยทรัพย์ดว้ ยควำมเชื่อของสมำชิก โดยทัว่ ไปคริ สตสมำชิกจะเป็ นผูต้ ้ งั
งบประมำณเอง โดยกำหนดเป็ นยอดจำนวนเงิน ซึ่งทุกคนจะถวำยด้วยควำมเชื่อในแต่ละปี เช่น ในวัน
สุ ดท้ำยของกำรประชุม จะมีกำรประชุมพิเศษสักชัว่ โมงหนึ่งสำหรับกำหนดเป้ ำหมำยของงบประมำณ
สมำชิกอำจเสนอเป้ ำหมำยของงบประมำณสำหรับกำรประกำศปี นี้ เป็ นจำนวนเงิน 1,000 บำท หรื อ
5,000 บำท หรื อ 10,000 บำท แล้วที่ประชุมจะเป็ นผูล้ งคะแนนตัดสิ นเมื่อตั้งเป้ ำหมำยของงบประมำณ
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แล้ว คริ สตสมำชิกทุกคนจะทำสัญญำกับพระเจ้ำ โดยเขียนจำนวนเงินซึ่ งเขำประสงค์ที่จะถวำยสำหรับ
กำรประกำศในแผ่นกระดำษ ซึ่ งคริ สตจักรเตรี ยมไว้ เช่น ท่ำนอำจสัญญำกับพระเจ้ำว่ำ ท่ำนยินดีถวำย
เงิน เดือนละ 30 บำท สำหรับกำรประกำศฯ หมำยควำมว่ำ ปี หนึ่ง ท่ำนจะถวำยเพื่อกำรประกำศ ฯ
จำนวนเงิน 360 บำท แล้วคริ สตจักรรวบรวมแผ่นกระดำษซึ่ งเป็ นคำสัญญำของสมำชิกแต่ละคน หรื อแต่
ละครอบครัว เกี่ยวกับกำรถวำยทรัพย์ของเขำไว้ ทั้งนี้ มิได้หมำยควำมว่ำ คริ สตจักรจะเก็บเงินจำก
สมำชิกเป็ นรำยเดือน ตำมที่สมำชิกสัญญำ กำรถวำยพิเศษนี้อยูท่ ี่สมำชิกเอง เมื่อเขำสัญญำกับพระเจ้ำ
แล้ว เขำจะต้องทำตำมสัญญำ โดยที่คริ สตจักรไม่มีสิทธิ ทวงเงินจำกเขำเลย
เงินถวำยพิเศษที่สมำชิกถวำยตำมสัญญำสำหรับกำรประกำศนี้ท่ำนมีสิทธิ ใช้สำหรับช่วยเหลือผู้
ประกำศ หรื องำนประกำศด้ำนต่ำง ๆ ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยส่ งเงินไปช่วยเป็ นประจำ เช่นอำจ
ส่ งไปช่วยนำยสมนึก ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกำศในถิ่นกันดำร เดือนละ 30 บำท ช่วยเหลืองำนทำงด้ำนสภำ
ทำงด้ำนบรรณศำสตร์หรื อทำงด้ำนวิทยุเดือน 25 บำท เป็ นต้น
หำกคริ สตจักรของท่ำนไม่มีทุกสำหรับช่วยเหลือผูป้ ระกำศจำกคริ สตจักรของท่ำนเอง หลำย ๆ
คริ สตจักรรวมกัน อำจสำมำรถส่ งผูป้ ระกำศพระกิตติคุณไปยังถิ่นอื่น ๆ ซึ่ งยังไม่มีผปู ้ ระกำศ เมื่อพระเจ้ำ
ทรงอวยพรคริ สตจักรมำกยิง่ ขึ้น ท่ำนอำจสำมำรถส่ งผูป้ ระกำศไปรับใช้พระเจ้ำในต่ำงประเทศใกล้เคียง
ผูป้ ระกำศที่ได้รับทุนช่วยเหลือโดยตรงจำกคริ สตจักรต่ำง ๆ ควรส่ งรำยงำนเกี่ยวกับผลงำน หรื อควำม
ต้องกำรต่ำง ๆ ให้คริ สตจักรเหล่ำนั้นทรำบ จะได้เป็ นกำรเร่ งเร้ำสมำชิกให้ถวำยทรัพย์เพิ่มขึ้นและ
อธิ ษฐำนเผื่อผูป้ ระกำศมำกยิง่ ขึ้น เมื่อมีกำรประชุมพิเศษประจำปี เกี่ยวกับกำรประกำศ คริ สตจักรอำจ
เชิญผูป้ ระกำศมำเป็ นพยำน เล่ำถึงกำรที่พระเจ้ำทรงตอบคำอธิ ษฐำน กำรกลับใจบังเกิดใหม่ของคนใน
ท้องถิ่นที่เขำทำกำรประกำศ พร้อมทั้งกล่ำวถึงเรื่ องต่ำง ๆ ที่สมำชิกควรอธิษฐำนเผือ่ พิเศษ
พระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ได้เผยแพร่ เข้ำมำในประเทศไทย ประมำณ 140 ปี แล้ว แต่มีผู ้
กลับใจบังเกิดใหม่ เป็ นคริ สเตียนอย่ำงแท้จริ ง ไม่ถึง 1 เปอร์ เซ็นต์ ของประชำกรทั้งหมดควำมจริ งนี้ควร
ทำให้ผขู้ องนำคริ สตจักรทุกแห่ง สำรวจดูตวั เองว่ำ เหตุใดคริ สตจักรในประเทศไทยจึงเจริ ญเติบโตช้ำ
เช่นนี้ แน่นอนทีเดียว เรำไม่อำจหำคำตอบได้ง่ำยนัก เพรำะมีสำเหตุหลำยประกำร แต่เรำอำจกล่ำวได้
อย่ำงไม่ผดิ พลำดว่ำ สำเหตุสำคัญอย่ำงหนึ่ง ที่ทำให้คริ สตจักรในประเทศไทยเจริ ญเติบโตช้ำมำกก็คือ
คริ สตจักรโดยทัว่ ไป ไม่ประกำศพระกิตติคุณอย่ำงแท้จริ ง
ฉะนั้นขอให้เรำจงตื่นตัวขึ้น ทำกำรประกำศด้วยควำมจริ งใจ โดยระลึกไว้วำ่ ยังมีแกะอื่นอีกซึ่ ง
เรำต้องนำมำหำพระคริ สต์อีกมำก เพรำะไม่มีนำมอื่นใดท่ำมกลำงมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้ำ ซึ่ งสำมำรถทำให้เขำ
ได้รับควำมรอดได้ ให้เรำออกไปหำแกะเหล่ำนั้นตำมคำสั่งของพระคริ สต์ และนำเขำมำหำพระองค์
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บทที่ 18 การเอาใจใส่ ต่อสิ่ งของในโลกนี้
ในพระธรรมกิจกำร 20:44, 45 ได้บนั ทึกเรื่ องที่น่ำสนใจเรื่ องหนึ่ง หำกท่ำนอ่ำนโดยไม่พิจำรณำ
ท่ำนจะไม่เข้ำใจถึงพฤติกำรณ์ อันแปลกประหลำดของคริ สเตียนในสมัยนั้น พระธรรมตอนนี้กล่ำวว่ำ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงนำสมำชิกคริ สตจักรในสมัยเริ่ มแรกนั้น ให้ขำยทรัพย์สินทั้งหมดของพวกเขำ
นำเงินมำรวมกันเป็ นของกลำง แล้วอยูร่ ่ วมกัน
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีกำรปกครองแบบประชำธิปไตย และชำวไทยมีชีวติ อยูอ่ ย่งอิสระ
ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ กำรอยูด่ ว้ ยกันแบบคอมมิสนิสต์ โดยทุกคนทำงำนเพื่อรัฐ และทรัพย์สินทุกอย่ำงเป็ น
ของรัฐ จึงไม่เป็ นที่พึงปรำรถนำของชำวไทย แม้ชำวไทยโดยทัว่ ไปมีน้ ำใจช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน อยำก
แบ่งสันปั นส่ วนสิ่ งที่ตนมีให้แก่ผทู ้ ี่ขำดแคลน แต่ทุกคนต้องกำรทำงำนอย่ำงอิสระ นำรำยได้ท้ งั หมดมำ
สู่ ตน และรับกำรคุม้ ครองจำกรัฐบำล
เรำเห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำ กำรอยูร่ ่ วมกันของคริ สเตียนดังที่บนั ทึกไว้ในกิจกำรบทที่ 2 เป็ นเพียง
ระยะเวลำอันสั้นเท่ำนั้นเพรำะหลังจำกกิจกำรบทที่ 4 แล้ว เรำไม่พบคำบันทึกเกี่ยวกับกำรอยูด่ ว้ ยกัน
แบบกิจกำรบทที่ 2 อีก และเรำเชื่อว่ำคริ สเตียนในกรุ งเยรู ซำเล็มแห่งเดียวเท่ำนั้นที่ปิิบตั ิตนเช่นนั้น
กำรกระทำของคริ สเตียนที่กรุ งเยรู ซำเล็มนี้ เป็ นกำรกระทำด้วยควำมสมัครใจ ควำมผิดบำป
ของอะนำเนียที่ทำให้อะนำเนี ยถึงแก่ควำมตำย ไม่ใช่เพรำะเขำเก็บส่ วนหนึ่งของที่ดินไว้ แต่เพรำะเขำ
โกหกพระเจ้ำ โดยกล่ำวว่ำ เขำได้ให้ท้ งั หมดแก่พระเจ้ำแล้ว เปโตรได้กล่ำวอย่ำงชัดเจนว่ำ อะนำเนียมี
สิ ทธิทุกประกำรในที่ดินของเขำ หรื อในเงินที่เขำได้จำกกำรขำยที่ดินของเขำนั้น กำรที่จะให้หรื อไม่ให้
นั้น อยูท่ ี่อะนำเนียเอง
ถ้ำเช่นนั้นทำไมพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จึงทรงนำให้คริ สตจักรในสมัยนั้น ขำยที่ดินและขำย
ทรัพย์สินของพวกเขำทั้ง ๆ ที่คริ สตจักรในสมัยนั้นไม่สำมำรถรับหลักกำรนั้น ไปปิิบตั ิได้ตลอด เพรำะ
ถ้ำหลักกำรนั้นเหมำะสมกับคริ สตจักรแล้ว คริ สตจักรคงไม่เลิกหลักกำรนั้นอย่ำงง่ำยดำย
ถ้ำเรำศึกษำกิจกำร 8:1,4 ก็จะเข้ำใจถึงเหตุผลในเรื่ องนี้ได้ดี เหตุที่คริ สเตียนในกรุ งเยรู ซำเล็ม
ขำยทรัพย์ของพวกเขำเป็ นเพรำะในขณะนั้น คริ สเตียนในกรุ งเยรู ซำเล็ม ได้ถูกข่มเหงรังแกอย่ำงหนัก
จนพวกเขำต้องกระจัดกระจำยไป เป็ นกำรประจวบเหมำะกับภำระหน้ำที่ของพวกเรำ ซึ่ งจะต้องออกไป
ประกำศพระวจนะของพระเจ้ำ หำกคริ สเตียนเหล่ำนั้นไม่ยอมขำยทรัพย์สินทั้งหมดของพวกเขำ พวกเขำ
ก็ยอ่ มมีห่วงผูกพัน ทำให้ไม่สำมำรถจำกกรุ งเยรู ซำเล็ม ไปประกำศพระกิตติคุณในเมืองอื่น ๆ กำร
กระทำของพวกเขำในสมัยนั้น ทำให้พวกเขำมีอิสระเสรี อย่ำงเต็มที่ ที่จะเดินทำงไปยังทุกแห่ง และ
ประกำศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์
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แม้คริ สเตียนทัว่ ไป อำจไมสำมำรถปิิบตั ิ ตำมแบบอย่ำงของคริ สเตียนในสมัยก่อนได้ทุก
ประกำร แต่ศิษยำภิบำลทุกคนสมควรอย่ำงยิง่ ที่จะปิิบตั ิตำมตัวอย่ำงที่ดีน้ ี กล่ำวคือ ไม่ควรปล่อยตัวให้
ทรัพย์สินฝ่ ำยโลกผูกพันจนเป็ นเหตุใหญ่ ไม่สำมำรถประกำศพระกิตติคุณได้ ศิษยำภิบำลควรจะมี
อิสระเสรี อย่ำงเต็มที่จะไปประกำศพระกิตติคุณในที่ทุกแห่ ง
บำงที่พระเจ้ำอำจมีพระประสงค์ให้ท่ำน เป็ นศิษยำภิบำลในที่แห่งเดียวเกือบตลอดชีวติ แต่จำก
ประสบกำรณ์ของศิษยำภิบำลโดยทัว่ ไป บอกให้ทรำบว่ำ ศิษยำภิบำลสำมำรถรับใช้พระเจ้ำได้ดียงิ่ ขึ้น
หำกเขำรับหน้ำที่ประจำในคริ สตจักรแต่ละแห่งชัว่ ระยะเวลำหนึ่ง
แล้วย้ำยไปเป็ นศิษยำภิบำลใน
คริ สตจักรอื่น ๆ อย่ำงไรก็ตำม ศิษยำภิบำลทุกคนควรยึดหลักนี้เสมอ ท่ำนต้องพร้อมเสมอที่จะย้ำยไปอยู่
ในที่ซ่ ึ งพระเจ้ำทรงนำท่ำนไปอยู่
ไม่มีอะไรที่สำมำรถผูกมัดจิตใจคน ได้ม้ นั คงแข็งแรงเท่ำกับใน ที่อยูอ่ ำศัยของตนเอง เพรำะใน
จิตใจของเกือบทุกคนมีควำมปรำรถนำอยำกจะได้สมบัติที่เป็ นของตนอย่ำงถำวร โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
บ้ำนที่ถำวรของตน ดังมีคำกล่ำว แม้แต่ผทู ้ ี่ถ่อมตัวที่สุด ยังต้องพูดว่ำ ไม่แห่งใดในโลกที่ให้ควำมอบอุ่น
แก่เขำเหมือนบ้ำนของเขำเอง จงลองนึกภำพดูวำ่ ท่ำนจะมีควำมสุ ขมำกเพียงใด หำกมีที่ดินแปลกหนึ่ง
กว้ำงใหญ่เพียงพอสำหรับปลูกบ้ำนของตนเอง ที่หลังบ้ำนมีที่วำ่ งสำหรับปลูกพืชไม้ดอกต่ำง ๆ มีสัตว์
เลี้ยง เช่นไก่ เป็ ด หมู ส่ งเสี ยงร้องเป็ นครั้งครำวที่หน้ำบ้ำนมีลำนหญ้ำเล็กน้อย เป็ นที่วิ่งเล่นของเด็ก นี่
แหละคือควำมสุ ขที่ได้จำกกำรมีบำ้ นของตนเอง
ผูท้ ี่เคยเป็ นศิษยำภิบำลมำแล้ว สองสำมปี คงจะบอกท่ำนได้วำ่ เขำชอบบ้ำนซึ่ งเขำเช่ำอยู่
ชัว่ ครำวมำกน้อยเพียงใดเนื่องด้วยบ้ำนที่เขำอยูอ่ ำศัยเป็ นบ้ำนเช่ำ จึงไม่มีผใู ้ ดสนใจในกำรปรับปรุ งบ้ำน
นั้นมำกนัก ประกอบกับสมำชิกต่ำงห่วงใยต่อกำรทำมำหำกินของตนเอง จึงไม่สนใจต่อควำมเป็ นอยู่
ของศิษยำภิบำลเท่ำใดนัก โดยเหตุน้ ีควำมเป็ นอยูข่ องศิษยำภิบำลจึงมักอยูใ่ นระดับที่ไม่ดีเพียงพอ
แต่เมื่อท่ำนตัดสิ นใจ ตอบรับกำรเรี ยกของพระเจ้ำ โดยรับใช้พระองค์เต็มเวลำ ท่ำนจะต้องยินดี
เสี ยงสละบำงสิ่ งบำงอย่ำง สิ่ งหนึ่งซึ่ งท่ำนจะต้องยอมเสี ยสละ คือกำรมีบำ้ นที่ถำวรของตนเอง
ผูท้ ี่รับใช้พระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งจำนวนมำก ต่ำงไม่มีบำ้ นที่ถำวรเป็ นของตนเอง เช่น ฮับรำฮัม
ท่ำนพอใจที่จะอำศัยอยูใ่ นกระโจมตลอดชีวติ “เพรำะว่ำท่ำนได้คอยอยู่ เพื่อจะได้เมืองที่มีรำก ซึ่ งพระ
เจ้ำเป็ นนำยช่ำง และเป็ นผูท้ รงสร้ำงขึ้น” (ฮีบรู 11:10) โมเสสยอมสละควำมมัง่ มีในอียปิ ต์ ใช้ชีวติ เยีย่ งผู ้
พเนจรเดินทำงเร่ ร่อนไปในป่ ำกันดำรแห่งซี นำย และอำศัยอยูใ่ นกระโจมเท่ำนั้น พระเยซูคริ สตเองตรัส
ว่ำ “สุ นขั จิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอำกำศก็ยงั มีรัง แต่บุตรมนุษย์ ไม่มีที่จะวำงศีรษะ” (มัทธิว 8:20)
เปำโล นักประกำศผูห้ ำ้ วหำญในศตวรรษแรก ก็เดินทำงประกำศพระกิตติคุณไปยังที่ต่ำง ๆ โดยอำศัย
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บ้ำนของเพื่อนบ้ำนที่อยูอ่ ำศัย แม้ขณะที่ทำ่ นอำศัยอยูท่ ี่บำ้ นเช่ำในกรุ งโรม (กิจกำร 28:30) ก็ได้รับกำร
เอื้อเฟื้ อจำกคริ สเตียนในฟิ ลิปปี ในด้ำนกำรเงินสำหรับจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำน (ฟิ ลิปปี 4:18)
นอกจำกบ้ำนและที่ดิน ซึ่งเป็ นทรัพย์สินทำงฝ่ ำยโลกที่เรำได้เห็นอย่ำงชัดเจนแล้ว ยังมีสิ่งอื่น ๆ
อีกจำนวนมำก ซึ่ งท่ำนปรำรถนำ นับตั้งแต่รถยนต์หรื อรถจักรยำนยนต์ วิทยุ ตูเ้ ย็นเรื่ อยไปจนถึง ตูเ้ สื้ อผ้ำ
และเตียงนอนที่ทนั สมัย แต่เพื่อเห็นแก่พระรำชกิจของพระเจ้ำ บำงท่ำนอำจต้องเสี ยสละบำงอย่ำงหรื อ
ทุกอย่ำง เพื่อตัดใจให้พน้ จำกควำมใส่ ใจฝักใฝ่ ในสิ่ งของทำงฝ่ ำยโลกเหล่ำนี้
กำรเอำใจใส่ ต่อสิ่ งของฝ่ ำยโลก นำผลเสี ยหลำยประกำรมำสู่ ท่ำนได้ คือ
1. อันตรำยที่ใหญ่หลวงที่สุด อำจได้แก่กำรทำให้ท่ำนคลำยควำมสนใจ ต่อสิ่ งฝ่ ำยวิญญำณจิต
เมื่อท่ำนเองขำดควำมสนใจต่อสิ่ งฝ่ ำยวิญญำณจิต คริ สตสมำชิกของท่ำนก็ยอ่ มไม่เอำใจใส่ ต่อสิ่ งฝ่ ำย
วิญญำณจิตด้วย เพรำะโดยทัว่ ไป คริ สตสมำชิกจะไม่สนใจเรื่ องฝ่ ำยวิญญำณจิต มำกกว่ำศิษยำภิบำลของ
เขำเมื่อสิ่ งฝ่ ำยโลก ทำให้ชีวติ ทำงด้ำนวิญญำณจิตของท่ำนเสื่ อมลง สมำชิกในคริ สตจักรของท่ำน ก็จะ
พลอยไดรับควำมกระทบกระเทือนอย่ำงแน่นอน
2. ทำให้เกิดกำรแข่งขันกับศิษยำภิบำลหรื อผูร้ ับใช้พระเจ้ำอื่น ๆ เช่น ถ้ำศิษยำภิบำลบุญคำ มี
เครื่ องรับวิทยุทรำนซิ สเตอร์ ท่ำนก็คิดทันทีวำ่ ท่ำนจะต้องได้สักเครื่ องหนึ่งด้วย ถ้ำศิษยำภิบำลเจริ ญ มี
รถจักรยำนยนต์คนั หนึ่ง ท่ำนอำจเกิดอยำกจะได้รถจี๊ป เป็ นผลทำให้เกิดกำรแข่งขันกัน ระหว่ำงเพื่อน
ร่ วมงำนในสิ่ งของฝ่ ำยโลก ซึ่ งเป็ นผลให้ชีวติฝ่ำยวิญญำณจิตเสื่ อมถอย
3. ทำให้ท่ำนเสี ยเวลำเป็ นอันมำก จงถำมคนที่มีรถจักรยำนยนต์วำ่ เขำใช้เวลำเท่ำไร ในกำร
ซ่อมแซมรักษำรถจักรยำนยนต์ของเขำ จงถำมคนที่มีวทิ ยุวำ่ เขำเสี ยเวลำมำกเท่ำไรในกำรฟังรำยกำร
บันเทิงต่ำง ๆ จงถำมคนที่มีโทรทัศน์วำ่ เขำเสี ยเวลำกี่ชวั่ โมงในแต่ละวัน ดูรำยกำรที่เขำชอบ หำกท่ำน
รวมเวลำทั้งหมดที่ท่ำนเสี ยไปกับสิ่ งของฝ่ ำยโลก ท่ำนจะตกใจต่อผลที่ท่ำนได้รับ
4. ทำให้ท่ำนกลำยเป็ นคนตระหนี่ถี่เหนียวเกินควรเพรำะท่ำนต้องใช้เงินทุกบำททุกสตำงค์ ใน
กำรซื้ อน้ ำมันและซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ หรื อในกำรซื้ อเทปสำหรับเครื่ องอัดเสี ยงหรื อในกำรซื้ อ
เครื่ องประดับบ้ำนเพิ่มเติม เป็ นผลทำให้ไม่มีเงินเหลือ สำหรับสิ่ งที่จำเป็ น หรื อสำหรับช่วยเหลือผูท้ ี่ขำด
แคลน
5. ทำให้ศิษยำภิบำลต้องประกอบอำชีพอย่ำงอื่น เพื่อหำรำยได้พิเศษเพิ่มเติม ศิษยำภิบำลจำนวน
ไม่นอ้ ยถำมว่ำ หำกคริ สตจักรไม่สำมำรถให้เงินเดือนเพียงพอกับควำมต้องกำรของเขำเขำจะหำรำยได้
พิเศษ จำกกำรประกอบอำชีพอย่ำงอื่นได้หรื อไม่
ปั ญหำของศิษยำภิบำลข้อนี้ตอบได้ไม่ง่ำยนัก บำงคนให้ควำมคิดเห็นว่ำ ศิษยำภิบำลหำรำยได้
พิเศษเพิ่มเติมได้ เพรำะอำจำย์เปำโลเองก็ตอ้ งพึ่งพำอำศัยเงิน ที่ท่ำนได้จำกกำรเย็บกระโจมขำย แต่
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ปั ญหำที่จะต้องพิจำรณำก็คือ สภำพควำมเป็ นผูป้ ระกำศของอำจำรย์เปำโล ผิดไปจำกสภำพของศิษยำภิ
บำลในปั จจุบนั มำก อำจำรย์เปำโลมิได้เป็ นศิษยำภิบำลอย่ำงแท้จริ ง ท่ำนเป็ นมิชชันนำรี ซ่ ึ งสมัยนั้นยังไม่
มีองค์กำร หรื อคณะ ที่สำมำรถอุดหนุนมิชชันนำรี ได้ เนื่องด้วยท่ำนไม่ได้รับกำรอุดหนุ นที่แน่นอน
ทำงด้ำนกำรเงิน ประกอบกับต้องอยูใ่ นท่ำมกลำงคนซึ่ งไม่เป็ นมิตรกับท่ำนบ่อยครั้ง ท่ำนจึงจำเป็ นต้อง
ทำงำนพิเศษ หำรำยได้เพื่อเจือจุนภำรกิจที่ท่ำนรับผิดชอบ
ส่ วนศิษยำภิบำลเป็ นผูท้ ี่ได้รับกำรเชิญจำกคริ สตจักรให้ทำงำนเต็มเวลำประจำคริ สตจักร และ
เพื่อตอบแทนกำรรับใช้ของท่ำนด้ำนวิญญำณจิต คริ สตจักรจึงรับผิดชอบเกี่ยวกับควำมเป็ นอยูข่ องท่ำน
กำรที่ศิษยำภิบำลทำงำนเต็มเวลำในคริ สตจักร โดยได้รับกำรสนับสนุนทำงสมำชิก ทำงด้ำนกำรเงิน เป็ น
กำรถูกต้องตำมคำสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ พระคัมภีร์สอนว่ำ “เช่นนั้นแหละ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำได้
ตรัสไว้วำ่ คนเหล่ำนั้นที่ประกำศพระกิตติคุณ จงเลี้ยงชีพด้วยกิตติคุณนั้น” (1 โคริ นธ์ 9:14 ขอให้อ่ำน
บทที่ 9 ตลอดบทด้วย)
คริ สตจักรหลำยแห่ง มองข้ำมควำมสำมำรถของตนในกำรอุดหนุนศิษยำภิบำล แต่หลักเลข
คณิ ตอย่ำงง่ำย ๆ แสดงว่ำ ถ้ำในคริ สตจักรมีสมำชิกสิ บครอบครัว และสมำชิกทั้งสิ บครอบครัวนี้ ต่ำง
สัญญำถวำยสิ บลด จำกรำยได้ท้ งั หมดของเขำแก่คริ สตจักร คริ สตจักรก็สำมำรถอุดหนุนศิษยำภิบำลให้มี
ระดับกำรครองชีพ เท่ำเทียมกับครอบครัวทั้งสิ บนั้น ท่ำนอำจจะตั้งปั ญหำถำมว่ำ ถ้ำเช่นนั้นทำไม “กำร
ให้” จึงดูประดุจเป็ นเรื่ องที่ยำกเหลือเกิน ทั้งนี้อำจเนื่ องจำก
1. “กำรให้” เป็ นพระคุณในฝ่ ำยวิญญำณจิตอย่ำงหนึ่ง (ดู 2 โคริ นธ์ 8:1,2) คริ สเตียนผูม้ ีควำม
เย็นชำหรื อเฉื่ อยชำด้ำนวิญญำณจิต ส่ วนมำกมักไม่ค่อยเต็มใจเสี ยสละอย่ำงแท้จริ ง จงช่วยคริ สเตียนที่
เย็นชำเหล่ำนี้ ให้มีชีวิตอย่ำงบริ บูรณ์ ฝ่ ำยวิญญำณจิตก่อน แล้วเขำก็จะให้ดว้ ยควำมยินดี ด้วยใจ
กว้ำงขวำง
2. ทุกคนแม้แต่ผทู ้ ี่รักพระเจ้ำ ก็จำต้องได้รับกำรสอนให้รู้จกั “กำรให้” ท่ำนจะต้องสอนเรื่ อง
“กำรให้” เช่น เดียวกับกำรสอนเรื่ องหลักข้อเชื่ออื่น ๆ ในพระคัมภีร์คริ สตสมำชิกจึงจะเข้ำใจถึงเรื่ อง
พระพรที่ได้รับจำก “กำรให้” จงอย่ำละอำยที่จะเทศนำเรื่ องกำรถวำยทรัพย์ หรื อหน้ำที่รับผิดชอบ
ของคริ สเตียน คริ สตสมำชิกของท่ำนจะขำดพระพรอย่ำงใหญ่หลวงหำกพวกเขำไม่รู้จกั ให้ดว้ ยควำม
เสี ยสละ กำรถวำยทรัพย์เพื่อช่วยเหลือพระรำชกิจของพระเจ้ำ และคนงำนของพระองค์ จึงเป็ นพระพร
แก่สมำชิกเอง ทั้งด้ำนวิญญำณจิต และด้ำนทรัพย์สิน
3. มีกำรเข้ำผิดอย่ำงใหญ่หลวง เกี่ยวกับกำรถวำยสิ บลดคริ สเตียนจำนวนไม่นอ้ ยคิดว่กำรถวำย
สิ บลด เป็ นกำรปิิบตั ิของคนในสมัยก่อนเท่ำนั้น แม้กำรถวำยสิ บลดเป็ นกำรปิิบตั ิของคนในสมัยพระ
คัมภีร์เดิม แต่ในพระคริ สตธรรมใหม่พระเยซูก็ทรงสนับสนุนให้ปิิบตั ิตำมเช่นกัน ( ดูมทั ธิ ว 23:23)
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นอกจำกนั้น พระเจ้ำทรงรับรองว่ำ จะประทำนพระพรให้แก่ผทู ้ ี่ถวำยสิ บลด (มำลำคี 3:10) คริ สเตียนที่
ยอมจำนนทุกอย่ำงต่อพระเจ้ำ ควรถือว่ำกำรถวำยทรัพย์อย่ำงน้อยที่สุด ที่เขำควรถวำยคือ สิ บลด
นอกจำกนั้น เขำยังจะถวำยทรัพย์ประจำสัปดำห์ตำมที่พระเจ้ำทรงอวยพรแก่เขำ เมื่อคริ สตสมำชิกถวำย
ทรัพย์เช่นนั้น ศิษยำภิบำลก็ตอ้ งถวำยทรัพย์ในลักษณะเดียวกันด้วย
จำกกำรพิจำรณำเหตุผลต่ำง ๆ ที่ผำ่ นมำแล้วเบื้องต้นและโดยเหตุที่ไม่มีขอ้ สนับสนุ นจำกพระ
คัมภีร์ ในศิษยำภิบำลประกอบอำชีพอย่ำงอื่น ศิษยำภิบำลจึงไม่ควรทำงำนทำงฝ่ ำยโลก เพื่อหำรำยได้
เพิ่มเติม ท่ำนมีสิทธิ อย่ำงเต็มที่ ที่จะให้คริ สตสมำชิกจัดสรรสิ่ งที่ท่ำนต้องกำร ให้แก่ท่ำน
ในตอนสรุ ป เรำอยำกจะกล่ำวว่ำ “สิ่ งของฝ่ ำยโลกก็เป็ นประโยชน์อย่ำงมหำศำล แก่
ชีวติ ประจำวันของเรำ วิทยุสำมำรถช่วยให้ท่ำนรอบรู ้เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เครื่ องขยำยเสี ยงในคริ สตจักร จะ
ช่วยทุกคนให้ได้ยนิ เสี ยงของท่ำนอย่ำงชัดเจนรถยนต์หรื อรถจักรยำนยนต์ จะช่วยทุ่นเวลำให้แก่ท่ำน
ได้มำกทำให้ท่ำนไม่ตอ้ งเสี ยเวลำในกำรเดิน หรื อรอคอยรถประจำทำง
แต่สมบัติฝ่ำยโลก ไม่วำ่ จะเป็ นประโยชน์มำกเพียงใดหำกเรำเอำใจใส่ หมกมุ่นกับมันมำกเกิน
ควรแล้ว ก็จะทำให้เรำคลำยควำมสนใจต่อสิ่ งฝ่ ำยวิญญำณจิต หัวข้อเรื่ องในบทนี้มำจำก พระธรรม
ฟี ลิปปี 3: 18,19 ซึ่ งอำจำรย์เปำโลกล่ำวอย่ำงไม่ไว้หน้ำใครว่ำ “...เขาเป็ นศัตรู ต่อกางเขนแห่ งพระคริ สต์
ปลายทางของคนเหล่ านั้น คื อความพินาศ พระของเราก็คือ กะเพาะของเขาเอง เขาเอาความที่น่าอาย
ขึน้ มาอวด เขาเอาใจใส่ ในสิ่ งของโลกนี ”้
จงขอบคุณพระเจ้ำ หำกพระเจ้ำประทำนสิ่ งของบำงอย่ำงของโลกนี้ให้แก่ท่ำน แต่จงรักษำและ
ใช้สิ่งเหล่ำนั้นภำยใต้กำรควบคุมของพระเจ้ำ อย่ำงถูกต้องพระทัยของพระองค์ จงอย่ำเอำใจใส่ สิ่งของ
ฝ่ ำยโลกนี้
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บทที่ 19 ศิษยาภิบาลกับการเมือง
กำรเมืองที่จะกล่ำวต่อไปนี้คือกำรเมืองของประเทศและ “กำรเมือง” ในคริ สตจักร
หนึ่ง การเมืองของประเทศ
เมื่อเอ่ยถึงกำรเมือง คนทัว่ ไปมักเข้ำใจไปในสิ่ งที่ไม่ดี ถือว่ำ กำรเมืองเป็ นสิ่ งที่สกปรกเล่นแง่
เล่นเหลี่ยม เอำรัดเอำเปรี ยบ ตลอดจนกำรหลอกลวงต่ำง ๆ
คำครหำนิ นทำของประชำชนเกี่ยวกับกำรเมือง แม้บำงครั้งอำจรุ นแรงเกินไป แต่ก็มีควำมจริ ง
แฝงอยูไ่ ม่นอ้ ย เพียงแต่อ่ำนเรื่ องกำรเมืองจำกหนังสื อพิมพ์สองสำมฉบับ ท่ำนจะทรำบได้ทนั ทีวำ่ ควำม
ไม่ซื่อสัตย์ กำรฉ้อโกง กำรกินสิ นบนกำรยกตนข่มท่ำน มีอยูใ่ นเกือบทุกรัฐบำลทัว่ โลก โดยเฉพำะอย่ำง
ยิง่ ในเวลำหำเสี ยงของพรรคกำรเมืองต่ำง ๆ ท่ำนจะได้ยนิ กำรโจมตีซ่ ึ งกันและกัน ในเรื่ องควำมไม่
สุ จริ ตในหน้ำที่ทำให้เรำทรำบควำมจริ งว่ำ ขึ้นชื่อกำรเมืองแล้ว มักเป็ นเกมส์ที่ไม่สะอำดประเทศของเรำ
มีกำรปกครองแบบประชำธิ ปไตยจึงเป็ นธรรมดำที่ประเทศไทยต้องมีพรรรคกำรเมือง
แม้จะมีกำร
วิพำกษ์วจิ ำรณ์กนั มำก เกี่ยวกับพรรคกำรเมืองต่ำง ๆ แต่เรำอำจกล่ำวได้วำ่ คงไม่มีพรรคกำรเมืองใดที่มี
ควำมบริ สุทธิ์ มำกกว่ำกันและกันนัก
เหตุที่เรำกล่ำวว่ำ คงไม่มีพรรคกำรเมืองใดที่มีควำมบริ สุทธิ์ มำกกว่ำกัน เพรำะโดยทัว่ ไป
นักกำรเมืองเป็ นผูท้ ี่ยงั ไม่มีชีวติ บังเกิดใหม่ และในกำรหำเสี ยงเลือกตั้งทุกครั้งก็ตอ้ งลงทุนมำก ผูท้ ี่ลงทุน
ก็หวังผลประโยชน์ นักกำรเมืองเหล่ำนั้นจึงท่วมล้นด้วยกำรทดลองต่ำง ๆ แม้ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งบำงคน
มีควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำ ที่จะดำรงอยูใ่ นควำมเที่ยงตรงและสุ จริ ต แต่เนื่องจำกอิทธิ พลต่ำง ๆ รอบ
ด้ำน บีบคั้นบังคับทำให้เขำต้องทำตำมควำมต้องกำรของผูอ้ ื่น สำหรับผูท้ ี่มีตำแหน่งสู งในพรรค
กำรเมืองของเขำ ก็ตอ้ งแข่งขันกับนักกำรเมืองอื่น ๆ อีกมำก จึงยำกที่จะหลีกเลี่ยงจำกกำรใช้วธิ ีกำร ซึ่ง
บำงครั้งเป็ นวิธีกำรที่ไม่สู้จะเที่ยงธรรมนัก สรุ ปแล้ว นักกำรเมืองมีสิ่งล่อใจให้ทุจริ ตได้ง่ำย
อย่ำงไรก็ตำม มีหลักสำคัญสองประกำร ซึ่งเรำต้องจำไว้เสมอคือ
หนึ่ง แม้กำรปกครองแบบประชำธิ ปไตย อำจมีขอ้ บกพร่ องอยูบ่ ำ้ ง แต่ก็เป็ นกำรปกครองที่ดีกว่ำ
กำรปกครองอื่น ๆ อีกหลำยแบบ เรำจึงต้องช่วยกันรักษำกำรปกครองแบบประชำธิ ปไตยนี้ไว้
สอง หำกรัฐบำลของท่ำนมิได้ปกครองอย่ำงดีที่สุดดังที่ท่ำนคิด นัน่ มิได้หมำยควำมว่ำ
ประชำชนจะพบกับควำมผิดหวังตลอดไป เพรำะรัฐบำลของท่ำนสำมำรถปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง
ต่ำง ๆ ได้
หลักสำคัญสองประกำรนี้ ได้ให้แนวปิิบตั ิแก่เรำสองประกำรคือ
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1. เพรำะกำรปกครองแบบประชำธิ ปไตย เป็ นระบอบกำรปกครองที่ดีเยีย่ ม ท่ำนต้องพยำยำม
อย่ำงสุ ดควำมสำมำรถ ในกำรสนับสนุนระบอบกำรปกครองนี้
2. เมื่อมีควำมเสื่ อมโทรมเกิดขึ้น แก่กำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตย จงกระทำทุกอย่ำงเพื่อ
ช่วยยกมำตรฐำนกำรเมือง ให้กลับคืนสู่ สภำพเดิม
ข้อเตือนใจที่สำคัญยิง่ ซึ่ งท่ำนควรจดจำอยูเ่ สมอ คือ จงอย่ำมีส่วนร่ วมในกำรหำเสี ยง หรื อเป็ น
“ลูกพรรค” ของพรรคกำรเมือง พรรคหนึ่งพรรคใดเป็ นอันขำด แต่จงใช้สิทธิ ของท่ำนอย่ำงเต็มที่ ในกำร
ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง จงรอบรู ้ควำมเป็ นไปของพรรคกำรเมืองต่ำง ๆ และมีเหตุเพียงพอในกำรเลือก
คนหนึ่งคนใด ในฐำนะที่ท่ำนเป็ นประชำชนคนหนึ่งของประเทศ ท่ำนมีสิทธิและหน้ำที่ของคนรักชำติ
กำรรักชำติไม่เป็ นกำรผิดต่อคำสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ แต่จงอย่ำเข้ำร่ วมเป็ นสมำชิกของพรรรค
กำรเมืองใด ๆ
ศิษยำภิบำลทุกคนเป็ นผูท้ ี่มีพระเจ้ำทรงเรี ยกให้เป็ นกำลังในกำรรักษำควำมชอบธรรมของสังคม
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สั่งให้เรำวิงวอนอธิ ษฐำน “สำหรับกษัตริ ยท์ ้ งั หลำย และคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสู ง
เพื่อเรำจะประกอบชีวติ ได้อย่ำงสงบสุ ขโดยชอบธรรมและโดยกำรประพฤติซ่ ึ งเป็ นสง่ำผ่ำเผย” (1 ทิโมธี
2:2) ฉะนั้นจงอธิ ษฐำนเผือ่ ผูน้ ำต่ำง ๆ ของรัฐบำล ในเวลำเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำเป็ นส่ วนตัวของท่ำน และในที่
ประชุมจงหนุนใจให้คนอื่นอธิ ษฐำนเผือ่ ข้ำรำชกำรทั้งหลำยด้วย
นอกจำกท่ำนสำมำรถช่วยยกมำตรฐำนทำงกำรเมืองโดยกำรอธิ ษฐำนแล้ว ท่ำนยังสำมำรถช่วย
โดยกำรให้คำชมเชยแก่ขำ้ รำชกำร ที่ต้ งั อยูใ่ นควำมชอบธรรม เช่นหำกผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดนำยอำเภอ
กำนัน หรื อผูใ้ หญ่บำ้ น ได้ทำให้ทอ้ งถิ่นของท่ำนร่ มเย็นเป็ นสุ ข ถนนหนทำงสะอำดสะอ้ำน ก็จงแสดง
ควำมขอบคุณและควำมพออกพอใจต่อท่ำนเหล่ำนั้น ข้ำรำชกำรเหล่ำนั้นจะขอบคุณท่ำน ที่ท่ำนให้ควำม
สนับสนุนด้วยน้ ำใจคำชมเชยของท่ำนจะหนุนใจให้ขำ้ รำชกำรเหล่ำนั้นมีกำลังใจ ในกำรประกอบควำม
ดีมำกยิง่ ขึ้น ข้ำรำชกำรทุกคนต้องกำรคำหนุนใจจำกท่ำน
ยังมีอีกทำงหนึ่งที่ท่ำนสำมำรถช่วยเหลือได้ คือกำรพูดต่อต้ำนควำมชัว่ กำรคดโกง และกำร
คอรัปชัน่ กำรกระทำเช่นนี้ อำจนำอันตรำยมำสู่ ท่ำน แต่ท่ำนเป็ นผูน้ ำคนหนึ่งในวงสังคมและเป็ นผูร้ ับ
ใช้พระเจ้ำแห่งควำมชอบธรรม จึงต้องทำหน้ำที่ในกำรว่ำกล่ำวตักเตือน นักกำรเมืองทุกคนต้องกำร
ได้รับควำมสนับสนุนจำกสำธำรณชน จึงต้องใคร่ ครวญถึงเสี ยงของพวกเรำ หรื อเป็ นภัยต่อสวัสดิภำพ
ของพวกเขำเอง พวกเขำจะเปลี่ยนแผนดำเนินงำน ท่ำนเป็ นเสี ยงสำคัญเสี ยงหนึ่งของมหำชน จะให้เสี ยง
ของสำธำรณชน ทำให้นกั กำรเมืองเหล่ำนั้น ต้องทำหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต และด้วยควำม
ยุติธรรมที่สุด
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แต่ดงั ที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ท่ำนเป็ นผูน้ ำฝ่ ำยวิญญำณจิต จึงต้องหลีกเลี่ยงกำรกระทำตนให้
เป็ นประโยชน์แก่พรรคหนึ่งพรรคใด หำกสมำชิกของท่ำน ต้องกำรเข้ำข้ำงพรรคกำรเมืองใด หรื อหำ
เสี ยงให้แก่รับสมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่งคนใดก็ให้เขำทำตำมที่เขำปรำรถนำ แต่ท่ำนจงละเว้นจำกสิ่ ง
เหล่ำนั้น
หำกมีพรรคกำรเมืองใด ที่สุจริ ตกว่ำพรรคกำรเมืองอื่น จนเห็นได้อย่ำงแจ่มชัด ท่ำนจะเข้ำข้ำง
พรรคกำรเมืองนั้นก็ได้
หำกควำมคิดของผูส้ มัครรับเลือกตั้งคนใด
ถูกต้องตำมหลักกำรในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
มำกกว่ำคนอื่น ท่ำนจะเข้ำข้ำงเขำก็ได้
หำกพรรคกำรเมืองใด มีทรรศนะของคริ สเตียนท่ำนจะเข้ำข้ำงกับพรรคกำรเมืองนั้นได้
หำกสมำชิกทั้งหมดของท่ำน ต่ำงเข้ำข้ำงพรรคเดียวกัน ท่ำนจึงควรเข้ำข้ำงพรรคนั้น
แต่เรำต้องยอมเผชิญกับควำมจริ งที่วำ่ ไม่มีพรรคกำรเมืองใดที่ชอบธรรมอย่ำงแท้จริ ง พรรค
กำรเมืองต่ำง ๆ มีควำมแตกต่ำงกันไม่มำกนัก โดยทัว่ ไปสมำชิกคริ สตจักรต่ำงมีควำมนิ ยมชมชอบต่อ
พรรคกำรเมืองของเขำเอง ซึ่ งเฉลี่ยแล้วในพรรคกำรเมืองทุกพรรค อำจมีสมำชิกของท่ำนปะปนอยู่
จำนวนเกือบเท่ำกัน ฉะนั้นในฐำนะที่เป็ นผูน้ ำฝ่ ำยวิญญำณจิต จงอย่ำเข้ำข้ำงพรรคกำรเมืองใด ๆ
สอง กำรเมืองในคริ สตจักร (เรื่ องนี้มิใช่กำรเมืองจริ ง ๆ หำกแต่เป็ นกำรเปรี ยบให้เห็นว่ำกำร
แข่งขัน แก่งแย่งของสมำชิกคริ สตจักร ก็ไม่ผดิ อะไรกับกำรเมืองโดยทัว่ ๆ ไปนัน่ เอง)
กำรเมืองในคริ สตจักร มีลกั ษณะคล้ำยกับกำรเมืองในประเทศ กล่ำวคือผูท้ ี่เป็ นนักกำรเมืองใน
คริ สตจักรพยำยำมยุยงส่ งเสริ มสมำชิกให้สนับสนุนหรื อต่อต้ำนคนใดคนหนึ่งในคริ สตจักร
“กำรเมือง” ในคริ สตจักรอำจมีรูปลักษณะต่ำง ๆ กัน เช่น สมำชิกคนหนึ่งอำจแข่งขันกับสมำชิก
อีกคนหนึ่ง ในกำรแย่งชิงตำแหน่งมัคคนำยก ศิษยำภิบำลบุญส่ งอำจใชกลวิธีของเขำเองเพื่อให้ได้รับกำร
แต่งตั้งให้เป็ นศิษยำภิบำลในเมืองใหญ่ ซึ่งจะทำให้เขำได้รับเงินเดือนสู ง ศิษยำภิบำลรุ่ งเรื องอำจออกหำ
เสี ยงอย่ำงลับ ๆ เพื่อให้สมำชิกในคริ สตจักรต่ำง ๆ เลือกเขำเป็ นประธำนของสภำคริ สตจักร ฯลฯ กำร
กระทำเหล่ำนี้ ล้วนแต่เรี ยกว่ำ “กำรเมือง” ในคริ สตจักร
อำจมีผถู ้ ำมว่ำกำรเล่นกำรเมืองในคริ สตจักร มีควำมผิดมำกเพียงใด เรำอำจอนุโลมผ่อนผันให้มี
กำรเมืองในคริ สตจักรมำกน้อยเพียงไหน มีขอ้ ดีน่ำชมเชยบ้ำงหรื อไม่
กำรที่จะตอบคำถำมเหล่ำนี้ ได้อย่ำงถูกต้อง เรำควรอำศัยคำสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
อำจำรย์เปำโลให้คำแนะนำ คริ สเตียนในกรุ งโรมว่ำ “อย่ำคิดถือตัวเกินที่ตนจะคิดนั้น แต่จงคิด
ให้สุขมุ สมกับขนำดแห่งควำมเชื่อ ซึ่ งพระเจ้ำทรงโปรดประทำนแก่ทุกคน” (โรม 12:3) ข้อควำมก่อน
พระธรรมข้อนี้ เป็ นคำสอนเกี่ยวกับกำรถวำยของคริ สเตียนตำมพระประสงค์ของพระเจ้ำ และข้อควำม
93

ต่อจำกพระธรรมข้อนี้ เป็ นข้อพระธรรมซึ่ งกล่ำวถึงกำรใช้ของประทำนต่ำง ๆ ซึ่ งพระเจ้ำทรงโปรด
ประทำนให้แก่คริ สเตียนแต่ละคน ด้วยควำมซื่ อสัตย์
พระธรรมข้อนี้ ให้คำสอนแก่คริ สเตียนว่ำ พระเจ้ำทรงให้ของประทำนที่เฉพำะเจำะจงแก่คริ ส
เตียนแต่ละคน เขำจะต้องถวำยตัวแก่พระเจ้ำและใช้ของประทำนนี้ ทำให้คริ สตจักรของพระเจ้ำ บรรลุ
ควำมมุ่งหมำยของพระองค์
ในพระธรรมบทเดียวกัน อำจำรย์เปำโลสอนว่ำ “ส่ วนกำรที่ถืออิสริ ยศซึ่ งกันและกันนั้น จงถือ
ว่ำผูอ้ ื่นดีกว่ำตัว” (โรม 12:10)
ท่ำนยำกอบเตือนว่ำ “พระเจ้ำทรงต่อสู ้ผทู ้ ี่หยิง่ จองหองแต่ทรงประทำนพระคุณแก่ผทู ้ ี่ถ่อมใจ
ลง” (ยำกอบ 4:6) ท่ำนได้กล่ำวต่อไปในข้อ 10 ว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยจงถ่อมใจลงจำเพำะพระเนตรของพระ
เจ้ำ และพระองค์จะทรงโปรดยกชูท่ำนขึ้น” ในคำเทศนำของพระเยซูคริ สต์บนภูเขำ พระองค์ทรงสอน
เหล่ำสำวกซึ่ งเป็ นผูน้ ำของคริ สตจักรในเวลำต่อมำว่ำ “บุคคลผูใ้ ดรู ้สึกบกพร่ องฝ่ ำยวิญญำณ ก็เป็ นสุ ข
เพรำะแผ่นดินสวรรค์เป็ นของเขำแล้ว” (มัทธิว 5:3)
ในกำรแสวงหำสิ่ งซึ่ งแต่ละคนยังไม่มีน้ นั ท่ำนจำเป็ นต้องเข้ำใจถึงควำมแตกต่ำง ระหว่ำงสิ่ งที่
พระเจ้ำทรงสำแดงว่ำ จะประทำนให้แก่ท่ำน และสิ่ งซึ่งท่ำนอยำกได้ดว้ ยควำมเห็นแก่ตวั ตัวอย่ำงเช่น
นักศึกษำในวิทยำลัยพระคริ สตธรรม ซึ่งได้รับกำรดลใจจำกพระเจ้ำ ให้เทศนำสั่งสอนพระวจนะของ
พระองค์ นักศึกษำผูน้ ้ นั อำจเรี ยนด้วยควำมขมักเขม้น และพยำยำมฝึ กฝนเพื่อให้มีคุณสมบัติพร้อม ที่จะ
ได้รับพระเจ้ำได้ อย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วยในอนำคต ควำมปรำรถนำและควำมมุมำนะที่จะบรรลุ
ควำมสำเร็ จนี้ เป็ นสิ่ งที่น่ำชมเชยยิง่ ในอีกด้ำนหนึ่ง ศิษยำภิบำลคนหนึ่ง ทำงำนประจำอยูใ่ นคริ สตจักร
แห่งหนึ่งเป็ นเวลำสิ บปี รู้สึกว่ำได้รับเงินเดือนน้อยมำก จึงพยำยำมดิ้นรนขวนขวำย เพื่อที่จะย้ำยไปอยูใ่ น
คริ สตจักรใหญ่ ๆ เพื่อให้ได้เงินเดือนสู งกว่ำและมีที่อยูอ่ ำศัยอย่ำงสุ ขสบำยกว่ำ ควำมปรำรถนำและ
ควำมพยำยำมของศิษยำภิบำลเช่นนี้เป็ นกำรเห็นแก่ตวั ซึ่ งอำจนำเขำไปสู่ กำรเล่นกำรเมืองในคริ สตจักร
ได้ในที่สุด
อำจำรย์เปำโลกล่ำวแก่ทิโมธี บุตรในควำมเชื่อของท่ำนว่ำ “คำนี้เป็ นคำสัตย์จริ ง คือว่ำถ้ำผูใ้ ด
ปรำรถนำหน้ำที่เจ้ำอธิ กำรผูน้ ้ นั ก็ปรำรถนำกำรงำนอย่ำงดี” (1 ทิโมธี 3:1) ข้อพระธรรมข้อนี้กล่ำวว่ำ
กำรปรำรถนำตำแหน่งสำคัญในคริ สตจักร มิใช่กำรกระทำที่ผดิ หำกควำมปรำรถนำของเขำไม่ใช่เพื่อ
อำศัยตำแหน่งนั้นนำผลประโยชน์มำสู่ ตวั แต่ขอ้ พระธรรมที่กล่ำวถึงกำรแสวหำของประทำนที่ยงิ่ ใหญ่
หรื อมำกกว่ำที่ตนได้รับ และกำรแสวงหำตำแหน่งที่สูงกว่ำที่ตนมีอยูใ่ นปั จจุบนั มีเพียงสำมข้อเท่ำนั้น
คือใน 1 ทิโมธี 3:1, 1 โคริ นธ์ 12:31 และ 14:39
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ในทำงตรงกันข้ำม พระคริ สตธรรมคัมภีร์บริ บูรณ์ดว้ ยคำสอน ซึ่งสนับสนุนให้ศิษยำภิบำลทุก
คนถ่อมตัว และพึงพอใจในสิ่ งที่ตนมีอยู่
ฉะนั้น ศิษยำภิบำลทุกท่ำนและคริ สเตียนทุกคน จะต้องระมัดระวังตน อย่ำกระทำสิ่ งใดก่อนที่
พระเจ้ำจะทรงนำท่ำน ท่ำนสำมำรถหลีกเลี่ยงอันตรำยนี้ โดยกำรดำเนินชีวิตด้วยควำมถ่อมตนจำเพรำะ
พระเจ้ำ กำรย้ำยจำกคริ สตจักรที่ท่ำนประจำอยูเ่ ร็ วเกินควรหรื อกำรอยูใ่ นแห่งเดียวกันนำนเกินไป ต่ำงมี
ผลร้ำยเท่ำกัน อำจำรย์เปำโลสำรภำพว่ำ “ด้วยว่ำข้ำพเจ้ำเรี ยนรู ้มำแล้วว่ำ ข้ำพเจ้ำมีฐำนะอย่ำงไร ข้ำพเจ้ำ
ก็อิ่มใจอยูอ่ ย่ำงนั้น” (ฟี ลิปปี 4:11) แม้อำจำรย์เปำโลจะกล่ำวถึงควำมอิ่มใจของฝ่ ำยโลก แต่ท่ำนก็ได้รับ
บทเรี ยนที่สำคัญยิง่ ซึ่ งศิษยำภิบำลทุกคนต้องเรี ยนรู ้ เมื่อท่ำนอยูใ่ นฐำนะที่ไม่สู้ดีนกั อยูแ่ ล้ว หำกเพิ่ม
ควำมไม่อิ่มใจให้แก่ตวั เองก็จะทำให้กำรรับใช้พระเจ้ำของท่ำน ได้รับควำมเสี ยหำยมำกยิง่ ขึ้น และ
คริ สตจักรของท่ำนก็จะพลอยได้รับควำมลำบำกด้วย คริ สตจัรที่ได้รับควำมยำกลำบำก มักขำดควำม
กระตือรื อร้นในกำรอุดหนุ นศิษยำภิบำล ซึ่ งไม่มีควำมพอใจในตัวเอง ผลสุ ดท้ำย กำรเมืองในคริ สตจักร
จึงต้องดำเนิ นต่อไป อย่ำงไม่มีที่สิ้นสุ ด
ควำมกระตือรื อร้นเป็ นสิ่ งที่ดี หำกท่ำนใช้ในทำงที่ถูกต้อง แต่หำกท่ำนใช้ในทำงที่ผิด ก็จะกลับ
กลำยเป็ นศัตรู ที่ร้ำยกำจที่สุด จงให้ควำมกระตือรื อร้นของท่ำนเป็ นกำรกระทำตำมน้ ำพระทัยทุกอย่ำง
ของพระเจ้ำ รับใช้พระเจ้ำในยุคนี้ และปิิบตั ิหน้ำที่ของท่ำนได้ครบถ้วน ตำมกำรทรงเรี ยกของพระองค์
จงยอมรับกำรนำของพระเจ้ำในขณะนี้ อย่ำให้เวลำของท่ำนเสี ยไปอย่ำงไร้ประโยชน์ โดยใฝ่ ฝัน
แต่อนำคต ซึ่ งมีทำงเป็ นไปได้นอ้ ยที่สุด หำกท่ำนยอมรับควำมลำบำกในปั จจุบนั เมื่อเวลำผ่ำนไป ท่ำน
มองย้อนหลังถึงควำมทุกข์ลำบำกที่เคยได้รับท่ำนอำจจะแปลกใจที่ได้เห็นกำรนำอันอัศจรรย์ของพระเจ้ำ
ในชีวติ ของท่ำน
และเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ งถึงกำรที่พระองค์สถิตอยูด่ ว้ ยทำไมไม่ยอมรับว่ำสภำพที่ท่ำน
เป็ นอยูข่ ณะนี้ เป็ นผลกำรทรงนำของพระเจ้ำ “ท่ำนจงพ้นจำกกำรรักเงิน ท่ำนทั้งหลำยจงอิ่มใจด้วย
สิ่ งของที่มีอยู่ เพรำะว่ำพระองค์เองได้ตรัสแล้วว่ำ เรำจะไม่ละท่ำนไว้เลยหรื อเรำจะไม่ทิง้ ท่ำนเสี ยเลย”
(ฮีบรู 13:5)
เรำจะจบบทเรี ยนนี้ ด้วยข้อพระธรรมที่จะหนุนใจท่ำนอีกข้อหนึ่ง คือวำงใจในพระเยโฮวำห์
ด้วยสุ ดใจของเจ้ำ อย่ำพึ่งในควำมเข้ำใจของตนเอง จงรับพระองค์ให้เข้ำส่ วนในกำรทั้งหลำยของเจ้ำและ
พระองค์จะชี้ทำงเดินของเจ้ำให้แจ่มแจ้ง” (สุ ภำษิต 3:5,6)
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บทที่ 20 คนทีพ่ ระเจ้ าทรงใช้ การไม่ ได้
มีอยูส่ ิ่ งเดียวเท่ำนั้นที่ศิษยำบำลต้องหวำดกลัวที่สุด สิ่ งนั้นมิใช่ควำมคิดของเขำเอง ที่หลอก
หลอนว่ำ เมื่อเขำย่ำงเข้ำวัยชรำแล้ว เขำจะขำดญำติ มิตรสหำย หรื อคนที่ให้ควำมอุปกำระแก่เขำเพรำะ
ศิษยำภิบำลที่รับใช้พระเจ้ำด้วยควำมสัตย์ซื่อ จะไม่ขำดเพื่อนและลูกหลำนของเขำเอง ซึ่ งมีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรให้ควำมอุปกำระแก่เขำ เมื่อเขำถึงวัยแก่เฒ่ำ ( 1 ทิโมธี 5:8)
สิ่ งนั้นไม่ใช่ควำมกลัว กำรที่เขำตอบรับกำรทรงเรี ยกของพระเจ้ำ รับใช้พระองค์น้ นั เป็ นกำร
เลือกอำชีพที่ผดิ “เพรำะว่ำพระเจ้ำมิได้กลับพระทัยในกำรที่พระองค์ ได้ทรงประทำนพรและเลือกสรร
ไว้” (โรม 11:29) โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในยุคปั จจุบนั นี้ ไม่มีงำนใดที่สำคัญและมีเกียรติเท่ำกับกำรทำตำม
พระทัยของพระเจ้ำ คนอื่น ๆ อำจมีรำยได้และได้รับควำมนิยมนับถือจำกสำธำรณชนมำกกว่ำท่ำน
แต่ศิษยำภิบำลไม่ตอ้ งอิจฉำริ ษยำคนเหล่ำนั้น เพรำะชีวติ ของมนุษย์มิได้สิ้นสุ ดลงในชัว่ อำยุน้ ีเท่ำนั้น ยัง
มีกำรพิพำกษำและกำรรับบำเหน็จรำงวัลอยูเ่ บื้องหน้ำ
สิ่ งที่ทำให้ศิษยำภิบำลต้องเกรงกลัวทุกเวลำนำที ในชีวติ ของเขำมีเพียงสิ่ งเดียว สิ่ งนั้นคือควำม
กลัวชนิดเดียวกับที่อำจำรย์เปำโลไม่มี ท่ำนกล่ำวถึงด้วยควำมเกรงขำมว่ำ “กลัวว่ำ เมื่อข้ำพเจ้ำได้
ประกำศกิตติคุณแก่คนอื่นแล้ว ตัวข้ำพเจ้ำจะเลยเป็ นคนที่พระเจ้ำทรงใช้กำรไม่ได้” (1 โคริ นธ์ 9:27)
เป็ นที่น่ำเศร้ำใจเหลือเกิน ที่ผรู ้ ับใช้ของพระเจ้ำจำนวนไม่นอ้ ย ได้กลำยเป็ น “คนที่พระเจ้ำทรง
ใช้กำรไม่ได้” พวกเขำละทิ้งงำนของพระองค์ ไปเป็ นพนักงำนเดินตลำดของบริ ษทั กำรค้ำ เป็ นผูห้ ำ
สมำชิกให้แก่บริ ษทั ประกันภัย เป็ นนักกำรเมืองที่วงิ่ เต้นหำเสี ยง เป็ นชำวนำ พวกเขำยินดีประกอบกิจ
ธุ ระอื่น ๆ ทุกอย่ำง แต่ไม่ยอมประกอบธุ รกิจของพระเจ้ำ ซึ่ งพระเจ้ำทรงเรี ยกให้เขำไปทำ
ยังมีผรู ้ ับใช้ของพระเจ้ำเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งจัดอยูใ่ นพวกที่น่ำสงสำรและน่ำเศร้ำใจ เท่ำกับพวก
แรก คือ พวกที่ประจำอยูค่ ริ สตจักร เทศนำทุกวันอำทิตย์ ได้รับเงินอุดหนุ นจำกคริ สตจักรแต่ควำมชอบ
ธรรมของพวกเขำ เป็ นเพียงแต่เปลือกนอกเท่ำนั้นจนคริ สตสมำชิกพรำบ่นว่ำ ไม่เห็นฤทธิ์ อำนำจของ
พระเจ้ำ จำกชีวติ ประจำวันของเขำ และคำเทศนำของเขำ เหมือนดังคำบรรยำยของท่นยูดำซึ่ งกล่ำวว่ำ
“เขำเป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะที่เลี้ยงแต่ตวั เอง โดยไม่เกรงใคร เขำเป็ นเมฆไม่มีน้ ำ ที่เลื่อนลอยไปตำมลมเขำเป็ น
ต้นไม้ที่ไร้ผลในฤดูที่มีผล ที่ตำยมำสองฤดูแล้ว ถูกถอนออกทั้งรำก” (ยูดำ 12)
สิ่ งที่ศิษยำภิบำลจะต้องเกรงกลัวที่สุด คือ กำรที่เขำเองจะเป็ น “คนที่พระเจ้ำทรงใช้ไม่ได้”
แต่ศิษยำภิบำลที่พระเจ้ำทรงใช้กำรไม่ได้ มักมีข้ ึนใหม่เสมอ สิ่ งนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้หรื อทำไมศิษยำภิบำล
บุญชูจึงทำงำนไม่เกิดผล และละทิ้งงำนของพระเจ้ำไป แต่ศิษยำภิบำลนำชัยซึ่ งมีอำยุมำกแล้ว ยังคงรับ
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ใช้พระเจ้ำด้วยควำมซื่อสัตย์ และเกิดผลมำก อะไรทำให้ศิษยำภิบำลทั้งสองคนแตกต่ำงกัน มีเคล็ดลับ
อะไรไหม ที่เรำควรยึดถือปิิบตั ิตำม เพื่อเรำจะได้ไม่เป็ นผูร้ ับใช้ที่เฉื่ อยชำ และล้มเหลวไปในที่สุด
ก่อนที่ผรู ้ ับใช้ของพระเจ้ำที่ประสบควำมสำเร็ จอย่ำงใหญ่ยิ่งคนหนึ่งจะได้ถึงแก่กรรม ท่ำนได้
เขียนจดหมำยสองฉบับให้แก่ศิษยำภิบำลหนุ่ม ร่ วมสำนักของท่ำน ซึ่ งจดหมำยทั้งสองฉบับนั้น ได้รับ
กำรเก็บรักษำไว้จนถึงปั จจุบนั นี้ ในตอนท้ำยของจดหมำยฉบับที่สอง ท่ำนได้ให้เคล็ดลับในกำรรับใช้
พระเจ้ำแก่ศิษยำภิบำลหนุ่ม เพื่อนสนิทของท่ำน มีใจควำมว่ำ “ฝ่ ำยท่ำนจงระวังระไวอยูใ่ นกำรทั้งปวง
จงอดทนต่อควำมยำกลำบำก จงกระทำกำรประกำศกิตติคุณ และจงทำกำรปิิบตั ิของท่ำนนั้นให้สำเร็ จ”
(1 ทิโมธี 4:5)
ข้อควำมตอนอื่น ๆ ในจดหมำยสองฉบับนั้น ซึ่ งเป็ นคำอธิ บำยเกี่ยวกับข้อควำมซึ่ งเป็ นเคล็ดลับ
ในกำรรับใช้พระเจ้ำเรำจะพิจำรณำอย่ำงย่อ ๆ ต่อไปนี้
1. “จงระวังระไวในกำรฟังทั้งปวง” ท่ำนได้เอ่ยถึงข้อควำมซึ่ งมีควำมหมำยในทำนองเดียวกันนี้
หลำยครั้ง เช่น จงยึดควำมเชื่ อไว้” (1 ทิโมธี 1:19) “จงระวังตัวและคำสั่งสอนของท่ำนให้ดี ( 1 ทิโมธี
4:16) “ซึ่ งเรำฝำกไว้กบั ท่ำนเท่ำนั้น จงเฝ้ ำรักษำ” ( 2 ทิโมธี 6:20) “จงมีกำลังแข็งแรงขึ้นในพระคุณซึ่ งมี
อยูใ่ นพระคริ สต์” (2 ทิโมธี 2:1) จงตั้งมัน่ คงในข้อควำมที่ท่ำนเรี ยบร้อยแล้ว และซึ่ งท่ำนมัน่ ใจอยู”่ (2 ทิ
โมธี 3:14) กำรที่บำงคนเข้ำใจว่ำผูร้ ับใช้ของพระเจ้ำสำมำรถทำงำนได้เหมือนเครื่ องจักรอัตโนมัติ โดย
ไม่ตอ้ งพักผ่อนและทำนุบำรุ งสุ ขภำพของตนเองนั้น เป็ นกำรเข้ำใจผิดถนัดคนงำนของพระเจ้ำก็ตอ้ งกำร
เวลำพักผ่อนหย่อนใจอย่ำงเพียงพอเช่นเดียวกับคนทัว่ ๆ ไป แต่หลักควำมจริ งมีอยูว่ ำ่ กำรที่จะเป็ นศิษ
ยำภิบำลที่ดีได้จะต้องทำงำนหนัก แม้ท่ำนต้องพึ่งพำอำศัยพระคุณของพระเจ้ำ ในกำรช่วยเหลือท่ำน แต่
ก็ตอ้ งอำศัย
ควำมขยันขันแข็งและควำมเต็มใจ
เพื่อช่วยให้ท่ำนสำมำรถทำงำนต่อไปด้วยควำม
กระตือรื อร้น กำรที่อำจำรย์เปำโลกลำยเป็ นอัครสำวกคนเด่นในพระคริ สตธรรมใหม่น้ นั มิใช่เป็ นกำร
บังเอิญท่ำนเองกล่ำวว่ำ “เพรำะข้ำพเจ้ำได้ทำกำรมำกกว่ำเขำทั้งหลำยอีก” (1 โคริ นธ์ 15:10) แต่ท่ำนก็
กล่ำวประโยคนั้น ด้วยควำมระมัดระวัง โดยเพิ่มเติมควำมจริ งว่ำ “ควำมจริ งมิใช่ตวั ขำพเจ้ำเองแต่เป็ น
ด้วยพระคุณของพระเจ้ำ ซึ่ งดำรงอยูก่ บั ข้ำพเจ้ำ” อำจำรย์เปำโลเป็ นคนที่เต็มไปด้วยควำมกระตือรื อร้น
ควำมมุมำนะและควำมเอำจริ งเอำจัง ทั้งก่อนและหลังกำรกลับใจบังเกิดใหม่ของท่ำน
กำรทดลองที่ร้ำยแรงมำกอย่ำงหนึ่ง ที่ผรู ้ ับใช้ของพระเจ้ำได้รับ คือ กำรใช้ชีวติ อย่ำงเรื่ อยเปื่ อย
ดูประหนึ่งว่ำ เขำมีภำรกิจมำกมำย จนไม่มีเวลำสำหรับศึกษำค้นคว้ำ ไม่มีเวลำสำหรับเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำเป็ น
ส่ วนตัว เพื่อฟื้ นฟูชีวิตทำงด้ำนวิญญำณจิตของตนเอง ไม่มีเวลำสำหรับอ่ำนหนังสื อที่ดี ๆ เพื่อเพิ่มเติม
ควำมรู ้ให้กว้ำงขวำงขึ้น เมื่อพิจำรณำดูศิษยำภิบำลที่ประสบควำมล้มเหลวในกำรรับใช้พระเจ้ำ ท่ำนอำจ
พบว่ำ ควำมพ่ำยแพ้ในขั้นแรกของเขำ อยูท่ ี่กำรไม่ระวังระไวในสิ่ งเล็กน้อยก่อนจงอย่ำผูกมัดตัวเองโดย
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กำรรับใช้ผอู ้ ื่น จนไม่มีเวลำรับใช้ตวั เองท่ำนจะไม่สำมำรถช่วยคนอื่นในด้ำนวิญญำณจิตได้ หำกท่ำนเอง
ไม่ได้รับพระพรของพระเจ้ำเข้ำมำอย่ำงล้นเหลือเกิน
2. “จงอดทนต่อควำมลำบำก” ในดินแดนที่เต็มไปด้วยควำมอิสระเสรี ซึ่งมีพระมหำกษัตริ ยเ์ ป็ น
องค์อุปถัมภ์ของศำสนำทั้งปวง และภำยใต้กำรปกครองแบบประชำธิปไตยนี้ ผูร้ ับใช้ของพระเจ้ำยังไม่
ค่อยรู ้จกั คำว่ำ “ควำมทุกข์ลำบำก” มำกนัก
แต่สำหรับทิโมธี ซ่ ึ งได้รับใช้พระเจ้ำในศตวรรษแรกนั้นคำว่ำควำมลำบำก มีควำมหมำยลึกซึ้ ง
กว่ำที่เรำเข้ำใจมำก ในสมัยนั้น ผูร้ ับใช้ของพระเจ้ำ มีชีวติ อยูภ่ ำยใต้กำรปกครองของรัฐบำลต่ำงชำติ ซึ่ งขู่
เข็ญว่ำจะแขวนคอพวกเขำเสมอ แต่บทเรี ยนสำคัญแห่งชี วติ อยูใ่ นขอบเขตนี้นี่เอง กล่ำวคือ ควำมทุกข์
ยำกลำบำกและกำรดิ้นรนต่อสู ้ มักเป็ นสิ่ งปลูกปั้ นให้เกิดอัจฉริ ยภำพในตัวบุคคล ดังเช่นอัจฉริ ยบุรุษของ
โลกเป็ นจำนวนมำก ที่ตอ้ งมีชีวติ อยูใ่ นภำวะฉุ กเฉิ น ในระยะเวลำที่มีเหตุวนุ่ วำยระหว่ำงประเทศ ภำวะ
แห่งควำมทุกข์ลำบำกนั้นได้เสริ มสร้ำงพวกเขำจำกกำรเป็ นคนธรรมดำให้เป็ นชนชั้นผูน้ ำของโลก
ถ้ำจะให้โอกำสแก่ศิษยำภิบำลเลือก ระหว่ำงกำรทำงำนในคริ สตจักรที่ให้เงินเดือนน้อย กับกำร
ทำงำนในคริ สตจักรที่ให้เงินเดือนมำกกว่ำ และมีควำมเป็ นอยูอ่ ย่ำงสุ ขสบำยกว่ำ มีศิษยำภิบำลจำนวน
น้อยเหลือเกิน ที่ยนิ ดีเลือกทำงำนในคริ สตจักร ซึ่ งเขำรู ้วำ่ จะต้องทุ่มเททั้งกำลังกำยและกำลังฝ่ ำย
วิญญำณจิต อย่ำงเต็มที่ โดยที่ได้รับกำรตอบแทน ทำงด้ำนทรัพย์สินเงินทองไม่มำกนัก ศิษยำภิบำลยิง่ มี
อำยุมำกขึ้นเพียงใด ควำมยินดีในกำรทนทุกข์ลำบำกเพื่อพระกิตติคุณดูเหมือนว่ำ ก็ยงิ่ น้อยลงเพียงนั้นแต่
อำจำรย์เปำโลเตือนทิโมธี วำ่ “จงเข้ำในกำรปล้ ำสู ้อย่ำงดี อันเกี่ยวกับควำมเชื่อนั้น” (1 ทิโมธี 6:12) หำก
ท่ำนรับคำเชิ ญชวนนี้ ท่ำนก็จะอดทนในกำรต่อสู ้กบั ควำมทุกข์ยำกลำบำก ซึ่ งมีอยูร่ อบตัวท่ำน แต่หำก
ท่ำนปฎิเสธ ท่ำนก็จะพบควำมพ่ำยแพ้ในกำรรับใช้พระเจ้ำตำมลำดับ
3. จงทำกำรประกำศพระกิตติคุณ” คำสอนนี้ก็มีควำมสำคัญมำก อำจำรย์เปำโลกล่ำวในอีกตอน
หนึ่งว่ำ “อย่ำอำยคำพยำนแห่ งองค์พระผูเ้ จ้ำของเรำ” (2 ทิโมธี 1:8) กำรเป็ นพยำน และกำรประกำศพระ
กิตติคุณเป็ นเหมือนโอสถวิเศษที่สำมำรถทำให้คริ สเตียนกระชุ่มกระชวย ดังคนหนุ่ม ในทำงตรงข้ำม
กำรละเลยต่อกำรประกำศพระกิตติคุณ จะทำให้พบควำมแห้งแล้งและหำยนะ
คริ สตจักรในยุคแรกเริ่ ม เป็ นตัวอย่ำงที่ดี ทำให้เรำเห็นอันตรำยอันใหญ่หลวง ซึ่ งเกิดแก่
คริ สตจักรที่ไม่ประกำศพระกิตติคุณ ในสมัยก่อนทำงทิศเหนือของทวีปแอฟริ กำ มีคริ สตจักรที่เข็มแข็ง
ร้อนรนในกำรประกำศพระกิตติคุณหลำยแห่ง แต่หลังจำกที่เกิดกำรถกเถียงกันเกี่ยวกับหลักควำมเชื่อ
เข้ำมำมีอิทธิ พลในคริ สตจักร คริ สตจักรเหล่ำนั้นก็ละเลยหน้ำที่กำรประกำศพระกิตติคุณ ต่อมำไม่นำน
ศำสนำมุสลิมได้เผยแพร่ เข้ำมำในบริ เวณนั้น และได้ทำลำยควำมเชื่อของคริ สตจักรทัว่ ภำคเหนื อของ
แอฟริ กำ ดุจไฟไหม้ป่ำ ซึ่งได้ลุกลำมเผำผลำญคริ สตจักรทุกแห่ง ที่มนั ลำมไปถึงจนสิ้ นซำก
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ผลที่เกิดขึ้นแก่คริ สตจักรซึ่ งไม่ประกำศพระกิตติคุณ ก็ยอมจะเกิดขึ้นแก่ศิษยำภิบำลที่ไม่เป็ น
พยำนเป็ นเงำตำมตัวเช่นกัน
ศิษยำภิบำลบำงคนมีบุคลิกลักษณะและนิสัย ชอบกำรเป็ นพยำน มำกกว่ำศิษยำภิบำลอื่น ๆ และ
แม้บำงคนได้รับพระพรในด้ำนกำรสอน และธุ รกิจ ซึ่ งหำกเขำมีชีวติ ฝ่ ำยวิญญำณจิตที่บริ บูรณ์ เขำก็จะมี
ควำมปรำรถนำที่จะบอกให้คนอื่นทรำบถึงประสบกำรณ์น้ นั ส่ วนคนที่ไม่มีใจปรำรถนำที่จะเป็ นพยำนก็
มีเรื่ องที่จะเป็ นพยำนได้นอ้ ยมำก
4.“จงทำกำรของท่ำนนั้นให้สำเร็ จ” นี่เป็ นเคล็ดลับประกำรสุ ดท้ำย และประกำรสำคัญที่สุด
ท่ำนเคยใช้เวลำสักชัว่ โมงนัง่ อยูต่ ำมลำพัง ใคร่ ครวญถึงผลงำนต่ำง ๆ ที่ท่ำนทำมำแล้วไหม หรื อท่ำนมี
ควำมพึงพอใจต่องำน ซึ่ งท่ำนทำมำอย่ำงเรื่ อยเปื่ อย อำทิตย์แล้วอำทิตย์เล่ำปี แล้วปี เล่ำ โดยไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลง ท่ำนพอใจต่องำนที่ทำซ้ ำซำก เป็ นประจำ เช่น เทศนำ เยีย่ มเยียน ปี หนึ่งไปร่ วมประชุม
ประจำปี ครั้งหนึ่ง และกลับมำทำงำนในคริ สตจักรเช่นเดิม
ทุกปี เมื่อถึงวันที่หนึ่งของเดือนมกรำคม ท่ำนควรหำเวลำวิเครำะห์ตนเอง โดยถำมและตอบ
คำถำมทั้งเจ็ดข้อต่อไปนี้
1. ในรอบปี ที่ล่วงเลยไปนี้ ข้ำพเจ้ำได้ทำงำนชิ้นใดสำเร็ จ บ้ำง?
2. งำนที่ทำไปนั้น เหมำะสมกับอำยุ และควำมสำมำรถที่แท้จริ งของข้ำพเจ้ำหรื อไม่?
3. ข้ำพเจ้ำสำมำรถเพิ่มเติม และปรับปรุ ง กำรรับใช้พระเจ้ำของข้ำพเจ้ำในทำงใดบ้ำง?
4. ข้ำพเจ้ำได้ทำสิ่ งใดที่ผดิ พลำดอย่ำงใหญ่หลวง ซึ่ งข้ำพเจ้ำจะต้องระมัดระวังที่สุด เพื่อจะ
ไม่ให้ควำมผิดพลำดอย่ำงเดียวกันนั้น เกิดขึ้นในอนำคตอีก?
5. มีทำงใดบ้ำงที่สำมำรถช่วยให้ขำ้ พเจ้ำมีควำมรัก และควำมจงรักภักดีต่อพระเยซูคริ สต์มำก
ยิง่ ขึ้น ?
6. ในปี ใหม่น้ ี ข้ำพเจ้ำจะสำมำรถรับใช้พระเจ้ำได้ดีที่สุดที่ไหน และอย่ำงไร?
7. ในปี ใหม่น้ ี ข้ำพเจ้ำควรมีเป้ ำหมำยอะไรบ้ำง?
คำถำมเหล่ำนี้เป็ นคำถำม ซึ่ งจะช่วยให้วเิ ครำะห์ตวั ท่ำนเอง และสำมำรถช่วยท่ำนให้ประกอบ
พระรำชกิจของพระเจ้ำด้วยควำมสำเร็ จยิง่ ขึ้น
ยังมีอีกสิ่ งหนึ่ง ซึ่ งเกี่ยวกับควำมสำเร็ จในกำรรับใช้พระเจ้ำ ซึ่ งเรำควรเอ่ยถึง คือ ชี วติ ประจำวัน
ของเรำ จงหวนนึกถึงศิษยำภิบำลหรื อครู ที่ท่ำนรัก และชอบมำกที่สุด แล้วไตร่ ตรองหำเหตุผลว่ำ ท่ำน
ชอบเขำเพรำะอะไร เพรำะสิ่ งที่เขำพูดถึง หรื อเพรำะคำเทศนำของเขำ หรื อเพรำะคำสอนของเขำหรื อ
เพรำะชีวติ ที่เป็ นแบบอย่ำงที่ดีของเขำ
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ชำวโลกพิจำรณำหรื อจำสิ่ งที่เรำพูดได้ไม่นำนนัก แต่เขำจะไม่ลืมชีวติ ที่แท้จริ งของเรำ หำกมีคน
บอกท่ำนว่ำ ท่ำนเป็ นพระพรแก่เขำ ที่เขำพูดเช่นนั้นอำจไม่ใช่เนื่องจำกคำเทศนำของท่ำน แม่คำเทศนำ
นั้นสำมำรถนำพระพรสู่ คนอื่น แต่อำจเพรำะท่ำนมีชีวติ ที่เป็ นแบบอย่ำงที่ดี ในควำมบริ สุทธิ์ และควำม
รักชีวติ ประจำวันของท่ำน จึงมีส่วนสำคัญ ซึ่ งนำควำมสำเร็ จมำสู่ กำรรับใช้พระเจ้ำของท่ำน
พระรำชกิจของพระเจ้ำในประเทศไทย จะสำเร็ จได้เร็ วหรื อช้ำ ขึ้นอยูก่ บั ผูน้ ำของคริ สตจักรไม่
น้อย และท่ำนเป็ นคนหนึ่งซึ่ งเป็ นผูน้ ำคนสำคัญของคริ สตจักร
ขอพระเจ้ำทรงอวยพระพรท่ำน ให้ท่ำนสำมำรถรับใช้พระเจ้ำได้ยำวนำน และบังเกิด ผล
จนกระทัง่ ถึงวันสุ ดท้ำย ท่ำนสำมำรถพูดเยีย่ มอำจำรย์เปำโลว่ำ “ข้ำพเจ้ำเข้ำในกำรปล้ ำสู ้อย่ำงดีแล้ว
ข้ำพเจ้ำวิง่ แข่งถึงที่สุดปลำยทำงแล้ว ข้ำพเจ้ำได้รับควำมเชื่ อนั้นไว้แล้ว ตั้งแต่น้ ีไปมีมงกุฎแห่งควำมชอบ
ธรรมเก็บไว้ สำหรับข้ำพเจ้ำซึ่ งองค์ พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ผูพ้ ิพำกษำอันชอบธรรม จะทรงประทำนแก่ขำ้ พเจ้ำ
ในกำลวันนั้นและไม่ใช่แก่ขำ้ พเจ้ำคนเดียว แต่ทรงประทำนแก่คนทั้งปวง ที่มีใจรักยินดี ในกำรที่
พระองค์จะเสด็จมำปรำกินั้น”
สุ ดท้ำยนี้ “ขอพระเจ้ำแห่งสันติสุข ผูไ้ ด้ทรงบันดำลให้พระเยซูเจ้ำของเรำเป็ นขึ้นมำจำกตำยคือ
พระองค์ผทู้ รงเป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะอันเลิศ โดยโลหิ ตแห่งคำสัญญำไมตรี นิรันดร์ ทรงกระทำให้ท่ำนทั้งหลำย
เป็ นคนสำเร็ จถ้วนถี่ในกำรดีทุกอย่ำง เพื่อจะได้ประพฤติตำมพระทัยของพระองค์ และทรงตกแต่งเรำ
ทั้งหลำย ให้เป็ นที่ชอบพระทัยต่อคลองพระเนตรของพระองค์ โดยพระเยซูคริ สต์ จงถวำยสง่ำรำศีแก่
พระองค์น้ นั สื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์ อำเมน” (ฮีบรู 13:20,21)
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