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ค าน า 
งำนส ำคญัในคริสตจกัรมีอยำ่งนอ้ยสองประกำร คือ หน่ึง ประกำศข่ำวประเสริฐของพระเยซู

คริสต ์ เพื่อใหค้นกลบัใจบงัเกิดใหม่ สอง สอนคนท่ีเช่ือแลว้ใหเ้จริญเติบโตฝ่ำยวิญญำณจิต แลว้
สนบัสนุนเขำใหเ้ป็นพยำนแก่ผูอ่ื้น 

คริสเตียนจ ำนวนมำกในปัจจุบนั อ่อนแอทำงดำ้นฝ่ำยวญิญำณจิตมำก สำเหตุส ำคญัท่ีสุดอยำ่ง
หน่ึง คือขำดกำรบ ำรุงเล้ียงฝ่ำยวญิญำณจิต พระเยซูคริสตท์รงเป็นห่วงคนเหล่ำน้ีมำก พระองคต์รัสวำ่ 
คนเหล่ำน้ีเป็นดุจฝงูแกะท่ีไม่มีผูเ้ล้ียงก่อนพระองคเ์สด็จกลบัสู่สวรรค ์ พระองคไ์ดท้รงก ำชบัสำวกของ
พระองคถึ์งสำมคร้ัง ใหเ้ล้ียงดูลูกแกะของพระองค ์

ในปัจจุบนัน้ีผูท่ี้เป็น “ผู้เลีย้งแกะ” หรือ ศิษยาภิบาล ท่ีดีอยำ่งแทจ้ริงนั้น หำไดไ้ม่ง่ำยนกั 
และศิษยำภิบำลเองก็พบปัญหำหลำยอยำ่งเก่ียวกบักำรเล้ียงดูคริสตสมำชิกในคริสตจกัรหนงัสือเล่มน้ี
เขียนข้ึนเพื่อชำวเอเชียโดยเฉพำะ จึงหวงัอยำ่งยิง่วำ่ จะเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้ำนทุกท่ำน ไม่วำ่จะเป็นคริส
เตียนทัว่ไป คริสตสมำชิก ผูน้ ำคริสตจกัร โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ผูท่ี้เป็นหรือสนใจอยำกจะเป็นศิษยำภิบำล 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
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บทที ่1 คุณสมบตัิของศิษยาภิบาลทีด่ ี

กำรเป็นศิษยำภิบำล ต่ำงจำกกำรประกอบอำชีพอ่ืน ๆ มำก เพรำะศิษยำภิบำลท่ีแทจ้ริง มิไดเ้ป็น
ผูก้  ำหนดหรือเลือกหนำ้ท่ีของเขำเอำเอง ผูท่ี้เป็นนำยแพทย ์ สำมำรถเลือกอำชีพกำรเป็นแพทยไ์ดด้ว้ย
ตนเอง ผูท่ี้เป็นทนำยควำมก็พยำยำมศึกษำเรียนรู้จนไดเ้ป็นทนำยควำม ส่วนผูท่ี้เป็นศิษยำภิบำล มิไดเ้ป็น
โดยกำรเลือกสรรของตนเองหรือมนุษย ์ หำกแต่พระเจำ้ทรงเป็นผูเ้ลือก พระองคท์รงเรียก และ
มอบหมำยหนำ้ท่ีให้ 

ดว้ยพระสติปัญญำอนัปรำดเปร่ืองของพระเจำ้ ซ่ึงหำผูใ้ดเปรียบมิได พระองคท์รงท ำใหจิ้ตใจ
ของผูท่ี้พระองคท์รงเรียกนั้นโอนอ่อนผอ่นตำมและตอบสนองพระสุรเสียง แห่งกำรเรียกของพระองค ์
ควำมปรำรถนำอนัแรงกลำ้ในกำรรับใชพ้ระเจำ้จะเกิดข้ึนทนัที เม่ือผูท่ี้ไดย้นิพระสุรเสียงตรัสเรียกยนิดี
มอบกำยถวำยชีวติทุกดำ้นของเขำใหแ้ก่องคพ์ระเยซูคริสต ์ ผูท่ี้พระเจำ้ทรงเรียกอำจรู้สึกถึงควำมไม่
เหมำะสม และกำรไร้ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีจะรับใชพ้ระเจำ้ แต่เขำจะยนิดีรับหนำ้ท่ีศิษยำภิบำลท่ีไดรั้บ
มอบหมำยจำกพระเยซูคริสตด์ว้ยควำมเตม็ใจ 

คุณสมบติัในกำรเป็นศิษยำภิบำล เป็นของประทำนจำกพระเจำ้ ผูท่ี้รู้สึกวำ่พระเจำ้ทรงเรียกเขำ
ใหเ้ป็นศิษยำภิบำล นอกจำกตอ้งพยำยำมทุกวถีิทำง ท่ีจะรับกำรฝึกฝนอบรมจำกสถำบนัในดำ้นวชิำกำร
และควำมรู้ทำงพระคมัภีร์แลว้ ยงัตอ้งแน่ใจวำ่เขำไดรั้บของประทำนพิเศษจำกพระเจำ้โดยตรง เพื่อวำ่จะ
ไดมี้คุณสมบติัดีพร้อมท่ีจะเป็นศิษยำภิบำล 

คุณสมบติัประกำรท่ีส ำคญัท่ีสุด ซ่ึงเป็นของประทำนจำกพระเจำ้ คือ ควำมรักท่ีแทจ้ริงต่อคน
อ่ืน ทั้งน้ีมิไดห้มำยถึง กำรรักคนท่ีน่ำรักและน่ำนบัถือเท่ำนั้น แต่หมำยถึงรักคนทุกชนิดรวมทั้งคนท่ีไม่
รักเขำ เม่ือมองดูอยำ่งผวิเผิน บำงคนอำจคิดวำ่กำรรักคนในคริสตจกัรนั้น คงไม่มีปัญหำยุง่ยำกท ำให้
หนกัใจ แต่ผูท่ี้เป็นศิษยำภิบำลจะตอ้งแปลกใจ เม่ือรับหนำ้ท่ีน้ีแลว้ไม่นำนพบวำ่คริสตจกัรทัว่ไป มีคนท่ี
แปลกแหวกแนว ไม่น่ำรักท่ีสุดปะปนอยูใ่นคริสตจกัรดว้ย กำรรักคนท่ีไม่น่ำรักเหล่ำน้ีเป็นของประทำน
จำกพระเจำ้ หำกปรำศจำกของประทำนน้ีแลว้ นอกจำกเขำจะรับใชพ้ระเจำ้ไดไ้ม่นำนแลว้ ยงัตอ้งถูกตรำ
หนำ้วำ่เป็นคนหลอกลวง หรือเป็นคนหนำ้ซ่ือใจคดอีกดว้ย 

ฉะนั้นศิษยำภิบำลท่ีแทจ้ริงจึงเป็นคนท่ีตกอยูใ่นหว้งแห่งควำมรัก เขำรักคนทัว่ไปอยำ่งจบัจิต
จบัใจ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ เขำรักคนของพระเจำ้อยำ่งสุดซ้ึง ควำมรักฉนัพี่นอ้งเป็นเคร่ืองหมำยส ำคญั
อยำ่งหน่ึงของคริสเตียน ศิษยำภิบำลจึงขำดเคร่ืองหมำยส ำคญัแห่งควำมรักน้ีไม่ได ้

กำรท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์เปรียบเทียบศิษยำภิบำลไวว้ำ่เป็นเหมือนคนเล้ียงแกะ นอกจำกเป็น
ค ำเปรียบเทียบท่ีตรงกบัควำมหมำยเดิม (ค ำท่ีแปลวำ่ “ศิษยำภิบำล” น้ี ในภำษำเดิมหมำยถึงผูเ้ล้ียงแกะ) 
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แลว้ยงัมีหลกัควำมจริงท่ีถูกตอ้งดว้ย พระเยซูคริสตไ์ดท้รงกล่ำวถึง คุณสมบติัพิเศษหลำยประกำร
เก่ียวกบัคนเล้ียงแกะท่ีดี ในยอห์น 10:11-16 คุณสมบติัเหล่ำน้ีก็ควรเป็นคุณสมบติัของศิษยำภิบำลทุกคน 

ประการแรก พระเยซูคริสตต์รัสวำ่ ผูเ้ล้ียงท่ีดีเป็นห่วงแกะของเขำ ศิษยำภิบำลท่ีไดรั้บควำมรัก
จำกพระเจำ้ ยอ่มห่วงใย “ฝงูแกะ” ของเขำ เขำจะห่วงใยถึงปัญหำต่ำง ๆ ของชำวนำ จริยธรรมของพ่อคำ้
แม่คำ้ ควำมยำกล ำบำกของมำรดำในกำรเอำใจใส่ดูแลครอบครัว ควำมฝันใฝ่ของเด็กเก่ียวกบัอนำคตเขำ
จะปล้ืมปิติยนิดีไปกบัผูท่ี้มีควำมสุข และพลอยเป็นทุกขก์บัผูท่ี้ตกอยูใ่นควำมเศร้ำโศก เขำจะเตม็ใจร่วม
อยูใ่นขบวนแห่ศพของผูน่้ำสงสำร เขำจะยนิดีร่วมงำนเล้ียง เน่ืองในวนัแต่งงำนของสมำชิกในคริสตจกัร
ของเขำ เขำจะยนิดีร่วมพิธีแจกประกำศนียบตัรในโรงเรียน และเขำจะเป็นคนหน่ึงในกลุ่มแรก ท่ีไป
เยีย่มคนป่วย หรือผูป้ระสบเครำะห์ร้ำยซ่ึงเป็นสมำชิกในคริสตจกัรของเขำ จิตใจของผูเ้ล้ียงแกะท่ีดีเป่ียม
ลน้ดว้ย ควำมห่วงใยควำมสัตยจ์ริง และควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่

ประการทีส่อง พระเยซูตรัสวำ่ผูเ้ล้ียงแกะท่ีดี ยอ่มเสียสละชีวติเพื่อแกะของเขำ เป็นควำมจริง
ท่ีวำ่ ขณะท่ีพระเยซูตรัสค ำน้ี พระองคท์รงเล็งถึง กำรส้ินพระชนมข์องพระองคบ์นไมก้ำงเขนเพื่อคน
ทั้งหลำย เม่ือพระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำทรงเสียสละจนถึงกบัยอมส้ินพระชนมเ์พื่อมนุษยเ์ช่นน้ี ผูท่ี้ติดตำม
พระองคก์็ควรจะมีจิตใจท่ียอมเสียสละดว้ย 

ในระหวำ่งสงครำมโลกคร้ังท่ีสอง ศิษยำภิบำลคนหน่ึงไปเยีย่มเพื่อนของเขำ ซ่ึงเป็นศิษยำภิบำล
เช่นเดียวกนั ช่ือมำร์ติน ซ่ึงขณะนั้นศิยำภิบำลมำร์ตินถูกทหำรเยอรมนัจบัไปขงัไวท่ี้ค่ำยกกักนั เน่ืองจำก
ควำมจงรักภกัดีของท่ำนท่ีมีต่อพระเจำ้และต่อพระคริสตธรรมคมัภีร์ ศิษยำภิบำลคนนั้นถำมดว้ยควำม
แปลกใจวำ่ “บอกผมหน่อยเถอะครับ คุณมำอยูท่ี่น่ีไดอ้ยำ่งไรกนั” ศิษยำภิบำล มำร์ตินมองดูเพื่อน
ร่วมงำนของเขำดว้ยใบหนำ้ท่ีเคร่งเครียดครู่หน่ึง แลว้ยอ้นถำมวำ่ “บอกผมหน่อยเถอะครับ ท ำไมคุณจึง
ไม่มำอยูท่ี่น่ี” (ค  ำพดูของศิษยำภิบำล มำร์ติน คงมีควำมหมำย ค่อนแคะเพื่อนของเขำวำ่ ไม่มีควำมจริงใจ
ในกำรรับใชพ้ระเจำ้นัน่เอง เพรำะถำ้รับใชพ้ระเจำ้อยำ่งเขม้แขง็ คงถูกจบักุมเช่นเดียวกบัเขำนัน่เอง) 

สมยัสงครำมโลกคร้ังท่ีสอง คริสเตียนหลำยคนตอ้งแลกชีวติของเขำ กบัควำมเช่ือในองคพ์ระ
เยซูคริสต ์ เรำไม่ทรำบวำ่ผูท่ี้ติดตำมพระเยซูคริสต ์ จะตอ้งเผชิญกบัอะไรบำ้ง แต่พระเยซูคริสตต์รัสวำ่ผู ้
เล้ียงแกะท่ีดี ยอ่มสละชีวติเพื่อแกะของเขำศิษยำภิบำลจึงจ ำเป็น ท่ีจะตอ้งเจริญตำมรอยพระบำทของ
พระองค ์

ประการทีส่าม ผูเ้ล้ียงแกะท่ีดียอ่มประกอบดว้ยควำมกลำ้หำญ และควำมเพียรพยำยำม เม่ือสุนขั
ป่ำมำท ำร้ำยฝงูแกะเขำจะไม่วิ่งหนีเอำตวัรอด ผูเ้ล้ียงแกะท่ีรับจำ้ง กบัผูเ้ล้ียงแกะท่ีดีต่ำงกนัในขอ้น้ีเอง 
ผูรั้บจำ้งจะวิง่หนีเม่ือเห็นสุนขัป่ำเขำ้มำใกลป้ล่อยใหแ้กะของเขำตกเป็นเหยือ่ของสัตวป่์ำท่ีหิวกระหำย 
ผูรั้บจำ้งมิไดท้  ำงำนดว้ยควำมรักและห่วงใยแกะของเขำ แต่ท ำโดยเห็นแก่สินจำ้งรำงวลัและควำมจ ำเป็น
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ในกำรด ำรงชีวติ ศิษยำภิบำลท่ีเป็นผูรั้บจำ้งจะยนิดีท ำงำนเม่ือไดรั้บเงินเดือนเพียงพอ เขำจะเล้ียงดู “ฝงู
แกะ” ดว้ยควำมซ่ือสัตยเ์ม่ือทุกคนกล่ำวค ำชมเชยเขำ เขำรู้สึกสุขใจ เม่ือคริสตสมำชิกเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั ควำมยำกล ำบำกท่ีเกิดข้ึน จะเป็นเคร่ืองพิสูจน์ถึงควำมซ่ือสัตยข์องศิษยำภิบำลไดดี้ท่ีสุด มีศิษ
ยำภิบำลเป็นจ ำนวนไม่นอ้ย ท่ีละทิ้ง “ฝงูแกะ” ของเขำ เม่ือขำดแคลนทรัพยสิ์น หรือเม่ือพบควำมยุง่ยำก
ต่ำง ๆ ศิษยำภิบำลเช่นน้ี เป็นเพียงผูรั้บจำ้ง รับหนำ้ท่ีเป็นศิษยำภิบำล เพรำะเหตุอ่ืน ๆ มิใช่เพรำะควำมรัก
ของพระเยซูคริสตซ่ึ์งอยูใ่นใจของเขำ 

ประการท่ีส่ี พระเยซูคริสตไ์ดท้รงกล่ำวถึงคุณสมบติัท่ีส ำคญัอีกอยำ่งหน่ึง คือ ควำมร้อนรนใน
กำรประกำศพระกิตติคุณผูเ้ล้ียงแกะเป็นห่วง “แกะอ่ืน ๆ” แมว้ำ่แกะจ ำนวนเกำ้สิบเกำ้ตวัของเขำอยูใ่นท่ี
ปลอดภยัแลว้ แต่ผูเ้ล้ียงท่ีดียงัไม่อำจพกัผอ่นได ้ในเม่ือแกะอีกตวัหน่ึงยงัหลงหำยอยูใ่นหุบเขำ 

ศิษยำภิบำลท่ีแทจ้ริง เป็นห่วงแกะอ่ืน ๆ ท่ียงัมิไดอ้ยูใ่นคอก ไม่วำ่จ  ำนวนสมำชิกของเขำจะมำก
เท่ำใด ทรัพยสิ์นในคริสตจกัรจะอยูใ่นวงจ ำกดัเพียงใด เขำจะมีภำระรับผิดชอบหนกัเพียงใดก็ตำม เขำจะ
เสำะแสวงหำแกะตวัท่ีหลงหำยนั้นจนกวำ่จะพบ ศิษยำภิบำลท่ีแทจ้ริงจึงเป็นผูป้ระกำศข่ำวประเสริฐของ
พระเจำ้ 

ควำมห่วงใย ควำมเสียสละ ควำมเพียรพยำยำม และควำมร้อนรนในกำรประกำศพระกิตติคุณ
เป็นคุณสมบติัท่ีส ำคญัของผูเ้ล้ียงแกะท่ีดี คุณสมบติัเหล่ำน้ี ตอ้งมีตน้ก ำเนิดจำกพระเยซูคริสต ์ ผูท้รง
ส้ินพระชนมเ์พื่อเรำ เพรำะพระองคท์รงรักเรำ 

ท่ำนอำจเทศนำเก่งหำคนเปรียบไดย้ำก ท่ำนอำจยนิดีเสียสละทุกอยำ่ง เม่ือไดรั้บกำรขอร้องท่ำน
อำจมีควำมเช่ือถึงขนำดท่ีสำมำรถเล่ือนภูเขำได ้ แต่หำกท่ำนขำดควำมรัก ส ำนวนโวหำรของท่ำนก็ไม่มี
ค่ำอะไร และกำรปรนนิบติัรับใชพ้ระเจำ้ของท่ำนก็หำประโยชน์อะไรมิไดเ้ลย 

ในบทต่อไป จะกล่ำวถึงชีวติประจ ำวนัและงำนทัว่ไปของศิษยำภิบำล โดยพยำยำมรวบรวม
เร่ืองส ำคญัทุกเร่ืองท่ีศิษยำภิบำลควรรู้ เพื่อเป็นแนวทำง ในกำรด ำเนินชีวิตดำ้นต่ำง ๆ แก่ศิษยำภิบำล 

แต่ไม่มีเคล็ดลบัใด ๆ ท่ีกล่ำวไวใ้นหนงัสือเล่มน้ี ท่ีจกัน ำมำใชแ้ทนควำมมัน่ใจอนัเกิดจำกกำรท่ี
พระเจำ้ทรงเรียก หรือเกิดจำกพลงักระตุน้แห่งควำมรักของพระเยซูบนไมก้ำงเขนได ้ น่ีเป็นรำกฐำนขอ้
แรก และขอ้ส ำคญัท่ีสุด ผูท่ี้ท  ำหนำ้ท่ีเป็นศิษยำภิบำลเพรำะเหตุอยำ่งอ่ืน ซ่ึงมิใช่เพรำะพระเจำ้ทรงเรียก
หรือเพรำะควำมรักท่ีมีต่อดวงวญิญำณของมนุษย ์ ซ่ึงพระเจำ้ทรงปลูกฝ่ังไวใ้นจิตใจของเขำ จะท ำงำน
อยำ่งเปล่ำประโยชน์ 
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บทที ่2 จุดเร่ิมต้น 

สุภำษิตกรีกบทหน่ึงกล่ำววำ่ “จุดเร่ิมตน้คือก่ึงหน่ึงของงำนทั้งหมด” ซ่ึงตรงกบัสุภำษิตในสมยั
ปัจจุบนัท่ีวำ่ “กำรเร่ิมตน้ท่ีดี เท่ำกบัส ำเร็จไปแลว้คร่ึงหน่ึง” ไม่วำ่สุภำษิตน้ีจะมำจำกภำษำกรีก หรือ 
ภำษำใดก็ตำม ต่ำงใหข้อ้คิดอนัเป็นหลกัด ำเนินงำนท่ีดีเยี่ยม กองทพัท่ีไดช้ยัชนะตั้งแต่ตน้ มกัจะไดช้ยั
ชนะต่อไปอีกหลำยคร้ัง และผูท่ี้เร่ิมตน้กระท ำธุระกิจของเขำไดดี้ มกัจะกระท ำส่วนท่ีเหลือไดง่้ำยยิง่ข้ึน 

จงดูตวัอยำ่งบริษทัหำ้งร้ำนท่ีเปิดธุรกิจใหญ่ พวกเขำก็ใชห้ลกักำรอยำ่งเดียวกนัน้ี ในกำรริเร่ิม
ธุรกิจของเขำ จะเห็นวำ่หำ้งร้ำนบำงแห่งโฆษณำอยำ่งใหญ่โต ทั้งทำงหนงัสือพิมพแ์ละทำง
วทิยกุระจำยเสียง ในวนัท ำพิธีเปิดกิจกำร ไดเ้ชิญแขกผูมี้เกียรติมำร่วมท ำพิธีอยำ่งคบัคัง่ เพื่อกล่ำวอวย
พร บำงแห่งเร่ิมกิจกำรโดยกำรลดรำคำพิเศษ โดยแจกของขวญัหรือบตัรสมนำคุณเป็นตน้ ท ำไมบริษทั
หำ้งร้ำนจึงกระท ำเช่นนั้น ทั้งน้ีก็เพื่อตอ้งกำรใหมี้กำรเร่ิมตน้ท่ีดีนัน่เอง 

นกัธุรกิจรู้วำ่ หำกพวกเขำสำมำรถชกัจูงประชำชน ให้สนใจในสินคำ้และกำรบริกำรของเขำ 
ตั้งแต่เร่ิมตน้ได ้ ประชำชนท่ีสนใจเหล่ำนั้นก็จะน ำผลประโยชน์ และควำมส ำเร็จมำสู่กิจกำรของเขำได้
ในภำยหลงั เพรำะรำกฐำนแห่งควำมส ำเร็จในกำรประกอบธุรกิจ ข้ึนอยูก่บัควำมนิยมชมชอบของ
สำธำรณะชนท่ีมีต่อธุรกิจนั้น ๆ 

ถำ้หลกักำรน้ี มีควำมส ำคญัต่อนกัธุรกิจมำก จนกระทัง่เขำยอมทุ่มเททุนทรัพยแ์ละสละเวลำ
มำกมำย ในกำรวำงแผนเพื่อจะใหส้ำธำรณะชนพึงพอใจ ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ ศิษยำภิบำลก็สำมำรถใช้
หลกักำรน้ี ใหเ้ป็นประโยชน์ในงำนของเขำไดอ้ยำ่งดียิง่ดว้ย 

ฉะนั้น ในบทน้ี เรำจะเร่ิมท่ีจุดตั้งตน้ โดยใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบัส่ิงท่ีท่ำนควรปิิบติัและกระท ำ 
ในสองสำมอำทิตยแ์รกท่ีท่ำนไดรั้บเชิญให้เป็นศิษยำภิบำล ไม่วำ่ท่ำนจะเป็นศิษยำภิบำลท่ีมี
ประสบกำรณ์มำแลว้ และก ำลงัยำ้ยไปอยูใ่นถ่ินใหม่ หรือเป็นนกัศึกษำ พระคริสตธรรมท่ีเพิ่งส ำเร็จใหม่ 
ๆ ก ำลงัรับหนำ้ท่ีเป็นศิษยำภิบำลคร้ังแรก ท่ำนสำมำรถใชห้ลกัทัว่ ๆ ไปท่ีแนะน ำต่อไปน้ี ได้
เช่นเดียวกนั 

หลกัท่ีใหไ้วอ้ำจจะง่ำย แต่กำรปิิบติัอำจไม่ง่ำยนกั  
หลกัขอ้แรกและขอ้ใหญ่ท่ีสุด คือ จงท าความรู้จักกบัคริสตสมาชิกและคนทัว่ไปก่อน 
กำรท่ีจะปิิบติัตำมหลกัขอ้น้ีได ้ ท่ำนจะตอ้งถือวำ่ ส่ิงอ่ืน ๆ ทุกอยำ่งมีควำมส ำคญัรองจำกขอ้

แรกน้ี 
ถำ้คิดอยำ่งผวิเผิน ท่ำนอำจรู้สึกวำ่ ไม่เป็นกำรยำกท่ีจะปิิบติัตำมหลกัขอ้น้ีเลย แต่แทจ้ริงเป็น

หลกักำรปิิบติัท่ียำกมำก เพรำะในสองสำมอำทิตยแ์รกท่ีท่ำนรับหนำ้ท่ีศิษยำภิบำลในสถำนท่ีใหม่นั้น 
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ท่ำนอำจตอ้งเตรียมค ำเทศนำมำกกวำ่ปกติหน่ึงหรือสองเร่ือง หรือมำกกวำ่นั้น ส ำหรับวนัอำทิตย ์ และ
กำรจดัเตรียมก็ตอ้งใชเ้วลำไม่นอ้ย นอกจำกนั้น ท่ำนอำจตอ้งตกแต่งและซ่อมแซมบำ้นพกัของท่ำน 
เพื่อใหอ้ยูใ่นสภำพท่ีดีและน่ำอยูย่ิง่ข้ึน บำงทีภรรยำของท่ำนอำจตอ้งกำรใหท้่ำนช่วยท ำห้ิงในครัว
ส ำหรับวำงถว้ยชำมหรือ ขึงลวดส ำหรับตำกผำ้ท่ีใตถุ้นบำ้น และงำนจุกจิกอีกสำรพดัอยำ่ง งำนเบด็เตล็ด
ดงักล่ำวน้ี สำมำรถผกูมดัศิษยำภิบำลไม่ใหป้ิิบติัหนำ้ท่ีไดโ้ดยสะดวกนกั หลกัส ำคญัขอ้แรกของท่ำน 
คือ กำรท ำควำมรู้จกักบัคนทัว่ไป วธีิเดียวเท่ำนั้นท่ีจะช่วยใหศิ้ษยำภิบำลไม่ตอ้งตกลงในหลุมพรำง
เหล่ำน้ี คือกำรวำงแผนงำนท่ีดี และกำรรู้จกับงัคบัตน 

ก่อนจะยำ้ยไปรับหนำ้ท่ีในสถำนท่ีใหม่ ศิษยำภิบำลจะตอ้งจดัเตรียมและวำงโครงกำรต่ำง ๆ ให้
พร้อม เช่น เตรียมค ำเทศนำส ำหรับวนัอำทิตย ์ และวนัประชุมอธิษฐำนไวล่้วงหนำ้ให้พอส ำหรับเทศน์
อยำ่งนอ้ยส่ีอำทิตย ์ในกรณีน้ี ศิษยำภิบำลผูช้  ำนำญงำนมำแลว้ อำจไดเ้ปรียบกวำ่ศิษยำภิบำลใหม่ ๆ บำง
ท่ีสำมำรถน ำค ำเทศนำเก่ำ ๆ หรือค ำเทศน์ท่ีตกคำ้ง ไปเทศนำในท่ีประชุมใหม่ได ้ แต่ขอเตือนใหท้่ำน
ระวงัต่อกำรท ำเช่นน้ีสักเล็กนอ้ย เพรำะค ำเทศนำเก่ำ ๆ ท่ีท่ำนมีไว ้ อำจไม่เหมำะสมกบักำละเทศะเลยก็
ได ้ และจะน ำควำมผดิหวงัอยำ่งใหญ่หลวงมำสู่ท่ีประชุม ซ่ึงหวงัรับทิพยอ์ำหำรมือใหญ่จำกศิษยำภิบำล
ใหม่ของเขำ 

ในระยะแรก ๆ นั้น ท่ำนอำจเตรียมค ำเทศนำเก่ียวกบัโอกำสพิเศษบำงอยำ่ง เช่น ข้ึนบำ้นใหม่ 
งำนฝังศพ งำนแต่งงำน เป็นตน้ และใชเ้วลำนำนพอสมควร เตรียมบทเรียนรววีำรศึกษำส ำหรับสอนใน
เดือนต่อไป 

หำกท่ำนมีครอบครัวแลว้ ท่ำนอำจจะตกลงกบัภรรยำของท่ำน ใหเ้ขำช่วยจดักำรในงำนจุกจิก
อ่ืน ๆ นอกจำกงำนเสริมแต่งบำ้น ซ่ึงตอ้งจดักำรอยำ่งรีบเร่ง ควรละไว ้เพื่อวำ่ท่ำนจะไดมี้เวลำ เตรียมตวั
ในหนำ้ท่ีศิษยำภิบำลของท่ำนไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี 

เม่ือไดจ้ดัท ำทุกอยำ่งตำมท่ีแนะน ำมำอยำ่งเรียบร้อยท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปไดแ้ลว้ ท่ำนก็พร้อมท่ี
จะยำ้ยเขำ้ไปรับหนำ้ท่ีในสถำนท่ีใหม่ได ้

โดยปรกติ เม่ือท่ำนยำ้ยไปอยูท่ี่คริสตจกัรใหม่ ๆ ท่ำนจะรับกำรตอ้นรับอยำ่งอบอุ่นใจท่ีสุด 
จำกคริสตสมำชิกท่ีซ่ือสัตย ์ ในคริสตจกัรนั้น นอกจำกวำ่เกิดเหตุผดิปกติข้ึน จึงไม่มีคนตอ้นรับใน
คริสตจกัรบำงแห่ง คริสตสมำชิกยงัไดจ้ดับำ้นพกัของศิษยำภิบำลใหอ้ยำ่งพร้อมเพียง แมก้ระทัง่อำหำร
ม้ือแรกท่ีศิษยำภิบำลจะรับประทำนดว้ย ถำ้เป็นเช่นนั้น จงขอบคุณคริสตสมำชิกเหล่ำนั้น ท่ีไดแ้สดง
ควำมรักควำมกรุณำต่อท่ำน 

ในกำรพบปะ ปฎิสันถำวรกบัคริสตสมำชิก ตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ จงพยำยำมจดจ ำช่ือของเขำ
เหล่ำนั้นใหแ้ม่นย  ำ ควรเอ่ยช่ือของเขำบำ้ง ในระหวำ่งกำรสนทนำกนั ซ่ึงจะท ำใหท้่องจ ำช่ือของเขำได้
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ตลอดไป บำงคร้ัง ท่ำนอำจระมดัระวงัอิริยบทของท่ำนมำกเกินไป ขณะท่ีสังสรรคก์บัคนอ่ืน จนมีกิริยำ
ท่ำทำงท่ีแขง็ท่ือประดุจคนท่ีหยิง่หรือถือตวั ท ำใหค้นท่ีท่ำนพดูคุยดว้ยเขำ้ใจผิด ฉะนั้นเม่ือมีกำรพบปะ
กนั จงวำงตวัใหส้บำยอยำ่ให้ประสำทของท่ำนตึงเครียด จนอึดอดัใจ 

จงหำเวลำท่ีออกไป เยีย่มเยยีนครอบครัวของคริสตสมำชิก และผูท่ี้สนใจมำร่วมประชุมใน
คริสตจกัรใหม่ของท่ำนใหเ้ร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้ หำกศิษยำภิบำลคนก่อน มอบรำยช่ือและสถำนท่ีอยู่
ของสมำชิกอยำ่งครบถว้นให้แก่ท่ำน ก็จะช่วยบรรเทำภำระไปมำก แต่ส่วนมำก ศิษยำภิบำลคนใหม่
มกัจะตอ้งสอบถำมรำยละเอียด และท ำรำยงำนบนัทึกใหม่ เก่ียวกบัคริสตสมำชิกโดยตนเองอยำ่ง
ระมดัระวงั ในบทต่อ ๆ ไปจะกล่ำวถึงรำยละเอียดของกำรท ำรำยงำนบนัทึก ส ำหรับคริสตสมำชิกอีก
คร้ังหน่ึง 

แมห้นำ้ท่ีส ำคญัท่ีสุดของท่ำน ในระยะแรกน้ีคือ กำรท ำควำมรู้จกักบัสมำชิก แต่ท่ำนก็อยำ่
มองขำ้มโอกำสอนัดีส ำหรับงำนทำงดำ้นฝ่ำยวิญญำณจิต บำงทีอำจจะมีสมำชิกในครอบครัวใด
ครอบครัวหน่ึง ซ่ึงพร้อมท่ีจะตอ้นรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อด หรืออำจมีคริสตสมำชิกบำงคนท่ี
ตอ้งกำรค ำปรึกษำจำกท่ำนจงฉวยโอกำสนั้นน ำเขำมำสู่พระเยซูคริสต ์ หำกเป็นไปได ้ จงจบกำรเยีย่ม
เยยีนครอบครัวสมำชิกทุกครอบครัวสมำชิกทุกครอบครัวดว้ยกำรอ่ำนขอ้พระธรรมสั้น ๆ สักตอนหน่ึง 
และอธิษฐำน จงจ ำหลกัควำมจริงขอ้น้ีไวว้ำ่ เม่ือท่ำนสนใจ อยำกรู้จกัคนอ่ืน คนอ่ืนก็สนใจอยำกรู้จกั
ท่ำนดว้ย 

จงพยำยำมทุกวถีิทำง ท่ีจะแสดงให้คนทั้งหลำยเห็นวำ่ท่ำนสนใจและห่วงใยในดวงวญิญำณ
ของมนุษยอ์ยำ่งแทจ้ริง 

ขณะเดียวกบัท่ีท่ำนท ำควำมรู้จกักบัสมำชิกในคริสตจกัรและผูส้นใจมำร่วมนมสักำรในคิรสต
จกัร จงพยำยำมท ำควำมรู้จกักบัขำ้รำชกำร และผูน้ ำในทอ้งถ่ินของท่ำนดว้ย เช่น ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั 
นำยอ ำเภอ ก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น ครูใหญ่ นำยกสมำคมต่ำง ๆ เป็นตน้ มคันำยกหรือผูป้กครองในคริสตจกัร
บำงท่ำนอำจแนะน ำใหท้่ำนรู้จกับุคคลเหล่ำน้ีได ้ หำกไม่มีผูใ้ดสำมำรถแนะน ำใหท้่ำนรู้จกักบัคน
เหล่ำนั้นเลย ท่ำนก็ควรหำทำงท ำควำมรู้จกัโดยตนเอง และจงพยำยำมท ำควำมรู้จกักบัคนในทอ้งท่ีนั้น
ใหก้วำ้งขวำงท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้

กำรเยีย่มเยยีนของท่ำน จะท ำใหท้่ำนเขำ้ใจสถำนกำรณ์ทัว่ ๆ ไปของคริสตสมำชิกและในทอ้งท่ี
นั้น ๆ และจะท ำใหท้่ำนรู้ถึงควำมตอ้งกำรพิเศษบำงประกำร เก่ียวกบัคริสตสมำชิกควำมรู้ท่ีท่ำนไดรั้บน้ี 
จะน ำท่ำนไปสู่กำ้วท่ีสองของภำรกิจซ่ึงท่ำนจะด ำเนินต่อไปคือ การวางแผนงานทัว่ ๆ ไปหรือเป้าหมาย
ส าหรับการงานในสถานทีใ่หม่นี้ 
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จำกผลกำรเยีย่มเยยีน ท่ำนอำจพบวำ่ ศิษยำภิบำลคนก่อนเก่งในดำ้นเทศนำ แต่ค่อนขำ้งอ่อนใน
ดำ้นกำรเยีย่มเยยีนหรือกำรใหค้  ำแนะน ำปรึกษำเป็นส่วนตวั เป็นเหตุท ำใหส้มำชิกท่ีเขม้แขง็และยนิดีรับ
ใชพ้ระเจำ้มีไม่มำกนกั นอกจำกนั้น เป็นเพียงผูส้นใจมำร่วมประชุมเท่ำนั้น ถำ้เช่นนั้นท่ำนก็ตอ้ง
เนน้หนกัในดำ้นประกำศพระกิตติคุณ และพยำยำมส่งเสริมใหค้ริสเตียนท ำงำนรับใชพ้ระเจำ้ร่วมกนั
มำกข้ึน 

ในทำงตรงกนัขำ้ม ศิษยำภิบำลคนก่อนอำจซ่ือสัตยใ์นกำรเยีย่มเยยีน ช่วยเหลือคริสตสมำชิก
ทำงดำ้นต่ำง ๆ ดว้ยควำมกระตือรือร้น จนมีคริสตสมำชิกในโบสถม์ำกข้ึน ซ่ึงไดเ้ป็นกำรกรุยทำงให้
ท่ำนเป็นอยำ่งดี แต่ทวำ่พวกเขำไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองไดแ้มแ้ต่นอ้ย หรือศิษยำภิบำลคนก่อนอำจ
เนน้หนกัในทำงร่วมมือระหวำ่งผูใ้หญ่มำกเกินไป จนละเลยเด็ก ๆ และหนุ่มสำว เม่ือท่ำนพิจำรณำให้ดี
แลว้ จะพบวำ่ มีบำงอยำ่งท่ีท่ำนจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขเป็นพิเศษ เพรำะศิษยำภิบำลท่ีช ำนำญและเอำใจใส่
ในงำนทุกดำ้น หำไดน้อ้ยมำก ศิษยำภิบำลบำงคนดูเหมือนวำ่ จะไม่เอำจริงเอำจงัต่องำนดำ้นใดแมแ้ต่
ดำ้นเดียว 

เม่ือท่ำนไดส้ังเกตสถำนกำรณ์ทัว่ไปเหล่ำน้ีแลว้ ท่ำนจะตอ้งลงมือด ำเนินงำนอยำ่งรีบด่วนดงัน้ี 
1. วเิครำะห์สถำนกำรณ์ทัว่ไปเหล่ำน้ี ตำมท่ีท่ำนสังเกตเห็นวำ่ มีขอ้ดีและขอ้บกพร่องอะไรบำ้ง 
2. วางโครงการปรับปรุงในข้อบกพร่อง และสนับสนุนข้อท่ีดีต่อไป ท่ำนควรจะวำงเป้ำหมำย

ไวว้ำ่ ในอนำคตไม่ไกลน้ี โครงกำรของท่ำนจะส ำเร็จ 
ตำมหลกัจิตวทิยำแลว้ ในสองสำมเดือนแรกท่ีศิษยำภิบำลท ำงำนในท่ีใหม่ เป็นโอกำสท่ีดีท่ีสุด 

เพื่อปรึกษำหำรือกบัคริสตสมำชิก และเสนอเป้ำหมำยอยำ่งกวำ้ง ๆ ซ่ึงเขำปรำรถนำอยำกใหค้ริสตจกัร
ด ำเนินงำน เพรำะวำ่วำระนั้น อยูใ่นระยะท่ีสมำชิกคริสตจกัรใหค้วำมสนใจในตวัท่ำน และกระตือรือร้น
ท่ีจะรับฟังควำมคิดเห็นและขอ้เสนอทุกอยำ่ง แมแ้ต่ควำมคิดเห็นซ่ึงพวกเขำไม่เคยเอำใจใส่มำก่อนเลย 
แต่ศิษยำภิบำลก็ควรระมดัระวงั ไม่กระท ำตนเป็นดุจผูเ้ผด็จกำร เขำ้ไปเปล่ียนแปลงระบบต่ำง ๆ 
ทนัทีทนัใดตำมใจชอบ เพรำะอำจท ำใหเ้กิดควำมวุน่วำยในคริสตจกัรข้ึนได ้

ศิษยำภิบำลคนใหม่ ควรจะปรึกษำหำรือกบัคริสตสมำชิกดว้ยอำกำรอนัสุภำพน่ิมนวลท่ีสุด 
เก่ียวกบัเป้ำหมำยซ่ึงคริสตจกัรควรมีต่อไป โดยไม่เอ่ยถึงขอ้บกพร่อง ในกำรด ำเนินงำนของศิษยำภิบำล
คนก่อน 

ในกำรตั้งเป้ำหมำยใหม่นั้น จงอยำ่เอ่ยถึงเป้ำหมำยในวงท่ีกวำ้งเกินไป แต่ควรเป็นเป้ำหมำยท่ี
เฉพำะเจำะจงโดยกล่ำวถึงขอ้ควรปิิบติัเป็นขั้น ๆ อนัเป็นบนัไดน ำสู่เป้ำหมำยนั้น เช่น แทนท่ีจะกล่ำว
วำ่ “เรำควรจะมีกำรประกำศพระกิตติคุณ” ควรกล่ำววำ่ “ผมเสนอใหมี้กำรประชุมประกำศพระกิตติคุณ
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สักหน่ึงอำทิตย ์ เร่ิมตน้โดยกำรตั้งกลุ่มอธิษฐำนให้อธิษฐำนอยำ่งสม ่ำเสมอทุกวนั เผื่อคนท่ีสนใจอยำก
รับเช่ือพระเยซูคริสตแ์ลว้เชิญคนท่ียงัไม่ไดเ้ช่ือมำร่วมประชุมบำ้ง” 

ศิษยำภิบำล ก็ไม่จ  ำเป็นตอ้ง เผยรำยละเอียดของโครงกำรใหเ้ห็นทนัที เพรำะจะท ำใหค้ริสต
สมำชิกงุนงงหรือตกใจกลวัคิดวำ่เป็นโครงกำรท่ีใหญ่โตเกินไป ท่ำนอำจจะเปิดเผยใหค้ริสตสมำชิก
ทรำบเป็นขั้น ๆ ตำมล ำดบั ทั้งน้ี ท่ำนเองตอ้งทรำบทิศทำงซ่ึงท่ำนตอ้งกำรด ำเนินไป เป็นอยำ่งดีท่ีสุด 

ขอสรุปอยำ่งง่ำย ๆ วำ่ กำรเร่ิมตน้ท่ีดีในสถำนท่ีใหม่ประกอบดว้ยสองขั้นคือ 
ขั้นแรก ท ำควำมรู้จกักบัคริสตสมำชิกและคนทัว่ไปก่อน 
ขั้นท่ีสอง พยำยำมจดัตั้งเป้ำหมำยส ำหรับด ำเนินงำน  
เม่ือท่ำนไดท้  ำควำมรู้จกักบัคนทัว่ไปพอสมควร และไดจ้ดัโครงกำรไวส้ ำหรับด ำเนินงำนต่อไป

แลว้ จะไม่มีใครวำ่กล่ำวท่ำนอยำ่งแน่นอน เม่ือท่ำนขอเวลำสองสำมวนั เก็บตวัท่ีบำ้นเพื่อท ำส่ิงจ ำเป็น 
เช่นช่วยท ำห้ิงส ำหรับวำงถว้ยชำม ท ำท่ีตำกผำ้และงำนเบด็เตล็ดต่ำง ๆ ในบำ้น เป็นตน้ 
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บทที ่3 การรับใช้ในโบสถ์ (ตอนที ่1) 

ศิษยำภิบำลมีภำระหนำ้ท่ี ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบหลำยอยำ่งหนำ้ท่ีส ำคญัท่ีสุดอยำ่งหน่ึง คือกำร
รับผดิชอบกำรประชุมและกิจกรรมต่ำง ๆ ในโบสถ ์ ในแต่ละอำทิตย ์ ศิษยำภิบำลตอ้งใชเ้วลำน ำกำร
ประชุม เทศนำ และสั่งสอนในโบสถ ์หลำยชัว่โมง และยงัตอ้งใชเ้วลำอีกหลำยชัว่โมงเพื่อเตรียมตวัดว้ย 

กำรเอำใจใส่ต่อกิจกรรมต่ำง ๆ ในโบสถเ์ป็นส่ิงส ำคญัมำกท่ำนอำจจะไดรั้บควำมรัก ควำมนบั
ถือจำกสมำชิก และเพื่อน ๆ ในโบสถ ์โดยไม่ตอ้งพิถีพิถนัต่อรำยกำรประชุม และกำรเทศนำสั่งสอนให้
มำกนกั แต่หำกท่ำนตอ้งกำรใหก้ำรรับใชพ้ระเจำ้ของท่ำนมีประสิทธิภำพ ท่ำนจ ำเป็นตอ้งใหค้วำมเอำใจ
ใส่ต่อหนำ้ท่ีเหล่ำน้ีมำก 

การใช้ห้องประชุมและอปุกรณ์ที่มอียู่ 

ศิษยำภิบำลหลำยท่ำน อำจจะอยูใ่นคริสตจกัรท่ีตั้งอยูใ่นเมืองใหญ่ มีโบสถท่ี์สวยงำม มีอุปกรณ์
และหอ้งพิเศษต่ำง ๆ ส ำหรับโรงเรียนรววีำรศึกษำและเยำวชน แต่ศิษยำภิบำลส่วนมำกไม่มีอุปกรณ์ท่ี
ครบครันเหล่ำน้ี เขำอำจมีห้องประชุมส ำหรับนมสักำรเพียงหอ้งเดียว ตอ้งใชท่ี้วำ่งในโบสถ ์ หรือใต้
ตน้ไมเ้ป็นชั้นเรียน และตอ้งใชส้ถำนท่ีภำยในโบสถ ์ส ำหรับกิจกำรอ่ืน ๆ อีกหลำยอยำ่ง 

ศิษยำภิบำลท่ีดี ควรรู้จกัใชอุ้ปกรณ์เท่ำท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นประโยชน์มำกท่ีสุด กำรมีหอ้งประชุม เพียง
หอ้งเดียว ไม่จ  ำเป็นตอ้งเป็นอุปสรรคต่อพระรำชกิจของพระเจำ้มำกนกั และควำมจริง มีคริสตจกัรนอ้ย
แห่งนกั ท่ีจดักำรประชุมส ำหรับกิจกำรอ่ืน ๆ นอกหอ้งประชุมในโบสถ ์ ศิษยำภิบำลควรใชค้วำมคิด 
และไหวพริบ ในกำรปรับปรุงแกไ้ข สภำพอตัคตัของโบสถใ์หดี้ข้ึน 

คริสตจกัรทัว่ไป มีกิจกรรมท่ีตอ้งท ำเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยสัปดำห์ละหำ้อยำ่งคือ  
1. กำรประชุมนมสักำรในวนัอำทิตย ์
2. กำรประกำศพระกิตติคุณ ตอนบ่ำย หรือตอนเยน็ในวนัอำทิตย ์
3. กำรเรียนรวีวำรศึกษำ 
4. กำรประชุมเยำวชน 
5. กำรประชุมอธิษฐำนระหวำ่งสัปดำห์ 
นอกจำกกิจกรรมประจ ำดงักล่ำวแลว้ คริสตจกัรยงัใชส้ถำนท่ีโบสถ ์ ส ำหรับงำนแต่งงำน งำน

ศพ กำรประชุมประกำศพระกิตติคุณพิเศษ กำรประชุมฟ้ืนฟู กำรประชุมสตรีคริสเตียน กำรประชุม
สังสรรคข์องคริสเตียน โบสถบ์ำงแห่งตั้งอยูใ่นท่ีซ่ึงไม่ค่อยเจริญนกั กำรเดินทำงไปมำไม่สะดวก 
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เน่ืองจำกทำงไม่ดี และไกล ในกรณีน้ีคริสตจกัรอำจจดักำรประชุมและท ำกิจกรรม ต่ำง ๆ ในเวลำ
กลำงวนัเท่ำนั้น 

การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ไม่วำ่โบสถข์องท่ำนจะเป็นอำคำรแบบไหน เป็นศำลำเล็ก ๆ เป็นกระท่อม หรือเป็นตึกสวยงำม 
และไม่วำ่กำรประชุมในโบสถ ์ เป็นกำรประชุมชนิดใด ส่ิงส ำคญัอยำ่งหน่ึง ซ่ึงท่ำนจะตอ้งระวงัรักษำ
เสมอ คือควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของโบสถ ์หำกคริสตจกัรของท่ำนใหญ่ และมีทุน
ทรัพยเ์พียงพอก็ควรจำ้งภำรโรงไว ้ ส ำหรับรักษำควำมสะอำด และซ่อมแซมเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้ำง ๆ 
ของโบสถ ์ หำกคริสตจกัรของท่ำนไม่ใหญ่เกินไป สมำชิกหรือเยำวชนในคริสตจกัรของท่ำน อำจ
รับผดิชอบหนำ้ท่ีน้ีได ้ โดยถือวำ่ เป็นกำรรับใชพ้ระเจำ้ในหนำ้ท่ีส ำคญั ถำ้มีควำมจ ำเป็นเกิดข้ึน ศิษยำภิ
บำลเองก็ควรยนิดีท ำหนำ้ท่ีน้ี งำนท่ีตอ้งท ำดว้ยมือและดว้ยก ำลงันั้น ไม่ท ำใหช่ื้อเสียงของใครเส่ือมเสีย 
หำกเขำท ำงำนนั้นไดดี้ เขำไดรั้บเกียรติเช่นเดียวกบักำรท ำงำนอ่ืน ๆ มือท่ีเปรอะเป้ือน แต่อำคำรสะอำด
ยอ่มดีกวำ่มือท่ีสะอำด แต่อำคำรเปรอะเป้ือน 

คนภำยนอก จะลงควำมเห็นเก่ียวกบัคริสตจกัรของท่ำนจำกส่ิงแวดลอ้มซ่ึงพวกเขำมองเห็นได ้
เช่นควำมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณโบสถ ์และกำรช ำรุดเสียหำยของอำคำรโบสถต์ลอดจน 
เคร่ืองต่ำง ๆ ท่ีไม่มีใครเอำใจใส่ เป็นกำรส่อใหเ้ห็นถึงควำมไร้สมรรถภำพของคริสตสมำชิกและศิษยำภิ
บำลโบสถท่ี์สะอำดเรียบร้อย ไม่มีขยะมูลฝอย หรือเศษกระดำษเกล่ือนกรำดทัว่บริเวณ ไม่มีหญำ้ข้ึนรก
รุงรัง ยอ่มดึงดูดควำมสนใจคนภำยนอก ใหเ้ขำ้มำร่วมประชุมนมสักำรไดม้ำกข้ึน 

กำรซ่อมแซมรักษำโบสถ ์ ใหอ้ยูใ่นสภำพท่ีดีเสมอ ไม่เพียงแต่ท ำใหโ้บสถดู์สวยงำมเรียบร้อย
เท่ำนั้น หำกยงัเป็นกำรประหยดัอีกดว้ย โบรำณท่ำนวำ่ “ปะเส้ือทนัเวลำ ประหยดัผำ้หลำยหลำ” นั้นเป็น
ควำมจริง เช่นเม่ือโบสถจ์ะช ำรุด หลงัคำร่ัวอยูแ่ห่งหน่ึง หำกท่ำนซ่อมแซมทนัที ท่ำนก็ไม่ตอ้งเสียค่ำ
ซ่อมแซมมำกนกั แต่หำกปล่อยใหห้ลงัคำนั้นร่ัวมำกข้ึนโดยไม่เอำใจใส่เลย จนกระทัง่ไมท่ี้รองรับ
หลงัคำ หรือเพดำนหอ้งผพุงัไปท่ำนก็จะเสียค่ำซ่อมแพงมำกข้ึน 

การประชุมนมสัการ 

คริสตจกัรส่วนมำก จดักำรประชุมนมสักำรพระเจำ้ในตอนเชำ้วนัอำทิตย ์ จนคริสเตียนเรียกติด
ปำกวำ่ กำรประชุมนมสักำรภำคเชำ้ แต่ผูน้ ำคริสเตียนหลำยคนรู้สึกวำ่ เรำอำจเปล่ียนเวลำประชุมหรือ
เพิ่มกำรประชุมเป็นสองรอบได ้ เพรำะกำรประชุมในตอนเชำ้วนัอำทิตย ์ มกัมีคนมำประชุมมำกกวำ่กำร
ประชุมอ่ืน ๆ สถำนท่ีอำจไม่เพียงพอ คริสตจกัรชนบทหลำยแห่งมีกำรประชุมอำทิตยล์ะคร้ังเท่ำนั้นคือ
เชำ้วนัอำทิตย ์ และมกัมีแขกหรือคนแปลกหนำ้มำร่วมประชุมเสมอ จึงเป็นกำรดียิง่ หำกกำรประชุมใน
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ตอนเชำ้ จะเนน้หนกัไปในทำงประกำศพระกิตติคุณ หรืออยำ่งนอ้ยท่ีสุด เป็นกำรประชุมประกำศพระ
กิตติคุณเป็นคร้ังครำวในแต่ละเดือน และใชเ้วลำตอนบ่ำยหรือตอนเยน็จดักำรประชุมนมสักำรของคริส
เตียน 

ถำ้เป็นกำรประชุมนมสักำร ไม่วำ่เป็นตอนเชำ้ หรือตอนเยน็ บรรยำกำศของกำรประชุมควรเตม็
ไปดว้ยควำมเคำรพ ย  ำเกรงพระเจำ้ ในฐำนะท่ีเป็นศิษยำภิบำล ท่ำนจะตอ้งพยำยำมทุกวถีิทำงท่ีจะท ำให้
บรรยำกำศของกำรประชุม สำมำรถโนม้นำ้วจิตใจของผูร่้วมประชุม นมสักำรพระเจำ้ดว้ยใจเคำรพย  ำ
เกรง ใหม้ำกท่ีสุด แมจ้ะมีมคันำยก ผูป้กครอง หรือคนอ่ืน ช่วยในรำยกำรประชุมต่ำง ๆ ก็ตำม ศิษยำภิ
บำลเองก็ตอ้งรับผดิชอบเก่ียวกบับรรยำกำศของกำรประชุม อยำ่งเคร่งครัดเสมอ 

การอธิษฐานของศิษยาภบิาล 

กำรอธิษฐำนของศิษยำภิบำล ในตอนตน้ของกำรประชุมนมสักำรเป็นรำยกำรท่ีส ำคญัมำกรำย
หน่ึง โดยปกติศิษยำภิบำลควรเป็นผูน้ ำในกำรอธิษฐำน กำรน ำท่ีประชุมของท่ำนไปยงัพระรำชบลัลงัค์
แห่งพระคุณ โดยกำรอธิษฐำน จึงนบัเป็นเกียรติอนัสูงสุดอยำ่งหน่ึงของศิษยำภิบำล ในบำงโอกำสอำจมี
นกัเทศน์ หรือมิชชนันำรีมำร่วมประชุมในโบสถข์องท่ำน ท่ำนอำจมอบสิทธิพิเศษน้ีใหแ้ก่นกัเทศน์
หนือมิชชัน่นำรีผูน้ั้น ทั้งน้ีท่ำนตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้วำ่ มีขอ้อธิษฐำนผูพ้ิเศษอนัใดซ่ึงเขำควร
อธิษฐำนเผื่อบำ้ง 

เจ้าหน้าทีต้่อนรับและผ่านถุงถวาย 

กำรประชุมนมสักำรจะสะดวกสบำยและรำบร่ืนยิง่ข้ึน หำกมีผูต้อ้นรับ ท่ีไดรั้บกำรอบรมมำ
เป็นอยำ่งดี คอยตอ้นรับผูท่ี้มำร่วมประชุมตลอดเวลำ ผูต้อ้นรับสำมำรถช่วยเหลืองำนดำ้นต่ำง ๆ หลำย
อยำ่ง เช่น จดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ผูท่ี้มำสำย แจกหนงัสือเพลง เปิดหรือปิดหนำ้ต่ำงเม่ือฝนตก หรือแดดส่องเขำ้มำ 
และใหค้วำมสะดวกอ่ืน ๆ แก่ผูม้ำร่วมประชุม นอกจำกนั้น ยงัท ำหนำ้ท่ีผำ่นถุงถวำยทรัพยไ์ดด้ว้ย ก่อน
กำรถวำยทรัพย ์ ตอ้งเตรียมถุงถวำยใหพ้ร้อม มิใช่เพิกเฉยอยูจ่นกระทัง่ ศิษยำภิบำลประกำศถึงรำยกำร
ถวำย แลว้จึงคน้หำถุงถวำย และขณะท่ีผำ่นถึงถวำย กไ็ม่ควรกระท ำส่ิงใด ๆ อนัเป็นท่ีรบกวนแก่ท่ี
ประชุม เช่นทกัทำย เพื่อน ๆ จอ้งมองดูคนท่ีก ำลงัใส่เงินในถุงถวำย ดว้ยควำมอยำกรู้อยำกเห็นวำ่ เขำ
ถวำยเท่ำไร เป็นตน้ หำกมีกำรอธิษฐำนก่อนหรือหลงักำรถวำยทรัพย ์ และผูผ้ำ่นถุงคนหน่ึงคนใดไดรั้บ
กำรขอร้องให้อธิษฐำน เขำควรอธิษฐำนเสียงดงัพอท่ีทุกคนจะไดย้นิเพื่อคนอ่ืน ๆ จะสำมำรถร่วมใจกบั
เขำในกำรอธิษฐำนได ้

ผูท่ี้ท  ำหนำ้ท่ีตอ้นรับ ควรจะแต่งตวัใหส้ะอำด เรียบร้อยเหมำะสมกบักำละเทศะ เป็นคนท่ีมี
ช่ือเสียงดีในคริสตจกัร และเป็นผูใ้หญ่เพียงพอ อยำ่ใหเ้ด็กหรือคนชรำท่ีอ่อนแอรับหนำ้ท่ีเช่นน้ี 
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การประกาศ 

หำกท่ำนมีเร่ืองประกำศก่อนกำรถวำยทรัพย ์ จงรวบรวมหวัขอ้ท่ีประกำศใหเ้ป็นระเบียบ
เรียบร้อย พยำยำมใหข้อ้ควำมนั้นสั้น กระทดัรัด และชดัเจน เม่ือประกำศเสร็จแลว้อยำ่ถำมท่ีประชุมวำ่ 
“ใครมีเร่ืองท่ีจะประกำศเพิ่มเติมอีกไหม” หำกใครมีเร่ืองท่ีตอ้งกำรประกำศ จงให้เขำบอกใหท้่ำนทรำบ
ล่วงหนำ้ก่อนเร่ิมประชุมทุกคร้ัง 

ดนตรีในคริสตจักร 

ดนตรีมีส่วนส ำคญัยิง่ในกำรประชุมนมสักำรของคริสเตียนมำตั้งแต่สมยัโบรำณ ศิษยำภิบำล
บำงคนอำจไม่มีพรสวรรคท์ำงดำ้นดนตรีเหมือนกบัคนอ่ืน ๆ และตอ้งพบปัญหำหนกัใจมำกยิง่ข้ึนเม่ือ
นกัเปียโน หรือนกัออร์แกน ในโบสถข์องเขำไม่ค่อยมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในดำ้นทำงดนตรีดว้ย จึง
ควรอธิษฐำนทูลขอต่อพระเจำ้ ใหป้ระทำนนกัดนตรีสักคนหน่ึงเพื่อช่วยเหลือ 

ถำ้ท่ำนมีพรสวรรคท์ำงดำ้นดนตรี จงพยำยำมน ำท่ีประชุมของท่ำนให้ร้องเพลงตำมท ำนองและ
จงัหวะท่ีถูกตอ้ง อยำ่กลวัต่อกำรโบกจงัหวะดว้ยมือในเวลำน ำเพลง หำกกำรน ำแบบนั้นจะช่วยท่ีประชุม
ได ้ จงใชว้ธีิต่ำง ๆ กนัในกำรร้องเพลง เช่น บำงคร้ัง แทนท่ีจะร้องทุกขอ้ในบทเพลง ท่ำนอำจใหท่ี้
ประชุมร้องเพียงบำงขอ้เท่ำท่ีเห็นวำ่เหมำะสม ก่อนเลือกเพลงบทใดบทหน่ึง จงพิจำรณำดูดว้ยวำ่ เพลง
บทนั้นเหมำะกบับรรยำกำศของท่ีประชุม หรือตรงกบัค ำสอนซ่ึงท่ำนตอ้งกำรเนน้ในวนันั้นหรือไม่ 

การอ่านพระคมัภีร์ 

มีบ่อยคร้ังท่ีศิษยำภิบำล ใหท่ี้ประชุมอ่ำนจุณณียบ์ทซ่ึงอยูท่ำ้ยหนงัสือเพลง สลบักนัแทนกำร
อ่ำนพระคมัภีร์ และอ่ำนขอ้พระธรรมสั้น ๆ ตอนหน่ึง ซ่ึงเป็นขอ้พระธรรมส ำหรับเทศนำกำรอ่ำน
สลบักนัจำกทำ้ยหนงัสือเพลงเป็นส่ิงท่ีดี แต่หำก ใชว้ธีิน้ีแทนกำรอ่ำนจำกพระคมัภีร์โดยตรงยอ่ยคร้ัง
เกินไป ก็จะไม่สู้ดีนกั คริสตจกัรในสมยัของอคัรสำวก เนน้หนกัในเร่ืองกำรอ่ำนพระคมัภีร์มำก  
(ดู 1 ทิโมธี 4: 13) ท่ำนจึงควรปิิบติัตำมตวัอยำ่งท่ีดีน้ีไว ้

จงหนุนใจคริสตสมำชิก ใหน้ ำพระคมัภีร์ของเขำเองมำโบสถทุ์กคร้ังจนเป็นนิสัย เลือกพระ
ธรรมตอนหน่ึง ซ่ึงเก่ียวกบัเร่ืองท่ีท่ำนจะเทศน์หรือสอน ใหท่ี้ประชุมเปิดดูพระธรรมตอนนั้น ขณะท่ี
ท่ำนอ่ำนออกเสียง ในบำงคร้ังบำงครำว ท่ำนอำจขอใหท่ี้ประชุมอ่ำนพร้อมกนั หำกขอ้พระธรรมท่ีท่ำน
เลือกนั้นเป็นบทเพลงสดุดี ท่ำนอำจใหท่ี้ประชุมอ่ำนสลบักนั เพื่อใหเ้กิดควำมประทบัใจมำกยิง่ข้ึน กำร
น ำท่ีประชุมอ่ำนพระคมัภีร์ อำจกระท ำไดห้ลำยวธีิเหมือนกบักำรน ำเพลง แต่ส่ิงส ำคญัท่ีสุด ท่ำนตอ้ง
เนน้ใหค้ริสตสมำชิก เห็นถึงควำมส ำคญัของกำรอ่ำนพระวจนะของพระเจำ้ 
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การเทศนาในคริสตจักร 

ในฐำนะท่ีเป็นศิษยำภิบำล ท่ำนควรใชเ้วลำส่วนมำกเทศนำสั่งสอนในโบสถ์ของท่ำนเอง 
นอกจำกวำ่ ท่ำนตอ้งรับผดิชอบโบสถอ่ื์น ๆ อีกดว้ย คริสตจกัรของท่ำนจะเจริญเติบโตไม่ได ้ หำกท่ำน
ไปเทศนำท่ีอ่ืนบ่อย ๆ หรือไปร่วมกำรประชุมต่ำง ๆ เสมอ จนไม่มีเวลำเอำใจใส่ต่อคริสตจกัรของท่ำน
ไดเ้พียงพอฉะนั้นจงป้องกนัวิถีทำง อยำ่ขำดกำรเทศนำสั่งสอนท่ีโบสถข์องท่ำนเองบ่อยคร้ังเกินไป 
แมแ้ต่กำรเชิญให้คนอ่ืนเทศนำแทนท่ำนบ่อยคร้ังนกัก็เป็นกำรไม่บงัควร  

หำกท่ำนสำมำรถเล้ียงดูจิตวิญญำณของสมำชิกในคริสตจกัรของท่ำนไดดี้และสม ่ำเสมอ ท่ำนก็
ไม่ควรใหผู้อ่ื้นมำยุง่เก่ียวกบัหนำ้ท่ีน้ีโดยไม่จ  ำเป็น 

หำกท่ำนเชิญนกัเทศน์จำกท่ีอ่ืนมำเทศน์ ท่ำนควรกล่ำวแนะน ำนกัเทศน์ผูน้ั้น ใหท่ี้ประชุมรู้จกั
อยำ่งสุภำพ โดยกล่ำวถึงขอ้ส ำคญับำงประกำรใหท่ี้ประชุมทรำบ เช่นช่ือ อำชีพ ต ำแหน่ง และท่ีอยู ่ เป็น
ตน้ แต่ถำ้นกัเทศน์ผูน้ั้นเป็นท่ีรู้จกัดีของสมำชิกในท่ีประชุมอยูแ่ลว้ ท่ำนก็ไม่ตอ้งแนะน ำอะไรเพิ่มเติม 

เม่ือกำรเทศนำจบแลว้ ท่ำนไม่จ  ำเป็นตอ้งทบทวนค ำเทศนำของนกัเทศน์อีกคร้ัง และไม่
จ  ำเป็นตอ้งอธิษฐำนใหซ้ ้ ำกบัขอ้เทศนำของนกัเทศน์ ในเวลำอธิษฐำนปิดประชุม 

ในบทน้ีเรำไดเ้นน้ถึงควำมส ำคญับำงประกำร เก่ียวกบักำรรับใชข้องศิษยำภิบำลในโบสถ ์
ขอใหท้่ำนทบทวนอีก และจ ำขอ้แนะน ำต่ำง ๆ ไวใ้หข้ึ้นใจโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ขอ้แนะน ำเก่ียวกบักำร
ประชุมนมสักำร ในบทต่อไป เรำจะกล่ำวถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ อยำ่งสั้น ๆ คือ โรงเรียนรววีำรศึกษำ กำร
ประชุมประกำศพระกิตติคุณ กำรประชุมเยำวชน และกำรประชุมอธิษฐำน 
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บทที ่4 การรับใช้ในโบสถ์ (ตอนที ่2) 

ในบทก่อน เรำไดพ้ดูถึงลกัษณะทัว่ ๆ ไปของโบสถแ์ละกล่ำวถึงรำยละเอียดของกำรประชุม
นมสักำร  

ในบทน้ี เรำจะศึกษำเก่ียวกบักำรประชุมอ่ืน ๆ ซ่ึงคริสตจกัรจดัข้ึนเป็นประจ ำ รวมทั้งกำร
ประชุมอธิษฐำนกลำงสัปดำห์โดยถือวำ่ คริสตจกัรของท่ำน มีกิจกรรมเหล่ำน้ีแลว้ หำกคริสตจกัรของ
ท่ำนขำดกิจกรรมอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง ซ่ึงจะกล่ำวต่อไปน้ีควรพิจำรณำจดัใหมี้ข้ึน ตำมควำมเหมำะสม 

รววีารศึกษา 

กิจกรรมท่ีส ำคญัท่ีสุดอยำ่งหน่ึง ในคริสตจกัร คือกำรสอนรววีำรศึกษำ คริสเตียนจ ำนวนมำกยงั
เขำ้ใจผดิคิดวำ่ รววีำรศึกษำเป็นกำรศึกษำส ำหรับเด็กเท่ำนั้น เรำควรจะก ำจดัควำมคิดเช่นน้ีออกจำก
สมองของคริสเตียนเหล่ำนั้นเป็นเวลำนำนแลว้ หำกโรงเรียนรววีำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำนท่ีดี และ
ถูกตอ้ง ก็ยอ่มดึงดูดควำมสนใจของผูใ้หญ่ไดม้ำก เช่นเดียวกบัท่ีดึงดูดควำมสนใจของเด็ก กำรจดัตั้ง
โรงเรียนรววีำรศึกษำ เป็นกำรปิิบติัตำมพระด ำรัสท่ีส ำคญัยิง่ของพระเยซูคริสต ์ซ่ึงวำ่ “ท่ำนทั้งหลำยจง
ออกไปสั่งสอน...” (มทัธิว 28: 19) คริสตสมำชิกทุกคนในคริสตจกัรของท่ำน ก็มีควำมจ ำเป็น ท่ีจะตอ้ง
เรียนรววีำรศึกษำเพื่อใหพ้วกเขำเจริญเติบโตทำงฝ่ำยวิญญำณจิต 

ในกำรจดัตั้งโรงเรียนรววีำรศึกษำ ควรมีโครงกำรสำมอยำ่ง คือ 
1. จดัใหมี้แผนกต่ำง ๆ ตำมวยัของนกัเรียน 
2. ใหมี้ครูท่ีสัตยซ่ื์อ และรู้วธีิสอน ส ำหรับทุกชั้น 
3. ใหค้ริสตสมำชิกและผูท่ี้มำประชุมทุกคน ร่วมเรียนรววีำรศึกษำ 
กำรท่ีจะชกัจูงผูใ้หญ่และเด็ก ใหม้ำเรียนรวีวำนศึกษำไดน้ั้น จ  ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีโรงเรียนรววีำร

ศึกษำจะตอ้งมีกำรสอน ท่ีเป็นประโยชน์และน่ำสนใจพอส ำหรับดึงดูดควำมสนใจผูท่ี้มำเรียน *คู่มือครู
รววีารศึกษา บทเรียน สายชลธาร (ส ำหรับผูใ้หญ่และเยำวชน) และพรทพิย์ (ส ำหรับเด็ก) จะช่วยเพิ่ม
ควำมสนใจใหแ้ก่กำรศึกษำพระคมัภีร์ไดอ้ยำ่งดียิง่ ส ำหรับชั้นของผูใ้หญ่ ครูท่ีสอน นอกจำกใชคู้่มือเป็น
อุปกรณ์เตรียมสอนแลว้ ยงัตอ้งคน้ควำ้เพิ่มเติมจำกพระคริสตธรรมคมัภีร์ หรือหนงัสืออ่ืน ๆ ดว้ยจึงจะ
ช่วยใหก้ำรสอนของท่ำนมีประสิทธิภำพยิง่ข้ึน และเป็นท่ีดึงดูดควำมสนใจของนกัศึกษำ หำกท่ำนเห็น
วำ่ มีสมำชิกท่ีมีควำมสำมำรถในกำรสอนและมีคุณสมบติัฝ่ำยวญิญำณจิตดีพอ ท่ำนควรจะหนุนใจ ให้
เขำเป็นครูในโรงเรียนรววีำรศึกษำ หำกเขำตอ้งกำรหนงัสือส ำหรับคน้ควำ้ และท่ำนมีหนงัสือท่ีพอจะ
ช่วยเขำไดก้็ควรให้เขำยมืหนงัสือเหล่ำนั้น เพื่อวำ่เขำจะไดรู้้ซ้ึงถึงบทเรียนท่ีจะสอน ครูท่ีสอนรวีวำร
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ศึกษำชั้นผูใ้หญ่ตอ้งจ ำไวด้ว้ยวำ่ เขำจะตอ้งเขำ้ใจพระคริสตธรรมคมัภีร์ดีกวำ่คนทัว่ ๆ ไป กำรสอนท่ีไม่
มีกำรเตรียมตวัท่ีดี จึง เท่ำกบัไล่นกัศึกษำเหล่ำนั้นในทำงออ้ม 

กำรสอนเด็กมิใช่งำนง่ำย กวำ่กำรสอนผูใ้หญ่เสมอไปเด็กอำจทนต่อวธีิกำรสอนท่ีซ ้ ำซำก และ
รำยกำรท่ีเหมือนกนัทุกอำทิตย ์ เช่น ร้องเพลง อธิษฐำน ร้องเพลง เล่ำเร่ือง ร้องเพลง แต่หำกครูไม่
พยำยำมปรับปรุงวธีิสอนของตนใหดี้ข้ึนเร่ือย ๆ ต่อไปเด็กเหล่ำน้ีรู้สึกเบ่ือหน่ำย เม่ือโตข้ึน ควำมฝังใจ
มำแต่วยัเด็ก จะคอยเตือนเขำวำ่ ไม่มีอะไรน่ำสนใจในชั้นรววีำรศึกษำเลย และเขำไม่อยำกไปร่วมเรียน
ต่อไปอีก 

เด็กชอบฟังกำรเล่ำเร่ืองท่ีมีรสชำติแตกต่ำงกนั ครูท่ีเล่ำจะตอ้งเล่ำไดดี้ มีชีวิตชีวำ กำรเลือกครู
สอนเด็ก จึงตอ้งเลือกดว้ยควำมระมดัระวงั ตอ้งแน่ใจวำ่ เขำสำมำรถสอนเด็กได ้มีบ่อยคร้ังท่ีศิษยำภิบำล
เร่งเร้ำใหเ้ยำวชนสมคัรสอน และท ำกำรสอนทนัที โดยมิไดพ้ิจำรณำอยำ่งถ่ีถว้นก่อน เยำวชนบำงคนแม้
จะยนิดีสอน แต่เขำอำจขำดควำมห่วงใยต่อเด็กอยำ่งแทจ้ริง และขำดควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำร
ควบคุมเด็ก นอกจำกนั้น หนำ้ท่ีซ่ึงเขำไดรั้บมอบหมำย อำจเป็นอุปสรรค ท ำใหเ้ขำไม่ไดรั้บบทเรียน
อนัมีค่ำ ซ่ึงเขำควรจะไดรั้บจำกชั้นเยำวชน 

มีคริสตจกัรนอ้ยแห่งนกั ท่ีมีครูสอนรววีำรศึกษำ ซ่ึงไดรั้บกำรฝึกฝนเพียงพอ วธีิแกไ้ขท่ี
คริสตจกัรหลำยแห่งใช ้คือ จดัชั้นฝึกหดัครูข้ึน ส ำหรับอบรมครูสอนรววีำรศึกษำ เน่ืองจำกหนำ้กระดำษ
จ ำกดั ไม่อำจกล่ำวถึงเร่ืองรำวสอนไดอ้ยำ่งละเอียดจึงแนะน ำใหท้่ำนอ่ำนเพิ่มเติมจำกหนงัสืออ่ืน ๆ 
เก่ียวกบัรววีำรศึกษำ เช่นหนงัสือ จัดแผนการไว้ 

บุคคลส ำคญัท่ีสุดคนหน่ึง เก่ียวกบัโรงเรียนรววีำรศึกษำท่ีเรำจะตอ้งเอ่ยถึง คือผูป้ระสำนงำน
หรือครูใหญ่ของโรงเรียนรวีวำรศึกษำ เขำควรเป็นคนท่ีประกอบดว้ยคุณสมบติัพิเศษหลำยอยำ่ง เช่นมี
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำน กำรประชำสัมพนัธ์กำรสอน กำรพดูในท่ีสำธำรณะ กำรน ำเพลง มีไหว
พริบ มีควำมอดทน จงเลือกผูป้ระสำนงำนดว้ยควำมระมดัระวงั เพรำะควำมส ำเร็จของโรงเรียนรววีำร
ศึกษำ ข้ึนอยูก่บัเขำไม่นอ้ย 

โรงเรียนรววีำรศึกษำท่ีดี จะเป็นสถำนท่ีผลิตคริสตสมำชิกไดดี้เยีย่มแห่งหน่ึง ผูท่ี้ไม่เป็นคริส
เตียนอำจรู้สึกอึดอดัใจ ต่อกำรไดร่้วมประชุมนมสักำรท่ีโบสถ ์ แต่เขำจะรู้สึกสบำยใจมำกกวำ่เม่ือร่วม
เรียนอยูใ่นชั้นรววีำรศึกษำ เม่ือเขำฟังพระวจนะของพระเจำ้นำนวนัเขำ้ พระวจนะของพระเจำ้ก็จะ
ท ำงำนในจิตใจของเขำ ผูท่ี้เรียนรวีวำรศึกษำตั้งแต่เด็กเล็ก ส่วนมำกเม่ือเขำเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ก็จะเป็น
สมำชิกในคริสตจกัร 

ศิษยำภิบำลควรเป็นท่ีปรึกษำ ของโรงเรียนรววีำรศึกษำหำกเขำไม่ตอ้งสอน เขำก็ควรเยี่ยมเยยีน
ชั้นเรียนต่ำง ๆ ทุกอำทิตย ์ ถำ้ครูสอนไดดี้ก็ควรชมเชย และถำ้เห็นวำ่มีขอ้บกพร่องก็ควรใหค้  ำแนะน ำ
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อยำ่งสุภำพ จนเป็นก ำลงัใจของผูป้ระสำนงำนและครูทั้งหลำย หนุนใจใหรั้บใชพ้ระเจำ้ดว้ยควำมสัตย์
ซ่ือตลอดไป จงใหทุ้กคนรู้ โดยกำรเยีย่มเยยีนชั้นเรียนต่ำง ๆ ของท่ำนวำ่ ท่ำนเห็นควำมส ำคญัของ
โรงเรียนรววีำรศึกษำ 

การประชุมประกาศพระกติติคุณ 

ถำ้คริสตจกัรของท่ำนมีกำรประชุมใหญ่สองคร้ังในวนัอำทิตย ์กำรประชุมคร้ังหน่ึงควรเป็นกำร
ประชุมประกำศพระกิตติคุณ ส ำหรับคนท่ียงัไม่เช่ือองคพ์ระเยซูคริสต ์

ถำ้ในคริสตจกัรของท่ำน ไม่มีคนภำยนอกมำร่วมประชุมเลย ก็เป็นกำรแสดงวำ่ มีส่ิงผดิปกติ
อยำ่งร้ำยแรงไดเ้กิดข้ึน ในคริสตจกัร บำงทีอำจเน่ืองจำกพวกเขำมองไม่เห็นควำมเปล่ียนแปลงของ
คริสตสมำชิกในโบสถข์องท่ำน จึงท ำใหไ้ม่สนใจและไม่อยำกมำร่วมประชุม ถำ้เป็นกรณีน้ี ท่ำนอำจจะ
ตอ้งประกำศพระกิตติคุณแก่สมำชิกของท่ำนก่อน หรือบำงที อำจเน่ืองจำกคริสตสมำชิกในโบสถข์อง
ท่ำน ไมเ่คยเชิญคนภำยนอกมำโบสถเ์ลยถำ้เป็นเช่นน้ี ท่ำนจะตอ้งเตือนใหส้มำชิกทรำบถึงหนำ้ท่ีส ำคญั
ของคริสเตียนทุกคน บำงทีสำเหตุส ำคญั อำจเน่ืองจำกศิษยำภิบำลละเลยกำรประกำศพระกิตติคุณก็ได ้
ถำ้เช่นนั้น ศิษยำภิบำลก็ควรส ำรวจจิตใจของตนเองเสียก่อนโดยอ่ำน 2 โครินธ์ บทท่ี 5 และตรึกตรองถึง
พระรำชกิจ ในกำรท ำใหม้นุษยคื์นดีกบัพระเจำ้ซ่ึงพระเจำ้ทรงมอบหมำยใหท้่ำนท ำ 

พระเจำ้ทรงใชเ้สียงเพลงท่ีไพเรำะ ดึงดูดควำมสนใจของคนภำยนอก ใหม้ำร่วมประชุมไดด้ว้ย 
แต่เร่ืองน้ีไม่ง่ำยนกัโดยเฉพำะอยำ่งยิง่หำกคริสตจกัรของท่ำนไม่มี เปียโน หรือออร์แกน  หรือเคร่ือง
ดนตรีอ่ืน ๆ และจะล ำบำกมำกยิง่ข้ึนหำกศิษยำภิบำลเองไม่มีควำมสำมำรถทำงดนตรีเลย แต่ปัญหำน้ีไม่
ยำกเกินไปจนแกไ้ม่ได ้ คริสตจกัรท่ีตอ้งกำรซ้ือเคร่ืองดนตรีและพอมีทุนรอนอยูบ่ำ้ง อำจซ้ือ ออร์แกน
ชนิดธรรมดำซ่ึงมีรำคำถูกสักเคร่ืองหน่ึง หรือท่ำนอำจซ้ือ แอก๊คอร์เด้ียนขนำดเล็กสักเคร่ืองหน่ึงก็ได ้
คริสตจกัรบำงแห่งใชด้นตรีไทย เช่น ระนำดช่วยในกำรร้องเพลง เคร่ืองดนตรีบำงชนิดอำจไม่เหมำะ
กบักำรประชุมนมสักำร เช่น กีตำ้ร์ เคร่ืองดนตรีเหล่ำนั้นเหมำะส ำหรับกำรประชุมประกำศพระกิตติคุณ 
หำกศิษยำภิบำลน ำเพลงไม่ไดดี้ ท่ำนอำจจะขอคริสตสมำชิกคนใดคนหน่ึงช่วยน ำแทนท่ำน แต่ตอ้งแนะ
ใจวำ่ ชีวติส่วนตวัของเขำนั้นไม่เป็นท่ีสดุดของผูใ้ด 

ค ำเทศนำส ำหรับกำรประชุมประกำศพระกิตติคุณ ไม่ควรจะยำวเกินไป ควรจดัเป็นค ำเทศน์
ส ำหรับคนท่ีไม่เช่ือโดยเฉพำะแมส้ำยตำของท่ำนสังเกตเห็นคนท่ีไม่เช่ือเพียง 2-3 คนนั้น แต่ถำ้มีเพียงคน
เดียวท่ีไม่เช่ือรวมอยูด่ว้ย ก็จงประกำศพระกิตติคุณตำมเป้ำหมำยอยำ่งเดิม พระสัญญำของพระเจำ้ยอ่ม
เป็นควำมจริงเสมอพระองคต์รัสวำ่ “ถอ้ยค ำท่ีออกไปจำกปำกของเรำ จะไม่ไดก้ลบัมำยงัเรำโดยไร้ผล” 
(อิสยำห์ 55:11) 
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จงประกำศควำมจริงดว้ยค ำพูดท่ีเขำ้ใจไดง่้ำย เพื่อแมแ้ต่คนท่ีโง่ท่ีสุดก็สำมำรถเขำ้ใจได ้ เม่ือ
เทศนำจบแลว้ควรเชิญใหผู้ท่ี้สนใจ ตดัสินใจรับเช่ือพระเยซูคริสตโ์ดยวธีิใดวธีิหน่ึงแลว้แต่เหมำะสม 
เช่นใหย้กมือ หรือเดินออกมำขำ้งหนำ้เพื่อแสดงตวั เป็นตน้ จงจ ำไวว้ำ่ กำรประกำศควำมจริงโดย
ปรำศจำกกำรกระท ำควบคู่ไปดว้ยนั้น จะท ำให้จิตใจของผูท่ี้ไดรั้บทรำบควำมจริง แข็งกระดำ้งไปได ้จง
อธิษฐำนดว้ยควำมจริงใจส ำหรับกำรประกำศพระกิตติคุณ และขอควำมร่วมมือจำกคริสตสมำชิกให้
จดักำรประชุมอธิษฐำนเพื่อกำรประกำศน้ีดว้ย นอกจำกนั้นควรเร้ำใจใหค้ริสเตียนทุกคน อธิษฐำนเผือ่
เป็นส่วนตวัเสมอประกำรส ำคญัท่ีสุด จงมีควำมเช่ือวำ่พระเจำ้จะประทำนผลให้ 

การประชุมเยาวชน 

ในปีต่ำง ๆ ท่ีผำ่นมำน้ี เยำวชนคริสเตียนต่ำงตระหนกัถึงควำมจ ำเป็นของกำรประชุมน้ีมำก
ยิง่ข้ึนพวกเขำกล่ำววำ่ คริสตจกัรควรมีรำยกำรพิเศษบำงอยำ่งส ำหรับเยำวชนโดยเฉพำะ กำรเนน้งำน
ของเยำวชนในคริสตจกัรมำกเกินไป อำจไม่เป็นกำรสมควรเพรำะในท่ีประชุมอำจมีคริสตสมำชิก และผู ้
ท่ีมำร่วมประชุมอ่ืน ๆ อีกเป็นจ ำนวนมำก แต่หำกคริสตจกัรวำงโครงกำรให้รอบคอบและด ำเนินงำน
ดว้ยควำมระมดัระวงั กำรเนน้งำนเยำวชนในคริสตจกัรสำมำรถก่อใหเ้กิดคุณอนนัต ์

เช่นเดียวกบัโรงเรียนรวีวำรศึกษำ เยำวชนบำงคนอำจลงัเลใจ ต่อกำรไปร่วมประชุมนมสักำร 
แต่เขำมกัเตม็ใจไปประชุมเยำวชน หำกกำรประชุมเยำวชนจดัข้ึนท่ีบำ้น เยำวชนจะอยำกไปประชุมมำก
ยิง่ข้ึน ยิง่กวำ่นั้น หำกท่ำนจดัรำยกำรประชุมไดดี้ จะสำมำรถช่วยใหเ้ยำวชนมีควำมประสงคท่ี์จะร่วม
กำรประชุมในโบสถด์ว้ย กำรประชุมเยำวชนยงัให้โอกำสแก่เยำวชนไดรั้บประสบกำรณ์เก่ียวกบักำร
เป็นผูน้ ำ ซ่ึงเขำไม่อำจรับไดจ้ำกกำรประชุมอ่ืน ๆ ในคริสตจกัร ฉะนั้นท่ำนคงจะเห็นไดว้ำ่ กำรเนน้งำน
เยำวชนใหป้ระโยชน์แก่คริสตจกัรมำกมำยเพียงใด 

ในฐำนะท่ีเป็นศิษยำภิบำล ท่ำนมีหนำ้ท่ีปรึกษำเช่นกนัคณะเยำวชนมกัวำงโครงกำรใหญ่โต
เกินไป ไม่มีควำมแน่นอนและมัน่คงในควำมคิด เขำอำจมีควำมทะเยอทะยำน และกระตือรือร้นอยำ่ง
สูงสุดวนัหน่ึง แต่อีกวนัต่อมำ เขำกลบักลำยเป็นคนเฉ่ือยชำ งุ่มง่ำม ไม่เอำใจใส่ต่อส่ิงใดเลย พวกเขำยงั
ขำดควำมสำมำรถในกำรตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง เพรำะควำมสำมำรถในกำรตดัสินใจมำจำกประสบกำรณ์ 
และควำมเป็นผูใ้หญ่เพียงพอ พวกเขำอำจรับควำมกระทบกระเทือนใจไดง่้ำย หำกถูกติฉินนินทำ ในทำง
ตรงกนัขำ้ม หำกพวกเขำพึงพอใจต่อค ำสอนและกำรประชุมเขำก็จะป็นผูท่ี้สัตยซ่ื์อท่ีสุด 

จงท ำใหเ้ยำวชนมีควำมไวว้ำงใจในตวัท่ำน ตั้งแต่เร่ิมตน้เชิญพวกเขำมำเล่นเกมส์ ร่วม
สนุกสนำนและรับประทำนของวำ่งท่ีบำ้นของทำ่นเป็นคร้ังครำว ใหพ้วกเขำรู้วำ่ ท่ำนรักเขำ และ
อยำกจะช่วยพวกเขำ เม่ือท่ำนมีควำมสัมพนัธ์กบัเยำวชนอยำ่งใกลชิ้ด และท ำใหเ้ขำวำงใจท่ำนไดแ้ลว้ ก็
เป็นกำรง่ำยท่ีจะใหค้  ำแนะน ำแก่พวกเขำต่อไป พวกเขำควรจะไดรั้บอิสรภำพ ในกำรจดัรำยกำรต่ำง ๆ 
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แต่ตอ้งใหพ้วกเขำทรำบดว้ยวำ่ ถำ้เขำประสงคท่ี์จะจดัรำยกำรพิเศษนอกเหนือจำกรำยกำรปกติ ควรจะ
ไดรั้บกำรเห็นดว้ยจำกท่ำนเสียก่อน 

กำรประชุมประกำศพระกิตติคุณ ท่ีจดัข้ึนติดต่อกนัหลำยคร้ัง ส ำหรับเยำวชน ก็จะเป็น
ประโยชน์ใหพ้วกเขำไดม้ำก จงถือโอกำสขณะท่ีพวกเขำยนิดีรับใชพ้ระเจำ้ มอบหนำ้ท่ีบำงอยำ่งใน
โบสถท่ี์เขำท ำ โดยเร่ิมตน้จำกงำนท่ีง่ำย ๆ ก่อน ต่อมำเขำก็จะสำมำรถรับผดิชอบงำนท่ีใหญ่กวำ่นั้นได ้
จงอยำ่ลืมควำมจริงท่ีวำ่ เยำวชนในวนัน้ี คือ คริสตจกัรในวนัขำ้งหนำ้ หนุนใจให้พวกเขำแต่ละคน
แสวงหำน ้ำพระทยัของพระเจำ้ ส ำหรับชีวิตอนำคตของพวกเขำ จงอธิษฐำนเผื่อเยำวชนเหล่ำน้ีดว้ยควำม
จริงใจเพื่อพระเจำ้จะทรงเรียกบำงคนให้รับใชพ้ระองคเ์ต็มเวลำ จดัหำหรือแนะน ำหนงัสือท่ีดีใหพ้วกเขำ
อ่ำน เช่นหนงัสือ คุยกบัเยาวชน ถาม-ตอบส าหรับเยาวชน ดิฉันรักชายคนหน่ึง ผมรักหญิงคนหน่ึง วธีิ
ด าเนินชีวติคริสเตียนส าหรับหนุ่มสาว ก่อนววิาห์ ฯลฯ ช่วยใหพ้วกเขำรู้จกัด ำเนินชีวติคริสเตียนไดดี้
ยิง่ข้ึน 
การประชุมอธิษฐานกลางสัปดาห์ 

กำรประชุมอธิษฐำนกลำงสัปดำห์เป็นดุจขั้นบนัได น ำไปสู่กำรประชุมนมสักำรในวนัอำทิตย ์
หำกจดัท ำไดดี้ จะน ำพระพรมำสู่คริสตสมำชิก และเป็นบ่อเกิดแห่งฤทธ์ิอ ำนำจส ำหรับกำรงำนทุกอยำ่ง
ของคริสตจกัร  

จงใหก้ำรประชุมอธิษฐำนนั้น เป็นกำรประชุมอธิษฐำนจริง ๆ ท่ีประชุมอำจร้องเพลงสักบท
หน่ึง อ่ำนขอ้พระธรรมท่ีเหมำะสมกบักำรอธิษฐำนสักตอนหน่ึง ถำ้มีค ำพยำนเก่ียวกบักำรตอบค ำ
อธิษฐำนของพระเจำ้ ก็ให้สักคนหรือสองคนเป็นพยำนอยำ่งสั้น ๆ แลว้ใชเ้วลำส่วนใหญ่ส ำหรับ
อธิษฐำน จงอธิษฐำนเป็นน ้ำหน่ึงใจเดียวกนั เพื่อควำมตอ้งกำรทุกดำ้นของคริสตจกัรอธิษฐำนเผือ่คริสต
สมำชิกและผูท่ี้สนใจมำร่วมทุกคน โดยเอ่ยถึงช่ือของเขำเป็นรำยบุคคล เผื่อผูท่ี้ยงัไม่ไดเ้ช่ือเผือ่คริสเตียน
ท่ีมีต ำแหน่งสูงกวำ่ท่ำน เผือ่ขำ้รำชกำรและรัฐบำล และเผือ่กำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์  

ท่ำนอำจเขียนหวัขอ้ท่ีจะอธิษฐำนเผื่อ บนกระดำนด ำหรือ กระดำษหนำแผน่หน่ึง เม่ือพระเจำ้
ทรงตอบค ำอธิษฐำนขอ้ใด ก็ใหขี้ดขอ้นั้นออกเสีย แลว้ขอบพระคุณสรรเสริญพระเจำ้ส ำหรับกำรท่ี
พระองคท์รงตอบค ำอธิษฐำน กำรท ำเช่นน้ี เป็นกำรช่วยเพิ่มเติมควำมเช่ือใหแ้ก่ท่ำนและคริสตสมำชิก 
เม่ือไดเ้ห็นควำมซ่ือสัตยข์องพระเจำ้ ในกำรตอบค ำอธิษฐำน 

บำงคร้ังบำงครำว ท่ำนอำจแบ่งเยำวชนในท่ีประชุมออกเป็นกลุ่มต่ำงหำก เพื่อให้สมำชิกมี
โอกำสไดอ้ธิษฐำนอยำ่งทัว่หนำ้ แต่หำกท่ีประชุมของท่ำนไม่ใหญ่เกินไปกำรอธิษฐำนรวมกนัเป็นกลุ่ม
เดียว จะอ ำนวยประโยชน์ให้แก่ท่ีประชุมมำกข้ึน 
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อยำ่ใหร้ะยะกำรอธิษฐำนติดต่อกนันำนเกินกวำ่ 20-30 นำที ควรจะร้องเพลงสั้น ๆ ท่ีเก่ียวกบั
กำรอธิษฐำนเป็นกำรคัน่แลว้อธิษฐำนต่อไป ท่ำนควรเร่ิมและเลิกกำรประชุมอธิษฐำนตรงตำมเวลำทุก
คร้ังดว้ย 

โรงเรียนรววีำรศึกษำ กำรประชุมประกำศพระกิตติคุณกำรประชุมเยำวชน และกำรประชุม
อธิษฐำน ต่ำงมีควำมส ำคญัไม่ยิง่หยอ่นกวำ่กนั ศิษยำภิบำลจะตอ้งใชเ้วลำจดัเตรียมและเอำใจใส่อยำ่ง
เพียงพอ เพื่อกำรประชุมจะเป็นพระพรแก่คริสตจกัรอยำ่งแทจ้ริง 

ศิษยำภิบำลเป็นกุญแจดอกส ำคญัของกิจกรรมของคริสตจกัรจงใชต้  ำแหน่งของท่ำนดว้ยควำม
ฉลำดรอบคอบ กิจกรรมทุกอยำ่งท่ีคริสตจกัรมี จะช่วยเปิดโอกำส ใหท้่ำนสำมำรถรับใชพ้ระเจำ้และ
สังคมไดก้วำ้งขวำงยิง่ข้ึน 
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บทที ่5 การเยีย่มเยยีนที่บ้าน 

เม่ือพิจำรณำกำรงำนต่ำง ๆ ของศิษยำภิบำล เป็นกำรยำกท่ีจะกล่ำววำ่ งำนอยำ่งไหนส ำคญัท่ีสุด 
แน่นอนทีเดียว กำรเทศนำเป็นงำนท่ีส ำคญัมำก พระเยซูคริสตท์รงสั่งใหเ้รำเทศนำและสอนพระวจนะ
ของพระองค ์เรำจึงตอ้งถือวำ่ งำนน้ีเป็นงำนท่ีส ำคญัมำกอยำ่งหน่ึงเสมอ ถำ้งำนเทศนำสั่งสอนเป็นงำนท่ี
ส ำคญัมำก กำรใชเ้วลำศึกษำและเตรียมค ำสอนก็ยอ่มเป็นส่ิงส ำคญัมำกดว้ย เพรำะท่ำนจะไม่สำมำรถ
เล้ียงฝงูแกะของท่ำนไดต้ลอดไปหำกท่ำนไม่ยอมใชเ้วลำศึกษำพระวจนะของพระองค ์ และอธิษฐำนทูล
ขอต่อพระองคใ์ห้เพียงพอ 

ยงัมีงำนอ่ืน อีกหลำยอยำ่งท่ีส ำคญั แต่จำกกำรวิเครำะห์กำรงำนต่ำง ๆ ของศิษยำภิบำล เรำอด
ไม่ไดท่ี้จะกล่ำววำ่ กำรเยีย่มเยยีนคริสตสมำชิกเป็นงำนส ำคญัมำกท่ีสุดอีกอยำ่งหน่ึง 

มีเหตุผลอยำ่งนอ้ยหำ้ประกำร ท่ีท ำใหท้่ำนตอ้งเยีย่มเยยีนคริสตสมำชิก 
1. ในกำรเยีย่ำมเยยีนคริสตสมำชิกท่ีบำ้นของเขำ ท่ำนจะเห็นสภำพอนัแทจ้ริงของคริสตสมำชิก 

ครูท่ีสอนรววีำรศึกษำจะไม่มีโอกำสเขำ้ใจไดเ้ลยวำ่ ท ำไม เด็กบำงคนจึงพยำยำมใหค้รูสนใจในตวัเขำ
ตลอดเวลำ จนกระทัง่ครูไดเ้ยี่ยมเยยีนครอบครัวของเขำจึงรู้วำ่ เป็นเพรำะเขำไม่ไดรั้บควำมสนใจจำกคน
ในบำ้นของเขำเลย ในท ำนองเดียวกนั ศิษยำภิบำลจะคน้พบควำมจริงหลำยอยำ่ง เก่ียวกบัสมำชิกของเขำ 
หำกเขำหำโอกำสไปเยีย่มเยยีนสมำชิกท่ีบำ้น และเห็นสภำพท่ีแทจ้ริงของสมำชิกเวลำท่ีสมำชิกมำโบสถ์
ในวนัอำทิตย ์ เขำมกัแต่งตวัอยำ่งสุภำพเรียบร้อย เรำจึงไม่รู้ควำมจริงเก่ียวกบัชีวติของเขำในวนัธรรมดำ 
ขณะท่ีเขำอยูท่ี่บำ้น เรำจะเห็นชีวติธรรมดำทัว่ ๆไ ป ของเขำได ้

2. กำรเยีย่มเยยีนคริสตสมำชิก และผูท่ี้สนใจมำร่วมประชุมเสมอ จะท ำใหท้่ำนรอบรู้ถึงควำม
เป็นไปต่ำง ๆ ของคริสเตียนในทอ้งถ่ินของท่ำน หำกท่ำนตอ้งกำรใหค้  ำเทศนำของท่ำน เป็นบทเรียน
สอนใจสมำชิกโดยตรง กำรรู้เร่ืองเก่ียวกบัควำมเป็นไปต่ำง ๆ ของสมำชิกจะช่วยไดม้ำก ตวัอยำ่งเช่น 

นำงคล่อง มีปัญหำหนกัใจเร่ืองเก่ียวกบันำยจำ้งของเขำเพรำะนำยจำ้งไม่ชอบใจ ท่ีนำยคล่อง
เป็นคริสเตียนและเคร่งครัดในพระด ำรัสของพระเจำ้ เพื่อนคริสเตียนของนำยคล่องคนหน่ึงก ำลงัถูกข่ม
เหงรังแกเพรำะควำมเช่ือของเขำ หำกนำยคล่องยงัยดึมัน่ในพระเจำ้ต่อไป เขำอำจจะตอ้งสูญเสียงำนของ
เขำได ้แต่เขำมีภรรยำและบุตรอีกหกคน เขำควรจะท ำอยำ่งไร 

ถำ้ศิษยำภิบำลรู้ปัญหำเหล่ำน้ี เขำอำจจะเลือกค ำเทศนำซ่ึงสำมำรถหนุนใจและใหก้ ำลงัใจแก่ 
คริสตสมำชิกของเขำได ้เช่น ค ำเทศนำจำกมทัธิว 6: 33 ซ่ึงสอนใหเ้รำแสวงหำแผน่ดินของพระเจำ้ และ
ควำมชอบธรรมของพระองคก่์อน แลว้พระองคจ์ะเพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงเหล่ำน้ีใหใ้นเวลำท่ีเหมำะสม และ
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ตำมวธีิกำรของพระเจำ้ กำรติดต่อกบัครอบครัวนำยคล่อง ครอบครัวของบุญรอด และครอบครัวคุณ
วลิำศ จะช่วยท่ำนเตรียมค ำเทศนำท่ีเหมำะสม กบัสมำชิกในท่ีประชุมไดดี้ยิง่ข้ึน  

ควำมรู้ทัว่ ๆ ไปเก่ียวกบัสมำชิก ยงัมีควำมส ำคญัต่อท่ำนอยำ่งยิง่ยวด หำกท่ำนตอ้งกำรเป็นผูมี้
อิทธิพลต่อคนในทอ้งถ่ินทำงดำ้นควำมชอบธรรม จงใชค้  ำชมเชยท่ีเหมำะสม ค ำเตือนฉนัเพื่อนและค ำ
หนุนใจท่ีท่ำนให้แก่เพื่อน ซ่ึงก ำลงัเผชิญมรสุมแห่งชีวติจะช่วยใหค้ริสตสมำชิกและคนอ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน 
เพิ่มควำมเคำรพนบัถือแก่ท่ำนมำกยิง่ข้ึน 

3. กำรเยีย่มเยยีนอยำ่งสม ่ำเสมอ เป็นกำรแสดงใหส้มำชิกและผูส้นใจทรำบวำ่ ท่ำนสนใจเขำ คน
ส่วนมำกเร่ิมรู้สึกพึงพอใจ เม่ือเขำเช่ือวำ่ มีคนสนใจอยำ่งแทจ้ริง 

จงหวนนึกถึงกำลก่อน ท่ีศิษยำภิบำลหรือนกัเทศน์ หรือมิชชนันำรีมำเยีย่มท่ำนและครอบครัว
ของท่ำน ท่ำนยงัจ ำวนันั้นไดใ้ช่ไหม กำรเยีย่มเยยีนคร้ังนั้นไดห้นุนใจ ใหท้่ำนด ำเนินชีวติคริสเตียนอยำ่ง
เขม้แขง็ข้ึนมิใช่หรือ ควำมทุกขก์งัวลใจและควำมสับสนซ่ึงรบกวนท่ำนอยู ่ ไดส้ร่ำงคลำยไป เพรำะมีผู ้
มำเยีย่มเยยีนท่ำนมิใช่หรือ ใช่แลว้ คนส่วนมำกรู้สึกยนิดี เม่ือรู้วำ่มีคนเป็นห่วงและสนใจเขำ กำรเยีย่ม
เยยีนเขำ ณ ท่ีบำ้นของเขำ จะท ำใหเ้ขำซำบซ้ึง ถึงควำมห่วงใยและควำมสนใจของท่ำน 

4. กำรเยีย่มเยยีนสมำชิกท่ีบำ้นของเขำ ให้โอกำสดีท่ีสุดแก่ท่ำนท่ีจะใหค้  ำปรึกษำหำรือ แก่
สมำชิกและคนอ่ืน ๆใน ครอบครัวเป็นส่วนตวั 

บำงคร้ังท่ำนอำจพบปัญหำส่วนตวั ซ่ึงท่ำนไม่อำจน ำไปสอนในเวลำเทศนำได ้ เม่ือท่ำนอยูก่บั
สมำชิกในบำ้นของเขำตำมล ำพงั ท่ำนก็สำมำรถใหค้  ำปรึกษำเก่ียวกบัเร่ืองส่วนตวัเหล่ำนั้นโดยปกติ ใน
ฐำนะท่ีเป็นแขกของสมำชิก เจำ้ของบำ้นมกัจะใหค้วำมสนใจเป็นพิเศษ ท่ำนจึงตอ้งฉวยโอกำสน้ี ท ำ
ประโยชน์ใหม้ำกท่ีสุด 

5. กำรเยีย่มเยยีนท่ีบำ้น เป็นทำงหน่ึง ท่ีช่วยใหมี้คนมำประชุมเพิ่มข้ึน กำรเยีย่มเยยีนของศิษยำภิ
บำลมกัจะไดรั้บกำรตอบแทน ถำ้ท่ำนไปท่ีบำ้นของคนใดคนหน่ึงเพื่อไปเยีย่มเยยีนเขำ คนในบำ้นนั้น 
มกัจะหำโอกำสมำร่วมประชุมท่ีโบสถ ์ เพื่อเป็นกำรตอบแทน ศิษยำภิบำลเป็นจ ำนวนมำกอำศยักำรเยีย่ม
เยยีน เป็นหลกัใหญ่ ในกำรเชิญคนมำร่วมประชุมเพิ่มข้ึน และเขำใชห้ลกัน้ีจนไดผ้ลอยำ่งไม่น่ำเช่ือ 

เม่ือท่ำนเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรเยีย่มเยยีนแลว้ เรำก็พร้อมท่ีจะพิจำรณำดูกิบำงประกำร
เก่ียวกบักำรเยีย่มเยยีนน้ี กิส ำคญัขอ้แรก ท่ำนจะตอ้งระลึกเสมอวำ่ กำรเยีย่มเยยีน เป็นงำนฝ่ำยวญิญำณ
จิต ก่อนท่ีท่ำนจะออกไปเยีย่มเยยีน จงสงบใจอธิษฐำนดว้ยควำมจริงใจสักครู่หน่ึง ทูลขอใหพ้ระเจำ้ทรง
น ำ ขอใหพ้ระองคป์ระทำนสติปัญญำใหท้่ำน ใชท้่ำนให้น ำพระพรไปสู่คนอ่ืน ๆ  

จงใหค้วำมคิดท่ีวำ่ ท่ำนก ำลงัท ำงำนฝ่ำยวญิญำณจิต ฝังแน่นอยูใ่นจิตใจของท่ำน ขณะท่ีท่ำนเขำ้
ไปเยีย่มในบำ้นของคริสตสมำชิก จงพยำยำมเบนกำรสนทนำไปสู่เร่ืองรำวเก่ียวกบัวญิญำณจิต เช่น กำร
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นมสักำรภำยในครอบครัว กำรรักซ่ึงกนัและกนักำรเช่ือฟังของเด็กท่ีมีต่อผูใ้หญ่และบิดำมำรดำ พยำยำม
หำโอกำสอ่ำนพระธรรมท่ีเหมำะสมสักตอนหน่ึง ใหค้นในครอบครัวของสมำชิกฟัง แลว้จบลงดว้ยกำร
อธิษฐำนเผื่อสมำชิกทุกคนในครอบครัว จงใหก้ำรเยีย่มเยยีนของท่ำนสร้ำงควำมประทบัใจใหแ้ก่
ครอบครัวนั้น ใหเ้ขำรู้สึกวำ่มีคนของพระเจำ้ไดม้ำเยีย่มเยยีนเขำ 

อยำ่ใชเ้วลำนำนเกินไป ส ำหรับเยีย่มเยยีนแต่ละครอบครัวระยะเวลำยำวหรือสั้นของกำรเยีย่ม
เยยีนนั้นควรจะเปล่ียนแปลงไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัยรรยำกำศภำยในครอบครัวท่ีท่ำนก ำลงัเยี่ยม ช่วงเวลำท่ี
ท่ำนมิไดม้ำเยีย่ม เร่ืองท่ีสนทนำ และเวลำจ ำกดัของท่ำนส ำหรับครอบครัวท่ีไปมำหำสู่กนัไดบ้่อย ๆ กำร
เยีย่มเยยีนยีสิ่บนำทีก็ควระเพียงพอ ส่วนบำ้นซ่ึงอยูใ่นระยะทำงไกล ซ่ึงท่ำนมิอำจไปเยีย่มบ่อยนกั ท่ำน
อำจใชเ้วลำหน่ึงชัว่โมงในกำรเยีย่มเยยีนเขำในกำรเยีย่มเยียนทุกคร้ัง จงอยำ่แสดงให้เจำ้ของบำ้นเห็นวำ่ 
ท่ำนรีบร้อน อยำกจะรีบจำกไป ไม่วำ่จะเป็นกำรเยีย่มเยยีนสิบหำ้นำทีหรือหน่ึงชัว่โมง จงอุทิศเวลำนั้น
ใหแ้ก่ครอบครัวท่ีท่ำนก ำลงัเยีย่ม เพรำะท่ำนไปท่ีนั้นก็เพื่อช่วยเหลือเขำ  

ท่ำนควรวำงระเบียบในกำรเยี่ยมเยยีนใหดี้ เพื่อวำ่ท่ำนจะสำมำรถเยีย่มเยยีนสมำชิกไดอ้ยำ่ง
ทัว่ถึง และเท่ำเทียมกนัท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นได ้ ครอบครัวของนำยผวนไม่พอใจ หำกท่ำนเยีย่มเยยีน
ครอบครัวของนำยวลัลภ มำกกวำ่เยีย่มเยยีนครอบครัวของเขำ แน่นอนทีเดียวท่ำนอำจไม่สำมำรถไป
เยีย่มผูส้นใจมำร่วมประชุมซ่ึงอยูใ่นระยะทำงไกล ไดบ้่อยคร้ังเท่ำกบัเยีย่มเยยีนสมำชิกของท่ำนเอง 
อยำ่งไรก็ตำม จงพยำยำมรักษำควำมยติุธรรมท่ีสุดในกำรเยีย่มเยยีน หำกมีคนถำมท่ำนดว้ยควำมสนใจวำ่ 
ท ำไมจึงไม่ไดไ้ปเยีย่มเขำบ่อยคร้ังเท่ำท่ีควร จงพร้อมท่ีจะใหเ้หตุผลท่ีถูกตอ้ง 

จงอยำ่เยีย่มเยยีนครอบครัวใด หำกสำมีหรือหวัหนำ้ครอบครัวนั้นไม่อยูบ่ำ้น เพรำะประกำรแรก 
สำมีควรจะไดรั้บกำรเยีย่มเยยีนเช่นเดียวกบัภรรยำ ประกำรท่ีสอง เพื่อหลีกเล่ียงส่ิงชัว่ร้ำยซ่ึงอำจเกิดข้ึน
ในสถำนท่ีทุกแห่ง มีคนชอบนินทำศิษยำภิบำลเสมอจงอยำ่ใหโ้อกำสแก่ผูใ้ดท่ีจะนินทำท่ำนได ้ ถำ้ท่ำน
จ ำเป็นตอ้งไปเยีย่มเยยีนครอบครัวของเขำขณะท่ีสำมีในครอบครัวนั้นไม่อยู ่ก็จงพำภรรยำของท่ำนดว้ย 

จงรู้จกักำละเทศะ และจรรยำมำรยำทท่ีดี อยำ่เยีย่มเยยีนในเวลำรับประทำนอำหำร หำกเจำ้ของ
บำ้นไม่ตอ้นรับท่ำนใหเ้ขำ้ไปในบำ้น จงกล่ำวลำอยำ่งสุภำพแลว้กลบัไป หำกท่ำนพบวำ่บำ้นท่ีท่ำนตั้งใจ
จะเยีย่ม มีแขกอ่ืน ๆ อยูแ่ลว้ หรือเจำ้ของบำ้นมีธุระยุง่มำก จงผำ่นบำ้นนั้นไปเสีย ถำ้เขำเห็นท่ำนก่อน จง
กล่ำวทกัทำยเพียงสั้น ๆ เท่ำนั้น แลว้รีบจำกไป ถำ้เจำ้ของบำ้นรู้ควำมประสงคข์องท่ำน วำ่ท่ำนตอ้งกำร
มำเยีย่มเยยีนเขำ และขอร้องให้ท่ำนอยูต่่อไป ทั้ง ๆ ท่ีมีแขกหรืองำนยุง่แลว้ จงกล่ำวขอบคุณและขอโทษ
เขำ บอกวำ่จะกลบัมำเยีย่มเยยีนใหม่ในวนัและเวลำอ่ืน หำกเจำ้ของบำ้นคะย ั้นคะยอใหท้่ำนเขำ้ไปใน
บำ้นจนได ้ จงเขำ้ไปตำมค ำเชิญ แต่อยูเ่พียงครู่เดียวเท่ำนั้น และสัญญำกบัเขำวำ่ จะกลบัมำเยีย่มใหม่ใน
วนัหนำ้ 



 27 

ศิษยำภิบำลบำงคน บอกใหส้มำชิกทรำบล่วงหนำ้ ก่อนท่ีจะไปเยีย่ม เพื่อวำ่สมำชิกจะจดัเวลำได้
อยำ่งถูกตอ้งหำกศิษยำภิบำลบอกล่วงหนำ้เช่นน้ี เขำก็ควรรักษำค ำสัญญำของเขำ ไม่วำ่แผนกำรของท่ำน
จะเป็นอยำ่งไร เม่ือท่ำนไดรั้บประสบกำรณ์เพิ่มข้ึนแลว้ท่ำนจะรู้วำ่ เวลำไหนเป็นเวลำท่ีเหมำะท่ีสุด 
ส ำหรับเยีย่มเยยีนครอบครัวใด 

กฎส ำคญัอีกขอ้หน่ึง ซ่ึงเรำจะมองขำ้มไม่ได ้ คือ จงพยำยำมท่ีสุดท่ีจะแสดงใหค้รอบครัวท่ีท่ำน
ไปเยีย่ม ทรำบวำ่ เขำไม่จ  ำเป็นตอ้งส้ินเปลืองเงินเพื่อซ้ือเคร่ืองด่ืม หรืออำหำรมำตอ้นรับท่ำนโดยเฉพำะ
อยำ่งยิง่ครอบครัวท่ียำกจน ชำวอำเซียเกือบทุกคนมีน ้ ำใจกวำ้งขวำงในกำรรับรองแขก หำกท่ำนให้
โอกำสแก่เขำเขำจะตอ้งใชเ้งินซ่ึงจ ำเป็นส ำหรับส่ิงส ำคญัอ่ืน ๆ ไปซ้ือเคร่ืองด่ืมหรืออำหำรมำรับรอง
ท่ำน ซ่ึงส่ิงเหล่ำน้ีมิใช่ของจ ำเป็นเลย อน่ึงท่ำนเองก็คงไม่อยำกไดช่ื้อวำ่ เป็นคนมกัมำกในกำรกินและ
กำรด่ืมดว้ย จงให้ผูท่ี้ท่ำนไปเยีย่มรู้วำ่ ท่ำนมำเพื่อรับใชเ้ขำ มิใช่ใหเ้ขำรับใชท้่ำน 

เรำไดก้ล่ำวถึงกิทัว่ ๆ ไปของกำรเยีย่มเยยีนแลว้ ต่อไปจะกล่ำวอยำ่งสั้นวำ่ ๆ ถึงคนท่ีเรำควร
ไปเยีย่ม มีคนสองประเภทท่ีเรำตอ้งสนใจเป็นพิเศษ คือ คนป่วย และคนท่ีขำดกำรติดต่อกบัสังคม
ภำยนอก คนทั้งสองประเภทน้ี ถูกแยกออกจำกสังคมอยำ่งน่ำเห็นใจท่ีสุด 

คนป่วยบำงรำยอำจมีอำกำรหนกัมำก แมแ้ต่กำรเยีย่มเยยีนเพียงสั้น ๆ ก็เป็นท่ีรบกวนแก่เขำ ฉะ
นั้นศิษยำภิบำลจึงควรใชดุ้ลยพินิจดว้ยวำ่ เขำควรเยีย่มคนป่วยเวลำไหนและใชเ้วลำนำนเท่ำไร จึงจะ
เหมำะสม เพื่อวำ่กำรเยีย่มของท่ำนจะไม่กลบักลำยเป็นกำรรบกวนเขำระหวำ่งท่ีเยีย่มคนป่วยนั้น ท่ำน
อำจทกัทำยเขำดว้ยค ำพดูท่ีก่อใหเ้กิดควำมยนิดี อ่ำนพระธรรมสักขอ้หรือสองขอ้ และอธิษฐำนสั้น ๆ 
เพื่อสุขภำพทั้งทำงร่ำงกำยและวญิญำณจิตของเขำ ขอ้แนะน ำท่ีวำ่จงอยำ่แสดงควำมรีบร้อน ยงัคงใชไ้ดดี้ 
แมแ้ต่กรณีกำรเยีย่มคนป่วยน้ี 

คนประเภทท่ีขำดกำรติดต่อกบัสังคมภำยนอก อำจเน่ืองจำกควำมทุพพลภำพของร่ำงกำย เช่น 
เป็นง่อย ตำบอด หรือเน่ืองจำกสังขำรร่วงโรย ไม่อำจไปไหนมำไหนได ้ หรือเน่ืองจำกเกิดเหตุอนัน่ำ
เศร้ำใจข้ึน จนเขำตอ้งเก็บตวั ไม่อยำกสังคมกบัคนภำยนอก คนชนิดน้ีอำจจะมีสุขภำพดี และเขำอยำกจะ
ใหท้่ำนไปเยีย่มเขำบ่อยท่ีสุดเท่ำท่ีท่ำนจะไปได ้ ขณะท่ีไปเยีย่มจงจินตนำกำรถึงควำมรู้สึกของเขำ และ
ปิิบติัต่อเขำอยำ่งสมควรท่ีสุด จงระลึกวำ่ อำจจะเป็นท่ำนคนเดียวเท่ำนั้น จำกสังคมภำยนอก ท่ีสำมำรถ
ช่วยเหลือเขำทำงดำ้นวิญญำณจิต อยำ่ปิิเสธกำรช่วยเหลือใด ๆ ท่ีท่ำนสำมำรถช่วยได ้

ขอใหเ้รำสรุปบทเรียนน้ี ดว้ยขอ้พระธรรมท่ีคริสเตียนส่วนมำกคุน้เคย และมีควำมหมำยลึกซ้ึง
แก่ผูท่ี้ออกไปเยีย่มเยยีนขอ้ควำมน้ีกล่ำววำ่  

“เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริงวำ่ ซ่ึงท่ำนไดก้ระท ำแก่ผูเ้ล็กนอ้ยท่ีสุดคนหน่ึง ในพวกพี่นอ้ง
ของเรำน้ี ก็เหมือนท่ำนไดก้ระท ำแก่เรำดว้ย” (มทัธิว 25:40) 
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บทที ่6 ผู้ชายในคริสตจักร 

บทน้ี จะกล่ำวถึงเร่ืองส ำคญัสองเร่ือง คือ กำรน ำผูช้ำยมำสู่พระเจำ้ และกำรเกณฑค์นอ่ืน ๆ มำ
ช่วยงำนของพระเจำ้เพรำะงำนทั้งสองอยำ่งน้ี ควรกระท ำควบคู่กนัไป 

จงมองดูท่ีประชุมทัว่ ๆ ไปของคริสตจกัร และคำดคะเนดูอตัรำส่วนของผูช้ำยท่ีมำร่วมประชุม 
ท่ำนจะรู้สึกเศร้ำใจไม่นอ้ยท่ีเห็นมีผูช้ำยนอ้ยกวำ่ผูห้ญิงในคริสตจกัร เกือบทุกแห่ง ในคริสตจกัรบำง
แห่งเกือบจะไม่มีผูช้ำยเลย 

ท ำไมจึงเป็นกำรง่ำยท่ีจะน ำสตรีมำเช่ือพระเจำ้ แต่เป็นกำรยำกเหลือเกินท่ีจะน ำบุรุษมำเช่ือ
พระองค ์และยิง่เป็นกำรยำกท่ีจะท ำใหเ้ขำเป็นสมำชิกท่ีซ่ือสัตยข์องคริสตจกัร 

สำเหตุประกำรหน่ึง ก็เน่ืองจำกศำสนำคริสตข์องเรำสอนถึงเร่ืองท่ีเหนือธรรมชำติ ผูช้ำยโดยทัว่ 
ๆ ไป เป็นผูเ้นน้หนกัในเร่ืองเหตุผล แต่อำจำรยเ์ปำโลกล่ำววำ่ สติปัญญำมนุษยไ์ม่อำจเขำ้ใจเร่ืองลึกลบั
ของพระเจำ้ได ้ (ดู 1 โครินธ์ 1: 22, 27-29, 2:14) กำรท่ีจะเขำ้ใจเร่ืองของพระเจำ้นั้น จะตอ้งสังเกตดว้ย
วญิญำณจิต (2:14) ผูช้ำยอยำกจะแสวงหำควำมจริงของพระเจำ้ดว้ยสติปัญญำของเขำเอง จึงไม่สำมำรถ
พบพระเจำ้ได ้แลว้พวกเขำก็คิดวำ่ เร่ืองเก่ียวกบัพระเจำ้เป็นเร่ืองโง่ ๆ มีแต่ฤทธ์ิอ ำนำจของพระวิญญำณ
บริสุทธ์ิเท่ำนั้น ท่ีสำมำรถท ำใหม้นุษยเ์ขำ้ใจเร่ืองรำวของพระคริสตไ์ด ้

นอกจำกควำมสงสัย ซ่ึงเป็นสำเหตุทัว่ ๆ ไป ท่ีท ำใหผู้ช้ำยไม่อยำกมำโบสถห์รือเป็นคริสเตียน 
แลว้ ศิษยำภิบำลเองก็อำจเป็นอุปสรรคส ำคญัดว้ย 

บำงคร้ัง ศิษยำภิบำลเป็น “คนโปรด” ของสตรี แทนท่ีจะเป็นคนโปรดของบุรุษ เพรำะเขำท ำตน
เหมือนกบัสตรี จนผูช้ำยในทอ้งถ่ินหมดควำมสนใจในตวัเรำ ผูช้ำยชอบเพื่อนผูช้ำยท่ีเป็นชำยเตม็ตวั 
หำกกำรศึกษำอยำ่งหนกัหน่วงของท่ำน ท ำใหล้กัษณะผูช้ำยของท่ำนเส่ือมคลำยลง จงรีบหำทำงแกไ้ป
เสีย พยำยำมหำเวลำเล่นกีฬำกบัเยำวชน และร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงตอ้งออกก ำลงักำย เพื่อท่ำนจะ
กลบัคืนมำสู่ลกัษณะผูช้ำยอยำ่งสมบูรณ์อีกคร้ังหน่ึง 

มีบ่อยคร้ังท่ีศิษยำภิบำล ท ำตนใหเ้ป็นท่ีชอบพอของสตรีมำกกวำ่ใหเ้ป็นท่ีชอบพอของบุรุษ โดย
ท่ีศิษยำภิบำลเองก็มิไดต้ั้งใจใหเ้ป็นเช่นน้ีเลย ควำมผิดพลำดเช่นน้ีเกิดข้ึนไดง่้ำย ๆ เพรำะเหตุกำรณ์ต่ำง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึน ท ำใหท้่ำนเป็นเช่นนั้นโดยไม่รู้ตวั เช่น เม่ือท่ำนไปเยีย่มเยยีน จะพบวำ่ ผูท่ี้อยูท่ี่บำ้นมกัจะ
เป็นสตรี สตรีมกัจะบอกปัญหำต่ำง ๆ ใหศิ้ษยำภิบำล และอยำกจะไดรั้บค ำแนะน ำจำกศิษยำภิบำล หำก
ท่ำนบงัเอิญเร่ิมท ำงำนในคริสตจกัรท่ีมีสตรีเป็นส่วนมำก ท่ำนจะตอ้งพบกบักำรทดลองอยำ่งใหญ่หลวง 
เช่นน้ี ผูท่ี้เป็นสำมีของสตรีเหล่ำน้ี อำจไม่ขดัขวำงท่ำน หำกท่ำนช่วยภรรยำของเขำทำงฝ่ำยวญิญำณจิต 
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ดว้ยควำมบริสุทธ์ิใจพวกเขำอำจจะมีควำมยนิดีเสียดว้ยซ ้ ำ ท่ีท่ำนเอำใจใส่ต่อเพศอ่อนแอ แต่ท่ำนจะไม่
สำมำรถน ำใหผู้ช้ำยมำเช่ือพระเยซูคริสตด์ว้ยวธีิเดียวกบัท่ีท่ำนน ำสตรีมำเช่ือพระองค ์

ฉะนั้น จงเอำใจใส่จดจ่อต่อผูช้ำย ผกูมิตรกบัเขำ แสดงควำมสนใจอยำ่งแทจ้ริงต่อเขำ คุยกบัเขำ 
เก่ียวกบั ธุระกิจกำรงำน หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีดี ซ่ึงเขำสนใจเป็นพิเศษ เม่ือจะไปเยีย่มเยยีนครอบครัวใด 
จงไปเยีย่มเยยีน ในเวลำท่ีพวกผูช้ำยอยูบ่ำ้น จงอธิษฐำนเผื่อผูช้ำย ทูลของพระเจำ้ใหป้ระทำนผูช้ำยเป็น
ก ำลงัในคริสตจกัรของท่ำน ศิษยำภิบำลคนหน่ึงไดอ้ธิษฐำนอยำ่งจริงจงั ขอพระเจำ้ทรงประทำนให้
คริสตจกัรของเขำมีผูช้ำยเพิ่มข้ึนสิบสองคน ต่อมำเขำเป็นพยำนวำ่ ไม่เพียงแต่พระเจำ้ทรงตอบค ำ
อธิษฐำนของเขำเท่ำนั้น ชำยทั้งสิบสองคน ยงัไดก้ลำยเป็น “กระดูกสันหลงั” ของคริสตจกัรในทอ้งถ่ิน
นั้นอีกดว้ย 

คริสตจกัรบำงแห่ง เฉ่ือยชำทำงดำ้นวญิญำณจิต ไม่อำจดึงดูดควำมสนใจของผูช้ำยไดแ้มแ้ต่
นอ้ย หำกกำรนมสักำรในคริสตจกัรเป็นเพียงพิธีกำรเท่ำนั้น ผูช้ำยจะรู้สึกไดท้นัที และจะเบ่ือหน่ำยต่อ
กำรนมสักำรเช่นนั้น เพรำะเป็นกำรนมสักำรท่ีไม่ช่วยใหเ้ห็นฤทธ์ิเดชอ ำนำจของพระเจำ้ หำกท่ำนไม่
อยำกเห็นคริสตจกัรของท่ำน มีสภำพเหมือนสโมสรสังคม ท่ำนก็จ  ำเป็นตอ้งใชเ้วลำวำงโครงกำร 
ปรับปรุงใหค้ริสตจกัรมีมำตรฐำนดีทำงดำ้นวญิญำณจิต เพื่อผูช้ำยจะไดย้นิดีมำร่วมประชุมท่ีคริสตจกัร
ของท่ำน เม่ือสองสำมร้อยปีล่วงมำแลว้ นกัศำสนศำสตร์คนหน่ึงใหค้  ำแนะน ำวำ่ วธีิท่ีง่ำย ๆ ซ่ึงจะช่วย
ใหเ้กิดกำรฟ้ืนฟูจิตใจข้ึนใหม่คือ ใชช้อลค์เขียนวงกลมวงหน่ึงบนพื้น แลว้คุกเข่ำลงในวงกลมนั้น 
สัญญำกบัพระเจำ้วำ่ ท่ำนจะไม่ลุกข้ึนออกจำกวงกลมไปจนกวำ่พระเจำ้จะทรงฟ้ืนฟูจิตวญิญำณของท่ำน
ทุกอยำ่ง ตำมท่ีพระองคเ์ห็นสมควร ค ำแนะน ำน้ีเคยใชไ้ดผ้ล และยงัใชไ้ดผ้ลอยู ่

มีคริสตจกัรนอ้ยแห่ง ท่ีสมำชิกมีชีวติฝ่ำยวญิญำณจิตสูงกวำ่ศิษยำบำล อยำ่งไรก็ตำมควำมร้อน
รนของคริสเตียนติดต่อกนัได ้หำกศิษยำภิบำลร้อนรนประดุจไฟท่ีคุอยู ่ ในไม่ชำ้ไม่นำนสมำชิกก็จะร้อน
รนไปดว้ย นกัประกำศข่ำวประเสริฐมีช่ือเสียงหลำยท่ำน เช่น เวสเล่ย ์ ไวท้ฟิ์ลต ์ สเปอร์เจ้ียน ฟินน่ี ไม่
เคยประสบควำมยำกล ำบำกในกำรดึงดูดคน มำฟังกำรเทศนำเลย เพรำะคนทั้งหลำยรู้วำ่ จะไดรั้บพระ
พระพรทำงดำ้นวญิญำญจิต อยำ่งแทจ้ริง จำกกำรร่วมประชุมซ่ึงผูรั้บใชพ้ระเจำ้เหล่ำน้ีจดัข้ึน 

สำเหตุส ำคญัอีกอยำ่งหน่ึง ท่ีท ำใหผู้ช้ำยไม่อยำกมำโบสถคื์อ คริสตจกัรมิไดม้อบหนำ้ท่ีใด ๆ
ใหแ้ก่เขำ ผูช้ำยโดยทัว่ไป ไม่อยำกนัง่หรือยนืเฉย ๆ โดยไม่ไดท้  ำอะไรเลย พวกเขำอยำกจะท ำอะไร
บำงอยำ่งซ่ึงพอท่ีเขำจะท ำได ้ เขำรู้สึกดีใจ และพึงพอใจ เม่ือมีหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งรับผดิชอบ จึงไม่เป็นท่ีน่ำ
แปลกใจอะไร ท่ีพวกเขำขำดควำมสนใจต่อกำรมำโบสถ ์เม่ือคริสตจกัรไม่จดัหนำ้ท่ีอนัใดให ้ทั้ง ๆ ท่ีเขำ
มำร่วมประชุมเป็นเวลำนำนแลว้ 
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ควำมจริง คริสตจกัรตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกผูช้ำยเพื่อใหทุ้่นค่ำใชจ่้ำยของคริสตจกัร ซ่ึงตรง
กบัควำมประสงคข์องผูช้ำยท่ีอยำกช่วยเหลือคริสตจกัร ศิษยำภิบำลท่ีท ำงำนทุกอยำ่งเพียงคนเดียว เป็น
ดุจวงดนตรีท่ีมีนกัดนตรีเพียงคนเดียว คนท่ีมำร่วมประชุมอำจจะมำดว้ยควำมอยำกรู้อยำกเห็น แต่
หลงัจำกกำรประชุมแลว้ เขำก็อดพดูในใจไม่ไดว้ำ่ “ถำ้ศิษยำภิบำลคนน้ีรู้จกัแบ่งหนำ้ท่ีใหค้นอ่ืนท ำบำ้ง 
กำรประชุมจะดีกวำ่น้ีไม่นอ้ย” 

เป็นไปไม่ได ้ ท่ีศิษยำภิบำลจะมีพรสวรรค ์ ควำมรู้ควำมช ำนำญ สำมำรถกระท ำทุกอยำ่งใน
โบสถไ์ดด้ว้ยตวัเองคนเดียวเช่นกำรเล่นออร์แกน กำรน ำร้องเพลง และกำรร้องเด่ียว กำรผำ่นถุงถวำย
ทรัพย ์และกำรควบคุมดูแลโรงเรียนรวีวำรศึกษำ ศิษยำภิบำลท่ีฉลำด จะมอบหนำ้ท่ีใหค้นอ่ืนรับผิดชอบ 
มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะมำกได ้เม่ือเหล่ำอคัสำวกเห็นวำ่ พวกเขำก ำลงัจะถูกผกูมดัโดยธุรกิจหลำยอยำ่ง จนเป็น
อุปสรรคต่อกำรรับใชพ้ระเจำ้ทำงดำ้นวญิญำณจิต เขำทั้งหลำยจึงเสนอใหมี้กำรเลือกผูช่้วยข้ึน เพื่อวำ่
พวกเขำจะสำมำรถเอำใจจดจ่อต่อกำร อธิษฐำนและกำรสั่งสอนพระโอวำทเสมอไป” (กิจกำร 6:2-4) ถำ้
ท่ำนปิิบติัตำมเหล่ำสำวก ท่ำนไม่เพียงแต่สำมำรถหลุดพน้จำกกำรผกูมดัโดยงำนท่ีท่ำนไม่จ  ำเป็นท่ี
จะตอ้งท ำ และสำมำรถท ำงำนอ่ืน ๆ ซ่ึงท่ำนควรจะท ำแลว้ ท่ำนยงัจะช่วยผูช้ำยในคริสตจกัรของท่ำน ให้
มีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในรำยกำรต่ำง ๆ ดว้ย 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดก้ล่ำวถึงต ำแหน่งผูน้ ำ สองต ำแหน่ง ซ่ึงผูช้ำยสำมำรถรับผิดชอบได ้
คือ ต ำแหน่งผูป้กครองและมคันำยก 

ดูเหมือนวำ่ในคริสตจกัรสมยัแรก ต ำแหน่งผูป้กครองเป็นต ำแหน่งท่ีสูงและส ำคญัทำงดำ้น
วญิญำณจิตมำกค ำวำ่ “ผูป้กครอง” ก็บ่งใหท้รำบอยำ่งชดัเจนในตวัแลว้วำ่ หมำยถึงคนท่ีเป็นผูใ้หญ่แลว้
ทำงฝ่ำยวญิญำณจิต ผูท่ี้รับต ำแหน่งน้ี จึงตอ้งมีคุณสมบติัดีพร้อม ทั้งในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั และ
ค ำพดูของเขำ แมค้ริสตจกัรหลำยแห่งไดใ้หค้วำมหมำยแตกต่ำงกนั เก่ียกบัหนำ้ท่ีของ เจำ้อธิกำรและ
ผูป้กครอง ซ่ึงกล่ำวไวใ้นพระคริสตธรรมใหม่ แต่จำกกำรเปรียบเทียบ พระธรรม (กิจกำร 30:17 และ 28 
ท ำใหเ้ห็นวำ่ เจำ้อธิกำรและผูป้กครองเป็นต ำแหน่งและหนำ้ท่ีอยำ่งเดียวกนั อำจำรยเ์ปำโลไดใ้ห้
ค  ำแนะน ำตกัเตือนแก่เจำ้อธิกำรหรือผูป้กครองไวใ้น 1 ทิโมธี 3:2-7 หลำยอยำ่ง ค ำเตือนสอนเหล่ำน้ี แม้
จะเขม้งวด และปิิบติัตำมไม่ง่ำยนกั แต่ท่ำนไม่ควรมองขำ้มขอ้หน่ึงขอ้ใด 

มคันำยกมีหนำ้ท่ีส ำคญั เก่ียวกบักำรรักษำทรัพยสิ์น และธุรกำรของคริสตจกัร แต่จำกเหตุกำรณ์
บนัทึกเก่ียวกบั สะเตฟำโน ซ่ึงเป็นมคันำยกรุ่นแรกคนหน่ึงในประวติัศำสตร์คริสตจกัรบอกใหเ้รำทรำบ
วำ่ มคันำยกก็เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัทำงดำ้นวิญญำณจิตพร้อมเช่นเดียวกบัผูป้กครอง อำจำรยเ์ปำโลก็ได้
กล่ำวถึงคุณสมบติัและหนำ้ท่ีส ำคญัของมคันำยกไวใ้น 1ทิโมธี 3:8-13 
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นอกจำกต ำแหน่งผูป้กครองและมคันำยำแลว้ ยงัมีต ำแหน่งปิิคม ซ่ึงมีควำมส ำคญัต่อ
คริสตจกัรมำก ผูท่ี้ท  ำหนำ้ท่ีปิิคมน้ี อำจเลือกมำจำกผูป้กครองหรือมคันำยก หรือแต่งตั้งข้ึนก็ไดท้ั้งน้ี
ยอ่มแลว้แต่ควำมตอ้งกำรของสมำชิกคริสตจกัร และจ ำนวนผูช้ำย ซ่ึงสำมำรถช่วยงำนทำงดำ้นน้ี ส่วน
หนำ้ท่ีและคุณสมบติัของปิิคมนั้น เรำไดก้ล่ำวเป็นพิเศษแลว้ในบทท่ี 3 

ผูช้ำยยงัสำมำรถช่วยเหลือทำงดำ้นดนตรีของคริสตจกัรดว้ย หำกท่ำนผูเ้ป็นศิษยำภิบำลรู้สึกวำ่ 
ท่ำนมีควำมสำมำรถไม่เพียงพอ ในกำรน ำร้องเพลงในคริสตจกัร และพบชำยคนใด ท่ีมีช่ือเสียงดี มี
ควำมสำมำรถในดำ้นน้ี ท่ำนก็ควรมอบต ำแหน่งกำรน ำเพลงน้ีใหแ้ก่เขำ เพื่อวำ่เขำจะไดเ้ป็นประโยชน์
แก่คริสตจกัร แก่ผูช้ำยอ่ืน ๆ และแก่ท่ำนเองดว้ย 

หำกเป็นไปได ้ คริสตจกัรควรจดัประชุมพิเศษบำงอยำ่งส ำหรับผูช้ำย หำกจดัเป็นประจ ำไม่ได้
อยำ่งนอ้ยท่ีสุดก็ควรจดัใหมี้ข้ึนเป็นคร้ังเป็นครำว เช่น กำรจดัประชุมอธิษฐำนส ำหรับผูช้ำยอำทิตยล์ะ
คร้ัง กำรประชุมสังสรรคข์องผูช้ำย เดือนละคร้ัง เป็นตน้ กำรประชุมเหล่ำน้ีจะเร้ำใจผูช้ำย และเป็น
เคร่ืองมืออยำ่งหน่ึงท่ีสำมำรถชกัจูงใหค้นภำยนอกมำโบสถไ์ด ้ ท่ำนอำจเชิญชวนผูช้ำยท่ีไม่อยำกมำร่วม
ประชุมอธิษฐำน และไม่อยำกมำร่วมประชุมนมสักำรในโบสถ ์ใหม้ำร่วมประชุมสังสรรคร์ะหวำ่งผูช้ำย
ดว้ยกนัโดยไม่ยำกนกั เม่ือเขำยนิดีมำร่วมในกำรประชุมพิเศษของผูช้ำยก็เป็นกำรง่ำยท่ีจะชวนเขำให้
ร่วมประชุมนมสักำรในโบสถใ์นโอกำสต่อไป เพื่อวำ่เขำจะไดย้นิพระกิตติคุณ และไดรั้บควำมรอด 

นอกจำกนั้นผูช้ำยยงัสำมำรถช่วยเหลือในดำ้นประกำศพระกิตติคุณ ในคริสตจกัรบำงแห่งพวก
ผูช้ำยออกไปเยีย่มเยยีนผูช้ำยอ่ืน ๆ ในบ่ำยวนัอำทิตย ์ เพื่อเป็นพยำน และน ำเขำมำเช่ือองคพ์ระเยซูครสิต ์
ผูช้ำยบำงคนมีพรสวรรคท์ำงดำ้นดนตรีสำมำรถช่วยในกำรประชุมประกำศพระกิตติคุณได ้ โดยเล่น
ดนตรีร้องเพลงพิเศษ และเป็นพยำน 

เม่ือไดม้อบหนำ้ท่ีส ำคญัเหล่ำน้ีใหแ้ก่ผูช้ำยแลว้ ศิษยำภิบำลควรจะควบคุมดูแลอยูเ่บ้ืองหลงั 
อธิบำยใหพ้วกเขำทรำบวำ่กิจกรรมและหนำ้ท่ีซ่ึงพวกเขำก ำลงักระท ำอยูน่ั้น เป็นงำนส่วนหน่ึงของ
คริสตจกัร พวกเขำจึงตอ้งท ำตำมกฎวนิยัของคริสตจกัรและยอมอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมดูแลของ
คริสตจกัรหำกท่ำนปิิบติัต่อผูช้ำยเหล่ำน้ีดว้ยควำมสุภำพ และโดยใชส้ติสัมปชญัญะจำกพระเจำ้ ผูช้ำย
เหล่ำน้ีจะมีควำมไวว้ำงใจในท่ำน จะยนิดีเปิดเผยควำมลบัส่วนตวัของเขำ และขอค ำแนะน ำจำกท่ำน เม่ือ
เขำมีควำมจ ำเป็น ท่ำนเองอำจไม่สำมำรถร่วมประชุมท่ีผูช้ำยเหล่ำน้ีจดัข้ึนทุกคร้ังได ้ และท่ำนก็ไม่ควร
คิดวำ่ ท่ำนจ ำเป็นตอ้งร่วมประชุมกบัผูช้ำยเหล่ำน้ีทุกคร้ัง แต่อยำ่งไรก็ตำม ท่ำนจ ำเป็นตอ้งใหค้วำม
สนใจต่อกำรประชุมต่ำง ๆ ของผูช้ำยอยำ่งเพียงพอ เพื่อจะทรำบถึงควำมเคล่ือนไหว และควำมเป็นไป
ต่ำง ๆ ของกลุ่มผูช้ำยและเพื่อผูช้ำยเหล่ำนั้นจะไดท้รำบวำ่ ท่ำนสนใจในพวกเขำ และกิจกรรมของพวก
เขำอยำ่งแทจ้ริง 
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หำกท่ำนปิิบติัตำมขอ้แนะน ำต่ำง ๆ ท่ีเสนอมำน้ี ไม่ชำ้นกั ท่ำนจะพบกวำ่ ในท่ีประชุมของ
ท่ำนมีผูช้ำยไม่นอ้ยกวำ่ผูห้ญิงบำงท่ีจ ำนวนผูช้ำยอำจมำกกวำ่ จ  ำนวนผูห้ญิงก็ได ้ แต่ส่วนมำกไม่เป็น
เช่นนั้น เพรำะมีหลกัควำมจริงอยูข่อ้หน่ึงวำ่ เม่ือท่ำนน ำผูช้ำยคนหน่ึงมำเช่ือพระเยซูคริสต ์ก็เท่ำกบัท่ำน
น ำภรรยำของเขำมำเช่ือพระองคใ์นทำงออ้มดว้ย เม่ือเป็นเช่นนั้น จ  ำนวนผูห้ญิงก็จะเพิ่มเป็นสัดส่วน
เท่ำกบัผูช้ำย 

เรำอำจสรุปไดว้ำ่ จงสนใจงำนทำงดำ้นผูช้ำยใหม้ำก เม่ือผูช้ำยในคริสตจกัรมีควำมเช่ือในพระ
เจำ้อยำ่งมัน่คง พวกเขำก็จะเป็นก ำลงัอนัส ำคญัในพระรำชกิจของพระองค ์ เม่ือมีผูช้ำยเป็นจ ำนวนมำก ก็
ไม่เป็นกำรยำกท่ีจะช่วยใหจ้  ำนวนสตรีเพิ่มข้ึนในคริสตจกัรอีกดว้ย 
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บทที ่7 การเทศนา 

ขอใหเ้รำเร่ิมตน้ดว้ยหลกัคณิตศำสตร์ง่ำย ๆ สักขอ้หน่ึงดงัน้ี สมมุติวำ่ ท่ีโบสถข์องท่ำน มีคน
มำร่วมประชุมนมสักำรในเชำ้วนัอำทิตย ์ ประมำณ 100 คน และค ำเทศนำของท่ำนมีควำมยำว 45 นำที 
เอำเวลำของกำรเทศนำ คูณดว้ยจ ำนวนคน 100 คน ท่ำนจะไดผ้ลลพัทเ์ป็น 4,500 นำที หรือ 75 ชัว่โมง
ซ่ึงเป็นเวลำท่ีผูเ้ขำ้ร่วมประชุม ทั้งหมดสละใหแ้ก่กำรฟังเทศน์ถำ้ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมมี 200 คน เวลำ
ทั้งหมดท่ีพวกเขำสละใหแ้ก่กำรฟังเทศน์ ก็จะเป็น 150 ชัว่โมง 

จำกตวัเลขท่ีแสดงให้เห็นน้ี ยอ่มเป็นขอ้ยนืยนัอยำ่งดีวำ่ กำรเทศนำใหค้นของพระเจำ้ฟังในวนั
อำทิตย ์ มีควำมส ำคญัท่ีสุดในบรรดำกิจกำรทั้งหลำยท่ีท่ำนกระท ำตลอดอำทิตย ์ ฉะนั้น ศิษยำภิบำลจึง
ตอ้งเตรียมกำรเทศนำให้ดีท่ีสุดดว้ย 

ในกำรแสดงศิลปวทิยำกำรอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งใชค้วำมช ำนิช ำนำญ กำรเตรียมตวัเป็นส่ิงท่ีส ำคญัยิง่ ใน
กำรเทศนำก็เช่นเดียวกนั จะตอ้งมีกำรเตรียมตวัเป็นอยำ่งดีท่ีสุด ซ่ึงกำรเตรียมตวัจ ำแนกออกไดส้ำม
ประกำร คือ กำรเตรียมตวัโดยทัว่ไป กำรเตรียมตวัอยำ่งเฉพำะเจำะจง และกำรเตรียมตวัฝ่ำยจิตวิญญำณ 

การเตรียมตัวโดยท่ัวไป หมำยถึงกำรรวบรวมหลกัเกณฑจ์ำกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีท่ำนไดป้ระสบ
เห็นมำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรใหค้  ำช้ีแจงหรือแนะน ำ เช่นกำรศึกษำของท่ำน กำรฝึกฝนอบรมใน
โรงเรียนพระคริสตธรรม หรือวทิยำลยัศำสนศำสตร์ต ำรำหนงัสือ หรือนิตยสำรท่ีท่ำนอ่ำน 

การเตรียมตัวอย่างเฉพาะเจาะจง หมำยถึงกำรศึกษำคน้ควำ้ส ำหรับค ำเทศนำ ซ่ึงท่ำนจะเทศน์ใน
ครำวต่อไป รวมทั้งกำรเตรียมตวัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบักำรเทศน์ 

การเตรียมตัวฝ่ายวิญญาณจิต หมำยถึงกำรเตรียมตวัทำงดำ้นจิตใจ เพื่อใหมี้ควำมสัมพนัธ์กบั
พระเจำ้อยำ่งถูกตอ้งและใกลชิ้ด กำรอธิษฐำนเผื่อหวัขอ้และเน้ือเร่ืองท่ีท่ำนจะเทศน์กำรเทศนำมี
จุดมุ่งหมำย เพื่ออบรมสั่งสอน ทำงดำ้นวญิญำณจิต ฉะนั้น กำรเตรียมตวัทำงฝ่ำยวิญญำณจิต จึงเป็น
ประกำรส ำคญัท่ีสุด 

บทต่อไปซ่ึงมีหวัขอ้เร่ืองวำ่ “กำรศึกษำคน้ควำ้ของศิษยำภิบำล” จะกล่ำวถึง กำรเตรียมตวั
โดยทัว่ไปและกำรเตรียมตวัดำ้นวญิญำณจิตเป็นพิเศษ บทน้ีเรำจะกล่ำวเน้ือเร่ืองของค ำเทศนำและวธีิ
เทศนำ 

ก่อนอ่ืนอยำกใหท้่ำนตระหนกัไวว้ำ่ ค  ำเทศนำของท่ำนจะตอ้งมีเน้ือหำท่ีประทบัใจ 
ประกอบดว้ยค ำสอน ซ่ึงไดรั้บกำรดลใจโดยตรงจำกพระเจำ้ หำกค ำเทศนำของท่ำนจืดชืดไม่มีสำระท่ี
น่ำสนใจ ไม่มีค  ำสอนใดจำกพระเจำ้ ก็เป็นกำรไม่สมควร ท่ีจะขอร้องใหท่ี้ประชุมเสียเวลำเป็นอนัมำก 
นัง่ฟังค ำเทศน์ของท่ำน 
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ส่ิงส ำคญัประกำรต่อมำท่ีท่ำนตอ้งทรำบคือ ค ำเทศนำท่ีเหมำะสมท่ีสุดส ำหรับเทศน์ท่ีธรรมำสน์
นั้น คือ ค ำเทศนำท่ีไดรั้บจำกพระเจำ้ แต่น่ำเสียดำยเหลือเกิน นกัเทศน์เป็นจ ำนวนมำกกลบัมองขำ้ม
ควำมส ำคญัขอ้น้ี แมน้กัเทศน์อำจเทศนำสรรหำค ำเทศนำต่ำง ๆ มำเทศน์ไดอ้ยำ่งดียิง่ แต่ถำ้ไม่ไดม้ำจำก
พระเจำ้แลว้ ค ำเทศนำนั้นก็เป็นเพียงปรัชญำชั้นยอดของมนุษยเ์ท่ำนั้นนกัเทศน์หนุ่มท่ีชอบอำศยัแต่หลกั
วชิำกำร และสติปัญญำในกำรเทศน์ อำจจะเทศน์ออกนอกลู่นอกทำง ซ่ึงไม่ตรงกบัควำมจริงท่ีสอนไว้
ในพระคมัภีร์ ส่วนนกัเทศน์รุ่นอำวโุส ซ่ึงชอบอวดอำ้งแต่ประสบกำรณ์ของตวัเองหรือผูอ่ื้น อำจจะเป็น
ผลเสียต่อสำระส ำคญัในกำรเทศน์ไดเ้ช่นกนั กำรเทศนำโดยอำศยัมนัสมองหรือประสบกำรณ์ของมนุษย ์
จะไม่สำมำรถก่อใหเ้กิดควำมอ่ิมเอิบใจทำงดำ้นวิญญำณจิตแก่ผูใ้ดได ้ จงใชป้ระสบกำรณ์ต่ำง ๆ เป็น
ตวัอยำ่ง เพื่อช่วยใหค้วำมจริงท่ีท่ำนสอน เด่นชดัข้ึน แต่จงให้เร่ืองท่ีท่ำนจะเทศน์นั้นมำจำกพระเจำ้
โดยตรง 

เม่ือเน้ือหำส ำคญัของค ำเทศน์นั้นมำจำกพระเจำ้ จึงเป็นธรรมดำท่ีนกัเทศน์จะตอ้งเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ 
เพื่อรับค ำสอนจำกพระองคก่์อน แทจ้ริงพระเจำ้ไดเ้ปิดเผยใหเ้รำทรำบถึงพระประสงคข์องพระองคอ์ยำ่ง
แจ่มชดัแลว้ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ฉะนั้นจงขอใหพ้ระเจำ้ทรงน ำท่ำน และจงแสวงหำน ้ำพระทยัจำก
พระคริสตธรรมคมัภีร์โดยตรง 

สมยัน้ีนกัเทศน์จ ำนวนมำกไดเ้ลิกลม้ กำรเทศนำ แบบอธิบำยเน้ือหำพระคมัภีร์โดยตรง ซ่ึงเอำ
พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นศูนยก์ลำงของค ำสอนทุกอยำ่ง ผูท่ี้ไม่เคยเทศน์โดยวธีิน้ีหรือสลดัทิ้งกำรเทศน์
แบบวธีิน้ี ขอใหท้่ำนลองใชว้ธีิน้ี สักหกเดือนโดยพยำยำมหำค ำสอนทั้งหมดจำกพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
กล่ำวคือท่ำนไม่เพียงแต่ใชข้อ้พระธรรมเป็นขอ้อำ้งอิงเท่ำนั้น หำกแต่ใชเ้ป็นทั้งหวัขอ้ปลีกยอ่ยต่ำง ๆ 
ดว้ย จงเปิดเผยใหท่ี้ประชุมทรำบถึงค ำสอนทุกอยำ่ง ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นพระวจนะของพระเจำ้สอดแทรก
ตวัอยำ่งจำกพระคมัภีร์บำ้ง เพื่อใหค้  ำสอนชดัเจนข้ึนหำกท่ำนเทศน์โดยวธีิน้ีแลว้ปรำกิวำ่ไม่ไดผ้ล 
สมำชิกผูม้ำประชุมไม่สำมำรถน ำมำปิิบติัในชีวติประจ ำวนัได ้กล่ำวคือไม่สำมำรถปรับปรุงชีวติฝ่ำยจิต
วญิญำณของเขำใหดี้ข้ึนได ้ จ ำนวนสมำชิกยงัคงเดิมไม่มีเพิ่มข้ึนเลย กำรถวำยทรัพยสิ์นก็ยงัคงเดิมหรือ
สภำพ ทำงดว้ยวญิญำณจิตทัว่ ๆ ไป ของคริสตจกัรไม่ดีข้ึนเลยท่ำนจึงค่อยเลิกวธีิน้ี แลว้กลบัไปใชว้ธีิเก่ำ
ของท่ำน แต่ผูท่ี้เทศนำโดยวิธีน้ีอยำ่งจริงใจและรู้จกัใช ้ ในทำงท่ีถูกตอ้ง ส่วนมำกจะไม่อยำกเทศนำโดย
วธีิอ่ืน ๆ อีก เพรำะไม่มีอะไรท่ีจะใหค้  ำเทศน์ของท่ำนมีอ ำนำจเท่ำกบัพดูวำ่ “พระเจำ้ตรัสดงัน้ี...” 

เม่ือไดรั้บค ำเทศน์จำกพระเจำ้แลว้ จงพยำยำมสรุปเป็นประโยคท่ีชดัเจนและง่ำย ๆ ประโยค
เดียว ตวัอยำ่งเช่น ถำ้ขอ้พระธรรมท่ีท่ำนจะใชเ้ทศน์ เป็นค ำอุปมำท่ีเก่ียวกบัผูห้วำ่นเมล็ดพืชใน มำระโก 
4:3-20 ท่ำนอำจสรุปค ำสอนทั้งหมดดว้ยประโยคเช่นน้ีวำ่ “กำรท่ีท่ำนจะไดรั้บผลประโยชน์ทำงดำ้น
วญิญำณจิตจำกพระวจนะของพระเจำ้ไดม้ำกเท่ำใดนั้น ข้ึนอยูก่บักำรเตรียมจิตใจของท่ำน เพื่อรับพระ
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วจนะของพระองคเ์พียงใด” ถำ้พระเจำ้ไดท้รงน ำท่ำนให้เทศนำจำก ฮีบรู 7:25 ซ่ึงกล่ำวถึงควำมสำมำรถ
ของพระเจำ้ท่ีจะช่วยใหม้นุษยจ์นถึงท่ีสุด ท่ำนก็อำจสรุปเป็นค ำสอนในประโยคท่ีวำ่ “เรำสำมำรถรับ
ควำมรอดและมีชีวติคริสเตียนท่ีเตม็ไปดว้ยชยัชนะตลอดไปได ้ เพรำะพระเยซูคริสตท์รงอธิษฐำนออ้น
วอนเผือ่เรำในขณะน้ี” 

สมมุติวำ่ ท่ำนไดรั้บค ำเทศนำจำกพระเจำ้ และสรุปค ำเทศน์นั้นไปประโยคท่ีง่ำย ๆ ประโยค
หน่ึงแลว้ ปัญหำต่อไปก็คือท่ำนจะอธิบำยใหค้นอ่ืนเขำ้ใจถึงค ำเทศน์นั้นไดอ้ยำ่งดีท่ีสุดอยำ่งไร 

ก่อนอ่ืน เรำจะตอ้งเขำ้ใจถึงจิตใจของผูร่้วมประชุม โดย “เอำใจใส่เขำมำใส่ใจเรำ” ตลอด
อำทิตยท่ี์ผำ่นมำน้ี ผูม้ำร่วมประชุมต่ำงหมกหมุ่นแต่เร่ืองต่ำง ๆ เก่ียวกบักำรเล้ียงชีพ เช่น กำรดูแลรักษำ
บุตร กำรเอำใจใส่ต่องำนธุระกิจและกำรคำ้ กำรเรียนในโรงเรียน และกำรศึกษำวชิำชีพอ่ืน ๆ แมจ้ะเป็น
ควำมจริงท่ีวำ่ รำยงำนกำรประชุมนมสักำรท่ีดี จะช่วยเตรียมจิตใจของท่ีประชุมใหพ้ร้อมท่ีจะฟังค ำ
เทศนำ แต่ท่ำนก็จ  ำเป็นตอ้งเร่ิมตน้กำรเทศนำของท่ำน ในส่ิงท่ียงัอยูใ่นควำมคิด ควำมทรงจ ำ และควำม
เขำ้ใจของผูฟั้งก่อน แลว้ค่อย ๆ น ำเขำไปสู่ทิพยอ์ำหำรของพระเจำ้ 

ฉะนั้น ค ำน ำหรืออำรัมภบทของกำรเทศนำจึงส ำคญัมำกค ำข้ึนตน้ของท่ำน จะตอ้งเป็นท่ีสนใจ 
และจบัใจของผูฟั้งไดท้นัที กำรท่ีจะเป็นเช่นนั้นได ้ ท่ำนจะตอ้งระมดัระวงัในส่ิงซ่ึงอำจท ำลำยหรือหนั
เหควำมสนใจ จำกเร่ืองท่ีท่ำนจะเทศน์ต่อไปเช่นกำรขยบัแวน่ตำ กำรสั่งน ้ำมูก กำรพลิกหนำ้พระคมัภีร์
จำกตน้จนทำ้ยเล่ม กำรจอ้งดูท่ีเพดำน หรืออริยบทอ่ืน ๆ อีกแมแ้ต่กำรอธิษฐำนก่อนเทศนำ ก็ควรจะ
พิจำรณำวำ่ควรหรือไม่บำงทีกำรกล่ำวอรัมภบท เพื่อชกัจูงควำมสนใจของท่ีประชุมก่อนแลว้จึงอธิษฐำน 
และเทศนำต่อไปตำมล ำดบัอำจไดผ้ลดีกวำ่ 

จงใหป้ระโยคแรกท่ีท่ำนพดู ก่อใหเ้กิดควำมสนใจแก่ท่ีประชุมทนัที ท่ำนอำจจะใชป้ระโยคท่ี
จบัใจ เช่น “ในหกสิบวนิำทีท่ีผำ่นมำน้ี เกำ้สิบชีวติไดสู้ญเสียไปอยำ่งไม่มีวนักลบัคืนคนเหล่ำน้ีจำกไป
อยำ่งไร้ควำมหวงั” หรืออำจเป็นค ำถำมท่ีชวนใหคิ้ด เช่น “ท่ำนเคยปรำรถนำอยำกไดอ้ะไรบำงอยำ่ง ท่ี
เป็นอนัตรำยแก่ท่ำนไหม” หรืออำจเป็นเร่ืองท่ีน่ำสนใจมำกเร่ืองหน่ึงท่ำนจะข้ึนตน้อยำ่งไรก็ตำม อยำ่ให้
ค  ำข้ึนตน้เหล่ำนั้น เป็นกำรฆ่ำเวลำโดยเปล่ำประโยชน์ จงใหป้ระโยคแรก ๆ ทุกประโยคชกัจูงควำม
สนใจท่ีประชุม 

หำกเร่ืองท่ีท่ำนเทศนำนั้นยงัใหม่ต่อท่ีประชุมมำก แมท้่ำนเองจะเทศน์ดว้ยควำมซ่ือสัตยแ์ละ
ควำมบริสุทธ์ิใจ “ท่ีประชุมก็อำจยงัสงสัยในค ำเทศนำของท่ำน เพรำะทุกคนมี “โธมำ จอมสงสัย” อยูใ่น
จิตใจไม่มำกก็นอ้ย ปิิกริยำของมนุษยเ์ก่ียวกบัส่ิงใหม่ ๆ ก็มกัจะเป็น “จงพิสูจน์ใหเ้รำเห็นจริง “เม่ือเป็น
เช่นน้ีท่ำนจะท ำอยำ่งไร 
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ท่ำนอำจพิสูจน์ควำมจริงใหค้นอ่ืนเห็นไดห้ลำยวธีิ แต่แปลกเหลือเกิน ขอ้พิสูจน์ท่ีดีท่ีสุดมกัเป็น
ขอ้พิสูจน์ท่ีใชเ้หตุผลท่ีนอ้ยท่ีสุด เช่น ถำ้ท่ำนตอ้งกำรพิสูจน์ใหเ้ห็นวำ่ นำยหอมท ำทุกอยำ่งได ้ โดยพระ
เยซูคริสตผ์ูท้รงชูก ำลงัเขำ ท่ำนอำจอธิบำยง่ำย ๆ ดงัน้ีวำ่ ถำ้หญำ้ในฟิลิปปินส์มีสีเขียว หญำ้ในสหรัฐมีสี
เขียว หญำ้ในออสเตรเลีย บอร์เนียว และอินเดียต่ำงมีสีเขียวเรำก็เช่ือแน่ไดว้ำ่ หญำ้ในประเทศจีนก็มีสี
เขียวดว้ย ท ำนองเดียวกนั ถำ้เปโตร ยอห์น เปำโล บำระนำบำ ซีลำ ทิโมธี ลูเธอร์ และเวสล่ี สำมำรถท ำ
ทุกอยำ่งไดโ้ดยองคพ์ระเยซูคริสตผ์ูท้รงชูก ำลงัพวกเขำ นำยหอมก็สำมำรถท ำทุกอยำ่งได ้โดยพระคริสต์
ผูท้รงชูใจเขำ วธีิกำรพิสูจน์ควำมจริงน้ี เป็นวธีิท่ีน่ำเล่ือมใสมำก 

แต่กำรพิสูจน์ให้ผูฟั้ง ยอมรับควำมจริงหรือเขำ้ใจ และใหมี้ควำมรู้สึกคลอ้ยตำมท่ำนได ้ ยงัไม่
เป็นกำรเพียงพอ หำกผูฟั้งไม่ประพฤติตำม หรือไม่รู้จกัวธีิปิิบติัตำมควำมจริงของพระเจำ้ก็จะท ำให้
วญิญำณจิตของเขำเส่ือมลง ฉะนั้นจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีท่ำนจะตอ้งแนะแนวทำงใหท่ี้ประชุมปิิบติัต่อไป 
เช่น “จงกลำ้ท ำทุกอยำ่งโดยพึ่งพระเยซูคริสต”์ “จงตอ้นรับพระคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของท่ำน
เด๋ียวน้ี” “จงใหอ้ภยัแก่พี่นอ้งท่ีท ำผดิต่อท่ำน” 

อยำ่จบค ำเทศนำ โดยมิไดเ้ร่งเร้ำใหท่ี้ประชุมปิิบติัตำมแนวทำงท่ีใหไ้ว ้ กำรรู้ควำมจริงและ
ปิิบติัตำม ยอ่มท ำใหผู้รู้้ไดรั้บคุณอนนัต ์ ส่วนกำรรู้ควำมจริงแลว้เพิกเฉยเสีย จะท ำใหผู้รู้้เกิดควำมแขง็
กระดำ้งทำงฝ่ำยวญิญำณจิตยิง่ข้ึน 

มีหลำยคนไดถ้ำมถึงควำมยำวของค ำเทศน์วำ่ กำรเทศน์แต่ละคร้ังควรยำวเท่ำไร เร่ืองควำมยำว
ของค ำเทศน์นั้น อำจแตกต่ำงกนัตำมกำละเทศะ โดยทัว่ไปคริสเตียนท่ีอยูใ่นชนบทซ่ึงมีประชุมอำทิตย์
ละคร้ังเท่ำนั้น อยำกฟังค ำเทศนำยำวกวำ่คริสเตียนท่ีอยูใ่นเมืองใหญ่ ๆ ซ่ึงมีกำรประชุมอำทิตยล์ะหลำย
คร้ัง หำกท่ำนเป็นนกัเทศน์ท่ีมีใจร้อนรนและวอ่งไวในกำรเทศน์ ท่ำนจะรักษำควำมสนใจของท่ีประชุม
ได ้นำนกวำ่นกัเทศน์ท่ีเฉ่ือยชำแต่ส่วนมำกนกัเทศน์ท่ีเฉ่ือยชำมกัเทศนำยดืยำวกวำ่ท่ีควร ท ำใหเ้กิดควำม
เบ่ือหน่ำยแก่ผูฟั้งอยำ่งยิง่ ตำมหลกัโดยทัว่ไป ส ำหรับคริสตจกัรท่ีตั้งอยูใ่นเมือง ค ำเทศนำในเวลำ
ประชุมนมสักำรควรยำวประมำณ 35-45 นำที เป็นอยำ่งมำก ส่วนคริสตจกัรท่ีอยูต่ำมชนบท ค ำเทศนำ 
หน่ึงชัว่โมงก็เพียงพอ อยำ่งไรก็ตำมเวลำท่ีก ำหนดมำน้ี สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

เก่ียวกบัเสียงของนกัเทศน์ ไม่ใช่วำ่ทุกคนจะมีเสียงดีและดงัเสมอไป นกัเทศน์แต่ละคนตอ้ง
พยำยำมใชเ้สียงของตนใหเ้กิดประโยชน์มำกท่ีสุด ผูท่ี้มีเสียงไม่ดีก็สำมำรถปรับปรุงใหดี้ข้ึนโดยกำร
ฝึกฝน และผูท่ี้ดีอยูแ่ลว้ก็ควรพยำยำมปรับปรุงให้ดีข้ึนอีกผูท่ี้ดอ้ยในดำ้นเสียงยงัอำจแกไ้ขได ้ โดย
ปรับปรุงใหค้  ำเทศน์ของเขำมีเน้ือหำสำระดีเด่น เป็นท่ีจบัใจของผูฟั้งยิง่ข้ึน 
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เก่ียวกบัท่ำทำง ท่ำทำงท่ีดีมกัเป็นไปตำมธรรมชำติ หำกท่ำนตอ้งคิดทุกคร้ังก่อนแสดงท่ำทำง
อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงออกมำ ยอ่มส่อใหเ้ห็นวำ่ ท่ำทำงของท่ำนไม่เป็นไปตำมธรรมชำติ และท่ำนไม่ควรท ำ
อีกต่อไป 

นอกจำกท่ำทำงบำงอยำ่งท่ีไม่เหมำะสมแลว้ นกัเทศน์ยงัอำจมีอริยบทบำงอยำ่ง ซ่ึงเป็นท่ีร ำคำญ
ตำท่ีประชุม เช่น กำรท ำหนำ้น่ิวคิ้วขมวดตลอดเวลำ กำรเขยง่เทำ้ข้ึนลงเสมอกำรยืนเอียงขำ้งเป็นตน้ 
อิริยำบทเหล่ำน้ี เป็นกำรส่อถึงควำมสะเพร่ำ และบำงคร้ังเป็นกำรแสดงออกถึงควำมอวดตวัดว้ย จง
พยำยำมงดเวน้ทำ่ทำง หรืออริยบท ซ่ึงก่อใหเ้กิดควำมร ำคำญแก่ผูฟั้ง ในกำรเทศนำครำวหนำ้ จงลอง
สังเกตดู กิริยำท่ำทำงของท่ำนเอง ถำ้เป็นไดจ้งขอร้องภรรยำของท่ำนหรือเพื่อนท่ีไวใ้จได ้ใหส้ังเกตท่ำน
และเขียนขอ้บกพร่องลงในกระดำษ เพื่อวำ่ท่ำนจะไดไ้ปแกไ้ขปรับปรุง กำรถ่อมตวัประกอบกบัควำม
พยำยำมหลีกเล่ียงกิริยำท่ำทำงต่ำง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรเทศน์ท่ีดี จะท ำให้ท่ำนสำมำรถก ำจดั
ขอ้บกพร่องต่ำง ๆ ได ้

สุดทำ้ยจงหลีกเล่ียง กำรชอบเทศนำหลกัค ำสอนท่ีท่ำนสนใจและชอบเป็นส่วนตวัซ ้ ำแลว้ซ ้ ำอีก 
จนมองขำ้มค ำสอนอ่ืน ๆ ท่ีส ำคญัในพระคมัภีร์ ในพระคมัภีร์มีหวัขอ้เทศน์มำกมำยซ่ึงท่ำนสำมำรถสอน
ได ้เร่ืองทั้งหมดเหล่ำน้ีต่ำงมีควำมส ำคญัไม่ยิง่หยอ่นกวำ่กนั ท่ำนมีหนำ้ท่ีประกำศค ำสั่งสอนของพระเจำ้ 

ค ำเทศนำของท่ำน ไม่ใช่ศิลปซ่ึงท่ำนจะน ำออกโออ้วดแต่เป็นค ำเตือนสอนท่ีพระเจำ้ทรงโปรด
ประทำนใหแ้ก่ท่ำน เพื่อท่ำนจะไดส้อนคนอ่ืนต่อไป ท่ำนจึงควรเทศนำสั่งสอนหลกัควำมจริงของพระ
เจำ้ในวธีิท่ีดีท่ีสุด ผูฟั้งเทศน์จะเขำ้ใจและรับค ำสอนไดม้ำกนอ้ยเพียงใด ส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัลกัษณะกำร
เทศน์ของท่ำนจงแน่ใจวำ่ ผูท่ี้มำร่วมประชุมจะตอ้งไม่เสียเวลำโดยไร้ประโยชน์ 
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บทที ่8 การศึกษาค้นคว้า 

ภำพรถยนต ์ หรือรถประจ ำทำงท่ีน ้ำมนัหมด และจอดอยูต่ำมหนทำงสำยต่ำง ๆ คงมิใช่ภำพท่ี
แปลกตำส ำหรับชำวไทยทัว่ไป ควำมจริงเคร่ืองยนตก์ลไกของรถเหล่ำนั้นอำจอยูใ่นสภำพท่ีดี ลอ้ทั้งส่ีก็
มีลมเตม็ขนำด และแบตเตอร์ร่ีก็เพิ่งอดัมำใหม่ ๆ แต่ท่ีรถไม่สำมำรถแล่นต่อไปได ้ ก็เพรำะมีขอ้พร่อง
อยำ่งหน่ึงคือไม่มีเช้ือเพลิง กำรท่ีเคร่ืองยนตจ์ะท ำงำนได ้ ตอ้งพึ่งพำอำศยัเช้ือเพลิง หรือน ้ำมนัท่ีเติมเขำ้
ไปเสมอ หำกเช้ือเพลิงหมดเคร่ืองยนตก์็หยดุท ำงำนดว้ย 

หลกัท่ีกล่ำวมำน้ี เป็นควำมจริงส ำหรับนกัเทศน์ทุกคนเพรำะท่ำนจะ “ให”้ เสมอไปไม่ได ้ ท่ำน
จ ำตอ้ง “รับ” เขำ้มำเพิ่มเติมดว้ย นกัเทศน์ส่วนมำกเช่ือในหลกัควำมจริงขอ้น้ี แต่เขำมิไดป้ิิบติัตำมท่ีเขำ
เช่ือเลย ในท่ีสุดเขำก็กลำยเป็นนกัเทศน์ท่ีน่ำสงสำรคนหน่ึง ซ่ึงพยำยำมจะป้อนอำหำรทำงฝ่ำยวญิญำณ
จิตใหแ้ก่สมำชิกในท่ีประชุม ทั้ง ๆ ท่ีตวัของเขำเองไม่ไดเ้ล้ียงจิตใจของตนเองดว้ยอำหำรเหล่ำนั้นก่อน 
เป็นประดุจรถประจ ำทำงท่ีเช้ือเพลิงหมด ไม่สำมำรถแล่นต่อไปไดอี้ก 

พระเยซูทรงทรำบถึงหลกัควำมจริงขอ้น้ี ฉะนั้น แมพ้ระองคท์รงเป็นพระเจำ้ แต่พระองคก์็เสด็จ
ไปในท่ีเงียบสงบ ใชเ้วลำเป็นอนัมำกเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ เพื่อรับก ำลงัอ ำนำจเพิ่มเติม 

นำยแพทยแ์ละนกักฎหมำยกย็อมรับควำมจริงน้ี จึงใชเ้วลำมำกในกำรอ่ำนหนงัสือใหม่ ๆ ศึกษำ
วธีิกำรใหม่ต่ำง ๆ และทบทวนคน้หำควำมรู้ในกรณีใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่คนไขห้รือลูกควำมของตน 
ปรับปรุงทุกวถีิทำง เพื่อใหส้ำมำรถปิิบติัหนำ้ท่ีของตนไดอ้ยำ่งทนักำรณ์ 

เม่ือพระเยซูคริสตเ์อง และผูป้ระกอบอำชีพอ่ืน ๆ เห็นถึงควำมส ำคญัของขอ้น้ี ศิษยำภิบำลและ
นกัเทศน์ยงัจะพึงพอใจต่อกำรเทศนำ ในเร่ืองท่ีคลำ้ยคลึงกนัหวงัซ ้ ำ ๆ กนั ปีแลว้ปีเล่ำโดยไม่ใช่เวลำ
อธิษฐำน และศึกษำพระวจนะของพระเจำ้เพิ่มเติมใหพ้อเหมำะอีกหรือ กำรละเลยต่อภำระส ำคญัน้ี เป็น
กำรตกอยูใ่นกลอุบำยอยำ่งร้ำยกำจของมำร ซ่ึงผลสุดทำ้ยท ำใหค้ริสเตียนเส่ือมสมรรถภำพในกำรรับใช้
พระเจำ้ 

กำรท่ีท่ำนจะให ้ท่ำนจะตอ้ง “รับ” เขำ้มำก่อน ดว้ยเหตุน้ี เร่ืองกำรศึกษำเพิ่มเติมของศิษยำภิบำล
จึงเป็นเร่ืองส ำคญั 

จริงอยูก่ำรมีหอ้งสมุดส่วนตวัอยำ่งเดียวนั้น ไม่สำมำรถช่วยเพิ่มพนูควำมรู้ และควำมเช่ือฝ่ำยจิต
วญิญำณศิษยำภิบำลไดแ้ต่ก็มีส่วนช่วยให ้ กำรศึกษำคน้ควำ้ ของศิษยำภิบำล เป็นไปไดอ้ยำ่งสะดวก
รำบร่ืน เช่นเดียวกบักำรมีถว้ยชำม แมว้ำ่ถว้ยชำมเหล่ำนั้นไม่อำจแกค้วำมหิวกระหำยของผูใ้ดได ้ แต่ก็มี
ส่วนช่วยใหก้ำรรับประทำนอำหำรเป็นไปโดยสะดวกเช่นกนั 
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เรำจะไม่เนน้เร่ืองกำรจดัหอ้งสมุดส่วนตวั ของศิษยำภิบำลมำกนกั เพรำะศิษยำภิบำลจ ำนวน
มำกไม่มีสถำนท่ีเพยีงพอ ประกอบกบัมีสมำชิกหลำยคนในครอบครัว จึงเป็นกำรยำกท่ีจะสงวนห้องใด
หอ้งหน่ึง ไวเ้ป็นหอ้งสมุดของศิษยำภิบำลเองโดยเฉพำะ แต่ถำ้ท่ำนตอ้งกำรใหก้ำรรับใชพ้ระเจำ้ ในกำร
เทศนำสั่งสอนของท่ำนบงัเกิดผลดี ท่ำนก็จ  ำเป็นตอ้งมีท่ีสักแห่งหน่ึง ซ่ึงท่ำนสำมำรถเก็บตวัอยูต่ำม
ล ำพงัได ้เพื่อศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์ และอธิษฐำนเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ 

ท่ำนอำจจะจดัหรือกั้นหอ้งเล็ก ๆ หอ้งหน่ึง ท่ีมุมใดมุมหน่ึงในบำ้นของท่ำน ห้องนั้นไม่
จ  ำเป็นตอ้งกวำ้งใหญ่ แต่ก็ไม่ควรคบัแคบเกินไป จนนัง่หรืออธิษฐำนไม่สะดวก หรือไม่มีท่ีจะวำงและ
เขียนหนงัสือ ห้องนั้นควรจะมีแสงสวำ่งเพียงพอ อำกำศถ่ำยเทไดส้ะดวก หำกท่ีบำ้นของท่ำนไม่มีท่ี
ส ำหรับจดัห้องสมุดท่ำนอำจหำสถำนท่ีในโบสถ ์ เป็นท่ีส ำหรับศึกษำ สถำนท่ีนั้นควรเป็นหอ้งเหมือน
ดงัท่ีท่ำนจดัอยูใ่นบำ้น มีประตูปิดเปิดได ้เพื่อป้องกนักำรรบกวนจำกภำยนอก 

กำรจดัห้องสมุดส่วนตวัในโบสถ ์มีขอ้ดีหลำยประกำรเช่น เป็นท่ีสงบกวำ่ในบำ้นของท่ำน และ
สะดวกแก่คริสตสมำชิกท่ีมำขอค ำแนะน ำหรือปรึกษำหำรือ ส่วนกำรจดัหอ้งสมุดในบำ้นพกัของท่ำน
เอง ก็มีขอ้ไดเ้ปรียบหลำยประกำร เช่น ท่ำนไม่ตอ้งเสียเวลำเดินไปมำ ท่ำนสำมำรถเขำ้อ่ำนหนงัสือหรือ
ศึกษำไดทุ้กเวลำ เน่ืองจำกท่ีบำ้นของท่ำนมีคนอยูเ่สมอ จึงใหค้วำมปลอดภยัแก่หนงัสือและอุปกรณ์อ่ืน 
ๆ ท่ีใชส้ ำหรับศึกษำ 

ไม่วำ่ท่ำนจะศึกษำท่ีบำ้นพกัของท่ำนหรือท่ีโบสถท์่ำนจะตอ้งจดัเวลำอยูต่ำมล ำพงัคนเดียว จง
สอนใหบุ้ตรของท่ำนรู้จกัเคำรพย  ำเกรง ขณะท่ีท่ำนก ำลงัศึกษำอยู ่อยำ่ใหเ้ขำเขำ้ไปหำท่ำนหรือในห้องท่ี
ท่ำนก ำลงัศึกษำพระคมัภีร์ จนกวำ่จะไดรั้บอนุญำตจำกท่ำน แมแ้ต่ภรรยำของท่ำน ก็ไม่ควรถือสิทธ์ิเขำ้
ไปรบกวนท่ำนดว้ยโดยไม่มีเหตุจ ำเป็น 

อปุกรณ์ในการศึกษาของท่าน 

ก่อนอ่ืนใดทั้งหมด ท่ำนจะตอ้งมีหนงัสือต่ำง ๆ หนงัสือเหล่ำน้ีอำจเแบ่งแยกออกเป็นสอง
จ ำพวก คือ จ ำพวกต ำรำ และจ ำพวกอ่ำนประกอบ ต ำรำหมำยถึงหนงัสือท่ีท่ำนตอ้งใชอ่้ำนและคน้ควำ้
เสมอ ส่วนหนงัสืออ่ำนประกอบ หมำยถึงหนงัสือทัว่ ๆ ไปท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

หนงัสือเล่มแรกและเล่มส ำคญัท่ีสุดในจ ำพวกต ำรำ คือ พระคริสตธรรมคัมภีร์ ท่ำนควรมีพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ไวใ้ชส้ ำหรับศึกษำโดยเฉพำะสักเล่มหน่ึง ปัจจุบนัมีพระคริสตธรรมคมัภีร์ภำษำไทย
ฉบบัแกไ้ขใหม่และฉบบัประชำนิยม ท่ำนควรจะไดฉ้บบัเหล่ำน้ีไวศึ้กษำเทียบกบัฉบบัเก่ำ จะช่วยให้
ท่ำนเขำ้ใจควำมหมำยต่ำง ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ชดัเจนข้ึน หำกท่ำนเขำ้ใจภำษำองักฤษหรือภำษำ
อ่ืน ๆ ท่ำนก็ควรจะเปรียบเทียบค ำแปลในพระคมัภีร์ภำษำเหล่ำน้ีดว้ย กำรเปรียบเทียบค ำแปลในพระ
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คมัภีร์หลำย ๆ แบบ จะท ำใหท้่ำนสำมำรถทรำบควำมหมำยในขอ้พระธรรมไดถู้กตอ้ง และเขำ้ใจไดดี้
ท่ีสุด 

นอกจำกพระคมัภีร์แลว้ ท่ำนควรจะมีพจนานุกรมไทย และองักฤษ เพื่อตรวจควำมหมำยและ
ตวัสะกดของค ำต่ำง ๆ ซ่ึงท่ำนไม่แน่ใจ 

คู่มืออธิบำยพระคริสตธรรมคมัภีร์ ก็เป็นหนงัสือส ำคญัมำก ซ่ึงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ส ำหรับกำรเตรียม
ขอ้เทศน์และค ำสอน เช่น คู่มือพระคัมภีร์ไบเบิล โดย ดร.ฮำร์เล่ย ์ กุญแจ 27 ดอก ไขพระคริสตธรรม
ใหม่ กุญแจ 39 ดอก ไขพระคัมภีร์เดิม ฯลฯ 

นอกจำกนั้น ท่ำนควรมีหนังสือเพลง ท่ีใชใ้นคริสตจกัรเป็นส่วนตวัสักเล่มหน่ึง เพื่อใหส้ะดวก
แก่กำรเลือกหำเพลงท่ีเหมำะสมกบัขอ้เทศน์ และค ำสอน 

หนงัสือท่ีกล่ำวมำน้ีจดัอยูใ่นจ ำพวกต ำรำ ควรวำงอยูบ่นโตะ๊ หรือในท่ีท่ีซ่ึงท่ำนสำมำรถหยบิได้
ง่ำย ๆ  

หนงัสือจ ำพวกอ่ำนประกอบไดแ้ก่หนงัสือทัว่ ๆ ไป ซ่ึงท่ำนใชห้นงัสือประกอบในกำรศึกษำ
พระคมัภีร์ เช่น คู่มือ หวัขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ ศพัทส์ัมพนัธ์ พระคริสตธรรมศึกษำเพื่อนครู พระ
คริสตธรรมคมัภีร์ สอนวำ่อยำ่งไร คู่มือกำรอธิษฐำน คริสเตียนเช่ืออยำ่งไร ฯลฯ ท่ำนควรมีหนงัสือ
ประกอบเหล่ำน้ีไวใ้หม้ำก เพื่อวำ่จะไดช่้วยใหท้่ำนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจทำงพระคริสตธรรมคมัภีร์ และ
หลกัควำมเช่ือกวำ้งขวำงยิง่ข้ึน หนงัสือเหล่ำน้ี ควรจะจดัไวใ้หเ้ป็นระเบียยเรียบร้อย ตำมหมวดหมู่ของ
มนั เพื่อควำมสะดวกในกำรใชส้อยและประหยดัเวลำในกำรคน้หำ ในบทต่อไปเรำจะกล่ำวถึงวธีิท ำ
รำยช่ือหวัขอ้ต่ำง ๆ ส ำหรับหนงัสืออ่ำนประกอบของท่ำนเพื่อช่วยใหท้่ำนคน้หำเร่ืองท่ีท่ำนตอ้งกำร จำก
หนงัสือต่ำง ๆ ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

นอกจำกหนงัสือ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส ำคญั ในกำรศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์แลว้ ยงัมีอุปกรณ์อ่ืน 
ๆ ซ่ึงนบัวำ่ส ำคญัยิง่เช่นกนั ไดแ้ก่ โตะ๊ และเกำ้อ้ี ถำ้พระเจำ้ทรงอวยพรท่ำนเป็นพิเศษ ท่ำนควรจดัหำ
โตะ๊และเกำ้อ้ี ส ำหรับศึกษำพระคมัภีร์โดยเฉพำะ โตะ๊ของท่ำนควรมีขนำดกวำ้งพอ ท่ีจะวำงต ำรำต่ำง ๆ 
ได ้มีท่ีส ำหรับเขียนหนงัสือ และศึกษำต ำรับต ำรำต่ำง ๆ ไดอ้ยำ่งสะดวกสบำย 

นอกจำกอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นเหล่ำน้ี ท่ำนยงัอำจสรรหำอุปกรณ์อ่ืน ๆ เพิ่มเติมได ้ ตำมฐำนะและ
ควำมเหมำะสม แต่อุปกรณ์อ่ืน ๆ นอกจำกน้ี ไม่จดัอยูใ่นพวกท่ีจ ำเป็นนกั 

การใช้เวลาในการศึกษา 

แมห้อ้งสมุดของท่ำนจะจดัไดดี้ท่ีสุด มีอุปกรณ์ เคร่ืองใชค้รบครัน แต่หำกท่ำนไม่ใช่เวลำศึกษำ
อยำ่งจริงจงั ทุกอยำ่งท่ีท่ำนมี จะกลบักลำยเป็นสุรุ่ยสุร่ำยและไร้ควำมหมำยไป ส่วนปัญญำท่ีวำ่ควรใช้
เวลำในกำรศึกษำคน้ควำ้มำกเพียงใดนั้น เป็นกำรยำกท่ีจะช้ีเฉพำะเจำะจงได ้ โดยทัว่ไป ศิษยำภิบำล ท่ีดี
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ควรใชเ้วลำคร่ึงหน่ึงของเวลำท ำงำนทั้งหมด หรือประมำณวนัละส่ีชัว่โมงส ำหรับศึกษำคน้ควำ้เป็น
ส่วนตวั 

เวลำส่ีชัว่โมง ท่ีใชส้ ำหรับศึกษำคน้ควำ้ส่วนตวั ควรแบ่งเป็นสัดส่วนท่ีเหมำะสมส ำหรับกำร
เตรียมขอ้เทศน์ กำรอ่ำนหนงัสือ ทัว่ ๆ ไป กำรศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์ และกำรเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ ดว้ย
กำรอธิษฐำน ศิษยำภิบำลควรใชเ้วลำส ำหรับกิจธุระส่วนตวัใหน้อ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้เช่นกำรเขียนหรือ
ตอบจดหมำย กำรบนัทึกรำยงำนอ่ืน ๆ ทั้งน้ี เพื่อวำ่จะไดใ้ชเ้วลำส่วนใหญ่ ส ำหรับศึกษำคน้ควำ้อยำ่ง
แทจ้ริง 

มีศิษยำภิบำลไม่ก่ีคน ท่ีสำมำรถใชเ้วลำสิบหกชัว่โมงในแต่ละอำทิตยส์ ำหรับเตรียมขอ้เทศน์แต่
ละเร่ืองโดยเฉพำะอยำ่งยิง่เม่ือเขำตอ้งเทศน์อำทิตยล์ะหลำยเร่ือง จะอยำ่งไรก็ตำม กำรใชเ้วลำมำกในกำร
เตรียมขอ้เทศน์เป็นส่ิงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ หำกนกัเทศน์ตอ้งกำรใหพ้ระเจำ้ประทำนค ำพูดใหแ้ก่เขำในวนั
อำทิตย ์เขำตอ้งเปิดจิตเปิดใจออกรับกำรเพิ่มเติมจำกพระเจำ้ ก่อนวนัอำทิตยน์ั้น ๆ  

ฉะนั้น จงใชเ้วลำมำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นได ้ ในกำรเตรียมกำรเทศน์ของท่ำน คริสตสมำชิกใน
คริสตจกัรของท่ำนตอ้งสละเวลำท ำงำนหลำยอยำ่งเพื่อมำโบสถ ์ ฟังค ำเทศนำของท่ำน เขำจึงควรไดรั้บ
ส่ิงท่ีดีท่ีสุดจำกท่ำนตอบแทน 

การอ่านหนังสือทัว่ ๆ ไป 

ในกำรศึกหำษำคน้ควำ้ของท่ำน ท่ำนควรอ่ำนหนงัสือทัว่ ๆ ไป เป็นกำรเพิ่มพนูสติปัญญำและ
ควำมรู้บำ้ง ศิษยำภิบำลจ ำนวนมำกมีขอ้บกพร่องในเร่ืองน้ี จึงท ำใหส้ติปัญญำควำมรู้ของเขำไม่
เจริญกำ้วหนำ้เท่ำท่ีควร 

มีเหตุผลอยำ่งนอ้ยสองประกำร ท่ีศิษยำภิบำลไม่อ่ำนหนงัสือประกอบควำมรู้ทัว่ ๆ ไป คือ 
ประการแรก มีนิสัยไม่อยำกอ่ำน ประการท่ีสอง ไม่สำมำรถซ้ือหรือจดัหำหนงัสือเหล่ำนั้นได ้ สำเหตุ
ประกำรแรกข้ึนอยูก่บัศิษยำภิบำลเอง ส่วนสำเหตุประกำรหลงัท่ีก็อำจแกไ้ขไดไ้ม่ยำกนกั หำกศิษยำภิ
บำลมีควำมตั้งใจอยำ่งแน่วแน่ท่ีจะไดห้นงัสือประกอบต่ำง ๆ แต่ไม่สำมำรถหำหนงัสือต่ำง ๆ ได ้เขำอำจ
ซ้ือหนงัสือเก่ำคือหนงัสือท่ีคนอ่ืนใชแ้ลว้ ซ่ึงแทจ้ริงหนงัสือเหล่ำน้ีก็ใหป้ระโยชน์เท่ำกบัหนงัสือใหม่ทุก
ประกำร 

หนงัสือทัว่ ๆ ไปท่ีท่ำนควรอ่ำนมีดงัต่อไปน้ี หนงัสือท่ีกล่ำวถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ของโลก โดย
เหตุท่ีพระเจำ้ทรงรักโลก เรำจึงควรสนใจและรอบรู้เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลก หนงัสือท่ีให้
ควำมรู้ทัว่ไปน้ีไดแ้ก่นิตยสำรสัปดำห์ หนงัสือพิมพร์ำยวนั และหนงัสือต่ำง ๆ ท่ีเห็นวำ่มีประโยชน์ 
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หนังสือหรือคู่มือทีอ่ธิบายพระธรรมต่าง ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็มเล่ม ๆ 

ท่ำนควรหำเวลำศึกษำพระธรรมต่ำง ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์อยำ่งละเอียด โดยอำศยั
หนงัสือหรือคู่มืออธิบำยพระคมัภีร์ประกอบ ศิษยำภิบำลท่ีศึกษำพระคริสตธรรมเป็นเล่ม ๆ อยำ่ง
ละเอียดปีละ สำม-ส่ี เล่ม ภำยในยีสิ่บปี เขำจะศึกษำและรู้พระคริสตธรรมคมัภีร์ทั้งเล่มไดอ้ยำ่งลึกซ้ึง 

หนังสือศาสนศาสตร์หรือหลกัความเช่ือ 

หำกท่ำนอ่ำนทบทวนหนงัสือศำสนศำสตร์ หรือหนงัสือหลกัควำมเช่ือ ปีละหน่ึงเล่ม เพื่อเป็น
กำรทวนควำมรู้ในหลกัค ำสอนเก่ียวกบัควำมเช่ือ ซ่ึงท่ำนตอ้งเทศน์และสอนอยูเ่สมอจะท ำใหท้่ำนมี
ควำมเขำ้ใจในส่ิงท่ีท่ำนสองดีข้ึน 

หนงัสือท่ีดีอ่ืน ๆ มีอีกมำก ซ่ึงท่ำนสำมำรถเลือกซ้ืออ่ำนได ้จงติดต่อไปท่ีร้ำนจ ำหน่ำยหนงัสือ 
คริสเตียน หรือท่ีกองคริสเตียนบรรณศำสตร์ ท่ำนจะไดรั้บค ำแนะน ำเพิ่มเติม เก่ียวกบัหนงัสือเหล่ำน้ี แต่
ขณะท่ีท่ำนสนใจต่อกำรอ่ำนหนงัสือเหล่ำน้ีจงอยำ่ลืมอ่ำนพระคริสตธรรมคมัภีร์ จงอยำ่ละเลยในกำร
อธิษฐำนท่ำนยิง่ใชเ้วลำอยูก่บัพระเจำ้มำกเท่ำใด เรียนรู้จำกพระองคม์ำกเท่ำใด พระพรจำกพระองคก์็จะ
ไหลหลัง่มำสู่ท่ำน และสู่ผูอ่ื้นมำกข้ึนเท่ำนั้น ฉะนั้นจงใชเ้วลำอยูต่ำมล ำพงักบัพระเจำ้ 

เช่ือวำ่ ท่ำนจะพยำยำมจดัห้องสมุดข้ึนส่วนตวัห้องหน่ึงเพื่อเป็นท่ีประกอบพระรำชกิจของพระ
เจำ้ จดัหำอุปกรณ์ส ำคญัในกำรศึกษำคน้ควำ้ และสละเวลำใหก้บักำรศึกษำ เขำ้เฝ้ำพระเจำ้ตำมล ำพงั
อยำ่งเพียงพอ อำจจะเป็นกำรยำกสักเล็กนอ้ยในกำรเร่ิมตน้ แต่เม่ือท่ำนมีควำมตั้งใจแน่วแน่ และปิิบติั
ตำมเป็นประจ ำแลว้ ท่ำนจะเห็นคุณประโยชน์อนัหำค่ำอะไรเปรียบมิได ้
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บทที ่9 การบนัทกึรายงาน 

ถำ้มีคนถำมท่ำนวำ่ ในเดือนมิถุนำยน มีผูม้ำร่วมประชุมนมสักำรตอนเชำ้วนัอำทิตยใ์นโบสถ์
ของท่ำน คิดเฉล่ียแลว้อำทิตยล์ะก่ีคน ท่ำนเป็นผูป้ระกอบพิธีแต่งงำน ใหแ้ก่คุณสมศกัด์ิใช่ไหม ในวนั 
เดือน ปีอะไร เม่ือปีท่ีแลว้ ท่ำนเทศนำเก่ียวกบัเร่ืองกำรกลบัใจใหม่ก่ีคร้ัง ท่ำนสำมำรถตอบค ำถำมเหล่ำน้ี
แก่ผูท่ี้ตอ้งกำรทรำบไดห้รือไม่ หรือท่ำนตอ้งตอบอยำ่งออ้มแอม้ดว้ยควำมไม่แน่ใจ 

หำกท่ำนมีระบบในกำรเก็บบนัทึกรำยงำนท่ีดี ท่ำนสำมำรถคน้หำค ำตอบท่ีถูกตอ้ง และแม่นย  ำ
ได ้ โดยใชเ้วลำไม่นำนนกั ฉะนั้น กำรท ำรำยงำนของคริสตจกัรจึงมีควำมส ำคญั และเป็นประโยชน์แก่
ท่ำนและคริสตจกัรมำก 

กำรเก็บบนัทึกรำยงำน เป็นทำงหน่ึงท่ีส่งเสริมใหท้่ำนมีควำมระมดัระวงั ต่อรำยละเอียดของ
งำนในดำ้นต่ำง ๆ ท ำใหท้่ำนเป็นท่ีเช่ือถือและไวว้ำงใจของผูอ่ื้น 

นอกจำกนั้นกำรบนัทึกรำยงำน ยงัป้องกนัไม่ใหก้ำรโออ้วด ดงัท่ีนกัเทศน์หรือศิษยำภิบำลบำง
คนชอบกระท ำ ท่ำนจะไม่ตอ้งเดำเอำวำ่ เม่ือสองสำมอำทิตยก่์อน มีคนมำร่วมประชุม 50 คนหรือ 60 คน 
สมุดบนัทึกจะเปิดเผยใหท้รำบควำมจริงถูกตอ้งทุกอยำ่ง 

ในบำงคร้ังบำงครำว เจำ้หนำ้ท่ีทำงรำชกำร อำจตอ้งกำรทรำบรำยละเอียดบำงอยำ่ง เก่ียวกบั 
คริสตสมำชิก คนใดคนหน่ึงในคริสตจกัรของท่ำน เช่น เขำอำจถำมวำ่ วนัเดือนปีเกิดท่ีแทจ้ริงของนำย
วนัชยั คือวนัอะไร ท่ำนเป็นผูป้ระกอบพิธีแต่งงำนของเขำใช่ไหม่ เม่ืออำทิตยก่์อนเขำมำร่วมประชุมท่ี
โบสถ ์ในเวลำ 10.30 น. ถึง 12.00 น จริงไหม ฯลฯ จะเป็นกำรดียิง่หำกท่ำนสำมำรถใหค้  ำตอบท่ีถูกตอ้ง
จำกสมุดบนัทึกของท่ำน 

บำงทีคุณประโยชน์ส ำคญัท่ีสุด ในกำรท ำบนัทึกรำยงำนของคริสตจกัร คือท ำให้เรำทรำบ
สภำพกำรณ์ทัว่ไปของคริสตจกัรในทุกช่วงระยะเวลำ เช่นบนัทึกรำยงำนจะแสดงใหเ้รำทรำบวำ่ทุก
เดือนเมษำยน ในสำมปีท่ีผำ่นมำ มกัมีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมนอ้ยลง หรือกำรถวำยทรัพย ์ในเดือนสิงหำคมปีน้ี 
ไดจ้  ำนวนเงินนอ้ยกวำ่กำรถวำยทรัพยใ์นเดือน สิงหำคมของ 2-3 ปีท่ีผำ่นมำหรือสถิติกำรร่วมประชุม
นมสักำรต ่ำลง แต่สถิติกำรมำเรียนรวีวำรศึกษำสูงข้ึน เม่ือทรำบขอ้เทจ็จริงจำกตวัเลขท่ีปรำกิใน
รำยงำนแลว้ เรำอำจหำจุดอ่อนแอ ขอ้บกพร่องและขอ้ดีต่ำง ๆ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

ท่ำนอำจสงสัยวำ่ ท ำไมสถิติกำรถวำยทรัพย ์ ในเดือนสิงหำคมปีน้ี จึงต ่ำกวำ่เดือนสิงหำคมปีท่ี
แลว้ เม่ือตรวจดูจำกรำยงำน ท่ำนอำจจะพบค ำตอบอยำ่งง่ำยดำยวำ่ เป็นเพรำะคุณอ ำนวย ซ่ึงเป็นสมำชิก
ท่ีซ่ือสัตยใ์นกำรถวำยทรัพย ์ ไปเยีย่มเยยีนญำติพี่นอ้งในต่ำงจงัหวดัตลอดเดือนนั้น จึงท ำใหเ้งินจ ำนวน
ถวำยของคริสตจกัรลดลง แต่บำงคร้ัง ท่ำนอำจไม่พบค ำตอบอยำ่งง่ำยดำยเช่นนั้น ท่ำนอำจตอ้งตรวจดู
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สถิติกำรถวำยในเดือนพฤษภำคม และมิถุนำยน หำกพบวำ่กำรถวำยของคริสตจกัรเร่ิมตกต ่ำติดต่อกนั
หลำยเดือน ทั้ง ๆ ท่ีสถิติกำรมำร่วมประชุมของสมำชิกอยูใ่นระดบัปกติ นัน่อำจแสดงวำ่ สมำชิกทัว่ไป
ขำดควำมซ่ือสัตย ์ ในกำรถวำยทรัพย ์ ศิษยำภิบำลและกรรมกำรของคริสตจกัรจะตอ้งรีบปรับปรุงแกไ้ป 
โดยเนน้ถึงหนำ้ท่ีรับผดิชอบของคริสเตียน ในค ำเทศนำสั่งสอน หรือโดยวธีิอ่ืนท่ีเหมำะสม ก่อนท่ี
สถำนกำรณ์ทำงดำ้นเศรษฐกิจของคริสตจกัรจะเขำ้ขั้นคบัขนั 

คริสตจกัรท่ีมีระเบียบกฎเกณฑท่ี์ดี มกัมีสมุดบนัทึกหลำยเล่ม แต่เรำจะกล่ำวถึงสมุดบนัทึก
ทรัพยสิ์นเงินทองคือสมุดบญัชีก่อน 

ขอ้แนะน ำท่ีส ำคญัประกำรแรก ซ่ึงท่ำนจะตอ้งรู้จกัและเขำ้ใจอยำ่งแจ่มแจง้ เก่ียวกบัทรัพยสิ์น
เงินทองของคริสตจกัร คือในฐำนะท่ีท่ำนเป็นศิษยำภิบำล ท่ำนจงอยำ่รับหนำ้ท่ีในกำรเก็บหรือแจก
จ่ำยเงินสดของคริสตจกัร เพรำะหำกเหรัญญิกเกิดกำรบกพร่องในกำรเก็บรักษำเงิน ท ำใหเ้งินของ
คริสตจกัรหำยไป 50 บำท สมำชิกของคริสตจกัรอำจหำทำงแกไ้ขได ้ โดยท่ีเหรัญญิกไม่ตอ้งรับควำม
เสียหำยมำกเกินไปนกั แต่หำกศิษยำภิบำลเองเกิดกำรบกพร่องในดำ้นเงิน ท ำใหส้มำชิกสงสัยวำ่ เขำ
ยกัยอก หรือใชเ้งินของคริสตจกัรอยำ่งไม่ถูกตอ้งเพียง 50 สตำงค ์ช่ือเสียงของศิษยำภิบำลก็จะถูกท ำลำย
อยำ่งยอ่ยยบั และกำรรับใชพ้ระเจำ้ของเขำจะไดรั้บควำมกระทบกระเทือนอยำ่งท่ีสุด 

ฉะนั้น จงเป็นคนฉลำด อยำ่แตะตอ้งเงินทองของคริสตจกัร และจงแต่งตั้งเหรัญญิกท่ีคริสตจกัร
ไวว้ำงใจ รับผดิชอบใจกำรดูแลรักษำทรัพยสิ์นเงินทองของคริสตจกัร 

ทั้งน้ี มิไดห้มำยควำมวำ่ ศิษยำภิบำลไม่ตอ้งเอำใจใส่เร่ืองกำรเงินของคริสตจกัรเลย ท่ำนมี
หนำ้ท่ีส ำคญัเก่ียวกบัเงินของคริสตจกัรอยำ่งนอ้ยสองอยำ่ง คือ  

1. ศิษยำภิบำลจะตอ้งทรำบสถำนกำรเงินของคริสตจกัรเป็นอยำ่งดี วำ่กำรรับ กำรจ่ำยของ
คริสตจกัรเป็นอยำ่งไรคริสตจกัรมีเงินเหลือหรือเงินขำด มำกนอ้ยเพียงใด ฯลฯ 

2. ศิษยำภิบำลตอ้งรับหนำ้ท่ีฝึกสอนสมำชิก หรือเหรัญญิกใหรู้้จกัรักษำเงินทองคริสตจกัร โดย
สอนใหท้ ำบญัชีอยำ่งง่ำย ๆ ออกใบเสร็จ เก็บใบเสร็จ เป็นตน้ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ คริสตจกัรท่ีอยูใ่น
ชนบท ซ่ึงมีสมำชิกท่ีไม่มีควำมรู้ในกำรท ำบญัชีเลยศิษยำภิบำลจะตอ้งเอำใจใส่ในเร่ืองน้ีเป็นพิเศษ 

สมุดบญัชีของคริสตจกัรเป็นแบบง่ำย ๆ และธรรมดำท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นได ้ เน่ืองจำกในพระ
คริสตธรรมคมัภีร์มีระบบกำรท ำบญัชีเป็นรำยสัปดำห์ ดงัปรำกิใน 1 โครินธ์ 16:1 ซ่ึงอคัรสำวกเปำโล
แนะน ำใหค้ริสตจกัร รวบรวมเงินถวำยในทุกอำทิตย ์ และเน่ืองจำกกำรท ำบญัชีแบบรำยสัปดำห์ มี
โอกำสผดิพลำดนอ้ยกวำ่บญัชีรำยเดือน คริสตจกัรทัว่ไป จึงนิยมท ำบญัชีแบบรำยสัปดำห์ 

จำกตวัอยำ่งบญัชีง่ำย ๆ ต่อไปน้ี ท่ำนจะเห็นขอ้เทจ็จริง 4 ประกำร คือ เงินสดท่ีมีอยู ่ รำยรับ 
รำยจ่ำย และเงินสดท่ีเหลือ (ดูช่องสรุปของบญัชี) 
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ในช่องรำยรับ ท่ำนควรแสดงรำยกำรต่ำง ๆ อยำ่งละเอียด เช่น เงินถวำยจำกกำรประชุม
นมสักำร เงินถวำยจำกรวีวำรศึกษำ เงินถวำยสร้ำงโบสถ ์ (ถำ้มี) คริสตจกัรบำงแห่งจ ำแนกเงินถวำยสิบ
ลดออกจำกเงินถวำยนมสักำร และยงับนัทึกช่ือผูถ้วำยสิบลดดว้ย 

ตวัอยำ่งบญัชีรับจ่ำยของ คริสตจกัร (แบบง่ำย ๆ) 
บญัชี รับ-จ่ำย ประจ ำสัปดำห์ท่ี 3 วนัอำทิตย ์ท่ี 21 ถึบวนัเสำร์ท่ี 27 กรกฎำคม 1971 
 
 

รำยรับ 
 

จ ำนวนเงิน รำยจ่ำย จ ำนวนเงิน สรุป จ ำนวนเงิน 

บำท ส
ต 

บำท สต บำท สต 

กำรถวำย
ทรัพยสิ์นรวีวำร
ศึกษำ 
กำรถวำย
ทรัพยสิ์น
ประชุมนมสักำร 
กำรถวำยสิบลด 
ถวำยพิเศษ 

20 
 
 

112 
 

215 
10 

25 
 

 
50 
 
25 
0 

เงินเดือนศิษ
ยำ-ภิบำล 
ใบปลิว 
ค่ำซ่อมแซม
โบสถ ์
ถวำยสภำ
คริสตจกัร 
ค่ำเดินทำงศิษ
ยำภิบำล 

 

150 
 

20 
15 
 
5 
 
10 

 
 

- 
 
- 
- 
- 
- 
 

ยอดเงินเหลือจำก
สปัดำห์ก่อน 
รำยรับประจ ำสปัดำห์
น้ี 
รวมรวบรับทั้งส้ิน 
หกัค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 

1,250 
358 
1,608 
200 

25 
- 
25 
00 

คงเหลือ
เงินสดทั้งหมด 

1,808 25 

จำกเงินสดทั้งส้ิน 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งใช ้
600     75 
เหลือเงิน                  
1,207  50 

 

  

รวมรับ 358 0 รำยจ่ำย 200 00    

 
ในช่องรำยจ่ำย ก็ควรแสดงละเอียดต่ำง ๆ เช่นเงินเดือนของศิษยำภิบำล เงินถวำยสภำ (ถำ้มี) ค่ำ

ซ่อมแซมโบสถค์่ำกระดำษ เงินช่วยเหลือคริสตจกัรอ่ืน ๆ เหรัญญิกควรมีใบเสร็จใบจ่ำยหรือหลกัฐำน
อ่ืน ๆ ท่ียนืยนัรำยจ่ำยทุกอยำ่งในบญัชีเขำไม่ควรช ำระเงินส ำหรับรำยกำรใด ๆ ท่ีไม่ไดรั้บกำรมอบหมำย
อยำ่งถูกตอ้งจำกกรรมกำรบริหำรของคริสตจกัร 

ในช่องสรุป ไดแ้สดงรำยกำร 4 อยำ่ง คือ 
1. จ  ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีเหลือจำกอำทิตยก่์อน 



 46 

2. จ  ำนวนรำยรับในสัปดำห์ท่ีผำ่นมำ ตั้งแต่วนัอำทิตยก่์อนถึงวนัเสำร์ 
3. รำยจ่ำยทั้งส้ินประจ ำสัปดำห์ 
4. เงินท่ีเหลือจำกกำรหกัค่ำใชจ่้ำยทั้งส้ินแลว้ 
จำกเงินสดท่ีเหลือนั้น มีช่องส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ อีกช่องหน่ึงแสดงถึงเงินท่ีจ ำเป็นตอ้งกำรใชใ้น

สัปดำห์นั้น เงินส ำหรับประกำศ ฯ ซ่อมแซม ส ำหรับศิษยำภิบำล ฯลฯ และเงินท่ีไม่จ  ำเป็นตอ้งใช ้ ท่ีท ำ
เช่นนั้น เพื่อช่วยให้เหรัญญิกทรำบวำ่ คริสตจกัรมีเงินเหลือท่ีแทจ้ริงจ ำนวนเท่ำไร 

เหรัญญิกควรเก็บเงินสดไวก้บัตวับำ้ง ส ำหรับใชจ่้ำยรำยกำรเบด็เตล็ดของคริสตจกัร และเขำ
ควรเก็บเงินของพระเจำ้อยำ่งดีท่ีสุด เพรำะน่ีเป็นหนำ้ท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเขำไดรั้บมอบหมำยจำกพระเจำ้ 
แต่เพื่อใหเ้ขำพน้จำกขอ้ครหำนินทำ ซ่ึงอำจมีข้ึนคริสตจกัร ควรแต่งตั้ง เลขำ ฯ ฝ่ำยกำรเงินอีกคนหน่ึง
เพื่อช่วยเหรัญญิกนบัเงิน และบนัทึกรำยรับจำกกำรถวำยทรัพยทุ์กอำทิตยห์ำกเหรัญญิกไดรั้บเงินสด
ทั้งส้ินมำกกวำ่ 200 บำทข้ึนไป และหำกมีธนำคำร หรือธนำคำรออมสินซ่ึงเขำสำมำรถฝำกเงินได ้ เขำ
ควรฝำกเงินท่ีเกินจำก 200 บำทนั้นไวใ้นธนำคำร ในนำมของคริสตจกัร เพื่อป้องกนัควำมเสียหำย
เน่ืองจำกอคัคีภยัหรือกำรโจรกรรม เหรัญญิกควรมีควำมเคร่งครัดท่ีสุดในกำรจ่ำยเงิน เขำจะตอ้งไม่
อนุญำตใหผู้ใ้ดยมืหรือน ำเงินไปใชใ้นทำงอ่ืน ซ่ึงมิไดบ้่งไวใ้นระเบียบกำร หรือในขอ้ตกลงของ
คริสตจกัร ไม่วำ่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

นอกจำกบนัทึกรำยงำนเก่ียวกบักำรเงินของคริสตจกัรแลว้ยงัมีรำยงำนอ่ืน ๆ ท่ีจ  ำเป็นส ำหรับ
คริสตจกัรท่ีมีระเบียบกฎเกณฑท่ี์ดี รำยงำนเหล่ำน้ี ส่วนมำก ศิษยำภิบำลสำมำรถเก็บรักษำไวเ้ป็น
ส่วนตวัได ้ เช่นสมุดรำยช่ือสมำชิกคริสตจกัร บนัทึกรำยช่ือของคู่สมรส บนัทึกเก่ียวกบักำรเยีย่มเยยีน 
รำยงำนกำรบนัทึกของรววีำรศึกษำ บนัทึกกำรเทศนำ ฯลฯ 

สมุดรายช่ือสมาชิกคริสตจักร 

คริสตจกัรควรพยำยำมทุกวถีิทำง ท ำบญัชีรำยช่ือคริสตสมำชิกท่ีทนัสมยั และละเอียดถ่ีถว้น
ท่ีสุด เพรำะสมำชิกทุกคนตอ้งกำรเห็นวำ่ เขำเป็นสมำชิกสมบูรณ์ของคริสตจกัรท่ีเขำสังกดัอยู ่ บญัชี
รำยช่ือสมำชิกคริสตจกัรมีรำยกำรบนัทึกดงัต่อไปน้ี  

1. ช่ือ และนำมสกุลของสมำชิก 
2. วนั เดือน ปี เกิด 
3.วนัรับเขำ้เป็นสมำชิก 
4. วธีิเขำ้เป็นสมำชิก โดยกำรรับศีลบพัติศมำ หรือโดยกำรยำ้ยไปมำจำกคริสตจกัรอ่ืน  
5. ถำ้ถอนรำยช่ือสมำชิกออกจำกบญัชี จงบอกเหตุผลท่ีถอน (เน่ืองจำกยำ้ยสถำนท่ีอยู ่ หรือ

เสียชีวติ หรือไดรั้บกำรขอร้องใหถ้อนช่ือออก เพรำะฝ่ำฝืนกฎคริสตจกัร) 



 47 

6. วนั เดือน ปี ท่ีถอนช่ือสมำชิกออก 
คริสตจกัรอำจจดัท ำบตัรสมำชิก โดยใชก้ระดำษแขง็ขนำด 3 คูณ 5 น้ิว พิมพ ์ช่ือ และสถำนท่ีตั้ง

ของคริสตจกัร ช่ือและท่ีอยูข่องสมำชิก และลำยเซ็นของศิษยำภิบำล แลว้แจกบตัรน้ีใหแ้ก่สมำชิกทุกปี 
เป็นกำรแสดงใหส้มำชิกรู้วำ่ คริสตจกัรสนใจเขำและเขำเป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัร 

บันทกึการรับศีลบัพติศมา 

 คริสตจกัรควรมีสมุดบนัทึก จดรำยละเอียดต่ำง ๆ เก่ียวกบักำรรับศีลของสมำชิก เช่น  
 1. ช่ือและนำมสกุล  
 2. วนั เดือน ปี เกิด 
 3. สถำนท่ีสมำชิกรับศีล  
 4. ผูป้ระกอบพิธี 
 5. พยำน (ถำ้มี) 

สมุดบันทกึส าหรับการถวายบุตร 

 มีลกัษณะคลำ้ยกบัสมุดบนัทึกกำรรับศีลบพัติศมำ แต่ใหใ้ส่ช่ือ และนำมสกุลของบิดำ
มำรดำดว้ย 

บันทกึส าหรับคู่สมรส 

ศิษยำภิบำลควรมีรำยช่ือของคู่สมรส ซ่ึงเขำเป็นผูป้ระกอบพิธี ในสมุดบนัทึกควรมีรำยละเอียด
เก่ียวกบั วนั เดือน ปี และเวลำท่ีท ำพิธี ช่ือและนำมสกุลของจำ้วป่ำว และเจำ้สำว วนั เดือน ปี เกิด ของ
เขำทั้งสอง พยำน และหมำยเลขทะเบียนสมรส 

ส ำหรับบนัทึกอ่ืน ๆ ส่วนมำก ศิษยำภิบำลมอบใหเ้ป็นสมบติัของคริตสจกัร เม่ือศิษยำภิบำลยำ้ย
ไปอยูท่ี่อ่ืน แต่บนัทึกเก่ียวกบัคู่สมรสท่ีศิษยำภิบำลเป็นผูป้ระกอบพิธีใหน้ั้น เขำจะตอ้งเก็บรักษำไวก้บั
ตวัเสมอ 

บันทกึเกีย่วกบัการเยีย่มเยยีน 

บนัทึกเก่ียวกบักำรเยีย่มเยยีนสมำชิกคริสตจกัร จะเป็นประโยชน์แก่ศิษยำภิบำลมำก 
ในดำ้นหน่ึงของบตัรเยีย่มเยยีน นอกจำกจดช่ือ ท่ีอยูข่องสมำชิกแลว้ ท่ำนควรจดช่ือและอำยุ

ของสมำชิกทุกคนในครอบครัวนั้นดว้ย ในอีกดำ้นหน่ึง ท่ำนควรจดวนัท่ี ท่ีท่ำนเยีย่มเยยีนพร้อมทั้ง
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ขอ้ควำมสั้น ๆ ท่ีกล่ำวถึงระหวำ่งกำรเยีย่มเยยีน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ เม่ือท่ำนเป็นศิษยำภิบำลในสถำนท่ี
ใหม่ ๆ บนัทึกน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ท่ำนมำก 

บันทกึเกีย่วกบัวรีวารศึกษาและการประชุมอืน่ ๆ  

โดยทัว่ไป แผนกรววีำรศึกษำของทุกคริสตจกัร มีรำยงำนบนัทึกของเขำเอง แต่จะเป็น
ประโยชนแ์ก่ศิษยำภิบำลอยำ่งยิง่หำกเขำท ำบนัทึกเก่ียวกบักำรมำของนกัเรียนรววีำรศึกษำ และกำร
ประชุมอธิษฐำนประจ ำสัปดำห์ ศิษยำภิบำลอำจขอร้องใหค้นอ่ืนช่วยตรวจดูผูท่ี้ขำดกำรมำโบสถ ์ หรือ
ขอดูบนัทึกจำกแผนกำรรววีำรศึกษำ เพื่อวำ่เขำจะสำมำรถเยีย่มเยยีนสมำชิกเหล่ำนั้น ท่ีขำดกำรเรียนรวี-
วำรศึกษำ และไมม่ำร่วมประชุมเหล่ำนั้นได ้

บันทกึเกีย่วกบัการเทศนา 

ศิษยำภิบำลควรท ำบนัทึก เก่ียวกบัหวัขอ้เทศนำและสถำนท่ี ท่ีเขำเทศน์ หำกท่ำนเทศนำใน
สถำนท่ีแห่งเดียวเป็นส่วนมำกท่ำนอำจใชส้มุดพกส ำหรับบนัทึกเร่ืองท่ีท่ำนเทศนำตำมล ำดบัวนัท่ีใน
สมุดบนัทึกกำรเทศนำของท่ำน ท่ำนควรบนัทึก วนัท่ี ขอ้พระธรรม หวัขอ้ร้องและค ำสอนในกำรเทศนำ
แต่ละคร้ัง หำกท่ำนเก็บโครงร่ำงขอ้เทศนำซ่ึงท่ำนใชส้ ำหรับเทศนำ ท่ำนควรมีบตัรใบหน่ึงติดอยูก่บัค  ำ
เทศน์นั้น แสดงถึงวนัท่ี และสถำนท่ีซ่ึงท่ำนไดเ้ทศน์เร่ืองนั้น พร้อมทั้งหมำยเหตุดว้ยวำ่ ผูฟั้งมีปิิกิริยำ
อยำ่งไร ท่ำนควรปรับปรุงค ำเทศน์นั้นอยำ่งไร บนัทึกรำยงำนเหล่ำน้ีจะป้องกนัไม่ให้ท่ำนเกอ้เขิน อนั
เกิดจำกค ำเทศน์เร่ืองซ ้ ำโดยไม่รู้ตวั นอกจำกนั้น ยงัช่วยท่ำนใหเ้ทศนำเร่ืองต่ำง ๆ อยำ่งทัว่ถึง ท ำใหท้่ำน
ไม่เทศน์เร่ืองในวงจ ำกดั จนละเลยต่อกำรเทศน์เร่ืองส ำคญัอ่ืนในพระคมัภีร์ 

บันทกึตัวอย่างเปรียบเทยีบ 

ตวัอยำ่งเปรียบเทียบค ำอำ้งอิง และควำมคิดท่ีดีต่ำง ๆ มีประโยชน์ต่อกำรเทศนำของท่ำนมำก 
ท่ำนควรเก็บและรวบรวมส่ิงเหล่ำน้ี ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย วธีิง่ำยท่ีสุดในกำรเก็บรักษำคือ เขียน
ควำมคิดเป็นค ำเปรียบเทียบ และค ำอำ้งอิงต่ำง ๆ ท่ีท่ำนพบ ในซองกระดำษขนำด 6 คูณ 9 น้ิว โดย
จ ำแนกซองกระดำษเป็นเร่ืองต่ำง ๆ ซองละ เร่ือง เช่น เร่ืองคริสตมำส ควำมเช่ือ ควำมถ่อมตวั ชยัชนะใน
ชีวติคริสเตียน กำรถวำยทรัพย ์ กำระประกำศ ฯลฯ ในระยะเร่ิมตน้ท่ำนอำจจะตอ้งใชซ้องกำระดำษ
ประมำณ 100 ซอง ซ่ึงท่ำนอำจซ้ือไดใ้นรำคำท่ีไม่แพงนกั ขณะท่ีท่ำนอ่ำนหนงัสือ หรือนิตยสำร อำจ
อ่ำนพบ ขอ้ควำมท่ีท่ำนคิดวำ่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรเทศนำของท่ำน จงตดัขอ้ควำมนั้นออก หรือ ลอก
ใส่กระดำษแผน่หน่ึง แลว้ใส่ในซองตำมเร่ืองใหถู้กตอ้ง เม่ือท่ำนเตรียมค ำเทศนำ ท่ำนก็สำมำรถหยบิ
ขอ้ควำมต่ำง ๆ ท่ีท่ำนตอ้งกำรใชไ้ดท้นัที หำกแต่ซองมีขอ้ควำมต่ำง ๆ มำกเกินไป ท่ำนควรแบ่ง
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ขอ้ควำมเหล่ำนั้นเป็นหวัขอ้ยอ่ย ๆ เช่น ในซองส ำหรับคริสตมำส ท่ำนควรหำซองใหม่ เขียนช่ือคริสต
มำสเช่นเดียวกนั แต่แบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ย เช่น ค ำเทศนำ โปรแกรมส ำหรับเด็ก โปรแกรมส ำหรับเยำวชน 
ละคร ฯลฯ กำรเก็บและรวบรวมควำมคิดเหล่ำน้ี ตำมระบบท่ีถูกตอ้งจะช่วยทุ่นเวลำของท่ำน และช่วย
ใหท้่ำนสำมำรถหำควำมคิดใหม่ ๆ ส ำหรับใชใ้นเวลำเทศนำ 

ท่ำนอำจเก็บบนัทึกอ่ืน ๆ ซ่ึงท่ำนคิดวำ่ จะเป็นประโยชน์แก่ท่ำนเอง แต่ส่ิงส ำคญัท่ีท่ำนตอ้งจ ำ
ไวเ้สมอ คือบนัทึกรำยงำนเหล่ำน้ี ไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำทุกอยำ่ง หรือช่วยท่ำนไดทุ้กอยำ่งมนัเป็นเพียง
เคร่ืองมือ ท่ีสำมำรถช่วยท่ำนใหไ้ดรั้บควำมสะดวกในงำนต่ำง ๆ เท่ำนั้น ฉะนั้น จงท ำบนัทึกเหล่ำน้ี ใน
ระบบท่ีง่ำยท่ีสุด แต่มีควำมสมบูรณ์มำกท่ีสุด 

เม่ือท่ำนมีบนัทึกรำยงำน ท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย และถูกตอ้ง เพียงแต่อ่ำนดูบนัทึกของ 2-3 ปีท่ี
ผำ่นมำ ท่ำนจะบอกไดท้นัทีวำ่ รำยงำนในคริสตจกัรของท่ำนมำกนอ้ยเพียงใด และโดยอำศยัรำยงำนน้ี 
จะท ำใหท้่ำนมองเห็นขอ้บกพร่อง ซ่ึงท่ำนตอ้งแกไ้ข จุดอนัตรำยซ่ึงท่ำนตอ้งรีบป้องกนั และจุดเด่นซ่ึง
ท่ำนควรรักษำ 

จงอยำ่ใหก้ำรรับใชพ้ระเจำ้ของท่ำน ไร้สมรรถภำพ เพรำะเหตุท่ีไม่ได ้ ท ำกำรบนัทึกเลย วธีิ
เร่ิมตน้ท่ีดีท่ีสุด ก็คือ เร่ิมตน้เด๋ียวน้ี 
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บทที ่10 การประกาศโฆษณาในคริสตจักร 

ถำ้ท่ำนสงสัยวำ่ กำรโฆษณำในคริสตจกัรมีควำมจ ำเป็นและส ำคญัเพียงใด จงพิจำรณำดูกำร
โฆษณำสินคำ้ของบริษทั หรือหำ้งร้ำนต่ำง ๆ เช่น แป๊ปซ่ี ผงซกัฟอกแฟ้ป ยำสีฟันคอลเกต นมตรำมะลิ 
ฯลฯ ประชำชนทัว่ไปรู้จกัสินคำ้เหล่ำน้ี จนกลำยเป็นภำษำส่วนหน่ึงในชีวติประจ ำวนั ทั้งน้ีก็เน่ืองจำก
กำรโฆษณำ 

ในกำรโฆษณำทุกอยำ่ง เรำตอ้งนึกถึงควำมมุ่งหมำยของกำรโฆษณำ โดยทัว่ไป เหตุท่ีบริษทั
หำ้งร้ำนต่ำง ๆ โฆษณำสินคำ้ของเขำ ก็เพื่อเรียกร้องควำมสนใจจำกประชำชนใหใ้ชสิ้นคำ้ของเขำ เป็น
กำรขยำยปริมำณกำรคำ้ของบริษทัหำ้งร้ำนต่ำง ๆ เพรำะตอ้งกำรก ำไรเพิ่มข้ึน แต่โปรดสังเกตดู กำร
โฆษณำสินคำ้เหล่ำนั้น บริษทัผูจ้  ำหน่ำยคงไม่ไดห้วงัวำ่ ในเชำ้วนัแรกของกำรโฆษณำจะจ ำหน่ำยสูงลิบ
ล่ิวข้ึนทนัที พวกเขำรู้วำ่ พวกเขำจะตอ้งโฆษณำซ ้ ำซำก และติดต่อกนัหลำยคร้ัง ปริมำณกำรจ ำหน่ำวยจึง
จะเพิ่มข้ึนตำมล ำดบั จนถึงอตัรำท่ีพวกเขำตอ้งกำรโฆษณำตอ้งอำศยัควำมอดทน ตวัอยำ่ง เช่น กำร
โฆษณำ ผงซกัฟอกแฟ้ปในระยะแรกของกำรโฆษณำ บริษทัผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยผงซกัฟอกแฟ้บอำจ
ไดรั้บผลตอบแทนเพียงเล็กนอ้ย แต่กำรโฆษณำคงด ำเนินติดต่อกนัไปเป็นเดือน และเป็นปี จนคนทัว่ไป
คุน้เคยกบัช่ือ “แฟ้บ” และมีใจเอียงไปในทำงใชแ้ฟ้บ เม่ือเขำตอ้งกำรซ้ือผงซกัฟอก เขำจะนึกถึงแฟ้บข้ึน
มำทนัที ในชนบทบำงแห่ง คนในทอ้งถ่ิน นั้นเรียกผงซกัฟอกแฟ้บจนติดปำก จนเรียกผงซกัฟอกทุก
ชนิดวำ่ แฟ้บ 

ฉะนั้น ควำมมุ่งหมำยในกำรโฆษณำ ไม่วำ่จะเป็นโฆษณำสินคำ้ หรือกำรโฆษณำกิจกำรของ
โบสถ ์ ต่ำงมีควำมมุ่งหมำยเหมือนกนั คือ ตอ้งกำรใหส้ำธำรณชนทรำบถึงส่ิงท่ีท่ำนโฆษณำ และโนม้
นำ้วจิตใจเขำ ใหมี้ทศันะคติท่ีดีเก่ียวกบัส่ิงนั้นเม่ือเรำเขำ้ใจควำมมุ่งหมำยของกำรโฆษณำได ้ อยำ่ง
ถูกตอ้งแลว้เรำก็พร้อมท่ีจะพิจำรณำถึงวธีิต่ำง ๆ ในกำรโฆษณำโบสถข์องเรำ 

โดยสถานทีต่ั้งของโบสถ์ 

กำรโฆษณำท่ีไดผ้ลดีท่ีสุด คือ โดยอำศยัสถำนท่ีตั้งท่ีดีของโบสถ ์ และควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย น่ำดึงดูดใจของอำคำรโบสถ ์ตลอดจนบริเวณโดยรอบ ไม่วำ่โบสถข์องท่ำนจะอยูใ่นเมืองใหญ่
หรือในหมู่บำ้นเล็ก ๆ สถำนท่ีตั้งของโบสถมี์ควำมส ำคญัมำก หำกโบสถข์องท่ำนตั้งอยูท่ี่ถนนใหญ่ หรือ
ใกลต้ลำด หรือสถำนท่ีมีกำรคมนำคมสะดวก มอเห็นอำคำรโบสถไ์ดอ้ยำ่งแจ่มชดั โบสถข์องท่ำนก็ยอ่ม
มีปมเด่นในกำรโฆษณำอยูใ่นตวั ซ่ึงคิดวำ่เป็นค่ำโฆษณำไดห้ลำยพนับำท ไม่วำ่ใครก็ตำมท่ีสัญจรผำ่น
ไปมำท่ีนัน่ ก็จะรู้ทนัทีวำ่ มีโบสถข์องคริสเตียนตั้งอยูท่ี่นัน่ 
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กำรท่ีคนผำ่นไปมำจะรู้สึกนิยมชมชอบ หรือไม่ชอบโบสถข์องท่ำน ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ
อำคำรโบสถ ์ และส่ิงแวดลอ้มของโบสถไ์ม่นอ้ย หำกสนำมหญำ้ของโบสถข้ึ์นรกรุงรังและมีเศษ
กระดำษกระจดักระจำยอยูท่ ัว่ไป อำคำรโบสถเ์อียงไปขำ้งหน่ึงแสดงวำ่ ไม่ไดรั้บกำรเอำใจใส่เลย ผูท่ี้
สัญจรไปมำยอ่มไม่มีควำมรู้สึกชอบโบสถน์ั้น บำงทีอำจรู้สึกดูหม่ินเสียดว้ยซ ้ ำ ในทำงตรงขำ้ม หำก
โบสถข์องท่ำนอยูใ่นสภำพท่ีเรียบร้อย บริเวณโบสถส์ะอำดสะอำ้น มีดอกไมส้วยงำมปลูกอยูใ่นสถำนท่ี
เหมำะสมแสดงวำ่ไดรั้บกำรเอำใจใส่อยำ่งดีท่ีสุด ผูพ้บเห็นจะรู้สึกประทบัใจ 

แต่ไม่ไดห้มำยควำมวำ่ คนท่ีรู้สึกประทบัใจต่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และควำมสวยงำม
ของโบสถ ์ จะมำร่วมประชุมอยูท่ี่โบสถข์องท่ำนทนัที อยำ่งไรก็ตำมควำมประทบัใจน้ีจะช่วยขจดัอคติ
ซ่ึงมีอยูใ่นจิตใจของเขำ เป็นกำรเปิดช่องทำงทีละเล็กละนอ้ย ใหเ้ขำมำร่วมประชุมในอนำคตได ้

โดยเหตุท่ีสภำพของอำคำรโบสถแ์ละบริเวณรอบ ๆ โบสถมี์ควำมส ำคญัมำก คริสตจกัรจึงไม่
ควรเสียดำยเงินท่ีใชส้ ำหรับซ่อมแซม ปรับปรุงโบสถ ์ในเม่ือมีควำมจ ำเป็น 

โดยสมาชิก  

กำรโฆษณำท่ีไดผ้ลเยีย่มรองลงมำ ก็คือ โดยอำศยัสมำชิกในคริสตจกัรของท่ำน โรงงำนผลิต
รถยนต ์แห่งหน่ึง มีค ำโฆษณำ “ทำ้ใหส้อบถำมคนท่ีเคยใชร้ถน้ี” ค  ำพยำนจำกปำกค ำต่ำง ๆ มกัเป็นกำร
โฆษณำท่ีดี 

หำกสมำชิกในคริสตจกัรของท่ำน มีควำมกระตือรือร้นเพื่อคริสตจกัร และหำกควำมประพฤติ
ของเขำเป็นเคร่ืองสนบัสนุนในส่ิงท่ีเขำพดู คนภำยนอกก็จะรู้สึกสนใจในโบสถข์องท่ำน  

คริสตสมำชิกทุกคนควรเป็นเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปิิคม และเป็นผูแ้ทนของคริสตจกัรโดยปริยำย 
เพรำะไม่มีผูใ้ดมีคุณสมบติัเหมำะสมยิง่กวำ่สมำชิกของคริสตจกัร ในกำรบอกใหค้นอ่ืนทรำบถึงควำมดี
ต่ำง ๆ ในโบสถข์องเขำ หำกสมำชิกไดรั้บพระพรทำงดำ้นวญิญำณจิตจำกกำรประชุมร่วมกนั และไดรั้บ
กำรหนุนใจกำรเพิ่มเติมก ำลงัจำกโบสถข์องเขำเสมอ เขำก็ควรแนะน ำใหค้นอ่ืนไปร่วมประชุมท่ีโบสถ์
ของเขำ โดยถือวำ่ กำรโฆษณำโบสถไ์ม่เพียงแต่เป็นหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ีของคริสตจกัร โดยตรงเท่ำนั้น
หำกยงัเป็นสิทธ์ิพิเศษและเกียรติยศของเขำเองดว้ย 

โดยการใช้บัตรเลก็ ๆ 

คริสตจกัรหลำยแห่ง โดยเฉพำะอยำ่งยิง่คริสตจกัรท่ีอยูใ่นเมืองใหญ่ ๆ มกัจดัพิมพบ์ตัรเล็ก ๆ 
ซ่ึงมีขอ้ควำมกล่ำวถึง ช่ือสถำนท่ีตั้งของคริสตจกัร ก ำหนดเวลำประชุมกิจกรรมต่ำง ๆ ของคริสตจกัร
และช่ือของศิษยำภิบำล สมำชิกทุกคนสมำรถน ำบตัรเล็ก ๆ น้ีติดตวัไดโ้ดยสะดวก เม่ือพบคนท่ีสนใจ
เก่ียวกบัเร่ืองทำงวญิญำณจิต หรือสนใจอยำกจะไปร่วมประชุมในโบสถก์็มอบบตัรเชิญน้ีใหแ้ก่เขำ 
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โดยศิษยาภิบาลเอง  

โดยฐำนะแลว้ศิษยำภิบำลยอ่มเป็นผูโ้ฆษณำโบสถข์องตนไปในตวั ไม่วำ่ท่ำนจะไปท่ีใด คนท่ี
รู้สึกทำ่นจะนึกถึงคริสตจกัรซ่ึงท่ำนประจ ำอยู ่ และคนท่ีอยำกจะไปประชุมในโบสถข์องท่ำนก็รู้วำ่ เขำ
จะไดฟั้งค ำเทศนำของท่ำน เพรำะท่ำนเป็นผูป้ระกอบพิธีสมรส ท ำพิธีถวำยบุตร ท ำพิธีศีลบพัติศมำ และ
ประกอบพิธีฝังศพของคริสเตียน คนทัว่ไปจึงสนใจในตวัท่ำน หำกคุณลกัษณะ กำรประพฤติ ตลอดจน
กิริยำท่ำทำงของท่ำน เป็นท่ีประทบัใจของผูพ้บเห็น เขำเหล่ำนั้นก็จะสนใจในโบสถข์องท่ำนในฐำนะท่ี
ท่ำนเป็นผูรั้บผดิชอบโบสถ ์ หำกผูท่ี้พบเห็นท่ำนรู้สึกไม่พึงพอใจในตวัท่ำน ก็เป็นกำรยำกท่ีจะใหเ้ขำเขำ้
โบสถข์องท่ำน 

ภำษิตบทหน่ึงกล่ำววำ่ ควำมประทบัใจคร้ังแรกท่ีไดรั้บมกัสร้ำงควำมซำบซ้ึงตรึงใจไดน้ำน
ท่ีสุด ส่ิงแรกท่ีจะสร้ำงควำมประทบัใจใหแ้ก่คนอ่ืน คือร่ำงกำยและกำรแต่งตวัของท่ำนเป็นตน้วำ่ เคร่ือง
แต่งกำยของท่ำนสะอำด สุภำพเรียบร้อยหรือไม่รองเทำ้ของท่ำนขดัเป็นเงำเสมอหรือไม่ ผมเผำ้ของท่ำน 
ฟันของท่ำน ใบหนำ้ เล็บมือ ของท่ำนเป็นอยำ่งไร ท่ำนกระปร้ีกระเปร่ำมีลกัษณะเป็นคนท่ีน่ำนบัถือ
ไวว้ำงใจไหม หรือวำ่ท่ำนมีลกัษณะเซ่ือมซึม หงอยเหงำตลอดเวลำ ท่ำนมกัยิม้เสมอหรือหนำ้ยน่
ตลอดเวลำ ท่ำทำงของท่ำนแสดงออกถึงควำมเป็นมิตร หรือควำมหมำงเมินกบัผูอ่ื้น เจำ้หนำ้ท่ีแผนก
เดินตลำดหรือแผนกจ ำหน่ำยของบริษทัหำ้งร้ำน มกัจะไดรั้บกำรเตือนให้ระมดัระวงัเก่ียวกบัส่ิงเหล่ำน้ี 
ท่ำนก ำลงัจ ำหน่ำยส่ิงท่ีส ำคญัและมีค่ำยิง่กวำ่ รถยนต ์ ตูเ้ยน็ หรือสินคำ้ทุกอยำ่งในโลก ท่ำนจึงควร
ระมดัระวงัเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่ำ 

ท่ำนก็คงระลึกไดเ้สมอวำ่ อุปนิสัย ใจคอ ของท่ำนจะตอ้งเหมือนกบัพระเยซูคริสตเ์สมอ พระ
เยซูคริสตท์รงมีจิตใจกวำ้งขวำง มีควำมห่วงใยในคนอ่ืน ทรงสุภำพอ่อนโยน มีมำรยำทอนัดีงำม และ
ทรงปรำรถนำท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น ท่ำนจึงควรมีคุณสมบติัเหล่ำน้ี 

วธีิกำรโฆษณำท่ีกล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ ลว้นเป็นกำรโฆษณำท่ีไม่ตอ้งลงทุนมำกนกั และท่ำนไม่
ตอ้งเสียค่ำโฆษณำเลย ต่อไปเรำจะพิจำรณำถึงกำรโฆษณำซ่ึงตอ้งลงทุนและเสียค่ำใชจ่้ำยบำ้ง 

โดยการใช้ใบปลวิและใบโฆษณา 

ใบปลิวท่ีใชใ้นโบสถมี์ขนำดหลำยอยำ่ง ท่ำนอำจใชก้ระดำษขนำด 6 คูณ 9 น้ิว และพิมพ์
ขอ้ควำมเพียงดำ้นเดียวหรือใชบ้ตัรแขง็ ขนำด 3 คูณ 5 น้ิว พิมพข์อ้ควำมทั้งสองดำ้นโดยเฉพำะอยำ่งยิง่
เม่ือจดักำรประชุมพิเศษท่ีในโบสถ ์ เช่น ประชุมประกำศพระกิตติคุณ กำรประชุมฟ้ืนฟู ใบปลิวเหล่ำน้ี
จะเป็นประโยชน์ในกำรโฆษณำมำก หำกผูท่ี้แจกใบโฆษณำเชิญผูท่ี้รับเป็นส่วนตวัซ ้ ำอีกคร้ังหน่ึง ก็จะ
ท ำใหก้ำรโฆษณำไดผ้ลมำกยิง่ข้ึน 
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เม่ือพิมพใ์บโฆษณำเหล่ำน้ี จงใชก้ระดำษท่ีดี และพิมพอ์ยำ่งประณีตบรรจงท่ีสุด หำกคริสตจกัร
มีทุนพอท่ีจะจำ้งโรงพิมพพ์ิมพใ์บโฆษณำ จงเขม้งวดกวดขนักบัผูพ้ิมพ ์เพื่อใหก้ำรพิมพมี์คุณภำพดี และ
หำกท่ำนสำมำรถสอดรูปภำพในใบปลิวได ้ เช่น รูปภำพของนกัเทศน์ จะท ำใหใ้บโฆษณำของท่ำน 
ดึงดูดควำมสนใจไดม้ำกยิง่ข้ึน จงอยำ่เสียดำยเงินทอง ในกำรพิมพใ์บปลิวท่ีมีคุณภำพดี ทั้งน้ีรวมถึงกำร
ใชก้ระดำษท่ีดี และกำรพิมพท่ี์ประณีตดว้ย เพรำะกำรลงทุนพิมพ ์ แต่ละคร้ัง ค่ำใชจ่้ำย ไม่แตกต่ำงกนั
เท่ำใดนกั แต่ผลท่ีไดจ้ำกกำรโฆษณำระหวำ่งกำรใชใ้บปลิวท่ีมีคุณภำพดี กบัใบปลิวคุณภำพเลวนั้น 
ต่ำงกนัมำกทีเดียว 

โดยทางหนังสือพมิพ์ 

กำรโฆษณำโดยวธีิน้ีตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยค่อนขำ้งแพงและคริสตจกัรใหญ่ ๆ หรือองคก์ำรท่ีใหญ่ 
ๆ เท่ำนั้น จึงจะโฆษณำคริสตจกัรของเขำทำงหนงัสือพิมพไ์ด ้ แต่หำกคริสตจกัรของท่ำนมีงำนหรือ
กิจกรรมพิเศษ ซ่ึงท่ำนตอ้งกำรใหป้ระชำชนทรำบอยำ่งกวำ้งขวำงกำรโฆษณำทำงหนงัสือพิมพก์็จะไดดี้
ยิง่ค่ำโฆษณำทำงหนงัสือพิมพจ์ะมำกนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัชนิดของหนงัสือพิมพ ์ จ ำนวนจ ำหน่ำยของ
หนงัสือพิมพแ์ต่ละฉบบั และกำรตกลงของทั้งสองฝ่ำย ทำงท่ีดีคริสตจกัรท่ียงัไม่มีประสบกำรณ์ในกำร
โฆษณำทำงหนงัสือพิมพเ์ลย ควรปรึกษำหำรือกบัคริสเตียนท่ีมีควำมรู้ดำ้นน้ี จะช่วยใหก้ำรตกลงค่ำ
โฆษณำไดถู้กยิง่ข้ึน 

โดยทางวทิยุกระจายเสียง 

กำรโฆษณำทำงวทิย ุ ตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยแพงมำก เวน้แต่สถำนีวทิยทุอ้งถ่ินบำงแห่งซ่ึงท่ำนรู้จกัดี 
อำจยนิดีช่วยโฆษณำใหท้่ำนอยำ่งสั้น ๆ โดยไม่คิดค่ำป่วยกำรแต่อยำ่งใด โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ สถำนี
ทอ้งถ่ินซ่ึงมีรำยกำรวทิยขุองคริสเตียน ท่ำนอำจจะขอร้องผูจ้ดัท ำรำยกำร สอดแทรกค ำประกำศสั้น ๆ 
ให ้ เป็นคร้ังครำว คริสตจกัรบำงแห่งท่ีมีทุนทรัพยพ์อ อำจซ้ือเวลำจำกสถำนีวทิย ุ อำทิตยล์ะคร้ัง ออก
รำยกำรของคริสตจกัรเอง โดยมีรำยกำรเพลง ขอ้คิดจำกพระคมัภีร์ ค  ำประกำศ ฯลฯ ซ่ึงเป็นกำรโฆษณำ
ท่ีดีเยีย่ม 

ก่อนจบบทน้ี อยำกจะเตือนใหท้่ำนระลึกถึงส่ิงส ำคญัสองประกำร  
ประการแรก ไม่วำ่จะเป็นกำรประกำศโฆษณำชนิดใดจงกระท ำอยำ่งสม ่ำเสมอ หำกท่ำนคิดจะ

โฆษณำโดยท่ีท่ำนตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยสูง ก็จงรอจนกวำ่คริสตจกัรของท่ำนมีทุนรองเพียงพอและควร
โฆษณำเป็นกำรทดลองสักระยะเวลำหน่ึงก่อน จึงเร่ิมตน้อยำ่งจริงจงั ในระยะแรกของกำรโฆษณำ 
อำจจะไดผ้ลนอ้ยแต่เม่ือโฆษณำนำนวนัเขำ้ ก็จะไดผ้ลมำกข้ึนตำมล ำดบั 
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ประการท่ีสอง จงเนน้และเอำใจจดจ่อ ต่อกำรโฆษณำท่ีใชทุ้นนอ้ยหรือไม่ตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยเลย 
ไดแ้ก่ สภำพของอำคำรโบสถแ์ละบริเวณลอ้มรอบ ควำมกระตือรือร้นของคริสตสมำชิก กิริยำท่ำทำง 
กำรแต่งกำย และอุปนิสัยของท่ำน หรือกำรโฆษณำโดยวธีิอ่ืน ๆ ซ่ึงใชไ้ดผ้ลดีและทุนทรัพย ์เล็กนอ้ย 
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บทที ่11 เมือ่มคีวามตายเกดิขึน้ 

สมำชิกคนหน่ึงของคริสตจกัร เดินเขำ้มำในบำ้นของศิษยำภิบำลดว้ยท่ำทำงท่ีรุกร้ีรุกรน และ
พดูกบัศิษยำภิบำลดว้ยเสียงท่ีสั่นเครือวำ่ “คุณรู้จกัป้ำแฉลม้ใช่ไหมครับ” 

“ป้ำแฉลม้ในโบสถข์องเรำหรือครับ ผมรู้จกัดี เกิดอะไรข้ึนหรือ” 
“ครับ ผมคิดวำ่ ป้ำแฉลม้จะตำยในไม่ก่ีนำทีน้ี มีคนน ำส่งไปโรงพยำบำลแลว้ เชิญไปดูหน่อย

เถอะครับ” 
สมำชิกซ่ึงเป็นญำติของป้ำแฉลม้ เดินน ำหนำ้พำศิษยำภิบำลเขำ้ไปในโรงพยำบำล ผำ่นหอ้งพกั

ของคนป่วยหลำยหอ้งไดก้ล่ินยำฆ่ำเช้ือโรคตลบไปทัว่ จนกระทัง่มำถึงหอ้งพิเศษ ส ำหรับคนไขอ้ำกำร
หนกั เม่ือเปิดประตูเขำ้ไป เห็นนำยแพทยแ์ละนำงพยำบำลยนืถอ้มเตียงคนป่วยอยู ่ และก ำลงัปิิบติั
หนำ้ท่ี อยำ่งขมกัเขมน้ เพื่อช่วยคนไขร้ำยน้ี มองเพียงคร้ังเดียวก็รู้วำ่คนป่วยนั้นคือป้ำแฉลม้ ศิษยำภิบำล
เดินเขำ้ไปใกลเ้ตียง เห็นป้ำแฉลม้หลบัตำสนิท หำยใจถ่ีและแรง ท่ีขอ้มือมีเข็มเสียบติดอยู ่ และมีท่อยำง
เล็ก ๆ ต่อจำกเขม็นั้นข้ึนไปสู่ขวดน ้ำเกลือ ซ่ึงแขวนอยูข่ำ้งเตียง 

ทำงหวัเตียงนอน บุตรสำวคนโตของป้ำแฉลม้ยนืเฝ้ำอยูด่ว้ยควำมเป็นทุกขก์งัวลใจ ดวงตำทั้ง
สองขำ้งแดงก ่ำ เปียกชุ่มดว้ยน ้ำตำ ท่ีทำ้ยเตียง ญำติสนิทอีกคนหน่ึงยนือยูด่ว้ยสีหนำ้ท่ีแสดงควำมหมด
หวงั และเศร้ำใจ 

ดวงตำทุกคู่จอ้งดูท่ีใบหนำ้ของคนป่วย ซ่ึงแน่น่ิงไม่ไหวติง ทุกคนเงียบกริบ ไดย้ินแต่เสียง
สะอ้ืนของบุตรสำว ซึงไม่สำมำรถถอดกลั้นไวไ้ด ้

เม่ือนำยแพทยเ์ฝ้ำดูอำกำรอยำ่งใกลชิ้ด ฟังกำรเตน้ของชีพจรดว้ยเคร่ืองฟัง ครู่หน่ึงก็สั่งใหผู้ช่้วย
เอำอ๊อกซิเจนเขำ้มำ และยอกใหน้ำงพยำบำลติดตั้งเคร่ืองมือ ส ำหรับช่วยหำยใจใหแ้ก่คนป่วย และฉีดยำ
กระตุน้ประสำท เพื่อช่วยระบบกำรหมุนเวยีนของโลหิต บรรยำกำศในขณะนั้น ดูเคร่งเครียดและวงัเวง
อยำ่งไรชอบกล เสียงหำยใจของป้ำแฉลม้คงอ่อนลงตำมล ำดบั และเสียงสะอ้ืนของบุตรสำวดงัถ่ีข้ึน
แทนท่ี 

ในฐำนะท่ีท่ำนเป็นศิษยำภิบำล และอยูท่่ำมกลำงเหตุกำรณ์นั้น ถึงแมว้ำ่ท่ำนจะท ำอะไรหรือพดู
อะไรไม่ได ้ ไม่มีสภำวะใดท่ีท ำใหม้นุษยรู้์สึกผดิหวงัมำกเท่ำกบั ขณะท่ีก ำลงัเผชิญกบัควำมตำย 
ออ๊กซิเจน เขม็ฉีดยำ น ้ำเกลือ ควำมสำมำรถของนำยแพทยแ์ละนำงพยำบำลทั้งหมดเหล่ำน้ี ไม่สำมำรถ
ช่วยอะไรไดแ้ต่ศิษยำภิบำลตอ้งจ ำไวเ้สมอวำ่ ขณะท่ีเขำก ำลงัยนือยูท่่ำมกลำงหุบเขำแห่งควำมมรณะนั้น 
เขำมิไดอ้ยูท่ี่นัน่แต่ล ำพงั 
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หำกคนป่วยท่ีก ำลงัจะส้ินใจ ยงัมีสติดีอยู ่ ท่ำนก็มีโอกำสช่วยเหลือทำงดำ้นจิตวิญญำณ ทั้งคนท่ี
ก ำลงัจะตำยและคนท่ีมีชีวติอยู ่ หำกคนท่ีก ำลงัจะตำยเป็นคริสเตียน ท่ีกลบัไปบงัเกิดใหม่แลว้อยำ่ง
แทจ้ริง ศิษยำภิบำลไมจ ำเป็นตอ้งพูดอะไรมำกนกั เพียงแต่ใหค้นป่วยรู้วำ่ ท่ำนอยูใ่กลเ้ขำตลอดเวลำ ก็
เป็นก ำลงัใจแก่คนป่วยอยำ่งมำกแลว้ โดยทัว่ไป ศิษยำภิบำลจะอ่ำนพระวจนะของพระเจำ้ท่ีเหมำะสม 
เป็นกำรหนุนใจใหค้นป่วยไวว้ำงใจพระเจำ้ ช่วยใหเ้ขำมีควำมเช่ือและมัน่ใจวำ่ พระเยซูคริสตท์รงอยู่
ใกล ้ และคอยช่วยเหลืออยูต่ลอดเวลำ โดยไม่ตอ้งเนน้ถึงเร่ืองควำมตำย และไม่จ  ำเป็นตอ้งใหค้นป่วย
ทรำบวำ่ เขำก ำลงัจะตำย หลงัจำกนั้น ท่ำนอำจอธิษฐำนเผือ่กำรป่วย ขอใหพ้ระเจำ้ทรงสถิตอยูใ่กลเ้ขำ 
ในเวลำท่ีเขำตอ้งกำรพระองคเ์ช่นน้ี 

หำกคนป่วยท่ีก ำลงัส้ินใจ ยงัไม่ไดรั้บควำมรอด ศิษยำภิบำลก็ตอ้งท ำหนำ้ท่ี อนัฉุกเฉินในวำระ
นั้น แต่ส่วนมำกนำยแพทยไ์ม่อยำกใหค้นป่วยรู้วำ่ เขำก ำลงัจะตำย เพรำะกลวัวำ่คนป่วยจะตกใจ
จนเกินไป ท ำใหส้ถำนกำรณ์เลยร้ำยลงกวำ่ท่ีควรบำงคร้ัง นำยแพทยถึ์งกบัตอ้งโกหกคนป่วย และ
ปลอบใจเขำเพื่อใหเ้ขำมีก ำลงัใจมำกข้ึน กระนั้นก็ตำม ในฐำนะท่ีท่ำนเป็นศิษยำภิบำล ท่ำนรู้วำ่ ควำม
ตำยเป็นกำรช้ีขำดอนำคตชัว่นิรันดร์ของเขำ ท่ำนมีโอกำสคร้ังสุดทำ้ย ท่ีจะช่วยจิตวิญญำณซ่ึงก ำลงัจะ
ออกจำกร่ำงน้ี ท่ำนจึงไม่ควรกระท ำส่ิงใด ซ่ึงเป็นกำรหลอกลวงคนป่วย แต่ควรใชส้ติปัญญำซ่ึงพระเจำ้
ประทำนให ้ ช้ีแจงใหค้นป่วยทรำบถึงควำมจ ำเป็นท่ีเขำจะตอ้งตดัสินใจ ตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดของเขำในเวลำนั้น แมว้ำ่ผูท่ี้ใกลจ้ะส้ินใจมีเวลำนอ้ยมำก ท่ีจะกลบัใจอยำ่งแทจ้ริงไดท้่ำนก็
ไม่ควรทอ้ถอยหรือเลิกลม้ควำมพยำยำมไป จงพยำยำมจนสุดควำมสำมำรถ แต่ในบำงกรณี ท่ำนอำจไม่
มีโอกำส ไดเ้ป็นพยำนต่อคนป่วยเลยก็ได ้ ดงัเช่น กรณีของป้ำแฉลม้ เป็นตน้ เพรำะคนป่วยอยูใ่นขั้น
หมดสติ ก่อนส้ินใจ ฉะนั้นเม่ือพระเจำ้ประทำนโอกำสและเวลำให ้ จงพยำยำมน ำคนป่วยนั้นมำเช่ือพระ
เยซูคริสต ์แทนท่ีจะเพิกเฉยไม่ท ำอะไรเลย มิฉะนั้นท่ำนอำจถูกกล่ำวหำในวนัพิพำกษำพระเจำ้ 

ส ำหรับผูท่ี้ยงัมีชีวติอยู ่ ไดแ้ก่ครอบครัวของผูท่ี้ก ำลงัจะส้ินใจ ญำติและมิตรสหำยของเขำ ศิษ
ยำภิบำลมีหนำ้ท่ีช่วยเหลือพวกเขำ สำมประกำร คือ 

1. ช่วยปลอบโยนให้เขำคลำยควำมเศร้ำโศก เพื่อให้เขำสำมำรถคุมสติ สัมปชญัญะของตวัเอง
ได ้ ไม่ท ำส่ิงใดใหเ้ป็นท่ีเดือดร้อนแก่ผูอ่ื้น และตวัเอง โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ สตรีซ่ึงอยูต่่อหนำ้ท่ีใกลจ้ะ
ส้ินใจ อำจจะควบคุมสติอำรมณ์ไม่ได ้ ร้องไห้เสียงดงั และพยำยำมเขำ้ไปกอดผูท่ี้ใกลจ้ะตำย หำกผูท่ี้
ใกลจ้ะตำยยงัมีควำมรู้สึกอยู ่ กำรกระท ำเช่นนั้น ไม่เพียงแต่จะสร้ำงควำมกระทบกระเทือนแก่จิตใจของ
ผูท่ี้ใกลจ้ะตำยเท่ำนั้น หำกยงักระทบกระเทือนอำรมณ์ของเขำเอง 

โดยปกติ หำกศิษยำภิบำลอยูท่่ำมกลำงครอบครัว และญำติพี่นอ้งของคนท่ีใกลจ้ะส้ินใจ จะท ำ
ใหเ้ขำเหล่ำนั้นสำมำรถควบคุมอำรมณ์ตนเองไดดี้ยิง่ข้ึน ศิษยำภิบำลควรถือโอกำสนั้นอ่ำนขอ้พระธรรม 
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ซ่ึงเป็นพระสัญญำของพระเจำ้ หนุนใจเขำเช่น พระธรรมมทัธิว 11: 28-30 ซ่ึงพระเยซูคริสตท์รงใช้
ปลอดโยน คนท่ีล ำบำกเหน็ดเหน่ือย หำกท่ำนปิิบติัหนำ้ท่ีเหล่ำน้ีดว้ยควำมเช่ือ และผูท่ี้ไดรั้บควำม
โศกเศร้ำเหล่ำนั้นยอ่มฟังพระวจนะของพระเจำ้ พระวจนะของพระองคก์็จะท ำใหเ้ขำมีควำมเขม้แขง็
ดงัเดิม และช่วยรักษำจิตใจท่ีชอกช ้ำของเขำ 

2. ช่วยเหลือผูท่ี้ก ำลงัเศร้ำโศกดำ้นวญิญำณจิต หำกเขำเป็นคริสเตียน ท่ำนก็สำมำรถปลอดโยน
พวกเขำโดยขอ้พระธรรมต่ำง ๆ เช่น พระธรรม 2 โครินธ์ 5: 6-8 ซ่ึงมีใจควำมวำ่กำรอยูก่บัพระเจำ้ก็
ดีกวำ่กำรอยูใ่นกำยน้ี ท่ำนสำมำรถใหค้วำมมัน่ใจแก่เขำ จำกพระวจนะของพระเจำ้ วำ่กำรตำยของคริส
เตียนเป็นแต่เพียงกำรกำ้วออกจำกโลก ซ่ึงอนิจจงัน้ีไปสู่พระเจำ้ เพื่อวำ่เขำจะอยูท่ี่นัน่ดว้ยควำมสุข และ
ควำมยนิดีตลอดไปเป็นนิตย ์(ดู 2 โครินธ์ 5:1, 1 เธสะโลนิกำ 4:16, 17 วิวรณ์ 21:6) 

หำกครอบครัวในครอบครัว หรือญำติพี่นอ้งบำงคนของผูต้ำยยงัไม่รู้จกัพรเจำ้ และหำกโอกำส
อ ำนำย ท่ำนก็ควรฉวยโอกำสนั้น ประกำศพระกิตติคุณให่คนเหล่ำนั้นทรำบ กำรตำยจำกไปของคนท่ีเขำ
รัก จะท ำใหจิ้ตใจท่ีแขง็กระดำ้งของเขำอ่อนลง เปิดทำงให้พระกิตติคุณสำมำรถแทรกซึม เขำ้ไปในจิตใจ
ของเขำได ้ในขณะท่ีพวกเขำหมดหวงั พวกเขำจะยดึท่ำนเป็นท่ีพึ่ง หำกท่ำนประพฤติตนในทำงท่ีถูกตอ้ง 
พวกเขำจะไวว้ำงใจในท่ำน และใหค้วำมเคำรพนบัถือแก่ท่ำนมำกยิง่ข้ึน ฉะนั้น จงรักษำควำมสัมพนัธ์
ใหม่กบัครอบครัวและญำติพี่นอ้งของผูต้ำยใหดี้ โดยหมัน่เยีย่มพวกเขำทั้งเวลำก่อนท ำพิธีฝังศพและ
หลงัจำกพิธีฝังศพแลว้ และพยำยำมทุกวถีิทำงน ำเขำใหก้ลบัใจใหม่ ตอ้นรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้
รอด 

3. จงช่วยเหลือในกำรติดต่อต่ำง ๆ เก่ียวกบักำรฝังศพและพิธีฝังศพโดยทัว่ไป ครอบครัวของ
ผูต้ำยจะจดัแจงทุกอยำ่งเก่ียวกบัเร่ืองน้ี แต่บำงคร้ัง เขำอำจตอ้งกำรใหท้่ำนเป็นผูติ้ดต่อต่ำง ๆ ให ้เช่นกำร
ซ้ือโลง กำรติดต่อทำงรำชกำรในเร่ืองท่ีจ ำเป็น สถำนท่ีประกอบพิธีฝังศพ และผูท่ี้ช่วยเหลือในกำรขุด
หลุม ฯลฯ ศิษยำภิบำลจงัควรมีควำมรู้เก่ียวกบัส่ิงเหล่ำน้ีพอสมควร เพื่อวำ่จะไดใ้หค้  ำแนะน ำและให้
ควำมช่วยเหลือไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

ท่ำนควรแนะน ำญำติมิตรของผูต้ำย ใหป้ระกอบพิธีฝังศพอยำ่งง่ำย ๆโดยปิิบติัตำมพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ท่ีวำ่ ร่ำงกำยท่ีปรำศจำกชีวตินั้น มิไดมี้ควำมส ำคญัต่อวญิญำณจิตต่อไปแลว้เรำจ ำเป็นตอ้ง
ละทิ้งกำยนั้นไป (2 เปโตร 1:24) ส่วนมำกผูท่ี้ตำยนั้น มกัเจบ็ป่วยก่อน เขำอำจจะเสียค่ำยำ ค่ำ
โรงพยำบำลเป็นจ ำนวนมำก ประกอบกบั ไม่สำมำรถท ำงำนเป็นเวลำนำนนบัวำ่ครอบครัวของเขำ ไดรั้บ
ควำมกระทบกระเทือนทำงดำ้นเงินทองอยูม่ำกแลว้ จึงไม่สมควรอยำ่งยิง่ ท่ีครอบครัวของเขำจะตอ้งใช้
จ่ำยเงินทองในกำรท ำพิธีฝังศพใหส้ิ้นเปลืองมำกนกั 
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ในกำรประชุมประกอบพิธีก็เช่นเดียวกนั ควรจะเป็นกำรประชุมอยำ่งง่ำย ๆ เน่ืองจำกควำมตำย
อำจเกิดข้ึนไดใ้นทนัทีทนัใดศิษยำภิบำลจึงควรเตรียมค ำเทศนำ ส ำหรับประกอบพิธีฝังศพไวล่้วงหนำ้
สองสำมเร่ือง เพื่อจะสำมำรถปรับปรุงและน ำไปใชไ้ดท้นัที เก่ียวกบัรำยละเอียดของกำรประชุมและพิธี
กำรต่ำง ๆ ท่ำนควรขอควำมเห็นจำกญำติมิตรผูต้ำยเสียก่อน เช่นเร่ืองสถำนท่ีจดัท ำพิธี ท่ำนควรจะให้
เขำลงควำมเห็นดว้ยวำ่ ควรจดัท ำท่ีบำ้นหรือท่ีโบสถ ์ หำกผูต้ำยเป็นคริสเตียน ผูท่ี้มำร่วมงำนศพใน
โบสถอ์ำจมีมำก ท่ำนอำจจดัใหมี้กำรร้องเพลง หรือเพลงพิเศษก็ได ้ตำมควำมเหมำะสม 
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บทที ่12 พธีิส าคญัของคริสตจักร 

พธิีสมรส 

กำรแต่งงำนของคริสตสมำชิก เป็นเหตุกำรณ์อยำ่งหน่ึงท่ีน ำควำมต่ืนเตน้ยนิดีท่ีสุดมำสู่ศิษยำภิ
บำล แมเ้ขำจะเคยประกอบพิธีแต่งงำนซ ้ ำซำกหลำยคร้ัง แต่ควำมรัก ควำมอศัจรรยข์องชีวติสมรส น ำ
ควำมสุข สดช่ืน และควำมภำคภูมิใจมำสู่ศิษยำภิบำล และทุกคนท่ีพบเห็นเสมอ นอกจำกนั้นกำร
แต่งงำนยงัเป็นภำพแสดงถึงควำมสัมพนัธ์อนัซำบซ่ึง ระหวำ่งพระคริสตก์บัคริสตจกัรอีกดว้ย (เอเฟซสั 
5:25-27)  

พิธีสมรสเป็นพิธีท่ีส ำคญั ซ่ึงเก่ียวขอ้งทำงดำ้นกฎหมำยและทำงศำสนำ แต่ในฐำนะท่ีท่ำน
เป็นศิษยำภิบำล ท่ำนเป็นผูแ้ทนพระเจำ้ในกำรประกอบพิธีนั้น จึงมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบต่อสวสัดิภำพ
ทำงดำ้นวญิญำณจิตของคู่บ่ำวสำวโดยตรง ฉะนั้นก่อนท่ีท่ำนจะประกอบพิธีสมรสให้แก่บ่ำวสำวคู่หน่ึง
คู่ใด ท่ำนจึงควรพิจำรณำก่อนวำ่ หนุ่มสำวคู่นั้น กระท ำตนอยูใ่นกรอบข่ำยท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำว
ไวห้รือไม่ เช่น ขอ้พระธรรมท่ีเก่ียวกบักำรสมรส ซ่ึงปรำกิใน ปฐมกำล 2:24, มทัธิว 5:32, 1 เปโตร 3:7 
เอเฟซสั 5:22-25 โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ค  ำสอนของอำจำรยเ์ปำโลท่ีวำ่ “อยำ่เขำ้เทียมแอกดว้ยกนักบัคนท่ีไม่
เช่ือ” (2 โครินธ์ 6:14) ค ำสอนน้ีมีควำมหมำยกวำ้ง และเป็นค ำสอนท่ีส ำคญัมำกส ำหรับหนุ่มสำวซ่ึงเขำ
จะตอ้งพิจำรณำไตร่ตรอง ก่อนเขำ้สู่พิธีสมรส 

หำกกำรแต่งงำนเป็นแต่เพียงกำรท ำใหห้นุ่มสำว มีควำมเก่ียวพนัธ์กบัทำงร่ำงกำยเท่ำนั้น เขำทั้ง
สองก็ไม่จ  ำเป็นตอ้งพิจำรณำถึงปัญหำ เก่ียวกบักำรเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียน แต่กำรแต่งงำนท่ี
แทจ้ริง เก่ียวขอ้งกบัหนุ่มสำว ถึงสำมดำ้นคือ ฝ่ำยร่ำงกำย ฝ่ำยจิตใจ และฝ่ำยวญิญำณจิต หำกหนุ่มสำว
พิจำรณำแต่ดำ้นเดียว คือฝ่ำยร่ำงกำยเท่ำนั้น เขำก็จะขำดพระพรส่วนใหญ่ ทำงจิตใจและวญิญำณในชีวติ
สมรส 

ศิษยำภิบำลไม่เพียงแต่มีหนำ้ท่ี ประกอบพิธีสมรสใหแ้ก่คู่บ่ำวสำวเท่ำนั้น เขำยงัมีหนำ้ท่ีให้
ค  ำแนะน ำแก่หนุ่มสำวก่อนท่ีจะเขำ้พิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ีอีกดว้ย จงแนะน ำหนุ่มสำวท่ีคิดจะแต่งงำนวำ่อยำ่
เพิ่งด่วนแต่งงำน ในเวลำอนัรีบเร่งเกินไป ทั้งสองฝ่ำยควรท ำควำมรู้จกั เรียนรู้อุปนิสัยใจคอของกนัและ
กนั ในเวลำอนัควรเสียก่อน อยำ่งนอ้ยหน่ึงปี 

เน่ืองดว้ยกำรแต่งงำนดว้ยควำมรีบเร่งนั้น อำจน ำควำมผดิหวงัมำสู่คู่สมรสในอนำคตได ้ คงไม่
มีศิษยำภิบำลใดท่ีอยำกประกอบพิธีสมรสให ้ แก่คู่บ่ำวสำวซ่ึงตอ้งหยำ่กนัภำยหลงั แต่ท่ำนคงอยำกมี
ช่ือเสียงท่ีดี ในกำรผกูพนัหนุ่มสำวเขำ้ดว้ยกนั ท ำใหเ้ขำมีชีวติสมรสท่ีเตม็ไปดว้ยควำมสดช่ืน 
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ถำ้เป็นไปได ้ศิษยำภิบำลควรหนุนใจ ใหคู้่บ่ำวสำวประกอบพิธีสมรสท่ีโบสถ ์ประกำรหน่ึงเพื่อ
ถวำยพระเกียรติแก่พระเจำ้ไดม้ำกยิง่ข้ึน อีกประกำรหน่ึงคู่บ่ำวสำวจะมีสถำนท่ีซ่ึงสำมำรถเป็นสักขี
พยำน ในควำมรักของเขำ หำกเขำประกอบพิธีในบำ้นเม่ือมีกำรซ่อมแซมในบำ้น สถำนท่ีเขำเคย
ประกอบพิธีอำจไดรั้บกำรเปล่ียนแปลง จะไม่เหมือนเดิมแต่หำกเขำประกอบพิธีท่ีำโบสถ ์ เม่ือหลำยปี
ผำ่นพน้ไป คู่สมรสยงัอำจช้ีถึงจุดท่ีเขำทั้งสองยนื และกล่ำววำ่ “ตรงน้ีแหละท่ีเรำทั้งสองยนื และใหค้  ำ
สัญญำต่อพระพกัตร์ของพระเจำ้” โบสถจึ์งเป็นสถำนท่ี ท่ีช่วยกระชบัควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคู่บ่ำวสำว
ใหแ้น่นแฟ้นข้ึน 

โดยเหตุท่ีกำรแต่งงำน มีควำมเก่ียวขอ้งกบักฎหมำยของบำ้นเมือง ศิษยำภิบำลจึงตอ้งรู้จกั
กฎหมำยเก่ียวกบักำรแต่งงำนอยำ่งนอ้ยท่ีสุด เขำควรทรำบวำ่ คู่บ่ำวสำวจะตอ้งไปแจง้ขอจดทะเบียน
สมรสท่ีไหน จะตอ้งท ำอยำ่งไร ฯลฯ ก่อนประกอบพิธีสมรสใหแ้ก่หนุ่มสำว ศิษยำภิบำลควรตรวจดู
ทะเบียนสมรสวำ่ถูกตอ้งและสมบูรณ์ตำมกฎหมำยหรือไม่ หำกเห็นวำ่ยงัไม่เรียบร้อยก็จะไดแ้นะน ำให้
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง จะไดไ้ม่ผดิกฎหมำยเพรำะรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ 

แมบ้รรยำกำศในพิธีสมรสก็ควรเตม็ไปดว้ยควำมยนิดี แต่ศิษยำภิบำลก็ไม่ควรมองขำ้ม 
ควำมส ำคญัในกำรท ำพิธีสมรสนั้นกล่ำวคือตอ้งประกอบดว้ยควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ควำมสวยงำม 
และควำมเคำรพย  ำเกรงพระเจำ้ ผูน้  ำรำยกำรและผูมี้ส่วนร่วมในรำยกำร โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ศิษยำภิบำล
ควรพดูอยำ่งชดัถอ้ยชดัค ำ ใหทุ้กคนท่ีเขำ้ร่วมประชุมก็ไดย้นิอยำ่งชดัเจนท่ำนอำจจดัรำยกำรเพลงพิเศษ
ก่อนหรือหลงัพิธี เพื่อให้รำยกำรประชุมครึกคร้ืน และมีควำมหมำยยิง่ข้ึน 

พธิศีีลบัพติศมา  

นอกจำกพิธีสมสรแลว้ ศิษยำภิบำลไดรั้บเชิญใหร่้วมหรือประกอบพิธีอ่ืน ๆ ใหแ้ก่สมำชิกเช่น
ศีลบพัติศมำ 

ในคริสตจกัรทัว่ไปมีพิธีศีล สองอยำ่งคือ ศีลบพัติศมำและ ศีลมหำสนิท เม่ือมีคนหน่ึงคนใดใน
คริสตจกัร ตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด เขำก็มีสิทธ์ิท่ีจะรับศีลบพัติศมำเป็นพิธีของ
คริสตจกัรโดยตรง ท่ำนจะมีสิทธ์ิประกอบพิธีนั้นหรือไม่และตอ้งประกอบพิธีแบบไหน ข้ึนอยูก่บั
ระเบียบวนิยัของคริสตจกัรท่ีท่ำนท ำงำนอยู ่ บำงคริสตจกัรอนุญำตใหศ้ำสนำจรรยซ่ึ์งไดรั้บกำรแต่งตั้ง
อยำ่งถูกตอ้ง โดยองคก์ำรสภำฯ หรือคริสตจกัรเท่ำนั้น ประกอบพิธีศีลบพัติศมำ แต่บำงคริสตจกัรไม่
เขม้งวดกวดขนัในเร่ืองผูป้ระกอบพิธีเท่ำใดนกั ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งท ำควำมเขำ้ใจกบักฎหรือวินยัของ
คริสตจกัร ท่ีท่ำนท ำงำนอยูใ่หดี้เพื่อวำ่จะไดป้ิิบติัตนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

ศีลบพัติศมำ เป็นสัญญลกัษณ์ภำยนอก ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงชีวติท่ีบงัเกิดใหม่ ซ่ึงพระเยซูคริสต์
ไดท้รงกระท ำภำยในจิตใจและเป็นเคร่ืองหมำยแสดงถึงกำรช ำระบำป และกำรรับชีวติใหม่ โดยกำรตำย 
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กำรถูกฝัง และกำรเป็นข้ึนมำใหม่ ดว้ยกนักบัพระคริสต ์พิธีน้ีจึงเป็นพิธีท่ีศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงทุกคนตอ้งรับดว้ย
จิตส ำรวม ก่อนประกอบพิธีศีลบพัติศมำ ศิษยำภิบำลตอ้งสอนผูท่ี้ขอรับศีลบพัติศมำทุกคน ใหรู้้ถึง
ควำมหมำยของศีลบพัติศมำอยำ่งแจ่มแจง้ และท่ำนตอ้งแน่ใจวำ่ ผูข้อรับศีลไดก้ลบัใจบงัเกิดใหม่อยำ่ง
แทจ้ริง คือไดต้อ้นรับพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขำแลว้ จงอยำ่ใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดรับศีลบพัติศ
มำโดยท่ีเขำยงัมิไดก้ลบัใจใหม่เลย 

ในคริสตจกัรใหญ่ ๆ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ คริสตจกัรท่ีอยูใ่นเมือง ซ่ึงไม่มีแม่น ้ำ ล ำธำร ในบริเวณ
ใกลเ้คียง มกัจะนิยมประกอบพิธีศีลบพัติศมำในโบสถ ์ ซ่ึงเป็นกำรเหมำะสมและอ ำนวยควำมสะดวก
ใหแ้ก่สมำชิกของคริสตจกัรอยำ่งยิง่ แต่คริสตจกัรซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีมีแม่น ้ำหรือล ำธำรมกัประกอบ
พิธีในแม่น ้ำหรือล ำธำรนั้น ซ่ึงมีแม่น ้ำไหลตำมธรรรมชำติ มีป่ำเป็นฉำก ดูเหมือนจะใกลเ้คียงกบัพิธีรับ
ศีลบพัติศมำในสมยัก่อน และมีควำมหมำยเหมำะสมมำกกวำ่ กำรรับศีลในสระน ้ำซ่ึงมนุษยท์  ำข้ึนเอง 

ในกำรเลือกสถำนท่ีประกอบพิธีศีลบพัติศมำ จงเลือกสถำนท่ี ซ่ึงปลอดจำกส่ิงรบกวนต่ำง ๆ 
เช่น กำรผำ่นไปมำของยวดยำนพำหนะ สัตวเ์ล้ียง เช่นควำย เป็นสถำนท่ีซ่ึงสะดวกแก่กำรไปมำของ
คริสตสมำชิก เพื่อวำ่คริสตสมำชิกส่วนมำกจะสำมำรถไปร่วมในพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ีได ้ และสถำนท่ีนั้น 
ควรจะสงบเงียบเพียงพอท่ีจะท ำใหค้นซ่ึงอยูบ่นฝ่ัง สำมำรถไดย้นิค ำพดูในเวลำประกอบพิธี 

แมว้ำ่กำรประกอบพิธีศีลบพัติศมำจะไม่มีระเบียบกำรท่ีแน่นอนตำยตวั แต่อยำ่งนอ้ยท่ีสุดใน
เวลำประกอบพิธี ควรมีกำรร้องเพลงนมสักำรหน่ึงหรือสองบท มีกำรอ่ำนพระคมัภีร์ กำรอธิษฐำน และ
กำรเป็นพยำนของผูท่ี้รับศีลบพัติศมำดว้ย 

พธิีศีลมหาสนิท 

พิธีศีลอีกอยำ่งหน่ึงซ่ึงพระเยซูคริสตท์รงสั่งใหค้ริสตจกัรถือรักษำอยำ่งเคร่งครัด คือ พิธีศีลมหำ
สนิท หรือศีลระลึก ใน 1 โครินธ์ บทท่ีสิบเอด็ อำจำรยเ์ปำโล ไดก้ล่ำวถึงควำมจริงหลำยอยำ่งเก่ียวกบัพิธี
ศีลมหำสนิท ค ำสอนในบทน้ี จึงเป็นค ำแนะแนวท่ีคริสเตียนทุกคน ควรยดึถือและปิิบติัตำม 

พิธีศีลมหำสนิทเป็นพิธีศีล ท่ีระลึกถึงกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์รำยกำรต่ำง ๆ ในเวลำ
ประกอบพิธีไม่ควรเป็นไปอยำ่งรีบร้อน แต่ควรสร้ำงบรรยำกำศท่ีเตม็ไปดว้ยควำมเคำรพย  ำเกรง ใหพ้ิธี
น้ีมีควำมหมำยอนัลึกซ้ึง แก่ทุกคนท่ีเขำ้ร่วม แมใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์จะใชน้ ้ำองุ่นอยำ่งเดียว “แต่
กำรใชน้ ้ำอยำ่งอ่ืน ซ่ึงมีลกัษณะคลำ้ยน ้ำองุ่นก็ไม่เป็นกำรผดิต่อควำมหมำยในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
ส่วนขนมปังนั้น พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวอยำ่งเฉพำะเจำะจงวำ่ เป็นขนมปังไม่มีเช้ือ จึงควรใชข้นม
ปังไม่มีเช้ือหำกเป็นไปได ้

จงใหพ้ิธีศีลมหำสนิททุกคร้ัง เตือนสติใหค้ริสเตียนระลึกวำ่ เพรำะกำรเสียสละพระชนมชี์พ
ของพระเยซูคริสต ์ เรำจึงรับชีวติของพระองค ์ พิธีน้ีจะมีควำมหมำยลึกซ่ึงมำกนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บักำร
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น ำของศิษยำภิบำลไม่นอ้ย ท่ำนจึงควรเป็นตวัอยำ่งท่ีดีในกำรส ำรวมกำยและใจขณะเขำ้ร่วมพิธี เพื่อวำ่
กำรถือศีลระลึกทุกคร้ังจะน ำศิษยำภิบำลและสมำชิกทุกคน ไปสู่จุดสุดยอดฝ่ำยวิญญำณจิต 

พธีิถวายบุตร 

คริสตจกัรหลำยแห่งมีพิธีถวำยบุตร โดยยดึถือตวัอยำ่งในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ควำมหมำย
ของกำรถวำยบุตร คือกำรถวำยใหแ้ก่พระเจำ้ ฉะนั้น ท่ำนจึงไม่มีสิทธ์ิ ถวำยบุตรของผูท่ี้ไม่ใช่คริสเตียน 
เพรำะเขำจะถวำยบุตรของเขำแก่พระเจำ้ไม่ไดเ้วน้แต่วำ่เขำไดถ้วำยตวัเขำเองแก่พระเจำ้ก่อน ในกำร
ถวำยบุตรทุกคร้ัง ท่ำนจึงตอ้งแน่ใจวำ่ บิดำมำรดำของบุตรเป็นคริสเตียนและเขำยนิยอมเห็นชอบดว้ยกบั
กำรถวำยบุตรของเขำ 

ในพิธีถวำยบุตร ท่ำนอำจอ่ำนขอ้พระธรรมท่ีเหมำะสมสักสองสำมขอ้ เช่น สดุดี 127:3, สุภำษิต 
17:6, มทัธิว 19:14 หลกัจำกนั้น ท่ำนอำจถำมผูเ้ป็นบิดำมำรดำของเด็กต่อหนำ้ท่ีประชุม เก่ียวกบัควำม
ยนิยอมของเขำ ในกำรถวำยบุตรใหแ้ก่พระเจำ้ และกำร “อบรมดว้ยกำรตีสอน และกำรเตือนสติขององค์
พระผูเ้ป็นเจำ้” (เอเฟซสั 6:4) เพื่อวำ่ท่ีประชุมจะไดเ้ป็นพยำนถึงค ำสัญญำท่ีบิดำมำรดำไดใ้หไ้วก้บัพระ
เจำ้ เม่ือบิดำมำรดำไดใ้หค้  ำสัญญำแลว้ ศิษยำภิบำลควรอธิษฐำนถวำยบุตรแก่พระเจำ้ และวำงมือ
อธิษฐำนเผื่อเด็ก และจบดว้ยกำรร้องเพลง เก่ียวกบักำรถวำยอีกขอ้หน่ึง 

วนัส าคญัอืน่ ๆ  

ในแต่ละปี คริสตจกัรมีกำรจดัประชุมพิเศษส ำหรับวนัส ำคญัต่ำง ๆ เช่นวนัฟ้ืนคืนพระชนมข์อง
พระเยซู วนัส้ินพระชนมข์องพระองค ์วนัคริสตมำส วนัปีใหม่ วนัขอบพระคุณ วนัพ่อ วนัแม่ ฯลฯ ศิษ
ยำภิบำลควรมีควำมรู้เก่ียวกบัวนัเหล่ำน้ีเพื่อวำ่จะไดพ้ิจำรณำจดัรำยกำรประชุม และเตรียมขอ้เทศนำสม
กบัโอกำสเหล่ำนั้น แต่ศิษยำภิบำลควรระวงัมิใหค้ริสตจกัรฉลองวนัส ำคญัต่ำง ๆ มำกเกินไป จน
กระทบกระเทือนต่อกำรเทศนำสั่งสอนในเร่ืองท่ีจ ำเป็น หนำ้ท่ีส ำคญัของศิษยำภิบำล มิใช่กำรจดังำน
ฉลองต่ำง ๆ แต่เป็นกำรเล้ียงดูลูกแแกะของพระเจำ้ ดว้ยทิพยอ์ำหำร โดยกำรเทศนำ และกำรสั่งสอน
อยำ่งสม ่ำเสมอ 
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บทที ่13 ดนตรีในคริสตจักร 

ตั้งแต่สมยัยบูำล ในพระคมัภีร์เดิม มนุษยเ์ร่ิมสร้ำงเคร่ืองดนตรี และรู้จกัใชเ้คร่ืองดนตรี  
(ปฐมกำล. 4:21) แต่ประวติัของดนตรีมีควำมยำวกวำ่นั้น เพรำะก่อนวนัก ำเนิดของยบูำลนกัดนตรีคน
แรกของโลก ไดมี้ดนตรีในจกัรวำลน้ีมำนำนแลว้ พระธรรมโยบ 38:7 กล่ำววำ่ “หมู่ดำวประจ ำรุ่งแซ่ซอ
ร้องสรรเสริญ” แสดงวำ่ พระเจำ้ทรงพอพระทยัในเสียงดนตรี ทรงใหห้มู่ดำวแซ่ซอร้องสรรเสริญ
พระองคด์ว้ยเสียงดนตรี 

โดนเหตุน้ี กำรใชด้นตรีนมสักำรพระเจำ้ จึงมิใช่เร่ืองท่ีแปลกอะไร และคริสตจกัรควรรู้จกัใช้
ดนตรีใหเ้ป็นประโยชน์แก่คริสตจกัรของตน 

ทั้งพระคมัภีร์เดิม และพระคริสตธรรมใหม่ ไดก้ล่ำวถึงดนตรีหลำยตอน เช่น เม่ือชนชำติ
อิสรำเอล ขำ้มทะเลแดง เป็นผลส ำเร็จ มิระยำมไดแ้ต่ ร้องเพลงสรรเสริญพระเจำ้ ถึงกำรช่วยเหลือ
พระองค ์ โมเสสไดแ้ต่งเพลงสดุดีหลำยบท ในบทเพลงสดุดี เม่ือดะโบรำศำสดำพยำกรณ์หญิง น ำชน
ชำติอิสรำเอลรบชนะยำบีน กษตัริยค์ำนำอนั ดะโบรำ ก็แต่งเพลงสดุดีแห่งควำมมีชยั บทหน่ึง 

กษตัริยด์ำวดิ ทรงยกระดบัดนตรีจำกฐำนะกำรบรรเลงเพื่อควำมสนุกสนำน มำบรรเลงนมสักำร
พระเจำ้ ท่ำนไดก่้อตั้งคณะนกัร้องในพระวหิำรข้ึน โดยมีนกัดนตรีท่ีมีควำมเช่ียวชำญเป็นผูบ้รรเลง
ดนตรี ประกอบกำรร้องเพลงของคณะนกัร้อง จนกระทัง่กำรนมสักำรพระเจำ้กอ้งกงัวำลไปดว้ย
เสียงเพลงสรรเสริญ ซ่ึงเกิดจำกเสียงประสำนของดนตรีและนกัร้อง 

เม่ือกษตัริยด์ำวดิส้ินพระชนม ์กษตัริยซ์ำโลมอนไดเ้จริญรอยตำมพระรำชบิดำ เช่ือวำ่ ขณะท่ีชน
ชำติอิสรำเอลก ำลงัก่อสร้ำงพระวหิำรอยู ่ กษตัริยซ์ำโลมอน คงเตรียมแต่งเพลงต่ำง ๆ ดว้ย ควำม
ระมดัระวงั เพื่อใชบ้รรรเลงและร้องสรรเสริญพระเจำ้ ในเวลำนมสักำรพระเจำ้ในพระวหิำรซ่ึงก ำลงั
สร้ำงอยูน่ั้น 

แต่เม่ือชนชำติอิสรำเอลถูกกวำดตอ้น ไปเป็นเชลยในกรุงบำบิโลน เพลงท่ีพวกเขำร้องเร่ิมมี
ท ำนองท่ีเศร้ำและโหยหวลพวกเขำ “แขวนเคร่ืองกระจบัป่ีไวท่ี้ตน้ล ำพูกลำงเมืองบำบิโลน”และถำมดว้ย
ควำมเศร้ำวำ่ “พวกขำ้พเจำ้จะร้องเพลงของพระเยโฮวำห์ ในต่ำงประเทศอยำ่งไรได”้ (สดุดี 137:2,2) 
หลงัจำกชนชำติอิสรำเอลไดก้ลบัจำกกำรถูกจบัเป็นเชลยแลว้ เสียงเพลงก็เร่ิมครึกคร้ืน แสดงควำมร่ำเริง
ยนิดีอีกคร้ังหน่ึง 

ในพระคริสตธรรมใหม่ แมจ้ะกล่ำวถึงดนตรีนอ้ยกวำ่พระคมัภีร์เดิม แต่ก็ไดเ้นน้ถึงควำมส ำคญั
ของดนตรียิง่กวำ่ในสมยัท่ีผำ่นมำ ดงัจะเห็นไดจ้ำกชีวติของพระเยซูคริสต ์ และเหล่ำสำวก เช่น ในคืนท่ี
พระเยซูคริสตถู์กทรยศ หลงัจำกรับประทำนอำหำรม้ือสุดทำ้ย ก่อนออกจำกห้องชั้นบน พระองคท์รง
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ร้องเพลงร่วมกบัเหล่ำอคัรสำวก (มำระโก 14:26) ขณะท่ีอคัรสำวกเปำโลและเซลำถูกจองจ ำไวด้ว้ยข่ืน
คำในคุกของเมืองฟิลิปปินส์ เขำทั้งสองไดร้้องเพลงสรรเสริญพระเจำ้ (กิจกำร 16:25) ต่อมำเปำโลได้
หนุนใจคริสตจกัรวำ่ “จงสนทนำกนัดว้ยค ำไพเรำะอยำ่งเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญ คือ ร้องเพลงและ
กล่ำวค ำสรรเสริญในใจของท่ำนทั้งหลำย ถวำยองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้” (เอเฟซสั 5:19) 

คริสตจกัรท่ีเขม้แขง็ ในประวติัศำสตร์ของคริสตจกัรลว้นเป็นคริสตจกัรท่ีชอบร้องเพลง มำร์
ติน ลูเธอร์ บิดำแห่งกำรปิิรูปศำสนำคริสต ์ เป็นนกัแต่งเพลงนมสักำรท่ีมีช่ือเสียงมำกคนหน่ึง เพลงท่ี
ท่ำนแต่ง เป็นแบบอยำ่งแก่นกัแต่งเพลงในยคุต่อมำ ไอแซก วตัส์ และชำลส์ เวสเล่ย ์ ก็ไดแ้ต่งเพลง
นมสักำรเป็นจ ำนวนมำก ในบรรดำเพลงต่ำง ๆ ท่ีนกัแต่งเพลงเหล่ำน้ีแต่งข้ึนนั้น มีหลำยเพลงท่ีมีค่ำมำก 
จนไม่อำจบรรยำยไดถู้กตอ้ง 

ในกำรประชุมฟ้ืนฟู และกำรประกำศพระกิตติคุณ ของนกัเทศน์เรืองนำมของโลก ตั้งแต่สมยั
ของโยนำธำน เอตเวิดส์ ดี.เอล.มูด้ีย ์ จนกระทัง่ถึง บิลล่ี แกรแฮม ในสมยัปัจจุบนั จะเห็นไดว้ำ่ กำร
ประกำศพระกิตติคุณดว้ยใชด้นตรีและร้องเพลงมกัควบคู่กนัเสมอ 

จำกตวัอยำ่งและเร่ืองต่ำง ๆ ท่ียกมำอำ้งขำ้งตน้ คงเป็นหลกัฐำนเพียงพอ ท่ีจะท ำใหเ้รำยอมรับวำ่ 
ดนตรีมีควำมส ำคญัยิง่ต่อคริสตจกัร ซ่ึงคริสตจกัรจะขำดเสียมิได ้ เพรำะนอกจำกพระคริสตธรรมคมัภีร์
สอนใหเ้รำใชด้นตรีแลว้ คริสตจกัรในยคุท่ีผำ่นมำลว้นในควำมส ำคญัแก่นกัดนตรี หนงัสือส ำคญัท่ีสุด
รองจำกพระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงท่ำนควรมีไวเ้ป็นสมบติั ก็คือหนงัสือเพลง 

แมบ้ำงคนจะมีพรสวรรคท์ำงดำ้นดนตรีเป็นพิเศษ แต่หำใช่วำ่ คนอ่ืน ๆ จะขำดพรสวรรค์
ทำงดำ้นดนตรีไปทุกคนไม่โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ชำวไทยโดยทัว่ไป ต่ำงมีพรสวรรคท์ำงดำ้นดนตรีไม่มำก
ก็นอ้ย คริสตจกัรท่ีอยูต่ำมชนบท อำจจะไม่มีเคร่ืองดนตรีประกอบกำรร้องเพลง แต่คริสตจกัรไม่ควรให้
ส่ิงน้ีเป็นอุปสรรค ต่อกำรใชด้นตรีในกำรนมสักำรพระเจำ้ ในพระคริสตธรรมใหม่ไม่มีกำรบนัทึก
เก่ียวกบักำรใชเ้คร่ืองดนตรีเลย แต่ดูเหมือนในสมยันั้น ก็สำมำรถใชด้นตรีในคริสตจกัรไดอ้ยำ่งดีท่ีสุด 

มีศิษยำภิบำลจ ำนวนไม่ก่ีคน ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรร้องเพลงเด่ียวในโบสถ ์แต่อยำ่งนอ้ยท่ีสุด 
ศิษยำภิบำลมีพื้นฐำนควำมรู้ทำงดำ้นดนตรีบำ้ง เพื่อจะสำมำรถร้องเพลงไดด้ว้ยควำมมัน่ใจและสำมำรถ
น ำท่ีประชุมใหร้้องเพลงไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ตำมจงัหวะและท ำนอง หำกท่ำนขำดควำมสำมำรถในทำงดำ้น
น้ีจริง ๆ ท่ำนควรหำสมำชิกคนหน่ึงในคริสตจกัรของท่ำน ซ่ึงมีควำมสำมำรถทำงดำ้นดนตรี เป็นผูน้ ำ
เพลง 

คงไม่เป็นกำรฝืนใจมำกเกินไปนกั หำกจะแนะน ำวำ่ศิษยำภิบำลทุกคนควรมีควำมสำมำรถอ่ำน
โนต้ได ้วธีิท่ีดีท่ีสุดในกำรเรียนโนต้คือ เรียนควบคู่กบัเคร่ืองดนตรี เช่น เปียนโน แอคคอเด้ียน ออร์แกน 
หีบเพลงปำก แตร กีตำ้ร์ เป็นตน้ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ถำ้ท่ำนสำมำรถเรียน แอคคอเด้ียน หรือเปียโนได ้ก็
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จะเป็นประโยชน์อยำ่งยิง่ เพรำะจะช่วยใหท้่ำนมีควำมรู้ทั้งโนต้เสียงแหลม และโนต้เสียงต ่ำ ตลอดจน
กำรประสำนเสียงดว้ยเม่ือท่ำนหดัร้องตวัโนต้ตำมเสียงเคร่ืองดนตรี ท่ำนจะรู้สึกง่ำยข้ึนมำก กำรนบั
จงัหวะ แทจ้ริงเป็นเพียงหลกัเลขคณิตอยำ่งง่ำย ๆ ตวัโนต้ท่ีใชใ้นเพลงแต่ละบทมีชนิดต่ำง ๆ กนั เช่น ตวั
กลม ตวัขำว ตวัด ำ ตวัเขบต็ เป็นตน้ ท่ำนตอ้งนบัจงัหวะอยำ่งสม ่ำเสมอ ตำมจงัหวะท่ีก ำหนดไวใ้นตวั
โนต้ หำกท่ำนสำมำรถรักษำจงัหวะของเพลงไดดี้ กำรน ำท่ีประชุมร้องเพลงก็ไม่เป็นกำรล ำบำกนกัจง
อยำ่ใหท่ี้ประชุมร้องเพลง ตำมจงัหวะตำมใจชอบแต่ให้ตำมผูน้ ำเพลงเสมอ 

หำกท่ำนไม่มีควำมสำมำรถในทำงดำ้นดนตรี ค ำแนะน ำต่อไปน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ท่ำน 
1. แมท้่ำนจะขำดควำมมัน่ใจในกำรน ำเพลง แต่จงพยำยำมน ำดว้ยควำมกลำ้ ศิลปินลือช่ือทุกคน 

ต่ำงตอ้งเร่ิมตน้กำรแสดงของเขำดว้ยควำมกลำ้ แมห้ลำยคนจะเตม็ไปดว้ยควำมงุ่มง่ำมในระยะแรก เม่ือ
ท่ำนเร่ิมหดัเพลง ท่ำนอำจน ำเพียงคร่ึงหน่ึงของขอ้แรก แลว้เกิดควำมรู้สึกวำ่กำรโบกมือตำมจงัหวะเพลง
ใหท่ี้ประชุมร้องนั้น ไม่มีควำมหมำยอะไรเลย ประกอบกบัควำมงุ่มง่ำมของท่ำน ท ำใหท้่ำนตดัสินใจไม่
โบกจงัหวะต่อไปจงอยำ่ใหค้วำมคิดน้ีเป็นอุปสรรคต่อกำรน ำเพลงของท่ำน แต่จงน ำต่อไป เม่ือท่ำนมี
ควำมสำมำรถเพิ่มข้ึนแลว้ ท่ำนจะรู้สึกแปลกใจท่ีกำรน ำของท่ำนสำมำรถช่วยใหท่ี้ประชุมร้องเพลง ได้
ดว้ยควำมมัน่ใจยิง่ข้ึน และท่ำนจะรู้สึกแปลกใจดว้ย เม่ือพบวำ่ควำมมัน่ใจในกำรน ำเพลงเกิดข้ึนแก่ท่ำน
อยำ่งรวดเร็ว 

2. พยำยำมใหท่ี้ประชุมร้องอยำ่งพร้อมเพรียงกนั ทั้งเน้ือร้องและท ำนองและจงัหวะ ท่ีประชุม
หลำยแห่งมีขอ้บกพร่องในกำรร้องเพลงทำงดำ้นน้ี คือ ไม่สำมำรถร้องอยำ่งพร้อมเพรียงกนั โดยเฉพำะ
อยำ่งยิง่ในคริสตจกัร ท่ีใชส้องภำษำ เช่น ภำษำไทย และภำษำจีน หรือ ภำษำไทยและภำษำองักฤษ แต่
พวกเขำก็อำจร้องไดอ้ยำ่งพร้อมเพรียง หำกทุกคนร้องตำมจงัหวะอยำ่งเดียวกนั ศำสนำคริสตเ์ป็นศำสนำ
แห่งควำมเป็นอนัเดียวกนัจงพยำยำมแสดงควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัน้ี ดว้ยกำรร้องเพลงอยำ่ง
พร้อมพรียงกนั และควำมพร้อมเพรียงกนัน้ีจะเป็นไปไดน้ั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัผูน้  ำเพลง ท่ีมีควำมสำมำรถ
ในกำรน ำและน ำใหท่ี้ประชุมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัได ้

3. ไม่ควรเลือกเพลงซ ้ ำกนันกั คริสเตียนโดยทัว่ ๆ ไปสำมำรถร้องเพลงนมสักำรไดห้ลำยเพลง 
แต่ในทำงปิิบติั ศิษยำภิบำลมกัเลือกแต่เพลงท่ีสมำชิกคุน้เคยเท่ำนั้น จนคริสตสมำชิกไม่รู้จกัเพลงในวง
ท่ีแคบมำก จงอยำ่กลวัในกำระเลือกเพลงท่ีสมำชิกเคยร้องมำก่อน หำกท่ำนลองใหท่ี้ประชุมร้องเพลง
ใหมบ่ำ้ง จะท ำใหพ้วกเขำร้องเพลงไดม้ำกยิง่ข้ึน และอำจมีหลำยเพลงท่ีเขำชอบ และมีควำมหมำยลึกซ้ึง 
ท ำใหพ้วกเขำไม่ตอ้งร้องเพลงเก่ำซ ้ ำซำกอยำ่งน่ำเบ่ือหน่ำย 

4. เลือกเพลงใหเ้หมำะสมกบักำละเทศะ เช่นถำ้ประชุมในเวลำกลำงคืน ก็ไม่ควรเลือกเพลง 
“ยำมเม่ือแสงทองส่องฟ้ำ” เป็นเพลงเปิดประชุมดงัน้ีเป็นตน้ ควรเลือกเพลงท่ีช่วยเตรียมจิตใจของท่ี
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ประชุมใหพ้ร้อมท่ีจะฟังเร่ืองท่ีนกัเทศน์จะเทศน์ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ เพลงปิดกำรประชุมหรือเพลงท่ีร้อง
ก่อนฟังเทศน์ควรมีเน้ือร้อง ซ่ึงมีค ำสอดคลอ้งจองกบัค ำเทศนำ 

ตวัอยำ่งเช่น เร่ืองท่ีท่ำนจะเทศน์ คือ” เดินกบัพระคริสต”์ จำกควำมคุน้เคยกบัหนงัสือเพลงของ
ท่ำนมำก่อน ท่ำนอำจนึกถึงหลำยเพลงท่ีเหมำะสมไดท้นัที เช่น “เม่ือเรำเดินตำมพระองค์” “ตำมรอยพระ
บำท” “ขำ้จะสัตยซ่ื์อ” 

เม่ือพิจำรณำถึงควำมมุ่งหมำยของค ำเทศน์แลว้ ท่ำนอำจเห็นวำ่ เพลง “ขำ้จะสัตยซ่ื์อ” เป็นเพลง
ท่ีเหมำะสมส ำหรับปิดกำรประชุม อีกสองเพลงเหมำะสมส ำหรับร้องก่อนเทศนำ 

5. หนุนใจใหมี้กำรร้องประสำนเสียง เช่นร้องคู่ ร้องสำมเสียง ส่ีเสียง ท่ำนอำจแปลกใจเม่ือ
พบวำ่ มีคริสตสมำชิกหลำยคนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรร้องเพลง แต่จงจ ำไวเ้สมอวำ่ กำรร้องเพลงใน 
คริสตจกัร เป็นงำนรับใชพ้ระเจำ้ท่ีส ำคญั มำกอยำ่งหน่ึงจงอยำ่ใหร้ำยกำรเพลงพิเศษใด ๆ เป็นกำรอวด
ควำมสำมำรถ กำรใหค้นท่ีร้องเพลงไม่เก่งร้อง แต่ร้องออกจำกจิตใจของเขำ ยอ่มดีกวำ่ใหคนท่ีมี
ควำมสำมำรถอยำ่งยอดเยีย่ม ร้องเพื่อส ำแดงควำมสำมำรถของตวัเอง 

ส ำหรับกำรร้องเด่ียวนั้น หำกไม่มีเคร่ืองดนตรีเช่น ออร์แกน หรือ เปียโนประกอบ มกัไม่สู้
ไดผ้ลมำกนกั จึงไม่สนบัสนุนใหมี้กำรร้องเพลงเด่ียวตำมล ำพงั 

6. น ำใหท่ี้ประชุมร้องอยำ่งถูกตอ้งท่ีสุด ทั้งเน้ือร้องและท ำนอง อำจเป็นเพรำะคริสเตียนท่ีมี
ควำมรู้ทำงดำ้นดนตรีมีนอ้ยคน ดงันั้นกำรร้องเพลงในคริสตจกัร จึงมกัผดิท ำนองในบำงตอน กำรร้อง
ผดิท ำนอง นอกจำกจะท ำให้แขกท่ีมำร่วมประชุมรู้สึกอึดอดัใจแลว้ ยงัก่อใหเ้กิดควำมไม่พร้อมเพรียงแก่
ท่ีประชุมอีกดว้ย นกักว ี และนกัประพนัธ์เพลง ไดพ้ยำยำมแต่งเพลงนมสักำรดว้ยควำมระมดัระวงัท่ีสุด
ตำมเน้ือร้อง และท ำนองท่ีเขำก ำหนดไว ้เรำจึงไม่ควรเปล่ียนแปลงผลงำนของนกัประพนัธ์เหล่ำนั้น โดย
ไม่จ  ำเป็น 

ดนตรีเป็นวทิยำกำรซ่ึงท่ำนจ ำเป็นตอ้งเรียนรู้ แมท้่ำนอำจตอ้งใชเ้วลำและควำมเอำใจใส่ไม่นอ้ย
ในกำรฝึกฝน แต่เม่ือท่ำนเรียนรู้แลว้ จะเป็นประโยชน์แก่ท่ำน ในกำรรับใชพ้ระเจำ้อยำ่งคำดไม่ถึง มีคน
กล่ำววำ่ ผูท่ี้ตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหมี้รอดโดยกำรฟังเพลง มีจ ำนวนมำกกวำ่ผูท่ี้ไดรั้บ
พระเยซูคริสตโ์ดยกำรฟังค ำเทศนำ แมค้  ำพดูน้ีอำจไม่ถูกตอ้งมำกนกัแต่เรำก็ตอ้งยอมรับวำ่ ดนตรีมีส่วน
ส ำคญัยิง่ในพระรำชกิจของพระเจำ้ คริสตจกัรท่ีมีชีวติชีวำ คือคริสตจกัรท่ีชอบร้องเพลงคริสตจกัรท่ีขำด
กำรร้องเพลง อำจเป็นคริสตจกัรท่ีขำดประสบกำรณ์ทำงดำ้นวญิญำณจิต จึงไม่มีเพลงอะไรท่ีเขำชอบ
ร้อง 

ในฐำนะท่ีท่ำนเป็นศิษยำภิบำล จงส่งเสริมดนตรีในคริสตจกัร 
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บทที ่14 คู่ครองของศิษยาภิบาล 

ในบรรดำสมบติัท่ีศิษยำภิบำลมี สมบติัท่ีล ้ำค่ำท่ีสุดของเขำ คือ ภรรยำท่ีดี ศิษยำภิบำลท่ีเร่ิมตน้
รับใชพ้ระเจำ้ โดยปรำศจำกภรรยำอำจนบัวำ่เป็นคนโชคร้ำย แต่จะเป็นผลร้ำยท่ีสุดหำกเขำเร่ิมตน้รับใช้
พระเจำ้โดยมีภรรยำท่ีไม่ดี 

ภรรยำท่ีดีนั้น มีส่วนคลำ้ยคลึงกบัอจัฉริยบุคคลอยำ่งหน่ึงคือคุณสมบติัท่ีดีของเขำนั้น ติดมำ
ตั้งแต่ก ำเนิด มิใช่ป้ันแต่งข้ึนมำภำยหลงั ในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีท่ำนจ ำตอ้งใชเ้วลำตดัสินใจ จงใหเ้วลำแก่กำร
ตดัสินใจเลือกคู่ครองนำนท่ีสุด และใชเ้วลำอธิษฐำนมำกท่ีสุด เพรำะภรรยำท่ีดีสำมำรถส่งเสริมสำมีให้
ไดรั้บต ำแหน่งซ่ึงเขำสำมำรถท ำประโยชน์ไดม้ำกท่ีสุด ส่วนภรรยำท่ีไร้คุณสมบติัท่ีดี อำจท ำใหส้ำมีท่ี
ปรำดเปร่ืองใหก้ลำยเป็นคนไร้ค่ำไปได ้

แต่เช่นเดียวกบัอจัฉริยบุคคลทั้งหลำย สตรีส่วนมำกอำจไม่ทรำบถึงคุณสมบติัพิเศษของตวัเอง 
จนกระทัง่ถึงเวลำท่ีเขำตอ้งท ำหนำ้ท่ีเป็นภรรยำ คุณสมบติันั้นจึงจะส ำแดงออกมำฉะนั้น หำกท่ำนรู้สึก
วำ่ ภรรยำของท่ำนไร้ควำมสำมำรถในระยะแรก ๆ จงอยำ่ทอ้ใจ ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเขำไดรั้บใน
ระยะแรกน้ี จะช่วยเพิ่มพูนควำมสำมำรถใหแ้ก่เขำในภำยหลงั เม่ือเวลำผำ่นไป ท่ำนอำจชมเชยวำ่ แทจ้ริง
เขำมีควำมสำมำรถไม่นอ้ยเลย 

ดงันั้น เรำอำจสรุปไดว้ำ่ หำกท่ำนยงัไม่แต่งงำน จงเลือกภรรยำดว้ยควำมระมดัระวงั และ
อธิษฐำนขอกำรน ำจำกพระเจำ้มำกท่ีสุด หำกท่ำนแต่งงำนแลว้ จงช่วยภรรยำในกำรปรับปรุงตวั เพื่อให้
เขำสำมำรถรับใชพ้ระเจำ้ไดอ้ยำ่งแทจ้ริง 

ตำมค ำสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์ เรำอำจวำงหลกัไดว้ำ่ ภรรยำของศิษยำภิบำล ไม่มีหนำ้ท่ี
ในกำรปกครองคริสตจกัรมีขอ้พระธรรมหลำยขอ้ ซ่ึงกล่ำวอยำ่งชดัเจนวำ่ หนำ้ท่ีกำรปกครองคริสตจกัร
น้ี ไม่ใช่เป็นของสตรี (ดู 1 ทิโมธี 2:12, 1 โครินธ์ 14:34,35) กล่ำวอีกนยัหน่ึงคือ ศิษยำภิบำลตอ้งเป็นชำย
เท่ำนั้น สตรีหรือภรรยำของท่ำนจึงมีหนำ้ท่ีเพียงช่วยเหลือท่ำน ไม่ใช่มีหนำ้ท่ียุง่เก่ียวกบัธุระกิจของ
คริสตจกัรหรือของสมำชิกโดยตรง 

บำงคนใหค้วำมเห็นวำ่ในสมยัของอำจำรยเ์ปำโล สตรีส่วนมำกไม่มีควำมสำมำรถในกำรรับ
หนำ้ท่ีเป็นผูน้ ำ พวกอคัรสำวกจึงไม่มอบต ำแหน่งผูน้ ำให้แก่สตรี บำ้งกล่ำววำ่ ท่ำนอคัรสำวก เพียงแต่
ประสงคท่ี์จะเตือนพวกสตรีไม่ใหร้บกวนท่ีประชุมเท่ำนั้น บำ้งก็ยนืยนัวำ่ เน่ืองจำกศิษยำภิบำลชำยมี
จ ำนวนไม่เพียงพอ ส ำหรับรับผดิชอบงำนของคริสตจกัร จึงจ ำเป็นตอ้งใหส้ตรีรับหนำ้ท่ีเป็นศิษยำภิบำล
บำ้ง โดยไม่ยอมใชว้ธีิแกไ้ขปัญหำกำรขำดแคลนคนงำนในคริสตจกัร ตำมท่ีพระเยซูคริสตก์ล่ำวไวอ้ยำ่ง
เฉพำะเจำะจงในมทัธิว 9: 37,38 
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เป็นควำมจริงวำ่ พระคริสตธรรมคมัภีร์ กล่ำวถึงสตรีท่ีรับใชพ้ระเจำ้ เช่น ฟิลิป มีบุตรสำวส่ีคน
ซ่ึงเป็นผูท้  ำนำย (กิจกำร 21:9) “เประชีซ กระท ำกำรมำกมำยฝ่ำยองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้” (โรม 16:12) ฟอยเบ
ไดเ้ป็นมคันำยกิำในคริสตจกัร (โรม 16: 1) และเป็นควำมจริงอีกวำ่ สตรีในสมยัปัจจุบนัมีควำมเสมอ
ภำคทำงดำ้นสังคมเท่ำเทียมกบัผูช้ำย และมีควำมสำมำรถไม่ยิง่หยอ่นกวำ่ผูช้ำย แต่ท่ำนจะไม่ผดิพลำด
อยำ่งแน่นอนหำกท่ำนปิิบติัตำมพระคมัภีร์ซ่ึงกล่ำว “ขำ้พเจำ้ไม่อนุญำตให้ผูห้ญิงสั่งสอน หรือใช้
อ ำนำจเหนือผูช้ำย...” (1 ทิโมธี 2:12) 

ผูเ้ช่ียวชำญในวงกำรแพทยบ์ำงคนยอมรับวำ่ ปัญหำเก่ียวกบัสุขภำพจิตใจของสตรีในยคุใหม่
ส่วนมำก เกิดข้ึนเน่ืองจำกกำรขดัแยง้ภำยในครอบครัว ท่ีเขำพยำยำมเป็นคนเด่นกวำ่สำมีพระคริสต
ธรรมคมัภีร์หลำยตอนสอนวำ่ สตรีท่ีแต่งงำนแลว้ตอ้งยอมฟังสำมี (ดู 1 โครินธ์ 11:3, เอเฟซสั 5:22,23, 1 
ทิโมธี 2:11 1 เปโตร 3:1,5) แต่เป็นท่ีหนำ้เศร้ำใจเหลือเกินวำ่ แมใ้นวงกำรคริสเตียนเอง ก็มีสตรีจ ำนวน
ไม่นอ้ยท่ีไม่เช่ือฟังค ำสอนในพระคมัภีร์ เป็นเหตุท ำใหชี้วิตสมรสขำดควำมสุขและน ำควำมเส่ือมเสีย มำ
สู่พระนำมของพระคริสต ์

เม่ือพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ สำมีตอ้งด ำรงต ำแหน่งเป็นหวัหนำ้ครอบครัว ท่ำนก็ตอ้ง
ปิิบติัตำม โดยท ำหนำ้ท่ีของหวัหนำ้ครอบครัวอยำ่งแทจ้ริง แต่ท่ำนจะใหภ้รรยำของท่ำน ยอมฟังท่ำน
ไม่ได ้ หำกท่ำนเป็นคนสองจิตใจสองใจ มีลกัษณะคลำ้ยผูห้ญิง และควำมประพฤติ มีขอ้บกพร่องหลำย
อยำ่งถำ้ท่ำนอยำกใหภ้รรยำของท่ำนนบัถือท่ำน เยีย่ง  “ชำติบุรุษ” จงท ำตนใหส้มกบัท่ีท่ำนเป็นบุรุษ
อยำ่งแทจ้ริง แต่ในอีกดำ้นหน่ึงจงจ ำค ำสอนของอำจำรยเ์ปำโลท่ีกล่ำววำ่ “ฝ่ำยสำมีจงรักภรรยำของตน 
เหมือนอยำ่งพระคริสตไ์ดท้รงรักคริสตจกัรดว้ย และไดท้รงประทำนพระองคเ์อง เพื่อคริสตจกัรนั้น” 
(เอเฟซสั 5:25) จงคิดใหลึ้กซ้ึง ถึงควำมรักขอพระเยซูคริสตพ์ระผูช่้วยให้รอดท่ีมีต่อคริสตจกัร ควำม
เสียสละของพระองค ์ ตลอดจนควำมอดทนอยำ่งไม่มีขอบเขตจ ำกดัของพระองค ์ แลว้น ำควำมรักนั้นมำ
ใชใ้นกำรปิิบติัต่อภรรยำของท่ำน 

ท่ำนและภรรยำของท่ำนตอ้งท ำงำนร่วมกนัเป็นทีม จงเพิ่มพนูส่ิงท่ีภรรยำขำดตกบกพร่องดว้ย
จุดเด่นต่ำง ๆ ของท่ำนส่วนภรรยำท่ีมีควำมสำมำรถเป็นพิเศษในดำ้นใดดำ้นหน่ึง ควรช่วยส่งเสริมสำมี
ในจุดท่ีสำมีบกพร่อง ดว้ควำมสำมำรถต่ำง ๆ ของเขำเอง ท่ำนทั้งสองตอ้งผนึกก ำลงัเขำ้ดว้ยกนั ในกำร
เล้ียงดู “ลูกแกะ” ของพระเจำ้ ท่ีพระองคท์รงมอบหมำยให้แก่ท่ำน 

ภรรยำของท่ำนตอ้งเป็นผูช่้วยท่ีแทจ้ริงของท่ำน เขำควรจะแบ่งเบำภำระของท่ำนโดยกำรรับ
หนำ้ท่ีดูแลรักษำบุตร และรับผดิชอบงำนทัว่ไปในบำ้น หำกสุขภำพของเขำแขง็แรงดี ท่ำนก็ไม่ควร
วำ้วุน่ต่อำกำรจ่ำยตลำด ท ำอำหำร ดูแลบุตร และท ำควำมสะอำดบำ้นดว้ยตวัของท่ำนเอง หนำ้ท่ีส ำคญั
ท่ีสุดของท่ำนคือ กำรอธิษฐำน และกำรสอนพระวจนะของพระเจำ้ (กิจกำร 6:4) 
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งำนส ำคญัอีกอยำ่งหน่ึง ซ่ึงภรรยำของท่ำนสำมำรถช่วยท่ำนได ้ คือ เป็นผูท่ี้ติชมและออกควำม
คิดเห็นเก่ียวกบักำรเทศนำของท่ำน ช่วยแกไ้ขกิริยำท่ำทำงใหเ้หมำะสม กำรใชภ้ำษำท่ีไม่ถูกตอ้ง เพื่อให้
ปิิกิริยำท่ีท่ำนแสดงออกในระหวำ่งท่ีท่ำนเทศนำดีข้ึน และเพื่อช่วยใหท้่ำนสำมำรถปรับปรุงกำรเทศนำ
ของท่ำนใหดี้ข้ึน 

จงอยำ่มองขำ้มขอ้คิดต่ำง ๆ ของภรรยำ ควำมคิดเห็นของเขำอำจจะผดิพลำดได ้ แต่ส่วนใหญ่
แลว้มกัมีประโยชน์ต่อท่ำนเสมอ ทั้งน้ีมิไดห้มำยควำมวำ่ ท่ำนจะตอ้งท ำตำมขอ้แนะน ำ หรือเช่ือขอ้ติชม
ของเขำทุกคร้ัง แต่จงรับฟังและพิจำรณำขอ้คิดเห็นเหล่ำนั้นดว้ยควำมรอบคอบ หำกเห็นวำ่ท่ำนมี
ควำมคิดอ่ืน ท่ีดีกวำ่นั้น ท่ำนจึงค่อยปิิเสธขอ้แนะน ำของเขำก็ได ้

ในกำรเยีย่มเยยีนของศิษยำภิบำลจะมีหลำยคร้ัง ซ่ึงท่ำนไม่อำจไปเยีย่มได ้ โดยปรำศจำกภรรยำ 
เช่น กรณีท่ีไดรั้บกำรขอร้องใหไ้ปเยีย่มเยยีนคนใกลจ้ะส้ินใจคนหน่ึง ซ่ึงอยูใ่นสถำนท่ีมีช่ือเสียงไม่ดี จะ
เป็นกำรผิดพลำดอยำ่งมำก หำกท่ำนไปยงัสถำนท่ีนั้น โดยภรรยำไม่ไปดว้ย จงพยำยำมหลีกเล่ียงกำร
เยีย่มเยยีนสตรีตำมล ำพงั นอกจำกวำ่ สตรีนั้นเป็นผูอ้ำวโุสมำกแลว้ เพื่อควำมปลอดภยัของศิษยำภิบำล 
จงขอร้องภรรยำของท่ำนใหไ้ปเยีย่มเยยีนร่วมกบัท่ำน 

อธัยำศยัอนัดีอยำ่งหน่ึง ซ่ึงศิษยำภิบำลจ ำนวนมำก ยงัขำดตกบกพร่อง คืออธัยำศยัในกำร
รับแขก อำจำรยเ์ปำโลไดร้วมอธัยำศยักำรรับรองแขกน้ีเขำ้ไว ้ ในคุณสมบติัส ำคญัต่ำง ๆ ของผูน้ ำ (ดู ทิ
โมธี 3:2) ชำวไทยโดยทัว่ไปมีอธัยำศยัรับรองแขกศิษยำภิบำลก็จะตอ้งเป็นเช่นนั้นดว้ย 

จำกกำรพิจำรณำดู ชีวติของพระเยซูคริสต ์ และเหล่ำสำวกของพระองค ์ ในพระคริสตธรรม
คมัภีร์ จะสังเกตไดว้ำ่เขำเหล่ำนั้นใชอ้ธัยำศยักำรรับแขก เพื่อประโยชน์ทำงดำ้นวิญญำณจิต มีงำนส ำคญั
หลำยอยำ่งท่ีศิษยำภิบำลกระท ำส ำเร็จลุล่วงไปไดโ้ดยมิใช่เป็นผลมำจำกกำรประชุมนมสักำร ในตอนเชำ้
วนัอำทิตยเ์ลย หำกแต่เป็นผลจำกกำรติดต่อโดยตรงกบัสมำชิกบำงคนในบำ้นของท่ำน แต่ท่ำนจะ
รับรองสมำชิกในบำ้นไดดี้ไม่ได ้หำกขำดควำมร่วมมือของภรรยำ 

หนำ้ท่ีส ำคญัอีกอยำ่งหน่ึงของภรรยำ คือ เป็นคู่ร่วมอธิษฐำนของศิษยำภิบำล ชีวติสมรสท่ีมี
ควำมสุขอยำ่งแทจ้ริงสำมีภรรยำจะตอ้งมีควำมเก่ียวพนัธ์ เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทั้งฝ่ำยร่ำงกำย จิตใจ 
และวญิญำณจิต ท่ำนจะไดรั้บพระพรมำกยิง่ข้ึน หำกภรรยำของท่ำนสำมำรถแบกภำระร่วมกบัท่ำน ใน
กำรอธิษฐำนเผือ่ “ลูกแกะ” ในคริสตจกัรของท่ำนเสมอ 

เรำไดก้ล่ำวถึง หนำ้ท่ีของภรรยำ ท่ีมีต่อศิษยำภิบำลมำกพอสมควรแลว้ ต่อไปเรำจะพิจำรณำถึง
หนำ้ท่ีของเขำท่ีพึงมีต่อคริสตจกัรทอ้งถ่ิน 

คริสตจกัรทอ้งถ่ินบำงแห่ง ปิิบติัต่อภรรยำของศิษยำภิบำลอยำ่งไร้ควำมยติุธรรม โดยใหเ้ขำ
รับหนำ้ท่ีสำรพดัอยำ่งใน คริสตจกัร หำกเขำไม่กลำ้ปิิเสธกำรรับหนำ้ท่ีเหล่ำน้ี ชีวิตของเขำก็ตอ้งพวัพนั
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กบักิจกรรมต่ำง ๆ จนไม่มีเวลำของตวัเอง อน่ึง กำรท่ีภรรยำของศิษยำภิบำลรับหนำ้ท่ีทุกอยำ่งแต่เพียง
คนเดียว จะไม่ช่วยใหส้มำชิกทั้งคริสตจกัรเจริญข้ึนไดเ้ลย เพรำะสมำชิกคริสตจกัรจะตอ้งช่วยกนั
รับผดิชอบ ช่วยกนัผลดักนัรับภำระร่วมกนัคริสตจกัรจึงจะเจริญกำ้วหนำ้ได ้ยิง่กวำ่นั้น ถำ้ภรรยำของศิษ
ยำภิบำลรับหนำ้ท่ีมำกเกินไป อำจเป็นภยัต่อสุขภำพของเขำก็ได ้

ฉะนั้น ท่ำนจึงตอ้งคอยดูแล กำรท ำงำนของภรรยำใหอ้ยูใ่นขอบเขตพอสมควร อยำ่ใหห้กัโหม
มำกเกินไป เช่นหนำ้ท่ีเป็นประธำนกลุ่มสตรีคริสเตียน ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนรววีำรศึกษำผูน้ ำคณะ
นกัร้อง หรือผูน้ ำเยำวชน เป็นตน้ ท่ำนควรใหค้ริสตสมำชิกทรำบวำ่ ภรรยำของท่ำนยินดีเป็นผูช่้วย ใน
งำนทุกแผนกท่ีขำดแคลน แต่จะไม่รับหนำ้ท่ีประจ ำใด ๆ หมำยควำมวำ่ หำกครูสอนรววีำรศึกษำใน
ชั้นหน่ึงชั้นใดมำไม่ได ้ หรือผูน้ ำเยำวชนป่วย หรือคนเล่นเปียโนไม่สำมำรถมำโบสถไ์ด ้ ภรรยำของศิษ
ยำภิบำลก็พร้อมท่ีจะรับหนำ้ท่ีแทน กำรท ำเช่นน้ี นอกจำกจะเป็นตวัอยำ่งท่ีดีต่อคริสตสมำชิกแลว้ ยงั
เป็นกำรแบ่งสรรงำนของคริสตจกัรโดยทัว่กนัดว้ย ภรรยำของศิษยำภิบำลมีหนำ้ท่ีส ำคญัสองประกำรคือ 

1. เป็นตวัอยำ่งท่ีดีแก่สมำชิก กำรเป็นตวัอยำ่งท่ีดีนั้นไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีง่ำยนกั กำรท ำงำนเป็นกำร
ง่ำยกวำ่กำรเป็นตวัอยำ่งมำก แต่กำรเป็นตวัอยง่ท่ีดีนั้น เป็นส่ิงท่ีส ำคญักวำ่กำรท ำงำนสตรีในคริสตจกัร
ส่วนมำกเรียนรู้กำรอธิษฐำนเผือ่คนอ่ืน เรียนรู้ควำมมีอธัยำศยัในกำรรับรองแขก เรียนรู้ในกำรมีน ้ำใจ
กวำ้งขวำงขยนัหมัน่เพียร อดทนตลอดจนควำมสุภำพอ่อนโยน ก็โดยกำรสังเกตจำกภรรยำของศิษยภิ
บำลนัง่เอง หรือแมส้ตรีท่ีเพิ่งแต่งงำนใหม่ ๆ บำงคนก็เรียนรู้กำรครองเรือนไดจ้ำกภรรยำของศิษยำภิ
บำลเช่นกนั ยงัมีส่ิงอ่ืน ๆ อีกมำก ซ่ึงภรรยำศิษยำภิบำลตอ้งเป็นตวัอยำ่งท่ีดีแก่สมำชิก โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ 
แก่สตรีในคริสตจกัร 

2. ภรรยำจะตอ้งช่วยศิษยำภิบำลเล้ียงบุตร มีไม่นอ้ยท่ีนกัเทศน์หรือศิษยำภิบำลปล่อยปละละเลย 
ต่อกำรดูแลบุตรหลำนของตน จนเป็นท่ีติฉินนินทำ ของคริสตสมำชิก และคนภำยนอกและค ำติฉิน
นินทำเหล่ำนั้น มีส่วนถูกตอ้งอยูม่ำก ทั้งน้ี เพรำะศิษยำภิบำล มวัแต่ท ำกิจกำรอ่ืนมำกเกินควร จนลืมไป
วำ่หนำ้ท่ีรับผดิชอบอยำ่งหน่ึงของเขำ คือกำรอบรมสั่งสอนบุตรของตนเอง 

หนำ้ท่ีกำรอบรมสั่งสอนบุตร อยำ่งนอ้ยหำ้สิบเปอร์เซ็นตเ์ป็นของภรรยำ ภรรยำของศิษยำภิบำล
ตอ้งรับผดิชอบในกำรสอนบุตรของตน ใหเ้ช่ือฟัง และเคำรพบิดำมำรดำ สอนใหเ้ขำท่องพระคมัภีร์เป็น
อยำ่งดี และฝึกฝนเขำให้อยู ่ ในวถีิทำงท่ีถูกตอ้ง กำรเฆ่ียนตีฝึกสอน ประกอบดว้ยควำมรัก ควำมเขำ้ใจ
เป็นหลกักำรของกำรอบรมสั่งสอนบุตร ควำมหมัน่เพียรประกอบดว้ยกำรอธิษฐำนและควำมเช่ือ เป็น
เคล็ดลบัแห่งควำมส ำเร็จ 
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เรำอำจสรุปไดว้ำ่ ภรรยำท่ีดียอ่มเป็นศรีแก่สำมี แมพ้ระธรรมสุภำษิต 31:10 เองก็กล่ำวยกยอ่ง
ภรรยำท่ีดีวำ่ มีค่ำล ้ำกวำ่ทบัทิมเสียอีก ฉะนั้น ค ำกล่ำวในตอนตน้ท่ีวำ่ “ในบรรดำสมบติัท่ีศิษยำภิบำลมี 
สมบติัท่ีล ้ำค่ำท่ีสุดของเขำคือ ภรรยำท่ีดี” จึงไม่เกินควำมจริงไปแต่ประกำรใด 
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บทที ่15 เผชิญคู่แข่งขนั 

ในสมยัก่อน คริสตจกัรต่ำงท ำงำนของพระเจำ้ดว้ยควำมสะดวกสบำย โดยไม่มีคู่แข่งขนั แต่
สมยัดงักล่ำวไดผ้ำ่นไปแลว้และไม่มีวนัหวนกลบัมำอีก 

หลงัจำกสงครำมโลกคร้ังท่ีสอง ไดมี้คณะมิชชัน่ต่ำง ๆ เพิ่มข้ึนในประเทศไทยอยำ่งรวดเร็ว 
และบำงคณะก็ไดเ้ขำไปตั้งถ่ินฐำนอยูใ่นทอ้งถ่ินซ่ึงมีคณะอ่ืนไดท้  ำงำนอยูแ่ลว้ จึงท ำใหเ้กิดกำรแข่งขนั
กนัข้ึน และยงัมีลทัธิต่ำง ๆ ท่ีสอนไม่ตรงตำมพระคริสตธรรมคมัภีร์ ลทัธิบำงลทัธิเขำ้ไปตั้งถ่ินฐำนใน
ทอ้งถ่ินซ่ึงมีคริสตจกัรหรืองำนของมิชชัน่อยูแ่ลว้ ทั้งน้ีก็เพรำะ 

1. กำรชกัชวนคนท่ีเป็นคริสเตียนอยูแ่ลว้ ให้เขำ้กบัคณะของตน เป็นกำรง่ำยกวำ่น ำคนท่ียงัไม่
เช่ือมำร่วมกบัตนคริสตจกัรใหม่ของบำงคณะ จึงชอบชิง “ลูกแกะ” ของคณะอ่ืน 

2. ผูป้ระกำศเผยแพร่ของบำงคณะมีค ำสอนท่ีแปลก ๆ คิดวำ่ คริสเตียนท่ีอยูใ่นคณะของตน
เท่ำนั้น จึงจะรอดได ้ส่วนคริสเตียนอ่ืน ๆ จะตอ้งพำกนัพินำศ จึงพยำยำม “ช่วยเหลือ” คริสเตียนอ่ืน โดย
ชกัชวนใหพ้วกเขำเขำ้คณะของตน 

โดยเหตุท่ีทุกคนมีอิสระเสรี ในกำรตีควำมหมำยของพระคริสตธรรมคมัภีร์ ตำมท่ีตนเห็นวำ่
ถูกตอ้ง กำรแตกแยกกนัในควำมเช่ือจึงตอ้งเกิดข้ึน ซ่ึงเรำไม่มีวธีิท่ีจะช่วยแกไ้ขสถำนกำรณ์ดงักล่ำวน้ีให้
ดีข้ึนได ้นอกจำกปิิบติัหนำ้ท่ีของตนอยำ่งดีท่ีสุด ท่ำมกลำงควำมแตกแยกกนัน้ี 

แต่กำรแบ่งแยกเป็นคณะต่ำง ๆ มำกมำยหลำยคณะก็ไม่เป็นส่ิงท่ีเลวทีเดียว เพรำะกำรแข่งขนั
กนัอำจเป็นประโยชน์แก่คริสตจกัรต่ำง ๆ ในทำงออ้ม เพรำะในทอ้งถ่ินท่ีมีเพียงคณะเดียว หรือ
คริสตจกัรเดียว คริสตสมำชิกมกัจะขำดควำมกระตือรือร้นในกำรปรับปรุงตนเอง ในดำ้นต่ำง ๆ ท ำให้
คริสตจกัรไม่เจริญเติบโตเท่ำท่ีควรในวงกำรธุรกิจ หำกมีกำรแข่งขนักนัข้ึน หำ้งร้ำนหรือบริษทัมกัจะ
ตอ้งลดรำคำสินคำ้ลง และปรับปรุงคุณภำพของสินคำ้ให้ดีข้ึน ทั้งยงัตอ้งเพิ่มควำมสะดวกในกำรบริกำร 
เพิ่มกำรโฆษณำ กำรคน้ควำ้กำรพฒันำ ตลอดจนควำมสำมำรถของคนงำนแผนกต่ำง ๆ เป็นผลท ำให้
กิจกำรของบริษทัเจริญกำ้วหนำ้ข้ึน ในท ำนองเดียวกนั กำรแข่งขนัในทำงท่ีถูกตอ้งของคริสตจกัร ก็จะ
น ำคุณประโยชน์มำสู่คริสตจกัรเช่นกนั 

แต่ท่ำนจะเผชิญกบัคู่แข่งขนัอยำ่งไร 
คู่แข่งขนัส ำคญัของคริสตจกัรในประเทศไทย พอจะแบ่งไดเ้ป็นสองพวกคือ 
1. พวกท่ีสั่งสอนอยำ่งไม่ถูกตอ้ง หรือพวกท่ีชอบแยกตวัอยูต่่ำงหำก 
2. พวกท่ีสังกดัอยูใ่นคณะต่ำง ๆ 
พวกท่ีสั่งสอนอยำ่งไม่ถูกตอ้ง หรือชอบแยกตวัอยูต่่ำงหำก โดยปกติไม่อยำกคบหำสมำคมกบั 
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คริสเตียนคณะอ่ืน ๆ แต่พวกเขำมีควำมร้อนรนอยำ่งยิง่ ในกำรขโมย “ลูกแกะ” ของคริสตจกัรต่ำง ๆ 
พวกเขำสอนวำ่ ควำมเช่ือของพวกเขำเท่ำนั้นเป็นควำมเช่ือท่ีถูกตอ้ง ผูท่ี้ไม่เช่ือหรือปิิบติัตำมค ำสอน
ของพวกเขำ จะไม่พบควำมหวงัทั้งในชีวติน้ีและชีวติหนำ้ จงระมดัระวงัคณะต่ำง ๆ ท่ีสอนวำ่ มีคนเพียง
ไม่ก่ีพนัคนจำกคณะของเขำเท่ำนั้น ท่ีสำมำรถจะเขำ้เมืองสวรรคไ์ด ้พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ ผูท่ี้มี
พระบุตรก็มีชีวิต (1 ยอห์น 5:12) และพระบุตรนั้นใหญ่ยิง่สูงสุด ไม่มีคริสเตียนคณะใดสำมำรถจ ำกดัให้
พระองคเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอดของเขำเพียงคณะเดียว 

วธีิป้องกนักำรรุกรำนของผูส้อนผดิ ๆ ท่ีดีท่ีสุด คือกำรสอนคริสตสมำชิกใหมี้ควำมรู้ อยำ่ง
กวำ้งขวำงและลึกซ้ึง ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ท่ำนควรเร่ิมตน้สั่งสอนสมำชิกทนัที ตั้งแต่เขำเพิ่งกลบั
ใจใหม่ อยำ่รอใหพ้วกสอนผดิมำถึงสถำนท่ีของท่ำนเสียก่อน จึงเร่ิมกำรอบรมสั่งสอนสมำชิกอยำ่ง
จริงจงั กำรสอนใหส้มำชิกรู้หลกัควำมเช่ือต่ำง ๆ ของผูท่ี้สอนผดิ จะเป็นประโยชน์แก่คริสตสมำชิกของ
ท่ำนมำก แต่จงเนน้หนกัในหลกัควำมเช่ือท่ีถูกตอ้งตำมพระคริสตธรรมคมัภีร์ คริสเตียนท่ีรู้หลกัควำม
จริงอยำ่งลึกซ้ึงในพระเยซูคริสต ์จะไม่ถูกหลอกลวงใหห้ลงผดิอยำ่งง่ำยดำย (ดู 2 ทิโมธี 3:13-15) ฉะนั้น 
จงใหค้  ำเทศนำส่วนใหญ่ของท่ำน ประกอบดว้ยหลกัควำมเช่ือของพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

ผูท่ี้มีควำมเช่ือผิด มกัชอบโตเ้ถียงกบัคริสเตียนในคณะอ่ืน ๆ จงอยำ่หลงกลในคนเหล่ำนั้น โดย
โตเ้ถียงกบัพวกเขำเป็นอนัขำด เพรำะนัน่เป็นวธีิซ่ึงพวกเขำใช ้ ในกำรท ำใหค้วำมเช่ือของคนอ่ืนไขวเ้ขว 
นอกจำกนั้น พระคริสตธรรมคมัภีร์ยงัเตือนให้เรำเมินหนำ้จำกคนเหล่ำน้ี และระงบักำรเถียงกนั (ดู โรม 
16, 17 ทิตสั 3:9) 

กำรท่ีจะเอำชนะผูส้อนผิดหรือผูมี้ควำมเช่ือผดิไดน้ั้น มิใช่โดยกำรเถียงกนั แต่โดยประสบกำรณ์
ทำงดำ้นวญิญำณจิต ในชีวิตประจ ำวนัของท่ำน หำกพวกเขำเห็นสันติสุข และควำมสุขยนิดีในชีวติของ
ท่ำน ซ่ึงพวกเขำไม่อำจไดรั้บ จำกค ำสอนเทียมเทจ็ของพวกเขำ พวกเขำก็จะไม่เถียงกบัท่ำน และอำจหนั
กลบัมำเช่ือควำมจริงเช่นเดียวกบัท่ำน จงจ ำไวว้ำ่ ท่ำนตอ้งกำรใหค้นเหล่ำน้ีเช่ือในจิตใจ ไม่ใช่เช่ือใน
ดำ้นทำงสมองเท่ำนั้น และกำรโตเ้ถียงจะไม่สำมำรถท ำใหคนเหล่ำนั้นกลบัใจบงัเกิดใหม่ไดเ้ลย 

คริสตจกัรซ่ึงสังกดัในคณะอ่ืน ๆ ในหมู่บำ้นหรือชนบทเล็ก ๆ อำจมีคริสตจกัรเพียงคริสตจกัร
เดียวเท่ำนั้น จึงไม่มีปัญหำเก่ียวกบักำรแข่งขนักบัคริสตจกัรอ่ืน แต่ในปัจจุบนัน้ี แมแ้ต่ในหมู่บำ้นเล็ก ๆ 
หลำยแห่ง ก็มีคริสตจกัรมำกกวำ่หน่ึงคริสตจกัร คริสตจกัรเหล่ำน้ีอำจมีควำมเช่ือท่ีถูกตอ้งเช่นเดียวกบั
ท่ำน กระนั้นก็ตำม กำรแข่งขนัก็อำจเกิดข้ึนได ้อยำ่งไม่รู้ตวั 

ผูแ้ต่งบทเพลงสดุดี กล่ำววำ่ “จงดูเถอะ” ซ่ึงพวกพี่นอ้งอำศยัอยูพ่ร้อมเพรียงเป็นน ้ ำหน่ึงใจ
เดียวกนัก็เป็นกำรดี และอยูเ่ยน็เป็นสุขมำกเท่ำใด” (สดุดี 133:1) คริสเตียนท่ีแทจ้ริงยอ่มกอปรไปดว้ย
ควำมเป็นน ้ำหน่ึงใจเดียวกนั แมเ้รำอยูใ่นคริสตจกัรท่ีต่ำงกนั แต่เรำก็เป็นทหำรอยูใ่นกองทพัเดียวกนั
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ของพระคริสตฉ์ะนั้น หำกมีคริสตจกัรอ่ืน ๆ ซ่ึงมีควำมเช่ือท่ีถูกตอ้งอยูใ่นทอ้งถ่ินของท่ำน จงเป็นไมตรี
และสนิทสนมกบัพวกเขำ เยีย่งพี่นอ้งในพระคริสต ์

ท่ำนอำจแสดงไมตรีจิตต่อเขำ โดยจดัประชุมร่วมกนัในโอกำสพิเศษต่ำง ๆ เช่น วนัฟ้ืนคืนพระ
ชนม ์ วนัขอบพระคุณและวนัหยดุรำชกำรอ่ืน ๆ หำกท่ำนรู้สึกวำ่ คริสตจกัรของท่ำนมีควำมเช่ือท่ีดีกวำ่
คริสตจกัรของเขำ จงอยำ่ใหค้วำมรู้สึกนั้น เป็นสำเหตุท ำใหท้่ำนไม่ยอมร่วมมือกบัคริสตจกัรนั้น ในทำง
ตรงกนัขำ้ม ท่ำนตอ้งร่วมมือกบัเขำดว้ยควำมยนิดี เม่ือโอกำสอ ำนวยใหเ้ม่ือท่ำนสำมำรถช่วย ใหพ้วกเขำ
รู้จกัควำมจริงอนัลึกซ้ึงทำงดำ้นวญิญำณจิต 

แต่ส่ิงหน่ึงท่ีท่ำนจะตอ้งระมดัระวงั เม่ือมีกำรประชุมร่วมกนัคือ เม่ือท่ำนเทศนำ ท่ำนจะตอ้งไม่
ถือโอกำศนั้น เนน้หลกัควำมเช่ือยอ่ย ๆ ของท่ำน ซ่ึงมีควำมแตกต่ำงกบัหลกัควำมเช่ือของคริสตจกัรอ่ืน 
ๆ ทำ่นจะตอ้งเคำรพควำมเช่ือท่ีแตกต่ำงกบัของแต่ละบุคคลดว้ย เช่น ควำมเช่ือหรือหลกัค ำสอนเก่ียวกบั 
“ศีลจุ่ม” หรือ “ศีลพรม” กำรอธิษฐำนวำงมือรักษำโรค กำรพดูภำษำแปลก ๆ ฯลฯ เพรำะในคริสตจกัร
ของเรำ เรำใหสิ้ทธิเสรีอยำ่งเตม็ท่ีแก่คริสเตียนทุกคน ในกำรอ่ำนและตีควำมหมำยในพระคมัภีร์ธรรมท่ี
พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงสอน 

หลงัจำกกำรปิิรูปคริสตศำสนำร้อยกวำ่ปีก่อนพิจำรณำ ผูน้ ำคริสเตียนจ ำนวนไม่นอ้ยท่ีเกิด
ขดัแยง้กนั เก่ียวกบักำรตีควำมหมำยในพระคริสตธรรมคมัภีร์บำงตอน จึงเกิดกำรแตกแยกกนัข้ึน จน
กลำย เป็นคณะต่ำง ๆ หลำยคณะ ดงัท่ีท่ำนเห็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ี คณะต่ำง ๆ ท่ีแบ่งแยกออกมำ มีอยูน่อ้ย
คณะมำกท่ีไม่มีคนท่ีร้อนรนรักพระเจำ้อยำ่งแทจ้ริง บำงคนปะปนอยู ่ขณะท่ีท่ำนคิดวำ่ คนเหล่ำน้ีมีควำม
เช่ือบำงอยำ่งท่ีไม่ถูกตอ้ง ก็จงระลึกดว้ยวำ่ เขำก็อำจมีควำมคิดต่อท่ำนเช่นเดียวกบัท่ีท่ำนมีควำมคิดเห็น
ต่อเขำ จงอยำ่ใหค้วำมเช่ือหยมุหยมิ ท ำลำยไมตรีจิตซ่ึงท่ำนมีในพระเยซูคริสต ์ “จงเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัในส่ิงท่ีส ำคญัจงให้อิสระเสรีแก่กนัในเร่ืองหยมุหยมิ และจงรักซ่ึงกนัและกนัในกำรทุกอยำ่ง 

จงอยำ่มองดู “ลูกแกะ” ของศิษยำภิบำลอ่ืนดว้ยใจอยำกได ้จงอยำ่มีใจโลภ พระเจำ้มิไดท้รงเรียก
ท่ำนเพื่อใหข้โมยแกะซ่ึงกนัและกนั แต่เพื่อแสวงหำแกะใหแ้ก่พระเจำ้เพิ่มข้ึนต่ำงหำกจงมองดูแกะ
เหล่ำนั้นท่ียงัหลงหำยอยู ่

อยำ่ซุบซิบนินทำคริสตสมำชิก คนหน่ึงคนใดของท่ำนให้ศิษยำภิบำลคนอ่ืนฟัง หรือเปิดเผยให้
เขำทรำบถึงขอ้บกพร่องต่ำง ๆ ในคริสตจกัรของท่ำน เพรำะหำกเร่ืองเหล่ำน้ี บงัเอิญร่ัวไหลไปสู่ 
สำธำรณชน ท่ำนเองอำจไดรั้บควำมอบัอำยท่ีสุด และท่ำนจะพบอุปสรรคอยำ่งใหญ่หลวง ในกำรรับใช้
พระเจำ้ของท่ำนในทอ้งถ่ินนั้น จงเก็บเร่ืองรำวทุกอยำ่ง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัคริสตสมำชิกของท่ำนไวใ้น
คริสตจกัรของท่ำน 
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จงมีควำมมัน่ใจตวัเอง เม่ือเผชิญกบัคู่แข่งขนั ควำมมัน่ใจน้ีเกิดจำกควำมแน่ใจในส่ิงท่ีท่ำนเช่ือ 
และในดำ้นควำมรู้ในพระคมัภีร์ ซ่ึงท่ำนสอนให้แก่สมำชิกอยำ่งเพียงพอ จงอยำ่ใหค้วำมทอ้แทท้่วมลน้
จิตใจท่ำน แต่จงชนะควำมทอ้ใจดว้ยควำมมัน่ใจ 

หำกคริสตจกัรของท่ำนมีระเบียบวนิยัท่ีดี เพียบพร้อมดว้ยพระพรจำกพระเจำ้ หำกท่ำนเล้ียงดู
แกะของท่ำนดว้ยควำมซ่ือสัตย ์ และช่วยเหลือพวกเขำทำงดำ้นวญิญำณจิต หำกท่ำนยอมมอบสมำชิก
ของท่ำนแก่พระเจำ้ ท่ำนก็มัน่ใจไดว้ำ่ คริสตจกัรน้ีเป็นคริสตจกัรของพระเจำ้ ไม่ใช่คริสตจกัรของท่ำน 
ท่ำนก็จะไม่ตอ้งเกรงกลวัต่อกำรเผชิญกบัคู่แข่งขนัเลย 
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บทที ่16 การร่วมกล่าวตักเตือนสมาชิก 

คริสตจกัรทอ้งถ่ิน มิไดมี้ควำมหมำยเพียงแต่เป็นท่ีชุมนุมของคริสเตียน ซ่ึงคริสเตียนมำรวมกนั
เพื่อนมสักำรพระเจำ้ และร่วมสำมคัคีธรรมในพระคริสตเ์ท่ำนั้น แต่หมำยถึงควำมเป็น”อวยัวะ” ของ
พระคริสต ์ ซ่ึงเป็นประกอบดว้ยชีวติ และควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ทั้งยงัเป็นองคก์ำรซ่ึงมีระเบียบ
วนิยั และกำรปกครองอยำ่งเป็นระเบียบแบบแผน 

เม่ือมีกำรปกครอง ยอ่มตอ้งมีกฎเกณฑท่ี์วำงไว ้ ส ำหรับยดึถือและปิิบติัตำม กำรปิิบติัตำม
กฎเกณฑน้ี์ เป็นส่ิงท่ีมีควำมจ ำเป็นส ำหรับสังคมทัว่ไป แมส้ังคมจะสรรเสริญคนท่ีรู้จกัเป็นตวัของตวัเอง 
และคนท่ีมีควำมคิดริเร่ิมในกำรท ำส่ิงต่ำง ๆ แต่สังคมก็ตอ้งกำรใหทุ้กคนปิิบติัตำมกฎท่ีวำงไวอ้ยำ่ง
เคร่งครัด ไม่วำ่ เรำแต่ละคนมีควำมรู้สึกนึกคิดแตกต่ำงกนัมำกนอ้ยเพียงใดเรำก็ตอ้งปิิบติัเพื่อมนุษย์
ดว้ยกนั ในทำงท่ีถูกตอ้งและสมควรนอกจำกนั้น ในสังคมทุกแห่ง ยงัมีตวับทกฎหมำยท่ีวำงไว ้ เพื่อ
ป้องกนัมิใหเ้รำล่วงล ้ำสิทธิและเสรีภำพของคนอ่ืน กำรฝ่ำฝืนตวับทบำทกฎหมำย ยอ่มตอ้งถูกลงโทษ 

กำรวำ่กล่ำวตกัเตือน เป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับชีวติประจ ำวนัของเรำทุกดำ้น เช่น กำรอบรมสั่งสอน
บุตร เม่ือบุตรท ำผดิเรำวำ่กล่ำวตกัเตือนเขำ เพื่อช่วยเขำใหด้ ำเนินอยูใ่นขอบข่ำยแห่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีถูกตอ้ง ฉะนั้น จุดประสงคส์ ำคญัของกำรเตือนสอนจึงเป็นกำรก่อ และกำรเสริมสร้ำงอุปนิสัย 
และบุคคลิกลกัษณะ แมว้ำ่กล่ำวตกัเตือน บำงคร้ังจะตอ้งมีกำรก ำหนดโทษ แก่ผูท่ี้กระดำ้งกระเด่ืองบำ้ง
ก็ตำม 

กำรวำ่กล่ำวตกัเตือนเป็นกำรบ่มนิสัยของมนุษย ์ ท ำใหม้นุษยรู้์จกัควบคุมบงัคบัตวัเอง ดุจกอง
ทหำรซ่ึงอยูใ่นสนำมรบเพรำะกำรอบรมฝึกฝนท่ีกระท ำกนัเป็นเวลำแรมเดือน ท ำใหพ้วกเขำสำมำรถ
รวมกนัเป็นกองทพัท่ีมีระเบียบวนิยั 

ในคริสตจกัรก็เช่นเดียวกนั จะตอ้งมีกำรวำ่กล่ำวตกัเตือนและกำรอบรมสั่งสอน โดยมีศิษยำภิ
บำลเป็นผูบ้งัคบับญัชำของคริสตจกัร และพระคริสตเ์ป็นผูบ้งัคบับญัชำของศิษยำภิบำล  

หนำ้ท่ีรับผิดชอบ ท่ีส ำคญัอยำ่งหน่ึง ของผูเ้ล้ียงแกะ คือ เสริมสร้ำงนิสัยท่ีเช่ือฟังใหแ้ก่แกะของ
เขำ ท ำใหแ้กะยอมติดตำมผูเ้ล้ียงแกะ อนัเป็นคุณประโยชน์ส่วนตวัของแกะแต่ละตวั และของแกะทั้งฝงู 
ไม่เพียงแต่ควำมปลอดภยัของแกะเท่ำนั้น ท่ีข้ึนอยูก่บักำรเช่ือฟังผูเ้ล้ียงแกะ ควำมเป็นอยูข่องแกะทุก ๆ 
ตวั ก็ข้ึนอยูก่บักำรเช่ือฟังผูเ้ล้ียงแกะดว้ย 

เน่ืองจำกกำรเช่ือและปิิบติัตำมผูเ้ล้ียงแกะเป็นส่ิงท่ีส ำคญัมำก บำงคร้ังผูเ้ล้ียงแกะตอ้งใชว้ธีิท่ี
รุนแรง เพื่อใหแ้กะยอมฟังเขำ ในกรณีของแกะท่ีด้ือดึงไม่ยอมติดตำมผูเ้ล้ียงแกะ และไม่ยอมเป็นมิตรกบั
ผูเ้ล้ียงแกะ ทั้ง ๆ ท่ีผูเ้ล้ียงแกะไดพ้ยำยำมทุกวถีิทำงท่ีจะแสดงควำมรักต่อมนัแลว้ก็ตำม ผูเ้ล้ียงแกะก็
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จะตอ้งตดัสินใจใชว้ธีิซ่ึงอำจดูประหน่ึงวำ่ เป็นกำรโหดร้ำยทำรุณในกำรอบรมแกะท่ีด้ือดึงตวันั้น โดย
หกัขำหนำ้สองของแกะตวันั้นเสีย เม่ือแกะนั้นไดรั้บบำดเจบ็เดินไม่ได ้ ผูเ้ล้ียงก็แสดงควำมเมตตำต่อมนั
โดยใหน้ ้ำและอำหำรแก่มนัทุกม้ือ เล้ียงดูมนัดว้ยควำมรัก และใชเ้วลำมำกเป็นพิเศษอยูก่บัมนั เป็นเพื่อน
กบัมนั เม่ือถึงเวลำท่ีขำของแกะตวันั้นหำยปกติ นิสัยด้ือดึงของมนัก็จะไดเ้ปล่ียนแปลงกลบักลำยเป็น
แกะท่ีชอบอยูก่บัผูเ้ล้ียง และยนิดีติดตำมผูเ้ล้ียงเสมอ 

ตวัอยำ่งท่ีกล่ำวมำน้ี มิไดห้มำยควำมวำ่ ศิษยำภิบำลจะตอ้งปกครอง “แกะ” ของเขำดว้ย
พละก ำลงั เยีย่งผูเ้ป็นเจำ้นำยหรือ ผูเ้ผด็จกำร สมำชิกมีหนำ้ท่ีท ำตำมค ำสั่งของพระเยซูคริสตไ์ม่ใช่ค ำสั่ง
ของศิษยำภิบำล ศิษยำภิบำลจะตั้งกฎหรือปกครองตำมใจชอบไม่ได ้ แต่จะตอ้งเป็นไปตำมท่ีพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิทรงน ำ จุดประสงคท่ี์ส ำคญัท่ีสุดอยำ่งหน่ึงท่ีพระเจำ้ทรงไถ่เรำให้รอดพน้จำกควำมผดิ
บำป คือเพื่อให้เรำมีลกัษณะเหมือนพระบุตรของพระเจำ้ ( โรม 8:29) 

คริสตจกัรมีหนำ้ท่ีส ำคญั สองประกำร คือ 
หน่ึง มีหน้าที่รักษาค าพยานทีด่ีของเขา เพื่อพระนำมของพระคริสตจ์ะไม่ไดรั้บกำรเส่ือมเสีย ผู ้

ท่ีไม่ใช่คริสเตียนมกัจะคิดวำ่ สมำชิกคริสตจกัรทุกแห่งจะตอ้งมีกำรประพฤติท่ีดีเยีย่มเสมอ เม่ือพวกเขำ
เห็นคริสตสมำชิกคนหน่ึงคนใด ประพฤติตนไม่สมกบัท่ีเป็นคริสเตียน พวกเขำก็จะปิิบติักิริยำตอบโต้
ในทำงท่ีไม่ดีทนัที 

สอง มีหน้าทีป่ฏิบัติตามค าส่ังของพระเยซูคริสต์ คือวำ่ “จงออกไปสั่งสอน...” (มทัธิว 28:19) 
กำรท่ีจะปิิบติัตำมค ำสั่งน้ีใหค้รบถว้นไดน้ั้น คริสตสมำชิกจะตอ้งท ำกำรร่วมกนัเป็นทีม คริสตจกัรไม่
ควรใหส้มำชิกท่ีไม่ยนิยอมร่วมมือ เป็นอุปสรรค ในกำรท ำใหพ้ระประสงคข์องพระเจำ้ในยคุน้ีส ำเร็จ
ทั้งน้ีหมำยควำมวำ่ คริสตสมำชิกท่ีไม่ปิิบติัหนำ้ท่ีของตนอยำ่งถูกตอ้ง จะตอ้งไดรั้บกำรวำ่กล่ำว
ตกัเตือนอยำ่งตรงไปตรงมำในวธีิท่ีสุภำพ เพื่อมิใหก้ำรกระท ำของเขำเป็นอุปสรรคต่อพระรำชกิจของ
พระเยซูคริสต ์

กำรวำ่กล่ำวตกัเตือนสมำชิกเป็นส่ิงท่ีส ำคญัและจ ำเป็น แต่ถำ้ท่ำนตอ้งกล่ำวเตือนสมำชิกจริง ๆ 
ท่ำนจะพบวำ่ เป็นส่ิงท่ีกระท ำไม่ไดง่้ำยนกั เพรำะเหตุผลหลำยประกำร คือ 

1. คนไทยโดยทัว่ไป มกัรู้สึกเกรงใจผูอ่ื้น ไม่อยำกท ำลำยควำมรู้สึกของผูห้น่ึงผูใ้ด หรือท ำให้
คนหน่ึงคนใดเสียหนำ้ดงันั้นกำรวำ่กล่ำวตกัเตือนจึงเป็นกำรขดัต่อนิสัย และขนบธรรมเนียม 

2. ท่ำนอำจไมเคยคิดถึงควำมจ ำเป็น ของกำรวำ่กล่ำวตกัเตือนสมำชิกคริสตจกัรมำก่อน จึงคิดวำ่ 
เป็นกำรบงัอำจเกินไป ท่ีจะวำ่กล่ำวตกัเตือนสมำชิกตำมสิทธิ ซ่ึงพระเจำ้ประทำนให้ 

3. ท่ำนอำจกลวัวำ่คนอ่ืนจะกล่ำวหำท่ำนวำ่ ท่ำนตดัสินพี่นอ้งในพระคริสตโ์ดยพละกำร และ
ท่ำนคงคิดวำ่ควรใหพ้ระเยซูคริสต ์ควบคุมสถำนกำรณ์ทุกอยำ่งโดยพระองคเ์อง 
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4. ท่ำนอำจกลวั ต่อผลท่ีจะเกิดข้ึน หำกท่ำนวำ่กล่ำวตกัเตือนคริสตสมำชิก ซ่ึงอยูฝ่่ำยเน้ือหนงั 
เขำคงเขำ้ใจเจตนำของท่ำนในทำงผดิ 

แต่หำกท่ำนระลึกเสมอวำ่ กำรวำ่กล่ำวตกัเตือนมิไดเ้ป็นกำรท ำลำยแต่เป็นกำรก่อ และเป็น
ฝึกฝนใหส้มำชิกมีลกัษณะคลำ้ยพระคริสตม์ำกข้ึน ควำมกลวัของท่ำนก็จะหำยไป และท่ำนจะเร่ิมเห็น
ควำมส ำคญั ในกำรวำ่กล่ำวตกัเตือนในทำงท่ีถูกตอ้ง 

ค ำแนะน ำสั่งสอนในพระธรรมฮีบรู 13:17 เก่ียวกบักำรเคำรพศิษยำภิบำล และกำรวำ่กล่ำว
ตกัเตือนของศิษยำภิบำล คงใหก้ ำลงัใจแก่ท่ำนไม่นอ้ย พระธรรมขอ้น้ีกล่ำววำ่ “ทั้งหลำย จงเช่ือฟัง และ
ยอมอยูใ่นโอวำทของคนเหล่ำนั้นท่ีปกครองท่ำน ดว้ยวำ่ท่ำนเหล่ำนั้น คอยระวงัดูจิตวญิญำณของท่ำน 
เหมือนกบัผูท่ี้จะตอ้งรำยงำน เพื่อเขำจะไดท้  ำกำรน้ีดว้ยควำมช่ืนใจ ไม่ใช่ดว้ยควำมเศร้ำใจ เพรำะวำ่ท่ีท ำ
ดงัน้ี ก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่ำนทั้งหลำย” 

พระธรรมขอ้น้ี ใหข้อ้คิดเห็นแก่ศิษยำภิบำล อยำ่งนอ้ยสำมประกำร คือ 
1. ในวนัท่ีหน่ึงขำ้งหนำ้ท่ำนจะตอ้งรำยงำนต่อพระเจำ้ 
2. ท่ำนตอ้งดูแลวญิญำณจิตของแกะของท่ำนให้ดี เพื่อวำ่กำรรำยงำนของท่ำนจะไม่น ำควำม

เศร้ำใจหำก แต่น ำควำมยนิดีมำสู่ท่ำน 
3. ท่ำนมีสิทธิท่ีจะใหส้มำชิกของท่ำนเช่ือฟัง และยอมท ำตำมท่ำน  
พระธรรมอีกขอ้หน่ึง แมจ้ะไม่ไดก้ล่ำวแก่ศิษยำภิบำลโดยตรง แต่ก็ไดช้ี้แจงใหศิ้ษยำภิบำล

ทรำบวำ่ เขำควรมีท่ำทีอยำ่งไรต่อสมำชิกท่ีท ำผดิกฎวินยัของคริสตจกัร พระธรรมขอ้น้ีกล่ำววำ่ “ดูก่อน
พี่นอ้งทั้งหลำย แมจ้บัคนใดท่ีพลำดพลั้งกระท ำผดิประกำรใดได ้ ท่ำนทั้งหลำยท่ีอยฝู่ำยวญิญำณจิต จง
ช่วยคนนั้นดว้ยใจอ่อนสุภำพ ใหก้ลบัตั้งตวัใหม่ไดอี้ก โดยคิดถึงตวัเอง เกรงวำ่ ท่ำนจะถูกชกัชวนให้
หลงกระท ำผดิดว้ย (กำลำเทีย 6:1) เม่ือสมำชิกคนหน่ึงคนใดพลำดพลั้ง จงอยำ่ “เหยยีบซ ้ำ” แต่จงช่วยเขำ
ใหก้ลบัคืนมำสู่ทำงท่ีถูกตอ้ง 

พระเยซูคริสตเ์องทรงกล่ำว ถึงกำรวำ่กล่ำวตกัเตือนวำ่ “หำกวำ่พี่นอ้งของท่ำนผูห้น่ึง ท ำผดิต่อ
ท่ำน จงออกไปแจง้ควำมผดินั้นแก่เขำสองต่อสองเท่ำนั้น ถำ้เขำเช่ือฟังท่ำน ก็จะคืนดีเป็นพี่นอ้งกนัอีก 
แต่ถำ้เขำไม่ฟังท่ำน จงน ำคนหน่ึงหรือสองคนไปดว้ย ใหเ้ป็นพยำนสองสำมปำก เพื่อทุกค ำจะเป็น
หลกัฐำนไดถ้ำ้เขำไม่ฟังคนเหล่ำนั้น จงไปแจง้ควำมต่อคริสตจกัร ถำ้เขำยงัไม่ฟังคริสตจกัรอีก ก็ใหถื้อ
เสียวำ่ เขำเป็นเหมือนคนต่ำงประเทศหรือคนเก็บภำษี” (มทัธิว 18:15-17) 

พระธรรมมทัธิว บทท่ี 18 เป็นค ำสอนท่ีพระเยซูคริสตต์รัสสอนศำนุศิษย ์ของพระองคโ์ดยตรง 
ซ่ึงสำวกเหล่ำน้ีต่อมำไดท้  ำหนำ้ท่ีดุจศิษยำภิบำลของคริสตจกัรในสมยัแรก ค ำสอนน้ีจึงมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัศิษยำภิบำล และคริสตจกัรโดยตรง อำจำรยเ์ปำโลไดก้ล่ำวแก่ศิษยำภิบำลหนุ่ม ช่ือ ทิตสั ในลกัษณะ
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เดียวกนัวำ่ “คนใด ๆ ท่ียใุหแ้ตกนิกำยกนั คร้ันตกัเตือนเขำหนหน่ึงก็แลว้ สองหนก็แลว้ จงอยำ่เก่ียวขอ้ง
กบัเขำเลย” (ทิตสั 3:10) 

คงไม่ท ำใหค้วำมหมำย ในค ำสอนของพระเยซูคริสตผ์ดิเพี้ยนไปมำกนกั หำกวำ่กล่ำว เม่ือคริ
สตสมำชิกคนใดท ำผดิต่อศิษยำภิบำล เพรำะศิษยำภิบำลมีหนำ้ท่ีดูแลแกะของเขำ และน ำเขำใหท้ ำตำมค ำ
สอนของพระคริสต ์

เรำพอจะแบ่งค ำสอนของพระเยซูคริสตอ์อก เป็นสำมตอนดงัน้ี 
1. ไม่วำ่ คริสตสมำชิกจะพลำดพลั้งมำกนอ้ยเพียงใดศิษยำภิบำลมีหนำ้ท่ีน ำใหเ้ขำกลบัใจใหม่ 
2. เม่ือสมำชิกท ำผดิ จงพดูกบัเขำตำมล ำพงัก่อน หำกเขำไม่ฟัง จงน ำพยำนสักสองหรือสำมคน

ไปกบัท่ำน หำกเขำไม่ยอมฟังอีก คริสตสมำชิกทั้งคริสตจกัรควรร่วมมือกนั พยำยำมน ำเขำใหก้ลบัใจ 
3. หำกผูท้  ำผดิยงัไม่ยอมกลบัใจ ท่ำนควรเชิญเขำออกจำกกำรเป็นสมำชิกในคริสตจกัร 
ยงัมีขอ้พระธรรมอ่ืน ๆ ท่ีกล่ำวถึงกำรวำ่กล่ำวตกัเตือนเช่น  
อำจำรยเ์ปำโลกล่ำวแก่คริสตจกัรเมืองโครินธ์วำ่ “ขำ้พเจำ้ก็ยงัเขียนฝำกถึงเขำเหล่ำนั้น ซ่ึงได้

กระท ำผดิแต่ก่อน และถึงคนอ่ืนทั้งปวงวำ่ ถำ้ขำ้พเจำ้มำอีก ขำ้พเจำ้จะไม่เวน้กำรติโทษใครเลย”  
(2 โครินธ์ 13:2) 

ท่ำนไม่กล่ำวแก่ทิโมธีวำ่ “ในคนเหล่ำนั้นมี ฮุเมนำยและอำเล็กซนัดะโร ซ่ึงขำ้พเจำ้ไดม้อบไว ้
แก่ซำตำนแลว้ เพื่อเขำจะไดรู้้ส ำนึก แลว้จะไม่ไดห้ลู่เกียรติยศพระเจำ้” (1 ทิโมธี 1:20) 

พระเยซูคริสตรัสวำ่ “จงระวงัตวัใหดี้ ถำ้พี่นอ้งผิดต่อท่ำน จงต่อวำ่เขำ และถำ้เขำกลบัใจแลว้ จง
ยกโทษใหเ้ขำ” (ลูกำ 17:3) 

ในกำรวำ่กล่ำวตกัเตือนนั้น อำจำรยเ์ปำโลไดเ้นน้ถึงควำมเพียรพยำยำมและอ ำนำจแห่งพระ
วจนะของพระเจำ้วำ่ “จงวำ่กล่ำวหำ้มปรำม และตกัเตือนคนดว้ยควำมเพียรพยำยำมทุกอยำ่งในค ำสอน” 
(2 ทิโมธี 4:2) “ขอ้ควำมเหล่ำน้ีท่ำนจงพดูเตือนสติ และวำ่กล่ำวเขำ ดว้ยอ ำนำจทุกอยำ่ง”  
(ทิตสั 2:15) 

เปำโลไดก้ล่ำวถึงกำรถ่อมตวัของศิษยำภิบำล ในกำรวำ่กล่ำวตกัเตือนวำ่ “ไม่ใช่เหมือนเจำ้นำยท่ี
ข่มข่ีผูท่ี้อยูใ่ตอ้  ำนำจแต่เหมือนเป็นแบบอยำ่งแก่ฝงูแกะนั้น” (1 เปโตร 5:3) 

เม่ือวิเครำะห์ขอ้พระธรรมต่ำง ๆ ท่ียกมำขำ้งตน้แลว้ เรำอำจสรุปแบบแผนหรือหลกัในกำรวำ่
กล่ำวตกัเตือน ดงัต่อไปน้ี 

1. ศิษยำภิบำลมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบ ในกำรดูแลชีวติทำงดำ้นวญิญำณจิตของสมำชิก และในวนั
หน่ึงขำ้งหนำ้ท่ำนจะตอ้งรำยงำนต่อพระเยซูคริสต ์ถึงกำรรับผดิชอบของท่ำน 
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2. สมำชิกในคริสตจกัรของท่ำนควรยอมรับวำ่ ท่ำนมีต ำแหน่งพิเศษในกำรเป็นศิษยำภิบำลของ
คริสตจกัร และพวกเขำจะตอ้งยอมท ำตำมค ำสอน ซ่ึงประกอบดว้ยอ ำนำจจำกเบ้ืองบนและซ่ึงท่ำนสอน
ดว้ยควำมเพียรพยำยำม 

3. ถำ้สมำชิกคนหน่ึงคนใดท ำผดิ ท่ำนมีหนำ้ท่ีไปหำเขำน ำเขำใหคื้นดีกบัพระคริสต ์ และช่วย
เขำใหไ้ดรั้บชยัชนะฝ่ำยวิญญำณจิต 

4. หำกเขำไม่เช่ือฟังท่ำน หรือพยำนสองสำมคนท่ีไปกบัท่ำน หรือค ำขอร้องของคริสตจกัร ก็จง
เชิญเขำออกจำกกำรเป็นสมำชิกของคริสตจกัร 

ไม่มีงำนอ่ืนใด ท่ีท ำใหศิ้ษยำภิบำลยุง่ยำกล ำบำกใจ เท่ำกบักำรวำ่กล่ำวตกัเตือนสมำชิก โดย
ด ำเนินตำมล ำดบัขั้นท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ แต่จงจ ำไวว้ำ่ ในฐำนะท่ีท่ำนเป็นผูแ้ทน พระคริสตใ์นคริสตจกัร 
ท่ำนมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบต่อวิญญำณจิตของสมำชิกทุกคน ดงัท่ีพระเยซูคริสตต์รัสแก่สำวกของพระองค์
วำ่ “ส่ิงสำรพดัซ่ึงท่ำนจะผกูมดัในแผน่ดินโลก ก็จะถูกผกูมดัในแผน่ดินสวรรค ์และส่ิงซ่ึงท่ำนจะปล่อย
ในแผน่ดินโลกก็จะถูกปล่อยในแผน่ดินสวรรคเ์หมือนกนั” (มทัธิว 18:18) 

พระเยซูคริสตไ์ดท้รงมอบกุญแจแห่งแผน่ดินสวรรค ์ ให้แก่ท่ำนแลว้ จงใชกุ้ญแจดอกน้ี ดว้ย
ควำมซ่ือสัตยเ์ถิด 
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บทที ่17 การน า “แกะอืน่” มาหาพระเยซูคริสต์ 

ก่อนอ่ืนเรำจะตอ้งเขำ้ใจให้ดีวำ่ ยงัมีแกะอ่ืน ซ่ึงเรำตอ้งน ำเขำ้มำหำพระเยซูคริสต ์ ถำ้เรำเช่ือวำ่ 
นอกจำกพระนำมของพรเยซูคริสตแ์ลว้ ไม่มีนำมอ่ืนใดในท่ำมกลำงมนุษยท์ัว่ใตฟ้้ำซ่ึงสำมำรถใหเ้รำ
ทั้งหลำยรับควำมรอดพน้บำป (กิจกำร 4:12) เรำก็จะตอ้งเช่ือวำ่ ยงัมีเพื่อนร่วมชำติของเรำจ ำนวน
มำกมำย ซ่ึงเป็นแกะท่ีพเนจรร่อนเร่อยูไ่กลจำกคอกของผูเ้ล้ียงท่ีดี แกะเหล่ำน้ีมีอยูท่ ัว่ไปรอบตวัท่ำน ซ่ึง
ท่ำนพบปะทุกวนั 

ควำมจริงขอ้น้ี ท ำใหค้ริสตจกัรท่ีแทจ้ริงของพระเยซูคริสค ์ มีหนำ้ท่ีรับผิดชอบอนัส ำคญัยิง่ ใน
กำรน ำใหช้นทุกชำติเป็นสำวกของพระคริสต ์ (มทัธิว 28:19) และพระเจำ้ก็ทรงมอบหนำ้ท่ีในกำรคืนดี
กนันั้นไวก้บัเรำ (2 โครินธ์ 5:19) แต่อำจเน่ืองจำกเรำไดย้นิค ำสั่งน้ีบ่อยคร้ังเกินไป จนท ำใหเ้รำไม่รู้สึก
ถึงควำมหมำยอนัส ำคญัของควำมจริงขอ้น้ี ดงันั้นใหเ้รำหวนกลบัมำพิจำรณำถึงหนำ้ท่ีอนัส ำคญั ซ่ึงพระ
เยซูคริสตท์รงมอบใหแ้ก่เรำอีกคร้ังหน่ึง 

คริสตจกัรท่ีเอำใจใส่ต่อกำรประกำศพระกิตติคุณ มกัเป็นคริสตจกัรท่ีเจริญกำ้วหนำ้ ศิษยำภิบำล
ในคริสตจกัรนั้นจะไม่เป็นห่วงเร่ืองกำรเงินของคริสตจกัร และเขำไม่จ  ำเป็นตอ้งเป็นห่วง เพรำะ
คริสตจกัรของเขำจะมีเงินอยำ่งเพียงพอ เขำไม่ตอ้งเสียเวลำในกำรแกไ้ขปัญหำยุง่ยำกต่ำง ๆ ซ่ึงสมำชิกท่ี
ชอบถกเถียงกนัก่อข้ึน เพรำะสมำชิกแต่ละคนต่ำงจะเอำใจใส่ต่อกำรเป็นพยำนจนไม่มีเวลำท่ีจะเถียงกนั 
เขำไม่ตอ้งกงัวลวำ่ สมำชิกจะไม่อยำกใหเ้ขำเป็นศิษยำภิบำล เพรำะสมำชิกต่ำงเป็นเพื่อนร่วมงำนของเขำ 
ในกำรเป็นพยำนเพื่อพระคริสต ์

หำกท่ำนไดย้นิศิษยำภิบำลคนหน่ึงคนใด บ่นวำ่กำรถวำยทรัพยข์องคริสตจกัรตกต ่ำ มีกำรเถียง
กนัภำยในและมีกำรห่ำงเหินระหวำ่งบุคคลผูน้ั้นกบัสมำชิก จงถำมเขำดูวำ่ในหกเดือนท่ีผำ่นมำนั้น 
คริสตจกัรจของเขำไดน้ ำใหค้นกลบัใจบงัเกิดใหม่อยำ่งแทจ้ริงก่ีคน ท่ำนจะพบค ำตอบอยำ่งไม่น่ำแปลก
ใจวำ่มีจ ำนวนนอ้ยมำกท่ีไดก้ลบัใจใหม่ หรือคงไม่มีใครกลบัใจใหม่ในระยะเวลำนั้นเลย 

ถำ้ท่ำนตอ้งกำรให้คริสตจกัรของท่ำน มีชีวิตชีวำทำงดำ้นวญิญำณจิต มีกำรเงินท่ีดี มีควำม
สำมคัคีเป็นน ้ำหน่ึงใจเดียวกนั ก็จงชกัชวนคริสตจกัรของท่ำน ใหเ้อำใจใส่ต่อแกะอ่ืน แต่ท่ำนจะไม่
สำมำรถน ำแกะอ่ืนเขำ้มำยงัคริสตจกัรของท่ำนได ้หำกท่ำนไม่ลงทุนลงแรงอยำ่งแทจ้ริง 

หำกท่ำนมีควำมประสงคท่ี์จะน ำแกะอ่ืน เขำ้มำยงัคริสตจกัรท่ำนจะตอ้งตั้งกลุ่มอธิษฐำน ไม่มี
งำนดำ้นใดของคริสตจกัร ซ่ึงจะประสบควำมส ำเร็จได ้ โดยปรำศจำกกำรอธิษฐำน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ 
กำรประกำศพระกิตติคุณ จะตอ้งอำศยักำรอธิษฐำนมำกเป็นสองเท่ำ 
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สมำชิกบำงคนในคริสตจกัรของท่ำนเอง อำจตอ้งกำรควำมช่วยเหลือทำงดำ้นวญิญำณจิต จึง
เป็นกำรยำกท่ีจะใหเ้ขำสนใจ ในกำรอธิษฐำนน ำคนอ่ืนมำเช่ือพระเยซูคริสต ์ ฉะนั้นท่ำนควรจะเร่ิมโดย
คนกลุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงรักพระเจำ้ และสนใจในกำรอธิษฐำนเผือ่คนท่ีหลงหำย บำงทีท่ำนอำจจะเร่ิมตน้ดว้ย
ตวัของท่ำน และภรรยำของท่ำนก่อน แต่จงอยำ่ดูถูกกำรเร่ิมตน้ท่ีเล็ก นอ้ย จงดูอยำ่งตน้หญำ็ต่ำง ๆ ตอน
แรกเป็นเพียงตน้เล็ก ๆ ไม่ก่ีตน้ ซ่ึงเรำไม่เอำใจใส่นกั แต่ต่อมำไม่นำน มนัก็แผข่ยำยออกไปอยำ่งรวดเร็ว 
กำรปิิรูปคริสตศำสนำก็เช่นเดียวกนั คือ เร่ิมตน้จำกคนท่ีมีควำมกลำ้ในกำรท ำตำมน ้ ำพระทยัของพระ
เจำ้ ไม่ก่ีคนจนกำรปิิรูปแผข่ยำยออกไปทัว่โลก พระเจำ้ทรงสัญญำวำ่ “มีสองสำมคนประชุมกนัท่ีไหน 
ๆ ในนำมของเรำ เรำจะอยูท่่ำมกลำงเขำท่ีนัน่” (มทัธิว 18:22) 

จงประกำศใหส้มำชิกทรำบ ถึงกำรประชุมอธิษฐำนวำ่ท่ำนยนิดีตอ้นรับทุกคนท่ีเขำ้ร่วมประชุม 
แมท้่ำนอำจไม่สนใจเก่ียวกบัชีวติทำงดำ้นวญิญำณจิตของคนบำงคนมำก่อน จงอยำ่ถือวำ่ท่ำนมีควำม
บริสุทธ์ิมำกกวำ่คนอ่ืน หำกผูท่ี้มำร่วมอธิษฐำนทุกคนมำดว้ยใจจริง พระเจำ้ก็ทรงสำมำรถส ำแดงใหเ้ขำ
ทรำบถึงควำมตอ้งกำรฝ่ำยวิญญำณจิตของเขำเอง 

สอง จดัแผนด ำเนินงำน เม่ือท่ำนไดอ้ธิษฐำนและไตร่ตรอง เก่ียวกบักำรประกำศพอสมควรแลว้ 
ท่ำนอำจรู้สึกวำ่ควรมีกำรประกำศพระกิตติคุณ โดยกำรเยีย่มเยยีนทุกบำ้นในทอ้งถ่ินของท่ำน หำกท่ำน
เช่ือวำ่ นัน่เป็นดลใจของพระเจำ้ ก็จงจดัแจงด ำเนินงำนตำมล ำดบัขั้นทนัที ในกำรเยีย่มเยยีนนั้นจงเยีย่ม
ทุกบำ้น อยำ่ละเลยแมแ้ต่บำ้นเดียวและจงแจกใบปลิวหรือหนงัสือให้แก่ทุกบำ้นท่ีท่ำนไปเยีย่ม เพื่อวำ่
เขำจะไดเ้ก็บไวอ่้ำน แต่ท่ำนก็ควรระมดัระวงั อยำ่ปล่อยใหก้ำรเยีย่มเยยีนน้ีกลำยเป็นเพียงกิจกรรมอยำ่ง
หน่ึง ซ่ึงท่ำนไม่ไดท้  ำดว้ยจริงใจเพรำะกำรเยีย่มเยยีนคนแปลกหนำ้ และคุยกบัเขำเก่ียวกบัเร่ืองทำง
วญิญำณจิต ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีกระท ำไดง่้ำยนกั บ่อยคร้ัง ผูท่ี้ออกไปเยีย่มเยยีนไดพ้ดูคุยกบัเขำเพียงไม่ก่ีค  ำ 
แจกใบปลิวใหใ้บหน่ึง แลว้จำกไปอยำ่งรีบเร่ง 

อำจเป็นเพรำะกำรเยีย่มเยยีนคนแปลกหนำ้เป็นส่ิงท่ีกระท ำไดย้ำก และเน่ืองจำกเหตุผลอ่ืน 
 ศิษยำภิบำลบำงคนจึงนิยมกำรเยีย่มเยยีนโดยมีส่ือน ำ เช่น นำย ก. ในคริสตจกัรของท่ำน มีเพื่อนคนหน่ึง 
ท่ีสนใจในพระกิตติคุณ ท่ำนก็มีส่ือท่ีจะน ำท่ำนไปหำคนนั้น โดยไม่ยำกล ำบำกนกั โดยกล่ำวแก่เขำวำ่ 
“พวกเรำทรำบวำ่ท่ำนเป็นเพื่อนสนิทของนำย ก...” หำกนำย ก. ร่วมอยูใ่นกลุ่มผูเ้ยีย่มเยยีนนั้นดว้ย ก็จะ
เป็นกำรดียิง่ กำรเยีย่มเยยีนเช่นน้ีมกัจะไดรั้บกำรตอ้นรับท่ีดี เพรำะผูท่ี้ท่ำนไปเยีย่มเยยีนนั้นเกรงใจเพื่อน
สนิทของเขำ จึงตอ้งตอ้นรับท่ำน 

จงเอำใจใส่ติดตำมผลของกำรเยีย่มเยยีน หำกมีผูห้น่ึงผูใ้ดแสดงควำมสนใจ จงกลบัไปเยีย่มเขำ
ใหม่ และชวนเขำใหม้ำโบสถถ์ำ้คนท่ีท่ำนชวนไม่มำโบสถ ์จงชวนเขำอีกหลำย ๆ คร้ัง และแสดงใหเ้ขำ
ทรำบถึงควำมสนใจฉนัพี่นอ้ง ซ่ึงท่ำนมีต่อเขำ 
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สำม จงอยำ่ทอ้ถอย มีคนกล่ำววำ่ กำรทอ้ถอยเป็นเคร่ืองมือท่ีพญำมำรชอบใช ้จงอยำ่ยอมใหม้ำร
ใชเ้คร่ืองมือน้ีท ำลำยควำมตั้งใจของท่ำน “เพรำะวำ่ถำ้เรำไม่ทอ้ถอยเม่ือยลำ้เรำจะเก่ียวเก็บผลในเวลำอนั
สมควร” (กำลำเทีย 6:9) 

ท่ีกล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ เป็นค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรน ำแกะอ่ืนเขำ้มำในคริสตจกัร โดยวธีิเยีย่ม
เยยีน ต่อไปเรำจะกล่ำวถึงวธีิประกำศพระกิตติคุณ อยำ่งเฉพำะเจำะจง อีกสองวธีิ คือ 
ก. โดยการจัดการประชุม ประกาศพระกติติคุณ 

ท่ำนอำจจดักำรประชุมเช่นน้ี ในเวลำกลำงคืนติดต่อกนั 5-7 คืน โดยเชิญนกัเทศน์มำเทศนำ มี
ภำพยนต ์ ดนตรี ฯลฯ เป็นส่วนประกอบกำรประชุมเช่นน้ีมีควำมมุ่งหมำย ในกำรน ำผูท่ี้ยงัไม่เช่ือ ให้
กลบัใจบงัเกิดใหม่มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะมำกได ้

กำรประชุมประกำศพระกิตติคุณเช่นน้ีจะส ำเร็จได ้ ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบท่ีส ำคญัหลำย
ประกำร คือ 

1. กำรอธิษฐำน ก่อนจดักำรประชุมประกำศพระกิตติคุณ ควรจดัประชุมอธิษฐำนเผือ่เร่ืองน้ี 
โดยเฉพำะสักสองหรือสำมเดือน และอธิษฐำนดว้ยจริงใจ เพื่อควำมส ำเร็จของกำรประชุมประกำศพระ
กิตติคุณ 

2. ควำมส ำคญัท่ีสุดรองจำกกำรอธิษฐำน คือ กำรเลือกนกัเทศน์ จงเลือกดว้ยกำรอธิษฐำนและ
ดว้ยควำมระมดัระวงัจงอยำ่เลือกเพียงเพรำะท่ำนรู้จกัเขำดี หรือเพรำะเขำอำศยัอยูใ่กลก้บัท่ำน สะดวกแก่
กำรติดต่อ 

3. ควำมสำมำรถในกำรโฆษณำ ก็มีควำมส ำคญัมำกหำกเป็นไปได ้ จงโฆษณำกำรประชุมของ
ท่ำนใหเ้ป็นท่ีทรำบอยำ่งกวำ้งขวำง ไม่เพียงแต่โดยค ำพดูเท่ำนั้น แต่โดยส่ิงตีพิมพอี์กดว้ย เช่น ใบปลิว 
ใบโฆษณำ เพื่อใหทุ้กคนในหมู่บำ้น หรืออ ำเภอของท่ำน ทรำบถึงกำรประชุมน้ี 

4. เกณฑส์มำชิกในคริสตจกัรของท่ำน ใหช่้วยเหลือในกำรโฆษณำ และกำรชกัชวนเพื่อให้
มำร่วมประชุม ท่ำนอำจให้รำงวลัพิเศษแก่สมำชิก ซ่ึงสำมำรถน ำเพื่อมำในจ ำนวนท่ีท่ำนก ำหนดไว ้

5. ควรฝึกสมำชิกบำงคน ใหรู้้จกัใชพ้ระคมัภีร์ในกำรช่วยคนท่ีแสวงหำควำมรอดพน้บำปและ
ชีวติใหม่ ใหท้รำบถึงวธีิรับควำมรอด จงเลือกคริสเตียนท่ีมีควำมเช่ือมัน่คงแขง็แรง และมีควำมสุภำพ
อ่อนนอ้ม และมีควำมสำมำรถในกำรงำนน้ี 

6. ถำ้ท่ำนจดัประชุมในเวลำกลำงคืน ท่ำนควรจดัใหมี้แสงสวำ่งอยำ่งเพียงพอ จงใหโ้บสถห์รือ
ท่ีประชุมของท่ำนเป็นสถำนท่ีสวำ่งท่ีสุดในละแวกนั้น เพรำะแสงสวำ่งยอ่มดึงดูดคน 

7. จงแน่ใจวำ่ ผูท่ี้มำร่วมประชุมทุกคนสำมำรถไดย้นิค ำเทศนำของผูเ้ทศน์ ถำ้จ ำเป็น ท่ำนควร
ใชเ้คร่ืองขยำยเสียงส ำหรับประกำศ เพรำะ “ควำมเช่ือไดเ้กิดข้ึนก็เพรำะไดฟั้ง” (โรม 10:17) 
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8. กำรประชุมประกำศพระกิตติคุณ ไม่จ  ำเป็นตอ้งจดัท่ีโบสถเ์สมอ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในชนบท 
กำรจดัประชุมท่ีบำ้นของคนในชนบทนั้น อำจไดผ้ลมำกกวำ่ ก่อนเร่ิมกำรประชุมจงจดัเตรียมทุกอยำ่ง
เก่ียวกบักำรประชุมไวล่้วงหนำ้ ติดต่อกบัเจำ้ของบำ้นให้เรียบร้อย ท่ำนตอ้งแน่ใจวำ่ เจำ้ของบำ้นยอมให้
ท่ำนใชส้ถำนท่ีของเขำดว้ยควำมยนิดี จงประกำศใหค้นทัว่ไปทรำบถึงสถำนท่ีประชุมอยำ่งชดัเจน เพื่อ
วำ่พวกเขำจะไปร่วมประชุมไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

ข. โดยกำรจดังบประมำณ ช่วยเหลือผูป้ระกำศ 
คริสตจกัรในต่ำงประเทศ นอกจำกจดัประชุมประจ ำปี หรือประชุมฟ้ืนฟูประจ ำปีแลว้ ยงัจดั

ประชุมพิเศษประจ ำปีส ำหรับอบรมเก่ียวกบักำรประกำศพระกิตติคุณอีกดว้ย กำรประชุมพิเศษน้ีมี
เป้ำหมำยสำมประกำร คือ 

1. เพื่อหนุนใจใหมี้กำรอธิษฐำนมำกข้ึน เผื่อคนท่ียงักลบัใจใหม่ 
2. เพื่อหนุนใจใหส้มำชิกถวำยตวั ส ำหรับประกำศพระกิตติคุณ 
3. เพื่อเร้ำใจใหมี้กำรถวำยทรัพยอ์ยำ่งสม ่ำเสมอ ส ำหรับใชจ่้ำยและช่วยเหลือในกำรประกำศฯ 
เหตุผลส ำคญัท่ีสุดในกำรจดักำรประชุมชนิดน้ี ก็เพื่อท ำตำมค ำสั่งของพระเยซูคริสตท่ี์ตรัสวำ่ 

“เหตุฉะนั้น ท่ำนทั้งหลำยจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศใหเ้ป็นสำวก ใหรั้บบพัติศมำในนำมแห่งพระ
บิดำ และพระบุตร และพระวญิญำณบริสุทธ์ิ” (มทัธิว 18:19) กำรท่ีจะท ำใหค้  ำสั่งน้ีส ำเร็จได ้คริสเตียน
จะตอ้งท ำตำมเป้ำหมำยสำมประกำรท่ีกล่ำวมำแลว้ คือ ตอ้งอธิษฐำนตอ้งถวำยตวัส ำหรับกำรประกำศฯ 
และตอ้งถวำยทรัพยเ์พื่อช่วยในกำรประกำศ 

กำรประชุมพิเศษน้ี อำจจดัติดต่อกนั 3-5 วนั ตลอดเวลำกำรประชุมท่ำนจะเนน้เพียงเร่ืองเดียว 
คือ กำรประกำศพระกิตติคุณ ท่ำนอำจเชิญนกัเทศน์พิเศษหลำยคนมำพดูเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นของกำร
ประกำศ ฯ วธีิกำรประกำศ ฯ รำยงำนใหท้รำบถึงสถำนท่ีต่ำง ๆ ซ่ึงตอ้งกำรผูป้ระกำศ ฯ และผลของกำร
ประกำศ ฯ ท่ำนอำจใชภ้ำพยนต ์ภำพน่ิง หรือรูปภำพต่ำง ๆ ช่วยใหส้มำชิกเขำ้ใจถึงเร่ืองกำรประกำศได้
ดียิง่ข้ึน คืนสุดทำ้ยหรือวนัสุดทำ้ยของกำรประชุม มกัจะมีกำรเปิดโอกำสใหเ้ยำวชนถวำยตวัรับใชพ้ระ
เจำ้ดว้ย 

ส่วนส ำคญัท่ีสุดอยำ่งหน่ึงในกำรจดักำรประชุมน้ี คือกำรตั้งงบประมำณช่วยเหลือกำรประกำศ 
ฯ งบประมำณน้ีไดจ้ำกกำรถวำยทรัพยด์ว้ยควำมเช่ือของสมำชิก โดยทัว่ไปคริสตสมำชิกจะเป็นผูต้ ั้ง
งบประมำณเอง โดยก ำหนดเป็นยอดจ ำนวนเงิน ซ่ึงทุกคนจะถวำยดว้ยควำมเช่ือในแต่ละปีเช่น ในวนั
สุดทำ้ยของกำรประชุม จะมีกำรประชุมพิเศษสักชัว่โมงหน่ึงส ำหรับก ำหนดเป้ำหมำยของงบประมำณ 
สมำชิกอำจเสนอเป้ำหมำยของงบประมำณส ำหรับกำรประกำศปีน้ี เป็นจ ำนวนเงิน 1,000 บำท หรือ 
5,000 บำท หรือ 10,000 บำท แลว้ท่ีประชุมจะเป็นผูล้งคะแนนตดัสินเม่ือตั้งเป้ำหมำยของงบประมำณ
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แลว้ คริสตสมำชิกทุกคนจะท ำสัญญำกบัพระเจำ้ โดยเขียนจ ำนวนเงินซ่ึงเขำประสงคท่ี์จะถวำยส ำหรับ
กำรประกำศในแผน่กระดำษ ซ่ึงคริสตจกัรเตรียมไว ้ เช่น ท่ำนอำจสัญญำกบัพระเจำ้วำ่ ท่ำนยนิดีถวำย
เงิน เดือนละ 30 บำท ส ำหรับกำรประกำศฯ หมำยควำมวำ่ ปีหน่ึง ท่ำนจะถวำยเพื่อกำรประกำศ ฯ 
จ ำนวนเงิน 360 บำท แลว้คริสตจกัรรวบรวมแผน่กระดำษซ่ึงเป็นค ำสัญญำของสมำชิกแต่ละคน หรือแต่
ละครอบครัว เก่ียวกบักำรถวำยทรัพยข์องเขำไว ้ ทั้งน้ีมิไดห้มำยควำมวำ่ คริสตจกัรจะเก็บเงินจำก
สมำชิกเป็นรำยเดือน ตำมท่ีสมำชิกสัญญำ กำรถวำยพิเศษน้ีอยูท่ี่สมำชิกเอง เม่ือเขำสัญญำกบัพระเจำ้
แลว้ เขำจะตอ้งท ำตำมสัญญำ โดยท่ีคริสตจกัรไม่มีสิทธิทวงเงินจำกเขำเลย 

เงินถวำยพิเศษท่ีสมำชิกถวำยตำมสัญญำส ำหรับกำรประกำศน้ีท่ำนมีสิทธิใชส้ ำหรับช่วยเหลือผู ้
ประกำศ หรืองำนประกำศดำ้นต่ำง ๆ ไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยส่งเงินไปช่วยเป็นประจ ำ เช่นอำจ
ส่งไปช่วยนำยสมนึก ซ่ึงเป็นผูป้ระกำศในถ่ินกนัดำร เดือนละ 30 บำท ช่วยเหลืองำนทำงดำ้นสภำ 
ทำงดำ้นบรรณศำสตร์หรือทำงดำ้นวทิยเุดือน 25 บำท เป็นตน้ 

หำกคริสตจกัรของท่ำนไม่มีทุกส ำหรับช่วยเหลือผูป้ระกำศจำกคริสตจกัรของท่ำนเอง หลำย ๆ 
คริสตจกัรรวมกนั อำจสำมำรถส่งผูป้ระกำศพระกิตติคุณไปยงัถ่ินอ่ืน ๆ ซ่ึงยงัไม่มีผูป้ระกำศ เม่ือพระเจำ้
ทรงอวยพรคริสตจกัรมำกยิง่ข้ึน ท่ำนอำจสำมำรถส่งผูป้ระกำศไปรับใชพ้ระเจำ้ในต่ำงประเทศใกลเ้คียง
ผูป้ระกำศท่ีไดรั้บทุนช่วยเหลือโดยตรงจำกคริสตจกัรต่ำง ๆ ควรส่งรำยงำนเก่ียวกบัผลงำน หรือควำม
ตอ้งกำรต่ำง ๆ ใหค้ริสตจกัรเหล่ำนั้นทรำบ จะไดเ้ป็นกำรเร่งเร้ำสมำชิกใหถ้วำยทรัพยเ์พิ่มข้ึนและ
อธิษฐำนเผื่อผูป้ระกำศมำกยิง่ข้ึน เม่ือมีกำรประชุมพิเศษประจ ำปี เก่ียวกบักำรประกำศ คริสตจกัรอำจ
เชิญผูป้ระกำศมำเป็นพยำน เล่ำถึงกำรท่ีพระเจำ้ทรงตอบค ำอธิษฐำน กำรกลบัใจบงัเกิดใหม่ของคนใน
ทอ้งถ่ินท่ีเขำท ำกำรประกำศ พร้อมทั้งกล่ำวถึงเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีสมำชิกควรอธิษฐำนเผือ่พิเศษ 

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตไ์ดเ้ผยแพร่เขำ้มำในประเทศไทย ประมำณ 140 ปีแลว้ แต่มีผู ้
กลบัใจบงัเกิดใหม่ เป็นคริสเตียนอยำ่งแทจ้ริง ไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต ์ของประชำกรทั้งหมดควำมจริงน้ีควร
ท ำใหผู้ข้องน ำคริสตจกัรทุกแห่ง ส ำรวจดูตวัเองวำ่ เหตุใดคริสตจกัรในประเทศไทยจึงเจริญเติบโตชำ้ 
เช่นน้ี แน่นอนทีเดียว เรำไม่อำจหำค ำตอบไดง่้ำยนกั เพรำะมีสำเหตุหลำยประกำร แต่เรำอำจกล่ำวได้
อยำ่งไม่ผดิพลำดวำ่ สำเหตุส ำคญัอยำ่งหน่ึง ท่ีท ำใหค้ริสตจกัรในประเทศไทยเจริญเติบโตชำ้มำกก็คือ
คริสตจกัรโดยทัว่ไป ไม่ประกำศพระกิตติคุณอยำ่งแทจ้ริง  

ฉะนั้นขอให้เรำจงต่ืนตวัข้ึน ท ำกำรประกำศดว้ยควำมจริงใจ โดยระลึกไวว้ำ่ ยงัมีแกะอ่ืนอีกซ่ึง
เรำตอ้งน ำมำหำพระคริสตอี์กมำก เพรำะไม่มีนำมอ่ืนใดท่ำมกลำงมนุษยท์ัว่ใตฟ้้ำ ซ่ึงสำมำรถท ำใหเ้ขำ
ไดรั้บควำมรอดได ้ใหเ้รำออกไปหำแกะเหล่ำนั้นตำมค ำสั่งของพระคริสต ์และน ำเขำมำหำพระองค ์
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บทที ่18 การเอาใจใส่ต่อส่ิงของในโลกนี ้

ในพระธรรมกิจกำร 20:44, 45 ไดบ้นัทึกเร่ืองท่ีน่ำสนใจเร่ืองหน่ึง หำกท่ำนอ่ำนโดยไม่พิจำรณำ 
ท่ำนจะไมเ่ขำ้ใจถึงพฤติกำรณ์ อนัแปลกประหลำดของคริสเตียนในสมยันั้น พระธรรมตอนน้ีกล่ำววำ่ 
พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงน ำสมำชิกคริสตจกัรในสมยัเร่ิมแรกนั้น ใหข้ำยทรัพยสิ์นทั้งหมดของพวกเขำ
น ำเงินมำรวมกนัเป็นของกลำง แลว้อยูร่่วมกนั 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีกำรปกครองแบบประชำธิปไตย และชำวไทยมีชีวติอยูอ่ยง่อิสระ
ตั้งแต่ดึกด ำบรรพ ์ กำรอยูด่ว้ยกนัแบบคอมมิสนิสต ์ โดยทุกคนท ำงำนเพื่อรัฐ และทรัพยสิ์นทุกอยำ่งเป็น
ของรัฐ จึงไม่เป็นท่ีพึงปรำรถนำของชำวไทย แมช้ำวไทยโดยทัว่ไปมีน ้ำใจช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั อยำก
แบ่งสันปันส่วนส่ิงท่ีตนมีให้แก่ผูท่ี้ขำดแคลน แต่ทุกคนตอ้งกำรท ำงำนอยำ่งอิสระ น ำรำยไดท้ั้งหมดมำ
สู่ตน และรับกำรคุม้ครองจำกรัฐบำล 

เรำเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจนวำ่ กำรอยูร่่วมกนัของคริสเตียนดงัท่ีบนัทึกไวใ้นกิจกำรบทท่ี 2 เป็นเพียง
ระยะเวลำอนัสั้นเท่ำนั้นเพรำะหลงัจำกกิจกำรบทท่ี 4 แลว้ เรำไม่พบค ำบนัทึกเก่ียวกบักำรอยูด่ว้ยกนั
แบบกิจกำรบทท่ี 2 อีก และเรำเช่ือวำ่คริสเตียนในกรุงเยรูซำเล็มแห่งเดียวเท่ำนั้นท่ีปิิบติัตนเช่นนั้น 

กำรกระท ำของคริสเตียนท่ีกรุงเยรูซำเล็มน้ี เป็นกำรกระท ำดว้ยควำมสมคัรใจ ควำมผดิบำป
ของอะนำเนียท่ีท ำใหอ้ะนำเนียถึงแก่ควำมตำย ไม่ใช่เพรำะเขำเก็บส่วนหน่ึงของท่ีดินไว ้ แต่เพรำะเขำ
โกหกพระเจำ้ โดยกล่ำววำ่ เขำไดใ้หท้ั้งหมดแก่พระเจำ้แลว้ เปโตรไดก้ล่ำวอยำ่งชดัเจนวำ่ อะนำเนียมี
สิทธิทุกประกำรในท่ีดินของเขำ หรือในเงินท่ีเขำไดจ้ำกกำรขำยท่ีดินของเขำนั้น กำรท่ีจะใหห้รือไม่ให้
นั้น อยูท่ี่อะนำเนียเอง 

ถำ้เช่นนั้นท ำไมพระวิญญำณบริสุทธ์ิ จึงทรงน ำใหค้ริสตจกัรในสมยันั้น ขำยท่ีดินและขำย
ทรัพยสิ์นของพวกเขำทั้ง ๆ ท่ีคริสตจกัรในสมยันั้นไม่สำมำรถรับหลกักำรนั้น ไปปิิบติัไดต้ลอด เพรำะ
ถำ้หลกักำรนั้นเหมำะสมกบัคริสตจกัรแลว้ คริสตจกัรคงไม่เลิกหลกักำรนั้นอยำ่งง่ำยดำย 

ถำ้เรำศึกษำกิจกำร 8:1,4 ก็จะเขำ้ใจถึงเหตุผลในเร่ืองน้ีไดดี้ เหตุท่ีคริสเตียนในกรุงเยรูซำเล็ม
ขำยทรัพยข์องพวกเขำเป็นเพรำะในขณะนั้น คริสเตียนในกรุงเยรูซำเล็ม ไดถู้กข่มเหงรังแกอยำ่งหนกั 
จนพวกเขำตอ้งกระจดักระจำยไป เป็นกำรประจวบเหมำะกบัภำระหนำ้ท่ีของพวกเรำ ซ่ึงจะตอ้งออกไป
ประกำศพระวจนะของพระเจำ้ หำกคริสเตียนเหล่ำนั้นไม่ยอมขำยทรัพยสิ์นทั้งหมดของพวกเขำ พวกเขำ
ก็ยอ่มมีห่วงผกูพนั ท ำใหไ้ม่สำมำรถจำกกรุงเยรูซำเล็ม ไปประกำศพระกิตติคุณในเมืองอ่ืน ๆ กำร
กระท ำของพวกเขำในสมยันั้น ท ำใหพ้วกเขำมีอิสระเสรีอยำ่งเตม็ท่ี ท่ีจะเดินทำงไปยงัทุกแห่ง และ
ประกำศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์
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แมค้ริสเตียนทัว่ไป อำจไมสำมำรถปิิบติั ตำมแบบอยำ่งของคริสเตียนในสมยัก่อนไดทุ้ก
ประกำร แต่ศิษยำภิบำลทุกคนสมควรอยำ่งยิง่ท่ีจะปิิบติัตำมตวัอยำ่งท่ีดีน้ี กล่ำวคือ ไม่ควรปล่อยตวัให้
ทรัพยสิ์นฝ่ำยโลกผกูพนัจนเป็นเหตุใหญ่ ไม่สำมำรถประกำศพระกิตติคุณได ้ ศิษยำภิบำลควรจะมี
อิสระเสรีอยำ่งเตม็ท่ีจะไปประกำศพระกิตติคุณในท่ีทุกแห่ง 

บำงท่ีพระเจำ้อำจมีพระประสงคใ์หท้่ำน เป็นศิษยำภิบำลในท่ีแห่งเดียวเกือบตลอดชีวติ แต่จำก
ประสบกำรณ์ของศิษยำภิบำลโดยทัว่ไป บอกใหท้รำบวำ่ ศิษยำภิบำลสำมำรถรับใชพ้ระเจำ้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
หำกเขำรับหนำ้ท่ีประจ ำในคริสตจกัรแต่ละแห่งชัว่ระยะเวลำหน่ึง แลว้ยำ้ยไปเป็นศิษยำภิบำลใน
คริสตจกัรอ่ืน ๆ อยำ่งไรก็ตำม ศิษยำภิบำลทุกคนควรยดึหลกัน้ีเสมอ ท่ำนตอ้งพร้อมเสมอท่ีจะยำ้ยไปอยู่
ในท่ีซ่ึงพระเจำ้ทรงน ำท่ำนไปอยู ่

ไม่มีอะไรท่ีสำมำรถผกูมดัจิตใจคน ไดม้ั้นคงแขง็แรงเท่ำกบัใน ท่ีอยูอ่ำศยัของตนเอง เพรำะใน
จิตใจของเกือบทุกคนมีควำมปรำรถนำอยำกจะไดส้มบติัท่ีเป็นของตนอยำ่งถำวร โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ 
บำ้นท่ีถำวรของตน ดงัมีค ำกล่ำว แมแ้ต่ผูท่ี้ถ่อมตวัท่ีสุด ยงัตอ้งพดูวำ่ ไม่แห่งใดในโลกท่ีใหค้วำมอบอุ่น
แก่เขำเหมือนบำ้นของเขำเอง จงลองนึกภำพดูวำ่ ท่ำนจะมีควำมสุขมำกเพียงใด หำกมีท่ีดินแปลกหน่ึง 
กวำ้งใหญ่เพียงพอส ำหรับปลูกบำ้นของตนเอง ท่ีหลงับำ้นมีท่ีวำ่งส ำหรับปลูกพืชไมด้อกต่ำง ๆ มีสัตว์
เล้ียง เช่นไก่ เป็ด หมู ส่งเสียงร้องเป็นคร้ังครำวท่ีหนำ้บำ้นมีลำนหญำ้เล็กนอ้ย เป็นท่ีวิ่งเล่นของเด็ก น่ี
แหละคือควำมสุขท่ีไดจ้ำกกำรมีบำ้นของตนเอง 

ผูท่ี้เคยเป็นศิษยำภิบำลมำแลว้ สองสำมปี คงจะบอกท่ำนไดว้ำ่ เขำชอบบำ้นซ่ึงเขำเช่ำอยู่
ชัว่ครำวมำกนอ้ยเพียงใดเน่ืองดว้ยบำ้นท่ีเขำอยูอ่ำศยัเป็นบำ้นเช่ำ จึงไม่มีผูใ้ดสนใจในกำรปรับปรุงบำ้น
นั้นมำกนกั ประกอบกบัสมำชิกต่ำงห่วงใยต่อกำรท ำมำหำกินของตนเอง จึงไม่สนใจต่อควำมเป็นอยู่
ของศิษยำภิบำลเท่ำใดนกั โดยเหตุน้ีควำมเป็นอยูข่องศิษยำภิบำลจึงมกัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดีเพียงพอ 

แต่เม่ือท่ำนตดัสินใจ ตอบรับกำรเรียกของพระเจำ้ โดยรับใชพ้ระองคเ์ตม็เวลำ ท่ำนจะตอ้งยนิดี
เสียงสละบำงส่ิงบำงอยำ่ง ส่ิงหน่ึงซ่ึงท่ำนจะตอ้งยอมเสียสละ คือกำรมีบำ้นท่ีถำวรของตนเอง 

ผูท่ี้รับใชพ้ระเจำ้อยำ่งแทจ้ริงจ ำนวนมำก ต่ำงไม่มีบำ้นท่ีถำวรเป็นของตนเอง เช่น ฮบัรำฮมั 
ท่ำนพอใจท่ีจะอำศยัอยูใ่นกระโจมตลอดชีวติ “เพรำะวำ่ท่ำนไดค้อยอยู ่ เพื่อจะไดเ้มืองท่ีมีรำก ซ่ึงพระ
เจำ้เป็นนำยช่ำง และเป็นผูท้รงสร้ำงข้ึน” (ฮีบรู 11:10) โมเสสยอมสละควำมมัง่มีในอียปิต ์ใชชี้วติเยีย่งผู ้
พเนจรเดินทำงเร่ร่อนไปในป่ำกนัดำรแห่งซีนำย และอำศยัอยูใ่นกระโจมเท่ำนั้น พระเยซูคริสตเองตรัส
วำ่ “สุนขัจ้ิงจอกยงัมีโพรงและนกในอำกำศก็ยงัมีรัง แต่บุตรมนุษย ์ ไม่มีท่ีจะวำงศีรษะ” (มทัธิว 8:20) 
เปำโล นกัประกำศผูห้ำ้วหำญในศตวรรษแรก ก็เดินทำงประกำศพระกิตติคุณไปยงัท่ีต่ำง ๆ โดยอำศยั
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บำ้นของเพื่อนบำ้นท่ีอยูอ่ำศยั แมข้ณะท่ีท่ำนอำศยัอยูท่ี่บำ้นเช่ำในกรุงโรม (กิจกำร 28:30) ก็ไดรั้บกำร
เอ้ือเฟ้ือจำกคริสเตียนในฟิลิปปี ในดำ้นกำรเงินส ำหรับจ่ำยค่ำเช่ำบำ้น (ฟิลิปปี 4:18) 

นอกจำกบำ้นและท่ีดิน ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นทำงฝ่ำยโลกท่ีเรำไดเ้ห็นอยำ่งชดัเจนแลว้ ยงัมีส่ิงอ่ืน ๆ 
อีกจ ำนวนมำก ซ่ึงท่ำนปรำรถนำ นบัตั้งแต่รถยนตห์รือรถจกัรยำนยนต ์วทิย ุตูเ้ยน็เร่ือยไปจนถึง ตูเ้ส้ือผำ้ 
และเตียงนอนท่ีทนัสมยั แต่เพื่อเห็นแก่พระรำชกิจของพระเจำ้ บำงท่ำนอำจตอ้งเสียสละบำงอยำ่งหรือ
ทุกอยำ่ง เพื่อตดัใจใหพ้น้จำกควำมใส่ใจฝักใฝ่ในส่ิงของทำงฝ่ำยโลกเหล่ำน้ี 

กำรเอำใจใส่ต่อส่ิงของฝ่ำยโลก น ำผลเสียหลำยประกำรมำสู่ท่ำนได ้คือ 
1. อนัตรำยท่ีใหญ่หลวงท่ีสุด อำจไดแ้ก่กำรท ำใหท้่ำนคลำยควำมสนใจ ต่อส่ิงฝ่ำยวญิญำณจิต 

เม่ือท่ำนเองขำดควำมสนใจต่อส่ิงฝ่ำยวญิญำณจิต คริสตสมำชิกของท่ำนก็ยอ่มไม่เอำใจใส่ต่อส่ิงฝ่ำย
วญิญำณจิตดว้ย เพรำะโดยทัว่ไป คริสตสมำชิกจะไม่สนใจเร่ืองฝ่ำยวิญญำณจิต มำกกวำ่ศิษยำภิบำลของ
เขำเม่ือส่ิงฝ่ำยโลก ท ำใหชี้วติทำงดำ้นวิญญำณจิตของท่ำนเส่ือมลง สมำชิกในคริสตจกัรของท่ำน ก็จะ
พลอยไดรับควำมกระทบกระเทือนอยำ่งแน่นอน 

2. ท ำใหเ้กิดกำรแข่งขนักบัศิษยำภิบำลหรือผูรั้บใชพ้ระเจำ้อ่ืน ๆ เช่น ถำ้ศิษยำภิบำลบุญค ำ มี
เคร่ืองรับวทิยทุรำนซิสเตอร์ท่ำนก็คิดทนัทีวำ่ ท่ำนจะตอ้งไดส้ักเคร่ืองหน่ึงดว้ย ถำ้ศิษยำภิบำลเจริญ มี
รถจกัรยำนยนตค์นัหน่ึง ท่ำนอำจเกิดอยำกจะไดร้ถจ๊ีป เป็นผลท ำใหเ้กิดกำรแข่งขนักนั ระหวำ่งเพื่อน
ร่วมงำนในส่ิงของฝ่ำยโลก ซ่ึงเป็นผลใหชี้วติฝ่ำยวิญญำณจิตเส่ือมถอย 

3. ท ำใหท้่ำนเสียเวลำเป็นอนัมำก จงถำมคนท่ีมีรถจกัรยำนยนตว์ำ่ เขำใชเ้วลำเท่ำไร ในกำร
ซ่อมแซมรักษำรถจกัรยำนยนตข์องเขำ จงถำมคนท่ีมีวทิยวุำ่ เขำเสียเวลำมำกเท่ำไรในกำรฟังรำยกำร
บนัเทิงต่ำง ๆ จงถำมคนท่ีมีโทรทศัน์วำ่ เขำเสียเวลำก่ีชัว่โมงในแต่ละวนั ดูรำยกำรท่ีเขำชอบ หำกท่ำน
รวมเวลำทั้งหมดท่ีท่ำนเสียไปกบัส่ิงของฝ่ำยโลก ท่ำนจะตกใจต่อผลท่ีท่ำนไดรั้บ 

4. ท ำใหท้่ำนกลำยเป็นคนตระหน่ีถ่ีเหนียวเกินควรเพรำะท่ำนตอ้งใชเ้งินทุกบำททุกสตำงค ์ ใน
กำรซ้ือน ้ำมนัและซ่อมแซมรถจกัรยำนยนต ์ หรือในกำรซ้ือเทปส ำหรับเคร่ืองอดัเสียงหรือในกำรซ้ือ
เคร่ืองประดบับำ้นเพิ่มเติม เป็นผลท ำใหไ้ม่มีเงินเหลือ ส ำหรับส่ิงท่ีจ  ำเป็น หรือส ำหรับช่วยเหลือผูท่ี้ขำด
แคลน 

5. ท ำใหศิ้ษยำภิบำลตอ้งประกอบอำชีพอยำ่งอ่ืน เพื่อหำรำยไดพ้ิเศษเพิ่มเติม ศิษยำภิบำลจ ำนวน
ไม่นอ้ยถำมวำ่ หำกคริสตจกัรไม่สำมำรถใหเ้งินเดือนเพียงพอกบัควำมตอ้งกำรของเขำเขำจะหำรำยได้
พิเศษ จำกกำรประกอบอำชีพอยำ่งอ่ืนไดห้รือไม่ 

ปัญหำของศิษยำภิบำลขอ้น้ีตอบไดไ้ม่ง่ำยนกั บำงคนให้ควำมคิดเห็นวำ่ ศิษยำภิบำลหำรำยได้
พิเศษเพิ่มเติมได ้ เพรำะอำจำยเ์ปำโลเองก็ตอ้งพึ่งพำอำศยัเงิน ท่ีท่ำนไดจ้ำกกำรเยบ็กระโจมขำย แต่
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ปัญหำท่ีจะตอ้งพิจำรณำก็คือ สภำพควำมเป็นผูป้ระกำศของอำจำรยเ์ปำโล ผดิไปจำกสภำพของศิษยำภิ
บำลในปัจจุบนัมำก อำจำรยเ์ปำโลมิไดเ้ป็นศิษยำภิบำลอยำ่งแทจ้ริง ท่ำนเป็นมิชชนันำรีซ่ึงสมยันั้นยงัไม่
มีองคก์ำร หรือคณะ ท่ีสำมำรถอุดหนุนมิชชนันำรีได ้ เน่ืองดว้ยท่ำนไม่ไดรั้บกำรอุดหนุนท่ีแน่นอน
ทำงดำ้นกำรเงิน ประกอบกบัตอ้งอยูใ่นท่ำมกลำงคนซ่ึงไม่เป็นมิตรกบัท่ำนบ่อยคร้ัง ท่ำนจึงจ ำเป็นตอ้ง
ท ำงำนพิเศษ หำรำยไดเ้พื่อเจือจุนภำรกิจท่ีท่ำนรับผิดชอบ 

ส่วนศิษยำภิบำลเป็นผูท่ี้ไดรั้บกำรเชิญจำกคริสตจกัรใหท้  ำงำนเตม็เวลำประจ ำคริสตจกัร และ
เพื่อตอบแทนกำรรับใชข้องท่ำนดำ้นวิญญำณจิต คริสตจกัรจึงรับผดิชอบเก่ียวกบัควำมเป็นอยูข่องท่ำน 
กำรท่ีศิษยำภิบำลท ำงำนเตม็เวลำในคริสตจกัร โดยไดรั้บกำรสนบัสนุนทำงสมำชิก ทำงดำ้นกำรเงิน เป็น
กำรถูกตอ้งตำมค ำสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์ พระคมัภีร์สอนวำ่ “เช่นนั้นแหละ องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ได้
ตรัสไวว้ำ่ คนเหล่ำนั้นท่ีประกำศพระกิตติคุณ จงเล้ียงชีพดว้ยกิตติคุณนั้น” (1 โครินธ์ 9:14 ขอใหอ่้ำน
บทท่ี 9 ตลอดบทดว้ย) 

คริสตจกัรหลำยแห่ง มองขำ้มควำมสำมำรถของตนในกำรอุดหนุนศิษยำภิบำล แต่หลกัเลข
คณิตอยำ่งง่ำย ๆ แสดงวำ่ ถำ้ในคริสตจกัรมีสมำชิกสิบครอบครัว และสมำชิกทั้งสิบครอบครัวน้ี ต่ำง
สัญญำถวำยสิบลด จำกรำยไดท้ั้งหมดของเขำแก่คริสตจกัร คริสตจกัรก็สำมำรถอุดหนุนศิษยำภิบำลใหมี้
ระดบักำรครองชีพ เท่ำเทียมกบัครอบครัวทั้งสิบนั้น ท่ำนอำจจะตั้งปัญหำถำมวำ่ ถำ้เช่นนั้นท ำไม “กำร
ให”้ จึงดูประดุจเป็นเร่ืองท่ียำกเหลือเกิน ทั้งน้ีอำจเน่ืองจำก 

1. “กำรให้” เป็นพระคุณในฝ่ำยวญิญำณจิตอยำ่งหน่ึง (ดู 2 โครินธ์ 8:1,2) คริสเตียนผูมี้ควำม
เยน็ชำหรือเฉ่ือยชำดำ้นวิญญำณจิต ส่วนมำกมกัไม่ค่อยเตม็ใจเสียสละอยำ่งแทจ้ริง จงช่วยคริสเตียนท่ี
เยน็ชำเหล่ำน้ี ใหมี้ชีวิตอยำ่งบริบูรณ์ ฝ่ำยวิญญำณจิตก่อน แลว้เขำก็จะใหด้ว้ยควำมยนิดี ดว้ยใจ
กวำ้งขวำง 

2. ทุกคนแมแ้ต่ผูท่ี้รักพระเจำ้ ก็จ  ำตอ้งไดรั้บกำรสอนให้รู้จกั “กำรให”้ ท่ำนจะตอ้งสอนเร่ือง 
“กำรให้” เช่น เดียวกบักำรสอนเร่ืองหลกัขอ้เช่ืออ่ืน ๆ ในพระคมัภีร์คริสตสมำชิกจึงจะเขำ้ใจถึงเร่ือง
พระพรท่ีไดรั้บจำก “กำรให”้ จงอยำ่ละอำยท่ีจะเทศนำเร่ืองกำรถวำยทรัพย ์ หรือหนำ้ท่ีรับผิดชอบ
ของคริสเตียน คริสตสมำชิกของท่ำนจะขำดพระพรอยำ่งใหญ่หลวงหำกพวกเขำไม่รู้จกัใหด้ว้ยควำม
เสียสละ กำรถวำยทรัพยเ์พื่อช่วยเหลือพระรำชกิจของพระเจำ้ และคนงำนของพระองค ์ จึงเป็นพระพร
แก่สมำชิกเอง ทั้งดำ้นวิญญำณจิต และดำ้นทรัพยสิ์น 

3. มีกำรเขำ้ผดิอยำ่งใหญ่หลวง เก่ียวกบักำรถวำยสิบลดคริสเตียนจ ำนวนไม่นอ้ยคิดวก่ำรถวำย
สิบลด เป็นกำรปิิบติัของคนในสมยัก่อนเท่ำนั้น แมก้ำรถวำยสิบลดเป็นกำรปิิบติัของคนในสมยัพระ
คมัภีร์เดิม แต่ในพระคริสตธรรมใหม่พระเยซูก็ทรงสนบัสนุนใหป้ิิบติัตำมเช่นกนั ( ดูมทัธิว 23:23) 
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นอกจำกนั้น พระเจำ้ทรงรับรองวำ่ จะประทำนพระพรใหแ้ก่ผูท่ี้ถวำยสิบลด (มำลำคี 3:10) คริสเตียนท่ี
ยอมจ ำนนทุกอยำ่งต่อพระเจำ้ ควรถือวำ่กำรถวำยทรัพยอ์ยำ่งนอ้ยท่ีสุด ท่ีเขำควรถวำยคือ สิบลด 
นอกจำกนั้น เขำยงัจะถวำยทรัพยป์ระจ ำสัปดำห์ตำมท่ีพระเจำ้ทรงอวยพรแก่เขำ เม่ือคริสตสมำชิกถวำย
ทรัพยเ์ช่นนั้น ศิษยำภิบำลก็ตอ้งถวำยทรัพยใ์นลกัษณะเดียวกนัดว้ย 

จำกกำรพิจำรณำเหตุผลต่ำง ๆ ท่ีผำ่นมำแลว้เบ้ืองตน้และโดยเหตุท่ีไม่มีขอ้สนบัสนุนจำกพระ
คมัภีร์ ในศิษยำภิบำลประกอบอำชีพอยำ่งอ่ืน ศิษยำภิบำลจึงไม่ควรท ำงำนทำงฝ่ำยโลก เพื่อหำรำยได้
เพิ่มเติม ท่ำนมีสิทธิอยำ่งเตม็ท่ี ท่ีจะใหค้ริสตสมำชิกจดัสรรส่ิงท่ีท่ำนตอ้งกำร ใหแ้ก่ท่ำน 

ในตอนสรุป เรำอยำกจะกล่ำววำ่ “ส่ิงของฝ่ำยโลกก็เป็นประโยชน์อยำ่งมหำศำล แก่
ชีวติประจ ำวนัของเรำ วทิยสุำมำรถช่วยใหท้่ำนรอบรู้เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เคร่ืองขยำยเสียงในคริสตจกัร จะ
ช่วยทุกคนใหไ้ดย้นิเสียงของท่ำนอยำ่งชดัเจนรถยนตห์รือรถจกัรยำนยนต ์ จะช่วยทุ่นเวลำใหแ้ก่ท่ำน
ไดม้ำกท ำใหท้่ำนไม่ตอ้งเสียเวลำในกำรเดิน หรือรอคอยรถประจ ำทำง 

แต่สมบติัฝ่ำยโลก ไม่วำ่จะเป็นประโยชน์มำกเพียงใดหำกเรำเอำใจใส่หมกมุ่นกบัมนัมำกเกิน
ควรแลว้ ก็จะท ำใหเ้รำคลำยควำมสนใจต่อส่ิงฝ่ำยวิญญำณจิต หวัขอ้เร่ืองในบทน้ีมำจำก พระธรรม 
ฟีลิปปี 3: 18,19 ซ่ึงอำจำรยเ์ปำโลกล่ำวอยำ่งไม่ไวห้นำ้ใครวำ่ “...เขาเป็นศัตรูต่อกางเขนแห่งพระคริสต์
ปลายทางของคนเหล่านั้น คือความพินาศ พระของเรากคื็อ กะเพาะของเขาเอง เขาเอาความท่ีน่าอาย
ขึน้มาอวด เขาเอาใจใส่ในส่ิงของโลกนี”้ 

จงขอบคุณพระเจำ้ หำกพระเจำ้ประทำนส่ิงของบำงอยำ่งของโลกน้ีใหแ้ก่ท่ำน แต่จงรักษำและ
ใชส่ิ้งเหล่ำนั้นภำยใตก้ำรควบคุมของพระเจำ้ อยำ่งถูกตอ้งพระทยัของพระองค ์ จงอยำ่เอำใจใส่ส่ิงของ
ฝ่ำยโลกน้ี 
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บทที ่19 ศิษยาภิบาลกบัการเมอืง 

กำรเมืองท่ีจะกล่ำวต่อไปน้ีคือกำรเมืองของประเทศและ “กำรเมือง” ในคริสตจกัร  
หน่ึง การเมืองของประเทศ 

เม่ือเอ่ยถึงกำรเมือง คนทัว่ไปมกัเขำ้ใจไปในส่ิงท่ีไม่ดี ถือวำ่ กำรเมืองเป็นส่ิงท่ีสกปรกเล่นแง่
เล่นเหล่ียม เอำรัดเอำเปรียบ ตลอดจนกำรหลอกลวงต่ำง ๆ  

ค ำครหำนินทำของประชำชนเก่ียวกบักำรเมือง แมบ้ำงคร้ังอำจรุนแรงเกินไป แต่ก็มีควำมจริง
แฝงอยูไ่ม่นอ้ย เพียงแต่อ่ำนเร่ืองกำรเมืองจำกหนงัสือพิมพส์องสำมฉบบั ท่ำนจะทรำบไดท้นัทีวำ่ ควำม
ไม่ซ่ือสัตย ์กำรฉอ้โกง กำรกินสินบนกำรยกตนข่มท่ำน มีอยูใ่นเกือบทุกรัฐบำลทัว่โลก โดยเฉพำะอยำ่ง
ยิง่ ในเวลำหำเสียงของพรรคกำรเมืองต่ำง ๆ ท่ำนจะไดย้นิกำรโจมตีซ่ึงกนัและกนั ในเร่ืองควำมไม่
สุจริตในหนำ้ท่ีท ำใหเ้รำทรำบควำมจริงวำ่ ข้ึนช่ือกำรเมืองแลว้ มกัเป็นเกมส์ท่ีไม่สะอำดประเทศของเรำ
มีกำรปกครองแบบประชำธิปไตยจึงเป็นธรรมดำท่ีประเทศไทยตอ้งมีพรรรคกำรเมือง แมจ้ะมีกำร
วพิำกษว์จิำรณ์กนัมำก เก่ียวกบัพรรคกำรเมืองต่ำง ๆ แต่เรำอำจกล่ำวไดว้ำ่ คงไม่มีพรรคกำรเมืองใดท่ีมี
ควำมบริสุทธ์ิมำกกวำ่กนัและกนันกั 

เหตุท่ีเรำกล่ำววำ่ คงไม่มีพรรคกำรเมืองใดท่ีมีควำมบริสุทธ์ิมำกกวำ่กนั เพรำะโดยทัว่ไป
นกักำรเมืองเป็นผูท่ี้ยงัไม่มีชีวติบงัเกิดใหม่ และในกำรหำเสียงเลือกตั้งทุกคร้ังก็ตอ้งลงทุนมำก ผูท่ี้ลงทุน
ก็หวงัผลประโยชน์ นกักำรเมืองเหล่ำนั้นจึงท่วมลน้ดว้ยกำรทดลองต่ำง ๆ แมผู้ส้มคัรรับเลือกตั้งบำงคน 
มีควำมปรำรถนำอยำ่งแรงกลำ้ ท่ีจะด ำรงอยูใ่นควำมเท่ียงตรงและสุจริต แต่เน่ืองจำกอิทธิพลต่ำง ๆ รอบ
ดำ้น บีบคั้นบงัคบัท ำใหเ้ขำตอ้งท ำตำมควำมตอ้งกำรของผูอ่ื้น ส ำหรับผูท่ี้มีต ำแหน่งสูงในพรรค
กำรเมืองของเขำ ก็ตอ้งแข่งขนักบันกักำรเมืองอ่ืน ๆ อีกมำก จึงยำกท่ีจะหลีกเล่ียงจำกกำรใชว้ธีิกำร ซ่ึง
บำงคร้ังเป็นวธีิกำรท่ีไม่สู้จะเท่ียงธรรมนกั สรุปแลว้ นกักำรเมืองมีส่ิงล่อใจใหทุ้จริตไดง่้ำย 

อยำ่งไรก็ตำม มีหลกัส ำคญัสองประกำร ซ่ึงเรำตอ้งจ ำไวเ้สมอคือ  
หน่ึง แมก้ำรปกครองแบบประชำธิปไตย อำจมีขอ้บกพร่องอยูบ่ำ้ง แต่ก็เป็นกำรปกครองท่ีดีกวำ่

กำรปกครองอ่ืน ๆ อีกหลำยแบบ เรำจึงตอ้งช่วยกนัรักษำกำรปกครองแบบประชำธิปไตยน้ีไว ้
สอง หำกรัฐบำลของท่ำนมิไดป้กครองอยำ่งดีท่ีสุดดงัท่ีท่ำนคิด นัน่มิไดห้มำยควำมวำ่ 

ประชำชนจะพบกบัควำมผดิหวงัตลอดไป เพรำะรัฐบำลของท่ำนสำมำรถปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่ำง ๆ ได ้

หลกัส ำคญัสองประกำรน้ี ไดใ้หแ้นวปิิบติัแก่เรำสองประกำรคือ 



 92 

1. เพรำะกำรปกครองแบบประชำธิปไตย เป็นระบอบกำรปกครองท่ีดีเยีย่ม ท่ำนตอ้งพยำยำม
อยำ่งสุดควำมสำมำรถ ในกำรสนบัสนุนระบอบกำรปกครองน้ี 

2. เม่ือมีควำมเส่ือมโทรมเกิดข้ึน แก่กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย จงกระท ำทุกอยำ่งเพื่อ
ช่วยยกมำตรฐำนกำรเมือง ให้กลบัคืนสู่สภำพเดิม 

ขอ้เตือนใจท่ีส ำคญัยิง่ ซ่ึงท่ำนควรจดจ ำอยูเ่สมอ คือ จงอยำ่มีส่วนร่วมในกำรหำเสียง หรือเป็น 
“ลูกพรรค” ของพรรคกำรเมือง พรรคหน่ึงพรรคใดเป็นอนัขำด แต่จงใชสิ้ทธิของท่ำนอยำ่งเตม็ท่ี ในกำร
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จงรอบรู้ควำมเป็นไปของพรรคกำรเมืองต่ำง ๆ และมีเหตุเพียงพอในกำรเลือก
คนหน่ึงคนใด ในฐำนะท่ีท่ำนเป็นประชำชนคนหน่ึงของประเทศ ท่ำนมีสิทธิและหนำ้ท่ีของคนรักชำติ 
กำรรักชำติไม่เป็นกำรผิดต่อค ำสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์ แต่จงอยำ่เขำ้ร่วมเป็นสมำชิกของพรรรค
กำรเมืองใด ๆ 

ศิษยำภิบำลทุกคนเป็นผูท่ี้มีพระเจำ้ทรงเรียกใหเ้ป็นก ำลงัในกำรรักษำควำมชอบธรรมของสังคม 
พระคริสตธรรมคมัภีร์สั่งใหเ้รำวงิวอนอธิษฐำน “ส ำหรับกษตัริยท์ ั้งหลำย และคนทั้งปวงท่ีมีต ำแหน่งสูง 
เพื่อเรำจะประกอบชีวติไดอ้ยำ่งสงบสุขโดยชอบธรรมและโดยกำรประพฤติซ่ึงเป็นสง่ำผำ่เผย” (1 ทิโมธี 
2:2) ฉะนั้นจงอธิษฐำนเผือ่ผูน้  ำต่ำง ๆ ของรัฐบำล ในเวลำเขำ้เฝ้ำพระเจำ้เป็นส่วนตวัของท่ำน และในท่ี
ประชุมจงหนุนใจใหค้นอ่ืนอธิษฐำนเผือ่ขำ้รำชกำรทั้งหลำยดว้ย 

นอกจำกท่ำนสำมำรถช่วยยกมำตรฐำนทำงกำรเมืองโดยกำรอธิษฐำนแลว้ ท่ำนยงัสำมำรถช่วย
โดยกำรใหค้  ำชมเชยแก่ขำ้รำชกำร ท่ีตั้งอยูใ่นควำมชอบธรรม เช่นหำกผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดันำยอ ำเภอ 
ก ำนนั หรือผูใ้หญ่บำ้น ไดท้  ำใหท้อ้งถ่ินของท่ำนร่มเยน็เป็นสุข ถนนหนทำงสะอำดสะอำ้น ก็จงแสดง
ควำมขอบคุณและควำมพออกพอใจต่อท่ำนเหล่ำนั้น ขำ้รำชกำรเหล่ำนั้นจะขอบคุณท่ำน ท่ีท่ำนใหค้วำม
สนบัสนุนดว้ยน ้ำใจค ำชมเชยของท่ำนจะหนุนใจใหข้ำ้รำชกำรเหล่ำนั้นมีก ำลงัใจ ในกำรประกอบควำม
ดีมำกยิง่ข้ึน ขำ้รำชกำรทุกคนตอ้งกำรค ำหนุนใจจำกท่ำน 

ยงัมีอีกทำงหน่ึงท่ีท่ำนสำมำรถช่วยเหลือได ้ คือกำรพดูต่อตำ้นควำมชัว่ กำรคดโกง และกำร
คอรัปชัน่ กำรกระท ำเช่นน้ี อำจน ำอนัตรำยมำสู่ท่ำน แต่ท่ำนเป็นผูน้ ำคนหน่ึงในวงสังคมและเป็นผูรั้บ
ใชพ้ระเจำ้แห่งควำมชอบธรรม จึงตอ้งท ำหนำ้ท่ีในกำรวำ่กล่ำวตกัเตือน นกักำรเมืองทุกคนตอ้งกำร
ไดรั้บควำมสนบัสนุนจำกสำธำรณชน จึงตอ้งใคร่ครวญถึงเสียงของพวกเรำ หรือเป็นภยัต่อสวสัดิภำพ
ของพวกเขำเอง พวกเขำจะเปล่ียนแผนด ำเนินงำน ท่ำนเป็นเสียงส ำคญัเสียงหน่ึงของมหำชน จะใหเ้สียง
ของสำธำรณชน ท ำให้นกักำรเมืองเหล่ำนั้น ตอ้งท ำหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และดว้ยควำม
ยติุธรรมท่ีสุด 
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แต่ดงัท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ ท่ำนเป็นผูน้ ำฝ่ำยวิญญำณจิต จึงตอ้งหลีกเล่ียงกำรกระท ำตนให้
เป็นประโยชน์แก่พรรคหน่ึงพรรคใด หำกสมำชิกของท่ำน ตอ้งกำรเขำ้ขำ้งพรรคกำรเมืองใด หรือหำ
เสียงใหแ้ก่รับสมคัรรับเลือกตั้งคนหน่ึงคนใดก็ใหเ้ขำท ำตำมท่ีเขำปรำรถนำ แต่ท่ำนจงละเวน้จำกส่ิง
เหล่ำนั้น 

หำกมีพรรคกำรเมืองใด ท่ีสุจริตกวำ่พรรคกำรเมืองอ่ืน จนเห็นไดอ้ยำ่งแจ่มชดั ท่ำนจะเขำ้ขำ้ง
พรรคกำรเมืองนั้นก็ได ้

หำกควำมคิดของผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนใด ถูกตอ้งตำมหลกักำรในพระคริสตธรรมคมัภีร์
มำกกวำ่คนอ่ืน ท่ำนจะเขำ้ขำ้งเขำก็ได ้

หำกพรรคกำรเมืองใด มีทรรศนะของคริสเตียนท่ำนจะเขำ้ขำ้งกบัพรรคกำรเมืองนั้นได ้
หำกสมำชิกทั้งหมดของท่ำน ต่ำงเขำ้ขำ้งพรรคเดียวกนั ท่ำนจึงควรเขำ้ขำ้งพรรคนั้น 
แต่เรำตอ้งยอมเผชิญกบัควำมจริงท่ีวำ่ ไม่มีพรรคกำรเมืองใดท่ีชอบธรรมอยำ่งแทจ้ริง พรรค

กำรเมืองต่ำง ๆ มีควำมแตกต่ำงกนัไม่มำกนกั โดยทัว่ไปสมำชิกคริสตจกัรต่ำงมีควำมนิยมชมชอบต่อ
พรรคกำรเมืองของเขำเอง ซ่ึงเฉล่ียแลว้ในพรรคกำรเมืองทุกพรรค อำจมีสมำชิกของท่ำนปะปนอยู่
จ  ำนวนเกือบเท่ำกนั ฉะนั้นในฐำนะท่ีเป็นผูน้ ำฝ่ำยวิญญำณจิต จงอยำ่เขำ้ขำ้งพรรคกำรเมืองใด ๆ 

สอง กำรเมืองในคริสตจกัร (เร่ืองน้ีมิใช่กำรเมืองจริง ๆ หำกแต่เป็นกำรเปรียบใหเ้ห็นวำ่กำร
แข่งขนั แก่งแยง่ของสมำชิกคริสตจกัร ก็ไม่ผดิอะไรกบักำรเมืองโดยทัว่ ๆ ไปนัน่เอง)  

กำรเมืองในคริสตจกัร มีลกัษณะคลำ้ยกบักำรเมืองในประเทศ กล่ำวคือผูท่ี้เป็นนกักำรเมืองใน
คริสตจกัรพยำยำมยยุงส่งเสริมสมำชิกใหส้นบัสนุนหรือต่อตำ้นคนใดคนหน่ึงในคริสตจกัร 

“กำรเมือง” ในคริสตจกัรอำจมีรูปลกัษณะต่ำง ๆ กนั เช่น สมำชิกคนหน่ึงอำจแข่งขนักบัสมำชิก
อีกคนหน่ึง ในกำรแยง่ชิงต ำแหน่งมคัคนำยก ศิษยำภิบำลบุญส่งอำจใชกลวธีิของเขำเองเพื่อใหไ้ดรั้บกำร
แต่งตั้งให้เป็นศิษยำภิบำลในเมืองใหญ่ ซ่ึงจะท ำใหเ้ขำไดรั้บเงินเดือนสูง ศิษยำภิบำลรุ่งเรืองอำจออกหำ
เสียงอยำ่งลบั ๆ เพื่อใหส้มำชิกในคริสตจกัรต่ำง ๆ เลือกเขำเป็นประธำนของสภำคริสตจกัร ฯลฯ กำร
กระท ำเหล่ำน้ี ลว้นแต่เรียกวำ่ “กำรเมือง” ในคริสตจกัร 

อำจมีผูถ้ำมวำ่กำรเล่นกำรเมืองในคริสตจกัร มีควำมผิดมำกเพียงใด เรำอำจอนุโลมผอ่นผนัใหมี้
กำรเมืองในคริสตจกัรมำกนอ้ยเพียงไหน มีขอ้ดีน่ำชมเชยบำ้งหรือไม่ 

กำรท่ีจะตอบค ำถำมเหล่ำน้ี ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง เรำควรอำศยัค ำสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
อำจำรยเ์ปำโลใหค้  ำแนะน ำ คริสเตียนในกรุงโรมวำ่ “อยำ่คิดถือตวัเกินท่ีตนจะคิดนั้น แต่จงคิด

ใหสุ้ขมุสมกบัขนำดแห่งควำมเช่ือ ซ่ึงพระเจำ้ทรงโปรดประทำนแก่ทุกคน” (โรม 12:3) ขอ้ควำมก่อน
พระธรรมขอ้น้ี เป็นค ำสอนเก่ียวกบักำรถวำยของคริสเตียนตำมพระประสงคข์องพระเจำ้ และขอ้ควำม
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ต่อจำกพระธรรมขอ้น้ี เป็นขอ้พระธรรมซ่ึงกล่ำวถึงกำรใชข้องประทำนต่ำง ๆ ซ่ึงพระเจำ้ทรงโปรด
ประทำนใหแ้ก่คริสเตียนแต่ละคน ดว้ยควำมซ่ือสัตย ์

พระธรรมขอ้น้ี ใหค้  ำสอนแก่คริสเตียนวำ่ พระเจำ้ทรงใหข้องประทำนท่ีเฉพำะเจำะจงแก่คริส
เตียนแต่ละคน เขำจะตอ้งถวำยตวัแก่พระเจำ้และใชข้องประทำนน้ี ท ำใหค้ริสตจกัรของพระเจำ้ บรรลุ
ควำมมุ่งหมำยของพระองค ์

ในพระธรรมบทเดียวกนั อำจำรยเ์ปำโลสอนวำ่ “ส่วนกำรท่ีถืออิสริยศซ่ึงกนัและกนันั้น จงถือ
วำ่ผูอ่ื้นดีกวำ่ตวั” (โรม 12:10) 

ท่ำนยำกอบเตือนวำ่ “พระเจำ้ทรงต่อสู้ผูท่ี้หยิง่จองหองแต่ทรงประทำนพระคุณแก่ผูท่ี้ถ่อมใจ
ลง” (ยำกอบ 4:6) ท่ำนไดก้ล่ำวต่อไปในขอ้ 10 วำ่ “ท่ำนทั้งหลำยจงถ่อมใจลงจ ำเพำะพระเนตรของพระ
เจำ้ และพระองคจ์ะทรงโปรดยกชูท่ำนข้ึน” ในค ำเทศนำของพระเยซูคริสตบ์นภูเขำ พระองคท์รงสอน
เหล่ำสำวกซ่ึงเป็นผูน้ ำของคริสตจกัรในเวลำต่อมำวำ่ “บุคคลผูใ้ดรู้สึกบกพร่องฝ่ำยวิญญำณ ก็เป็นสุข
เพรำะแผน่ดินสวรรคเ์ป็นของเขำแลว้” (มทัธิว 5:3) 

ในกำรแสวงหำส่ิงซ่ึงแต่ละคนยงัไม่มีนั้น ท่ำนจ ำเป็นตอ้งเขำ้ใจถึงควำมแตกต่ำง ระหวำ่งส่ิงท่ี
พระเจำ้ทรงส ำแดงวำ่ จะประทำนใหแ้ก่ท่ำน และส่ิงซ่ึงท่ำนอยำกไดด้ว้ยควำมเห็นแก่ตวัตวัอยำ่งเช่น 
นกัศึกษำในวทิยำลยัพระคริสตธรรม ซ่ึงไดรั้บกำรดลใจจำกพระเจำ้ ใหเ้ทศนำสั่งสอนพระวจนะของ
พระองค ์นกัศึกษำผูน้ั้น อำจเรียนดว้ยควำมขมกัเขมน้ และพยำยำมฝึกฝนเพื่อใหมี้คุณสมบติัพร้อม ท่ีจะ
ไดรั้บพระเจำ้ได ้ อยำ่งเต็มเมด็เตม็หน่วยในอนำคต ควำมปรำรถนำและควำมมุมำนะท่ีจะบรรลุ
ควำมส ำเร็จน้ี เป็นส่ิงท่ีน่ำชมเชยยิง่ ในอีกดำ้นหน่ึง ศิษยำภิบำลคนหน่ึง ท ำงำนประจ ำอยูใ่นคริสตจกัร
แห่งหน่ึงเป็นเวลำสิบปีรู้สึกวำ่ไดรั้บเงินเดือนนอ้ยมำก จึงพยำยำมด้ินรนขวนขวำย เพื่อท่ีจะยำ้ยไปอยูใ่น
คริสตจกัรใหญ่ ๆ เพื่อให้ไดเ้งินเดือนสูงกวำ่และมีท่ีอยูอ่ำศยัอยำ่งสุขสบำยกวำ่ ควำมปรำรถนำและ
ควำมพยำยำมของศิษยำภิบำลเช่นน้ีเป็นกำรเห็นแก่ตวั ซ่ึงอำจน ำเขำไปสู่กำรเล่นกำรเมืองในคริสตจกัร
ไดใ้นท่ีสุด 

อำจำรยเ์ปำโลกล่ำวแก่ทิโมธี บุตรในควำมเช่ือของท่ำนวำ่ “ค ำน้ีเป็นค ำสัตยจ์ริง คือวำ่ถำ้ผูใ้ด
ปรำรถนำหนำ้ท่ีเจำ้อธิกำรผูน้ั้นก็ปรำรถนำกำรงำนอยำ่งดี” (1 ทิโมธี 3:1) ขอ้พระธรรมขอ้น้ีกล่ำววำ่ 
กำรปรำรถนำต ำแหน่งส ำคญัในคริสตจกัร มิใช่กำรกระท ำท่ีผดิ หำกควำมปรำรถนำของเขำไม่ใช่เพื่อ
อำศยัต ำแหน่งนั้นน ำผลประโยชน์มำสู่ตวั แต่ขอ้พระธรรมท่ีกล่ำวถึงกำรแสวหำของประทำนท่ียิง่ใหญ่
หรือมำกกวำ่ท่ีตนไดรั้บ และกำรแสวงหำต ำแหน่งท่ีสูงกวำ่ท่ีตนมีอยูใ่นปัจจุบนั มีเพียงสำมขอ้เท่ำนั้น
คือใน 1 ทิโมธี 3:1, 1 โครินธ์ 12:31 และ 14:39  
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ในทำงตรงกนัขำ้ม พระคริสตธรรมคมัภีร์บริบูรณ์ดว้ยค ำสอน ซ่ึงสนบัสนุนใหศิ้ษยำภิบำลทุก
คนถ่อมตวั และพึงพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู ่

ฉะนั้น ศิษยำภิบำลทุกท่ำนและคริสเตียนทุกคน จะตอ้งระมดัระวงัตน อยำ่กระท ำส่ิงใดก่อนท่ี
พระเจำ้จะทรงน ำท่ำน ท่ำนสำมำรถหลีกเล่ียงอนัตรำยน้ี โดยกำรด ำเนินชีวิตดว้ยควำมถ่อมตนจ ำเพรำะ
พระเจำ้ กำรยำ้ยจำกคริสตจกัรท่ีท่ำนประจ ำอยูเ่ร็วเกินควรหรือกำรอยูใ่นแห่งเดียวกนันำนเกินไป ต่ำงมี
ผลร้ำยเท่ำกนั อำจำรยเ์ปำโลสำรภำพวำ่ “ดว้ยวำ่ขำ้พเจำ้เรียนรู้มำแลว้วำ่ ขำ้พเจำ้มีฐำนะอยำ่งไร ขำ้พเจำ้
ก็อ่ิมใจอยูอ่ยำ่งนั้น” (ฟีลิปปี 4:11) แมอ้ำจำรยเ์ปำโลจะกล่ำวถึงควำมอ่ิมใจของฝ่ำยโลก แต่ท่ำนก็ไดรั้บ
บทเรียนท่ีส ำคญัยิง่ ซ่ึงศิษยำภิบำลทุกคนตอ้งเรียนรู้ เม่ือท่ำนอยูใ่นฐำนะท่ีไม่สู้ดีนกัอยูแ่ลว้ หำกเพิ่ม
ควำมไม่อ่ิมใจใหแ้ก่ตวัเองก็จะท ำใหก้ำรรับใชพ้ระเจำ้ของท่ำน ไดรั้บควำมเสียหำยมำกยิง่ข้ึน และ
คริสตจกัรของท่ำนก็จะพลอยไดรั้บควำมล ำบำกดว้ย คริสตจรัท่ีไดรั้บควำมยำกล ำบำก มกัขำดควำม
กระตือรือร้นในกำรอุดหนุนศิษยำภิบำล ซ่ึงไม่มีควำมพอใจในตวัเอง ผลสุดทำ้ย กำรเมืองในคริสตจกัร
จึงตอ้งด ำเนินต่อไป อยำ่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

ควำมกระตือรือร้นเป็นส่ิงท่ีดี หำกท่ำนใชใ้นทำงท่ีถูกตอ้ง แต่หำกท่ำนใชใ้นทำงท่ีผิด ก็จะกลบั
กลำยเป็นศตัรูท่ีร้ำยกำจท่ีสุด จงใหค้วำมกระตือรือร้นของท่ำนเป็นกำรกระท ำตำมน ้ำพระทยัทุกอยำ่ง
ของพระเจำ้ รับใชพ้ระเจำ้ในยคุน้ี และปิิบติัหนำ้ท่ีของท่ำนไดค้รบถว้น ตำมกำรทรงเรียกของพระองค์ 

จงยอมรับกำรน ำของพระเจำ้ในขณะน้ี อยำ่ใหเ้วลำของท่ำนเสียไปอยำ่งไร้ประโยชน์ โดยใฝ่ฝัน
แต่อนำคต ซ่ึงมีทำงเป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุด หำกท่ำนยอมรับควำมล ำบำกในปัจจุบนั เม่ือเวลำผำ่นไป ท่ำน
มองยอ้นหลงัถึงควำมทุกขล์ ำบำกท่ีเคยไดรั้บท่ำนอำจจะแปลกใจท่ีไดเ้ห็นกำรน ำอนัอศัจรรยข์องพระเจำ้
ในชีวติของท่ำน และเขำ้ใจอยำ่งลึกซ้ึงถึงกำรท่ีพระองคส์ถิตอยูด่ว้ยท ำไมไม่ยอมรับวำ่สภำพท่ีท่ำน
เป็นอยูข่ณะน้ี เป็นผลกำรทรงน ำของพระเจำ้ “ท่ำนจงพน้จำกกำรรักเงิน ท่ำนทั้งหลำยจงอ่ิมใจดว้ย
ส่ิงของท่ีมีอยู ่ เพรำะวำ่พระองคเ์องไดต้รัสแลว้วำ่ เรำจะไม่ละท่ำนไวเ้ลยหรือเรำจะไม่ทิ้งท่ำนเสียเลย” 
(ฮีบรู 13:5) 

เรำจะจบบทเรียนน้ี ดว้ยขอ้พระธรรมท่ีจะหนุนใจท่ำนอีกขอ้หน่ึง คือวำงใจในพระเยโฮวำห์
ดว้ยสุดใจของเจำ้ อยำ่พึ่งในควำมเขำ้ใจของตนเอง จงรับพระองคใ์หเ้ขำ้ส่วนในกำรทั้งหลำยของเจำ้และ
พระองคจ์ะช้ีทำงเดินของเจำ้ใหแ้จ่มแจง้” (สุภำษิต 3:5,6) 
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บทที ่20 คนทีพ่ระเจ้าทรงใช้การไม่ได้ 

มีอยูส่ิ่งเดียวเท่ำนั้นท่ีศิษยำบำลตอ้งหวำดกลวัท่ีสุด ส่ิงนั้นมิใช่ควำมคิดของเขำเอง ท่ีหลอก
หลอนวำ่ เม่ือเขำยำ่งเขำ้วยัชรำแลว้ เขำจะขำดญำติ มิตรสหำย หรือคนท่ีใหค้วำมอุปกำระแก่เขำเพรำะ
ศิษยำภิบำลท่ีรับใชพ้ระเจำ้ดว้ยควำมสัตยซ่ื์อ จะไม่ขำดเพื่อนและลูกหลำนของเขำเอง ซ่ึงมีหนำ้ท่ี
รับผดิชอบในกำรใหค้วำมอุปกำระแก่เขำ เม่ือเขำถึงวยัแก่เฒ่ำ ( 1 ทิโมธี 5:8) 

ส่ิงนั้นไม่ใช่ควำมกลวั กำรท่ีเขำตอบรับกำรทรงเรียกของพระเจำ้ รับใชพ้ระองคน์ั้นเป็นกำร
เลือกอำชีพท่ีผดิ “เพรำะวำ่พระเจำ้มิไดก้ลบัพระทยัในกำรท่ีพระองค ์ ไดท้รงประทำนพรและเลือกสรร
ไว”้ (โรม 11:29) โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในยคุปัจจุบนัน้ี ไม่มีงำนใดท่ีส ำคญัและมีเกียรติเท่ำกบักำรท ำตำม
พระทยัของพระเจำ้ คนอ่ืน ๆ อำจมีรำยไดแ้ละไดรั้บควำมนิยมนบัถือจำกสำธำรณชนมำกกวำ่ท่ำน 
แต่ศิษยำภิบำลไม่ตอ้งอิจฉำริษยำคนเหล่ำนั้น เพรำะชีวติของมนุษยมิ์ไดส้ิ้นสุดลงในชัว่อำยน้ีุเท่ำนั้น ยงั
มีกำรพิพำกษำและกำรรับบ ำเหน็จรำงวลัอยูเ่บ้ืองหนำ้ 

ส่ิงท่ีท ำใหศิ้ษยำภิบำลตอ้งเกรงกลวัทุกเวลำนำที ในชีวติของเขำมีเพียงส่ิงเดียว ส่ิงนั้นคือควำม
กลวัชนิดเดียวกบัท่ีอำจำรยเ์ปำโลไม่มี ท่ำนกล่ำวถึงดว้ยควำมเกรงขำมวำ่ “กลวัวำ่ เม่ือขำ้พเจำ้ได้
ประกำศกิตติคุณแก่คนอ่ืนแลว้ ตวัขำ้พเจำ้จะเลยเป็นคนท่ีพระเจำ้ทรงใชก้ำรไม่ได”้ (1 โครินธ์ 9:27) 

เป็นท่ีน่ำเศร้ำใจเหลือเกิน ท่ีผูรั้บใชข้องพระเจำ้จ ำนวนไม่นอ้ย ไดก้ลำยเป็น “คนท่ีพระเจำ้ทรง
ใชก้ำรไม่ได”้ พวกเขำละทิ้งงำนของพระองค ์ ไปเป็นพนกังำนเดินตลำดของบริษทักำรคำ้ เป็นผูห้ำ
สมำชิกใหแ้ก่บริษทัประกนัภยั เป็นนกักำรเมืองท่ีวิง่เตน้หำเสียง เป็นชำวนำ พวกเขำยนิดีประกอบกิจ
ธุระอ่ืน ๆ ทุกอยำ่ง แต่ไม่ยอมประกอบธุรกิจของพระเจำ้ ซ่ึงพระเจำ้ทรงเรียกใหเ้ขำไปท ำ 

ยงัมีผูรั้บใชข้องพระเจำ้เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจดัอยูใ่นพวกท่ีน่ำสงสำรและน่ำเศร้ำใจ เท่ำกบัพวก
แรก คือ พวกท่ีประจ ำอยูค่ริสตจกัร เทศนำทุกวนัอำทิตย ์ ไดรั้บเงินอุดหนุนจำกคริสตจกัรแต่ควำมชอบ
ธรรมของพวกเขำ เป็นเพียงแต่เปลือกนอกเท่ำนั้นจนคริสตสมำชิกพร ำบ่นวำ่ ไม่เห็นฤทธ์ิอ ำนำจของ
พระเจำ้ จำกชีวติประจ ำวนัของเขำ และค ำเทศนำของเขำ เหมือนดงัค ำบรรยำยของท่นยดูำซ่ึงกล่ำววำ่ 
“เขำเป็นผูเ้ล้ียงแกะท่ีเล้ียงแต่ตวัเอง โดยไม่เกรงใคร เขำเป็นเมฆไม่มีน ้ำ ท่ีเล่ือนลอยไปตำมลมเขำเป็น
ตน้ไมท่ี้ไร้ผลในฤดูท่ีมีผล ท่ีตำยมำสองฤดูแลว้ ถูกถอนออกทั้งรำก” (ยดูำ 12) 

ส่ิงท่ีศิษยำภิบำลจะตอ้งเกรงกลวัท่ีสุด คือ กำรท่ีเขำเองจะเป็น “คนท่ีพระเจำ้ทรงใชไ้ม่ได”้ 
แต่ศิษยำภิบำลท่ีพระเจำ้ทรงใชก้ำรไม่ได ้ มกัมีข้ึนใหม่เสมอ ส่ิงน้ีหลีกเล่ียงไม่ไดห้รือท ำไมศิษยำภิบำล
บุญชูจึงท ำงำนไม่เกิดผล และละทิ้งงำนของพระเจำ้ไป แต่ศิษยำภิบำลน ำชยัซ่ึงมีอำยมุำกแลว้ ยงัคงรับ
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ใชพ้ระเจำ้ดว้ยควำมซ่ือสัตย ์ และเกิดผลมำก อะไรท ำใหศิ้ษยำภิบำลทั้งสองคนแตกต่ำงกนั มีเคล็ดลบั
อะไรไหม ท่ีเรำควรยดึถือปิิบติัตำม เพื่อเรำจะไดไ้ม่เป็นผูรั้บใชท่ี้เฉ่ือยชำ และลม้เหลวไปในท่ีสุด 

ก่อนท่ีผูรั้บใชข้องพระเจำ้ท่ีประสบควำมส ำเร็จอยำ่งใหญ่ยิ่งคนหน่ึงจะไดถึ้งแก่กรรม ท่ำนได้
เขียนจดหมำยสองฉบบัใหแ้ก่ศิษยำภิบำลหนุ่ม ร่วมส ำนกัของท่ำน ซ่ึงจดหมำยทั้งสองฉบบันั้น ไดรั้บ
กำรเก็บรักษำไวจ้นถึงปัจจุบนัน้ี ในตอนทำ้ยของจดหมำยฉบบัท่ีสอง ท่ำนไดใ้หเ้คล็ดลบัในกำรรับใช้
พระเจำ้แก่ศิษยำภิบำลหนุ่ม เพื่อนสนิทของท่ำน มีใจควำมวำ่ “ฝ่ำยท่ำนจงระวงัระไวอยูใ่นกำรทั้งปวง 
จงอดทนต่อควำมยำกล ำบำก จงกระท ำกำรประกำศกิตติคุณ และจงท ำกำรปิิบติัของท่ำนนั้นใหส้ ำเร็จ” 
(1 ทิโมธี 4:5) 

ขอ้ควำมตอนอ่ืน ๆ ในจดหมำยสองฉบบันั้น ซ่ึงเป็นค ำอธิบำยเก่ียวกบัขอ้ควำมซ่ึงเป็นเคล็ดลบั 
ในกำรรับใชพ้ระเจำ้เรำจะพิจำรณำอยำ่งยอ่ ๆ ต่อไปน้ี 

1. “จงระวงัระไวในกำรฟังทั้งปวง” ท่ำนไดเ้อ่ยถึงขอ้ควำมซ่ึงมีควำมหมำยในท ำนองเดียวกนัน้ี 
หลำยคร้ัง เช่น จงยดึควำมเช่ือไว”้ (1 ทิโมธี 1:19) “จงระวงัตวัและค ำสั่งสอนของท่ำนใหดี้ ( 1 ทิโมธี 
4:16) “ซ่ึงเรำฝำกไวก้บัท่ำนเท่ำนั้น จงเฝ้ำรักษำ” ( 2 ทิโมธี 6:20) “จงมีก ำลงัแขง็แรงข้ึนในพระคุณซ่ึงมี
อยูใ่นพระคริสต”์ (2 ทิโมธี 2:1) จงตั้งมัน่คงในขอ้ควำมท่ีท่ำนเรียบร้อยแลว้ และซ่ึงท่ำนมัน่ใจอยู”่ (2 ทิ
โมธี 3:14) กำรท่ีบำงคนเขำ้ใจวำ่ผูรั้บใชข้องพระเจำ้สำมำรถท ำงำนไดเ้หมือนเคร่ืองจกัรอตัโนมติั โดย
ไม่ตอ้งพกัผอ่นและท ำนุบ ำรุงสุขภำพของตนเองนั้น เป็นกำรเขำ้ใจผดิถนดัคนงำนของพระเจำ้ก็ตอ้งกำร
เวลำพกัผอ่นหยอ่นใจอยำ่งเพียงพอเช่นเดียวกบัคนทัว่ ๆ ไป แต่หลกัควำมจริงมีอยูว่ำ่ กำรท่ีจะเป็นศิษ
ยำภิบำลท่ีดีไดจ้ะตอ้งท ำงำนหนกั แมท้่ำนตอ้งพึ่งพำอำศยัพระคุณของพระเจำ้ ในกำรช่วยเหลือท่ำน แต่
ก็ตอ้งอำศยั ควำมขยนัขนัแขง็และควำมเตม็ใจ เพื่อช่วยใหท้่ำนสำมำรถท ำงำนต่อไปดว้ยควำม
กระตือรือร้น กำรท่ีอำจำรยเ์ปำโลกลำยเป็นอคัรสำวกคนเด่นในพระคริสตธรรมใหม่นั้น มิใช่เป็นกำร
บงัเอิญท่ำนเองกล่ำววำ่ “เพรำะขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรมำกกวำ่เขำทั้งหลำยอีก” (1 โครินธ์ 15:10) แต่ท่ำนก็
กล่ำวประโยคนั้น ดว้ยควำมระมดัระวงั โดยเพิ่มเติมควำมจริงวำ่ “ควำมจริงมิใช่ตวัขำพเจำ้เองแต่เป็น
ดว้ยพระคุณของพระเจำ้ ซ่ึงด ำรงอยูก่บัขำ้พเจำ้” อำจำรยเ์ปำโลเป็นคนท่ีเตม็ไปดว้ยควำมกระตือรือร้น 
ควำมมุมำนะและควำมเอำจริงเอำจงั ทั้งก่อนและหลงักำรกลบัใจบงัเกิดใหม่ของท่ำน 

กำรทดลองท่ีร้ำยแรงมำกอยำ่งหน่ึง ท่ีผูรั้บใชข้องพระเจำ้ไดรั้บ คือ กำรใชชี้วติอยำ่งเร่ือยเป่ือย 
ดูประหน่ึงวำ่ เขำมีภำรกิจมำกมำย จนไม่มีเวลำส ำหรับศึกษำคน้ควำ้ ไม่มีเวลำส ำหรับเขำ้เฝ้ำพระเจำ้เป็น
ส่วนตวั เพื่อฟ้ืนฟูชีวิตทำงดำ้นวญิญำณจิตของตนเอง ไม่มีเวลำส ำหรับอ่ำนหนงัสือท่ีดี ๆ เพื่อเพิ่มเติม
ควำมรู้ใหก้วำ้งขวำงข้ึน เม่ือพิจำรณำดูศิษยำภิบำลท่ีประสบควำมลม้เหลวในกำรรับใชพ้ระเจำ้ ท่ำนอำจ
พบวำ่ ควำมพำ่ยแพใ้นขั้นแรกของเขำ อยูท่ี่กำรไม่ระวงัระไวในส่ิงเล็กนอ้ยก่อนจงอยำ่ผกูมดัตวัเองโดย
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กำรรับใชผู้อ่ื้น จนไม่มีเวลำรับใชต้วัเองท่ำนจะไม่สำมำรถช่วยคนอ่ืนในดำ้นวิญญำณจิตได ้หำกท่ำนเอง
ไม่ไดรั้บพระพรของพระเจำ้เขำ้มำอยำ่งลน้เหลือเกิน 

2. “จงอดทนต่อควำมล ำบำก” ในดินแดนท่ีเตม็ไปดว้ยควำมอิสระเสรี ซ่ึงมีพระมหำกษตัริยเ์ป็น
องคอุ์ปถมัภข์องศำสนำทั้งปวง และภำยใตก้ำรปกครองแบบประชำธิปไตยน้ี ผูรั้บใชข้องพระเจำ้ยงัไม่
ค่อยรู้จกัค ำวำ่ “ควำมทุกขล์ ำบำก” มำกนกั 

แต่ส ำหรับทิโมธีซ่ึงไดรั้บใชพ้ระเจำ้ในศตวรรษแรกนั้นค ำวำ่ควำมล ำบำก มีควำมหมำยลึกซ้ึง
กวำ่ท่ีเรำเขำ้ใจมำก ในสมยันั้น ผูรั้บใชข้องพระเจำ้ มีชีวติอยูภ่ำยใตก้ำรปกครองของรัฐบำลต่ำงชำติ ซ่ึงขู่
เขญ็วำ่จะแขวนคอพวกเขำเสมอ แต่บทเรียนส ำคญัแห่งชีวติอยูใ่นขอบเขตน้ีน่ีเอง กล่ำวคือ ควำมทุกข์
ยำกล ำบำกและกำรด้ินรนต่อสู้ มกัเป็นส่ิงปลูกป้ันใหเ้กิดอจัฉริยภำพในตวับุคคล ดงัเช่นอจัฉริยบุรุษของ
โลกเป็นจ ำนวนมำก ท่ีตอ้งมีชีวติอยูใ่นภำวะฉุกเฉิน ในระยะเวลำท่ีมีเหตุวุน่วำยระหวำ่งประเทศ ภำวะ
แห่งควำมทุกขล์ ำบำกนั้นไดเ้สริมสร้ำงพวกเขำจำกกำรเป็นคนธรรมดำใหเ้ป็นชนชั้นผูน้ ำของโลก 

ถำ้จะใหโ้อกำสแก่ศิษยำภิบำลเลือก ระหวำ่งกำรท ำงำนในคริสตจกัรท่ีใหเ้งินเดือนนอ้ย กบักำร
ท ำงำนในคริสตจกัรท่ีใหเ้งินเดือนมำกกวำ่ และมีควำมเป็นอยูอ่ยำ่งสุขสบำยกวำ่ มีศิษยำภิบำลจ ำนวน
นอ้ยเหลือเกิน ท่ียนิดีเลือกท ำงำนในคริสตจกัร ซ่ึงเขำรู้วำ่ จะตอ้งทุ่มเททั้งก ำลงักำยและก ำลงัฝ่ำย
วญิญำณจิต อยำ่งเตม็ท่ี โดยท่ีไดรั้บกำรตอบแทน ทำงดำ้นทรัพยสิ์นเงินทองไม่มำกนกั ศิษยำภิบำลยิง่มี
อำยมุำกข้ึนเพียงใด ควำมยนิดีในกำรทนทุกขล์ ำบำกเพื่อพระกิตติคุณดูเหมือนวำ่ ก็ยิง่นอ้ยลงเพียงนั้นแต่
อำจำรยเ์ปำโลเตือนทิโมธีวำ่ “จงเขำ้ในกำรปล ้ำสู้อยำ่งดี อนัเก่ียวกบัควำมเช่ือนั้น” (1 ทิโมธี 6:12) หำก
ท่ำนรับค ำเชิญชวนน้ี ท่ำนก็จะอดทนในกำรต่อสู้กบัควำมทุกขย์ำกล ำบำก ซ่ึงมีอยูร่อบตวัท่ำน แต่หำก
ท่ำนปฎิเสธ ท่ำนก็จะพบควำมพำ่ยแพใ้นกำรรับใชพ้ระเจำ้ตำมล ำดบั 

3. จงท ำกำรประกำศพระกิตติคุณ” ค  ำสอนน้ีก็มีควำมส ำคญัมำก อำจำรยเ์ปำโลกล่ำวในอีกตอน
หน่ึงวำ่ “อยำ่อำยค ำพยำนแห่งองคพ์ระผูเ้จำ้ของเรำ” (2 ทิโมธี 1:8) กำรเป็นพยำน และกำรประกำศพระ
กิตติคุณเป็นเหมือนโอสถวเิศษท่ีสำมำรถท ำใหค้ริสเตียนกระชุ่มกระชวย ดงัคนหนุ่ม ในทำงตรงขำ้ม
กำรละเลยต่อกำรประกำศพระกิตติคุณ จะท ำใหพ้บควำมแหง้แลง้และหำยนะ 

คริสตจกัรในยคุแรกเร่ิม เป็นตวัอยำ่งท่ีดี ท ำให้เรำเห็นอนัตรำยอนัใหญ่หลวง ซ่ึงเกิดแก่
คริสตจกัรท่ีไม่ประกำศพระกิตติคุณ ในสมยัก่อนทำงทิศเหนือของทวปีแอฟริกำ มีคริสตจกัรท่ีเขม็แขง็
ร้อนรนในกำรประกำศพระกิตติคุณหลำยแห่ง แต่หลงัจำกท่ีเกิดกำรถกเถียงกนัเก่ียวกบัหลกัควำมเช่ือ 
เขำ้มำมีอิทธิพลในคริสตจกัร คริสตจกัรเหล่ำนั้นก็ละเลยหนำ้ท่ีกำรประกำศพระกิตติคุณ ต่อมำไม่นำน 
ศำสนำมุสลิมไดเ้ผยแพร่เขำ้มำในบริเวณนั้น และไดท้  ำลำยควำมเช่ือของคริสตจกัรทัว่ภำคเหนือของ
แอฟริกำ ดุจไฟไหมป่้ำ ซ่ึงไดลุ้กลำมเผำผลำญคริสตจกัรทุกแห่ง ท่ีมนัลำมไปถึงจนส้ินซำก 
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ผลท่ีเกิดข้ึนแก่คริสตจกัรซ่ึงไม่ประกำศพระกิตติคุณ ก็ยอมจะเกิดข้ึนแก่ศิษยำภิบำลท่ีไม่เป็น
พยำนเป็นเงำตำมตวัเช่นกนั 

ศิษยำภิบำลบำงคนมีบุคลิกลกัษณะและนิสัย ชอบกำรเป็นพยำน มำกกวำ่ศิษยำภิบำลอ่ืน ๆ และ
แมบ้ำงคนไดรั้บพระพรในดำ้นกำรสอน และธุรกิจ ซ่ึงหำกเขำมีชีวติฝ่ำยวิญญำณจิตท่ีบริบูรณ์ เขำก็จะมี
ควำมปรำรถนำท่ีจะบอกใหค้นอ่ืนทรำบถึงประสบกำรณ์นั้น ส่วนคนท่ีไม่มีใจปรำรถนำท่ีจะเป็นพยำนก็
มีเร่ืองท่ีจะเป็นพยำนไดน้อ้ยมำก 

4.“จงท ำกำรของท่ำนนั้นใหส้ ำเร็จ” น่ีเป็นเคล็ดลบัประกำรสุดทำ้ย และประกำรส ำคญัท่ีสุด 
ท่ำนเคยใชเ้วลำสักชัว่โมงนัง่อยูต่ำมล ำพงั ใคร่ครวญถึงผลงำนต่ำง ๆ ท่ีท่ำนท ำมำแลว้ไหม หรือท่ำนมี
ควำมพึงพอใจต่องำน ซ่ึงท่ำนท ำมำอยำ่งเร่ือยเป่ือย อำทิตยแ์ลว้อำทิตยเ์ล่ำปีแลว้ปีเล่ำ โดยไม่มีอะไร
เปล่ียนแปลง ท่ำนพอใจต่องำนท่ีท ำซ ้ ำซำก เป็นประจ ำ เช่น เทศนำ เยีย่มเยยีน ปีหน่ึงไปร่วมประชุม
ประจ ำปีคร้ังหน่ึง และกลบัมำท ำงำนในคริสตจกัรเช่นเดิม 

ทุกปีเม่ือถึงวนัท่ีหน่ึงของเดือนมกรำคม ท่ำนควรหำเวลำวเิครำะห์ตนเอง โดยถำมและตอบ
ค ำถำมทั้งเจด็ขอ้ต่อไปน้ี 

1. ในรอบปีท่ีล่วงเลยไปน้ี ขำ้พเจำ้ไดท้  ำงำนช้ินใดส ำเร็จ บำ้ง? 
2. งำนท่ีท ำไปนั้น เหมำะสมกบัอำย ุและควำมสำมำรถท่ีแทจ้ริงของขำ้พเจำ้หรือไม่? 
3. ขำ้พเจำ้สำมำรถเพิ่มเติม และปรับปรุง กำรรับใชพ้ระเจำ้ของขำ้พเจำ้ในทำงใดบำ้ง? 
4. ขำ้พเจำ้ไดท้  ำส่ิงใดท่ีผดิพลำดอยำ่งใหญ่หลวง ซ่ึงขำ้พเจำ้จะตอ้งระมดัระวงัท่ีสุด เพื่อจะ

ไมใ่หค้วำมผดิพลำดอยำ่งเดียวกนันั้น เกิดข้ึนในอนำคตอีก? 
5. มีทำงใดบำ้งท่ีสำมำรถช่วยใหข้ำ้พเจำ้มีควำมรัก และควำมจงรักภกัดีต่อพระเยซูคริสตม์ำก

ยิง่ข้ึน ? 
6. ในปีใหม่น้ี ขำ้พเจำ้จะสำมำรถรับใชพ้ระเจำ้ไดดี้ท่ีสุดท่ีไหน และอยำ่งไร? 
7. ในปีใหม่น้ี ขำ้พเจำ้ควรมีเป้ำหมำยอะไรบำ้ง? 
ค ำถำมเหล่ำน้ีเป็นค ำถำม ซ่ึงจะช่วยใหว้เิครำะห์ตวัท่ำนเอง และสำมำรถช่วยท่ำนใหป้ระกอบ

พระรำชกิจของพระเจำ้ดว้ยควำมส ำเร็จยิง่ข้ึน 
ยงัมีอีกส่ิงหน่ึง ซ่ึงเก่ียวกบัควำมส ำเร็จในกำรรับใชพ้ระเจำ้ ซ่ึงเรำควรเอ่ยถึง คือ ชีวติประจ ำวนั

ของเรำ จงหวนนึกถึงศิษยำภิบำลหรือครูท่ีท่ำนรัก และชอบมำกท่ีสุด แลว้ไตร่ตรองหำเหตุผลวำ่ ท่ำน
ชอบเขำเพรำะอะไร เพรำะส่ิงท่ีเขำพดูถึง หรือเพรำะค ำเทศนำของเขำ หรือเพรำะค ำสอนของเขำหรือ
เพรำะชีวติท่ีเป็นแบบอยำ่งท่ีดีของเขำ  
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ชำวโลกพิจำรณำหรือจ ำส่ิงท่ีเรำพดูไดไ้ม่นำนนกั แต่เขำจะไม่ลืมชีวติท่ีแทจ้ริงของเรำ หำกมีคน
บอกท่ำนวำ่ ท่ำนเป็นพระพรแก่เขำ ท่ีเขำพดูเช่นนั้นอำจไม่ใช่เน่ืองจำกค ำเทศนำของท่ำน แม่ค  ำเทศนำ
นั้นสำมำรถน ำพระพรสู่คนอ่ืน แต่อำจเพรำะท่ำนมีชีวติท่ีเป็นแบบอยำ่งท่ีดี ในควำมบริสุทธ์ิ และควำม
รักชีวติประจ ำวนัของท่ำน จึงมีส่วนส ำคญั ซ่ึงน ำควำมส ำเร็จมำสู่กำรรับใชพ้ระเจำ้ของท่ำน 

พระรำชกิจของพระเจำ้ในประเทศไทย จะส ำเร็จไดเ้ร็วหรือชำ้ ข้ึนอยูก่บัผูน้  ำของคริสตจกัรไม่
นอ้ย และท่ำนเป็นคนหน่ึงซ่ึงเป็นผูน้ ำคนส ำคญัของคริสตจกัร 

ขอพระเจำ้ทรงอวยพระพรท่ำน ใหท้่ำนสำมำรถรับใชพ้ระเจำ้ไดย้ำวนำน และบงัเกิด ผล
จนกระทัง่ถึงวนัสุดทำ้ย ท่ำนสำมำรถพดูเยีย่มอำจำรยเ์ปำโลวำ่ “ขำ้พเจำ้เขำ้ในกำรปล ้ำสู้อยำ่งดีแลว้ 
ขำ้พเจำ้วิง่แข่งถึงท่ีสุดปลำยทำงแลว้ ขำ้พเจำ้ไดรั้บควำมเช่ือนั้นไวแ้ลว้ ตั้งแต่น้ีไปมีมงกุฎแห่งควำมชอบ
ธรรมเก็บไว ้ ส ำหรับขำ้พเจำ้ซ่ึงองค ์ พระผูเ้ป็นเจำ้ ผูพ้ิพำกษำอนัชอบธรรม จะทรงประทำนแก่ขำ้พเจำ้ 
ในกำลวนันั้นและไม่ใช่แก่ขำ้พเจำ้คนเดียว แต่ทรงประทำนแก่คนทั้งปวง ท่ีมีใจรักยนิดี ในกำรท่ี
พระองคจ์ะเสด็จมำปรำกินั้น” 

สุดทำ้ยน้ี “ขอพระเจำ้แห่งสันติสุข ผูไ้ดท้รงบนัดำลใหพ้ระเยซูเจำ้ของเรำเป็นข้ึนมำจำกตำยคือ 
พระองคผ์ูท้รงเป็นผูเ้ล้ียงแกะอนัเลิศ โดยโลหิตแห่งค ำสัญญำไมตรีนิรันดร์ ทรงกระท ำใหท้่ำนทั้งหลำย 
เป็นคนส ำเร็จถว้นถ่ีในกำรดีทุกอยำ่ง เพื่อจะไดป้ระพฤติตำมพระทยัของพระองค ์ และทรงตกแต่งเรำ
ทั้งหลำย ใหเ้ป็นท่ีชอบพระทยัต่อคลองพระเนตรของพระองค ์ โดยพระเยซูคริสต ์ จงถวำยสง่ำรำศีแก่
พระองคน์ั้นสืบ ๆ ไปเป็นนิตย ์อำเมน” (ฮีบรู 13:20,21) 


