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ถ้อยแถลงก่อนเป็นผู้น า 
ความปรารถนาและใฝ่ฝันใคร่เป็นผูน้ านั้น เป็นท่ีโปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจา้ 
ปัจจุบนัน้ีโลกตอ้งการผูน้ าท่ีดี ในวงการธุรกิจก็ตอ้งการผูน้ า และในคริสตจกัรของพระเจา้ก าลงั

เสาะแสวงหาผูน้ าท่ีมีสมรรถภาพยอดเยีย่ม คริสตจกัรทอ้งถ่ินหลายแห่งอยูใ่นฐานะง่อนแง่นเพราะขาด
ผูน้ า 

ลกัษณะการเป็นผูน้ าเป็นส่ิงท่ีสามารถพฒันาไดจ้ริงหรือ? 
จะป้ันผูน้ าข้ึนมาไดอ้ยา่งไร? 
และใครเหมาะสมท่ีจะเป็นผูน้ า 
ถา้วงการคริสเตียนไม่รีบเร่งในการผลิตและเสริมสร้างพลงัดา้นผูน้ า เราก็หวงัไม่ไดอี้ก

เหมือนกนัวา่ ในอนาคตคริสตจกัรจะตอ้งอยูใ่นสภาพเช่นไร จงคิดถึงทีมฟุตบอลท่ีขาดหวัหนา้หรือ
ทหารท่ีปราศจากแม่ทพั หรือส านกังานท่ีไม่มีผูจ้ดัการ.... 

การเป็นผูน้ าท่ีดีนั้นยากนกัหรือ? 
ตอบ : ไม่ยาก! 
เราใคร่ขอบอกท่านดว้ยใจจริงวา่ “ท่านสามารถเป็นผู้น าได้!” เพียงแต่เรียนรู้เคล็ดลบัจาก

หนงัสือเล่มน้ีเท่านั้น 
ด้วยความรักในพระคริสตเจ้า 

ผูจ้ดัพิมพ ์
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บทที ่1 ท่านเป็นผู้น าได้ 

ก่อนท่ีใครคนใดคนหน่ึงจะตดัสินใจรับหนา้ท่ีเป็นผูน้ าเขาควรจะชัง่น ้าหนกัพระธรรมขอ้น้ีใหถ่ี้
ถว้นเสียก่อนคือ “ดูก่อนพี่นอ้งของขา้พเจา้ อยา่ให้เป็นอาจารยก์นัมากหลายคนเลย เพราะท่านก็รู้อยูว่า่ 
เราทั้งหลายท่ีเป็นผูส้อนนั้นจะไดรั้บการทรงพิพากษาท่ีเขม้งวดกวา่ผูอ่ื้น” (ยากอบ 3:1) ผูน้ าจะถูก
พิพากษาอยา่งเขม้งวดและเฉียบขาดกวา่ผูท่ี้เขาน า 

ฉะนั้นจงตรองให้ดีก่อนท่ีจะตดัสินใจ ! 
ประโยคต่อไปในพระธรรมบทเดียวกนัน้ีให้เหตุผลอีกประการหน่ึง “เพราะวา่เราทั้งหลาย ยอ่ม

พลาดพลั้งกนัหลาย ๆ ส่ิง” เรารู้จกัตวัเราเองดีวา่ เรามกัจะท าอะไรผดิพลาดและท าใหค้นอ่ืนสะดุดอยู่
บ่อย ๆ น่ีแหละเป็นประเด็นส าคญัท่ีเราจะพิจารณาวา่เราควรจะน าคนอ่ืนหรือไม่? 

แต่อยา่งไรก็ดี หากวิเคราะห์ดูชีวติของผูน้ าท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้ในอดีตท่ีผา่นมา จะเห็นไดช้ดั
วา่ ความอ่อนแอหรือความบกพร่องของแต่ละคนนั้นหาใช่สาเหตุท่ีจะใชต้ดัสินวา่ ใครควรจะเป็นผูน้ า
หรือเราควรจะเป็นผูน้ าหรือไม่ เพราะถา้จะวา่กนัไปแลว้เราทุกคนก็เป็นคนบาปในสายพระเนตรพระเจา้
ดว้ยกนัทั้งนั้น มีใครบา้งเล่า ท่ีจะกลา้กล่าววา่ ตนไม่เคยผดิพลาดเพล่ียงพล ้าเลย หากเราถือวา่ ผูน้  า
จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่เคยผดิพลาดมาก่อนแลว้ก็ยอ่มจะไม่มีใครสักคนท่ีจะเป็นผูน้ าได ้

ขอใหเ้ราลองมาพิจารณาดูชีวิตของผูน้ าท่ีพระเจา้ทรงเลือกในอดีตและสังเกตดูวา่เขาเหล่านั้นมี
ปฏิกิริยาอยา่งไร เม่ือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเรียกใหเ้ขาเป็นผูน้ าในภารกิจบางอยา่ง 

พระเจ้าทรงเรียกโมเสส 

จงพิจารณาดูชีวติของโมเสส เม่ือตอนท่ีพระเจา้ทรงเรียกโมเสสนั้น เขาก าลงัเฝ้าฝงูแกะของยธิ
โร พอ่ตาของเขาอยูใ่นบริเวณแหง้แลง้แถบทะเลทราย โมเสสเป็นผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาสูงคุน้เคยกบัความ
สะดวกสบายและความอภิรมยน์านาประการในพระราชวงั เม่ือตอ้งมาท างานต ่าจึงอาจท าใหจิ้ตใจเขา
ตอ้งขมข่ืน เพราะอาชีพเล้ียงแกะในสมยันั้นถือเป็นอาชีพต ่าตอ้ย และคงจะรู้สึกหดหู่ใจท่ีตอ้งท างาน
จ าเจน่าเบ่ือตลอดทั้งวนั ดว้ยเหตุน้ีเองท่ีอาจท าใหเ้ขาไม่ไดย้นิพระสุรเสียงของพระเจา้อยา่งเตม็บริบูรณ์ 
และเหนือส่ิงอ่ืนใดก็คือเขาก าลงัท างานใหพ้อ่ตาของเขามิใช่ท างานเพื่อพระเจา้ 

แต่แลว้ ส่ิงท่ีน่าประหลาดอศัจรรยใ์จก็บงัเกิดข้ึน “ทูตของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏแก่โมเสส
ท่ามกลางพุม่ไมเ้ป็นเปลงไฟ โมเสสไดพ้ิจารณาดูเห็นพุ่มไมน้ั้นมีไฟลุกโชนอยู ่ แต่มิไดไ้หมโ้ทรมไป 
(อพยพ 2:2) 
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ส่ิงแรกท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงกระท าคือ ส าแดงพระองคแ์ก่โมเสส โมเสสเกิดความแน่ใจวา่ ผู ้
ท่ีตรัสกบัเขานั้นคือพระเจา้ (ดูขอ้ 5-6) 

ท่านตอ้งมีความแน่ใจในส่ิงท่ีท่านคิดหมายไว ้ เม่ือมีใครมาเสนอใหท้่านรับใชพ้ระเจา้ทางใด
ทางหน่ึง ท่านจงแน่ใจวา่ พระเจา้ทรงสถิตอยูใ่นหนทางนั้น ๆ จงอยา่ด่วนตดัสินใจตอบรับหรือปฏิเสธ
แต่จงคอยจนกวา่ท่านไดรั้บทราบน ้าพระทยัของพระเจา้ในเร่ืองนั้น ๆ แลว้  

บางคร้ัง ท่านจะรู้น ้าพระทยัของพระเจา้ไดท้นัที แต่บางคร้ังบางคราวอาจจะตอ้งรอคอยจนกวา่
พระเจา้จะทรงกระท าใหท้่านเขา้ใจแจ่มแจง้ แต่จงแน่ใจวา่ พระเจา้จะตอ้งส าแดงใหท้่านทราบอยา่ง
แน่นอน พระบิดาเจา้ของเราทรงสามารถเป็นเลิศในการส่ือสัมพนัธ์กบับุตรพระองค ์ พระเจา้จะทรงให้
ความมัน่ใจแก่ท่านในเร่ืองน ้ าพระทยัของพระองค ์ พระองคไ์ม่ทรงประสงคใ์หเ้รามีลงัเลใจในการ
ด าเนินชีวติ 

เน่ืองจากพระเจา้ทรงสนใจในส่ิงท่ีเรากระท า ดงันั้นพระองคย์อ่มส าแดงน ้าพระทยัของพระองค์
ใหเ้ราไดรู้้แน่ ดงัจะเห็นไดจ้ากพระสัญญาของพระองคซ่ึ์งวา่ “เราจะสั่งสอนและแนะน าท่านตาม ทางท่ี
ท่านจะไป เราจะเตือนสติท่านโดยทอดพระเนตรดูท่าน” (พระธรรมสดุดี 32:8) ในพระธรรมขอ้น้ี พึง
สังเกตวา่มีค าวา่ “เรา” ซ่ึงหมายถึงพระเจา้ปรากฏอยู ่ 2 คร้ัง การน าเป็นพระราชภาระของพระเจา้ และ
การน าของพระองคท่ี์เห็นไดช้ดัเจนและแน่ใจมากท่ีสุด คือการอภยัโทษ หากพิเคราะห์ดูจะเห็นวา่พระ
เจา้ตรัสวา่ “เราจะส่ังสอน เราจะแนะน า เราจะเตือนสติ” พระองคจ์ะทรงส าแดงใหเ้ราเห็นทางท่ีจะ
ด าเนินไป การท่ีพระเจา้ทรงโปรดประทานความแน่ใจเช่นนั้นแก่เรา นบัวา่เป็นพระพรยิง่ 

พระสัญญาอีกขอ้หน่ึงปรากฏอยูใ่นพระธรรมสดุดี 48:14 “เพราะพระองคน้ี์เป็นพระเจา้ของ
พวกขา้พเจา้เป็นนิตยแ์ละเป็นนิตย ์พระองคจ์ะทรงน าพวกขา้พเจา้ตลอดชีวติ” ถอ้ยค าแห่งพระสัญญาขอ้
น้ียอ่มจะส าแดงใหท้่านทราบวา่ พระองคท์รงมีน ้าพระทยัต่อท่านอยา่งไร ท่านจะสามารถแน่ใจ
เหมือนกบัโมเสสวา่ พระเจา้ไดเ้ป็นผูต้รัส 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนต่อไปคือ พระเจา้ทรงส าแดงใหโ้มเสสทราบถึงพระราชภาระท่ีพระองคท์รงมีต่อ
ประชากรของพระองค ์ พระเจา้ตรัสวา่ “เราเห็นความทุกขข์องประชากรของเราท่ีอยูใ่นประเทศอียปิต ์
เราไดย้นิเสียงร้องของเขา เพราะการกดข่ีของพวกนายงาน เรารู้ถึงความทุกขร้์อนต่าง ๆ ของเขา” 
(อพยพ 3:7) 

ท่านคงจ าไดว้า่ โมเสสมีภาระรับผดิชอบต่อประชากรอิสราเอล ฉะนั้นเม่ือเขารู้แน่ชดัวา่พระเจา้
ก็ทรงห่วงใยชนชาติอิสราเอลเช่นเดียวกนั เขาจึงมีก าลงัใจดีข้ึน 
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และแลว้พระเจา้ไดต้รัสประโยคท่ีน่าประทบัใจอีกประโยคหน่ึงวา่ “เราลงมาเพื่อจะไดช่้วยให้
เขารอดจากชาติอายฆุบโต และน าเขาออกจากประเทศนั้นไปยงัแผน่ดินท่ีดีกวา้งขวางบริบูรณ์ดว้ยน ้านม
และน ้าผึ้ง ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องชาติคะนาอนั ชาติเฮช ชาติอะโมรี ชาติฟะริซี ชาติฮีวี และชาติยะบูศ” (พระ
ธรรมอพยพ 3:8) ท่านพอจะหลบัตาเห็นภาพไดซิ้นะวา่ ในตอนนั้นโมเสสจะตอ้งมีความยนิดีปรีดาสัก
ปานใด พระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูก่  าลงัจะยืน่พระหตัถข์องพระองคเ์ขา้ไปช่วยประชากรของพระองคใ์ห้
หลุดพน้จากการถูกกดข่ีแลว้ 

จากนั้น พระเจา้ไดต้รัสอีกประโยคหน่ึงซ่ึงท าให้โมเสสตอ้งพบกบัความยุง่ยากล าบากใจเป็น
แน่ “เหตุฉะนั้นจงมาเถิด เราจะใชเ้จา้ไปเฝ้ากษตัริยฟ์าโร เพื่อเจา้จะไดพ้าชาติอิสราเอล พลไพร่ของเรา
ออกจากประเทศอายฆุบโต” (พระธรรมอพยพ 3:10) โมเสสคงจะคิดสับสนอยูใ่นใจ และคงคิดจะถาม
เป็นเชิงทว้งติงพระเจา้วา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองคเ์ขา้ใจแลว้ละ พระองคค์งจะตรัสวา่ พระองคก์ าลงั
จะเสด็จลงมา และช่วยพลไพร่ของพระองคใ์ห้รอดมิใช่หรือ แลว้เหตุไฉนพระองคจึ์งตรัสวา่ ขา้พระองค์
สมควรจะไปเขา้เฝ้าฟาโรและควรเป็นผูท่ี้ช่วยชนชาติอิสราเอลใหร้อดจากเง้ือมมือของพวกอายฆุบโต 
ขา้แต่พระเจา้หากพระองคก์ าลงัจะทรงกระท าเช่นนั้น เหตุใดจึงจ าเป็นตอ้งใหข้า้พระองคไ์ปดว้ยเล่า” 

นัน่แหละคือค าถามส าคญัท่ีเราแต่ละคนจะตอ้งไดรั้บค าตอบในใจของตนเอง เม่ือเราเขา้ใจถึง
วธีิของพระเจา้ในการท่ีจะท าใหแ้ผนการและพระประสงคข์องพระองคส์ าเร็จสมบูรณ์คือ การใช้
ประชากรของพระองค ์เราก็จะเร่ิมเขา้ใจบทบาทของเราในอาณาจกัรของพระเจา้ 

โมเสสก็เช่นกนั พระเจา้มีงานอยา่งหน่ึงส าหรับเขา อยา่งไรก็ดี โมเสสรู้สึกวา่ตนไม่เหมาะสมท่ี
จะรับภาระกิจซ่ึงพระเจา้ไดท้รงมอบหมายแก่เขา และเขาไดร้้องทูลถามพระเจา้ดว้ยเสียงอนัดงัวา่ “ข้า
เจ้าเป็นผู้ใดเล่า?!” 

ถา้จะวา่กนัแลว้ ค าถามดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นค าถามท่ียากเยน็อะไรส าหรับพระเจา้เลย พระองค์
อาจจะตอบง่าย ๆ ไดเ้ลยวา่ “ท่านคือโมเสส” แต่ค าถามนั้นนอกประเด็น เป็นการหาเหตุหลีกเล่ียง
มากกวา่ 

เคล็ดลบัอนัส าคญัยิง่ของการเป็นผูน้ าคริสเตียนนั้นอยูท่ี่พระด ารัสของพระเจา้ท่ีวา่ “แทจ้ริงเรา
จะอยูก่บัเจา้” พระเจา้ก าลงัพยายามอธิบายความจริงอนัทรงอานุภาพใหโ้มเสสทราบ พระองคท์รง
ประสงคจ์ะอธิบายใหโ้มเสสเขา้ใจโดยละเอียดในท านองน้ี “โมเสส...ไม่จ  าเป็นหรอกท่ีเธอจะตอ้งรู้วา่ 
เธอคือใคร และไม่ข้ึนกบัความรู้สึกวา่ ตวัเธอเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพียงใด แต่จุดส าคญัก็คือ “เรา” 
จะอยูท่ี่นัน่ จงจ าค าของเราไวใ้หดี้ “เราลงมาเพื่อจะไดช่้วยใหเ้ขารอด เราก าลงัจะปฏิบติัตามค านั้น และ
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เราจะมอบอภิสิทธ์ิแก่ท่านคือ ใหท้่านอยูก่บัเราในการนั้น ท่านจะเป็นเคร่ืองมือของเราในการกูช้นชาติ
อิสราเอล” 

พึงจดจ าหลกัความจริงดงักล่าวน้ีไวส้ าหรับใชเ้ป็นหลกัวนิิจฉยัในยามท่ีพระเจา้ทรงเรียกใหท้่าน
เขา้รับต าแหน่งผูน้ าในพระราชกิจของพระองค ์พระเจา้มิไดท้รงมองหาผูท่ี้รู้สึกวา่ “สมบูรณ์ดี” อาจารย์
เปาโลกล่าววา่ “มิใช่เราคิดถือวา่ส่ิงหน่ึงส่ิงใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่วา่ความสามารถของ
เรานั้นมาจากพระเจา้” (พระธรรม 2 โครินธ์ 3:5) 

ข้าพเจ้าแน่ใจว่า ความรู้สึกว่าตนยงับกพร่องไม่ดี พร้อมน้ันเป็นของมีค่ามากกว่าการถือว่าตนดี
พร้อมแล้ว ดงัจะเห็นไดช้ดัจากค าพยานของอาจารยเ์ปาโลซ่ึงวา่ “พระองคจึ์งตรัสแก่ขา้พเจา้วา่ “ความ
กรุณาคุณของเรามีพอส าหรับเจา้แลว้ และโดยความอ่อนแอของเจา้ เดชของเราจึงปรากฏมีฤทธ์ิข้ึนเตม็
ขนาด” เหตุฉะนั้น ขา้พเจา้จึงภูมิใจในความอ่อนแอของขา้พเจา้เพื่อฤทธ์ิเดชของพระคริสตจ์ะไดส้ถิตอยู่
ในขา้พเจา้ เหตุฉนั้นขา้พเจา้ยิ่งช่ืนใจในความอ่อนแอของขา้พเจา้ ในเหตุร้ายต่าง ๆ ในการยากล าบาก ใน
การถูกข่มเหง ในคราวอบัจน เพราะเห็นแก่พระคริสต ์ ดว้ยวา่ขา้พเจา้อ่อนแอเม่ือใด ขา้พเจา้จึงแขง็แรง
มากเม่ือนั้น (พระธรรม 2 โครินธ์ 12:9-10) 

คนเป็นจ านวนมากมกัถามดว้ยความพิศวงสงสัยวา่ “ท่านหมายความวา่อคัรสาวกเปาโลผู ้
ยิง่ใหญ่รู้สึกเช่นนั้นหรือ?” ขอตอบวา่ใช่ และไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ความรู้สึกเช่นนั้นแหละท่ีส่งผลใหท้่าน
กลายเป็นผูย้ิง่ใหญ่ 

การท่ีเราระมดัระวงัเอาใจใส่เร่ืองความบกพร่องของเรานั้นเป็นการดีอยู ่ แต่เราจะตอ้งไม่หยดุ
อยูเ่พียงแค่นั้น เราจะตอ้งกา้วเขา้ไปถึงความไพบูลยใ์นพระเจา้ น่ีแหละเป็นบทเรียนต่อไปท่ีพระเจา้ทรง
ใหก้บัโมเสส 

โมเสสไดต้ั้งค  าถามข้ึนมาอีกวา่ “เม่ือขา้พเจา้มาถึงชนชาติอิสราเอลและบอกเขาวา่ “พระเจา้แห่ง
บรรพบุรุษของเจา้ทั้งหลายไดท้รงใชใ้หข้า้พเจา้มาหาท่าน” และเขาจะถามวา่ “พระองคมี์นามอะไร” 
ขา้พเจา้จะตอบเขาอยา่งไร” (พระธรรมอพยพ 3:13) ค าตอบของพระเจา้คือ เราเป็นซ่ึงเราเป็น และ
พระองคไ์ดต้รัสต่อไปวา่ “เจา้จงไปบอกชนชาติอิสราเอลวา่ พระองคผ์ูท้รงพระนามวา่ เราผูเ้ป็นไดใ้ช้
ขา้พเจา้มาหาท่านทั้งหลาย” และพระเจา้ไดต้รัสกบัโมเสสอีกวา่ “เจา้จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลดงัน้ีวา่ 
“ยะโฮวาห์ พระเจา้ของบรรพบุรุษของเจา้ คือพระเจา้ของอบัราฮมั ยศิฮาค และยาโคบ ไดใ้ชข้า้พเจา้มา
หาท่าน น่ีแหละเป็นนามของเราเป็นนิตย ์ น่ีแหละเป็นท่ีระลึกของเราตอลดทุกชัว่อายมุนุษย ์ (พระธรรม
อพยพ 3:14-15) 
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เม่ือตอนท่ีขา้พเจา้กลบัใจเช่ือเป็นคริสเตียนใหม่ ๆ ขา้พเจา้นึกสงสัยในค าตอบนั้นเช่นกนั พระ
เจา้ทรงหมายความเช่นใดหนอท่ีทรงส าแดงใหท้ราบวา่พระองคคื์อ “เราผู้เป็น” และแลว้ในวนัหน่ึงขา้
เจา้ก็เกิดฉุกคิดข้ึนไดว้า่ ท่ีพระองคต์รัสเช่นนั้น พระองคท์รงหมายถึงวา่ “ท่านตอ้งการส่ิงใด เราเป็นส่ิง
นั้น” 

ขณะนั้นโมเสสตอ้งการหนุนใจตลอดจนก าลงักายก าลงัสติปัญญาท่ีจะท างานของพระเจา้ ซ่ึง
ท่านก็อาจจะตอ้งการไดรั้บส่ิงเหล่าน้ีเช่นกนั เม่ือถึงคราวท่ีพระเจา้ทรงเรียกใหท้่านรับใชพ้ระองคใ์น
ภารกิจบางประการท่ีพระองคท์รงมอบหมายให้ 

ท่ีส าคญัยิง่กวา่นั้นก็คือ เราทุกคนลว้นแต่มีความตอ้งการดว้ยกนัทั้งนั้น ฉะนั้นค าตรัสของ
พระองคจึ์งส าคญัและน่าสนใจยิง่ ท่านตอ้งการความสุขสบายหรือไม่? “เราเป็น” ความสุขสบายของ
ท่าน “เพราะวา่พระองคย์อ่มทรงระลึกถึงและรักษาท่านทั้งหลาย” (พระธรรม 1 เปโตร 5:7) ท่าน
ตอ้งการไดรั้บชยัชนะเหนือความผดิบาปบางอยา่งท่ีท่านตกเป็นทาสใช่หรือไม่? “เราเป็น” ชยัชนะของ
ท่าน “แต่จงขอบพระคุณพระเจา้ผูท้รงประทานชยัชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของเรา” (พระธรรม 1 โครินธ์ 15:57) ท่านตอ้งการความรักใช่หรือไม่? “พระเจา้ทรงเป็นความรัก” 
(พระธรรม 1 ยอห์น 4:8) และไม่วา่จะเป็นความตอ้งการแบบไหนชนิดใด พระเจา้ก็ทรงเพียบพร้อม
ส าหรับความตอ้งการนั้น ๆ ส่ิงท่ีพระเจา้ไดต้รัสกบัโมเสสก็คือเราเป็นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีประชากรของเรา
ตอ้งการ 

จึงเป็นท่ีแน่นอนวา่ เราตอ้งค านึงถึงความบกพร่องของเรา แต่จะตอ้งไม่หยดุอยูแ่ค่นั้น หากเรา
หยดุอยูแ่ค่นั้นเราจะพบกบัความยุง่ยากสับสน เราตอ้งกา้วต่อไปให้รู้ชดัถึงความพร้อมมูลและความ
สมบูรณ์สุดยอดของพระเจา้ท่ีจะช่วยใหเ้ราสามารถทนต่อการพิสูจน์ เอาชนะปัญหาต่าง ๆ และความผดิ
บาปทุกอยา่ง โมเสสมีประสบการณ์ในเร่ืองดงักล่าวเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น แต่เขาก็ไดเ้ขา้ถึงจุดดงักล่าว 
และพระเจา้ทรงใชเ้ขาไดอ้ยา่งใหญ่หลวงทีเดียว 

พระเจ้าทรงเรียกฆดิโอน 

เพื่อจะใหเ้ราแน่ใจมากยิง่ข้ึนวา่ พระเจา้ทรงมีความสมบูรณ์พร้อมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ
ของเขา จึงอยากจะขอใหเ้รามาพิจารณาดูบุคคลต่อไปในแง่ท่ีเขาไดรั้บการเรียกจากพระเจา้ท่านคงจะจ า
เร่ืองราวการต่อสู้คร้ังยิง่ใหญ่ท่ีฆิดโอนเป็นผูเ้ขา้ต่อสู้และมีชยัชนะไดซิ้นะ? ดว้ยก าลงัคนเพียงหยบิมือ
เดียว เขา “สามารถต่อตีศตัรูของชนชาติอิราเอลจนพา่ยยบัเยนิไป” ฆิดโดนเป็นคนเช่นไร? เขาเป็นนกัสู้
ท่ีแกร่งกลา้ เด็ดเด่ียว ใช่หรือไม่? ตอบยาก ! 
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ประชาชาติอิสราเอลก าลงัไดรั้บทุกขท์รมานภายใตก้ารกดข่ีของชาวมิดยาน พวกเขาตอ้งหลบ
ซุกซ่อนอยูต่ามถ ้าตามอุโมงคใ์นเทือกเขา พวกมิดยานไดท้  าลายพืชผลและริบเอาสัตวเ์ล้ียงของพวกเขา
ไปเสีย ศตัรูพวกน้ีคลา้ยกบัฝงู “ตัก๊แตนปาทงักา้” ลงท่ีไหนเรียบท่ีนั้น! เหตุท่ีชนชาติอิสราเอลตอ้งไดรั้บ
ความทุกขย์ากแสนสาหสัเช่นน้ี มิใช่เพราะอะไรอ่ืน แต่เป็นเพราะความผิดบาปของเขานัน่เอง “ภายหลงั
จึงพวกอิสราเอลไดก้ระท าผดิต่อพระเนตรพระเยโอวาห์ พระองคจึ์งมอบเขาไวใ้นมือชาวเมืองมิดยาน
เจด็ปี” (พระธรรมวนิิจฉยั 6:1) 

คืนวนัหน่ึงขณะท่ีฆิดโอนก าลงันวดขา้วสาลีเพื่อจะเก็บซุกซ่อนไวใ้หพ้น้จากน ้ามือของพวกมิด
ยาน ทูตของพระเจา้ไดป้รากฏร่างข้ึนและเรียกเขาใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยประชากรของพระเจา้ให้
หลุดพน้จากเง้ือมมือของชาวมิดยาน 

ปฏิกิริยาท่ีฆิดโอนแสดงออกในทนัทีนั้นท าให้เห็นวา่ เขาคงจะคุน้เคยกบัพระเจา้เป็นอยา่งดี
ทีเดียว “ฆิดโอนทูลวา่ ขา้แต่พระองค ์ ขา้พเจา้จะช่วยพวกอิสราเอลใหร้อดพน้อยา่งไรได ้ ดว้ยเช้ือวงศ์
ของขา้พเจา้ต ่าในตระกลูมะนาเซ ส่วนตวัขา้พเจา้เป็นผูน้อ้ยท่ีสุดในวงศข์องบิดา” (พระธรรมวินิจฉยั 
6:15) 

และน่ีก็เช่นกนั พระเจา้ไดท้รงส าแดงแก่ผูรั้บใชท่ี้พระองคท์รงเลือกเพื่อเขาจะเขา้ใจถึงความ
จริงของพระองค ์ “เราจะอยูด่ว้ยเจา้เป็นแน่ เจา้จงตีผลาญพวกมิดยานดุจคนคนเดียว” (พระธรรมวินิจฉยั 
6:16) 

สังเกตดูวา่ค าของพระองคต์อนน้ีคลา้ยกบัตอนท่ีพระองคไ์ดต้รัสกบัโมเสสท่ีพุม่ไมท่ี้ลุกเป็นไฟ
นั้น หรือจะกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ พระเจา้ไดต้รัสวา่ “ฆิดโอนเอ๋ย การท่ีเราเรียกเจา้นั้นมิไดข้ึ้นอยูก่บัวา่
ครอบครัวของเจา้ยากจนหรือเจา้อยูใ่นตระกลูต ่า และมิไดอ้ยูท่ี่วา่เจา้คือใคร แต่อยูท่ี่วา่ “เรา” จะอยูก่บั
เจา้ เจา้ไม่จ  าตอ้งพึ่งพาความอ่อนแอของเจา้ แต่จงพึ่งพาอาศยัพลานุภาพของเรา เราจะท างานทางเจา้” 

เหตุฉะนั้น หากพระเจา้ทรงเรียกท่านใหรั้บภารกิจอยา่งใดอยา่งหน่ึง และท่านเกิดมีความรู้สึกวา่ 
ท่านอ่อนแอและขาดตกบกพร่อง ก็จงช่ืนใจเถิด เพราะท่านมีเพื่อนร่วมงานท่ีดีคอยช่วยเหลือสนบัสนุน
ท่าน ผูรั้บใชข้องพระเจา้เป็นอนัมากในอดีตก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกนัน้ี แต่เขาเหล่านั้นก็มีความเช่ือ
ไวว้างใจพระเจา้วา่ พระองคท์รงเป็นส่ิงสารพดัท่ีจะตอบสนองความตอ้งการในภารกิจท่ีพระองคท์รง
เรียกใหเ้ขาปฏิบติั 
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พระเจ้าทรงเรียกเยเรมีห์ 

ยงัมีบุคคลอีกคนหน่ึง ซ่ึงเราจะตอ้งพิจารณาดูเก่ียวกบัเร่ืองน้ี เยเรมีห์เป็นหน่ึงในศาสดา
พยากรณ์ผูย้ิง่ใหญ่ของพระเจา้เขามีความซ่ือสัตยต่์อการทรงเรียกของพระเจา้ และยอมทนทุกขด์ว้ยความ
ซ่ือสัตยน์ั้น แต่การเรียกของพระเจา้มาโดยวธีิใด? และเยเรมีห์มีปฏิกิริยาตอบสนองประการใดเม่ือพระ
เจา้ไดต้รัสกบัเขาถึงการท่ีพระองคท์รงตั้งให้เขาเป็นผูน้ าในราชอาณาจกัรของพระองคข์อพิจารณาขอ้
พระธรรมต่อไปน้ี “ขณะนั้นค าของพระเยโฮวาห์มาถึงขา้พเจา้วา่ ก่อนเวลาท่ีเราไดป้ั้นตวัเจา้ในทอ้งและ
เราไดต้ั้งเจา้ให้เป็นผูท้  านายแก่เมืองทั้งปวง” (พระธรรมเยเรมีห์ 1:4-5) 

งานขั้นพื้นฐานของศาสดาพยากรณ์คือ ประกาศพระค าของพระเจา้แก่ประชากรของพระองค ์
เยเรมีห์ตอบสนองต่อการปลุกเร้าอนัน้ีอยา่งไร เขารีบลุกข้ึนรับโอกาสนั้นดว้ยความเช่ือมัน่และ
กระตือรือร้นอยา่งนั้นหรือ? เปล่าเลย ปฏิกิริยาของเขาก็คงคลา้ยคลึงกบัโมเสสและฆิดโอนนัน่เอง 
“ขณะนั้นขา้พเจา้ไดทู้ลตอบวา่ โอเ้ยโฮวาห์พระเจา้ ดูเถิด ขา้พเจา้พดูไม่ได ้ เพราะขา้พเจา้เป็นเด็กอยู”่ 
(พระธรรมเยเรมีห์ 1:6) ปฏิกิริยาเร่ิมแรกของเขาก็คือการแสดงออกซ่ึงความบกพร่องอยา่งหน่ึงนัน่เอง 
เขารู้สึกวา่ตวัเองไม่คู่ควรกบัภารกิจนั้น 

ค าตอบของพระเจา้คือ “อยา่วา่ “ตัวข้าพเจ้าเป็นเดก็” เพราะเจา้จะตอ้งไปถึงบรรดาคนท่ีเราใชใ้ห้
ไปนั้น และส่ิงอนัใดท่ีเราจะสั่งเจา้ เจา้จะตอ้งพดูส่ิงนั้นใหเ้ขา อยา่กลวัหนา้เขา เพราะเราอยูด่ว้ยเจา้ เพื่อ
จะช่วยเจา้ใหพ้น้ได”้ (พระธรรมเยเรมีห์ 1:7-8) พึงสังเกตพระสัญญาของพระเจา้ท่ีวา่ “เราอยู่ด้วยเจ้า” น่ี
ก็อีกนัน่แหละคือขอ้ส าคญัอยูท่ี่วา่พระเจา้ทรงอยูก่บัเรา พระเจา้ทรงเป็นสติปัญญา เป็นอ านาจและเป็น
ส่ิงจ าเป็นของเรา ไม่วา่กรณีใด ๆ พระเจา้ยอ่มตรัสเช่นน้ีเสมอไป 

ในกรณีของเยเรมีห์น้ี พระเจา้ไม่ไดท้รงสัญญาวา่เขาจะไดรั้บความสะดวกสบายเหมือน “เดิน
บนทางท่ีโรยด้วยกลีบกุหลาบ” แต่ทรงใหค้  ามัน่วา่ พระองคจ์ะสถิตอยูก่บัเขา จะทรงปกป้องคุม้ครอง
และช้ีช่องทางใหเ้ขา “และเขาเหล่านั้นจะรบต่อสู้เจา้แต่เขาจะไม่ชนะแก่เจา้ เพราะเราอยูด่ว้ยเจา้เพื่อจะ
ใหเ้จา้รอดพระเยโฮวาห์ไดต้รัส” (พระธรรมเยเรมีย ์1:19,15:20,20:11) 

พระเจ้าทรงเรียกบุคคลอื่น ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

ท่านคงจ าค าสั่งสุดทา้ยขององคพ์ระเยซูคริสตเจา้ซ่ึงทรงมีรับสั่งแก่เหล่าสาวกของพระองคไ์ดซิ้
นะ พระองคไ์ดต้รัสสั่งวา่ “จงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศใหเ้ป็นสาวก “พร้อมกนันั้นก็ไดท้รงให้
ค  ามัน่สัญญาแก่พวกเขาวา่ “เราจะอยูก่บัท่านทั้งหลายเสมอไป” (พระธรรมมทัธิว 28:19-20) แม้
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จนกระทัง่ปัจจุบนัพระเจา้ก็ยงัคงใหค้วามมัน่ใจแก่เราเหมือนดงัท่ีทรงใหแ้ก่วีรบุรุษแห่งความเช่ือใน
อดีต คือ “เราอยู่กบัเจ้า” 

หลายปีมาแลว้ ขา้พเจา้ถูกทาบทามใหไ้ปพดูในการประชุมอบรมสังสรรคน์กัเรียนรววีารศึกษา
ของคริสตจกัรแห่งหน่ึง ซ่ึงตอนนั้นมีการประชุมประจ าปีของคริสตจกัรดว้ย ผูท่ี้ไดรั้บเชิญไวแ้ต่เดิมไม่
สามารถมาได ้ฉะนั้น เขาจึงทาบทามขา้พเจา้ใหท้  าหนา้ท่ีแทนเขา 

ขา้พเจา้รู้สึกเยน็วาบทีเดียว ขา้พเจา้มีความรู้อนัใดท่ีจะใหแ้ก่นกัเรียนเหล่านั้นหรือ เพราะ
ตามปกติพวกเขาก็มีอาจารยดี์ ๆสอนอยูแ่ลว้? “ดูเถิด ข้าพเจ้าพูดไม่ได้” ขา้พเจา้คิดอยูใ่นใจ “เพราะ
ขา้พเจา้เป็นเด็ก” ในตอนนั้น ขา้พเจา้เพิ่งเช่ือเป็นคริสเตียนไดเ้พียง 6 หรือ 7 ปีเท่านั้น และท่ีประชุมส่วน
ใหญ่ก็ลว้นแต่เป็นผูท่ี้สูงกวา่ขา้พเจา้ทั้งในทางวยัวฒิุและคุณวฒิุ ดว้ยเหตุน้ี ขา้พเจา้จึงเร่ิมอธิบายเหตุผล
ใหเ้ขาทราบและขอร้องใหเ้ขาเชิญคนอ่ืนแทน 

เขานัง่น่ิงอ้ึง และจอ้งดูขา้พเจา้โดยไม่ปริปากแต่อยา่งใดสักครู่หน่ึงจึงเอ่ยข้ึนวา่ “คุณลีรอยครับ 
ผมสังเกตเห็นส่ิงหน่ึงในตวัคุณ ดูเหมือนวา่ คุณเป็นคนท่ีตอ้งการจะหลีกอุปสรรคใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
มากได ้ คุณไม่กลา้ท าในส่ิงท่ีตอ้งอาศยัความเช่ือ” เม่ือพดูจบ เขาก็บอกใหข้า้พเจา้ใชเ้วลาสักครู่หน่ึงใน
การคิดทบทวนถึงเร่ืองน้ีใหดี้ และอธิษฐานเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 

ขา้พเจา้ปฏิบติัตามนั้น ขา้พเจา้ยงัคงรู้สึกวา่ไม่เหมาะสมส าหรับภารกิจนั้น แต่ในท่ีสุดพระเจา้ได้
ตรัสแก่ขา้พเจา้อยา่งแจ่มชดัวา่ ใหย้อมรับภาระนั้น ขา้พเจา้จึงไม่รีรอ รีบตระเตรียมศึกษาหาขอ้มูลและ
อธิษฐานเป็นการใหญ่ 

ขา้พเจา้รู้สึกลิงโลดใจ เม่ือการอบรมสังสรรคผ์า่นไปดว้ยดี ขา้พเจา้ไดรั้บประสบการณ์ในการ
สถิตอยูด่ว้ยและการน าของพระเจา้ และยงัไดรั้บประสบการณ์ในฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้อีกดว้ย องค์
พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงสอนบทเรียนอนัมีค่ายิง่แก่ขา้พเจา้โดยผา่นทางสถานการณ์ท่ีเกิดนั้นวา่ ขา้พเจา้
จะตอ้งไม่พยายามหลีกหนีอุปสรรคในชีวิต ประสบการณ์นั้นเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับขา้พเจา้ เป็นเร่ืองยากท่ี
จะรับ แต่ก็มีคุณค่าแก่ชีวติของขา้พเจา้เป็นอยา่งมาก 

อีกส่ิงหน่ึงท่ีพญามารอาจจะใชใ้นการขดัขวางมิให้เรายอมรับการเรียกของพระเจา้โดยความเช่ือ 
ก็คือ ความผดิบาปในชีวติของเรา เราอาจจะรู้สึกวา่เราไดท้  าบาปไวม้ากจนไม่อาจจะเอาชนะไดห้รือ
ความผดิบาปนั้นจะเป็นอุปสรรคข์ดัขวางงานของพระเจา้แต่พระวจนะของพระเจา้ไดช้ี้ไดเ้ราเห็นถึง
ความส าคญัผดิดงักล่าวน้ี 

ดูอคัรสาวกเปาโลเป็นตวัอยา่ง แต่เดิมท่านเป็นฆาตกรซ่ึงไดทุ้่มเททั้งเวลาและก าลงัในการข่ม
เหงรังควานคริสตจกัรของพระเจา้ ต่อมาท่านไดส้ารภาพผดิดว้ยความละอายใจวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ คน
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เหล่านั้นทราบอยูว่า่ขา้พเจา้ไดจ้บัคนทั้งหลายท่ีเช่ือถือพระองคไ์ปใส่คุกและเฆ่ียนตีในธรรมศาลาทุก
แห่ง และเม่ือเขาไดท้  าให้โลหิตของสะเตฟาโนผูเ้ป็นพยายฝ่ายพระองคต์กนั้น ขา้พเจา้ไดย้นือยูใ่กลแ้ละ
เห็นชอบในการนั้นดว้ย และขา้พเจา้ไดเ้ป็นคนเฝ้าเส้ือผา้ของคนท่ีฆ่าสะเตฟาโน” 

อคัรสาวกเปาโลไดอ้ธิบายวา่ ตวัท่านเป็นผูท่ี้ ไม่สมควรจะไดช่ื้อวา่เป็นอคัรสาวก เพราะวา่
ขา้พเจา้ไดเ้ค่ียวเขญ็คริสตจกัรของพระเจา้” (พระธรรม 1 โครินธ์ 15:9) แต่ท่านก็ไดเ้ขียนไวอี้กวา่ 
“ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระองค ์ คือพระเยซูคริสตเจา้ของเรา ผูท้รงชูก าลงัขา้พเจา้ ดว้ยวา่พระองคท์รง
นบัวา่ขา้พเจา้เป็นคนสัตยซ่ื์อ จึงทรงตั้งขา้พเจา้ไวใ้หเ้ป็นคนปฏิบติั ถึงแมว้า่เม่ือก่อนนั้นขา้พเจา้เป็นคน
หลู่เกียรติยศพระเจา้ และเป็นคนข่มเหงและเป็นคนท าการหม่ินประมาทพระองค ์ แต่ขา้พเจา้ไดรั้บพระ
กรุณา เพราะวา่ท่ีขา้พเจา้ไดก้ระท าอยา่งนั้นก็ไดก้ระท าไปโดยความเขลา เพราะความไม่เช่ือ” (พระ
ธรรม 1 ทิโมธี 1:12-13) 

หากจะมีใครสักคนหน่ึงท่ีประสบการณ์ในชีวติของเขา น่าจะท าใหเ้ขาเป็นคนท่ีพระเจา้ทรงใช้
ไม่ไดแ้ลว้ เขาผูน้ั้นเห็นจะไดแ้ก่เปาโล แต่กระนั้นท่านก็ยงัไดก้ลายมาเป็นอคัรสาวกผูย้ิง่ใหญ่ซ่ึงรับใช้
ในการประการศข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติ และพระเจา้ทรงใชใ้หเ้ขียนพระคริสตธรรมใหม่เป็นส่วน
ใหญ่ทีเดียว 

คนท่ีเคยมีประสบการณ์ในชีวติท่ีมืดด าแต่ไดก้ลายมาเป็นอคัรสาวกผูย้ิง่ใหญ่อีกคนหน่ึงก็เห็น
จะไดแ้ก่ ท่านมาระโก ท่านผูน้ี้ถูกระบุวา่เป็นผูรั้บใชท่ี้ไม่ซ่ือสัตยใ์นคราวเดินทางไปประกาศพระกิตติ
คุณร่วมกบัอาจารยเ์ปาโลและบาระนาบา เม่ือคนทั้งสามตกลงปลงใจท่ีจะเดินทางต่อไป อาจารยเ์ปาโล
ไดป้ฏิเสธไม่ยอมใหม้าระโกไปดว้ย เพราะเหตุท่ีท่านมาระโกเคยลม้เหลวมาแลว้ (ดูกิจการ 15:36-38) 

แต่แมก้ระนั้น ท่านผูน้ี้เองท่ีพระเจา้ไดท้รงเลือกให้เป็นผูบ้นัทึกกิตติคุณมาระโก ซ่ึงกล่าวถึง
พระบุตรของพระองคว์า่เป็นผูรั้บใชท่ี้ซ่ือสัตยท่ี์สุด เบ้ืองหลงัท่ีมาของท่านมาระโกยอ่มมิใช่เป็นบรรทดั
ฐานในการท่ีพระเจา้จะทรงเลือกเขาใหก้ระท าภารกิจของพระองคเ์ป็นแน่แท ้

กษตัริยด์าวดิก็เป็นอีกผูห้น่ึง ท่ีพระเจา้ทรงเลือกใหเ้ป็นผูน้ าและบงัคบับญัชาประชาชาติของ
พระองค ์ และแต่งตั้งให้เป็นกษตัริยป์กครองบา้นเมือง พื้นฐานชีวติของท่านเป็นเพียงเด็กเล้ียงแกะอยู่
ตามเนินเขาในดินแดนอิสราเอล แต่พระเจา้ไดท้รงเรียกท่านและท่านไดติ้ดตามพระองค ์

ประวติัชีวิตจะเป็นอยา่งไร หาใช่ส่ิงส าคญัแต่อยา่งใดไม่! 
เหตุฉะนั้น เม่ือพระเจา้ทรงเรียกท่านใหรั้บภารกิจอยา่งใดอยา่งหน่ึง ขอท่านอยา่ไดรู้้สึกวา่ตน

บกพร่องไม่เหมาะสม หรือ “มีประวตัิชีวติทีน่่าอปัยศอดสู” จงอยา่ใหค้วามรู้สึกเช่นนั้นเป็นเคร่ือง
ขดัขวางมิใหท้่านเช่ือฟังและท าตามการทรงน าของพระองค ์ “เพราะวา่พระเจา้เป็นผูท้รงกระท ากิจอยู่
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ภายในท่านทั้งหลาย ทั้งใหท้่านมีใจปรารถนา และใหป้ระพฤติตามชอบพระทยัพระองค”์ (พระธรรมฟี
ลิปปี 2:13) 
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บทที ่2 ขุมพลงัของผู้น า้ 

การขาดพลงัเป็นส่ิงท่ีน่ากลวัอยา่งยิง่ ตามโรงพยาบาลและหน่วยงานส าคญั ๆ จะจดัใหมี้ระบบ
ส ารองพลงังานไวใ้ชใ้นยามขาดแคลน เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบดงักล่าวจะตอ้งท างานอยา่ง
สม ่าเสมอคงท่ี เพราะหากเกิดขดัขอ้งก็ยอ่มหมายถึง “ชีวติ” ทีเดียว โดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรม
แลว้ถือวา่ พลงังานเป็นส่ิงส าคญัยิง่ และจะมีการวจิยัเก่ียวกบัพลงังานและวธีิการน าพลงังานมาใช้
ประโยชน์กนัอยูเ่สมอ ๆ 

ในปัจจุบนัน้ี ทัว่โลกก าลงัประสบวกิฤติการณ์น ้ามนั ผูใ้ชร้ถตอ้งขบัรถชา้ลง ถนนหนทางก็ตอ้ง
ติดไฟนอ้ยลง และเคร่ืองบินโดยสารขนาดใหญ่ตอ้งดบัเคร่ืองอยูเ่ฉย ๆ ไม่สามารถจะใหบ้ริการได้
เน่ืองจากน ้ามนัมีราคาสูงข้ึน เม่ือน ้ามนัซ่ึงเป็นขมุพลงัหมดส้ินไป เคร่ืองจกัรเคร่ืองกลต่าง ๆ ก็ตอ้ง
พลอยหยดุชะงกัไปดว้ย 

ผูน้ าจะตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองดงักล่าวน้ีใหดี้ ผูน้  าจะตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งแจ่มชดัวา่ ตนมี
ภาระท่ีจะตอ้งท าใหต้วัเองและแผนการของตน ตลอดจนผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ารน าของตนกา้วหนา้อะไรล่ะ
คือขมุพลงัของผูน้ าส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี? 

พระเจา้นัน่ไงล่ะ ! 

การสามัคคีธรรม 

อคัรสาวกเปาโลไดก้ล่าวแก่คริสตจกัรแห่งหน่ึงซ่ึงท่านเป็นผูอุ้ปการะวา่ “ขา้พเจา้กระท าทุกส่ิง
ได ้ โดยพระเยซูคริสตท์รงชูก าลงัขา้พเจา้” (พระธรรมฟีลิปปี 4:13) และเม่ือหลายศตวรรษก่อนหนา้นั้น 
กษตัริยด์าวดิไดก้ล่าวไวว้า่ “พระเจา้เป็นป้อมเขม้แขง็ของขา้พเจา้ และทรงน าพาไปในทางท่ีรอบคอบ” 
(พระธรรม 2 ซามูเอล 22:33) พระเจา้นั้นคือขมุพลงัของเราและการสามคัคีธรรมกบัพระองคน์ั้น
เปรียบเสมือนกบัการ “เปิดสวติช์ไฟ” ใหพ้ลงัของพระองคเ์ขา้มาออกฤทธ์ิซาบซ่าอยูใ่นชีวติเรา ก่อนท่ี
กษตัริยด์าวดิจะกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งกษตัริยผ์ูน้  าประเทศนั้น เขาเป็นเด็กเล้ียงแกะอยูแ่ถบเนินเขายดูายและ
ไดใ้ชเ้วลาในการ “เฝ้าเด่ียว” กบัพระเจา้อยา่งสม ่าเสมอ 

การอธิษฐานเฝ้าเด่ียวกบัพระเจา้เป็นเวลาแรมปี ส่งผลใหด้าวดิเป็นกษตัริยผ์ูช้อบธรรมของพระ
เจา้ แน่ละดาวดิจะตอ้งไดเ้ห็นแบบอยา่งของผูน้ าอยา่งใกลชิ้ดในขณะท่ีเขาใชชี้วติอยูใ่นพระราชวงัเม่ือ
ตอนท่ียงัเยาว ์และตอ้งมีผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์แต่การใชเ้วลาในการอธิษฐานเฝ้าเด่ียวกบัพระเจา้
มีคุณค่าต่อชีวติของพระองคม์ากกวา่ใชเ้วลาคลุกคลีอยูก่บัมนุษยม์ากมายนกั ในการเป็นผูน้ ากองทพัและ
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การบริหารประเทศของพระองคน์ั้น พระองคมิ์ไดฝึ้กฝนเรียนรู้ในทางรัฐประศาสโนบาย หรือวชิา
บริหารธุรกิจอะไรเลย แต่ทรงมีเคล็บลบัอยูอ่ยา่งหน่ึงคือ พระองครู้์จกัพระเจา้ 

อุบายของพญามารอีกประการหน่ึงท่ีมนัใชใ้นการโจมตีคริสเตียนท่ีมีความเช่ือเขม้แขง็คือ มนั
จะไม่คอ่ยสนใจในการท่ีท่านเขา้ร่วมในการสัมมนาผูน้ า หรือบอกรับเป็นสมาชิกนิตยสารธุรกิจแต่เม่ือ
ท่านเร่ิมอธิษฐานเขา้เฝ้าพระเจา้อยา่งเอาจริงเอาจงั เพื่อจะรู้จกัพระองค ์ มนัจะเร่ิมจู่โจมขดัขวางท่านทุก
วถีิทางทนัที ท่านจะพบวา่ท่านมีงานท่ีจะตอ้งท าและมีเร่ืองด่วนท่ีจะตอ้งพิจารณาใหเ้สร็จโดยเร็ว และมี
เร่ืองยุง่จนไม่มีเวลาท่ีจะสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ 

เหตุใดศตัรูฝ่ายจิตวิญญาณของเราจึงพยายามขบัเค่ียว ช่วงชิงเอาเวลาของท่านกบัพระเจา้ไปเสีย 
ก็เพราะวา่ผูน้ าจ  าเป็นตอ้งเขา้เฝ้าพระเจา้อยา่งใกลชิ้ดเพื่อรับทราบค าสั่งจากพระองค ์ อะไรคือบ าเหน็จ
ฝ่ายจิตวญิญาณท่ีเราจะไดรั้บ หากเราสัตยซ่ื์อในการสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ การท่ีจะตอบปัญหาน้ี เรา
จะตอ้งถามอีกค าถามหน่ึงคือ จุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวติมนุษยคื์ออะไร? ค าตอบก็คือ “ทุกคนท่ีถูก
เรียกช่ือตามนามของเรา และซ่ึงเราไดส้ร้างข้ึนและไดป้ั้น และไดแ้ต่งตั้งเพื่อจะไดถ้วายเกียรติยศแก่เรา” 
มีถอ้ยค าประโยคหน่ึงในหนงัสือ “ค าถามค าตอบ” ของเวสมินเตอร์กล่าววา่ “เป้าหมายสูงสุดในชีวติก็
คือ การถวายเกียรติยศแด่พระเจา้และกระท าใหพ้ระองคท์รงพอพระทยัตลอดไป” แต่จะมีใครบา้งล่ะท่ี
ไดน้ าเอาถอ้ยค าประโยคน้ีไปใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งแทจ้ริง 

คร้ังหน่ึงขา้พเจา้ไดส้นทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบันกัศึกษากลุ่มหน่ึง พวกเขาเหล่าน้ีรู้วา่ 
เป้าหมายของมนุษยใ์นการมีชีวติอยูใ่นโลกน้ีก็คือการถวายเกียรติยศแด่พระเจา้ ขา้พเจา้ไดถ้ามนกัศึกษา
คนหน่ึงวา่ การถวายเกียรติยศแด่พระเจา้นั้นกระท าอยา่งไร? คุณถวายเกียรติยศแด่พระเจา้นั้นกระท า
อยา่งไร? คุณถวายเกียรติยศแด่พระเจา้เช่นใด? สีหนา้ของนกัศึกษาผูน้ั้นแสดงให้เห็นถึงความงุนงง
สับสน และเขาไดต้อบออกมาอยา่งกระท่อนกระแท่นดว้ยความละอายวา่ “ข้าพเจ้าไม่ทราบ” ลองคิดดูซิ 
แมแ้ต่นกัศึกษาท่ีก าลงัเตรียมตวัจะเป็นผูน้ าแท ้ ๆ ยงัไม่รู้เลยวา่ เขาจะตอ้งท าอยา่งไรในอนัท่ีจะท าให้
เป้าหมายเบ้ืองตน้ในชีวิตของเขาส าเร็จลงได ้

ขา้พเจา้ขอแนะน าบทเรียนง่าย ๆ ซ่ึงขา้พเจา้ไดรั้บการสอนเม่ือตอนเป็นคริสเตียนใหม่ ๆ ให้
ท่านฟัง วา่ดงัน้ี แรกเร่ิมเดิมทีพระเจา้ทรงสร้างมนุษยใ์หถ้วายเกียรติยศแด่พระนามของพระองค ์
พระองคท์รงสร้างมนุษยต์ามแบบฉายาของพระองคเ์พื่อใหส้ามคัคีธรรมกบัพระองค ์ พระเจา้ทรงมี
ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัมนุษยใ์นสวนเอเดน แต่แลว้มนุษยไ์ดก้ระท าบาป มนุษยไ์ม่ยอมเช่ือฟัง
พระเจา้ เขาไดส้ร้างความอปัยศแก่พระนามของพระองค ์ฉายาของพระเจา้จึงเส่ือมสูญไปจากมนุษยแ์ละ
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ความสัมพนัธ์ไดข้าดสะบั้นลง อยา่งไรก็ตาม เม่ือถึงเวลาอนัชอบ  พระเจา้ไดป้ระทานหนทางใหม้นุษย์
กบัสู่สภาพเดิมและถวายเกียรติยศแด่พระองคอี์กคร้ังหน่ึง  

มีใครสักคนหน่ึงไหมในโลกน้ีท่ีมี ความคิด ค าพดู และการกระท าของเขาทุกกระเบียดน้ิว เป็น
ท่ีถวายเกียรติยศแต่พระเจา้ทุกเวลาทุกนาทีในชีวติ? มีซิมีอยูค่นหน่ึง องคพ์ระเยซูคริสตไ์งล่ะ! ค  า
อธิษฐานของพระเยซูคริสตซ่ึ์งไดทู้ลต่อพระบิดานั้นพระองคท์รงกล่าวถึงตวัพระองคเ์องวา่ “ขา้พเจา้ได้
ถวายเกียรติยศแด่พระองคใ์นโลกเพราะขา้พเจา้ไดก้ระท าการซ่ึงพระองคท์รงประทานใหข้า้พเจา้กระท า
นั้นส าเร็จแลว้” (พระธรรมยอห์น 17:4) ดว้ยเหตุน้ี ขา้พเจา้จะสามารถท าใหเ้ป้าหมายสูงสุดในชีวติของ
ขา้พเจา้ส าเร็จไดก้็ต่อเม่ือขา้พเจา้ไดรั้บการเปล่ียนแปลงไปสู่พระฉายาของพระองค ์ คือเป็นเหมือนพระ
เยซูคริสตม์ากข้ึนและมากข้ึน 

พระเจา้ทรงมีน ้าพระทยัประสงคใ์หเ้ราเป็นเหมือนพระบุตรของพระองค ์ “ดว้ยวา่ผูห้น่ึงผูใ้ดท่ี
พระองคท์รงทราบอยูแ่ลว้ ผูน้ั้นพระองคไ์ดท้รงด าริไวใ้ห้เป็นไปตามพระลกัษณะบุตรของพระองค ์เพื่อ
พระบุตรนั้นจะไดเ้ป็นบุตรหวัปี ท่ามกลางพวกพี่นอ้งเป็นอนัมาก” (พระธรรมโรม 8:29) น่ีแหละคือการ
ถวายพระเกียรติยศแด่พระเจา้ 

คราวน้ีก็มีปัญหาวา่ ท าอยา่งไรจึงจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสตไ์ด?้ บุคคิกภาพของขา้พเจา้จะไป
เหมือนกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งไร? ขอตอบวา่เหมือกนัได ้โดยการอยูใ่กลชิ้ดกบับุคคลนั้นพดูคุยกบัเขาและ
ท าอะไร ๆ ร่วมกบัเขา ท่านเคยดูรูปของคู่สมรสซ่ึงอยูร่่วมกนัมาเป็นเวลา 50 ปี และฉลองวนัครบรอบ
แต่งงาน 50 ปีหรือไม่? คนทั้งสองไม่เพียงแต่จะมีอากปักิริยาคลา้ยคลึงกนั มีความช่ืนชอบในส่ิงเดียวกนั 
และมีรสนิยมเหมือนกนัเท่านั้น หนา้ตาของคนทั้งสองยงัดูออกจะละมา้ยคลา้ยคลึงกนัดว้ย แปลกไหม
ล่ะ 

ขา้พเจา้มีเพื่อนคนหน่ึงเป็นนายทหารช่ือแอล เขาไดแ้ต่งงานกบัสาวสวยท่ีน่ารักและฉลาด เธอ
จบการศึกษาจากมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด ช่ือมาร์จี ทั้งสองพบกนัในการประชุมคริสเตียนในมลรัฐ
โคโลราโด และเพื่อนขา้พเจา้ก็เกิดหลงรักมาร์จีข้ึนมาอยา่งจบัใจ จึงพยายามเลียบเคียงเขา้ไปตีสนิทดว้ย 
หลงัจากนั้นก็เขียนจดหมาย โทรศพัทไ์ปคุยตลอดจนส่งดอกไมแ้ละของขวญัไปให้ 

ตอนแรก มาร์จีรู้สึกกระอกักระอ่วนใจ แต่หลงัจากนั้นไม่ก่ีเดือน องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงท าให้
เธอมัน่ใจวา่ พระองคท์รงเลือกสรร “แอล” ใหก้บัเธอ น่ีเองทั้งสองจึงไดแ้ต่งงานกนัหลงัจากท่ีได้
แต่งงานกนัประมาณปีเศษ ขา้พเจา้ไดไ้ปเยีย่มหอ้งหอของเขาท่ีเวอร์จีเนีย 

เม่ือขา้พเจา้ไปถึง มาร์จีไดข้อโทษขอโพยขา้พเจา้ท่ีเธอตอ้งขอตวัรีบไปจดัเตรียมหอ้งพกั
ส าหรับขา้พเจา้และตอ้งปล่อยใหข้า้พเจา้นัง่คอย เธอพดูแบบทหารวา่ ห้องยงั “ขาดวนิยั” อยู ่



 
 
 

19 

“ขาดวนิยั” ขา้พเจา้คิด มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ดไม่ไดส้อนเร่ืองขาดวินยัน่ี? แต่เป็นเพราะมาร์จี
อยูก่บัร้อยโทแอลเป็นเวลา 1 ปี เตม็นัน่เอง จึงท าใหติ้ดนิสัยมาจากสามีซ่ึงกนัจะมองเห็นอะไร ๆ ตอ้งมี 
“ระเบียบวินัย” ไปหมด ไม่นานนกั แอลก็กลบัจากท างาน และขา้พเจา้รู้สึกแปลกใจเม่ือสังเกตเห็นวา่ แอ
ลเองก็ติดนิสัยบางอยา่งของมาร์จีเช่นกนั เขาทั้งสองใชชี้วิตร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดสนิทสนม ท าใหอุ้ปนิสัย
ใจของเขาทั้งสองคลา้ยคลึงกนั 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งเรากบัพระเยซูคริสตก์็มีลกัษณะเช่นเดียวกนัน้ี การท่ีเราจะ “เป็นเหมือน
พระฉายาของพระเยซูคริสต์” ไดน้ั้น เราจะตอ้งทุ่มเทเวลาในการอธิษฐานเขา้เฝ้าพระองคเ์ป็นการ
ส่วนตวัใหม้าก ผูท่ี้ประพฤติเช่นน้ี จะพบวา่ตนไดส้ัมผสักบัพระเจา้อยา่งใกลชิ้ด และพระเจา้ทรง
สามารถใชต้นไดอ้ยา่งมากมายมหาศาลทีเดียว พระเจา้ทรงแสวงหาคนเช่นนั้น “และเราแสวงหาคนรัก
คนหน่ึงในพวกเขาทั้งหลายท่ีจะก่อก าแพง และยนืข้ึนในช่วงก าแพงต่อพระพกัตร์เราเพื่อ (จะรักษา) 
แผน่ดินนั้น เพื่อเราจะมิไดท้  าลาย แต่เราหาไดพ้บผูใ้ดไม่” (พระธรรมเอเสเคียล 22:30) การแสวงหาของ
พระเจา้เช่นน้ีเป็นมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั และตลอดจนอนาคตกาล กล่าวคือ พระองคท์รงแสวงหา
มาตลอดทุกยคุทุกสมยั ตั้งแต่เร่ิมแรกมีมนุษยจ์นกระทัง่ปัจจุบนัและต่อ ๆ ไปในอนาคตดว้ย เม่ือพระเจา้
ทรงพบผูท่ี้อุทิศเวลาและชีวติในการเขา้เฝ้าพระองคเ์ป็นส่วนตวัอยา่งใกลชิ้ด พระองคก์็จะประทานพลงั
อ านาจ สติปัญญา  และการทรงน าใหแ้ก่ผูน้ั้น และพระองคจ์ะทรงสามารถใชเ้ขาในการเปล่ียนแปลง
โลกได ้

พระวจนะของพระเจ้า 

การท่ีเราจะมีสามคัคีธรรมกบัพระเจา้นั้น อาจกระท าได ้3 ทาง 
ทางท่ีหน่ึง คือ พระวจนะของพระเจา้ เพราะพระเจา้ตรัสกบัเราทางพระวจนะของพระองค ์

“พระคมัภีร์ทุกตอนพระเจา้ไดท้รงประสาทให ้ ยอ่มเป็นประโยชน์ส าหรับสั่งสอน ส าหรับตกัเตือน 
ส าหรับดดัแปลงคนใหดี้ข้ึน และส าหรับสอนใหรู้้ในความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจา้จะไดเ้ป็นผู ้
รอบคอบ คือเป็นผูท่ี้ไดถู้กเตรียมไวพ้ร้อมแลว้ส าหรับการดีทุกอยา่ง” (พระธรรม 2 ทิโมธี 3:16-17) 

เราจะตอ้งรับพระค าและใหพ้ระวจนะซึมซาบเขา้สู่ชีวติเรา เรารับพระวจนะโดยการฟังค า
เทศนา อ่าน ศึกษา และจดจ าพระวจนะเหล่าน้ีจะซึมซาบเขา้สู่ชีวติเรา โดยการใคร่ครวญและไตร่ตรอง 
การใคร่ครวญไตร่ตรองจะท าใหพ้ระวจนะซึมซาบเขา้สู่ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรา ท านองเดียวกบัการ
กินอาหาร อาหารท่ีเราป้อนเขา้ทางปากมิไดไ้ปบ ารุงเล้ียงร่างกายโดยตรงทีเดียว หากแต่จะตอ้งผา่นการ
ยอ่ยและดูดซึมเสียก่อน การยอ่ยและการดูดซึมก็เปรียบไดก้บัการใคร่ครวญนัน่เอง การใคร่ครวญตรอง
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คือการคิดตรึกตรองทบทวนและวเิคราะห์อยา่งลึกซ้ึง “ขา้พเจา้รักพระนามของพระองคม์ากสักเท่าใด 
เป็นขอ้ภาวนาของขา้พเจา้วนัยงัค ่า” (พระธรรมสดุดี 119:97) 

ในปี 1963 ขา้พเจา้เดินทางไปเทศนาท่ีกรุงลอนดอนตามหมายก าหนดการเทศนา ขา้พเจา้จะได้
มีโอกาสพกัผอ่นทศันาจร 1 วนั เดวดิ ชายหนุ่มซ่ึงร่วมในทีมประกาศข่าวประเสริฐแก่นกัศึกษาของเราท่ี
นัน่ ไดต้กลงท่ีจะเป็นมคัคุเทศน์น าเราไปเท่ียวรู้สึกเดวดิกระตือรือร้นอยากจะอวดใหเ้รารู้ถึงทศันียภาพ 
และบรรยากาศอนัชวนชมของนครอนัเป็นท่ีรักของเขา เดวดิมาถึงแต่เชา้ พกเอาบญัชีรายช่ือสถานท่ี
ส าคญัทางประวติัและก าหนดเวลาการเดินรถไฟใตดิ้นมาดว้ย เขาไดท้  าเป็นตารางไวโ้ดยละเอียดวา่ รใต้
ดินคนัใดจะออกเม่ือไหร่ จะถึงสถานีแต่ละแห่งเม่ือใด จะจอดสถานีละก่ีนาที และจะตอ้งต่อรถอยา่งไร 

การไปทศันาจรคร้ังน้ี ขา้พเจา้รู้สึกต่ืนเตน้มาก เพราะร้อยวนัพนัปีก็เพิ่งไดเ้ห็นเมืองใหญ่ ๆ 
คราวน้ีเอง เดวดิเป็นคนรูปร่างเพรียว แขง็แรงแบบนกักีฬา เขาพาคณะของเราท่องเท่ียวไปตามท่ีต่าง ๆ 
อยา่งคล่องแคล่ว ชมโบสถต่์าง ๆ และก็ไปชมสวนสาธารณะ อนุสาวรีย ์และสถานท่ีเก่าแก่ส าคญั ๆ อีก
หลายแห่ง พวกเราไดเ้ห็นลอนดอนอยา่งทุกซอกทุกมุมทีเดียว แต่ขา้พเจา้ก็ยงัสงสัยอยูว่า่ เราไดเ้ห็นกรุง
ลอนดอนทะลุปรุโปร่งหรือเปล่า? 

หลายปีต่อมา ขา้พเจา้ไดไ้ปเทศนาท่ีนัน่อีกคร้ังหน่ึงคราวน้ีภรรยาของขา้พเจา้ไปดว้ย ในวนั
สุดทา้ยของหมายก าหนดการเทศนา ขา้พเจา้ไดร่้วมไปทศันศึกษากบัคณะซ่ึงเป็นการพกัผอ่นไปในตวั
นัน่เอง ขา้พเจา้ไดช้มและพินิจพิเคราะห์ความโอ่อ่าสง่างามของโบสถห์ลายแห่ง ซ่ึงเคยเห็นมาแลว้เม่ือ
หลายปีก่อนแต่ในคร้ังน้ีขา้พเจา้เกิดความประทบัใจจริง ๆ ขา้พเจา้มีเวลาท่ีจะชมส่ิงเหล่านั้นอยา่งเตม็ท่ี 
มีเวลาท่ีจะพินิจพิจารณาจบัตอ้ง มีเวลาท่ีจะรับรู้ความหมาย และประวติัความเป็นมาของส่ิงเหล่านั้น
อยา่งแทจ้ริง 

ส าหรับพระวจนะของพระเจา้ก็เช่นกนั หากเราอ่านหรือศึกษาพระคมัภีร์อยา่งลวก ๆ หรือเวลา
ฟังเทศนาก็คอยดูแต่เวลาวา่เม่ือไหร่จะเทศน์จบสักที จะไดไ้ปท าอยา่งอ่ืนต่อ ถา้เป็นเช่นน้ีแลว้พระค า
ของพระเจา้จะมีผลต่อชีวติของเราเพียงนอ้ยนิดเท่านั้นท านองเดียวกบัการเท่ียวชมโบสถน์ัน่เอง เรา
เพียงแต่กวาดสายตาไปอยา่งเผนิๆ แต่เราไม่ไดเ้ห็นจริง แต่ถา้เราเปิดพระคมัภีร์และใชเ้วลาในการ
อธิษฐานขอใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงครอบครองชีวิตของเรา ใคร่ครวญพระค าให้ซึมซาบเขา้สู่จิตใจ 
ใชเ้วลาในการพินิจดูความโอ่อ่าสง่างามของพระคมัภีร์ เราจะไดร่้วมสามคัคีธรรมกบัพระเจา้อยา่ง
แทจ้ริง 

พระเจา้ทรงตอ้งการติดต่อกบัเราทางพระวจนะของพระองค ์ หากเราใชเ้วลาในการใคร่ครวญ
ตรึกตรอง เราจะไดพ้บกบัความล ้าลึกและความยิง่ใหญ่ของพระวจนะของพระองค ์ และพระวญิญาณ
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ของพระเจา้ตรัสแก่เราและมีอิทธิพลเหนือชีวติเรา จุดส าคญัก็คือพระคมัภีร์ พระเจา้เป็นผูป้ระสาทให้
มิใช่เป็นถอ้ยค าท่ีมนุษยคิ์ดฝันพรรณนาข้ึนเอง พระเจา้ทรงใชพ้ระวจนะของพระองคเ์ป็นส่ือกลาง หรือ
เคร่ืองมือในการติดต่อระหวา่งพระองคก์บัเรา (พระธรรมสดุดี 119:25) สังเกตใหดี้วา่ พระเจา้องคเ์ดียว
เท่านั้นเป็นผูป้ระทานชีวติใหม่ใหแ้ก่ผูเ้ขียนพระธรรมสดุดี พระองคท์รงใชพ้ระวจนะของพระองคเ์ป็น
เคร่ืองมือ ในการประทานชีวิตใหแ้ก่เขา 

เราจะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะรักพระวจนะของพระจา้ใหม้ากยิง่ ๆ ข้ึน “ขา้พเจา้จะรักพระนามของ
พระองคม์ากสักเท่าใดเป็นขอ้ภาวนาของขา้พเจา้วนัยงัค ่า” (พระธรรมสดุดี 119:97) การท่ีผูเ้ขียนพระ
ธรรมสุภาษิตเฝ้าภาวนาพระค าของพระเจา้วนัยงัค ่าก็เพราะเขารักพระค าของพรเจา้นัน่เอง เราจะตอ้ง
เร่ิมตน้ดว้ยการรักพระวจนะ จงอธิษฐานต่อพระเจา้ขอใหท้่านมีความรักและความยนิดีในพระวจนะ
ของพระองค ์ “ขอทรงบนัดาลใหข้า้พเจา้ด าเนินไปตามทางขอ้บญัญติัของพระองค ์ เพราะขา้พเจา้นิยม
ในทางนั้น” (พระธรรมสดุดี 119:35) “จงพากนัสรรเสริญพระเยโฮวาห์ ความสุขยอ่มมีแก่ผูท่ี้ย  าเกรง
พระเยโฮวาห์ และยนิดีมากในพระบญัญติัของพระองค”์ (พระธรรมสดุดี 112:1) “ขา้พเจา้จะช่ืนชมยนิดี
ในขอ้บญัญติัของพระองค ์ท่ีขา้พเจา้รักนั้น” (พระธรรมสดุดี 119:47) 

ผูน้ าท่ีรักษาคุณความดีของตนและจะน าผูอ่ื้นอยา่งถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงและใหไ้ดผ้ล
ฝ่ายจิตวญิญาณอยา่งแทจ้ริงไดจ้ะตอ้งเป็นผูท่ี้รักษาค าของพระเจา้เป็นชีวติจิตใจ 

การอธิษฐาน 

ทางท่ีสองท่ีเราจะตอ้งมีสามคัคีธรรมกบัพระเจา้คือ การอธิษฐาน พระเจา้ตรัสกบัเราทางพระ
วจนะของพระองค ์ ส่วนเราพดูกบัพระองคท์างการอธิษฐาน ส่ิงท่ีจะตอ้งจดจ าไวก้็คือ มีค าอธิษฐาน
หลายประการท่ีพระเจา้ทรงตอบ ขณะเดียวกนัก็มีค  าอธิษฐานหลายประการท่ีไม่มีผลอะไรเลย มีอะไร
แตกต่างกนัหรือ? 

พระเยซูทรงกล่าวถึงความแตกต่างของค าอธิษฐาน เป็นค าอุปมาไวว้า่ “มีสองคนข้ึนไป
อธิษฐานในโบสถ ์ คนหน่ึงเป็นพวกฟาริซาย และคนหน่ึงเป็นพวกเก็บภาษี คนฟาริซายนั้นยนืนึกในใจ
ของของตนอธิษฐานวา่ พระเจา้ขา้ ขา้พเจา้โมทนาขอบพระคุณของพระองค ์เพราะขา้พเจา้ไม่เหมือนคน
อ่ืนท่ีเป็นคนโลภ คนอธรรม และคนล่วงประเวณี และไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนน้ี ในสัปดาห์หน่ึง
ขา้พเจา้ถืออดอาหารสองหน และของสารพดัซ่ึงขา้พเจา้หาได ้ ขา้พเจา้ไดเ้อาถึงสิบลดหน่ึงมาถวายฝ่าย
คนเก็บภาษีนั้นยนือยูแ่ต่ไกล ไม่แหงนตาดูฟ้า แต่ตีอกของตนวา่ “โอพระเจา้ขา้ ขอโปรดทรงพระเมตตา
แก่ขา้พเจา้ผูเ้ป็นคนบาปเถิด” เราบอกท่านทั้งหลายวา่ คนน้ีแหละเม่ือกลบัไปยงับา้นของตนก็นบัวา่ชอบ
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ธรรมยิง่กวา่ อีกคนหน่ึงนั้น เพราะวา่ทุกคนท่ียกตวัข้ึนจะตอ้งถูกเหยยีดลง แต่ทุกคนท่ีไดถ่้อมตวัลง
จะตอ้งถูกยกข้ึน” 

คร้ังหน่ึงในฤดูร้อน นบัวา่เป็นโอกาสดีของขา้พเจา้ท่ีไดไ้ปฟังการบรรเลงดุริยางคอุ์ปรากรใน
กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. วงอุปรากรไดเ้ร่ิมบรรเลงเพลงน าช่ือวา่ “1812 โอเวอร์เจอร์” เน้ือเพลงตอนหน่ึง
บรรยายถึงการยงิปืนใหญ่ และมีเสียงปืนดงัสนัน่หวัน่ไหว แต่ปืนใหญ่กระบอกน้ีหาไดพ้ยายามยงิไปยงั
เป้าหมายใดไม่หากเพียงแต่ “ยงิหวงัผล” ใหผู้ฟั้งต่ืนเตน้เท่านั้นเอง วงอุปรากรไดรั้วกลองใหญ่ เพื่อเพิ่ม
ความต่ืนเตน้ใหม้ากข้ึน 

เม่ือไดฟั้งแลว้ ท าใหข้า้พเจา้นึกเปรียบเทียบตอนท่ีขา้พเจา้เป็นทหาร ท าการรบในสงครามโลก
คร้ังท่ีสอง ซ่ึงขา้พเจา้ท าหนา้ท่ีเป็นกองสอดแนม เม่ือฝ่ายเรายงิปืนไปยงัขา้ศึก ขา้พเจา้จะตอ้งคอยจบัตา
ดูวา่กระสุนแต่ละนดัถูกเป้าหมายหรือไม่ หรือตกห่างจากเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด ขา้พเจา้จะวทิยสุ่ง
ข่าวไปใหฝ่้ายเราทราบทุกระยะวา่ เขาตอ้งยงิสูงข้ึนหรือต ่าลงอีก หรือยงิไปทางซา้ยหรือทางขวาอีก
หน่อย เช่นน้ีเร่ือย ๆ ในตอนสุดทา้ยขา้พเจา้จะออกค าสั่งสุดทา้ยและบอกใหเ้ขา “ยิงหวงัผล” ได ้

ขา้พเจา้ใชค้  า ๆ เดียวกนักบัเม่ือกล่าวถึงเพลงน าอุปรากรแต่ใชใ้นความหมายท่ีแตกต่างกนัอยา่ง
ลิบลบัทีเดียว ในตอนท่ีขา้พเจา้ออกค าสั่งสุดทา้ยนั้น ปืนทุกกระบอกจะระดมยงิไปยงัเป้าเพื่อท าลาย
ก าลงัขา้ศึกใหย้อ่ยยบัไป 

คราวน้ีหนัมาดูอุปมาของพระเยซูอีกคร้ังหน่ึง พวกฟาริสีอธิษฐานโดยหวงัผลเพียงเพื่อจะอวด
ตวัเท่านั้น และพระเยซูไดต้รัสวา่ “เขานึกในใจของตน” คืออธิษฐานกบัตวัเอง ตรงกนัขา้มกบัคนเก็บ
ภาษีซ่ึงอธิษฐานกบัพระเจา้ เขาอธิษฐานโดยหวงัผลเพื่อจะใหพ้ระเจา้ช่วยเขาท าบางส่ิงบางอยา่งส าเร็จ น่ี
แหละเป็นค าอธิษฐานท่ีเราควรจะเอาเป็นตวัอยา่งในการอธิษฐานทูลต่อพระเจา้ “ค าอธิษฐานดว้ยใจร้อน
รนแห่งผูช้อบธรรมก็มีอ านาจมากซ่ึงจะท าใหเ้กิดผล” (พระธรรมยากอบ 5:16) 

ค าอธิษฐานท่ีเกิดผลตอ้งเป็นค าอธิษฐานดว้ยใจร้อนร้น! 
ท่ีกล่าวมาน้ี อาจเห็นไดจ้ากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในคริสตจกัรสมยัแรก (พระธรรมกิจการ 12:1-

12) กษตัริยเ์ฮโรดครองราชยแ์ละเร่ิมกดข่ีข่มเหงทารุณคริสเตียน เขาไดฆ่้ายากอบพี่ชายของยอห์น และ
เกือบจะฆ่าเปโตรดว้ยอีกคนหน่ึง เปโตรถูกจบัขงัคุกมีทหารเฝ้าไวอ้ยา่งแขง็แรงถึง 16 คน แต่คริสเตียน
หลายคนไดอ้ธิษฐานเพื่อเปโตร และพระเจา้ไดท้รงตอบค าอธิษฐานดว้ยการส่งทูตสวรรคใ์หม้า
ปลดปล่อยเขา 

ค าวา่ “อธิษฐานด้วยใจร้อนร้น” นั้นพระคมัภีร์บางฉบบัใชค้  าท่ีมีความเล็งถึงภาวะของความตึง
เครียดทางอารมณ์ของผูท่ี้ถูกตรึงอยูบ่นเคร่ืองทรมานนัน่เอง 
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ค าอธิษฐานดว้ยใจร้อนร้นนั้น มีผลเห็นไดช้ดั  ประการแรกจะเห็นวา่ เปโตรไม่มีทางท่ีจะหนี
รอดออกมาจากคุกไดเ้ลยเวน้แต่จะล่องหนหายตวัออกมาเท่านั้น อยา่งไรก็ดี ส่ิงส าคญัท่ีกระตุน้ใหพ้ี่
นอ้งคริสเตียนอธิษฐานดว้ยใจร้อนรนก็คือ อดีตของเปโตร ทุกคนรู้วา่เปโตรเคยปฏิเสธไม่ยอมรับองค์
พระเยซูคริสตเ์ม่ือตอนท่ีพระองคถู์กจบั เม่ือพวกเขาอธิษฐาน พระเจา้ไดต้อบค าอธิษฐานของเขาหรือ
เปล่า? แน่นอนพระองคท์รงตอบค าอธิษฐานอยา่งน่ามหศัจรรยย์ิง่ทีเดียว ในคืนก่อนท่ีเขาจะถูกน าไป
ประชาทณัฑน์ั้น เปโตรนอนหลบัสนิทอยา่งกบัเด็ก ๆ ถูกล่ามโซ่ผกูติดกบัทหารสองคนซ่ึงขนาบขา้งอยู ่
ค  าอธิษฐานดว้ยใจร้อนรนของคริสเตียนกลุ่มนอ้ยนิดมีอ านาจท าใหเ้กิดผลมาก นอกจากเปโตรจะไม่ได้
รับอนัตรายใด ๆ เลยแมแ้ต่นอ้ยแลว้ เขายงัไดรั้บการปลดปล่อยออกจากคุกอยา่งประหลาดมหศัจรรย์
ท่ีสุด พระเจา้ทรงไดย้นิและตอบค าอธิษฐาน 

เม่ือสักสองสามปีมาน้ี ขา้พเจา้กบันายแพทยไ์ดไ้ปเยีย่มคนไขค้นหน่ึง เม่ือนายแพทยไ์ด้
ตรวจสอบร่างกายคนไขแ้ลว้ก็พดูข้ึนวา่ “คนไขห้วัใจท างานไม่ปกติ” ขา้พเจา้รู้สึกงุนงงและถามตวัเอง
วา่เขารู้ไดอ้ยา่งไร คนไขผู้น้ั้นเป็นชายชรารูปร่างดี แกไดเ้ล่าอาการใหห้มอฟังเสียอยา่งยดืยาว ท าใหห้มอ
ตอ้งเสียเวลาคุยเก่ียวกบัเร่ืองอาการของแกเป็นเวลานาน ซ่ึงอนัท่ีจริงไม่จ  าเป็นอะไรท่ีชายผูน้ั้นจะตอ้ง
เล่าอาการใหห้มอฟัง หมอรู้อยูแ่ลว้วา่หวัใจของคนไขท้  างานไม่ปกติ รู้ไดอ้ยา่งไร? ง่ายนิดเดียว ก็เพราะ
หมอใชเ้คร่ืองฟังหวัใจคนไขน้ะซี และไม่ตอ้งอาศยัค าพดูของคนไดเ้ลย 

ส าหรับพระเจา้ก็เช่นกนั พระองคมิ์ไดรั้บฟังค าอธิษฐานของเราทาง “หูโทรศัพท์” หากแต่
พระองคท์รงรับฟังค าอธิษฐานของเราทาง “เคร่ืองฟังหัวใจ” คนเช่นนั้นนบัถือเราดว้ยริมฝีปากแต่ใจของ
เขาห่างไกลจากเรา” (พระธรรมมทัธิว 15:8) ค าร้องทุกขข์องเยเรมียท่ี์วา่จะ “ลว้งความในใจเจา้ออกมาตี
แผต่รงพระพกัตร์พระเยโฮวาห์” (พระธรรมเยเรมีย ์2:19) เราควรจะตอ้งสังวรณ์ต่อถอ้ยค าเหล่าน้ีดว้ย 

ท่านเคยไดย้นิคริสเตียนกล่าวค าอ าลาต่อกนัหรือไม่? เขามกัจะพดูวา่ “ข้าพเจ้าจะอธิษฐานเผือ่
ท่าน” เป็นการดียิง่ทีเดียวหากเขาอธิษฐานเผือ่กนัและกนัจริง ๆ แต่ท่ีจริงแลว้ ค าพดูดงักล่าวมกัจะเป็น
เพียงการกล่าวค าอ าลา ท านองวา่ “โชคดี” หรือ “ไปก่อนนะ” เท่านั้นเอง จงสังเกตดูวา่แตกต่างกบัค า
พยานของอคัรสาวกเปาโลเพียงใด “ดว้ยวา่พระเจา้ซ่ึงขา้พเจา้ปฏิบติัดว้ยวิญญาณจิตของขา้พเจา้ในกิตติ
คุณแห่งพระบุตรของพระองคน์ั้น ก็เป็นพยานฝ่ายขา้พเจา้วา่ เม่ือขา้พเจา้อธิษฐาน ขา้พเจา้ระลึกถึงท่าน
ทั้งหลายเสมอไม่เวน้” (พระธรรมโรม 1:9) 

เน่ืองจากค าอธิษฐานนั้นจะตอ้งเป็นค าอธิษฐานดว้ยใจร้อนรน ฉะนั้นจึงตอ้งอธิษฐานในเร่ือง
เฉพาะเจาะจง บ่อยคร้ังทีเดียวท่ีเราอธิษฐานกวา้งเกินไปจนหาจุดมิได ้ เช่นอธิษฐานวา่ “ขอพระเจา้ทรง
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อวยพระพรคริสตจกัร” หรือ “ขอพระเจา้ทรงช่วยหนุนน ้าใจผูรั้บใชข้องพระองค”์ หรือ “ขอพระเจา้ทรง
ช่วยเหลือชั้นเรียนรววีารศึกษา” ค  าอธิษฐานของผูน้ าจะตอ้งจ ากดัอยูใ่นขอบเขต 2 ประการ คือ 

ประการแรก ค าอธิษฐานของผูน้ าควรจะมุ่งไปในความเจริญเติบโตและกา้วหนา้ฝ่ายจิต
วญิญาณของทุกคนท่ีอยูภ่ายใตก้ารน าของเขา อคัรสาวกเปาโลไดใ้หต้วัอยา่งเร่ืองหน่ึงแก่เราดงัน้ี 

“เพราะเหตุน้ีพวกเราเหมือนกนัตั้งแต่วนันั้นท่ีเราไดย้นิก็ไม่ไดห้ยดุในการท่ีจะอธิษฐานทูลขอ
เพื่อท่านทั้งหลาย ใหท้่านประกอบเตม็ดว้ยความรู้ถึงพระทยัของพระองคใ์นธรรมปัญญาและความ
เขา้ใจฝ่ายวญิญาณ เพื่อท่านทั้งหลายจะไดป้ระพฤติอยา่งดีสมควรแก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ตามบรรดา
ความชอบ ใหเ้กิดผลในการดีทุกอยา่ง และจ าเริญในความรู้ถึงพระเจา้” (พระธรรมโคโลสี 1:9,10) 
เช่นเดียวกนั จงพิจารณาดูค าอธิษฐานของเอปาฟรัศ ผูเ้ป็นคนหน่ึงในพวกท่าน และเป็นคนรับใชข้อง
พระเยซูคริสต ์ ฝากค านบัมายงัท่านทั้งหลาย เขาสู้อธิษฐานเผือ่ท่านทั้งหลายอยูเ่สมอ หวงัจะใหท้่าน
ทั้งหลายย ัง่ยนืจนถึงท่ีส าเร็จและบริสุทธ์ิในวหิารซ่ึงชอบพระทยัพระเจา้ทุกส่ิง (พระธรรมโคโลสี 4:12) 

ประการท่ีสอง ผูน้ าควรอธิษฐานเผือ่การเติบโตเป็นผูใ้หญ่ดา้นจิตวิญญาณของผูท่ี้เขาน า และ
ขอใหพ้ระเจา้ทรงเรียกเขาให้รับอาสาสมคัรเป็นคนงานเก็บเก่ียววญิญาณของชาวโลกมาสู่ยุง้ฉางของ
พระคริสต ์

พระเยซูคริสตเ์อง ก็ไดต้รัสสั่งใหพ้วกเรากระท าเช่นน้ี “แต่เม่ือพระองคท์รงทอดพระเนตรเห็น
ประชาชน ก็ทรงพระกรุณาเขา ดว้ยเขาอิดโรยกระจดักระจายไปดุจฝงูแกะไม่มีผูเ้ล้ียง แลว้พระองคต์รัส
กบัพวกศิษยข์องพระองคว์า่ การเก่ียวนั้นเป็นการใหญ่นกัหนา แต่คนท าการยงันอ้ยอยู ่ เหตุฉะนั้น จง
อธิษฐานต่อเจา้ของการเก่ียวนั้น ใหใ้ชค้นท ายากหลายคนไปในการเก่ียวของพระองค”์ (พระ
ธรรมมทัธิว 9:36-38) 

การเช่ือฟัง 

ทางท่ีเราจะมีสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ไดป้ระการสุดทา้ยก็คือ การเช่ือฟัง หากปราศจากการเช่ือ
ฟัง ผูน้อ้ยกบัผูใ้หญ่ยอ่มจะเขา้กนัไม่ไดฉ้นัใด เรากบัพระเยซูคริสตก์็เป็นฉนันั้น หากปราศจากความเช่ือ
ฟังแลว้ เราจะมีสามคัคีธรรมกบัพระองคไ์ม่ได ้

ก่อนท่ีขา้พเจา้จะมาเป็นคริสเตียน ขา้พเจา้เคยไปปฏิบติัการรบบนเกาะพาววูรู่วมกบัเรือนาวกิ
โยธินท่ี 1 ในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เราตั้งค่ายพกับนเกาะพาววู ู ในระหวา่งการโจมตี ท่านรู้ไหม
วา่ค่ายพกัเป็นเช่นไร? เกาะแห่งนั้นชุมชุมไปดว้ยแมลง มดแดง และยงุ เตน้ทข์องเราร่ัว และในตอนเชา้
เรามกัจะพบปูลมอยูใ่นรองเทา้ของเรา อากาศท่ีเกาะนั้นร้อนก็ร้อนฝนก็ตกชุกทุกวนัน่าร าคาญจริง ๆ 
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อาหารจะกินก็ไม่มีมากนอกจากอาหารกระป๋องแหง้ ๆ ไม่มีรสชาติ ซ่ึงกองเรือแบ่งปันใหเ้พื่อท าใหพ้วก
เรามีชีวิตชีวาข้ึนอีกหน่อย กองเรือไดแ้จกเบียร์ให้เดือนละ 1 กระป๋อง ซ่ึงท าใหพ้วกเราซ่ึงลว้นแต่เป็น 
“คอเบียร์” ดว้ยกนัทั้งนั้น มีความพอใจเป็นอนัมาก แต่ถึงแมเ้ราจะไดรั้บเบียร์เช่นนั้นทุกเดือน ก็หาไดท้  า
ใหพ้วกเราซ่ึงเคยด่ืมเบียร์เป็นกิจวตัร รู้สึกอิมเอมเปรมใจแต่อยา่งใด ดว้ยเหตุน้ี ขา้พเจา้จึงคิดแผนการข้ึน 
เม่ือถึงเวลาท่ีจะมีการแบ่งปันเบียร์ใหแ้ต่ละคนขา้พเจา้ไดไ้ปติดต่อกบัทหารพวกท่ีไม่ด่ืมเบียร์ใหข้าย
ส่วนของเขาให้แก่ขา้พเจา้ การกระท าของขา้พเจา้ขดัต่อกฎท่ีวางไวอ้ยา่งร้ายแรงแต่ส าหรับพวกเราแลว้ 
บุรุษผูน่้ายกยอ่งสรรเสริญก็คือผูท่ี้สามารถฝ่าฝืนกฎไดเ้ก่งท่ีสุด โดยไม่เคยถูกจบัไดเ้ลยตลอดระยะเวลา4 
ปี 

ขา้พเจา้จะน าเบียร์อุ่น ๆ ท่ีไดซ้ื้อมา 12-15 กระป๋องไปยงัเตน้ทข์องขา้พเจา้ นัง่ลงกบัพื้นกลาง
เตน้ท ์ใชท่ี้เปิดประป๋องซ่ึงสนิมข้ึนเขรอะเปิดฝากระป๋องเบียร์ออก และเร่ิมลงมือด่ืมทีละกระป๋อง ๆ เม่ือ
ด่ืมไปไดป้ระมาณ 8-10 กระป๋อง ขา้พเจา้มกัจะมีอาการมึนและเม่ือเปิดกระป๋องต่อไปเบียร์ก็มกัจะ
กระฉอกออกเสมอ วนัหน่ึง ขา้พเจา้ไดท้  ากระป๋องเบียร์หล่นกบัพื้น 2 คร้ัง จากนั้นก็จบัมนัตั้งข้ึนและ
เปิดออก ท าใหเ้บียร์พลุ่งออกมาทนัทีในตอนนั้นผูบ้งัคบับญัชาของขา้พเจา้บงัเอิญกา้วเขา้มาในเตน้ท์
ขา้พเจา้พอดี ก็เลยปะทะเขา้กบัเบียร์ท่ีพุง่ออกมาเตม็ปา เป็นอนัวา่สัมพนัธภาพอนัอบอุ่นระห่างเขากบั
ขา้พเจา้ก็ขากสะบั้นลงนบัแต่บดันั้น 

ผูน้อ้ยกบัผูใ้หญ่จะมีความสัมพนัธภาพกนัไม่ไดเ้ลย หากปราศจากการเช่ือฟัง พระเยซูไดต้รัสวา่ 
“ผูท่ี้มีบญัญติัของเราและประพฤติตามบญัญติันั้น ผูน้ั้นแหละรักเรา และผูท่ี้รักเราพระบิดาของเราจะ
ทรงรักผูน้ั้น และเราจะรักเขาและจะส าแดงตวัของเราเองใหป้รากฏแก่เขา” (พระธรรมยอห์น 14:21) 

องคพ์ระเยซูคริสตเจา้ไดแ้สดงใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัถึงโทษหรืออนัตรายของการไม่เช่ือฟังไว้
ดงัน้ี  “เหตุไฉนท่านทั้งหลายเรียกเราวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ พระองคเ์จา้ขา้” และยงัไม่ประพฤติตามส่ิงท่ีเรา
สอนนั้น ทุกคนท่ีมาหาเราและเช่ือฟังค าของเรา และประพฤติตามค านั้น เราจะแจง้ให้ท่านทั้งหลายรู้วา่ 
เขาเปรียบเหมือนผูใ้ด เขาเปรียบเหมือนคนหน่ึงท่ีสร้างตึก เขาขดุลึกลงไปแลว้ตั้งรากบนศิลา และเม่ือน ้า
มาท่วม กระแสน ้าไหลเช่ียวกระทบกระทัง่ตึกนั้นมิไดห้ว ัน่ไหว เพราะไดส้ร้างไวม้ัน่คง แต่คนท่ีไม่ได้
ประพฤติตามเปรียบเหมือนคนหน่ึงท่ีไดส้ร้างตึกบนดินไม่ก่อรากเม่ือกระแสน ้าไหลเช่ียวกระทบกระทัง่
ตึกนั้น ตึกนั้นก็พงัลงทนัที และความพินาศของตึกนั้นก็ใหญ่ยิง่นกั” หากผูน้ ามีชีวติท่ีเตม็ไปดว้ยการเช่ือ
ฟังแลว้ยอ่มเป็นแรงกระตุน้อยา่งใหญ่หลวงใหผู้ท่ี้รับการกระตุน้ให้เช่ือฟังและปฏิบติัตามบทบญัญติั
ของพระเยซูคริสตเ์คร่งครัดมากยิง่ข้ึน 
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สรุปแลว้ก็คือ เราจะมีสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ได ้3 ทางดว้ยกนัคือ โดยพระวจนะ การอธิษฐาน 
และการเช่ือฟังและทั้ง 3 ประการน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูน้ า ผูน้  าจ  าเป็นตอ้งมีประสบการณ์ในฤทธ์ิ
อ านาจของพระเจา้ในชีวิตของเขา และในการปฏิบติัพระราชกิจของพระเจา้ทุกวนั การสามคัคีธรรมกบั
พระเจา้เป็นเสมือนสวทิซ์ท่ีจะเปิดใหก้ระแสอ านาจของพระเจา้แล่นเขา้สู่ชีวติของเราได ้ หากปราศจาก
การศามคัคีธรรมกบัพระเจา้แลว้ผูน้ ายอ่มจะเป็นเพียงพนกังานผูห้น่ึงเท่านั้นเอง แต่หากเขามีสามคัคี
ธรรมกบัพระเจา้ เขาจะเป็นคนงานซ่ึงพระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่สูงสุดสามารถใชเ้ขาใหป้ฏิบติัพระราชกิจของ
พระองคใ์นโลกน้ีไดส้ าเร็จสมดงัพระประสงคข์องพระองค ์
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บทที ่3 ชีวติส่วนตวัของผู้น า 

ชนชาติบาบิโลนเป็นพวกท่ีมีนิสัยป่าเถ่ือนโหดร้าย บทบญัญติัในทางศาสนาและตวับท
กฎหมายของชนชาติน้ี ผดิแผกแตกต่างกบัของชนชาติฮีบรูผูเ้ป็นเชลยอยา่งลิบลบั พวกบาบิโลนถือวา่
การฆ่าคนคนหน่ึงก็เหมือน ๆ กบัการตบยงุตายตวัเดียวเท่านั้น พวกฮีบรูซ่ึงเป็นทาสเชลยตอ้งถูกบงัคบัขู่
เขญ็ใหป้ฏิบติัตามกฎเกณฑต่์าง ๆ ซ่ึงขดักบัส่ิงท่ีพวกเขาไดรั้บการอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เด็ก พวกเขา
ตอ้งสู้ทนต่อการกดข่ีเอารัดเอาเปรียบดว้ยความขมข่ืน 

แต่กระนั้น ก็ยงัมีบุคคลคนหน่ึงในหมู่พวกเขาไดรั้บเลือกให้รับต าแหน่งหนา้ท่ีสูงใน
ราชอาณาจกัร ซ่ึงเตม็ไปดว้ยความโหดร้ายทารุณ เตม็ไปดว้ยพิธีกรรมท่ีงมงายและการนมสัการพระ
เทียมเทจ็ อาจเป็นไปไดว้า่ในช่วงเวลาอนัยาวนานท่ีชนชาติฮีบรูตกเป็นเชลย กษตัริยห์ลายพระองคท่ี์ไม่
เช่ือพระเจา้ คงจะไดแ้ต่งตั้งใหช้ายผูน้ี้รับราชการในต าแหน่งสูงสุดของแผน่ดินบาบิโลน ส่ิงท่ีน่าสนใจ
มากท่ีสุดเก่ียวกบัตวัของเขาก็คือ เขาเป็นผูท่ี้ยนืหยดันมสัการพระเจา้องคเ์ท่ียงแทผู้ท้รงพระชนมอ์ยูโ่ดย
ไม่ยอมราขอ้ต่อพวกลาบิโลนเลย หากเราจะพิจารณาดูชีวติส่วนลึกของผูน้ าท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัผูน้ี้แลว้ 
เรายอ่มจะไดร้เรียนรู้ส่ิงท่ีเป็นสาระประโยชน์อยา่งมากมาย 

เม่ือตอนท่ีดานิเอลไดรั้บการเลือกและแต่งตั้งจากกษตัริยเ์นบูคดัเนสซาร์ให้ด ารงต าแหน่ง
ราชการชั้นสูงนั้น เขาเป็นแต่เพียงเด็กหนุ่มเท่านั้น เขาเป็นคนหน่ึงในกลุ่มคนยอ่ย ๆ ท่ี “สมจะเรียนรู้
และเขา้ใจในวชิาต่าง ๆได ้ เช่นอยา่งคนท่ีสามารถรับราชการในวงัหลวงได ้ และใหส้อนเขาใหมี้ความรู้
และใหพ้ดูภาษาชาวเคเซ็คเป็น” (พระธรรมดาเนียล 1:4) เขาและสหายอีก 3 คนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม
คนหนุ่มชั้นแนวหนา้ ซ่ึงมีคุณลกัษณะความสามารถดีเด่นเป็นพิเศษ กล่าวคือ เป็น “คนหนุ่มท่ีไม่พิการ
เลย แต่มีรูปงามและมีสติปัญญาเฉลียดฉลาด สมจะเรียนรู้และเขา้ใจในวชิาต่าง  ๆ ไดเ้ช่น อยา่งคนท่ี
สามารถรับราชการในวงัหลวงได”้ (พระธรรมดาเนียล 1:5) กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ พวกเขาเหล่านั้นมี
ร่างกายสมส่วนงดงามเป็นท่ีตอ้งตาของคนทัว่ไปมีความเก่งกาจ ฉลาดหลกัแหลม สามารถเรียนรู้เขา้ใจ
ในศาสตร์ต่าง ๆ ได ้และมี “ลิน้การทูต” 

ไม่วา่จะเป็นคณบดีของวทิยาลยัหรือมหาวทิยาลยัใด ๆ ก็ตาม ยอ่มตอ้งการและยนิดีท่ีจะรับ
บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้น้ีเขา้เป็นนิสิตนกัศึกษาในคณะของตน หน่วยงานต่าง ๆ ยอ่มจะ
แสวงหาบุคคลเช่นน้ีเขา้ท างานในหน่วยงานของตน แต่มีส่ิงท่ีน่าในใจอยูป่ระการหน่ึง ในบรรดาคน
ทั้งหมด พระเจา้ไดท้รงยกยอ่งเพียงคนเดียวใหเ้ป็นผูน้ าฝ่ายจิตวญิญาณท่ียิง่ใหญ่ ท าไม? ก็เพราะวา่ 
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บุคคลน้ีมีคุณสมบติัเฉพาะบางประการในชีวิตส่วนลึกของเขานะซี ขอใหเ้รามาร่วมพิจารณาดูคุณสมบติั
ท่ีส าคญัท่ีสุด 3 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

ชีวติทีบ่ริสุทธ์ิ 

คุณลกัษณะเฉพาะของดาเนียลท่ีเห็นไดช้ดัประการหน่ึงก็คือ ชีวติท่ีบริสุทธ์ิ “ดาเนียลไดต้ั้งใจ
ไวว้า่จะไม่ใหต้วัเป็นมลทินดว้ยอาหารเคร่ืองเสวย” (พระธรรมดาเนียล 1:8) เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ตอนท่ี
พระเจา้ทรงเร่ิมสร้างโลกและส่ิงสารพดันั้น ส่ิงแรกท่ีพระองคท์รงกระท าคือ แยกความสวา่งออกจาก
ความมืด การกระท าของพระองคด์งักล่าวน้ีเป็นสัญลกัษณ์เล็งถึงความจริงอนัส าคญัยิง่ดา้นจิตวิญญาณ
ประการหน่ึง นัน่ก็คือ หากท่านไม่อยูฝ่่ายความสวา่งท่านก็จะตอ้งอยูฝ่่ายความมืด ท่านจะอยูร่ะหวา่ง
กลางหรือสองฝักสองฝ่ายไม่ได ้

ในขมุนรกไม่มีความสวา่งเลยแมแ้ต่นอ้ย เราผูซ่ึ้งมอบกายถวายชีวติแด่พระคริสตแ์ละไดรั้บ
ประสบการณ์ในความรักและการอภยัโทษของพระองค ์ จะไดไ้ปอยูก่บัพระองคใ์นสวรรค ์ เราจะเขา้ไป
ในปราสาทของพระองคแ์ละเขา้เฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาทของพระองคอ์ยา่งอบอุ่น ในการคอยท่าอนั
ยิง่ใหญ่นั้น เราควรจะไดคุ้น้เคยกบัการด าเนินชีวติในแสงสวา่งขณะท่ียงัอยูใ่นโลกน้ี 

อคัรสาวกเปาโลไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ีต่อไปอีกวา่ “อยา่เขา้เทียมแอกดว้ยกนักบัคนท่ีไม่เช่ือ 
เพราะวา่ความชอบธรรมจะมีหุน้ส่วนอะไรกบัความชัว่? และความสวา่งจะเขา้สนิทกนักบัความมืด
อยา่งไร? พระคริสตก์บับะลีอลัจะลงรอยกนัอยา่งไรได?้ วหิารของพระเจา้จะท าสัญญาอะไรกบัรูป
เคารพได?้ เพราะวา่เราเป็นวิหารของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู”่ (2 โครินธ์ 6:14-16) 

อาจารยเ์ปาโลไดใ้ชค้  าถามทั้ง 5 ขอ้ ตามท่ีไดย้กมากล่าวไวข้า้งตน้น้ี เพื่อจะใหเ้ป็นเสมือนเส้น
แบ่งเขตระหวา่งพระเจา้กบัส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม ทางฝ่ายหน่ึงท่านไดร้วบรวมเอาความชอบธรรม ความสวา่ง 
พระคริสต ์ ความเช่ือ และวิหารของพระเจา้ เขา้ไวด้ว้ยกนั ส่วนอีกฝ่ายหน่ึง ท่านไดร้ะบุใหเ้ห็นเป็น
ล าดบัวา่ไดแ้ก่ความชัว่ชา้ป่าเถ่ือน ความมืด พญามาร ไม่เช่ือ และลทัธิศาสนาเทียมเทจ็ ท่านอาจารย์
เปาโลไดเ้นน้วา่ “ท่านจะเอาทั้งสองรายการมาผสมผสานกนัไม่ได ้ ท่านตอ้งเลือกด าเนินชีวติอยูข่า้งใด
ขา้งหน่ึง” ท่ีกล่าวน้ีเป็นความจริงท่ีชดัเจน แต่กระนั้นยงัมีคริสเตียนบางคนท่ีพยายามสมยอมกบับาป 
ฉะนั้นผูน้ าจะตอ้งท าตวัเป็นแบบอยา่งในเร่ืองน้ี โดยประพฤติใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานของพระวจนะ
ของพระเจา้ “ผูป้กครองดูแลนั้นตอ้งเป็นคนท่ีไม่มีใครติได”้ (พระธรรม 1 ทิโมธี 3:2) 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเอาใจใส่ชีวติของดาเนียลและของผูน้ าทุก ๆ คนดว้ย เม่ือพระเจา้ไดท้รง
ถอดซาอูลออกจากต าแหน่งกษตัริย ์ และขณะท่ีไดท้รงเลือกผูท่ี้จะเป็นกษตัริยแ์ทนนั้น พระองคไ์ดต้รัส
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แก่ซามูเอลวา่ “อยา่เห็นแก่รูปหรือร่างสูงของเขา เพราะมนุษยเ์คยแลดูหนา้ตากนั แต่พระเยโฮวาห์ทรง
ทอดพระเนตรดวงจิต” ท่านและขา้พเจา้มกัจะประเมินค่าบุคคลโดยใชม้าตรฐานท่ีผวิเผนิ คือเพียงแต่ดู
รูปร่างหนา้ตาและท่าทางเท่านั้นแต่พระเจา้ทอดพระเนตรภายใน 

เม่ือไม่นานมาน้ี เกิดพายใุหญ่ในเมืองท่ีขา้พเจา้อาศยัอยูพ่ายไุดพ้ดักระจกร้านคา้และธนาคารจน
แตกกระจาย ขณะนั้น ครูสอนรววีารศึกษาประจ าคริสตจกัรของขา้พเจา้ กบัภรรยาของเขาก าลงัขบัรถจะ
กลบับา้น บงัเอิญภรรยาไดเ้หลือบไปเห็นส่ิงหน่ึงซ่ึงท าใหห้วัใจของเธอห่อเห่ียวไปในทนัที นัน่ก็คือ 
ตน้ไมต้น้หน่ึงซ่ึงสวยงามท่ีสุดในเมืองไดถู้กพายพุดัถอนรากถอนโคนลงเสียแลว้ เธอจึงหนัไปสะกิด
สามีและร้องเสียงดงัวา่ “ดูซิ ต้นไม้นั้น ข้างในผไุปหมดเลย” 

เป็นความจริง ตน้ไมต้น้นั้นซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่มีความสวยงามตระหง่านตา ท่ีแทภ้ายในกลบั
ผพุงัไม่มีดี และเน่ืองจากภายในเป่ือยเน่าผพุงัน้ีเอง พอถูกพายเุขา้ไปก็ไม่สามารถจะยนืตน้อยูไ่ดเ้ม่ือมนั
ลม้ลง คนท่ีเคยยกยอ่งเชิดชูในความตระหง่านของก่ิงกา้นสาขาของมนั จึงไดรู้้ความจริงวา่ส่ิงท่ีภายนอก
สวยงามนั้นแทท่ี้จริงภายในเน่า 

ในชีวติของพวกเราท่ีเป็นคริสเตียนก็เช่นกนั หากผูน้ าคริสเตียนพยายามท่ีจะอวดในส่ิงท่ี
ภายนอกโดยไม่ค  านึงถึงความบริสุทธ์ิและคุณธรรมในจิตใจจ าเพาะพระพกัตร์พระเจา้แลว้ สักวนัหน่ึง
การพิสูจน์ของพระเจา้จะเปิดเผยใหเ้ห็นถึงจิตใจและอุปนิสัยท่ีแทจ้ริงของเขา เหตุฉะนั้น ผูน้ าจะตอ้งมี
ชีวติท่ีบริสุทธ์ิ 

อาจารยเ์ปาโลไดใ้ห้เหตุผลอีกประการหน่ึงแก่ทิโมธีในเร่ืองการมีชีวิตท่ีบริสุทธ์ิวา่ “ใหทุ้กคน
ซ่ึงออกพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้หนัหนา้ไปเสียจากความอธรรม น่ีแหละในตึกใหญ่ทุกหลงัมิไดมี้
ภาชนะทองและเงินอยา่งเดียว แต่ยอ่มมีภาชนะดินดว้ย บา้งก็เป็นเคร่ืองส าหรับออกหนา้ออกตา เหตุ
ฉะนั้นถา้ผูใ้ดจะช าระตวัใหพ้น้จากส่ิงเหล่าน้ี เขาจะเป็นภาชนะท่ีออกหนา้ออกตา ซ่ึงคดัไวเ้หมาะท่ีจะ
ท าประโยชน์ และถูกเตรียมไวพ้ร้อมส าหรับการดีทุกอยา่ง” (พระธรรม 2 ทิโมธี 2:19-21) 

พระคมัภีร์ตอนน้ีช้ีใหเ้ห็นถึงความจริงซ่ึงเห็นไดช้ดัในบา้นของพวกเราทุกคน ภาชนะแต่ละ
อยา่งยอ่มใชใ้นงานและโอกาสต่างกนั ภาชนะไหนเหมาะส าหรับส่ิงใดก็ใชส่ิ้งนั้น บา้นของขา้พเจา้ มี
ภาชนะส าหรับใส่เศษอาหารและมีถว้ยของหวานอีกถว้ยหน่ึงต่างหาก และภรรยาของขา้พเจา้ไม่เคย
น าเอาทั้งสองอยา่งไปปนเปกนัเลย ความจริงง่าย ๆ ฝ่ายจิตวญิญาณก็คือวา่ คน ๆ หน่ึงอาจเลือกเอาเองได้
วา่ เขาจะเป็นภาชนะอยา่งไรในครอบครัวของพระเจา้ การท่ีจะเป็นภาชนะท่ีมีเกียรติหรือไม่นั้นข้ึนอยู่
กบัตวัเขาทั้งส้ิน และการท่ีพระเจา้จะทรงเลือกบุคคลใหป้ฏิบติัพระราชกิจแทนพระองคใ์นโลกน้ีนั้น 
พระองคท์รงถือเอาความประพฤติขั้นสุดทา้ยเป็นเกณฑ ์(ขอ้ 21) 
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กล่าวคือ ผูใ้ดท่ีช าระตวัใหพ้น้จากส่ิงท่ีน่าอปัยศ ผูน้ั้นจะเป็นภาชนะท่ีมีเกียรติยศ หลายปีมาแลว้ 
ลุงของภรรยาขา้พเจา้ไดม้อบชุดถว้ยแกว้เจียรนยัซ่ึงเป็นของเก่าแก่และสวยงามใหแ้ก่เราถว้ยแกว้เหล่าน้ี
กลายเป็นส่ิงท่ีเชิดหนา้ชูตาของเรา และเราจะใชเ้ฉพาะในโอกาสพิเศษจริง ๆ เท่านั้น สมมติวา่ ท่านไป
เยีย่มขา้พเจา้ท่ีบา้นและรู้สึกกระหาย ขา้พเจา้จะพาท่านเขา้ไปในครัวและเชิญท่านรินน ้าเยน็ด่ืมเอาเอง
ตามสบาย ขณะท่ีท่านเปิดตูเ้พื่อจะหยบิแกว้ ท่านจะเห็นวา่ แกว้เจียรนยัอนังดงามแต่ละใบเปรอะเป้ือน
เลอะเทอะไปหมด ท่ีโตะ๊ดา้นขวามือของท่าน ท่านไดเ้ห็นวา่มีเหยอืกเก่า ๆ แบบธรรมดาอยูใ่บหน่ึง แต่
สะอาดหมดจดเป็นประกายวาววบั ท่านจะเลือกใชใ้บไหนล่ะ? 

ค าตอบยอ่มเป็นท่ีรู้จกักนัอยูแ่ลว้ แต่อยา่งไรก็ตามท่านก็คงจะไม่รู้ดีไปกวา่พระเจา้หรอก 
พระองคก์ าลงัมองหาบุคคลซ่ึงมีชีวติท่ีสะอาดและบริสุทธ์ิ และผูท่ี้มีชีวติเช่นนั้นจะเป็น “ภาชนะท่ีออก
หนา้ออกตา ซ่ึงคดัไวแ้ลว้เหมาะท่ีจะท าประโยชน์ และถูกเตรียมไวพ้ร้อมส าหรับการดีทุกอยา่ง” 

ขอสังเกตค าวา่ “ซ่ึงคัดไว้แล้ว” ใหดี้ ค  า ๆ น้ีเป็นท่ีโตเ้ถียงกนัอยา่งกวา้งขวางในหมู่คริสเตียน 
แต่ทุกคนยอ่มจะเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ ความหมายพื้นฐานประการหน่ึงก็คือ “ถูกแยกไว้ต่างหาก” ขา้พเจา้
จะขอยกตวัอยา่งใหท้่านใหเ้ห็นจริง ๆ ขา้พเจา้มีเพื่อนคนหน่ึงซ่ึงเป็นขา้ราชการชั้นสัญญาบตัรใน
กองทพัเรือ เม่ือเขาข้ึนฝ่ังทีไรก็ตาม เขาจะไดรั้บอนุญาตใหใ้ชร้ถจ๊ีปคนัหน่ึงเป็นส่วนตวั  รถจ๊ิปคนัน้ีเขา
มีสิทธ์ิใชไ้ดทุ้กเม่ือ และเขาไดน้ าไปเก็บไวโ้ดยเฉพาะ บางคร้ังนายทหารบางคนตอ้งเดือดร้อนเพราะ
ตอ้งการจะใชร้ถจ๊ีปคนันั้นบา้ง แต่กลบัไม่ไดใ้ชเ้พราะรถจ๊ีปคนันั้นถูกแยกไวต่้างหากส าหรับผูเ้ดียว
เท่านั้น 

ผูน้ าซ่ึงมีชีวติท่ีถูกแยกไวต่้างหากส าหรับองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ยอ่มมีอิทธิพลต่อสังคมรอบตวัเขา 
พระเจา้ไดท้รงสัญญาวา่ จะทรงส าแดงพระองคแ์ก่ชาวโลกโดยผา่นทางชีวติของผูน้ าเช่นนั้น “เราจะท า
ใหเ้ป็นท่ีนบัถือ และพระเยโฮวาห์ตรัสวา่ พวกนานาประเทศจะไดรู้้วา่เราคือเยโฮวาห์ ขณะเม่ือเราท าตวั
เราใหเ้ป็นท่ีนบัถือในเจา้ต่อเขาทั้งหลาย” (เอเสเคียล 36:23) 

บ่อยคร้ังทีเดียวท่ีผูน้ าจะถูกถามและใหต้ดัสินวา่อะไรผดิอะไรถูก ผูถ้ามตอ้งการท่ีจะมีชีวติท่ี
บริสุทธ์ิ แต่เขายงัไม่ค่อยเขา้ใจถึงเร่ืองน้ี ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ไม่เพียงแต่จะไดจ้  าแนกแยกแยะไว้
โดยเฉพาะเท่านั้น หากแต่ยงัไดว้างหลกัเกณฑอ์นัเป็นอมตะไวอี้กดว้ย ซ่ึงหลกัเกณฑด์งักล่าวน้ีมีอยู ่ 4 
ประการท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงใชใ้นชีวิตของขา้พเจา้ 

หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดม้ารู้จกักบัพระเยซูคริสต ์ เพียงไม่นานขา้พเจา้ไดต้ระหนกัวา่ นิสัยและ
ความประพฤติบางอยา่งของขา้พเจา้ควรจะตอ้งถูกจ ากดัออกไป  ขา้พเจา้รู้วา่นิสัยและความประพฤติ
เช่นนั้นเป็นส่ิงท่ีผดิและไม่ไดเ้ป็นท่ีเทอดพระเกียรติแด่พระเจา้แต่มีบางส่ิงบางอยา่งท่ีขา้พเจา้ไม่ค่อย
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แน่ใจนกัวา่จะผิดหรือไม่ พระคมัภีร์ระบุไวโ้ดยเฉพาะเก่ียวกบัการสาบาน การลกัขโมย และการโกหก 
วา่เป็นส่ิงผดิ แต่ก็ยงัมีอีกหลายส่ิงหลายอยา่งซ่ึงพระคมัภีร์มิไดบ้่งบอกไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ผดิหรือถูก 

หลงัจากขา้พเจา้เร่ิมเกิดความสงสัยเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไม่นานนกั องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดป้ระทานขอ้
พระธรรมแก่ขา้พเจา้ 3 ขอ้ ซ่ึงไดช่้วยขา้พเจา้อยา่งมากตลอดเวลาหลายปี ขอ้พระธรรมเหล่านั้นมีหลกัท่ี
จะช่วยใหเ้ขา้ใจถึง “วธีิทีจ่ะรู้ว่าอะไรผดิอะไรชอบ” ขา้พเจา้เรียกหลกันั้นวา่ หลกั 6-8-10 เพราะวา่หลกั
ดงักล่าวปรากฏอยูใ่นพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 6 บทท่ี 8 บทท่ี 10 ดงัน้ี 

(1) พิจารณาวา่ ส่ิงนั้นเป็นประโยชน์หรือไม่ “ส่ิงสารพดัขา้พเจา้ท าไดไ้ม่มีใครหา้ม แต่มิใช่ทุก
ส่ิงท่ีสมควรขา้พเจา้จะท า ส่ิงสารพดัขา้พเจา้ท าไดไ้ม่มีใครหา้ม แต่วา่ขา้พเจา้ไม่ยอมอยูใ่ตอ้  านาจของส่ิง
ใดเลย” (พระธรรม 1 โครินธ์ 6:12) อาศยัขอ้พระธรรมดงักล่าวเป็นบรรทดัฐาน ขา้พเจา้อาจถามตวัเองวา่ 
ส่ิงนั้นเป็นประโยชน์หรือไม่ หรืออาจจะให้โทษแก่ตวัขา้พเจา้? มนัช่วยใหจิ้ตใจของขา้พเจา้แจ่มใสสด
ช่ืน หรือมนัจะท าใหค้วามคิดจิตใจของขา้พเจา้ถูกดึงดูดไปสู่ความผดิบาป? ค าถามดงักล่าวน้ีช่วยให้
ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ขา้พเจา้ควรจะดูภาพยนตร์ โทรทศัน์และหนงัสือ หรือนิตยสารบางประเภทหรือไม่ 
และอีกประการหน่ึง ส่ิงนั้น ๆ ช่วยใหจิ้ตวิญญาณของขา้พเจา้เจริญข้ึนหรือไม่? หรือกลบัจะเป็น
อุปสรรคขดัขวางมิให้จิตวิญญาณของขา้พเจา้เจริญข้ึน? 

(2) ส่ิงนั้น ๆ จะท าใหข้า้พเจา้ตกอยูใ่ตอ้  านาจหรือเป็นทาสของมนัหรือไม่? ขา้พเจา้สรุปไดจ้าก
ขอ้พระธรรมขอ้นั้น (พระธรรม 2 โครินธ์ 6:12)  วา่ส่ิงใดท่ีท าใหข้า้พเจา้ตกอยูใ่ตอ้  านาจของมนั 
กล่าวคือ ท าใหข้า้พเจา้ติดเป็นนิสัยจนเลิกไม่ได ้ ขา้พเจา้จะไม่ท าส่ิงนั้น ขา้พเจา้มีเพื่อนอยูห่ลายคนซ่ึง
เป็นทาสบุหร่ี เหลา้และยาเสพติด อาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าวไวว้า่ “ขา้พเจา้ไม่ยอมอยูใ่ตอ้  านาจของส่ิงใด
เลย” 

(3) ส่ิงนั้นเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นสะดุดหรือไม่? “และเม่ือท่านท าผดิเหล่านั้นต่อพวกพี่นอ้ง โดยท าร้าย
แก่ใจวนิิจฉยัผดิและชอบอนัอ่อนของเขา ดงันั้นท่านจึงไดก้ระท าผดิต่อพระคริสตด์ว้ยเหตุฉะนั้น ถา้
อาหารเป็นเหตุใหพ้ี่นอ้งของขา้พเจา้หลงผดิ ขา้พเจา้ก็จะไม่กินเน้ือสัตวต่์อไปเป็นนิตย ์เกรงวา่ขา้พเจา้จะ
ท าใหพ้ี่นอ้งหลงผดิไป” (พระธรรม 1 โครินธ์ 8:12-13) ขา้พเจา้ถามตวัเองวา่ การกระท าของขา้พเจา้ใน
ส่ิงน้ีจะท าใหผู้อ่ื้นสะดุดหรือหลงผดิหรือไม่ และนอกจากนั้นจะท าใหผู้ไ้ดเ้ห็นการกระท าของขา้พเจา้
เกิดความประทบัใจหรือไม่ การกระท านั้น ๆ จะเป็นเหตุใหผู้ท่ี้พบเห็นเกิดความสงสัยหรือฉงนสนเท่ห์ 
หรือยุง่ยากใจหรือไม่? 
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ไม่มีใครสามารถอยูต่วัคนเดียวได ้ การกระท าของขา้พเจา้ยอ่มมีคนรู้เห็นและบางคร้ังมีผู ้
ลอกเลียนแบบไปปฏิบติั และขา้พเจา้เป็นเพียงตวัอยา่งประการหน่ึงของคริสเตียนเช่นเดียวกบับางคน
เท่านั้น ดงันั้น เม่ือขา้พเจา้ตดัสินใจกระท าการอนัใด จึงตอ้งคิดถึงผูอ่ื้นดว้ย 

(4) ส่ิงนั้นเป็นการถวายเกียรติยศแด่พระเจา้หรือไม่? “เหตุฉะนั้น ถา้ท่านทั้งหลายจะกินจะด่ืมก็
ดี หรือจะท าประการใดก็ดี จงท าทุกส่ิงใหเ้ป็นท่ีถวายเกียรติยศแด่พระเจา้” (พระธรรม 1 โครินธ์ 10:31) 
พฤติกรรมท่ีขา้พเจา้ตั้งใจท าลงไปน้ีเป็นการถวายเกียรติยศแก่พระเจา้หรือไม่? พึงสังเกตดูค าถามแรกใน
หนงัสือ “ค าถาม-ค าตอบ” ของเวสมินสเตอร์ ใหดี้ ซ่ึงวา่ “อะไรคือเป้าหมายสูงสุดในชีวติมนุษย?์” 
ค  าตอบ : เป้าหมายสูงสุดในชีวติมนุษยก์็คือ การถวายเกียรติยศแด่พระเจา้และกระท าใหพ้ระองคท์รงพอ
พระทยัตลอดไป” ท่านและขา้พเจา้มีชีวติอยูเ่พื่อจะสรรเสริฐถวายเกียรติยศแด่พระองค ์ เหตุฉะนั้น
ขา้พเจา้จะตอ้งถามตวัเองวา่ การกระท าของขา้พเจา้น้ีจะเป็นท่ีถวายพระเกียรติแด่พระเจา้หรือไม่? 

ขอ้พระธรรมทั้ง 3 ตอนท่ีไดก้ล่าวมาแลว้น้ี ยนืหยดัตลอดมาทุกยคุทุกสมยั ขอ้พระธรรม
เหล่านั้นบรรจุไวด้ว้ยหลกัอนัมัน่คงถาวรซ่ึงพระเจา้ผูท้รงสัพพญัญูญาณและทรงความรักนิรันดร์เป็นผู ้
ประสิทธ์ิประสาทไว ้

อะไรอยูภ่ายในจิตใจถา้จะส่งผลออกมาเป็นการกระท า การแสดงออกภายนอกจะเป็นภาพ
สะทอ้นถึงจิตใจหรือชีวิตส่วนเล็ก ผูน้ าจ  าตอ้งด าเนินชีวติในทางอนัชอบธรรม อยา่งสม ่าเสมอใหเ้ป็นท่ี
ประจกัษแ์ก่ผูท่ี้ตนน าและจะตอ้งน าพระธรรม 1 ยอห์น 1:9 มาใชบ้่อย ๆ ดว้ย ซ่ึงวา่ “ถา้เราสารภาพ
ความผดิของเรา พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรมก็จะทรงโปรดยกโทษบาปของเรา และจะทรงช าระ
เราใหพ้น้จากอธรรมทั้งส้ิน” 

ความถ่อมใจ 

พฤติกรรมท่ีส าคญัยิง่อีกประการหน่ึงในการท่ีจะสังเกตรู้ถึงชีวติส่วนลึกของผูน้ าคือ ความถ่อม
ใจ ส่ิงท่ีท าใหพ้วกเราส่วนใหญ่เกิดความพึงพอใจก็คือ อ านาจและความมีอิทธิพล ซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวมาน้ี 
ดาเนียลไดรั้บมาแลว้ทั้งส้ิน ดาเนียลไดส้ร้างราชอาณาจกัรท่ีเขาครองอยูใ่หบ้งัเกิดความมัง่คัง่ ร ่ ารวยและ
เขาสามารถท่ีจะวางแผนการและออกค าสั่งในนามของกษตัริยไ์ด ้ แต่แมก้ระนั้นเขาก็ยงัคงเป็นผูรั้บใชท่ี้
ถ่อมใจของพระเจา้อยูเ่หมือนเดิม บ่อยคร้ังท่ีเขาสามารถจะอวดตวัได ้ แต่เขาก็พอใจท่ีจะมอบความ
ไวว้างใจและเกียรติยศทั้งส้ินแด่พระเจา้ 

“ดาเนียลก็ทูลตอบกษตัริยน์ั้นวา่ เร่ืองลึกลบัท่ีฝ่าพระบาทไดมี้รับสั่งถามนั้น แลว้นกัปราชญ์
หรือหมอดูหรือโหรหรือคนเล่นกลหาสามารถไขถวายฝ่าพระบาทไดไ้ม่ แต่ยงัมีพระเจา้อยูอ่งคห์น่ึงสถิต
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อยูใ่นสรวงสวรรคผ์ูท้รงส าแดงเร่ืองลึกลบัใหป้ระจกัษแ์จง้ได ้ และพระองคน์ั้นก็ทรงส าแดงการซ่ึงจะ
บงัเกิดข้ึนในภายหนา้ใหร้าชานะบูคดัเนซสัรู้ พระสุบินของฝ่าพระบาทและนิมิตซ่ึงผดุข้ึนในพระเศียร
เม่ือบรรทมอยูน่ั้นเป็นดงัน้ี ขา้แต่พระราชาฝ่าพระบาททรงประทบับนบรรจถรณ์ แลว้ทรงร าพึงวา่จะ
บงัเกิดอะไรข้ึนในอนาคต แลว้พระเจา้ก็ทรงส าแดงเร่ืองลึกลบันั้นใหป้ระจกัษแ์จง้แก่ฝ่าพระบาท ฝ่าย
ขา้พเจา้เร่ืองลึกลบัน้ีหาได ้ไขออกไดด้ว้ยสติปัญญาซ่ึงขา้พเจา้มีอยูเ่ป็นทุนมากกวา่มนุษยอ่ื์น ๆ ไม่ แต่ท่ี
ทรงดปรดก็ทรงพระประสงคจ์ะใหก้ษตัริยรู้์ความหมายของสุบินกบัทั้งจะไดท้ราบความคิดท่ีอยูใ่น
พระทยัของฝ่าพระบาท” (พระธรรมดาเนียล 2:27-30) 

จิตใจท่ีถ่อมลงเป็นเคร่ืองหมายส าคญัท่ีแสดงถึงความเป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงใชไ้ด ้ พระเจา้ทรง
ประสงคใ์หผู้รั้บใชข้องพระองคมี์ความถ่อมใจ “เราคือเยโฮวาห์ นามนีเ้ป็นนามของเรา และสง่าราศีของ
เรา เราจะไม่ยกให้แก่ผู้ใด หรือมิให้ค าสดุดีของเราไปตกอยู่แก่รูปแกะสลัก” เม่ือผูรั้บใชข้องพระองค์
เบ่ียงเบนไปจากทางดงักล่าวและเร่ิมภาคภูมิใจในตนเอง พระเจา้ก็จะทรงใชว้ถีิทางหน่ึง ท่ีจะท าใหเ้ขา
หนักลบัมาสู่ทางตรงและแคบของพระองค ์

เม่ือฤดูร้อนคราวหน่ึง ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสพิเศษไปดูงานดา้นการประกาศพระกิตติคุณแก่คน
ต่างถ่ิน ณ ท่ีนัน่ มิชชนันารีคนหน่ึงไดเ้ล่าเร่ืองท่ีน่าท่ึงใหข้า้พเจา้ฟังวา่ 

ดูเหมือนวา่ ขณะท่ีเขาเร่ิมตดัสินใจท างานในดา้นน้ี เขารู้สึกวา่ ตนเองเป็นของประทานของพระ
เจา้แก่โลกและแก่ประเทศท่ีเขาจะไป ก่อนเร่ิมงานเขาไดก้ะโครงการอยูใ่นใจวา่ “คอยดูเถอะเม่ือเราไป
ถึงท่ีนัน่ เราจะแสดงเร่ืองราวของพระเจา้แก่พวกเขาทนัที เราจะจดัระเบียบใหม่ทั้งหมด และจะท าให้
แผนงานต่าง ๆ สัมฤทธ์ิผลอยา่งแทจ้ริง” เม่ือเขาไปถึงจึงเร่ิมงานทนัที 

ผลปรากฏวา่ ท่าทีเช่นน้ีของเขาหาไดเ้ป็นท่ีช่ืนชอบใจแก่ผูร่้วมงานของเขาแต่อยา่งใดไม่ 
บรรดาเพื่อนร่วมงานไดม้องเห็นความอวดตวัของเขา และปลีกตวัไม่อยากจะร่วมงานดว้ย ท่ีร้ายท่ีสุดก็
คือ พระเจา้ทรงต าหนิในเร่ืองน้ีและไม่ทรงท าใหค้วามพยายามของเขาสัมฤทธ์ิผลอนัสมบูรณ์ ไม่มีสัก
ส่ิงเดียวท่ีใชไ้ดผ้ล แผนการท่ีเขาคิดฝันข้ึนทั้งส้ินกลบักลายเป็นธุลีไปหมด พระคมัภีร์กล่าววา่ “เหมือน
เช่นนั้นแหละ ท่านทั้งหลายท่ีมีอายอุ่อนกวา่จงฟังค าของผูป้กครอง อนัท่ีจริงใหค้นทั้งปวงคาดเอวไว้
ดว้ยความถ่อมใจ ในการปฏิบติัต่อกนัและกนั ดว้ยวา่พระเจา้ทรงต่อสู้คนเหล่านั้นท่ีถือตวั จองหอง แต่
พระองคป์ระทานพระคุณแก่คนทั้งหลายท่ีถ่อมใจลง เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงใตพ้ระหตัถ์
อนัทรงฤทธ์ิของพระเจา้ เพื่อพระองคจ์ะไดท้รงยกท่านข้ึนในเวลาอนัควร” (พระธรรม 1 เปโตร 5:5-6) 
พระเจา้ทรงต่อตา้นผูท่ี้หยิง่ยะโสและไม่ทรงอวยพระพรคนท่ีถือตวัจองหอง พระองคท์รงต่อสู้ท่านซ่ึง
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ท่านไม่สามารถจะเอาชนะได ้ ฉะนั้น จึงไม่จ  าเป็นตอ้งกล่าวเลยวา่ มิชชนันารีผูน้ั้นประสบกบัความ
ลม้เหลวอยา่งส้ินเชิง 

แต่อยา่งไรก็ตาม เร่ืองของมิชชนันารีผูน้ั้นจบลงดว้ยดีเขาไดเ้ห็นความบกพร่องของตนเอง  จึง
ไดส้ารภาพบาปและเร่ิมตน้ท่ีจะด าเนินชีวติกบัพระเจา้ดว้ยความถ่อมใจ และผลท่ีสุดชีวติของเขากลบั
เป็นพระพร “โอ บรรดาชน พระองคไ์ดท้รงแจง้ใหท้ราบวา่อะไรดี พระองคท์รงประสงคอ์ะไรจากท่าน
เล่านอกจากท าการยติุธรรม และรักความเมตตกรุณา และด าเนินชีวิตอยา่งสุภาพเคียงคู่กนัไปกบัพระ
เจา้ของท่าน” (พระธรรมมีคา 6:8) 

พระคมัภีร์หลายตอนไดก้ล่าวถึงเร่ืองความถ่อมใจ จะขอยกขอ้ส าคญั ๆ ดงัน้ี 
- สุภาษิต 6:16-17 “...มีถึงเจด็อยา่งท่ีพระองคท์รงสะอิดสะเอียน ตาหยิง่ยโส ล้ินพดูปด มือท่ี

ประหารคนท่ีไมมี่ ผดิให้โลหิตตก...” สังเกตดูใหดี้วา่ อะไรอยูใ่นอนัดบัแรก 
- พระธรรมสุภาษิต 8:13 “ความย  าเกรงพระเยโฮวาห์คือการชงัความชัว่ คือ ความเยอ่หยิ่ง ความ

ยะโส และการประพฤติชัว่ และปากพดูใหห้ลงผดินั้น เราเกลียดนกั” ดูดี ๆ ซิวา่อะไรส าคญัท่ีสุด 
เหตุไฉนพระเจา้จึงทรงต่อตา้นความหยิง่ยะโสอยา่งรุนแรงนกัเล่า? พระเจา้ทรงหา้มมิใหห้ยิง่

ยะโสเหมือนดงัเช่นหา้มมิให้กระท าบางส่ิงบางอยา่ง แต่เพียงเท่านั้นมิใช่หรือ? หาเป็นเช่นนั้นแต่อยา่งใด
ไม่ เม่ือพระเจา้ทรงพยายามท่ีจะแนะน าสั่งสอนใหเ้ราปฏิบติัตวัตามมาตรฐานของพระองคน์ั้น ก็เพื่อให้
เราไดรั้บผลประโยชน์มากท่ีสุดและมีชีวติสุขสบาย ทางท่ีจะน าไปสู่ชีวติท่ีสุขสบายอยา่งสมบูรณ์นั้นคือ 
เราจะตอ้งละความเห็นแก่ตวัและใชชี้วติเพื่อผูอ่ื้น ผูน้ าจะมีพระพรอยา่งเป่ียมลน้ไดก้็ดว้ยการท่ีเขา
ด าเนินชีวติดว้ยใจถ่อมเท่านั้น นอกจากน้ีไม่มีเลย ความเยอ่หยิง่อวดตวัเป็นเคร่ืองมือชั้นยอดชนิดหน่ึง
ของพญามาร ท่ีจะท าใหเ้ราเห็นแก่ตวัและมองไม่เห็นคนอ่ืน ๆ 

เม่ือท่านก าลงัคิดถึงความตอ้งการของตนเอง ท่านยอ่มไม่รับรู้ต่อความตอ้งการของบุคคลอ่ืน 
ท่านจะพบวา่ในชีวติของท่านนั้น จะมีแต่ก่อความเดือดร้อนล าบากใหแ้ก่ผูอ่ื้น ท่านไดก้ระท าผดิต่อผูอ่ื้น 
มีแต่จิกหวัใชเ้ขาและดูถูกเหยยีดหยามเขาเหล่านั้นซ่ึงบางทีก็ไดก้ระท าไปโดยไม่รู้ตวั ขา้พเจา้เคยสังเกต
เร่ืองน้ีในชีวิตของผูน้ า และเป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้าเม่ือไดเ้ห็นชีวติของเขาเหล่านั้นมีจิตวญิญาณท่ี “เจริญลง” 

ฟีลิปปี 2:3-4 “คือไม่ท าประการใดในทางทุ่มเถียงกนัหรืออวดดีไปเปล่า ๆ แต่ใหทุ้กคนมีใจ
ถ่อมลงถือวา่คนอ่ืนดีกวา่ตวั อยา่ใหต่้างคนต่างคิดแต่การงานของตนฝ่ายเดียว แต่ให้คิดถึงการงานของ
คนอ่ืน ๆ ดว้ย” 

ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัประการหน่ึงถึงผลของความเยอ่หยิง่ยะโส ซ่ึงค่อยๆ  กดักินชีวิตฝ่ายจิต
วญิญาณใหผ้พุงัไปทีละนอ้ย ๆ โดยไม่รู้ตวั อาจจะเป็นไดใ้นชีวติของอุซียา กษตัริยพ์ระองคห์น่ึงของชน
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ชาติยดูาย “เม่ือข้ึนเสวยราชยน์ั้น อุซียามีพระชนมายุไดสิ้บหกพรรษา ท่านไดค้รอบครองท่ีกรุง
เยรูซาเล็มหา้สิบสองปีฝ่ายมารดาของท่านช่ือยะคีละยาเป็นชาวกรุงเยรูซาเล็ม” (2 โครินธ์ 26:3) ใน
เบ้ืองแรกท่าทีในใจของท่านบริสุทธ์ิ “ท่านไดต้ั้งพระทยัแสวงหาพระเจา้ตลอดวนัเดือนของซะคาระยา ผู ้
มีความรู้ในนิมิตมาแต่พระเจา้ ท่านไดแ้สวงหาพระเยโฮวาห์นานเท่าไร พระเจา้ก็ทรงบนัดาลใหท้่านมี
ความเจริญนานเท่านนั้น” (ขอ้ 5) ท่านไดรั้บเกียรติยศช่ือเสียงและความส าเร็จ “พวกอาโมนไดน้ าเคร่ือง
บรรณาการมาถวายอุซียา ท่านมีช่ือเสียงเล่ืองลือไปจนถึงเขตแดนอายฆุปโตดว้ยท่านมีอ านาจทวข้ึีน” 
(ขอ้8) ท่านไดพ้ฒันาก าลงัทพัของท่านใหเ้ขม้แขง็เกรียงไกร และพระเจา้ไดท้รงอวยพระพรแก่ท่าน 

และแลว้ก็มาถึงจุดเร่ิมตน้แห่งความเส่ือมของท่าน “แต่เม่ือมีความเจริญตั้งไดม้ัน่คงแลว้ ท่านก็
มีใจหยิง่ท าการชัว่ ไดล่้วงละเมิดต่อพระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่าน ไดเ้ขา้ไปโบสถว์หิารของพระเยโฮ
วาห์ ประสงคจ์ะเผาเคร่ืองหลวงท่ีแท่นส าหรับเผาเคร่ืองหอม” (ขอ้ 16) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ ท่านไม่
สามารถด าเนินกิจการส่ิงใดไดผ้ลสมความมุ่งหวงั ท่านถูกความหยิง่ยโสครอบง าเสียแลว้ และพระเจา้
ทรงเฆ่ียนสอนดว้ยการใหท้่านป่วยเป็นโรคเร้ือนจนกระทั้งส้ินพระชนม ์

ผูน้ าจะตอ้งสามารถก าจดัขอบเขตและเช่ือมโยงจุดมุ่งหมายของตนใหไ้ด ้ และแลว้ก็จะตอ้ง
เลือกทางท่ีดีท่ีสุดในอนัท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ ความเยอ่หยิง่ยะโสเป็นศตัรูตวัส าคญัท่ียนืจงักา้
อยูต่รงทางแยก เม่ือบุคคลใดมีใจเป่ียมไปดว้ยความยะโสบุคคลนั้นจะมองไม่เห็นหนทางท่ีถูก ซ่ึงจะน า
เขาไปสู่ความมีเกียรติยศช่ือเสียงและความช่ืนชมโสมนสัอยา่งเหลือลน้ ความหยิง่ยะโสเป็นเหตุใหค้น
ตาบอด มองไม่เห็นหนทางท่ีดีท่ีสุด จิตใจของเขาปฏิเสธไม่ยอมเขา้ไปขอ้งเก่ียวในทางนั้น เขามองเห็น
แต่เพียงส่ิงท่ีความหยิง่ยะโสของเขาตอ้งการใหเ้ขาเห็น และผลท่ีตามมาก็คือความหายนะ 

กษตัริยน์ะบูคศัเนซรัประสบความหายนะเพราะเจา้ความหยิง่ยะโสตวัน้ีแหละ “แต่เม่ือพระทยั
ของพระราชาเหลิงข้ึน และจิตใจแขง็กระดา้งไปเพราะความจองหอง พระราชาก็ถูกถอดไปเสียจากพระ
ท่ีนัง่และสง่าราศีก็ถูกริบไปจากพระราชา (ดาเนียล 5:20) 

อีกแง่หน่ึง อิสยาห์เป็นตวัอยา่งใหเ้ห็นถึงลกัษณะของคนท่ีพระเจา้ทรงใช ้ “พระเยโฮวาห์ได้
ตรัสวา่ดงัน้ี ทอ้งฟ้าเป็นพระท่ีนัง่ของเรา และพิภพเป็นมา้รองเทา้ของเขา ถา้กระนั้นแลว้ เจา้จะสร้าง
บา้นเป็นรูปร่างอยา่งไหนใหเ้ราอยู ่ และท่ีทางอยา่งใดให้เป็นท่ีประทบัของเรา มือของเราไดส้ร้างส่ิง
สารพดัเหล่าน้ี และส่ิงสารพดัก็เป็นของ ๆ เรา พระเยโฮวาห์ยงัไดต้รัสต่อไปอีกวา่ ถึงกระนั้นเราก็เอาใจ
ใส่กบัมนุษยช์นิดน้ี คือคนท่ีถ่อมใจลงและมีจิตฟกช ้าและย  าเกรงต่อถอ้ยค าของเรา” (อิสยาห์ 66:1-2) 
ขา้พเจา้เคยไดย้นิบิลล่ี เกรแฮม เทศนาหลายคร้ังหลายหนวา่ ท่านไดถ้วายเกียรติยศทั้งส้ินแด่พระเจา้
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ส าหรับการทุกส่ิงทุกอยา่ง ซ่ึงพระเจา้จะทรงบนัดาลให้ส าเร็จโดยผา่นทางท่าน ท่านไดเ้นน้อยา่งหนกั
แน่นวา่ หากเม่ือใดท่านยืน่ตวัไปสัมผสักบัเกียรตินั้น เม่ือนั้นความพินาศจะมาสู่ท่าน 

ดว้ยเหตุน้ี ความหยิง่ยะโสโออ้วด จึงเป็นอนัตรายอยา่งยิง่ส าหรับผูน้ า มนัจะเข่นฆ่าคุณสมบติัท่ี
ดีของผูน้ าซ่ึงจะบงัเกิดผลถวายแด่พระเจา้ใหย้อ่ยยบัไป เพราะมนัท าใหเ้กิดโรคภายในจิตใจถึง 2 ชนิด 
ชนิดแรก คือ ความโง่ ความหยิง่ยะโสท าใหค้นมีทิฐิมานะและถือดีไม่ยอมรับฟังอะไรทั้งนั้น มนัท าให้
เขามองไม่เห็นความตอ้งการของตนเอง และเป็นเหตุใหเ้ขาลบหลู่ดูถูกค าแนะน าหรือค าปรึกษาท่ีดีของ
คนอ่ืน 

ตลอดพระคริสตธรรมคมัภีร์ พระเจา้ทรงช้ีให้เราเห็นถึงคุณค่าอนัใหญ่หลวงของค าปรึกษา “ท่ี
ไหนท่ีไร้การปรึกษา ความมุ่งหมายต่าง ๆ ยอ่มไม่เป็นท่ีจุใจ” (พระธรรมสุภาษิต 15:22) 

ค าปรึกษาฝ่ายวญิญาณจิตจะตอ้งเป็นค าปรึกษา ซ่ึงมีเร่ืองราวของพระเจา้เป็นส าคญั และดีท่ีสุด
ส าหรับราชอาณาจกัรของพระเจา้ หลายคนตอ้งการค าปรึกษาจากผูท่ี้เห็นพอ้งกบัตนเท่านั้นแต่มีบางคน
ก็รู้สึกผดิหวงั ถา้ไม่ไดรั้บค าแนะน าท่ีจุใจท่ีมีขอ้ขดัแยง้บา้ง ค าปรึกษานั้น แมผู้ใ้หจ้ะเป็นผูท่ี้รักท่านอยา่ง
แทจ้ริง และปรารถนาดีต่อท่านอยา่งท่ีสุดก็ตาม ก็อาจเป็นค าปรึกษาหรือค าแนะน าท่ีผดิพลาดอยา่ง
มหนัตไ์ดเ้หมือนกนั 

ขา้พเจา้เคยถกเถียงเร่ืองน้ีกบั จี. คริสเตียน วสิ มิชชัน่นารีอาวโุส ปัจจุบนัเป็นผูอ้  านวยการ
รายการวทิยคุริสเตียนท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลก ท่านไดบ้อกแก่ขา้พเจา้วา่ หากตวัท่านเองเช่ือค าปรึกษาของ
บรรดาเพื่อนฝงูและญาติของท่าน ท่านจะไม่มีโอกาสกา้วเขา้สู่งานรับใชพ้ระเจา้ในต่างประเทศไดเ้ลย 
คนเหล่านั้นเห็นวา่ ท่านก าลงัจะใชชี้วติไปในทางท่ีไร้ประโยชน์ พวกเขาต่างก็มีความรักและมีความ
ปรารถนาดีอยา่งท่ีสุดต่อท่านดว้ยกนันทั้งนั้น 

เม่ือผูน้ าจะใหป้รึกษาแก่ผูใ้ด ผูน้ าจะตอ้งค านึงถึงส่ิงเหล่าน้ีเสมอ และแมจ้ะรับค าปรึกษาจาก
ผูอ่ื้นก็เช่นกนั กล่าวคือเขาจะตอ้งรับฟังแต่อยา่เพิ่งคลอ้ยตามทนัที เขาจะตอ้งชัง่น ้าหนกัค าปรึกษาท่ี
ไดรั้บ โดยอาศยัความจริงในพระวจนะของพระเจา้เป็นหลกัและพิจารณาดว้ยวา่ ค  าปรึกษานั้นจะเป็น
ผลเสียต่อพระราชกิจของพระเจา้หรือไม่ จิตใจของผูน้ าจะตอ้งพร้อมท่ีจะรับค าแนะน าปรึกษาและตอ้ง
พร้อมท่ีจะใหค้  าปรึกษาแก่ผูอ่ื้นดว้ย “ท่ีไหนท่ีไม่มีผูมี้ปัญญา ประชาชนยอ่มลม้เสียไป แต่เม่ือมีท่ีปรึกษา
มากหลาย ท่ีนั้นก็ปลอดภยั” (พระธรรมสุภาษิต 11:14) 

โรคท่ีสองท่ีมีความหยิง่ยะโสก่อใหเ้กิดข้ึนแก่จิตใจก็คือ “ความไม่มั่นใจตนเอง” ผูน้  าท่ีเอาแต่
จบัตาอยูท่ี่ตนเอง ยอ่มจะมีความหวัน่ไหวต่อสายตาของผูอ่ื้น คือ คอยระแวงวา่ผูอ่ื้นจะคิดเช่นไรต่อเขา 
เขาจะประเมินค่าตวัเองอยูเ่สมอโดยถือเอามาตรฐานของผูอ่ื้นเป็นเกณฑ ์ พระวจนะของพระเจา้ย  ้าให้
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เห็นวา่ การกระท าเช่นน้ีเป็นการกระท าท่ีโง่เขลาและไร้ปัญญา “เพราะวา่เราไม่อาจเปรียบหรือเทียบตวั
เราเองกบัคนอ่ืน บางคนซ่ึงยกยอ่งตวัเขาเอง เพราะวา่เขาเอาตวัของเขาเองเป็นขนาดวดัซ่ึงกนัและกนั
และเอาตวัเขาเปรียบเทียบซ่ึงกนัและกนั เขาจึงเป็นคนขาดปัญญา” (พระธรรม 2 โครินธ์ 10:12) 

แทนท่ีเขาจะวางใจในความรู้อนัเป็นพระพรซ่ึงวา่ “พระเจา้ทรงโปรดใหทุ้กคนไดรั้บของ
ประทานตามท่ีพระองคท์รงชอบพระทยั” ผูน้  าซ่ึงไม่มีความมัน่ใจในตนเองกลบัวติกอยูเ่สมอวา่ ผูอ่ื้นจะ
คิดเช่นไรต่อเขา ส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองบัน่ทอนประสิทธิภาพในการท างานของเขา เน่ืองจากเขาไม่คิดถึง
จุดประสงคข์องงานท่ีเขาท าอีกต่อไปแลว้ เพื่อนร่วมงานของเขาแทนท่ีจะเป็นผูช่้วยเหลือกลบักลายเป็น
ผูขู้่เขญ็ไป 

ผลปรากฏวา่เขาอาจหนัไปใชว้ธีิการแบบ “สุดโต่ง” คือแบบ “ตึงเกินไป” โดยอาจจะพยายามท า
ใหผู้อ่ื้นเกิดความประทบัใจโดยวางแผนงานและโครงการใหญ่โตหวงัผลสุดยอดเพื่อ “อวดใหเ้ห็นถึง
ความสามารถของเขา” หรือมิฉะนั้นก็อาจจะใชว้ธีิอยูเ่ฉย ๆ ไม่ท าอะไรเลย แบบน้ีเรียกวา่หยอ่นเกินไป 
หากเขาลงมือด าเนินตามวธีิแรก แน่นอนการกระท าของเขายอ่มมาจากแรงกระตุน้ของเน้ือหนงัและ
โครงการนั้นจะตอ้งลม้เหลวอยา่งส้ินเชิง ขา้พเจา้เคยพบผูช้ายคนหน่ึงซ่ึงประสบความลม้เหลวอยา่งน่า
เศร้าสลดในเร่ืองเช่นน้ี ถา้จะเปรียบก็เหมือนกบัการมองดูโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยกัษ ์ ซ่ึงก าลงัผลิต
สินคา้อยา่งเตม็ขนาด ฝุ่ นปลิวฟุ้งตลบไปหมด เคร่ืองจกัรก าลงัท างานสุดเหวีย่ง คนงานก าลงัยุง่อยูก่บั
งานเตม็ท่ี แต่ไม่มีผลิตผลออกมาใหเ้ห็นเลยสักช้ินเดียว ความไม่มัน่ใจของผูน้ าชกัน าใหเ้ขา วุน่วายอยู่
ในกิจกรรม แต่กิจกรรมนั้นขาดพระพรของพระเจา้ 

“สุดโต่ง” อีกดา้นหน่ึงก็คือ “หย่อนเกินไป” ในลกัษณะน้ีเขายอ่มเกิดความรู้สึกหวัน่กลวัต่อ
ความลม้เหลว ซ่ึงจะท าใหเ้ขาไม่กลา้ตดัสินใจท าอะไรเลยแทนท่ีเขาจะยอมรับวา่ตวัเองอ่อนแอและตอ้ง
กระท าโดยอาศยัความเช่ือ เขากลบัไม่เอาอะไรสักอยา่ง อคัรสาวกเปาโลเองก็ยอมรับและตระหนกัใน
ความอ่อนแอของท่าน แต่ท่านก็ไดพ้บวา่ ความอ่อนแอเป็นของมีค่าในการท างานเพื่อพระคริสต ์ เม่ือ
ท่านไดมี้ทศันคติต่อความอ่อนแอของท่านอยา่งถูกตอ้ง “เร่ืองหนามนั้นขา้พเจา้ไดอ้ธิษฐานวงิวอนต่อ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรัสกบัขา้พเจา้วา่ “ความกรุณาของเรามีพอส าหรับเจา้แลว้ เพราะโดยความอ่อนแอ
ของเจา้ ฤทธ์ิเดชของเราจึงปรากฏมีข้ึนเตม็ขนาด” เหตุฉะนั้นขา้พเจา้จึงภูมิใจในความอ่อนแอของ
ขา้พเจา้” (พระธรรม 2 โครินธ์ 12:8-9) จิตใจท่ีอ่อนสุภาพในชีวติของผูน้ าเป็นพลงัท่ีมีอ านาจยิง่ในพระ
หตัถอ์นัทรงฤทธ์ิของพระเจา้ 

ผูน้ าจะด ารงความมีจิตใจท่ีอ่อนสุภาพจ าเพาะพระพกัตร์พระเจา้ไวไ้ดอ้ยา่งไร? แน่นอนยอ่มมี
องคป์ระกอบหลายประการดว้ยกนั แต่มีอยูป่ระการหน่ึงท่ีเด่นชดัท่ีสุด คือการท่ีบุคคลใดจะด าเนินชีวิต
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ดว้ยความอ่อนสุภาพจ าเพาะพระพกัตร์พระเจา้ไดบุ้คคลผูน้ั้นจะตอ้งด าเนินชีวิตดว้ย การสรรเสริญพระ
เจ้า อยา่งแทจ้ริงในสวรรคส์ัตวท์ั้งส่ีซ่ึงอยูล่อ้มรอบพระบลัลงักข์องพระเจา้เปล่งเสียง “สาธุ สาธุ สาธุ แด่
พระองคผ์ูท้รงเป็นพระเจา้ผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิทุกประการ” (พระธรรมววิรณ์ 4:8) หากผูน้ ามีจิตใจท่ีเตม็ไป
ดว้ยการสรรเสริญ เขาจะส านึกถึงความผดิบาปและความอ่อนแอของตวัเอง แต่ความส านึกไดเ้ช่นนั้น
มิใช่เป็นแบบขอไปทีซ่ึงขาดความจริงใจ แต่จะเกิดจากจิตใจท่ีเตม็ไปดว้ยความสรรเสริญแด่พระเจา้ใน
ความบริสุทธ์ิและในมหิทธิฤทธ์ิของพระองคซ่ึ์งในบางคร้ังเป็นเหตุใหพ้ระเจา้ทรงสามารถหนุนน าเขา
ใหก้ลบัสู่ความเช่ือ และมีความมัน่ใจในพระสัญญาของพระองค ์ “ขา้พเจา้กระท าทุกส่ิงไดโ้ดยพระเยซู
คริสต ์ผูท้รงชูก าลงัขา้พเจา้” (พระธรรมฟีลิปปี 4:13) 

ความเช่ือ 

ลกัษณะอนัส าคญัยิง่ประการท่ีสามในชีวติส่วนลึกของผูน้ าก็คือ ความเช่ือ พระคริสตธรรม
คมัภีร์กล่าววา่ “แต่ถา้ไม่มีความเช่ือแลว้จะเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้ก็หามิได ้ เพราะวา่ผูท่ี้มาหาพระเจา้
ตอ้งเช่ือวา่พระองคท์รงพระชนมอ์ยู ่ และตอ้งเช่ือวา่พระองคเ์ป็นผูป้ระทานบ าเหน็จใหแ้ก่ทุกคนท่ีปลง
ใจแสวงหาพระองค”์ (พระธรรมฮีบรู 11:6) บ่อยคร้ังทีเดียวท่ีเราไดย้นิวา่พระเจา้ทรงแสวงหาความเช่ือ
เยีย่งเด็ก ๆ ในสาวกของพระองค ์ แต่อะไรล่ะคือความเช่ือเช่นนั้น? มีอะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกนั? เราจะ
พิจารณากนัในส่ีแง่ 

ประการแรก ความเช่ือหมายความวา่ เราเช่ือวา่พระเจา้จดัเตรียมไวใ้ห ้ “พระเจา้ของขา้พเจา้
จะประทาสส่ิงสารพดัตามท่ีพวกท่านตอ้งการนั้นจากทรัพยอ์นัรุ่งเรืองของพระองคใ์นพระเยซูคริสต”์ 
(พระธรรมฟีลิปปี 4:19) ขา้พเจา้เร่ิมงานรับใชพ้ระเจา้คร้ังแรกท่ีเมืองพิตซ์เบอร์ก ตอนแรกท่ีขา้พเจา้ไป
ถึงท่ีนัน่ ขา้พเจา้มีเส้ือเช๊ิตเพียงตวัเดียว ส่ิงอ่ืน ๆ แทบจะไม่มีอะไรเลย การเงินก็ฝืดเคือง ของใชจ้  าเป็นก็
ยงัขาดอยู ่

ในฐานะท่ีขา้พเจา้ท างานรับใชพ้ระเจา้ ฉะนั้นบา้นขา้พเจา้ตอ้งเปิดรับแขกอยูเ่สมอ แต่
หอ้งรับแขกของขา้พเจา้ไม่มีอะไรเลย นอกจากเกา้อ้ีนวมยาวริมหนา้ต่างตวัเดียวเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีภรรยา
ของขา้พเจา้และขา้พเจา้พร้อมกบัเพื่อนอีกคนช่ือเคน สมิท เป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้เช่นกนั จึงตกลงใจท่ี
จะอธิษฐานทูลขอส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับหอ้งรับแขกจากพระเจา้เราขอโตะ๊รับแขก 2 ตวั โตะ๊อาหาร 1 ตวั 
และเกา้อ้ี 

วนัรุ่งข้ึนมีเสียงกร่ิงโทรศพัทด์งัข้ึน ผูท่ี้โทรศพัทม์าเป็นชาย ขอพดูกบัเคน สมิท มิชชนันารี
หนุ่ม ซ่ึงร่วมอธิษฐานกบัขา้พเจา้และภรรยา ชายคนนั้นพดูวา่ “อาจารยส์มิท ครับ อาจารยจ์ะจ าผมได้
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หรือเปล่าก็ไม่ทราบ แต่วนันั้นท่านไดเ้ป็นพยานแก่ผมท่ีในเมืองน่ะ อาจารยค์รับ ขณะน้ีผมก าลงัจะ
เดินทางไปอยูท่ี่ บพัฟาโล นิวยอร์ค เพราะผมไดง้านช้ินใหม่ท่ีนัน่ ผมก าลงัเตรียมช าระสะสางเคร่ือง
เรือนของผม แต่ก็มีอยูบ่างช้ินท่ีผมไม่อยากจะทิ้งขวา้งเสีย และผมก็คิดวา่ท่านอาจจะใชม้นัไดบ้า้ง ท่าน
ตอ้งการโตะ๊รับแขกคู่หน่ึง โตะ๊อาหารตวัหน่ึง และเกา้อ้ีรับแขกอีกสักชุดหน่ึงไหมครับ? 

เคนลดหูโทรศพัทล์งดว้ยความตะลึงงนั แลว้ก็ยกข้ึนตอบชายคนนั้นวา่ เขายนิดีรับของเหล่านั้น
ไวทุ้กอยา่ง เราจึงจดัแจงวา่จา้งรถบรรทุกไปขนของ และในบ่ายวนันั้น ห้องรับแขกของเราก็เตม็ไปดว้ย
เคร่ืองตกแต่ง 

เราอาศยัอยูใ่นตอนเหนือของเมือง และยากท่ีจะไปยงัมหาวทิยาลยัฟากตะวนัออก ขา้พเจา้ใช้
เวลาวนัละ 8 ชัว่โมง ในการเป็นพยานแก่นกัศึกษาในมหาวทิยาลยั และจ าเป็นจะตอ้งมีรถยนตใ์ช้
ส่วนตวัสักคนัหน่ึง นกัศึกษาหนุ่มผูห้น่ึงไดร่้วมอธิษฐานกบัขา้พเจา้เป็นประจ าทุกเขา้วนัพุธตั้งแต่ตีหา้
เป็นตน้ไป ทุกคร้ังเราจะอธิษฐานเก่ียวกบัชีวติและการท างานรับใชพ้ระเจา้ของเรา มีอยูเ่ชา้วนัหน่ึงเรา
ไดอ้ธิษฐานเป็นพิเศษขอใหพ้ระเจา้ทรงโปรดจดัหารถยนตท่ี์ขา้พเจา้จะใชเ้ป็นพาหนะมายงัมหาวทิยาลยั 

ในคืนวนัพุธต่อมา มีเสียงกร่ิงโทรศพัทด์งัข้ึน ผูท่ี้โทรมาเป็นสตรี เธอเป็นสมาชิกท่ีคริสตจกัร
แห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นผูส้อนวรีวารศึกษาระดบัผูใ้หญ่ เธอโทรมาบอกวา่สมาชิกในชั้นเรียนของเธอผูห้น่ึงได้
ซ้ือรถคนัใหม่ คร้ันจะเอารถคนัเก่าไปแลกเปล่ียนก็ไดร้าคานอ้ยเกินไป จึงอยากจะยกคนัเก่านั้นให้แก่ผูท่ี้
ตอ้งการใชจ้ริง ๆ คนในชั้นเรียนเคยไดย้นิวา่ ขา้พเจา้ก าลงัท างานท่ีมหาวทิยาลยั และคาดวา่ขา้พเจา้คง
ตอ้งการจะมีรถยนตไ์วใ้ชส้ักคนัหน่ึง ขา้พเจา้ไดต้อบให้เธอทราบวา่ ขา้พเจา้ขอบอกความจริงวา่ ขา้พเจา้
ก าลงัอธิษฐานท่ีจะไดร้ถยนตอ์ยูพ่อดีทีเดียว 

เธอตอบวา่ “พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของท่านแลว้” 
ไม่เพียงแต่เราจะไดรั้บรถยนตเ์ท่านั้น เรายงัไดรั้บเงินอีกจ านวนหน่ึงเป็นค่าซ่อมเคร่ืองยนต ์ ค่า

ประกนัรถ และนอกจากนั้นยงัไดรั้บเงินค่าน ้ามนัรถอีก 1,000 บาทดว้ย 
เน่ืองจากขา้พเจา้ไดย้า้ยจากเวสตโ์คสทม์ายงัเมืองพิตซ์เบอร์ก และในไม่ชา้ก็พบวา่ เส้ือผา้เคร่ือง

แต่งกายของขา้พเจา้ดูออกจะไม่ค่อยเหมือนนกัศึกษาท่ีน่ี พวกนกัศึกษาสวมชุดสีเทาเขม้ติดกระดุมแถว
เดียว สวมเนคไทสีเทาสลบัด า รองเทา้ถุงเทา้ด า ทุกคืนวนัจนัทร์เรารับประทานอาหารร่วมกนัตามบา้น
ของนกัศึกษาคริสเตียน เสร็จแลว้ก็เทศนา ขา้พเจา้ไดลุ้กข้ึนยนืท่ามกลางกลุ่มนกัศึกษาซ่ึงลว้นแต่อยูใ่น
ชุดคล ้า ซ่ึงดู ๆ แลว้คลา้ยกบัตวัประหลาดโผล่ข้ึนมา เพราะขา้พเจา้สวมชุดเขียวอ่อนติดกระดุมสองแถว
สวมแนคไทสลบัสีฉูดฉาด และสวมรองเทา้ถุงเทา้เหลืองดงันั้นขา้พเจา้จึงเร่ิมตน้อธิษฐานเก่ียวกบัเคร่ือง
แต่งตวัของขา้พเจา้ เพียงชัว่เวลาไม่ถึงสัปดาห์พระเจา้ไดท้รงจดัหาชุดสีคล ้าท่ีขา้พเจา้ใส่ไดพ้อดีมาให ้
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สัปดาห์ต่อมาขา้พเจา้กบั เคน สมิทไดไ้ปช่วยจดับา้นใหห้ญิงชราผูห้น่ึงซ่ึงเป็นสมาชิกคริสตจกัรของเขา 
เม่ือเราท างานเสร็จและก าลงัจะเดินออกจากบา้น เธอไดย้ดัถุงกระดาษใบหน่ึงใส่มือขา้พเจา้ ระหวา่งทาง
ขา้พเจา้ไดแ้กะถุงใบนั้นออกดูจึงรู้วา่เป็นรองเทา้สีด าซ่ึงขา้พเจา้สวมไดพ้อดิบพอดี 

ส่ิงท่ีขา้พเจา้จ  าเป็นจะตอ้งมีอีกอยา่งหน่ึงคือ นาฬิกาขอ้มือ นาฬิกาเรือนเก่าของขา้พเจา้ถูกพวก
เด็กท าแตกในคราวท่ีขา้พเจา้จดัประชุมศึกษาพระคมัภีร์ภาคฤดูร้อนในเมืองบา้นเกิดของขา้พเจา้เพราะ
เหตุท่ีขา้พเจา้ไม่มีนาฬิกาน่ีเอง ขา้พเจา้จึงมกัผดินดับ่อย ๆ และรู้วา่ส่ิงน้ีเป็นการไม่ถวายเกียรติยศแด่พระ
เจา้ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไดอ้ธิษฐาน 

คืนวนันั้น ขา้พเจา้ไดรั้บเชิญใหไ้ปพดูใน “ชั้นเรียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ค ่าวนัเสาร์” ซ่ึง ดร.
โคแนลด์ จี บาร์นเฮาส์ เป็นผูจ้ดัข้ึน ในคืนวนัพุธต่อมา นกัเรียนในชั้นเรียนนั้นคนหน่ึงไดม้าหาขา้พเจา้
และน าของขวญัไปให้เป็นการสมนาคุณ ของขวญักล่องนั้นมีขนาดเท่ากบัคู่มือพระคมัภีร์ขนาดจ๋ิวซ่ึง
ขา้พเจา้ไดรั้บไวด้ว้ยความยนิดี แต่เม่ือขา้พเจา้เปิดกล่องออกดูก็พบวา่ไม่ใช่เป็นคู่มือเสียแลว้ แต่กลบัเป็น
นาฬิกาขอ้มือโอเมกา้แบบอตัโนมติัเหมือนเรือนเก่าของขา้พเจา้ พระเจา้ไดท้รงแสดงแก่ขา้พเจา้ซ่ึงเป็น
ผูน้ าคริสเตียนท่ีอ่อนอาวุโสในต่างเมือง หลายคร้ังหลายหนวา่ พระองคท์รงพร้อม ทรงเตม็ใจและทรง
สามารถท่ีจะหาส่ิงท่ีจ  าเป็นใหแ้ก่ขา้พเจา้เสมอ 

ความเช่ือยงัหมายความถึง เราเช่ือวา่ส่ิงท่ีเรากระท าเพื่อพระเจา้นั้นจะจ าเริญข้ึน เป็น “ดุจตน้ไม้
ท่ีปลูกไวริ้มธารน ้า ซ่ึงเกิดผลตามฤดูกาล ใบก็ไม่รู้เห่ียวแหง้ และบรรดากิจการท่ีเขากระท านั้นก็จ  าเริญ
ข้ึน” (ดูสดุดี 1:3) ทรัพยส์มบติัฝ่ายโลกน้ีเป็นเหมือนกระแสน ้าท่ีไหลไป ริมฝ่ังมีดอกไมป่้าข้ึนสะพร่ัง 
แต่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ภรรยาของขา้พเจา้เธอชอบดอกไมบ้า้นมากกวา่ เธอจะมีความสุขและภูมิใจ
มากเม่ือไดร้ดน ้าพรวนดินใส่ปุ๋ยและระมดัระวงัรักษามนั เธอไม่เคยตะเกียกตะกายลงไปในล าหว้ยเพื่อ
ดูแลดอกไมป่้านั้น เช่นเดียวกนั พระคมัภีร์สอนวา่ เรามิใช่พนัธ์ุไมป่้าซ่ึงข้ึนระเกะระกะอยูไ่ปทัว่ แต่เรา
เป็นพนัธ์ไมท่ี้ถูกเลือกสรรแลว้ ท่ีพระเจา้เป็นผูป้ลูกไว ้เราอยูภ่ายใตก้ารปกปักรักษาของพระองค ์

ผูเ้ขียนพระธรรมสดุดีไดย้  ้าถึงความจริงดงักล่าวน้ี “พระองคไ์ม่ทรงให้เทา้ของท่านพลาดพลั้ง
ไป พระองคผ์ูท้รงบ ารุงท่านไวจ้ะไม่ทรงเคล้ิมไป จงดูเถอะ ผูท่ี้ทรงรักษาพวกอิสราเอลไวน้ั้นจะไม่ทรง
เคล้ิมหรือม่อยหลบัไป พระเยโฮวาห์ผูท้รงบ ารุงรักษาท่านไว ้ พระเยโฮวาห์เป็นร่มเงาอยูมื่อขวาของ
ท่าน” 

เม่ือเร็ว ๆ น้ี ขา้พเจา้ไดอ่้านพบเหตุการณ์ตอนหน่ึงในชีวติของกปัตนัเรือเดินทะเลผูมี้ช่ือเสียง
คนหน่ึง กล่าวถึงตอนท่ีกปัตนัผูน้ี้ไดแ้ล่นเรือฝ่าคล่ืนลมพายใุนมหาสมุทรแอตแลนติค จากเมืองลิเวอร์
พลูไปยงัรัฐนิวยอร์ค ตอ้งผจญกบัคล่ือนลูกมหิมา ลมพายพุดักลา้และเรือถูกกระแทกกระทั้นอยา่งหนกั 
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คนโดยสารในเรือต่างอกสั่นขวญัแขวนไปตาม ๆ กนั ต่างคน ต่างก็ลนลานหาทางช่วยชีวติ
ตนเอง บุตรสาวอาย ุ 8 ขวบของกปัตนัก็ร่วมกนัในเรือล านั้นดว้ย ขณะนั้นเธอก าลงันอนหลบัอยูเ่ม่ือได้
ยนิเสียงเอะอะเอด็ตะโรจึงตกใจต่ืน แลว้ถามผูค้นวา่เกิดอะไรข้ึนหรือ ก็ไดรั้บค าตอบวา่เกิดพายแุละเรือ
ก าลงัจะล่ม 

เธอถามวา่ “คุณพอ่ของหนูอยูบ่นดาดฟ้าหรือเปล่าคะ?” 
พวกเขายนืยนัวา่อยู ่เธอยิม้และเอนศีรษะลงนอนแลว้ก็หลบัผลอยไปเลย 
น่ีแหละคือความเช่ือเยีย่งเด็กนอ้ย ท่ีพระเจา้ทรงพอพระทยั พระองคท์รงให้ค  ามัน่สัญญาแก่เรา

วา่ พระองคท์รงคุม้ครองรักษาชีวติของเรา ซ่ึงพระองคไ์ม่เคยเคล้ิมหรือม่อยหลบัไป 
นอกจากน้ี ความเช่ือยงัหมายถึง เราเช่ือวา่พระเจา้ทรงเป็นผูเ้ท่ียงธรรม สมควรท่ีเราจะไวว้างใจ

อยา่งสมบูรณ์เตม็เป่ียมขา้พเจา้เคยเห็นตวัอยา่งในบุตรคนเล็กสุดของขา้พเจา้ แกโตเกินท่ีจะเล่น
รถจกัรยานคนัเล็กของแก จึงอยากจะไดค้นัใหญ่กวา่นั้น ขา้พเจา้จึงพาแกไปท่ีร้านขายจกัรยานและเลือก
ดูจนทัว่ทุกคนั แกไม่ไดอ้อดออ้นแลยแมแ้ต่นอ้ยจะเอาคนัน้ีคนันั้น เม่ือขา้พเจา้ถามวา่อยากไดค้นัไหน 
แกตอบวา่ “คุณพอ่คิดวา่คนัไหนดีท่ีสุด ผมก็เอาคนันั้นแหละครับ” 

“ขา้แต่พระเยโฮวาห์ พระองคส์ัตยซ่ื์อ และขอ้พิพากษาของพระองคย์ติุธรรม และโดยความสัตย์
ซ่ือแท ้ ๆ” (สดุดี 119:137-138) พระเจา้ไม่เคยทรงกระท าผดิพลาดเลยแมส้ักส่ิงเดียวส่ิงท่ีพระองคท์รง
เช้ือเชิญใหเ้ราเช่ือและปฏิบติันั้นลว้นแต่ถูกตอ้งทั้งนั้น พระวจนะของพระองคน่์าเช่ือถือท่ีสุด ส่ิงท่ี
พระองคท์รงตดัสินพระทยั ท่ีซ่ึงพระองคท์รงน าไปและถอ้ยค าท่ีพระองคต์รัสออกมาลว้นถูกตอ้งทั้งส้ิน 
พระสัญญาของพระองคแ์น่นอน น ้าพระทยัของพระองคดี์เลิศ ยอมรับไดแ้ละสมบูรณ์แบบ 

นอกจากการไวว้างใจในพระสัญญา ในการคุม้ครองและในความเท่ียงธรรมของพระเจา้แลว้ 
เรายงัอาจมองเห็นรัศมีภาพประการอ่ืนจากพระลกัษณะของพระองคแ์ละน ามาสัมพนัธ์กบัความเช่ือได้
นั้นก็คือ “ฤทธ์ิอ านาจของพระเจ้า” 

ในฤดูร้อนท่ีผา่นมา ขา้พเจา้ไดใ้คร่ครวญถึงเร่ืองของบิดากบับุตรท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรมมาระ
โกบทท่ี 9 พระเยซูไดเ้สด็จลงมาจากภูเขาท่ีพระกายของพระองคเ์ปล่ียนแปลงไป “พร้อมกบัสาวกสาม
คนเพื่อมาหาสาวกคนอ่ืน ๆ ซ่ึงอยูใ่นสภาพท่ีขาดความเช่ือและก าลงัถูกพวกอาลษัณ์ซกัไซไ้ล่เลียงอยู ่ ผู ้
เป็นบิดาไดพ้าบุตรชายของตนมาหาสาวกคนอ่ืน ๆ เพื่อขอใหช่้วยเหลือ แต่สาวกเหล่านั้นไม่สามารถ
ช่วยแกไ้ขอะไรใหดี้ข้ึนได ้ พระเยซูคริสตต์รัสถามผูเ้ป็นบิดาวา่ เด็กมีอาการเช่นนั้นตั้งแต่เม่ือใด บิดา
ตอบวา่ “ตั้งแต่เป็นเด็ก ๆ มา” (ขอ้ 21) และไดก้ล่าวต่อไปอีกวา่ “และผกี็ท  าใหเ้ด็กตกในไฟและในน ้า
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บ่อย ๆ หมายจะฆ่าเสียใหต้าย แต่ถา้พระองคส์ามารถช่วยได ้ ขอพระองคโ์ปรดกรุณาเถิด” (ขอ้ 22) 
ขอใหส้ังเกตค าวา่ช่วยได้ใหดี้ บิดาของเด็กอาจไดรั้บความช่วยเหลือจากพระองคใ์นทุกกรณี 

แต่พระเยซูตอบวา่ “ถา้ช่วยได”้ น่ะหรือ ใครเช่ือก็ท าใหไ้ดทุ้กส่ิง” 
ค าตอบของพระองคเ์ป็นท่ีฉงนสนเท่ห์ จึงท าใหบิ้ดาของเด็กนั้นกล่าววา่ “ถ้าพระองค์สามารถ

ช่วยได้” พระเยซูทรงตอบวา่ “ใครเช่ือก็ท าให้ได้” ปัญหาไม่ไดอ้ยูท่ี่วา่พระเยซูทรงสามารถกระท าอะไร
ไดบ้า้ง หรือทรงสามารถกระท าไดเ้พียงใดแต่ปัญหาอยูท่ี่วา่ เราเช่ือแค่ไหน ดงัท่ีพระเยซูไดท้รงบอกแก่
ชายคนตาบอด 2 คน ในอีกวาระหน่ึง “ใหเ้ป็นไปตามความเช่ือของเจา้เถิด” (พระธรรมมทัธิว 9:29) 

ชีวติส่วนลึกของผูน้ าจะเป็นเคร่ืองสร้างสรรคต์วัเขา หรือมิฉะนั้นก็จะท าลายตวัเขาเอง ถา้เขา
ละเลยเพิกเฉยต่อการปลูกฝังความบริสุทธ์ิ ความอ่อนนอ้มถ่อมตน และความเช่ือ เขาจะตกอยูใ่นความ
ยุง่ยากสับสนอนัใหญ่หลวง ตรงกนัขา้ม หากผูใ้ดท าตวัใหเ้ป็นบุคคลท่ีพระเจา้พึงประสงคแ์ลว้ พระองค์
ก็จะทรงคอยคุม้ครองและช่วยเหลือเขาอยา่งเตม็ท่ี เพราะพระองค ์ “ทอดพระเนตรไปทัว่พิภพโลกเพื่อ
จะส าแดงวา่ พระองคท์รงฤทธานุภาพสถิตอยูก่บัคนทั้งปวงท่ีมีใจซ่ือสัตยสุ์จริตต่อพระองค”์ และโดย
พระคุณของพระเจา้ ท่านสามารถเป็นบุคคลเช่นนั้นได ้
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บทที ่4 ท่าทกีารแสดงออกของผู้น าต่อผู้อืน่ 

ตามท่ีไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ในบทก่อนแลว้วา่ การแสดงออกและความส าเร็จของผูน้ าคริสเตียน 
ข้ึนอยูก่บัชีวติส่วนลึกของเขาเป็นส่วนใหญ่ ผูท่ี้เอาแต่ได ้หยิง่ยะโส เกียจคร้าน หรือหนา้ไหวห้ลงัหลอก
ไม่สมควรท่ีจะเป็นผูน้ าคนอ่ืน ท่าทีทีผู้่น าแสดงต่อผู้อืน่ 

อคัรสาวกเปาโลกล่าววา่ “แต่เป้าแห่งพระบญัชานั้นก็คือ ใหมี้ความรักซ่ึงบงัเกิดแต่ใจอนั
บริสุทธ์ิ และแต่ใจวนิิจฉยัผดิและชอบอนัดี และแต่ความเช่ืออนัแท”้ (พระธรรม 1 ทิโมธี 1:5) เป้าหมาย
สุดยอดของค าสั่งสอนทั้งส้ินของท่านก็คือ ใหมี้ความรักต่อผูอ่ื้น ใหมี้จิตส านึกท่ีชอบในตน และมีความ
เช่ืออนัแทจ้ริงในพระเจา้ น่ีแหละเป็นพื้นฐานของชีวิตท่ีเป่ียมสุข คือใหพ้ระเจา้เป็นท่ีหน่ึง ผูอ่ื้นเป็นท่ี
สอง และตนเองเป็นท่ีสาม 

ขอใหม้าพิจารณากนัถึงท่าทีในจิตใจอนัเป็นส่วนส าคญัท่ีจะเพิ่มพนูความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ า
กบัผูต้ามไดอ้ยา่งมากท่ีสุด 

มีความปรารถนาอย่างจริงใจทีจ่ะรับใช้ผู้อืน่ 

พระเยซูทรงสรุปเป้าหมายเบ้ืองตน้ในชีวติของพระองคไ์วว้า่ “บุตรมนุษยมิ์ไดม้าเพื่อจะใหเ้ขา
ปรนนิบติั แต่ท่านมาเพื่อปรนนิบติัเขา และประทานชีวติของท่านใหเ้ป็นค่าไถ่คนเป็นอนัมากดว้ย” 
พระองคท์รงอยูก่ลางเราในฐานะผูรั้บใช ้(ดูลูกา 22:27) 

ปัจจุบนัน้ี ยอ่มเป็นไปไม่ไดท่ี้เราจะรับใชอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยการน าเอาสัตวบ์ูชาไปยงัเนินเขา 
จุดไฟเผาและถวายแด่พระองค ์ การรับใชพ้ระเจา้นั้นเราตอ้งรับใชผู้อ่ื้นเหมือนดงัท่ีพระเยซูไดท้รง
กระท าแลว้ ผูน้  าตอ้งวางชีวิตของตนลงบนแท่นบูชา เพื่อใหไ้ดรั้บการช าระดว้ยเปลวไฟแห่งความรัก
ของพระเจา้ในการปรนนิบติัรับใชผู้อ่ื้น “คือวา่เพราะพระองคไ์ดท้รงยอมสละชีวติของพระองคล์งเพื่อ
เราทั้งหลาย และเราทั้งหลายควรจะสละชีวติของเราลงเพื่อพวกพี่นอ้ง” (พระธรรม 1 ยอห์น 3:16) 

แน่นอนท่ีสุด ท่าทีเช่นน้ี ยอ่มตรงกนัขา้มกบัท่าทีของผูน้ าในวงราชการหรือธุรกิจต่าง ๆ จะเห็น
ไดว้า่ ตามสถานท่ีราชการหรือบริษทัหา้งร้าน ต่าง ๆ นั้น บนแผน่ดินแสดงรายช่ือบุคคลจะปรากฏวา่ช่ือ
ของผูน้ าอยูบ่นสุดแลว้ลดหลัน่ลงมาตามล าดบั และส่วนใหญ่แลว้ ผูน้  าและผูท่ี้มีต าแหน่งสูงตอ้งการให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นลูกมือของตน 

พระเยซูคริสต ์ พระองคเ์องทรงเป็นผูน้ าแต่หาไดป้ฏิบติัพระองคเ์ยีย่งผูน้ าทั้งหลายไม่ พระองค์
ทรงบอกสาวกของพระองคว์า่ “ท่านทั้งหลายรู้อยูว่า่ผูค้รอบครองของชาวต่างประเทศยอ่มกดข่ีบงัคบั
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บญัชาเขาและผูใ้หญ่ทั้งหลายก็เอาอ านาจเขา้ข่ม แต่ในพวกท่านหาเป็นอยา่งนั้นไม่ ถา้ผูใ้ดใคร่จะไดเ้ป็น
ใหญ่ก็ใหผู้น้ั้นเป็นผูป้รนนิบติัท่านทั้งหลาย ถา้ผูใ้ดใคร่จะไดเ้ป็นเอกเป็นตน้ก็ใหผู้น้ั้นเป็นทาสของพวก
ท่าน แมว้า่บุตรมนุษยก์็ดี มิไดม้าเพื่อให้เขาปรนนิบติั แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบติัเขา และประทานชีวติ
ของท่านใหเ้ป็นค่าไถ่คนเป็นอนัมาก” (พระธรรมมทัธิว 20:25-28) 

ค าสอนส่วนใหญ่ของพระเยซูคริสต ์ เป็นค าสอนท่ีกลบัตาลปัตร และเป็นท่ีแปลกหูของคนใน
สมยันั้น ค าสอนของพระองคเ์ก่ียวกบัความเป็นผูน้ า เปรียบเสมือนมีเสียงเรียกใหเ้ราไต่เตา้ข้ึนไปสู่จุด
สุดยอด พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ การน าคือการปรนนิบติัรับใชใ้นชีวติคริสเตียนของเรา ในหลาย
ชัว่ขณะท่ีเรามีจิตใจเบิกบาน เราส านึกถึงความจริงขอ้น้ีและปฏิบติัตามดว้ยความละมุนละไม แต่เม่ือ
ปัญหาเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัเรามกัจะไม่ค่อยไดป้ฏิบติัเช่นนั้น ส่วนใหญ่เราชอบใหค้นอ่ืนบริการเรา 
เช่น ยกน ้าเยน็มาบริการให้ แต่พอตอ้งบริการคนอ่ืนบา้งก็มกัจะไม่พอใจและบ่นกระปอดกระแปด ท่าน
เคยขดัรองเทา้หรือลา้งเทา้ให้คนอ่ืนโดยไม่พดูอะไรสักค าเลยไหม? ! 

เยน็วนัหน่ึง ขา้พเจา้กบัภรรยาไดจ้ดัเล้ียงอาหารปลาแก่เด็กหนุ่มราว 20 คน เด็กหนุ่มบางคนเป็น
ผูไ้ปจบัปลาในทะเลสาบมาไดป้ระมาณ 40 ตวั ตวังาม ๆ ทั้งนั้น เราตบทา้ยดว้ยไอศครีมท าเอง ซ่ึง
หลงัจากท่ีอ่ิมหน าส าราญดีแลว้ เด็กหนุ่มคนหน่ึงไดเ้สนอวา่พวกเขาจะช่วยกนัลา้งถว้ยชามและภาชนะ
ต่าง ๆ ทั้งหมด นบัวา่เป็นความคิดท่ีน่ายกยอ่งชมเชยอยา่งยิ่ง 

ขณะท่ีเด็กหนุ่มเหล่านั้นช่วยกนัคนละไมค้นละมือในการจดัโตะ๊เกา้อ้ีให้เรียบร้อย ท าความ
สะอาดพื้น ลา้งถว้ยชามจอกไอศครีมอยูน่ั้น ขา้พเจา้ไดม้องเห็นส่ิงหน่ึงซ่ึงไม่อยากเช่ือวา่จะเป็นเช่นนั้น
ได ้กล่าวคือ เด็กหนุ่มคนท่ีกินมากท่ีสุดและรู้สึกวา่จะสนุกสนานกวา่เพื่อนนั้น ไดลุ้กข้ึนจากเกา้อ้ีของเขา 
เดินไปท่ีหนา้ต่างและยนืหลบอยูต่รงบงัตา ใช่แน่ เขายนืหลบอยูต่รงบงัตาพอพวกพอ้งเขาท างานกนั
เสร็จเรียบร้อยแลว้ เขาจึงค่อย ๆ ยอ่งออกมานัง่ท่ีเดิม และท าทีเป็นอ่านหนงัสือพิมพ ์ ขอใหจ้  าค าตรัส
ของพระเยซูคริสตไ์วใ้หดี้วา่ “เราอยูท่่ามกลางท่านทั้งหลายเหมือนผูรั้บใช”้ (พระธรรมลูกา 22:27) เด็ก
หนุ่มผูน้ี้ไดห้ลบเล่ียงค าสอนขอ้น้ีเสียส้ิน 

มีทีว่่างเสมอส าหรับผู้ทีย่นิดีรับใช้ผู้อืน่ แม้เนือ้ทีใ่นล าแสงสปอร์ทไลท์สามารถจุคนได้จ ากดั แต่
กย็งัมีทีว่่างอกีมากในเงามืดส าหรับบุคคลที่ปรารถนาจะรับใช้ผู้อืน่ 

สะเตฟาโนเป็นบุคคลท่ีเป่ียมลน้ดว้ยความเช่ือและอ านาจผูท่ี้เป็นปฏิปักษต่์อพระคริสตไ์ม่
สามารถต่อตา้นถอ้ยค าท่ีกอปรดว้ยสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธ์ิของเขาได ้ เขามีความเขา้ใจพระ
วจนะของพระเจา้อยา่งยอดเยี่ยม และมีความกลา้ท่ีจะเทศนาประกาศพระวจนะนั้นอยา่งกระจ่างชดั มีอยู่
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วนัหน่ึงบรรดาสาวกไดม้าหาเขาและถามวา่ เขาจะยนิดีจดัอาหารเล้ียงพวกแม่หมา้ยชาวกรีกซ่ึง อด ๆ 
อยาก ๆ ไหม?  

สะเตฟาโนอาจจะตอบวา่ “จะใหผ้มเป็นคนจดัเล้ียงอาหารหรือครับ? พวกคุณเห็นทีจะมองขา้ม
สติปัญญา อ านาจ ความเช่ือ และความสามารถในการเทศนาของผมไปเสียแลว้กระมงั ใชค้นอ่ืนไปยนืท่ี
ในเงามืด ใหป้รนนิบติัรับใชเ้ถิด ผมแน่ใจวา่ คุณคงจะเห็นผมเหมาะท่ีจะยนืตรงกลางเวทีท่ามกลางไฟ
ฉายสปอร์ทไลทม์ากกวา่” 

แต่เปล่าเลย ขอบคุณพระเจา้ สะเตฟาโนหาไดแ้สดงออกเช่นนั้น เขาเตม็ใจอยา่งยิง่ท่ีจะเป็นผูรั้บ
ใชร่้วมกบัคนอ่ืน ๆ อีก 6 คน ขา้พเจา้แน่ใจวา่ น่ีเป็นเหตุผลประการส าคญัท่ีท าใหเ้ขาไดย้นือยูใ่นล าแสง
สปอร์ทไลทข์องพระเจา้ตลอดชัว่ยคุสมยั มีบุคคลเพียงคนเดียวท่ีเป็นคนแรกท่ีไดรั้บทุกขท์รมานในการ
เจริญรอยตามพระคริสต ์และสะเตฟาโนไดเ้ป็นผูน้ั้นแลว้ ไม่มีผูใ้ดอาจแทนท่ีเขาไดอี้กแลว้ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ การข้ึนสูงคือการลงต ่า “ผูใ้ดท่ีเป็นใหญ่ในพวกท่าน ผูน้ั้นยอ่ม
ตอ้งปรนนิบติัท่านทั้งหลายผูใ้ดจะยกตวัข้ึน ผูน้ั้นคงจะถูกเหยยีดลง ผูใ้ดถ่อมตวัลง ผูน้ั้นคงจะถูกยกข้ึน” 
(พระธรรมมทัธิว 23:11-12) 

ความรู้สึกไวต่อการรับรู้ความต้องการของผู้อื่น 

ท่าทีประการท่ีสอง ผูน้ าควรจะตอ้งผูอ่ื้นก็คือ การมีความรู้สึกไวต่อการรับรู้ความตอ้งการของ
ผูอ่ื้น องคพ์ระเยซุคริสตท์รงเป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดส าหรับเรา พึงสังเกตดูการแสดงออกของพระองคต่์อ
ความตอ้งการของผูค้นใหดี้ “คราวนั้นประชาชนมาประชุมกนัมากมายอีก และไม่มีอาหารกิน พระเยซู
จึงเรียกเหล่าสาวกตรัสแก่เขาวา่ เรามีใจเมตตาคนเหล่าน้ี เพราะเขาคา้งอยูก่บัเราไดส้ามวนัแลว้ และท่ี
บา้นเขาจึงไม่มีอาหารกิน ถา้เราจะให้เขากลบัไปบา้นเม่ือยงัอดอาหารอยู ่ เขาจะหิวโหยอิดโรยตามทาง 
เพราะวา่บางคนมาแต่ไกล” (พระธรรมมาระโก 8:1-3) 

พระเยซูทรงทราบวา่ คนเราจะอดอาหารไดน้านเท่าไร พระองคไ์ดท้รงเคยอดอาหารมาแลว้เป็น
เวลาถึง 40 วนั 40 คืน ในถ่ินถุรกนัดาร แต่พระองคก์็ไดท้อดพระเนตรส ารวจคนเหล่านั้นแลว้สั่งใหพ้วก
เขาชุมนุมอยูต่่อไป พระองคอ์าจกล่าวกบัเหล่าสาวกวา่ “อยา่เอ่ยปากพดูถึงเร่ืองความหิวโหยกบัฉนัเลย 
ฉนัรู้ดีวา่ความหิวโหยคืออะไร ฉนัเคยอดอาหารมาแลว้ถึง 40 วนัและคนเหล่าน้ีเพิ่งจะออกมาท่ีน่ีเพียง 3 
วนัเท่านั้น บอกใหเ้ขาเลิกบ่นเถอะ เราเพิ่งจะเร่ิมชุมนุมกนัเท่านั้น” แต่พระองคห์าไดก้ระท าเช่นนั้นแต่
อยา่งใด 
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น่ีคือความล้มเหลวทีม่ักเกดิขึน้ในหมู่บุคคลผู้เป็นผู้น าพวกเขาประเมินค่าความสามารถของ
ตนเองและคิดว่าคนอืน่คงจะเห็นเช่นน้ันด้วย แต่นัน่ไม่ใช่วถีิทางท่ีถูกตอ้ง คริสเตียนท่ีสัตยซ่ื์อเป็น
จ านวนมาก ท่ีมีจิตใจอ่อนนอ้มต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะจ ากดัความสามารถของตน เขาตอ้งการจะกา้วไป
ขา้งหนา้อยา่งแผว่เบาและค่อยเป็นค่อยไป ผูน้ าท่ีสามารถด าเนินงานใหป้ระสบผลส าเร็จดว้ยดีเหนือคน
อ่ืน ๆ นั้น คือ ผูท่ี้อธิษฐานและอ่านพระคมัภีร์อยา่งขะมกัเขมน้กวา่ผูอ่ื้น 

เหตุฉะนั้น ผูน้ าจะตอ้งมีความรู้สึกไวต่อความตอ้งการของผูอ่ื้นและคอยตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของเขาดว้ยความเห็นอกเห็นใจ ส่ิงหน่ึงท่ีเขาจะตอ้งเหนือส่ิงอ่ืนใดก็คือ พยายามรับรู้และเขา้
ใจความตอ้งการของแต่ละบุคคลใหดี้ 

วนัหน่ึงเม่ือปีท่ีแลว้ บุตรของขา้พเจา้กลบัจากโรงเรียนขา้พเจา้ไดเ้ล่าใหแ้กฟังถึงการท างานต่าง 
ๆ ของขา้พเจา้ในวนันั้น เม่ือขา้พเจา้เล่าจบ บุตรของขา้พเจา้ก็เร่ิมเล่าเร่ืองของแกใหข้า้พเจา้ฟังบา้ง แกได้
สาธยายวา่ แกรักครูของแกมาก ขา้พเจา้จึงถามวา่ท าไมถึงรักล่ะ 

แกใหเ้หตุผล “คุณพอ่ครับ ผมรักคุณครูเพราะคุณครูท่านรู้จกัช่ือผมครับ” แปลกจริง ๆ การท่ี
คนเราจะรักใครสักคนหน่ึงนั้นไม่ไดข้ึ้นกบัความสามารถหรือภูมิหลงัของบุคคลแต่อยา่งใดเลย บุตรของ
ขา้พเจา้ไม่ไดเ้อ่ยถึงวา่ ครูคนนั้นเป็นคนพดูเก่งหรือเป็นคนเรียบร้อย เป็นคนสุภาพหรือหยาบคาย 
เพียงแต่ครูคนนั้นรู้จกัช่ือของแกเท่านั้น แกก็รักเสียแลว้ 

แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รัสแก่ขา้พเจา้ทางเหตุการณ์นั้นวา่ ความตอ้งการของบุคคลคือตอ้งการ
ใหผู้อ่ื้นรู้จกัตน นอกจากน้ีแลว้ ผูน้  าท่ีดีจะตอ้งพยายามเขา้ใจบุคคลใหม้ากข้ึน ซ่ึงจะเป็นทางเดียวท่ี
สามารถชกัน าไปในทางท่ีดี หรือในทางท่ีมีความหมายท่ีสุด 

พระวจนะของพระเจา้สอนถึงเร่ืองน้ีไวอ้ยา่งชดัแจง้วา่ เราตอ้งปฏิบติัต่อบุคคลตามอุปนิสัยใจ
คอของแต่ละคนซ่ึงไม่เหมือนกนั “ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย เราวงิวอนพวกท่านใหก้ล่าวเตือนสติคนท่ี
เกะกะ ใหห้นุนน ้าใจผูท่ี้ทอ้ใจ ใหชู้ก าลงัคนท่ีอ่อนก าลงั และใหมี้จิตใจท่ีอดเอาเบาสู้แก่คนทั้งปวง” 
(พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5:14)  

พระคมัภีร์ตอนน้ีไดแ้สดงให้เห็นถึงบุคคล 3 จ าพวก จ าพวกแรกไดแ้ก่ ผูท่ี้ตอ้งการให้จบัเขา้อยู่
ในระเบียบ คือคนท่ีเกะกะ  

คนเล้ียงแกะตอ้งใชเ้วลาอยูก่บัฝงูแกะตลอดทั้งวนั ในการดูแลฝงูแกะท่ีโง่เง่าไม่ใหท้  าร้ายกนัเอง
หรือหลงฝงูไป ท่านคงจะเขา้ใจถึงความเป็นผูน้ าในขอ้น้ีไดดี้ “พระองคท์รงเลือกดาวดิมาเป็นผูรั้บใช้
ของพระองค ์ แลว้ทรงน าท่านมาจากคอกแกะ ไดท้รงน าดาวดิมาเสียจากการดูแลฝงูแกะท่ีมีลูก เพื่อให้
มาเป็นผูอ้ภิบาลพงศพ์นัธ์ุของยาโคบ ซ่ึงเป็นพลไพร่ของพระเจา้ คืออิสราเอลมรดกของพระเจา้ ท่านจึง
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ไดอ้ภิบาลเขาไวด้ว้ยใจสุจริต และไดน้ าเขาดว้ยฝีมืออนัช านิช านาญของท่าน” (พระธรรมสดุดี 78:70-
72) 

น่าจะเห็นไดว้า่ “คนเกะกะ” อาจจะรวมไปถึงคนท่ีเม่ือประสบปัญหาหรืออุปสรรคก็ตอ้งการท่ี
จะเหวีย่งหรือปัดเสียใหพ้น้ ๆ ไป เขาสามารถจะเผชิญกบัปัญหาหรืออุปสรรคนั้น ๆ ได ้แต่เขาเห็นวา่ไม่
เผชิญดีกวา่ บางทีอาจเป็นเพราะถูกใครบางคนขดัขวางก็เลยมว้นเส่ือกลบับา้นไปเสียเลย แน่นอนทีเดียว
ส่ิงเหล่าน้ีคือปฏิกิริยาของผูท่ี้ยงัไม่สมบูรณ์ในความเช่ืออยา่งเตม็ท่ี เขายงัเป็น “เด็กในความเช่ือ” เขายงั
ตอ้งการการช่วยเหลือ และผูน้ าก็ตอ้งเขม้งวดกวดขนัเขาอยา่งใกลชิ้ด ผูน้ าจะตอ้งอธิษฐานเผื่อเขาอยา่ง
จริงใจและดว้ยความอดทนท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้

กลุ่มท่ีสองไดแ้ก่ พวกท่ีมีอารมณ์หวัน่ไหวง่าย หรือจะเรียกวา่คนใจอ่อน ข้ีขลาดตาขาวก็วา่ได ้
คนพวกน้ีกลวัแมก้ระทัง่เงาตวัเอง พวกน้ีตอ้งการให้น าไปยงัจุดท่ีเขาสามารถจะยา่งกา้วไปสู่ความเช่ือที
ละกา้วจนกระทัง่ถึงความมีประสบการณ์อยา่งลึกซ้ึงในการไวว้างใจในพระเจา้ 

ทางท่ีจะช่วยเหลือคนพวกน้ีไดอ้ยา่งมากท่ีสุดคือ การไดย้นิไดฟั้งค าพยานของคนอ่ืน ซ่ึงแสดง
ถึงความไวว้างใจพระเจา้ในชีวติของเขา พระเจา้ทรงสามารถใชค้  าพยานเหล่าน้ีสร้างความกลา้ใหแ้ก่คน
ข้ีขลาดได ้

ในการประชุมศึกษาพระคมัภีร์ส าหรับสตรีซ่ึงจดัข้ึนในเมืองขา้พเจา้ ครูผูส้อนพระคมัภีร์เป็นผู ้
ท่ีด าเนินชีวติกบัพระเจา้มาเป็นเวลานานหลายปี และค าพยานอนัแจ่มจรัสและความเช่ืออนัด่ืมด ่าของเธอ
เป็นแรงบนัดาลใจแก่ผูอ่ื้นรวมทั้งขา้พเจา้ดว้ย ชั้นเรียนของเธอไดข้ยายเพิ่มข้ึนอยา่งมาก และมีสตรีหลาย
คนยนืยนัวา่เพราะครูคนน้ีแท ้ๆ ท่ีท าใหพ้วกเธอกลา้ “ออกจากเปลือกหอย” 

สตรีท่ีไดรั้บการอบรมในชั้นนั้น หลายคนมีความมัน่ใจในการเป็นพยาน และอีกหลายคนกลา้
ยนืหยดัเพื่อความชอบธรรมและความจริง แมก้ารยนืหยดันั้นจะเป็นการท่ีไม่น่าช่ืนชมส าหรับผูอ่ื้น
ผลลพัธ์ก็คือ คนเป็นอนัมากไดพ้บพระผูช่้วยใหร้อดทางชีวติของสตรีเหล่านั้น ครูคนนั้นไดใ้หก้ าลงัใจ
แก่ “คนใจอ่อน” อยา่งแทจ้ริง 

ผูน้ าคริสเตียนคนหน่ึงในเมืองหลวงของประเทศเรา ชีวติของเขามีพระพรอนัใหญ่หลวงของ
พระเจา้ ทุกวนัน้ีชายหญิงจ านวนมากซ่ึงไดรั้บการฝึกฝนจากบุคคลผูน้ี้ก าลงัรับใชพ้ระเจา้อยูใ่นทุกส่วน
ของโลก พลงัประการหน่ึงของเขาก็คือ ความสามารถท่ีจะจูงใจบุคคลใหย้อมสละเพื่อพระเจา้ 

ความสามารถของเขาไม่ใช่อยูท่ี่เขาพดูเก่ง แต่อยูท่ี่ส่ิงท่ีเขามีชีวติของเขา เงินของเขา ทุกส่ิงทุก
อยา่งท่ีเขามีอยูแ่ละเป็นอยูเ่ขามอบไวแ้ด่พระเจา้ เขาเป็นท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผอ่ยา่งยากท่ีจะหาผูใ้ด
เสมอเหมือน หลายคนเคยเล่าใหข้า้พเจา้ฟังวา่พวกเขาไดพ้บความสุขอนัเกิดแต่การให ้ ก็เน่ืองดว้ย
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ตวัอยา่งในชีวิตของผูน้ าคนน้ี ก่อนท่ีพวกเขาจะไดพ้บกบัผูน้ าคนท่ีกล่าวน้ี พวกเขาไม่กลา้ถวายทรัพย ์
พวกเขามีความลงัเลใจท่ีจะหยอดเหรียญลงในกล่องถวายทรัพย ์ แต่หลงัจากไดเ้ห็นชีวติของผูน้ าคนนั้น 
ทุกวนัน้ีจึงท าใหชี้วิตของเขามีแต่การใหแ้ละความเอ้ือเฟ้ือเจือจาน เม่ือเกิดความจ าเป็นข้ึนเป็นพิเศษ เขา
ก็จะยิง่ไวว้างใจพระเจา้มากข้ึนและท าใหไ้ดรั้บประสบการณ์ในความช่ืนชมยนิดีอนัเกิดแต่การให้ 

พึงจ าไวว้า่ “การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิง่กว่าการรับ” (พระธรรมกิจการ 20:35) เช่ือไหมวา่ 
คนท่ีมีความขลาด ลงัเลสงสัยในการถวายไดก้ลายเป็นคนท่ีมีความกลา้ และพบความสุขอนัเกิดแต่การ
ใหแ้ลว้ เป็นไปไดอ้ยา่งไรหรือ? คร้ังหน่ึง “คนใจอ่อน” ไดรั้บการกระตุน้จากการด าเนินชีวติของชายผู ้
หน่ึง ชีวติของชายผูน้ั้นกระตุน้พวกเขา ท าใหพ้วกเขาเกิดก าลงัใจและสามารถเปล่ียนพวกเขาไดใ้นท่ีสุด 

บุคคลกลุ่มสุดทา้ยก็เห็นจะไดแ้ก่พวกท่ีเรียกวา่ “คนอ่อนก าลัง” ขา้พเจา้เช่ือวา่ ค  า ๆ น้ีคง
หมายถึงคริสเตียนท่ีถูกความผดิบาปท าใหอ่้อนเปล้ียไป ค าสั่งก็คือ “จงช่วยคนท่ีอ่อนก าลัง” คนจ าพวกน้ี
ก็เหมือนกนั เป็นบุคคลท่ีตอ้งการความช่วยเหลือเป็นส่วนตวั อยา่งสม ่าเสมอและดว้ยความเอาใจใส่เป็น
พิเศษ บ่อยคร้ังทีเดียวท่ีคนพวกน้ีไดรั้บการช่วยเหลือโดยการไดมี้โอกาสระบายถึงความอ่อนแอของตน
กบัผูซ่ึ้งเขาไวใ้จ และรู้วา่จะรักษาค าพดูของเขาไวเ้ป็นความลบั ท่านคงจะตอ้งตกใจมาก หากมิไดย้นิ
ผูน้ าของท่านน าเอาเร่ืองท่ีท่านระบายใหฟั้งมาบอกเล่าแก่คนหมู่มาก แมใ้นการบอกเล่านั้นจะไดมี้การ
เปล่ียนแปลงช่ือเสียงเพื่อปิดบงัความผดิก็ตามที 

ความจริงท่ีวา่ คริสเตียนมกัจะรีรอในการท่ีจะต่อสู้กบัความผดิบาปซ่ึงกดักร่อนชีวิตฝ่ายจิต
วญิญาณของเขาใหท้รุดโทรมลงไปนั้น หาใช่เป็นเคร่ืองช้ีชดัวา่ เขาไร้ประโยชน์ส าหรับพระเจา้แลว้ไม่ 
ผูก่้อตั้งคณะเนวเิกเตอร์มกัจะพดูอยูเ่สมอ ๆ ถึงการท่ีเขาไดต่้อสู้กบัอบายมุขเม่ือคร้ังยงัเป็นคริสเตียน
ใหม่ ๆ เขาตั้งใจจะเลิกท าบาป แต่จนแลว้จนเล่าก็ยงัอดไม่ได ้ ในท่ีสุด โดยค าอธิษฐานดว้ยใจร้อนรน 
ดว้ยความรัก และความอดทนของครูสอนรววีารศึกษาท่านหน่ึง สามารถเอาชนะนิสัยชัว่ของเขาไดโ้ดย
การช่วยเหลือของพระเจา้ 

ชายผูห้น่ึงซ่ึงเป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงใชเ้ขาไดอ้ยา่งใหญ่หลวงทุกวนัน้ี ในตอนท่ีเป็นคริสเตียนใหม่ 
ๆ นั้น เขาตอ้งประสบกบัความอึดอดัใจเป็นอนัมากเน่ืองจากเขาเป็นคนติดเหลา้ ก่อนท่ีเขาจะกลบัใจมา
เช่ือเป็นคริสเตียนนั้น เขาท่องเท่ียวไปตามบาร์ต่าง ๆ ในลอสแอลเจลิสคือละหลายแห่ง พอรุ่งข้ึนเชา้ก็
รู้สึกปวดศีรษะราวกบัสมองจะระเบิดทีเดียว และยงัมีอาการหนา้มือตามมาอีกดว้ย เขากลบัใจหนัมาเช่ือ
พระคริสต ์โดยการน าของคริสเตียนกลุ่มหน่ึงในเมือง พาซาเดน่า ต่อจากนั้นไดเ้ขา้ร่วมในการศึกษาพระ
คมัภีร์และอธิษฐานกบัคริสเตียนกลุ่มนั้น แต่ในบางคร้ังเขาก็ยงัพา่ยแพต่้อวสิัย “เน้ือหนงั” เดิมของเขา
และแอบไปด่ืมเหลา้ตามบาร์อีกแมจ้ะไม่มากเหมือนเก่าก็ตาม 
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การใชชี้วติแบบหนา้ไหวห้ลงัหลอกเช่นน้ี ท าใหเ้ขาเกิดความหวัน่เกรงวา่จะถูกคริสเตียนกลุ่ม
นั้นพบเขา้และไม่ยอมตอ้นรับเขาเขา้ร่วมกลุ่มดว้ย อยา่งไรก็ตาม ผูน้ าคริสเตียนก็ไดรู้้ถึงพฤติการณ์ของ
เขาแลว้ แต่ก็ไม่ไดแ้พร่งพรายอะไร ยงัคงพบปะติดต่อกบัเขาเพื่ออธิษฐานและศึกษาพระคมัภีร์ร่วมกนั
อยูเ่สมอ นบัวา่ผูน้ าคนนั้นไดป้ฏิบติัตามค าสั่งของพระคมัภีร์ท่ีวา่ “จงช่วยคนท่ีอ่อนก าลัง” อยา่งแทจ้ริง 
เด๋ียวน้ี เขาผูน้ั้นไดก้ลายมาเป็นผูน้ าซ่ึงไดรั้บการเคารพนบัถือในหมู่คริสเตียนทัว่ไป ชายคนท่ีไดช่้วยเขา
นั้นนบัไดว้า่เป็นผูท่ี้มีความสังเกตดี และมีความรู้สึกต่อการรับรู้ความตอ้งการของผูอ่ื้น 

ท่านควรจะรู้ความตอ้งการของผูท่ี้ท่านน า ท่านควรจะรู้วา่ ผูใ้ดท่ีตอ้งการใหท้่านเอา “ไฟแยง
ก้น” จึงจะวิง่ ทั้งจะตอ้งรู้วา่ผูใ้ดท่ีตอ้งการใหท้่านช่วยเหน่ียวร้ังไว ้ บางคนมีความสามารถมากและ
ตอ้งการท างานอยา่งแขง็ขนั แต่บางคนก็ไม่ยอมแตะตอ้งงานใด ๆ ท่ีอยูเ่หนือความสามารถและฐานะ
ของตนเพียงเล็กนอ้ยคนประเภทน้ีหากปล่อยไปตามสบาย จะปัดผดิชอบโดยอา้งวา่ตนไม่สามารถจะ
กระท าส่ิงนั้น ๆ ได ้

เหตุฉะนั้น ผูน้ าท่ีดีจ  าเป็นตอ้งมีสองส่ิงน้ีคือ (1) ความปรารถนาอยา่งจริงใจท่ีจะรับใชผู้อ่ื้น และ 
(2) มีความรู้สึกไวต่อการรับรู้ความตอ้งการของผูอ่ื้น หากท่านตอ้งการเป็นผูน้ า คุณสมบติัดงักล่าวน้ี 
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีอยูใ่นชีวติของท่าน “เหตุฉะนั้น ขอพระองคท์รงโปรดประทานแก่ทาสของ
พระองคใ์หมี้ใจท่ีจะเขา้ใจในการพิพากษาไพร่พลของพระองค ์เพื่อขา้พเจา้จะสังเกตไดซ่ึ้งการดีและการ
ชัว่ เพราะวา่ผูใ้ดอาจจะพิพากษาไพร่พลของพระองคอ์นัใหญ่ยิง่น้ีได ้(1 พงศก์ษตัริย ์9:10) 
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บทที ่5 ท าไมบางคนจึงเป็นผู้น าทีด่เีลศิ 

ส่ิงท่ีดีเป็นศตัรูของส่ิงท่ีดีท่ีสุดหรืออาจกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ความดีเป็นเคร่ืองขดัขวางไม่ใหไ้ปถึง
ความดีท่ีสุด บ่อยคร้ังเม่ือถามวา่ การสอนพระคมัภีร์หรือการประชุมนมสัการพระเจา้ หรือการจดังาน
ประกาศพระกิตติคุณไดผ้ลอยา่งไรบา้ง จะมีคนตอบวา่ “ได้ผลดีทีเดียว” หรือบางคนอาจตอบวา่ “แย่
มาก!” การตอบเช่นน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพียงการพดูแบบขอไปที หรือไม่ให้ผูฟั้งเสียก าลงัใจเท่านั้นเอง ซ่ึง
แทจ้ริงแลว้ ผูต้อบไดพ้ยายามตอบอยา่งสุภาพวา่ ไดผ้ลพอใชไ้ดเ้ท่านั้นเอง ฉะนั้นการท่ีผูน้ าบางคนมี
ความพึงพอใจในค าตอบเช่นนั้นแสดงใหเ้ห็นวา่รายการนั้นคงแยจ่ริง ๆ ซ่ึงอาจน าใหป้ระสบกบัความ
ยุง่ยากได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือผูน้ ารู้วา่ ผูร่้วมงานมีความเฉ่ือยชาก็ปล่อยไปตามเร่ือง ไม่พยายาม
กระตุน้ใหเ้กิดความกระตือรือร้น 

ตรงกนัขา้มกบัผูน้ าบางคนซ่ึงท างานไดผ้ลดีเด่น การจดัโปรแกรมแต่ละรายการน่าสนใจ มี
ชีวติชีวา และผูร่้วมงานมีความกระตือรือร้น ต่ืนตวั และท างานไดผ้ล หากจะพิจารณาดูเบ้ืองหลงัแลว้ 
ท่านจะพบวา่ ผูน้  าเหล่านั้นมีคุณสมบติับางประการซ่ึงไม่มีอยูใ่นตวัของบุคคลทัว่ไป เขาเป็นผูน้ าท่ีดีเลิศ 

ความดีเลศิ 

คุณสมบติัท่ีจ าเป็นประการแรกในตวัผูน้ าท่ีดีเด่น คือการตั้งปฏิภาณท่ีจะไปถึงความดีเลิศท่ีสุด 
บุคคลท่ีเป็นผูน้ าท่ีดีเลิศไดน้ั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้สู้ไม่ถอย ทีน้ีก็มีปัญหาวา่จะเร่ิมตน้พฒันาคุณสมบติั
เฉพาะตวัดงักล่าวไดท่ี้ไหน? และจะฝึกฝนจนมีปฏิภาณท่ามกลางส่ิงแวดลอ้มท่ีบอกวา่ “พอใชไ้ดก้็
พอแลว้” ไดอ้ยา่งไร? ค าตอบก็คือจะตอ้งเร่ิมตน้กบัพระเจา้โดยตรง เขาจะตอ้งใคร่ครวญมองเห็นความดี
เลิศของพระเจา้ในทุกแง่ทุกมุม 

พระนามของพระเจ้าดีเลิศ “ขา้แต่พระเยโฮวาห์ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของพวกขา้พเจา้ พระนาม
ของพระองคป์ระเสริฐยิง่ทัว่โลกสักเท่าใด พระองคท์รงเปล่งรัศมีในฟ้าสวรรคใ์หป้รากฏแจง้” (สดุดี 
8:1) “พากนัสรรเสริญพระนามของพระเยโฮวาห์ เพราะมีพระนามของพระองคแ์ต่พระนามเดียวควรถูก
ยกยอ่งสูงสุด พระรัศมีของพระองคด์ ารงอยูเ่หนือแผน่ดินโลกและเหนือฟ้าสวรรค”์ (สดุดี 148:13) 

พระเมตตากรุณาของพระเจ้าประเสริฐย่ิง “ขา้แต่พระเจา้พระกรุณาของพระองคป์ระเสริฐมาก
ยิง่จริง และมนุษยย์อ่มวางใจในร่มปีกของพระองค”์ (สดุดี 36:17) 

ฤทธานุภาพของพระเจา้ใหญ่หลวงยิง่ “ท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญ
พระองคใ์นทอ้งฟ้าท่ีส าแดงฤทธ์ิเดชของพระองค ์(สดุดี 150:17) 
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ความรอดของพระเจ้าดีเลิศ “น่ีแน่ะ พระเจา้เป็นความรอดของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะไวว้างใจและ
จะไม่มีความกลวัเลย เพราะพระเยโฮวาห์พระเจา้ทรงเป็นก าลงั และเป็นบทเพลงของขา้พเจา้และ
พระองคท์รงเป็นความรอดของขา้พเจา้ ดงันั้นเจา้จะตกัน ้าออกจากบ่อน ้าพุแห่งความรอดดว้ยความช่ืน
ชมยนิดีและในวนันั้นเจา้จะกล่าววา่ จงขอบคุณพระเยโฮวาห์ จงออกพระนามของพระองค ์ จงประกาศ
พระราชกิจของพระองคใ์นหมู่ประชาชนทั้งหลาย จงอา้งวา่พระนามของพระองคเ์ป็นท่ีเทิดทูน จงร้อง
เพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ เพราะพระองคไ์ดท้รงกระท ากิจอนัประเสริฐเลิศ จงประกาศเร่ืองน้ีใหค้น
ทัว่โลกทราบ (อิสยาห์ 12:2-5) 

พระราชกิจของพระเจา้ดีเลิศ “ดูกรฟ้าสวรรคท์ั้งหลาย จงฟัง แลว้เราจะกล่าว และแผน่ดินโลก
จงสดบัถอ้ยค าวาจาของเรา โอวาทของเราจะหยดลงมาดงัน ้าฝน วาจาของเราจะตกดงัน ้าคา้ง ดงัฝนตก
ปรอย ๆ อยูท่ี่หญา้อ่อน ดงัห่าฝนตกลงมาท่ีตน้ผกัเขียวสด ดว้ยเราจะประกาศพระนามพระเยโฮวาห์ จง
ถวายสาธุการในความเป็นใหญ่แก่พระเจา้ของเรา พระองคเ์ป็นศิลา กิจการของพระองคดี์รอบคอบ 
เพราะทางทั้งปวงของพระองคย์ติุธรรมพระองคเ์ป็นพระเจา้แห่งความจริง ปราศจากความอสัตย ์ เป็นผู ้
ชอบธรรมและซ่ือสัตย”์ (พระบญัญติั 32:1-4) 

พระมรรคาของพระเจ้าดีเลิศ “ฝ่ายพระเจา้ ทางด าเนินของพระองคดี์รอบคอบ” (2 ซามูเอล 
22:31) 

น า้พระทัยของพระเจ้าดีเลิศ “เหตุฉะนั้น ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณา
ของพระเจา้ ขา้พเจา้จึงวงิวอนท่านทั้งหลายใหถ้วายตวัแด่พระองคเ์ป็นเคร่ืองบูชาอนัมีชีวติอยู ่ อนั
บริสุทธ์ิและเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัสมกบัฝ่ายวญิญาณจิตของท่านทั้งหลาย อยา่
ประพฤติตามอยา่งชาวโลกน้ี แต่วา่จงเปล่ียนแปลงนิสัยเสียใหม่ เพื่อท่านจะไดส้ังเกต รู้จกัน ้าพระทยั
ของพระทยัของพระเจา้วา่ อะไรดีอะไรเป็นท่ีชอบ และอะไรยอดเยีย่ม” 

ขอ้พระธรรมคมัภีร์อ่ืน ๆ ก็คงเป็นไปตามหวัขอ้ดงักล่าวเช่นกนั พึงพินิจพิจารณาในเร่ืองน้ีใหดี้ 
ความตั้งใจท่ีจะมุ่งไปสู่ส่ิงท่ีดีเลิศของชีวติของผูน้ า เป็นภาพสะทอ้นของพระลกัษณะประการหน่ึงของ
พระเจา้ คริสเตียนหลายตนมกัเขา้ใจผดิเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยูเ่สมอ ๆ และมกัจะย  ้า และน าไปปะปนกบัความ
พยายาม “ฝ่ายเนือ้หนัง” และความทะเยอทะยาน “ฝ่ายโลก” เร่ืองน้ีหาเป็นเช่นนั้นไม่ ตลอดทุกขอ้ของ
พระคมัภีร์เราสังเกตเห็นวา่ เนน้ในเร่ืองการเลียนแบบพระเจา้ หรือการเป็นเหมือนพระองค ์

ตลอดชีวิตของกษตัริยด์าวิด ท่านไดใ้หค้  าพดูท่ีน่าสนใจไวป้ระโยคหน่ึงเก่ียวกบังานก่อสร้าง
พระวหิาร ดงัน้ี “กษตัริยด์าวดิทรงด าริวา่ ซาโลมอนราชบุตรของเรายงัเยาวว์ยัอยู ่ และพระวหิารท่ีจะ
สร้างส าหรับพระเยโฮวาห์ ตอ้งท าใหง้ามอยา่งยิง่ จะไดมี้ช่ือเสียงเล่ืองลือไปทัว่นานาประเทศทั้งปวง เรา
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จะเตรียมการไวส้ าหรับพระวิหารนั้น” (2 โครินธ์ 22:5) เหตุใดกษตัริยย์งัมีความรู้สึกรุนแรงเก่ียวกบัเร่ือง
น้ีและเนน้วา่พระวหิารของพระเจา้จะตอ้งท าให ้ “งามอยา่งยิง่?” ก็เพราะวา่พระวหิารของพระเจา้เป็น
ภาพสะทอ้นของพระนามของพระองค ์ซ่ึงดีเลิศเหนือส่ิงอ่ืนใดในพิภพ 

พระธรรมขอ้น้ีเป็นขอ้เตือนใจท่ีเหมาะเจาะส าหรับผูน้ าหากส่ิงท่ีท่านก าลงักระท าอยูใ่นพระ
นามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ จงแน่ใจเถิดวา่ ผลลพัธ์ยอ่มปรากฏในรูปดีโดยพระนามนั้น ซ่ึงจะเป็นความ 
“งามอยา่งยิง่” ดว้ย 

ความปรารถนาท่ีจะกระท าส่ิงต่าง ๆ ดว้ยความดีเลิศคือ เป็นเหมือนพระคริสต ์ พระคมัภีร์ได้
กล่าวถึงพระองคว์า่ “สรรพส่ิงซ่ึงพระองคท์รงกระท านั้นลว้นแต่ดี” (พระธรรมมาระโก 7:37) เป็นเร่ือง
น่าประหลาดท่ีผูน้ าคริสเตียนเลียนแบบความเมตตากรุณาและความรักของพระคริสต ์ แต่กลบัไม่มี
คุณสมบติัของพระองคใ์นขอ้ดงักล่าวน้ีเลย ขา้พเจา้เคยพบหวัขอ้ค าสอนหลายขอ้ในวารสารคริสตจกัร
อยา่งเช่น “เจริญรอยตามพระเยซูคริสต์” แต่การปฏิบติักลบัทะแยงไปคนละทาง สมาชิกหลายคนของ
คริสตจกัรประพฤติในส่ิงท่ีชัว่ชา้น่าอาย ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น 

ขา้พเจา้จ าไดว้า่ เคยฟังผูแ้ทนคณะนาวเีกเตอร์ในนิวซีแลนดเ์ล่าถึงงานก่อสร้างซ่ึงเขาก าลงัเร่ิม
ด าเนินการในมลรัฐลอสแองเจลีส คณะนาวเีกเตอร์ก าลงัก่อสร้างอาคารส านกังานใหม่ของคณะ เม่ือ
อาคารใกลจ้ะก่อสร้างเสร็จ และคนงานก าลงัท างานอยูท่างประตูหลงัซ่ึงเปิดออกไปสู่ซอย พวกเขาก าลงั
เร่งรีบท างานเพื่อใหอ้าคารหลงันั้นเสร็จทนัก่อนท่ีท่านดอสัน ทร็อตแมน ผูก่้อตั้งคณะนาวเีกเตอร์ จะ
กลบัมาในอีกไม่กีวนัขา้งหนา้ 

ท่านทร็อตแมนเป็นคน “เจา้ระเบียบ” ท าอะไรมีหลกัมีเกณฑแ์น่นอน และงานก่อสร้าง
ส านกังานแห่งน้ีก็เช่นกนั เขาไดอ้อกแบบและควบคุมงานอยา่งพิถีพิถนั อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากทางออก
ดา้นหลงันั้นไม่ค่อยส าคญัเท่าไร เพราะเป็นทางออกดา้นซอยเล็ก ๆ เท่านั้น ประกอบกบัพวกคนงานตอ้ง
เร่งรีบท างาน งานก่อสร้างประตูหลงัจึงส าเร็จลงอยา่งลวก ๆ 

เม่ือทร็อตแมนกลบัมา ท่านมีความกระตือรือร้นท่ีจะไดช้มรูปโฉมของส านกังาน ท่านส ารวจ
ตรวจสอบอยา่งละเอียดทุกซอกทุกมุม และกล่าวชมเชยการท างานของคนงานวา่ท าไดดี้ แต่คร้ันไดเ้ห็น
ประตูหลงั ท่านจึงกล่าววา่ “จอห์น เราเห็นจะตอ้งเปล่ียนประตูน้ีเสียใหม่ละกระมงั” 

“แต่เอ คุณทร็อตครับ ประตูน้ีเพียงแต่ออกสู่ซอยเท่านั้นนะครับ” 
“ครับ ผมทราบแลว้” ทร็อตตอบ “แต่เม่ือเราท าส่ิงใดเพื่อพระเจา้ ประตูหลงัก็จะตอ้งดีเท่ากบั

ประตูหนา้เหมือนกนั” 
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ขา้พเจา้คิดถึงค าพดูประโยคนั้นเสมอ และรู้สึกประหลาดใจวา่ อะไรหนอท่ีดลใจให้ทร็อตคิด
เช่นนั้น ขา้พเจา้คิดเอาเองวา่อาจเป็นเพราะท่านรู้วา่พระเจา้ทอดพระเนตรประตูหลงัเช่นเดียวกบั
ทอดพระเนตรประตูหนา้ แมว้า่มนุษยจ์ะไม่เป็นเช่นนั้น 

เลขานุการของทร็อตกล่าวถึงความ “เจา้ระเบียบ” ของท่านในการอ่านและตอบจดหมายศิษยาภิ
บาลตามคริสตจกัรต่าง ๆ ท่ีไดเ้ขียนจดหมายแจง้ใหค้ณะนาวเีกเตอร์ทราบวา่ พวกเขาไดรั้บการหนุน
น ้าใจจากจดหมายของคณะนาวเีกเตอร์ บางคนถึงกบักล่าววา่ ความเอาใจใส่ของคณะนาวเีกเตอร์ บาง
คนถึงกบักล่าววา่ ความเอาใจใส่ของคณะนาวเีกเตอร์เช่นน้ีเป็นตวัอยา่งท าใหเ้ขาระมดัระวงัในการ
จดัพิมพจุ์ลสารคริสตจกัรข้ึนอยา่งมีระเบียบนบัไดว้า่เป็นการยกระดบัมาตรฐานของพวกเขาใหป้รากฏ
แก่มหาชนอยา่งใหญ่หลวงทีเดียว 

ในระหวา่งการประชุมสัมมนาภาคฤดูร้อน ณ ส านกังานใหญ่ของคณะนาวีเกเตอร์ ในตอน
ปลายสัปดาห์หลงัจากท่ีไดศึ้กษาอบรมกนัอยา่งเคร่งเครียด ขา้พเจา้เคยตั้งค  าถาม ถามผูเ้ขา้ร่วมประชุมวา่ 
“ในการสัมมนาตลอดสัปดาห์ท่ีผา่นมาน้ี ท่านไดรั้บการหนุนใจจากอะไรมากท่ีสุด?” 

ค าตอบส่วนใหญ่เป็นเช่นน้ี 
“ความขยนัขนัแขง็ของเด็กหนุ่ม ๆ ซ่ึงไดช่้วยกนัเช็ดพื้น” 
“ผมอศัจรรยใ์จในวธีิการรักษาสถานท่ีของคุณ” 
“ผมไดรั้บการหนุนใจอยา่งแทจ้ริงจากการท่ีไดเ้ห็นเด็กหนุ่มเหล่านั้นท าความสะอาดหนา้ต่าง

โบสถ”์ 
อิทธิพลของคนคนเดียว ซ่ึงไดย้นืกรานวา่ทุกส่ิงจะตอ้งท าดว้ยความดีเลิศยงัคงอยู ่ แมชี้วติของ

เขาจะหาไม่แลว้ก็ตาม  
ในค าอุปมาเร่ืองเงินตะลนัต ์ บ่าวท่ีซ่ือสัตยไ์ดรั้บการยกข้ึนมาชมเชย ส่วนบ่าวท่ีเกียจคร้านนั้น

นอกจากจะถูกประจานแลว้ยงัถูกตราหนา้วา่เป็นคนชัว่ชา้อีกดว้ย (ดูมทัธิว 25:14-30) นอกจากนั้น
อาจารยเ์ปาโลยงัไดก้ล่าวตกัเตือนไวด้ว้ยวา่ “อยา่เกียจคร้าน จงรุ่งโรจน์ในพระคริสต ์ จงปฏิบติัพระเจา้” 
(พระธรรมโรม 12:11) 

พระเจา้ทรงกระท าพระราชกิจในชีวติของเราอยา่งนอ้ยท่ีสุด 7 ทาง ในอนัท่ีจะท าใหเ้รามีความ
มุ่งมัน่ไปสู่ความดีเลิศ 

(1) โดยการช่วยให้เราตระหนักถึงความอ่อนแอของเรา “พระองคจึ์งตรัสแก่ขา้พเจา้วา่ “ความ
กรุณาของเรามีพอส าหรับเจา้แลว้ เพราะโดยความอ่อนแอของเจา้ เดชของเราจึงปรากฏมีฤทธ์ิข้ึนเตม็
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ขนาด เหตุฉะนั้นขา้พเจา้ยงัภูมิใจในความอ่อนแอของขา้พเจา้ เพื่อฤทธ์ิเดชของพระคริสตจ์ะไดส้ถิตอยู่
ในขา้พเจา้” (2 โครินธ์12:9) 

(2) โดยค าอธิษฐานของผู้ อ่ืน “เอฟาฟรัศ ผูเ้ป็นคนหน่ึงในพวกท่าน และเป็นคนรับใชข้องพระ
เยซูคริสต ์ ฝากค าค านบัมายงัท่านทั้งหลาย เขาสู้อธิษฐานเผื่อท่านทั้งหลายอยูเ่สมอหวงัจะใหท้่าน
ทั้งหลายย ัง่ยนืจนถึงท่ีส าเร็จและบริบูรณ์ในการซ่ึงชอบพระทยัพระเจา้ทุกส่ิง” (พระธรรมโคโลสี 4:12) 

(3) โดยการศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน หรือหนุ่นน ้าใจดว้ยขอ้พระคมัภีร์ “คือทั้งกลางวนัและ
กลางคืน เราก็ไดอ้ธิษฐานมากมาย เพื่อจะไดเ้ห็นหนา้ท่านทั้งหลาย และจะไดเ้พิ่มเต่ิมความเช่ือของท่าน
ซ่ึงยงับกพร่องอยูใ่หบ้ริบูรณ์” (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 3:10) 

(4) ขณะท่ีเราศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเอง “พระคมัภีร์ทุกตอนพระเจา้ไดท้รงประสาทใหย้อ่ม
เป็นประโยชน์ส าหรับสั่งสอนส าหรับตกัเตือน ส าหรับดดัแปลงคนใหดี้ข้ึน และส าหรับสอนให้รู้คน
ความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจา้จะไดเ้ป็นผูร้อบคอบ คือเป็นผูท่ี้ไดถู้กเตรียมไวพ้ร้อมแลว้ส าหรับ
การดีทุกอยา่ง” (พระธรรม 2 ทิโมธี 3:16-17) 

(5) โดยความทุกข์ยาก “และพระเจา้ผูป้ระกอบบริบูรณ์ดว้ยบรรดาพระคุณ ผูไ้ดท้รงเรียกให้
ท่านทั้งหลายเขา้ในสง่าราศีนิรันดร์ในพระเยซูคริสต ์ ท่านทั้งหลายทนทุกขอ์ยูห่น่อยหน่ึงแลว้พระองค์
เองจะทรงโปรดใหท้่านทั้งหลายถึงท่ีส าเร็จ ใหต้ั้งมัน่คงและท าใหท้่านมีก าลงัมากข้ึน (พระธรรม 1 เป
โตร 5-10) 

(6) โดยการให้เรามีใจปรารถนามีความบริสุทธ์ิ “ดูก่อนท่านผูเ้ป็นท่ีรัก เม่ือเรามีค าสัญญา
เช่นนั้นแลว้ ใหเ้ราช าระตวัของเราใหป้ราศจากมลทินทุกอยา่งแห่งเน้ือหนงัและวญิญาณจิตและใหเ้รา
กระท าความบริสุทธ์ิใหส้ าเร็จโดยความเกรงกลงัพระเจา้” (พระธรรม 2 โครินธ์ 7:1) 

(7) โดยความปราถนาท่ีจะมีชีวิตท่ีเกิดผลได้โน้มน าเราให้ไปสู่ความสมบูรณ์ “ท่ีตกกลางหนาม
นั้นไดแ้ก่คนเหล่านั้นท่ีไดย้นิแลว้ก็ออกไป และความปรารถนาปรารมภ ์ และทรัพยส์มบติัและความ
สนุกสนานแห่งชีวติก็ปกคลุมหุม้ห่อเขา และ และของเขาจึงมว้นไป” (ลูกา 8:14) 

ขอ้ควรระวงัท่ีจ  าตอ้งกล่าวไวต้รงน้ีก็คือ ประการแรก เราจะตอ้งส ารวจความปรารถนาของเรา 
ความดีเลิศเพื่อเห็นแก่ตวันั้น ไม่ใช่มาตรฐานของเรา แต่จะตอ้งเป็นความดีเลิศเพื่อเห็นแก่พระคริสต ์

ขา้พเจา้แต่งงานมา 27 ปีแลว้ กบัหญิงผูง้ามพร้อม ขา้พเจา้รู้สึกละอายแก่ใจท่ีจะตอ้งบอกใหท้่าน
ทราบวา่ ขา้พเจา้มกัจะลืมวนัครบรอบแต่งงานของขา้พเจา้แทบทุกปี แต่เม่ือขา้พเจา้ระลึกได ้ขา้พเจา้ก็จะ
ซ้ือดอกกุหลาบมาใหภ้รรยาขา้พเจา้ คราวน้ีลองคิดดูซิวา่ ภรรยาขา้พเจา้จะรู้สึกเช่นไร หากขา้พเจา้กา้ว
เขา้ประตูบา้นในวนัครบรอบแต่งงานและกล่าววา่ “สวสัดีท่ีรัก น่ีไงล่ะดอกกุหลาบแสนสวย ซ่ึงพี่เคย
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มอบใหน้อ้งเป็นประจ าทุกปี เอา้น่ีอีกช่อหน่ึง พี่ขอมอบใหน้อ้ง เน่ืองในวนัครบรอบแต่งงานของเรา 
ตรงเวลาเผงเชียวไหมล่ะ พี่รู้สึกวา่เป็นหนา้ท่ีท่ีพี่จะตอ้งมอบใหแ้ก่นอ้งเป็นธรรมเนียมเช่นน้ี จงช่ืนชม
กบัมนัเถิด” ลองคิดดูเถิดวา่ ผลจะแตกต่างกนัอยา่งไร? หากขา้พเจา้ใหด้อกกุหลาบเพราะเห็นวา่เป็น
ธรรมเนียมท่ีจะตอ้งใหใ้นวนัครบรอบแต่งงานดอกกุหลาบท่ีใหน้ั้น ก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลย 

ทีน้ีขา้พเจา้จะขอเล่าถึงปีหน่ึงท่ีขา้พเจา้ลืมวนัครบรอบแต่งงานไปเสียสนิทเลย สามวนัต่อมา
ขา้พเจา้รู้สึกใจหายวาบ เม่ือนึกข้ึนมาไดว้า่ วนัแต่งงานของเราไดเ้วยีนมาบรรจบและเลยมาแลว้ตั้งสาม
วนั ขา้พเจา้จึงรีบลนลานไปซ้ือกุหลาบมาไดช่้อหน่ึงถือซ่อนไวข้า้งหลงัและข้ึนไปหาภรรยาขา้พเจา้บน
บา้น และพดูกบัเธอวา่ “สวสัดี สุดท่ีรักของพี่ นอ้งคงจะรู้แลว้ซินะวา่พี่ไดท้  าอะไรผดิพลาด พี่งงจริง ๆ 
ท าไมหนอนอ้งของพี่จึงท าอะไร ๆ ถูกใจพี่ทุกอยา่ง สุดท่ีรักจะ๊ พี่ขอมอบกุหลาบน้ีใหน้อ้ง พี่รักนอ้ง
อยา่งสุดหวัใจ และตอ้งขออภยัดว้ยท่ีจ าวนันั้นไม่ไดจ้ริง ๆ โปรดใหอ้ภยัพี่อีกสักคร้ังเถอะนะ” 

ขอถามอีกคร้ังเถิด ท่านคิดวา่คราวน้ีเป็นเช่นไร? ภรรยาของขา้พเจา้มีความยินดีเหมือนได้
ของขวญัท่ีโปรดปราน ท าไมจึงเป็นเช่นนั้นไปได?้ ขา้พเจา้ไม่ตรงต่อเวลา ขา้พเจา้ลืมสนิทจนเลยวนั
ครบรอบแต่งงานไปตั้งหลายวนั แต่เหตุใดภรรยาของขา้พเจา้จึงเกิดความรู้สึกเช่นนั้น? ตวัอยา่งแรก 
ขา้พเจา้ตรงเวลาและใหข้องขวญัอยา่งถูกตอ้งตามธรรมเนียมทุกประการ แต่ภรรยาขา้พเจา้กลบัรู้สึกเฉย 
ๆ ผดิกบัอยา่งท่ีสอง ขา้พเจา้ท าผดิพลาดหลายอยา่ง แต่ผลแทนท่ีจะร้ายกลบักลายเป็นดี ท าไมหรือ? ก็
ความปรารถนายงัไงล่ะท่ีท าใหผ้ลแตกต่างกนั 

ส่ิงท่ีสองท่ีจะตอ้งจดจ าไวใ้ห้มัน่ก็คือวา่ มีบุคคลเพียงผูเ้ดียวในโลกน้ีท่ีไดก้ระท าทุกส่ิงทุกอยา่ง
ไดผ้ลสมบูรณ์ แน่ละบุคคลผูน้ั้นคือพระเยซู เม่ือไดจ้ดจ าเช่นนั้นแลว้ จงอ่านพระธรรมฮีบรู 13:20-21 
อยา่งพินิจพิเคราะห์ “ขอพระเจา้แห่งสันติสุขผูไ้ดท้รงบนัดาลใหพ้ระเยซูเจา้ของเราเป็นข้ึนมาจากตายคือ 
พระองคผ์ูท้รงเป็นผูเ้ล้ียงแกะอนัเลิศโดยโลหิตแห่งค าสัญญาไมตรีนิรันดร์ทรงกระท าใหท้่านทั้งหลาย
เป็นคนส าเร็จถว้ยถ่ีในการดีทุกอยา่งเพื่อจะไดป้ระพฤติตามพระทยัของพระองค ์ และทรงตกแต่งเรา
ทั้งหลายใหเ้ป็นท่ีชอบพระทยัต่อคลองพระเนตรของพระองคโ์ดยพระเยซูคริสต ์ จงถวายสง่าราศีแด่
พระองคน์ั้นสืบๆ ไปเป็นนิตย ์อาเมน” ผูเ้ขียนพระธรรมเล่มน้ีไดว้างมาตรฐานไวว้า่ “ทรงกระท าใหท้่าน
ทั้งหลายเป็นคนส าเร็จถว้ยถ่ีในการดีทุกอยา่ง เพื่อจะไดป้ระพฤติตามพระทยัของพระองค”์ 

มีใครบา้งไหมท่ีท าไดส้ าเร็จเช่นนั้น และอาจท าไดอ้ยา่งไร? ค าตอบก็คือ “โดยพระเยซูคริสต์” 
เพราะพระเยซูคริสตท์รงเป็นผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีไดก้ระท าทุกส่ิงทุกอยา่งส าเร็จมาแลว้ดว้ยดี ตลอดชัว่พระ
ชนมชีพ เหตุฉะนั้นความหวงัเพียงประการเดียวของขา้พเจา้ท่ีจะไดรั้บมาตรฐานความดีเลิศเหมือนอยา่ง
พระคริสตก์็คือยอมสงบน่ิงอยูใ่นออ้มพระหตัถข์องพระเยซูคริสต ์ และใหพ้ระองคท์รงพระชนมอ์ยูใ่น
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ชีวติเรา หยาดเหง่ือและแรงกายไม่ท าใหส้ าเร็จความเพียรพยายามดว้ยตนเองและความคิดทางปรัชญาก็
ไม่อาจช่วยใหไ้ดรั้บความส าเร็จเช่นกนั แต่โดยพระเยซูคริสตเ์ท่านั้นท่านจะเป็นคนส าเร็จถว้ยถ่ีในการดี
ทุกอยา่งได ้

พระองคผ์ูท้รงเป็น “ผู้เร่ิมและผู้ท าให้ส าเร็จ” พระองคท์รงคอยรับความผดิหวงัและความ
ลม้เหลวของเราสู่พระเจา้และเปล่ียนใหเ้ป็นความส าเร็จอนัน่าช่ืนชมโสมนสัซ่ึงน าสง่าราศีมาพระองคผ์ู ้
ทรงกระท าทุกส่ิงทุกอยา่งส าเร็จดว้ยดีมาแลว้นั้นก าลงัคอยท่าท่ีจะ “ทรงกระท าใหท้่านทั้งหลายเป็นคน
ส าเร็จถว้นถ่ีในการดีทุกอยา่ง......และตกแต่งเราทั้งหลายใหเ้ป็นท่ีชอบพระทยั” พระเจา้ 

ความคิดริเร่ิม 

คุณสมบติัประการท่ีสองของผูน้ าผูป้ระสบความส าเร็จ คือ ความคิดริเร่ิม เขาไม่ยอมคอยตาม
คนอ่ืน หรือรอใหผู้อ่ื้นท าก่อนแลว้ตนจึงค่อยท าตาม เขาเป็นผูท่ี้พยายามขวนขวายคิดสร้างสรรคส่ิ์งนั้น
ส่ิงน้ีข้ึนก่อนใคร ๆ บางคนไม่กลา้รับภาระเป็นผูน้ าเพราะเขารู้วา่ ผูน้  าจะตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมงานทุกช้ินข้ึน
ก่อนผูอ่ื้นจึงจะท าตาม ซ่ึงเป็นภาระท่ีหนกัมาก เปรียบเสมือนผูน้ าวงดนตรีตอ้งคอยใหจ้งัหวะดนตรีทุก
ช้ิน ผูน้ าท่ีดีจ  าเป็นตอ้งมีคุณสมบติัดงักล่าวน้ี และเตม็ใจท่ีจะกระท าส่ิงต่าง ๆ โดยความคิดริเร่ิมของ
ตนเอง 

พระคมัภีร์ไดใ้ห้ตวัอยา่งไวม้ากมายเก่ียวกบัคนท่ีใชค้วามคิดริเร่ิมในการท าใหพ้ระประสงคข์อง
พระเจา้ส าเร็จในชีวิตของเขาอยา่งเช่น กษตัริยด์าวดิทรงเลือกโยอาบใหเ้ป็นแม่ทพัของพระองคด์ว้ย
เหตุผลดงัน้ี “ดาวดิจึงมีพระราชด ารัสวา่ ผูใ้ดตีพวกยะบูศไดก่้อน เราจะตั้งผูน้ั้นใหเ้ป็นแม่ทพัใหญ่ ฝ่าย
โยอาบบุตรของนางซะรูยาไดย้กข้ึนไปตีก่อนจึงไดต้  าแหน่งเป็นแม่ทพั” (พระธรรม 1 พงศาวดาร 11:6) 
อิสยาห์ก็เป็นอีกคนหน่ึงท่ีไดส้ละยศฐาบรรดาศกัด์ิ เพื่อมาเป็นกระบอกเสียงของพระเจา้ในยคุของท่าน 
“และขา้พเจา้ไดย้นิพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ตรัสวา่ “เราจะใชผู้ใ้ดไปแทนเรา” และขา้พเจา้จึงกล่าว
วา่ “ข้าพเจ้าอยู่ ท่ีน่ี ทรงใช้ข้าพเจ้าเถิด” 

เป็นท่ีแน่ชดัแลว้วา่ ความคิดริเร่ิมเป็นคุณสมบติัท่ีจ  าเป็นของผูน้ า สมมุติวา่เกิดพายฝุนพดั
กระหน ่าในคืนวนัประชุมอธิษฐาน ขณะนั้นมีคริสเตียนท่ีเขม้แขง็สองสามคนนัง่อยูใ่นท่ีประชุมเปิดไฟ
สวา่ง และรอคอยวา่เม่ือไหร่ศิษยาภิบาลจะมาสักที เขาไม่รู้วา่ศิษยาภิบาลจะมาหรือไม่ หรือเป็นตายร้าย
ดีประการใด ขณะนั้นตวัศิษยาภิบาลเองก็ก าลงัเดินทางจะไปร่วมประชุมอธิษฐานเช่นกนั แต่เน่ืองจาก
ฝนตกหนกั รถยนตพ์าหนะเกิดเคร่ืองยนตข์ดัขอ้ง แกเ้ท่าไรก็ไม่หาย และเวลาก็ล่วงไป ๆ ทุกที 
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ยอ้นกลบัมาท่ีคริสตจกัรอีกคร้ังหน่ึง ระหวา่งนั้นสมาชิกท่ีก าลงันัง่รอศิษยาภิบาลของเขาท่ีจะมา
เปิดประชุมเร่ิมจะสงสัยเสียแลว้วา่ศิษยาภิบาลจะติดฝน ในท่ีสุด สมาชิกคนหน่ึงตดัสินใจยนืข้ึนและ
เสนอใหผู้ท่ี้มาประชุมร้องเพลงไปพลาง ๆ ก่อน เขาเร่ิมเลือกเพลงและน าในการร้อง ในกรณีเช่นน้ี ไม่
วา่ชายคนน้ีจะเคยเป็นผูน้ าการประชุมมาก่อนหรือไม่ก็ตาม เขาก็ไดก้ลายเป็นผูน้ าไปแลว้ เขาอาจจะมี
ความช านาญหรือไม่ก็ได ้ เพียงแต่เขาตดัสินใจยนืข้ึนเป็นคนแรกเท่านั้น เขาก็กลายเป็นผูน้ าไปเสียแลว้ 
เขาอาจจะท าหนา้ท่ีไดดี้หรือไม่ก็ตาม ก็นบัไดว้า่เขาเป็นผูมี้ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ความคิดริเร่ิมจึง
เป็นความรับผดิชอบประการหน่ึงของผูน้ า 

แน่ละ คริสเตียนทุกคนควรจะใชค้วามคิดริเร่ิมในการถวายตวัรับใชง้านของพระเจา้ พระคริสต
ธรรมคมัภีร์ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ใครก็ตามแมไ้ม่ไดเ้ป็นผูน้ าโดยตรง ก็ไดรั้บพระพรจากพระเจา้อยา่งท่วมทน้
และพระเจา้ทรงใชค้นเหล่านั้นไดอ้ยา่งใหญ่หลวงเพราะเหตุวา่ เม่ือพระเจา้ทรงเรียกใชเ้ขา เขารีบขานรับ
ทนัที 

ริบะคาไดเ้ป็นภรรยาของยศิฮาคและเป็น “มารดาของคนนบัลา้น ๆ” เพราะเธอใชค้วามคิดริเร่ิม
ในการรับใชค้นตน้เรือนของอบัราฮมั เธออาสาท่ีจะตกัน ้าจากบ่อใหแ้ก่คนตน้เรือน ไม่เพียงเท่านั้นยงัตกั
ใหอู้ฐของเขากินดว้ย และการกระท าของเธอไดเ้ป็นเคร่ืองพิสูจน์วา่เธอเป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงเลือกใหเ้ป็น
เจา้สาวของยศิฮาค (ดูปฐมกาล 24:15-21) จุดส าคญัท่ีมีส่วนท าใหเ้กิดการอศัจรรยใ์หญ่ในการเล้ียงคน
เป็นพนั ๆ นั้น เพราะเด็กเล็ก ๆ ผูน้ั้นกา้วออกมาขา้งหนา้ และยอมมอบอาหารของเขาเพื่อเล้ียงคนทั้ง
ปวง (ดูยอห์น 6:9-11) 

แต่ยงัมีตวัอยา่งท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุดในพระคมัภีร์ นัน่ก็คือ “พระเจา้เอง” ไดบ้อกแต่แรกแลว้วา่ พระ
เจา้ไดท้รงเยีย่มเยยีนคนต่างชาติ เพื่อจะทรงเลือกพวกหน่ึงออกจากเขาทั้งหลายใหถื้อพระนามของ
พระองค”์ (พระธรรมกิจการ 15:14) โดยล าพงัตนเองแลว้คนต่างชาติจะไม่มีวนัมาหาพระองคไ์ดเ้ลย 
พระเจา้จึงไดท้รงใชค้วามริเร่ิม “แต่ฝ่ายพระเจา้ไดท้รงส าแดงความรักแก่เราทั้งหลายคือขณะเม่ือเรา
ทั้งหลายเป็นคนบาป พระคริสตไ์ดท้รงยอมตายแทนเรา” (พระธรรมโรม 5:8) การใชค้วามคิดริเร่ิมจึง
เป็นคุณลกัษณะท่ีเหมือนพระเจา้ 

ผูน้ าจะตอ้งต่ืนตวัในการใชค้วามคิดริเร่ิมในหลาย ๆ ทาง ทางท่ีหน่ึง (ตามท่ีไดเ้สนอแนะไว้
แลว้) ก็คือ ในดา้นการรับภาระอาจารยเ์ปาโลเป็นตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุดในเร่ืองน้ี เรือล าท่ีท่าน
โดยสารไปกรุงโรมเกิดอบัปางท่ีเกาะเมลีเต ชาวเกาะไดใ้หก้ารตอ้นรับขบัสู้แก่ผูร้อดชีวติเป็นอยา่งดี 
“เขาก่อไฟไวรั้บเราทั้งหลายเพราะฝนตกและหนาว เม่ือเปาโลเก็บก่ิงไมม้ดัหน่ึงมาใส่ไฟ มีงูพิษตวัหน่ึง
ออกมา เพราะถูกความร้อน กดัมือของเปาโลติดอยู”่ (พระธรรมกิจการ 28:2-3) อาจารยเ์ปาโลผูมี้อาวุโส
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กวา่ กลบัยอมรับภาระเป็นผูเ้ก็บก่ิงไมใ้ส่ไฟเพื่อคนอ่ืน ๆ ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ขณะนั้นท่านคงจะ
อ่อนเพลียเช่นเดียวกบัผูท่ี้รอดชีวติเหล่านั้นแต่ท่านก็ยงัริเร่ิมท่ีจะรับใชผู้อ่ื้น เช่นเดียวกบัท่ีพระเยซูคริสต์
ไดท้รงกระท าเม่ือยงัทรงพระชนมชี์พอยูใ่นโลกน้ี 

ผูน้ าชั้นศึกษาพระคมัภีร์ส าหรับวยัรุ่นในเมืองของเราเป็นเด็กหนุ่มซ่ึงยอมอุทิศตวัในการรับใช้
ผูอ่ื้นอยา่งแทจ้ริง เขาใชร้ถส่วนตวัพาเพื่อน ๆ ไปท ากิจการของคริสตจกัรและของชั้นเรียนอยูเ่สมอ เขา
เป็นผูน้ าชั้นศึกษาพระคมัภีร์ท่ีตั้งใจจริง และไม่วา่ใครจะเรียกหาเรียกใชเ้วลาไหน เขาก็พร้อมเสมอ 
ขา้พเจา้ขอยอมรับดว้ยความสัตยจ์ริงวา่ ไม่เคยรู้สึกประทบัใจเด็กหนุ่มคนไหนเท่าคนน้ี 

เม่ือใกลว้นัคริสมาส เพื่อนในชั้นเรียนสองคนร่วมหารือกนัวา่จะใหข้องขวญัแปลก ๆ แก่เขา ทั้ง
สองคนไม่ไดบ้อกเล่าเร่ืองน้ีใหใ้ครรู้ เขาทั้งสองตรงไปท่ีศูนยส์รรพสินคา้แห่งหน่ึง และไดซ้ื้อของขวญั
ช้ินหน่ึงพร้อมกบัห่อเรียบร้อย เม่ือถึงวนัคริสตมาสก็มอบของขวญัใหแ้ก่เขา เขาไดแ้กห่้อออกก็พบวา่ 
เป็นถว้ยรางวลัท าดว้ยเงิน มีขอ้ความจารึกไวว้า่ “แด่ผู้รับใช้ผู้ยิง่ใหญ่อนัดับสองของโลก” 

ชีวติและความประพฤติของเขาเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียนในชั้น และทุกคนก็ก าลงัแสดงให้
เห็นถึงนิมิตหมายของความเจริญกา้วหนา้ในงานดา้นน้ี นบัไดว้า่ความคิดริเร่ิมของเขาก าลงั “ปันผล” 
ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

ทางท่ีสองในการท่ีจะใชค้วามคิดริเร่ิมก็คือ การรีบคืนดีกนัโดยเร็ว พระคมัภีร์สองขอ้ให้
แนวทางท่ีแจ่มชดัในงานของเขา “จงวางเคร่ืองบูชาไวท่ี้หนา้แท่น แลว้ไปคืนดีกนักบัพี่นอ้งผูน้ั้น
เสียก่อน จึงค่อยมาถวายเคร่ืองบูชาของท่าน” (พระธรรมมทัธิว 5:23-24) “หากวา่พี่นอ้งของท่านผูห้น่ึง
ท าผดิต่อท่าน จงไปแจง้ความผดินั้นแก่เขาสองต่อสองเท่านั้น ถา้เขาฟังท่าน ก็จะคืนดีเป็นพี่นอ้งกนัอีก” 
(พระธรรมมทัธิว 18:15) หากท่านมีเร่ืองขุ่นเคืองกบัพี่นอ้งและพระเจา้ทรงโปรดใหท้่านนึกได ้ท่านควร
จะเป็นฝ่ายริเร่ิมท่ีจะไปขอโทษเขา ในทางตรงขา้ม หากผูอ่ื้นมีเร่ืองขุ่นเคืองกบัท่าน ท่านก็ควรริเร่ิมท่ีจะ
ไปหาเขาและพยายามพดูใหเ้ขาเขา้ใจในตวัท่าน สรุปแลว้ไม่วา่เป็นกรณีใด ท่านจะตอ้งเป็นฝ่ายริเร่ิมคืน
ดีก่อนเสมอ 

แน่ละ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้ากท่ีสุดในโลก โดยเฉพาะผูท่ี้เป็นผูน้ า มิชชนันารีหลายคนเคย
เล่าใหข้า้พเจา้ฟังวา่ พวกเขาเคยประสบกบัเร่ืองน้ีในระหวา่งการท างานหลายคร้ัง และรู้สึกวา่เป็นการ
ยากยิง่ท่ีจะท าได ้ อุปสรรคประการส าคญัก็คือ ความอวดตวั แต่เม่ือพวกเขาตั้งใจท่ีจะถ่อมตวัและริเร่ิม
คืนดี พระเจา้ก็ไดป้ระทานความสุข ความสบายใจ และอวยพรแก่เขา 

กลลวงประการหน่ึงของพญามารคือ การท าใหผู้น้  าคิดวา่หากเขาถ่อมตวั และไปหาสมาชิกใน
กลุ่มเพื่อขออภยั หรือไกล่เกล่ียในบางเร่ืองจะท าใหถู้กคนดูหม่ินดูแคลนเอาได ้ แต่ความจริงยอ่มจะหนี
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ความจริงไปไม่พน้ เพราะการท่ีผูน้ ากระท าเช่นนั้นยอ่มนบัวา่เป็นการกระท าท่ีดีท่ีสุดแลว้ และใคร ๆ ก็
ยอ่มจะทราบดี ดว้ยวธีิน้ีผูน้  ามกัจะชนะใจผูต้ามท่ีซ่ือสัตยจ์งรักภกัดี เพื่อนท่ีดีและผูช่้วยงานท่ีสัตยซ่ื์อ 

ทางท่ีสามท่ีจะใชค้วามคิดริเร่ิม ก็คือการแสวงหาความรู้ “ความมุ่งหมายในใจคนลึกเหมือนน ้า
ลึก แต่คนท่ีมีความเขา้ใจจะยกข้ึนมาได”้ (พระธรรมสุภาษิต 20:5) งานของพวกผูน้ าเป็นงานท่ีละเอียด
และซบัซอ้น และผูน้ ายอ่มไม่อาจท่ีจะรู้ไปหมดเสียทุกส่ิง เหตุฉะนั้นเขาจึงควรท่ีจะแสวงหาผูรู้้และ
เรียนรู้จากผูรู้้เหล่านั้น 

เร่ืองน้ีก็เช่นกนั อุปสรรคอ์ยูท่ี่ความอวดตวั ขา้พเจา้เองก็เคยประสบกบัเร่ืองน้ีมาแลว้และยงัคง
จ าไดดี้ คร้ังนั้นขา้พเจา้ถูกสับเปล่ียนหนา้ท่ีจากมิชชนันารีมารับผิดชอบงานในส านกังานใหญ่ ขา้พเจา้
ไม่สนใจท่ีจะใชเ้วลาวา่งในการแสวงหาความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีใหม่น้ี จึงท าใหไ้ม่คอยแน่ใจวา่
ขา้พเจา้ตอ้งท าอะไรต่อไป ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึง
ขา้พเจา้มีความรู้เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ขา้พเจา้ลงัเลใจท่ีจะยอมรับมติและมกัตั้งปัญหาถามเสมอ ขา้พเจา้
คิดวา่คณะกรรมการคงคิดวา่ขา้พเจา้มีความรู้ แต่มาเกิดฉุกคิดข้ึนไดว้า่การถามบ่อย ๆ เช่นนั้นเป็นการ
อวดความโง่ใหเ้ขารู้ ดงันั้นขา้พเจา้จึงยอมโง่ต่อไป โดยปิดปากเงียบไม่ยอมถามและไม่สนใจศึกษา
คน้ควา้ 

อีกคร้ังหน่ึง ขา้พเจา้ไดรั้บการทาบทามใหเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการการคลงั ในท่ีประชุม
นั้นไดมี้การกล่าวถึง ภ.ง.ด. แต่หลายเดือนหลงัจากนั้น ขา้พเจา้จึงเพิ่งรู้วา่ ค  ายอ่ซ่ึงท่ีประชุมใชน้ั้น
หมายถึง ภาษีเงินไดส่้วนบุคคล ท่านคงพอจะนึกภาพไดว้า่ขา้พเจา้จะมีคุณค่าต่อท่ีประชุมนั้นสักเท่าไร 
หากขา้พเจา้ลืมความอวดตวัเสียและใชค้วามริเร่ิมในการถามปัญหาบางประการ ขา้พเจา้ก็อาจจะเป็น
ประโยชน์ต่อท่ีประชุมบา้ง แต่ขา้พเจา้หาไดเ้ป็นเช่นนั้นไม่ ผูน้  าทั้งหลายจะตอ้งไม่ประพฤติอยา่ง
ขา้พเจา้ เขาจะตอ้งมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้หรือขอ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินงานของเขาอยา่งถูกตอ้ง เขาจะตอ้งตั้งปัญหาถาม และจะตอ้งตั้งใจเรียนรู้จากผูอ่ื้น 

ค าวา่ ความคิดริเร่ิมน้ี อาจจ ากดัความไดว้า่ หมายถึงความคิดท่ีจะท างานใด ๆ เป็นอนัดบัแรก 
ท าอยา่งไรผูน้ าจึงจะไดค้วามคิดเช่นน้ี? ท าอยา่งไรบุคคลจึงจะกลายเป็นผูน้ าท่ีมีการกระท าอนัเป็นการ
ริเร่ิม ส่ิงท่ีเขาอาจท าไดผ้ลดีท่ีสุดเห็นจะไดแ้ก่การพยายามฝึกตวัเองใหม้องไปขา้งหนา้อยูเ่สมอ ผูน้ ายอ่ม
ไดช่ื้อวา่เป็นผูท่ี้มองเห็นเหตุการณ์ไดก้วา้งไกล และสามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ไดดี้กวา่คนอ่ืน 

หากบุคคลใดหมัน่ฝึกฝนตนใหรู้้จกัมองไปขา้งหนา้อยูเ่สมอ บุคคลนั้นจะไดรั้บผลดี 2 ประการ
ในการท างานของเขา 
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ประการแรก จะน าให้เขาพน้จากปัญหายุง่ยาก เขาจะหลบหลีกขวากหนามต่าง ๆ ได ้ เขา
สามารถถามตวัเองไดว้า่ ถา้เราท าส่ิงน้ีน่าจะเกิดอะไรข้ึน? หรืออีกนยัหน่ึง การกระท าเช่นนั้นจะน าไปสู่
ท่ีใด? เม่ือส่ิงนั้นเกิดข้ึน จะท าใหเ้กิดผลอยา่งน้ีหรือไม่? เราตอ้งการผลอยา่งนั้นหรือไม่? ถา้ไม่ ก็จง
อยา่ไดเ้ร่ิมตน้ในทางนั้นเลย 

ประการทีส่อง การมองไปขา้งหนา้ ช่วยใหผู้น้  าสามารถตั้งเป้าหมายส าหรับตนเองและกลุ่มของ
เขาได ้ เขาจะสามารถคิดในทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะไดรั้บความส าเร็จตามเป้าหมายนั้น ๆ และริเร่ิมการกระท า
การตามแนวทางนั้น ๆ 

ทั้งหมดท่ีกล่าวมาแลว้น้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูน้  าท่ีดีควรจะมีสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ทางพระค า
และค าอธิษฐาน (ดูบทท่ี 2) มิฉะนั้น เขาอาจถูกชกัน าไปโดยความเขา้ใจของตนเอง หรือวางแผนการ
โดยใชค้วามคิดหรือสติปัญญาฝ่ายโลกียธรรมเป็นเคร่ืองน าทาง ผูน้ าจะตอ้งจ าไวว้า่ ความจริงปรากฏอยู่
ในองคพ์ระเยซูคริสตเจา้เท่านั้น ต ารับต าราต่าง ๆ เร่ืองการเป็นผูน้ านั้น พอจะเป็นประโยชน์ แต่เรา
จะตอ้งมีหลกัยดึอยูท่ี่พระเจา้ “เพราะความเขลาของพระเจา้ยงัมีปัญญายิง่กวา่ปัญญาของมนุษย ์ และ
ความอ่อนแอของพระเจา้ก็ยงัเขม้แขง็ยิง่กวา่ก าลงัของมนุษย”์ (พระธรรม 1 โครินธ์ 1:25) 

ความคิดสร้างสรรค์ 

เหตุผลประการท่ีสาม ท่ีผูน้ าบางคนเป็นผูน้ าท่ีดีเลิศคือความคิดสร้างสรรค ์เขาจะพยายามคิดคน้
หรือท าส่ิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ อยูเ่สมอโดยไม่ยอ่ทอ้ หากท่านพิจารณาดูชีวติของบรรดาอคัรสาวกท่านจะ
ไม่พบอุปนิสัยการเป็นคนผกูขาดความคิดและยดึถือความคิดเก่า ๆ อยา่งเหนียวแน่นอยา่งบางคนใน
ปัจจุบนัน้ี ความแตกต่างขอ้น้ี อาจจะส่งใหเ้ห็นถึงนิสัยสันดานของมนุษยซ่ึ์งตรงกนัขา้มกบัพระลกัษณะ
ของพระเจา้ 

จะขออธิบายใหเ้ขา้ใจสักหน่อย กล่าวคือ พระเจา้นั้น พระองคท์รงเป็น “ผูท่ี้ไม่ซ ้ าซากแต่มี
ระเบียบ ส่วนมนุษยเ์ป็นคนท่ียดึมัน่แต่ไม่มีระเบียบ” พึงสังเกตดูลกัษณะอาคารบา้นเรือนตามเมืองหรือ
จงัหวดัต่าง ๆ ใหดี้ จะเห็นวา่บา้นเรือนท่ีสร้างในช่วงเวลาไล่เล่ียกนันั้นมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั มนุษย์
พยายามกระท าส่ิงต่าง ๆ ใหเ้หมือนกบัผูอ่ื้น ไม่วา่ในดา้นค าพดู เคร่ืองแต่งกาย และการซ้ือส่ิงของ
เคร่ืองใช ้ไม่เหมือนกบัดนตรี ซ่ึงสามารถเขา้กบัทุกยคุทุกสมยัได ้เพราะมนัมีเอกลกัษณ์ของมนัเอง 

ท่ีน้ีจะเปรีบเทียบในดา้นตรงกนัขา้ม เพื่อจะใหเ้ห็นถึงพระลกัษณะขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
พระองคท์รงรักความผิดแผกแตกต่างกนั ขา้พเจา้เคยเขา้ไปเดินชมสวนสัตวแ์ห่งหน่ึง สวนสัตวแ์ห่งน้ีมี
ส่ิงต่าง ๆ มากมายหลายหลาก จนท าเอาขา้พเจา้ถึงกบังุนงงไปหมด จระเข ้ ยีราฟ และชา้ง ดอกไม ้ นก 
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และตน้ไม ้ ส่ิงเหล่าน้ี สอนใหข้า้พเจา้ไดเ้ขา้ใจวา่พระเจา้ทรงรักความผิดแผก นกัวทิยาศาสตร์ไดค้น้พบ
วา่ หิมะท่ีตกลงนั้น ไม่มีเหมือนกันสักเกลด็เดียว เม่ือเราประจกัษแ์จง้ถึงความจริงขอ้น้ีแลว้ เหตุไฉนงาน
ท่ีเราท าเพื่อพระเจา้จึงแตกต่างจากงานท่ีพระองคท์รงกระท า เหตุใดเราจึงท างานแบบเก่า ๆ ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก 
ปีแลว้ปีเล่า ท าไมไม่คิดท่ีจะสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ข้ึนบา้งเล่า เม่ือเร็ว ๆ น้ี ขา้พเจา้ไดรั้บประสบการณ์
เก่ียวกบัความคิดสร้างสรรคข์องพระเจา้อยา่งน่าประหลาด น่าช่ืนชม และน่าขนัดว้ย กล่าวคือ ขา้พเจา้
กบัภรรยาไดเ้ดินทางไปเยือนโซเวยีตรัสเซีย ขากลบัเราทั้งสองตอ้งเซ็นช่ือลงในเอกสาร แสดงวา่เราทั้ง
สองไม่ไดน้ าเอาเงินตราของรัสเซียติดตวักลบัมาดว้ย เราไดรั้บอนุญาตใหเ้ก็บเศษเงินปลีกไวเ้ป็นท่ีระลึก
ไดเ้พียงเล็กนอ้ยเท่านั้น แต่หากเราเกิดคิดจะลกัลอบน าธนบติัรัสเซียออกมาแมแ้ต่ใบเดียวละก็ ถือเป็น
ความผดิตอ้งระวางโทษอยา่งหนกัทีเดียว เราไดน้ าเงินรัสเซียท่ีมีอยูอ่อกมาแลกกบัเงินดอลล่าร์สหรัฐ
และลงนามในเอกสารดงักล่าว ถูกด่านตรวจคนเขา้เมืองตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง เม่ือเรียบร้อยแลว้จึงมา
นัง่รอในหอ้งพกัผูโ้ดยสารเพื่อบินไปยงัเมืองเฮลซิงกิต่อไป 

ในท่ีสุดโฆษกก็ประกาศช่ือเคร่ืองบินล าท่ีเราทั้งสองจะเดินทางต่อไป ก่อนข้ึนเคร่ืองบิน
ผูโ้ดยสารตอ้งตรวจเป็นรายบุคคลอีกคร้ังหน่ึง คนแรกท่ีผา่นการตรวจไปได ้ เป็นนกัท่องเท่ียวชาว
อเมริกา รูปร่างสูงใหญ่เสียงดงั หลงัจากท่ีพนกังานไดต้รวจสอบกระเป๋าเดินทางของเขาแลว้ เขาก็เดินตวั
เปล่าผา่นเคร่ืองตรวจสอบผูโ้ดยสาร ปรากฏวา่มีเสียงกร่ิงสัญญาณดงัข้ึน เขาจึงใหเ้อาของทุกอยา่งใน
กระเป๋าเส้ือและกางเกงออกมาวางขา้งนอก แลว้ใหเ้ดินผา่นอีกคร้ัง เสียงกร่ิงก็ยงัดงัอีก เขาจึงใหป้ลดเขม็
ขดัออกและพยายามอีกคร้ังหน่ึง มีเสียงดงัป๋อง คราวน้ีผูโ้ดยสารคนอ่ืน ๆ ถึงกบัหวัเราะคิกคกัทัว่ไป
หมด และเม่ือเขาท าอยา่งนั้น ซ ้ า ๆ ซาก ๆ หลายคร้ัง เสียงหวัเราะก็ยิง่ดงัข้ึนและดงัข้ึน 

พวกเราร่วม 40 คนจึงห้ิวกระเป๋ายนืรอคอยการตรวจอยูเ่ป็นเวลานาน คนต่อไปเป็นชาวอเมริกา
รูปร่างผอมบาง เสียงดงั เขาเปล้ืองเส้ือผา้ออกหมดเหลือแต่กางเกงขาสั้นรัดรูปและเส้ือยดืเท่านั้น แต่เม่ือ
ผา่นเคร่ืองตรวจสอบวสัดุ ก็มีเสียงกร่ิงดงัยาวข้ึน ไม่เห็นมีเหตุผลอะไรท่ีเสียงกร่ิงจะตอ้งดงัข้ึน แต่มนัก็
ดงัข้ึนแลว้ นายด่านเร่ิมกระสับกระส่ายและผูโ้ดยสารอีกจ านวนมากก็รู้สึกขบขนัตลอดเวลา พวกเรา
ยงัคงยนืเบียดเสียดไม่สามารถผา่นออกไปได ้

ตลอดเวลาท่ีมีความเกรียวกราวเกิดข้ึนเช่นน้ี ภรรยาของขา้พเจา้ยนืเรียงแถวเป็นคนถดัไป ก าลงั
ยนืรอให้ตรวจกระเป๋าโดยหารู้ไม่วา่มีเงินรัสเซียอยูท่ี่กน้กระเป๋า คงเป็นเพราะในตอนท่ีเราแลกเงินนั้น
คงจะรีบไปหน่อย ไม่ไดดู้ใหร้อบคอบเงินจึงหลงเหลืออยู ่ ถา้เกิดเจา้หนา้ท่ีตรวจพบละก็ ภรรยาของ
ขา้พเจา้จะตอ้งถูกลงโทษอยา่งหนกัในรัสเซีย แต่เหตุการณ์ตลกขบขนัยงัคงด าเนินต่อไป เม่ือชายผูน้ั้น
ผา่นเคร่ืองตรวจทีไร เสียงกร่ิงก็ดงัข้ึนและผูค้นก็หวัเราะกนัเฮฮา เคร่ืองบินตอ้งเสียเวลาไปอีก แต่
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ผูโ้ดยสารก็ไม่สนใจใยดี พวกเขาไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นช่างเป็นเร่ืองตลกขบขนัเสียจริง ๆ มีแต่
นายด่านเท่านั้นท่ีข าไม่ออก พระเจา้องคห์น่ึงของสหภาพโซเวยีตคือ วทิยาการสมยัใหม่ และพระ
เจา้ของเขาก าลงัถูกกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวอเมริกนัหวัเราะเยาะ 

ในท่ีสุด นายด่านเกิดเดือดดาลและงุ่นง่านใจ ตะเบง็เสียงออกมาวา่ “ไป!” ภรรยาของขา้พเจา้
เขา้ใจวา่นายด่านอนุญาตก็เลยเดินไปข้ึนเคร่ืองบินถือกระเป๋าซ่ึงมีเงินตอ้งหา้มติดตวัไปดว้ย โดยไม่รู้อิ
โหน่อิเหน่ เม่ือมาถึงเฮลซิงกิ เธอจึงรู้วา่ไดน้ าเงินรัสเซียติดตวัมาดว้ย ขา้พเจา้กบัภรรยาถึงกบัผงะดว้ย
ความตระหนก เท่านั้นเอง เราสองคนจึงไดรู้้วา่ ท าไมเสียงกร่ิงจึงดงัข้ึนอยา่งไม่มีเหตุผล องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ไดท้รงทอดพระเนตรเห็นบุตรท่ีโง่เขลาของพระองค ์ 2 คน อยูใ่นท่ีคบัขนัและไดท้รงช่วยเขาทั้งสอง
ใหห้ลุดพน้ออกมาไดด้ว้ยวธีิการอนัแปลกประหลาด อนัเป็นเคร่ืองแสดงถึงความคิดสร้างสรรคข์อง
พระองค ์จึงเห็นไดว้า่ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นพระลกัษณะประการหน่ึงของพระองค ์

คร้ังหน่ึง ขา้พเจา้มีโอกาสไดส้นทนากบัประธานองคก์ารคริสตศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลก เราได้
หารือกนัถึงงานของพระเจา้ทัว่โลก ท่านประธานไดห้ยบิจดหมายฉบบัหน่ึงใหข้า้พเจา้ดู ซ่ึงเป็น
จดหมายท่ีคนงานสังกดัองคก์ารของท่านส่งมา เน้ือความของจดหมายเกือบทั้งหมด เป็นข่าวและค า
รายงานท่ีหนุนน ้าใจหลายประการ ซ่ึงกล่าวถึงพระพรของพระเจา้ในงานท่ีเขาก าลงัท าอยูแ่ต่มีอยู่
ประโยคหน่ึงซ่ึงท าใหท้่านประธานขอ้งใจอยา่งยิง่ ความวา่ “เราจัดโปรแกรมซ ้าของเดิมตลอดเวลา 5 ปี
ติดต่อกัน และโปรแกรมนั้นกย็งัใช้ได้ผลดีอยู่” 

ท่านประธานเงยหนา้มองดูขา้พเจา้พลางกล่าววา่ “ถา้เขาจดัโปรแกรมงานซ ้ า ๆ กนัตลอดเวลา 5 
ปี ท่ีแลว้มาน้ี ยอ่มเห็นไดช้ดัวา่เขาไม่ควรกระท าเช่นนั้น ท่ีถูก เขาควรจะหาวธีิท่ีดีกวา่นั้น” 

ขา้พเจา้ไดใ้หข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ความประโยคนั้นหลายประการและตระหนกัแน่วา่ท่านพดู
ถูก เขาควรจะหาวธีิการท่ีดีกวา่นั้นแน่ทีเดียว เราไม่รู้วิธีท่ีดีท่ีสุดอยา่งทะลุปรุโปร่ง แน่ทีเดียว เรามี
หนทางท่ีจะแกไ้ขปรับปรุงได ้ แน่นอนพระเจา้ทรงสามารถเปิดเผยถึงความผดิแผกแตกต่างและวธีิการ
ใหม่ ซ่ึงจะช่วยใหเ้ราเก็บเก่ียววญิญาณเขา้สู่ยุง้ฉางของพระองคไ์ดอ้ยา่งใหญ่หลวง 

ความคิดสร้างสรรคข์องบุรุษนิรนาม 4 คน ซ่ึงไดน้ าเพื่อนของเขามาหาพระเยซูเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย
พวกเรามาเป็นเวลานานแลว้ “คนเป็นอนัมากมาประชุมกนัจนไม่มีท่ีจะรับ แลว้มีส่ีคนหามคนง่อยคน
หน่ึงมาหาพระองค ์ เม่ือเขาเขา้ไปใหถึ้งพระองคไ์ม่ไดเ้พราะคนมาก เขาจึงร้ือดาดฟ้าหลงัคาตึกท่ี
พระองคอ์ยูน่ั้น และเม่ือร้ือแลว้เขาเอาท่ีนอนท่ีคนง่อยก าลงันอนอยูน่ั้นหยอ่นลงเม่ือพระเยซูทรงเห็น
ความเช่ือของเขา พระองคจึ์งตรัสแก่คนง่อยนั้นวา่ “ลูกเอ๋ย ความผดิของเจา้ทรงโปรดยกเสียแลว้” (พระ
ธรรมมาระโก2:2-5) 
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ชาย 4 คนในเร่ืองน้ีมีประสบปัญหาประการหน่ึง พวกเขามีเพื่อนคนหน่ึงซ่ึงพวกเขาตอ้งการ
น าไปหาพระเยซู แต่ไดพ้บวา่ไม่สามารถจะเขา้ไปหาพระองคไ์ด ้ พระคมัภีร์กล่าววา่ “เขาเขา้ไปใหถึ้ง
พระองคไ์ม่ได”้ ไม่มีทางจริง ๆ เขาอาจพดูกบัเพื่อนของเขาวา่ “เสียใจเพ่ือนเอ๋ย พวกเราได้พยายามแล้ว 
แต่กไ็ม่สามารถเข้าไปได้จริง ๆ” แต่พวกเขาไม่ไดพ้ดูเช่นนั้น ความมีน ้าใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์
ของพวกเขา และความกระตือรือร้นท่ีจะน าเพื่อนของเขาเขา้หาพระเยซู ไดช่้วยเสริมสร้างความกลา้หาญ
และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ เขาอาจจะใชว้ธีิเจาะหลงัคาใหเ้ป็นรูแลว้หยอ่นเพื่อนของเขาลงไป ลองคิด
ดูซิวา่ผูค้นในท่ีนั้นจะมีปฏิกิริยาต่อพวกเขาอยา่งไร? คนเหล่านั้นคงจะพดูวา่ “คุณอยา่อุตริท าอยา่งนั้น
เป็นอนัขาด มีอยา่งท่ีไหนดนัข้ึนไปยนหลงัคาเด๋ียวผูค้นก็แตกต่ืนเสีนพิธีหมด แลว้กระเบ้ืองก็อาจจะ
หล่นลงมาถูกหวัร้างขา้งแตกกนัหมด” แต่พวกเขาไดก้ระท าไปแลว้ และพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดท้รง
เจาะจงบนัทึกเหตุการณ์ตอนน้ีไวเ้พื่อเป็นขอ้สอนใจของเรา 

ท่านจะมีความคิดสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งไร? ทางหน่ึงก็คือควบคุมความคิดของตนเองให้อยูใ่นทาง
ท่ีถูกท่ีชอบเสมอ และพยายามนึกคิดหาวธีิการท่ีดีกวา่ปัจจุบนัอยูเ่สมอ จงฝึกตวัท่านเองใหคิ้ดเสมอวา่ 
“หากเด๋ียวน้ีใชไ้ด ้ต่อไปก็ยอ่มจะเลิกใชไ้ดเ้หมือนกนั” จงพยายามคิดหาทางแกปั้ญหาและคิดใหก้วา้งไว้
เสมอ จงอธิษฐานขอใหท้่านมีความกลา้หาญ และมีก าลงัใจท่ีจะลองท าส่ิงใหม่ ๆ เม่ือพระเจา้ทรง
เปิดเผยส่ิงนั้น ๆ แก่ท่าน 

แต่ส่ิงส าคญัก็คือ การด าเนินชีวติใกลชิ้ดสนิทสนมกบัพระเยซูคริสตเจา้อยา่งสม ่าเสมอ พระองค์
ทรงเป็นผูส้ร้างสรรค ์ “เพราะวา่พระองคไ์ดท้รงสร้างสรรพส่ิง ในทอ้งฟ้าก็ดี ท่ีแผน่ดินโลกก็ดี ส่ิงซ่ึง
ประจกัษแ์ก่ตาและซ่ึงไม่ประจกัษแ์ก่ตา จะเป็นพระท่ีนัง่หรือเป็นอานุภาพหรือเป็นผูมี้บรรดาศกัด์ิหรือผู ้
มีฤทธ์ิก็ดีพระองคไ์ดท้รงสร้างสรรพส่ิงนั้น และทรงสร้างไวส้ าหรับพระองค ์ (พระธรรมโคโลสี 1:16) 
ทุกส่ิงในโลกจิตวญิญาณท่ีมองไม่เห็นถูกสร้างข้ึนโดยพระเยซูคริสต ์ ทุกส่ิงในโลกวตัถุท่ีมองเห็นไดก้็
ถูกสร้างข้ึนโดยพระองคเ์ช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีเอง พระคริสตธรรมคมัภีร์จึงกล่าวถึงพระเจา้ “ทรงสร้างโลก
ท้ังหลาย” โดยองคพ์ระเยซูคริสต ์ (พระธรรมฮีบรู 1:2) โลกทั้งหลาย คือทั้งโลกท่ีมองเห็นไดแ้ละโลกท่ี
มองไม่เห็น ท่านประสงคจ์ะเป็นบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคมิ์ใช่หรือ? ถา้เช่นนั้นท่านจะตอ้งทุ่มเท
เวลาในการใกลชิ้ดสนิทสนมกบัพระองคผ์ูท้รงเป็นบุคคลผูส้ร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ มากท่ีสุดในสากล
จกัรวาล 

เม่ือพระองคท์รงด ารงพระชนมชีพอยูใ่นโลกน้ี ในฐานะศาสดาผูท้รงโปรดสั่งสอนและ
ช่วยเหลือมนุษย ์ พระเยซูทรงสร้างความพิศวงสงสัยใหแ้ก่ผูท่ี้ไดพ้บปะพระองค ์ ส่ิงท่ีพระองคท์รง
กระท าไม่เหมือนใคร พวกเขากล่าววา่ “เราไม่เคยเห็นใครกระท าเหมือนเช่นน้ีมาก่อน” ส่ิงท่ีพระองคไ์ด้
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ตรัสแปลกกวา่คนอ่ืน พวกเขาประหลาดใจในหลกัค าสอนของพระองค ์ พวกเขากล่าววา่ “ไม่เคยมีผูใ้ด
พดูเหมือนคนนั้น” (พระธรรม ยอห์น 7:46) บางคนไดเ้ห็นและบ่นวา่ พระองคท์รงด าเนินชีวติตรงขา้ม
กบัขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีพวกเขายดึถือปฏิบติัต่อเน่ืองกนัมาเป็นเวลานาน ส่วนท่านและขา้พเจา้
มองยอ้นหลงัไปพร้อมกบักล่าววา่ “ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับการกระท าของพระองค”์ 

เหตุฉะนั้น มีอยู ่ 3 ส่ิงท่ีเราจะตอ้งแสวงหาจากพระเจา้ ส่ิงท่ีหน่ึง คือ การปรารถนาความดีเลิศ 
วถีิทางท่ีจะไดรั้บความดีเลิศซ่ึงเราไดเ้คยตั้งความปรารถนาไวน้ั้นก็คือ การสงบน่ิงอยูใ่นพระหตัถข์อง
พระเยซูและยอมใหพ้ระชนมชีพของพระองคป์รากฏอยูใ่นตวัเรา พระองคท์รงเป็นผูเ้ดียวท่ี “ทรงกระท า
ทุกส่ิงลว้นแต่ดีทั้งส้ิน” 

ส่ิงท่ีสอง คือ ความคิดริเร่ิม น่ีก็อีกนัน่แหละท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราทรงเป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุด 
การเรียนจากพระองคเ์พราะเหตุวา่เราแสวงหาทางท่ีจะกระท าพระราชกิจของพระองคเ์ป็นหนทาง
สร้างสรรคท่ี์ดีท่ีสุดท่ีเราควรจะด าเนินไป 

ส่ิงท่ีสาม คือ ความคิดสร้างสรรค ์น่ีก็เช่นกนั การใกลชิ้ดสนิทสนมกบัพระเยซูอยา่งเปิดใจ เป็น
หนทางท่ีดีท่ีสุดท่ีพระวิญญาณของพระเจา้จะช่วยใหเ้ราเกิดความคิดสร้างสรรคก์า้วหนา้เร่ือย ๆ ไปใน
ชีวติ 
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บทที ่6 วธีิท าให้เกดิผล 

อาฮาศพระราชบิดาของกษตัริยฮิ์ศคียา เป็นกษตัริยท่ี์ท าบาปมากคนหน่ึง เม่ือท่านอ่าน
ชีวประวติัของกษตัริยผ์ูน้ี้แลว้ ท่านคงจะรู้สึกแปลกใจท่ีตลอดชีวติของกษตัริยอ์งคน้ี์ลว้นแต่ริอ่านคิดหา
อุบายท่ีจะท าความผดิบาปใหม่ ๆ และชกัน าประชากรให้หลงผดิตลอดเวลา ตลอดระยะเวลา 16 ปี ท่ี
ท่านไดค้รองราชยอ์ยูน่ั้น การกระท าทุกอยา่งลว้นแลว้แต่เกลือกกลั้วอยูใ่นหลกัตมแห่งความชัว่ร้าย ท่าน
ไดห้ล่อรูปเคารพถวายนมสัการแด่พระอ่ืน และไดเ้ผาราชบุตรถวายบูชาตามแบบอยา่งอนัน่าเกลียดของ
ชาวต่างชาติท่านไดปิ้ดประตูโบสถว์หิารของพระเยโฮวาห์เสีย แลว้ไดท้  าแท่นหลวงบูชารูปเคารพท่ี
ถนนแยกในกรุงเยรูซาเล็มทุกมุม หลงัจากไดค้รองราชย ์ 16 ปี แลว้กส้ิ็นพระชนม ์ ฮิศคียาจึงไดข้ึ้น
ครองราชยสื์บต่อมา 

เม่ือฮิศคียาข้ึนเสวยราชยน์ั้น พระองคมี์พระชนมายไุด ้ 25 พรรษา พระองคไ์ดรู้้เห็นความคิด
บาปและความชัว่ชา้ท่ีบิดาของพระองคไ์ดก่้อไว ้ และพระองคไ์ม่ทรงมีพระประสงคท่ี์จะมีส่วนในการ
กระท านั้นแมแ้ต่นอ้ย พระองคไ์ม่ทรงมีพระประสงคท่ี์จะมีส่วนในการกระท านั้นแมแ้ต่นอ้ย พระองค์
ทรงมีพระประสงคท่ี์จะเปล่ียนส่ิงทั้งหมดใหดี้ข้ึนและน าประเทศกลบัไปสู่วถีิทางของพระเจา้ เม่ือเรา
พิจารณาถึงความผดิบาปและความเส่ือมเสียอนัมากมายท่ีกษตัริยอ์าฮาศไดท้รงกระท า ก็นบัไดว้า่ในชัว่
ชีวติหน่ึงของฮีศคียา คงไม่สามารถแกไ้ขอะไรไดม้ากนกัในช่วงชีวติน้ี การสรุปเช่นนั้นนบัวา่ผดิถนดั
ทีเดียว เพราะในระยะต่อมาไม่นานนกัสภาพการณ์ไดก้ลบักลายไปอยา่งส้ินเชิง “คนทั้งปวงท่ีกรุง
เยรูซาเล็ม จึงไดโ้สมนสัยินดีเป็นท่ียิง่ดว้ยตั้งแต่แผน่ดินของซาโลมอนราชบุตรของดาวดิ กษตัริย์
อิสราเอลยงัไม่มีการเช่นน้ีท่ีกรุงเยรูซาเล็ม” (2 พงศาวดาร 3:26) 

นบัเป็นเร่ืองท่ีน่าอศัจรรยย์ิง่เม่ือท่านไดศึ้กษาชีวติของฮิศคียา ท่านจะพบหลกัพื้นฐาน 3 
ประการท่ีท าใหพ้ระองคมี์พระชนมชีพเกิดผลเพื่อพระเจา้ 

(1) ความเต็มใจ 

หลกัประการท่ีหน่ึงในการท าใหเ้กิดผลเพื่อพระเจา้ คือความเตม็ใจ “ในบรรดาราชกิจทั้งปวงซ่ึง 
ท่านไดต้ั้งตน้กระท าคือบ ารุงโบสถว์หิารของพระเจา้ และปฏิบติัตามกฎหมาย พระบญัญติัเพื่อจะได้
แสวงหาพระเจา้ของท่าน ท่านไดท้รงกระท าดว้ยเตม็พระทยั จึงไดท้รงพระเจริญ” (2 พงศาวดาร 
31:21,30:26) ท่านอาจารยเ์ปาโลไดใ้หข้อ้หนุนใจแก่เราเช่นเดียวกนัโดยแนะวา่ “ท่านจะกระท าส่ิงใดก็
ตามจงกระท าดว้ยเตม็ใจ เหมือนกระท าถวายพระเจา้ไม่ใช่เหมือนกระท าแก่มนุษย”์ (โคโลสี 3:23) 
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กษตัริยซ์าโลมอนก็ไดท้รงใหข้อ้สอนใจไวเ้ช่นกนัวา่ “เม่ือมือไมข้องเจา้จบัการอนัใด จงกระท าการอนั
นั้นดว้ยมือไมข้องเจา้เถิด เพราะวา่ไม่มีการงานหรือโครงงานหรือความรู้ หรือสติปัญญาในเมืองผท่ีีเจา้
จะไปนั้น” (ปัญญาจารย ์ 9:10) เม่ือเราอ่านขอ้ความตอนน้ีเราจะเห็นไดว้า่ พระเจา้ทรงมีพระประสงคท่ี์
จะไดค้นของพระองคผ์ูมี้ความกระตือรือร้น แต่เราจะท าไดอ้ยา่งไร? เราเคยไดรั้บการกระตุน้ใหท้  าอะไร 
ๆ ดว้ยความเตม็ใจบา้งหรือไม่? หายาก เพราะวา่ในชีวิตประจ าวนัของเรานั้น ส่วนใหญ่เรามกัไดย้นิคน
พดูวา่ “ตามสบายเถิด” หรือ “อย่าท างานหักโหมนักเลย” “อย่าเอาจริงเอาจังให้มากนักเลย” ท่ีน่ากลวั
ท่ีสุดก็คือ ถา้ความไม่เตม็ใจเช่นน้ีเกิดกบัผูน้ าก็เป็นอนัวา่ งานต่าง ๆ ของผูน้ ายอ่มจะประสบกบัความ
ลม้เหลวอยา่งแน่นอน 

เม่ือสมยัท่ีขา้พเจา้เป็นนกัศึกษานั้น ขา้พเจา้ชอบเอาอยา่งรุ่นพี่คนหน่ึงช่ือเล่นวา่ “เอช็-บอล” แก
เล่นกีฬาเก่งจริง ๆ ซ ้ ายงัเรียนเก่งอีกดว้ย ขา้พเจา้พยายามเลียนแบบท่าทางการเดินเหินตลอดจนบุคลิก
ของเขา ขา้พเจา้เลียนแบบวิธีการเล่นบาสเก็ตบอลนบัตั้งแต่ท่าทางการเล่น การยงิลูกเขา้ห่วง เอช็-บอล 
เป็นนกัเบสบอลทีมวทิยาลยัดว้ย ขา้พเจา้คอยติดตามดูแลและพยายามลอกเลียนแบบการเล่นของเขาทุก
อยา่ง แมก้ระทัง่ลกัษณะการสวมหมวกส าหรับเล่นเบสบอล ขา้พเจา้มีความมุ่งมัน่วา่ เม่ือเขาเรียนจบ
ขา้พเจา้จะเป็นผูเ้ล่นในทีมเบสบอลของวทิยาลยัแทนเขาและหลงัจากท่ีเขาเรียนจบไปแลว้ปีหน่ึง ขา้พเจา้
ก็ไดมี้โอกาสแสดงฝีมือการเล่นเบสบอลใหเ้พื่อนนกัศึกษาไดเ้ห็นประจกัษ ์ ครูฝึกไดม้าทาบทามขา้พเจา้
ขอใหเ้ล่นในทีมของวทิยาลยั “ครูจะใหผ้มเล่นจริง ๆ หรือครับ ผมขอรับรองวา่จะเล่นอยา่งเตม็ท่ี จะดี
หรือเลวอยา่งไรผมก็จะขอเล่นอยา่งสุดฝีมือ ขา้พเจา้พยายามแสดงใหค้รูฝึกรู้วา่ขา้พเจา้มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะเล่นอยา่งแทจ้ริง ครูฝึกมีความพึงพอใจมากจึงใหข้า้พเจา้เปล่ียนเคร่ืองแต่งตวัลง
ฝึกซอ้มครูฝึกพยายามเฝ้าดูฝีไมล้ายมือขา้พเจา้ ในท่ีสุดก็ไดค้ดัเลือกขา้พเจา้ในทีมวทิยาลยัโดยใหเ้ป็นคน
ขวา้งลูกซ่ึงเป็นตวัส าคญัของทีมสมดงัท่ีขา้พเจา้ไดต้ั้งใจวา่ ท่านลองคิดดูซิวา่ หากขา้พเจา้เป็นคน “เร่ือย
เฉ่ือย” ป่าน้ีก็คงจะไม่มีโอกาสไดเ้ป็นนกัเบสบอลอาชีพกบัเขาแลว้ 

ท่านเขา้ใจวา่พระเจา้ทรงมีมาตรฐานต ่ากวา่ครูฝึกเบสบอลของขา้พเจา้อยา่งนั้นหรือ? หามิได ้
พระเจา้ทรงก าลงัมองหาผูท่ี้เตม็ใจติดตามพระองคแ์ละเต็มใจท่ีจะปฏิบติัพระราชกิจของพระองคค์วาม
อ่อนไหว ความสะเพร่า และความโลเลของคนในยคุน้ี ไม่ใช่มาตรฐานของพระองค ์ แต่ก็เป็นการยากท่ี
จะเช่ือฟังและปฏิบติัตามมาตรฐานของพระคริสตธรรมคมัภีร์ในยคุท่ีเตม็ไปดว้ยความเห็นแก่ตวัและการ
เอาแต่ใจตนเอง มาตรฐานความประพฤติของท่านจะตอ้งสูงส่งกวา่คนอ่ืน ๆ 

ปีแรกท่ีขา้พเจา้รับใชพ้ระเจา้ในภาคกลาง ขา้พเจา้ไดพ้บชายหนุ่มคนหน่ึงช่ือจอนน่ี เราเร่ิมตน้
สามคัคีธรรมดว้ยกนัดว้ยการอ่านพระคมัภีร์และอธิษฐาน และพระเจา้ทรงร้อยรัดจิตใจของเราทั้งสอง
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เขา้ดว้ยกนั จอนน่ีเร่ิมแสดงค าสัญญาอนัยิง่ใหญ่ในพระราชกิจของพระคริสต ์ วนัหน่ึงเขาถามขา้พเจา้วา่ 
เขาจะขอร่วมงานกบัขา้พเจา้ดว้ยไดห้รือไม่ ขา้พเจา้อธิบายใหเ้ขาฟังถึงรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และเขาก็มีความกระตือรือร้นท่ีจะร่วมในทีมงานของพวกเรา เขาเป็นเพื่อนร่วมงานท่ีดีมาก เพียบพร้อม
ไปดว้ยความตั้งใจจริง และความกระตือรือร้น อีกไม่ก่ีเดือนผา่นไปส่ิงต่าง ๆ  ก็เร่ิมบงัเกิดข้ึนอยา่ง
มากมาย ในตอนสุดสัปดาห์วนัหน่ึง เราไดจ้ดัทีมท่ีจะไปประกาศในมหาวทิยาลยัไอโอวา เม่ือถึงเวลา
ออกเดินทางขา้พเจา้ไม่เห็นจอนน่ีจึงถามข้ึน เด็กหนุ่มคนหน่ึงตอบวา่จอนน่ีบอกวา่จะไม่ไป ขา้พเจา้จึง
ถามอีกวา่เขาคงจะเรียนหนกัหรือไม่คอยสบายหรือไม่ก็คงจะตอ้งรับผดิชอบคอยดูแลพอ่แม่ละกระมงั 
แต่ขา้พเจา้ไดรั้บค าตอบวา่ท่ีเขาไม่ไปนั้นเพราะเขาไดต้ดัสินใจวา่จะไม่ไป 

เราไปประกาศกนัโดยจอนน่ีไม่ไดร่้วมดว้ย และมีโอกาสท่ีจะเป็นพยานอยา่งดี เราไดพ้บกบั
นกัศึกษาหลายคนท่ีซกัถามเร่ืองราวขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความสนใจจริง ๆ และบางคนก็ยอมรับ
และตดัสินใจติดตามพระองค ์ พวกเราเดินทางกลบัดว้ยความสุขใจเตม็เป่ียมและรู้สึกขอบพระคุณพระ
เจา้เป็นอยา่งมาก 

วนัจนัทร์ขา้พเจา้ไดย้มืรถเพื่อนขบัไปหาจอนน่ี หลงัจากท่ีไดพ้ดูคุยกนัพอสมควรแลว้ ขา้พเจา้
ไดถ้ามวา่เขามีความเขา้ใจในมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีทีมงานของเราไดก้ าหนดไวห้รือเปล่า? เขาตอบวา่เขา้ใจ
และรู้สึกเป็นสุขท่ีไดเ้ป็นสมาชิกคนหน่ึงของทีม ขา้พเจา้บอกเขาวา่เน่ืองจากขา้พเจา้มีความยนิดีท่ีจะให้
เขามีส่วนร่วมในทีมงาน ขณะนั้นขา้พเจา้จึงมีความเสียใจท่ีเขาไดต้ดัสินใจไม่ยอมไปร่วมกบัพวกเราอีก 
เขาตกตะลึงและถามวา่ท่ีขา้พเจา้พดูนั้นหมายความกระไร ขา้พเจา้ไดท้บทวนความจ าของเขาวา่ มี
มาตรฐานของเราอยูข่า้งหน่ึงซ่ึงก าหนดไวว้า่ เม่ือมีงานท่ีจะตอ้งร่วมกนั สมาชิกไม่ควรจะขาด เขาเร่ิม
สะอึกสะอ้ืนดว้ยความเสียใจ เม่ือคลายความเสียใจแลว้ เขาก็กา้วออกจากรถกลบัไปยงัหอ้งพกัของเขา 

ขา้พเจา้อธิษฐานเพื่อจอนน่ีทุกวนัเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ และแลว้ก็ไดรั้บจดหมายจากเขา
ฉบบัหน่ึง เขาขอบคุณขา้พเจา้ ในการท่ีท าใหเ้ขาไดเ้รียนรู้บางส่ิงบางอยา่งเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการ
รับใชพ้ระเจา้ และไดใ้ชเ้หตุผล 13 ประการวา่เหตุใดเขาจึงควรจะมีส่วนร่วมในงานของพระเจา้ ขา้พเจา้
รีบโทรไปหาเขาทนัทีและเช้ือเชิญใหเ้ขากลบัมาร่วมงานกบัเราอีกดว้ยความยนิดีอยา่งยิง่ เขาไดก้ลบั
กลายเป็นคนงานท่ีท างานไดผ้ลมากท่ีสุดในทีมงานของเราและตั้งแต่นั้นมาก็ไดรั้บใชพ้ระเจา้ทั้งใน
อเมริกาและองักฤษ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในตอนนั้นก็คือเขาคิดวา่เม่ือขา้พเจา้พดูถึงมาตรฐานความประพฤติ
และความเตม็ใจนั้น ขา้พเจา้คงจะไม่เอาจริงจงัเท่าไรนกั เขาจึงไม่สนใจท าตาม ฉะนั้นจึงเห็นไดว้า่
ความเห็นอดเห็นใจอาจท าให้เขาไดดี้ แต่การโอนอ่อนผอ่นตามจะไม่ช่วยอะไรเขาเลย 
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เม่ือพระเยซูตรัสวา่ “ถา้ผูใ้ดใคร่ตามเรามาใหผู้น้ั้นเอาชนะตวัเอง และรับกางเขนของตนแบก
ตามเรามา” พระองคต์รัสเช่นนั้นอยา่งหนกัแน่นจริงจงัโดยไม่มีการลดหยอ่นใด ๆ ขา้พเจา้ขอพดูอยา่ง
เปิดเผยวา่ เม่ือขา้พเจา้ระลึกถึงชีวติของขา้พเจา้เม่ือ 20 ปีก่อนนั้น ขา้พเจา้รู้แน่วา่ขา้พเจา้จดัการกบั
เหตุการณ์เช่นน้ีต่างกนัแน่ ขา้พเจา้คงรับแสดงความสุภาพของพระคริสตแ์ละโอนอ่อนผอ่นตามไปแน่ 
แต่กฎเกณฑท่ี์พระองคท์รงไวก้็ยงัคงฝ่าฝืนไม่ไดอ้ยูเ่ช่นเดิมจะแกต้วัอยา่งไรไม่ได ้

หวัหนา้ของขา้พเจา้ในค่ายทหารเรือไดว้างขอ้บงัคบัไวอ้ยา่งเขม้งวด ทั้งน้ีหาใช่เพราะวา่ท่าน
อยากจะกวดข้ึนเล่นงานขา้พเจา้แต่เป็นเพราะท่านรู้วา่ขา้พเจา้ก าลงัจะเขา้สู่สนามรบ และท่านจะตอ้ง
เพาะนิสัยใหข้า้พเจา้สามารถช่วยตนเองได ้ท่านไม่ไดใ้หโ้ทษแต่ใหคุ้ณแก่ขา้พเจา้ และเม่ือขา้พเจา้ตกไป
อยูใ่นสมรภูมิเลือกขา้พเจา้จึงรู้สึกขอบพระคุณท่านท่ีไดใ้หบ้ทเรียนแก่ขา้พเจา้ เช่นเดียวกบัผูน้ าจะตอ้ง
แสดงความเตม็ใจใหป้ระจกัษเ์พื่อวา่สมาชิกในกลุ่มจะไดมี้ความเตม็ใจในการท างานเช่นเพราะฮีศคียามี
ความเตม็ใจประการเดียว ท่านจึงสามารถน าประเทศชาติใหห้ลุดพน้จากความผิดบาปไดอ้ยา่งน่ายกยอ่ง
เชิดชู เป็นเพราะความเป็นผูน้ าของท่านซ่ึงไดแ้สดงวถีิทางและไดว้างแบบอยา่งความประพฤติใหแ้ก่คน
อ่ืน 

วนัหน่ึงขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัฝึกยกน ้าหนกัอยูก่บัเพื่อนคนหน่ึง เพื่อนคนหน่ึงก็เขา้มาเล่นดว้ยสัก
พกัหน่ึงก็เลิก ในตอนท่ีเพื่อนคนนั้นก าลงัเดินออกจากโรงฝึก ขา้พเจา้ยกน ้าหนกัได ้ 185 ปอนด ์ ในท่า
นอนหงายบนมา้ยาว เขามองมายงัขา้พเจา้และกล่าววา่ “เล่นตามสบายนะ” หากขา้พเจา้เล่นตามสบาย
ตามท่ีเขาบอก คานน ้าหนกัจะตอ้งหล่นทบัขา้พเจา้ถึงตายเป็นแน่ซ่ึงอนัท่ีจริงเขาไม่ตอ้งการจะใหเ้ป็น
เช่นนั้น แต่ท่ีพดูเช่นนั้นก็ดว้ยความ “ติดปาก” นัน่เอง แต่ขา้พเจา้มกัจะจ าค าพูดตอนนั้นมาคิดอยูเ่สมอ 
แมค้  าพดูเช่นนั้นจะไม่เหมาะสมและอาจท าใหบุ้คคลถึงแก่ชีวติหากเขาเช่ือฟังค าแนะน านั้น เราก็ยงัคง
กล่าวกนัอยูเ่สมอวา่ “ตามสบายนะ” ขา้พเจา้ขอบอกตรง ๆ วา่ขา้พเจา้ไม่ชอบค าพดูเช่นนั้นเลย ขา้พเจา้
สามารถจะท าเช่นนั้นไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความช่วยเหลือใด ๆ ความไม่มีระเบียบ ความสะเพร่าและเกียจ
คร้านอนัเป็นวสิัยเดิมของขา้พเจา้สอนขา้พเจา้ใหท้  าเช่นนั้นเสมอ ส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการก็คือจะตอ้ง
เอาชนะวสิัยเดิมของขา้พเจา้ใหไ้ด ้

ผูน้ าจะตอ้งพิเคราะห์ดูความจริงดงัต่อไปน้ี ผูน้  าไม่ควรสร้างสรรคเ์พื่อปัจจุบนัเท่านั้นแต่ควร
สร้างสรรคส์ าหรับอนาคตดว้ย ถา้จิตใจของเขาเฉ่ือยชา อนาคตจะเป็นเช่นไร? ผูท่ี้เขาฝึกปรือพร ่ าสอนจะ
เป็นอยา่งไร? จิตใจของคนเหล่านั้นจะมีความร้อนรนในการรับใชพ้ระเจา้ดว้ยความเตม็ใจไดห้รือ? ไม่มี
ทางหากจิตใจของเขาผูส้อนเองยงัเฉ่ือยชา เพราะวา่ “ไฟเท่านั้นท่ีท าให้ไฟติดต่อ ๆ ไปได้” เม่ือพระเยซู
ทรงช าระพระวิหาร พระจริยาวตัรของพระองคท์  าใหอ้คัรสาวกหวนระลึกถึงพระคมัภีร์เดิมซ่ึงวา่ “ความ
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ร้อนใจในการรับโบสถข์องพระองคจ์ะเผาขา้พเจา้เสียแลว้” (ยอห์น 2:17, สดุดี119:139) พระคมัภีร์ทั้ง
สองตอนกล่าวถึงความร้อนรนเพื่อพระเจา้ เม่ืออยูใ่นวาระสุดทา้ยท่านระลึกถึงผูใ้ดบา้งในพระคมัภีร์ท่ี
กล่าวถึงความเอาจริงเอาจงัดว้ยความร้อนรนอยา่งแทจ้ริง? จิตใจท่ีมีความกระตือรือร้นอยา่งแรงกลา้เป็น
ส่ิงท่ีลา้สมยัเหมือนกบัรถมา้เช่นนั้นหรือ? ผูน้ ากองเชียร์กีฬาโรงเรียนเป็นเพียงผูเ้ดียวท่ีหลงเหลืออยูใ่น
สังคมของเราซ่ึงขนัอาสาเขา้ท างานดว้ยความกระตือรือร้นและสนุกสนานมนัเข้ียว อยา่งนั้นหรือ? ผูน้ า
ท่ีมีลกัษณะเหมือนอยา่งพระคริสตป์รากฏอยูใ่นชีวิตของเขาจะส าแดงความร้อนรนและความตั้งใจจริง
เช่นเดียวกบัพระเยซูไดท้รงส าแดงไวแ้ลว้ 

ความเตม็ใจและความกระตือรือร้นเป็นการระเบิดความรักซ่ึงคุกรุ่นอยูใ่นจิตใจของผูน้ า และแผ่
ขยายไปสู่จิตใจและชีวติของผูอ่ื้นซ่ึงสัมผสักบัเปลวไฟแห่งจิตใจเช่นนั้น บางคนรู้สึกวา่ผูน้ าควรจะเป็น
แบบ “เยน็ ๆ เร่ือย ๆ” เพราะมิเช่นนั้นอาจท าใหบ้างคนตกอกตกใจ แต่ผูน้ าจะท าอยา่งนั้นไม่ได ้ถา้ผูน้ า
ไม่ลงมือท า คนอ่ืนก็จะไม่ท าดว้ย พระบญัญติัขอ้แรกยงัคงปรากฏอยูใ่นพระคริสตธรรมโดยไม่
เปล่ียนแปลง “ดูก่อนพวกอิสราเอล จงพร้อมเถิด พระเยโฮวาห์พระเจา้ของเราเป็นพระเจา้องคเ์ดียว จง
รักพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ดว้ยสุดใจสุดจิตของเจา้ ดว้ยสุดความคิดและดว้ยส้ินสุดก าลงัของเจา้” (มาระ
โก 12:29-30) 

(2) มีใจแน่วแน่ 

ส่ิงท่ีสองท่ีควรจะพิจารณาในชีวติของกษตัริยฮิ์ศคียา คือความมีใจแน่วแน่ของพระองค ์
พระองคไ์ดต้ดัสินพระทยักระท าพระราชกิจอนัส าคญัและทรงจดจ่ออยูก่บังานช้ินนั้น “ในเดือนตน้ปี
แรกแห่งรัชกาลของท่าน ท่านไดเ้ปิดประตูและซ่อมแซมโบสถว์หิารของพระเยโฮวาห์ และรับสั่งให้
พวกปุโรหิตกบัพวกเลวเีขา้มารวมกนัอยูใ่นท่ีกวา้งขวางทิศตะวนัออก จึงมีพระด ารัสแก่คนเหล่านั้นวา่ 
ดูกรพวกเลว ีจงฟังเราเถิด บดัน้ีจงช าระตวัและโบสถว์หิารของพระเยโฮวาห์พระเจา้แห่งปู่ ยา่ตายาย ของ
โสโครกจงกวาดเอาไปเสียจากท่ีสถานอนับริสุทธ์ิ” (2 พงศาวดาร 29:3-5) พระองคท์รงกระท าอยา่งแน่ว
แน่ ไม่วา่จะถูกบีบคั้นจากฝ่ายปฏิปักษห์รือถูกเยย้หยนัหรือเพราะมีงานยุง่มากมายก็ตาม 

ผู้เขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์สามท่านได้ให้เหตุผลในเร่ืองความมีใจแน่วแน่ไว้ดังนี ้
ท่านท่ีหน่ึงคืออคัรสาวกเปโตรซ่ึงกล่าวไวว้า่ “แต่วา่วนัของพระผูเ้ป็นเจา้ควรจะมาเหมือนอยา่ง

ขโมยดอดมา และในวนันั้นทอ้งฟ้าอากาศจะล่วงเสียไปดว้ยเสียงอนัดงัสนัน่ และโลกธาตุจะละลายไป
ดว้ยไฟอนัร้องยิง่ และแผน่โลกกบัส่ิงสารพดัท่ีมีอยูใ่นโลกนั้นจะตอ้งไหมเ้สียส้ิน” (2 เปโตร 3:10) 
“สรรพส่ิงในโลกล้วนอนิจจัง และจะต้องเส่ือมสลายไปพร้อมกับโลกนี้” แต่มีอยูส่องส่ิงท่ีจะผา่นพน้
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ความเส่ือมสลายของโลกน้ีไปไดแ้ละคงอยูต่ลอดไป ส่ิงนั้นคือพระวจนะของพระเจา้และจิตวิญญาณ
ของมนุษย ์ หากผูน้ ามีใจจดจ่ออยูก่บัสองส่ิงน้ี เขาก็ยอ่มจะมีความแน่วแน่อยูก่บัส่ิงท่ีทรงคุณค่าอนัถาวร
โดยไม่แปรเปล่ียนแมจ้ะมีหลายส่ิงหลายอยา่ง ฝ่ายโลกเขา้มาหนัเหความตั้งใจของเขา แต่เขาก็จะแน่วแน่
อยูก่บัส่ิงท่ีเท่ียงแทถ้าวรเสมอ 

ท่านท่ีสองท่ีไดใ้หเ้หตุผลในเร่ืองความมีใจแน่วแน่ก็คือ ท่านยากอบซ่ึงกล่าวไวว้า่ “ท่าน
ทั้งหลายไม่รู้วา่จะมีเหตุอะไรเกิดข้ึนในพรุ่งน้ี ชีวติของท่านเป็นอะไรเล่า? ก็เป็นเหมือนหมอกท่ีปรากฏ
อยูแ่ต่ประเด๋ียวหน่ึงก็หายไป” (ยากอบ 4:4) “ชีวิตอันมีค่านีช่้างส้ันเหลือเกิน” เม่ือบุคคลใดมองเห็น
ความจริงขอ้น้ี จะช่วยใหเ้ขาสามารถคงอยูใ่นแนวทางอนัชอบธรรมเสมอ แมว้า่จะถูกกิเลสตณัหาฝ่าย
โลกปลุกเร้าเยา้ยวนใหห้ลงผิดเพียงใดก็ตาม เขาก็จะยงัคงยดึมัน่ในพระเยซูเสมอ พระวจนะของพระเจา้
บอกใหเ้รารู้วา่เราควรจะจบัตาดูท่ีไหน “เหตุฉะนั้นคร้ันเรามีพยานหมู่ใหญ่อยา่งนั้นอยูร่อบขา้ง ให้เรา
ทิ้งของหนกัทุกส่ิงท่ีขดัขอ้งอยู ่ และการผดิท่ีเรามกัง่ายกระท านั้น และการวิง่แข่งท่ีก าหนดไวส้ าหรับเรา
นั้น ใหเ้ราวิง่ดว้ยความเพียรพยายามหมายเอาพระเยซูเป็นผูน้ าและเป็นผูส่้งเสริมความเช่ือของเราให้
ส าเร็จ เพราะเห็นแก่ความยนิดีท่ีมีอยูต่รงหนา้นั้น พระองคไ์ดท้รงทนเอากางเขน ทรงถือวา่ความละอาย
ไม่เป็นส่ิงส าคญัอะไร และไดน้ัง่เบ้ืองขวาพระท่ีนัง่ของพระเจา้แลว้” (ฮีบรู 12:1-2) 

ท่านท่ีสามท่ีไดเ้นน้ให้เห็นถึงเหตุผลในเร่ืองความมีใจแน่วแน่คือท่านอาจารยเ์ปาโล ท่านกล่าว
วา่ “เหตุฉะนั้นพี่นอ้งท่ีรักของขา้พเจา้ ท่านทั้งหลายจงตั้งมัน่คงอยู ่ อยา่สะเทือนสะทา้น จงกระท าการ
ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ใหบ้ริบูรณ์ทุกเวลา ดว้ยวา่ท่านทั้งหลายรู้วา่โดยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้นั้น การของท่าน
จะไร้ประโยชน์ก็หามิได ้(1 โครินธ์15:58) เม่ือเราด าเนินอยูใ่นทางตรงและแคบโดยจบัตามองท่ีพระเยซู 
เราก็มีความมัน่ใจวา่ ส่ิงท่ีเราก าลงัท านั้นเป็นส่ิงท่ีมีค่า เป็นเร่ืองท่ีน่าต่ืนเตน้ส าหรับผูน้ าท่ีจะรู้วา่ขณะท่ี
คนเป็นอนัมากทุ่มเทชีวิตของเขาใหก้บักิจการอนัไร้ค่า ขณะเดียวกนัการรับใชพ้ระเจา้ของเขากลบัเป็น
ผลล ้าค่าและย ัง่ยนือยูต่ลอดไป 

ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ มีตวัอยา่งของบุคคลซ่ึงมีจิตใจแน่วแน่ในการด าเนินชีวติกบัพระเจา้
อยูม่ากมาย โมเสสเป็นตวัอยา่งท่ีดี “โดยความเช่ือคร้ันโมเสสวฒันาโตข้ึนแลว้ ไม่ยอมใหเ้รียกวา่เป็น
บุตรของธิดากษตัริยฟ์าโร คือเห็นวา่ท่ีจะทนการเค่ียวเข็ญดว้ยกนักบัพลไพร่ของพระเจา้ดีกวา่มีใจยนิดี
ในการชัว่สักเวลาหน่ึง คือถือวา่ความอปัยศของพระคริสตป์ระเสริฐกวา่คลงัทรัพยใ์นประเทศอายฆุปโต 
ดว้ยท่านเห็นแก่ประโยชน์บ าเหน็จนั้น” (ฮีบรู 11:24-26) 

อคัรสาวกเปาโลก็ไดใ้หข้อ้สังเกตไวเ้ช่นกนัวา่ “ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย ขา้พเจา้ไม่ถือวา่ขา้พเจา้
ไดฉ้วยไวไ้ดแ้ลว้แต่มีอยา่งเดียวคือวา่ ส่ิงเหล่านั้นท่ีผา่นพน้มาแลว้ ขา้พเจา้ก็ลืมเสียและโนม้ตวัออกไป
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หาส่ิงเหล่านั้นท่ีอยูข่า้งหนา้ คือขา้พเจา้ก าลงับากบัน่มุ่งไปกวา่จะถึงธงชยั และไดร้างวลัซ่ึงพระเจา้ทรง
เรียกเราใหต้ะเกียกตะกายไปรับโดยพระเยซูคริสต”์ (ฟีลิปปี 3:13-14) 

แต่ตวัอยา่งท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดคือองคพ์ระเยซูคริสตเจา้ “คร้ันจวนเวลาท่ีพระองคจ์ะถูกรับข้ึนไป 
พระองคท์รงตั้งพระพกัตร์แน่วไปยงักรุงเยรูซาเล็ม” (ลูกา 9:51) เหล่าสาวกไดเ้ห็นการท่ีพระองคท์รง
กระท าเช่นนั้นก็ประหลาดใจ “เม่ือก าลงัเดินทางจะข้ึนไปยงักรุงเยรูซาเล็มพระเยซูก็เสด็จน าหนา้เขา ฝ่าย
เหล่าสาวกพากนัคิดประหลาดใจ และคนท่ีเดินมาขา้งหลงัก็หวาดกลวั พระองคจึ์งเรียกสาวกสิบสองคน
อีก แลว้ตรัสส าแดงใหเ้ขาทราบถึงเหตุการณ์ซ่ึงจะเกิดแก่พระองค”์ (มาระโก 10:32) ท าไมเหล่าสาวกจึง
คิดประหลาดใจ? เพราะพระองคล่์วงรู้อยา่งแน่ชดัวา่อะไรจะเกิดข้ึนกบัพระองคใ์นภายภาคหนา้ และ
กลา้ท่ีจะเดินหนา้ต่อไปอยา่งไม่สะทกสะทา้น พระองคต์รัสวา่ “น่ีแน่ะเราทั้งหลายจะข้ึนไปยงักรุง
เยรูซาเล็ม และเขาจะมองดูบุตรมนุษย ์ และเขาจะมอบมนุษยไ์วก้บัปุโรหิตใหญ่ และพวกอาลกัษณ์และ
เขาจะปรับโทษเขาถึงตาย และจะมอบท่านไวก้บัคนต่างประเทศ” ค  าตรัสของพระเยซูบางตอนเป็นเหตุ
ใหส้าวกสิบสองคนรู้สึกล าบากใจเพราะเหล่าสาวกประหวัน่พร่ันพรึงในส่ิงท่ีรออยูภ่ายหนา้พวกเขาและ
กลวัความกลา้หาญของผูน้ าของพวกเขา พระเยซูคริสตท์รงกา้วมุ่งตรงไปยงักางเขนอยา่งไม่หยดุชะงกั 
พระองคท์รงทราบภารกิจของพระองค ์ ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัใหส้ าเร็จสมบูรณ์ ลกัษณะเช่นน้ีจะตอ้งมีอยูใ่น
ตวัเรา แมช้าวโลกจะพดูค่อนแคะอยา่งโนน้อยา่งน้ีใหเ้ราทอ้ถอยหมดมานะ แต่พระวจนะของพระเจา้
สอนใหเ้ราปลดเปล้ืองทิ้งเสียไม่ถือเอามาครุ่นคิด และมุ่งมัน่สู่เป้าหมายท่ีตั้งใจไว ้ ความมีใจแน่วแน่
ไม่ใช่เร่ืองง่ายแต่ก็เป็นส่ิงจ าเป็น 

เม่ือบิลล่ี เกรแฮม เทศนาในพิธีศพของดอร์สัน ทรอตแมน ท่านไดพ้ดูถึงความมีใจแน่วแน่ขอ
งดอร์สันโดยกล่าววา่ “ชายผูน้ี้เป็นผูท่ี้มิไดก้ล่าววา่ “น่ีคือส่ิงละอันพันละน้อยท่ีข้าพเจ้ากระท า” แต่เขา
กล่าววา่ “น่ีคือส่ิงเดียวที่ข้าพเจ้ากระท า”  

คนเราอาจท าลายชีวติของตนโดยทางหน่ึงทางใดในสามทางทางท่ีหน่ึงคือ ความเกียจคร้าน
เร่ือยเฉ่ือยและไม่ยอมท าอะไรเลย ขา้พเจา้เคยพบชายหนุ่มกลุ่มหน่ึงชอบนุ่งกางเกงตดัขาเดินเร่ือยเฉ่ือย
ไปตามถนน พวกเขาซ้ือกีตา้ร์มาตวัหน่ึงแลว้พากนัไปเท่ียวชายหาดคาลิฟอร์เนีย เสร็จแลว้ก็นอน
เอกเขนกเล่นกีตา้ร์ทั้งวนั 

หนทางท าลายชีวติของท่านทางท่ีสองคือ การตั้งเป้าหมายไวแ้ละทุ่มเทก าลงักายทั้งหมด ท างาน
หนกัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ และในท่ีสุดตอ้งควา้น ้าเหลวเพราะตั้งเป้าหมายไวผ้ดิ ขา้พเจา้รู้จกั
หลายคนซ่ึงไดก้ระท าเช่นน้ี บางคนเล่าเร่ืองราวในอดีตของตนดว้ยความปวดร้าวและขมข่ืนใจ 
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ทางท่ีสามคือ ส่ิงท่ี ดร. เกรแฮมก าลงักล่าวถึงไดแ้ก่การเป็นคนจบัจด จบัอะไรก็ไม่เป็นช้ินเป็น
อนั ไม่ท าอะไรจริงจงัสักอยา่งหน่ึง 

โยชูวาถูกเตือนในเร่ืองการท าอะไรจบัจดวา่ “จงมีก าลงัเขม้แขง็และใจกลา้หาญโดยแท ้ รักษา
ประพฤติตามกฎหมายซ่ึง โมเสสผูรั้บใชข้องเราไดบ้ญัชาไวแ้ก่เจา้แลว้ทุกประการ อยา่หลีกเล่ียงไปขา้ง
ขวาหรือขา้งซา้ยจากกฎหมายนั้นเลย แลว้เจา้จะตกไปสถานท่ีใด ๆ เจา้จะมีความเจริญทุกประการ” (โยชู
วา 1:7) พระธรรมขอ้น้ีไม่ไดเ้ตือนเก่ียวกบัการเดินในหนทางท่ีผดิ แต่เตือนเก่ียวกบัการจบั ๆ จด ๆ ไม่
จริงจงั 

ขา้พเจา้เคยสังเกตดูชายหนุ่มหลายคนท่ีมีนิสัยชอบท างานแบบจบัจด ตอนแรกเขาเร่ิมตน้ดี แต่
ต่อมาเม่ือมีบางส่ิงบางอยา่ง ท าใหค้วามนึกฝันของเขาตอ้งอนัตรธานไป เขาก็หมดก าลงัใจไม่อยากจะ
ด าเนินการต่อไป ท าไมหนอคนท่ีมีความตั้งใจดีจึงไม่ประสบความส าเร็จ ตอบง่ายนิดเดียว เพราะเขาไม่
มีใจแน่วแน่เหมือนอยา่งโมเสส เปาโล หรือพระเยซูคริสตน์ัน่เอง 

บางคนบ่นวา่ “ท าอยา่งนั้นยาก !” แน่นอนการมีใจแน่วแน่นั้นท าไดย้าก อคัรสาวกเปาโลกล่าว
ไวว้า่ “ขา้พเจา้ก าลงับากบัน่มุ่งไป” ท่านไม่ไดก้ล่าววา่ “ขา้พเจา้ก าลงัล่องไป ขา้พเจา้ก าลงัร่อนไป 
ขา้พเจา้ก าลงัไหลไป หรือขา้พเจา้ก าลงัลอยไปสู่หลกัชยั” ท่านกล่าววา่ “บากบัน่ไป” และค ากล่าวเช่นน้ี
ก็มกัถูกต่อตา้นและคดัคา้นอยูเ่สมอ โลกจะล่อลวงท่านและพญามารจะต่อสู้กบัท่าน แต่ถา้ท่านวิง่แข่ง
โดยเพง่ดูท่ีพระเยซู พระองคจ์ะช่วยท่านใหส้ามารถประสบผลส าเร็จดว้ยดี 

ค าพยานของเปาโลแสดงใหเ้ห็นถึงเร่ืองน้ีอยา่งแจ่มชดั “แต่ขา้พเจา้มิไดถื้อวา่ ชีวติของขา้พเจา้
เป็นส่ิงมีค่าและประเสริฐส าหรับตวัขา้พเจา้ แต่ในชีวติของขา้พเจา้ขอท าหนา้ท่ีใหส้ าเร็จก็แลว้กนั และ
ท าการปรนนิบติัท่ีไดรั้บมอบหมาย คือท่ีจะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐซ่ึงส าแดงพระคุณของพระเจา้
นั้น” ท่านไดพ้ดูถึง “หนา้ท่ีของขา้พเจา้” ความสุขท่ีสุดในชีวติคือการท่ีไดรู้้วา่ ท่านอยูใ่นน ้าพระทยัท่ี
สมบูรณ์แบบของพระเจา้ ไดก้ระท าส่ิงท่ีพระองคต์อ้งการในวถีิทางท่ีพระองคท์รงตอ้นการใหเ้ป็นไป 

ทหารของตระกลูซะบูโลนเป็นตวัอยา่งท่ีน่าสนใจยิง่ “ในตระกลูซะบูโลน” ทหารท่ีช านาญใช้
เคร่ืองอาวธุทุกอยา่งเคยออกรบไปแลว้มีหา้หม่ืนคน เป็นกองทพัซ่ึงมีใจอนัเดียวกนั” (พงศาวดาร ฉบบัท่ี
หน่ึง 12:33) เขาเหล่านั้นเป็นชายชาตินกัรบ ซ่ึงไดผ้า่นศึกสงครามมาแลว้ ไดผ้า่นการฝึก การบรรจุ 
แต่งตั้ง มีระเบียบวนิยัและมีใจเด็ดเด่ียวแน่วแน่ 

เราแต่ละคนมีหนา้ท่ีจะตอ้งปฏิบติั ม่ีภารกิจท่ีจะตอ้งกระท าใหส้ าเร็จและมีเป้าหมายท่ีจะไปให้
ถึง “จงบอกอะระคีโปวา่การปรนนิบติัซ่ึงท่านไดรั้บในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้นั้น จงระวงักระท าใหส้ าเร็จ” 
(โคโลสี 4:17) 
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ขา้พเจา้จ าเหตุการณ์ในชีวิตของขา้พเจา้ไดต้อนหน่ึง ซ่ึงเหตุการณ์นั้นเป็นเคร่ืองก าหนดวถีิชีวติ
ของขา้พเจา้ทีเดียว กล่าวคือ ขา้พเจา้กบัภรรยาไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ โดยการอ่านพระคริสตธรรม
คมัภีร์ เราสองคนมองหาใครท่ีจะใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัความจริงท่ีลึกซ้ึงในดา้นจิตวิญญาณไม่ค่อยได ้
แต่เราทั้งสองก็แน่ใจวา่เราควรจะติดตามองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความตั้งใจท่ีแน่วแน่เด็ดเด่ียว ศิษยาภิบาล
ไดบ้อกใหเ้ราไปเรียนพระวจนะของพระเจา้ท่ีโรงเรียนพระคริสตธรรมแห่งหน่ึง ตอนนั้นเราเป็นคริส
เตียนท่ีเพิ่งเช่ือใหม่ ๆ และกระหายท่ีจะจ าเริญวฒันาดา้นจิตวิญญาณ ดงันั้นเราจึงตดัสินใจไปเรียนยงั
โรงเรียนแห่งนั้น เรามอบชีวิตทั้งส้ินของเราให้อยูใ่นความอุปถมัภข์องพระคริสต ์ ในตอนนั้นขา้พเจา้มี
งานท่ีดีท า แต่เม่ือขา้พเจา้เร่ิมบอกเพื่อนร่วมงานวา่ขา้พเจา้จะออกจากงานไปเรียนพระคมัภีร์ต่อ พวกเขา
น่ิงอ้ึงตะลึงงนัไปหมด พวกเขาเรียกส่ิงท่ีขา้พเจา้ก าลงัจะท าวา่ความโง่งมงาย คลัง่ไคลใ้หลหลง เขาคงคิด
วา่มีอยา่งท่ีไหนทิ้งงานดี ๆ ค่าจา้งสูงและมัน่คงยงัยอมสลดัทอดทิ้งไปไดไ้ม่บา้ก็เมา แต่เรารู้และได้
ตดัสินใจอยา่งแน่วแน่แลว้วา่จะตอ้งท าเช่นนั้น 

ขา้พเจา้ลาออกจากงาน และเตรียมตวัท่ีจะเขา้เรียนพระคมัภีร์ เราไดข้ายทรัพยส์มบติับางช้ิน
ของเรา ท่ีเหลือก็ใหค้นอ่ืนไปหมด จึงแทบจะไม่มีอะไรติดตวัไปเลย เราบรรจุเส้ือผา้และเคร่ืองใชส้อย
ประจ าบา้นสองสามช้ินลงในหีบเล็ก ๆ น าใส่รถเขน็เด็ก ช่วยกนัเขน็ไปยงัสถานีรถไฟ เราตั้งใจวา่จะไม่
มองยอ้นกลบัไปขา้งหลงั และจะไม่มองทางซา้ยหรือขวาอีกเลย แต่จะจบัตาดูท่ีพระเยซู และติดตาม
พระองคไ์ปในทุกท่ีท่ีพระองคท์รงน าไปยีสิ่บหา้ปีผา่นไป และเราทั้งสองเผชิญอุปสรรคแ์ละการทดลอง
ต่าง ๆ มากมาย แต่พระองคก์็ยงัคงแสดงหนทางท่ีใหแ้ก่เราอยูเ่สมอไม่เคยอบัจน 

วนัน้ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก าลงัมองหาผูท่ี้ยอมสลดัทิ้งความสรรเสริญท่ีวา่งเปล่าหรือความสุขชัว่
ครู่ชัว่ยามของโลกน้ี พระองคก์ าลงัแสวงหาชายและหญิงท่ีเป็นห่วงวา่โลกน้ีตอ้งการพระคริสตแ์ละเป็น
ผูท่ี้มีความกระหายท่ีจะติดตามพระองคไ์ปดว้ยใจเด็ดเด่ียวแน่วแน่และมีจุดมุ่งหมาย ค าพยานของอคัร
สาวกเปาโลเป็นเคร่ืองหนุนน ้ าใจเราเป็นอยา่งดี “เพราะวา่ขา้พเจา้ก าลงัจะตกเป็นเคร่ืองบูชาอยูแ่ลว้ ถึง
เวลาท่ีขา้พเจา้จะจากไป ขา้พเจา้ไดต่้อสู้อยา่งเตม็ก าลงั ขา้พเจา้ไดแ้ข่งขนัจนถึงท่ีสุด ขา้พเจา้ไดรั้กษา
ความเช่ือไวแ้ลว้ ต่อแต่น้ีไปมงกุฏแห่งความชอบธรรม ก็จะเป็นของขา้พเจา้ ซ่ึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผู ้
พิพากษาอนัชอบธรรม จะทรงประทานเป็นรางวลัแก่ขา้พเจา้ในวนันั้น และมิใช่แก่ขา้พเจา้ผูเ้ดียวเท่านั้น 
แต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงท่ียนิดีในการเสด็จมาของพระองค”์ (ทิโมธี 4:6-8) 
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มีใจสู้ 

นอกจากฮีศคียาจะมีความเตม็ใจและมีใจแน่วแน่ในการท างานแลว้ ท่านยงัไดแ้สดงใหเ้ห็นถึง
การมีใจสู้ดว้ย ทั้งท่ีงานของท่านเป็นเร่ืองเหลือวสิัยท่ีท าส าเร็จแต่ท่านก็บากบัน่มุ่งไปดว้ยความเช่ือและ
กระตือรือร้น พวกทูตของพระองคถู์กเยาะเยย้ในระหวา่งท่ีเดินทางไปยงัท่ีต่าง ๆ “คนเดินหนงัสือจึงไป
ตามหวัเมืองต่างๆ ทัว่แผน่ดินเอฟราอิมและมะนาเซไกลไปจนถึงซะบูโลน แต่คนทั้งหลายก็หวัเราะเยาะ
เขาและเยย้หยนัเขา” การถูกหวัเราะเยาะเป็นเคร่ืองถ่วงงานของพระองคห์รือเปล่า? เปล่าเลย “ฮิศคียา
ทรงกระท าดงัน้ีทัว่ทั้งยดูา และพระองคท์รงกระท าส่ิงท่ีดีและชอบและซ่ือสัตยต่์อพระพกัตร์พระเยโฮ
วาห์พระเจา้ของพระองค”์ ( 2 พงศาวดาร 31:20) 

น่ีคือจิตใจขั้นพื้นฐานท่ีเราพบในชีวติของบรรดาผูน้ าของพระเจา้ตลอดเล่ม พระคมัภีร์ ค  าพยาน
ของอคัรสาวกเปาโลมีดงัน้ี “พวกยดูายเฆ่ียนขา้พเจา้หา้คร้ัง ๆ ละ สามสิบเกา้ที เขาตีขา้พเจา้ดว้ยตะบอง
สามคร้ัง เขาเอากอ้นหินขวา้งขา้พเจา้คร้ังหน่ึง ขา้พเจา้เผชิญภยัเรือแตกสามคร้ัง ขา้พเจา้ลอยอยูใ่นทะเล
วนัหน่ึงคืนหน่ึง ขา้พเจา้ตอ้งเดินทางบ่อย ๆ  เผชิญภยัอนัน่ากลวัในแม่น ้าเผชิญโจรภยั เผชิญภยัจากชน
ชาติของขา้พเจา้เอง เผชิญภยัชนต่างชาติ เผชิญภยัในนคร เผชิญภยัในป่า เผชิญภยัในทะเลเผชิญภยัจากพี่
นอ้งทรยศ ตอ้งท างานเหน็ดเหน่ือยและยากล าบากตอ้งอดหลบัอดนอนบ่อย ๆ ตอ้งหิวและกระหาย ตอ้ง
อดขา้วบ่อย ๆ ตอ้งทนหนาวเปลือยกาย และนอกจากนั้นยงัมีการอ่ืนท่ีบีบขา้พเจา้อยูทุ่กวนั ๆ คือความ
กระวนกระวายถึงคริสตจกัรทั้งปวง” (2 โครินธ์ 11:24-28) 

จงดูซิวา่อคัรสาวกเปาโลมีท่าทีอยา่งไรต่ออุปสรรคต่างๆ ท่ีท่านประสบ “เพราะพระเจา้ไดท้รง
โปรดแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต ์ มิใช่ใหท้่านเช่ือถือในพระองคเ์ท่านั้น แต่ให้ท่านทนความทุกข์
ยากเพราะเห็นแก่พระองคด์ว้ย” (ฟีลิปปี 1:29) 

เนหะมียเ์ผชิญกบัการต่อตา้นอยา่งไม่หยดุย ั้งจากพวกศตัรู “แต่เม่ือสันบาลลทั และโทบีอากบั
ชาวอาหรับและคนอบัโมนและชาวอศัโดดไดย้นิวา่การซ่อมแซมก าแพงเยรูซาเล็มนั้นก าลงัคืบหนา้
ต่อไป และก าลงัปิดช่องโหวต่่าง ๆ เขาทั้งหลายก็โกรธมาก และเขาก็ปองร้ายกนัจะมาสู้รบกบัเยรูซาเล็ม 
และก่อการโกลาหลข้ึนในนั้น” (เนหะมีย ์ 4:7-8) เราเห็นใจท่ีสู้ของเนหะมียไ์ดจ้ากปฏิกิริยาตอบโตข้อง
ท่าน “แต่เราทั้งหลายไดอ้อ้นวอนต่อพระเจา้ของเรา และวางยามป้องกนัเขาทั้งหลายทั้งกลางวนัและ
กลางคืน” (เนหะมีย ์ 4:9) คร้ังแลว้คร้ังเล่า พวกศตัรูไดร่้วมกนัหาทางทั้งขดัขวาง มิใหก้ารด าเนินงาน
ของเนหะมียส์ าเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย แต่ก็ปรากฏวา่ท่านเป็นฝ่ายมีชยัทุกคร้ังไป “สันบาลลทักบั
แชมใชใ้หม้าหาขา้พเจา้วา่ ขอเชิญมาพบกนัในชนบทแห่งหน่ึงในท่ีราบโอโน แต่เขาทั้งหลายเจตนาจะ
ท าอนัตรายขา้พเจา้ ขา้พเจา้ก็ใชผู้ส่ื้อสารไปหาเขาวา่ “ขา้พเจา้ก็ก าลงัท างานใหญ่ ลงมาไม่ได ้ท าไมจะให้
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งานหยดุเสียในขณะท่ีขา้พเจา้ทิ้งงานลงมาหาท่าน” แลว้เขาใชใ้หม้าหาขา้พเจา้อยา่งน้ีส่ีคร้ัง ขา้พเจา้ก็
ตอบเขาไปท านองเดียวกนั” (เนหะมีย ์6:2-4) 

อคัรสาวกเปาโลไดส้อนให้เรามองดูตวัอยา่งจากชีวิตของทหาร นกีัฬา และชาวนา “จงทนการ
ยากล าบากดว้ยกนักบัทหารท่ีดีของพระเยซูคริสต ์ ไม่มีทหารคนใดท่ีเขา้ประจ าการแลว้จะยุง่อยูก่บังาน
ฝ่ายพลเรือน ดว้ยวา่เขามุ่งท่ีจะท าใหผู้บ้งัคบับญัชา พอใจ นกักีฬาจะมิไดส้วมพวงมาลยัถา้เขาไม่แข่งขนั
ตามกติกา กสิกรผูต้รากตร าท างานก็ควรเป็นคนแรกท่ีไดรั้บผล” (2 ทิโมธี 2:3-6) 

สัญลกัษณ์ของนกัรบท่ีดีคือการท าใหศ้ตัรูล าบากใจ ศตัรูแห่งกางเขนของพระเยซูคริสตส์ับสน
วุน่วายไปหมดเม่ือเปาโลไปเผชิญหนา้กบัพวกเขา เน่ืองจากผลงานของท่านในเมืองเอเฟโซเดเมทริโอ
เป็นช่างเงินซ่ึงเล็งเห็นวา่หากปล่อยใหเ้ปาโลท าการต่อไป เขาก็จะตอ้งลม้ละลายแน่จึงคบคิดกนัหาทาง
ก าจดัเปาโลเสีย (ดูกิจการ 19:23-28) เปาโลถูกต่อตา้นจากบรรดาผูน้ าศาสนาท่ีหลงผดิและจากวญิญาณ
ร้าย แต่ท่านก็มิไดท้อ้ถอยประการใด ท่านไดส้ าแดงใหเ้ห็นสัญลกัษณ์ของนกัรบท่ีดีอยา่งแทจ้ริง 

นกักีฬายอ่มแข่งขนักบัคู่แข่งของเขา ขอ้น้ีแน่นอนไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่แลว้การแข่งขนัท่ี
ส าคญัของเขาก็คือกบัตวัเองเขาจะตอ้งเอาชนะความสงสัยและความกลวัของตวัเอง จะตอ้งเอาชนะความ
เกียจคร้านและความปรารถนาท่ีจะตามใจตนเอง อคัรสาวกเปาโลไดก้ล่าวถึงการต่อสู้ในชีวติของตวั
ท่านเองวา่ “ฝ่ายนกักีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบ เขากระท าอยา่งนั้นเพื่อจะไดม้งกุฏใบไมซ่ึ้งร่วงโรย
ได ้ แต่เรากระท าเพื่อจะไดม้งกุฎท่ีไม่มีวนัร่วงโรยเลย ส่วนขา้พเจา้วิง่แข่งโดยมีเป้าหมาย ขา้พเจา้มิได้
ต่อสู้อยา่งนกัมวยท่ีชกลม แต่ขา้พเจา้ก็ทุบตีร่างกายใหม้นัแขง็จนอยูมื่อ เพราะเกรงวา่เม่ือขา้พเจา้ได้
ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอ่ืนแลว้ตวัขา้พเจา้เองจะเป็นคนท่ีใชก้ารไม่ได”้  (1 โครินธ์ 9:25-27) ผูน้ าจะ
เผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคจากคนอ่ืนเสมอ ๆ แต่บ่อยคร้ังการต่อสู้ท่ีส าคญัของเขาคือการต่อสู้กบั
ตนเอง 

ชาวนาตอ้งเผชิญกบัภาวะฝนแลง้ น ้าท่วม ศตัรูพืช ฯลฯ ขา้พเจา้ยงัคงจ าเหตุการณ์ตอนท่ีไร่
ขา้วโพดของเราถูกลมพายพุดัเสียหายเม่ือสองสามปีท่ีผา่นมาน้ีไดดี้ ตอนนั้นตน้ขา้วโพดข้ึนงอกงามสูง
ราว 6 ฟุตเห็นจะได ้ลมพายคุราวนั้นพดัแรงมาก ท าลายอาคารโบสถว์หิารบา้นเรือนพงัเสียหายไปหลาย
แห่ง ขา้วโพดของเราเสียหายหมด บริษทัรับซ้ือขา้วโพดในรัฐไอโอวาทราบข่าวความสูญเสียของเรา จึง
ใหพ้นกังานน าถัว่เหลืองมามอบใหเ้ราหน่ึงคนัรถ พนกังานไดบ้อกแก่เราวา่ ถา้เราจะเอาเมล็ดถัว่เหลือง
กลบหวา่นไว ้เราจะมีอาหารส าหรับเล้ียงปศุสัตวไ์ดจ้นตลอดฤดูหนาว 

ในตอนนั้นเราไม่มีความรู้เก่ียวกบัถัว่เหลืองเท่าใดนกั แต่เรารู้วา่ถา้เราปลูกขา้วโพดซ ้ าอีกก็ไม่
ทนัเสียแลว้ ดงันั้นเราจึงรับเอาไวเ้พื่อทดลองปลูกดู ปรากฏวา่ไดผ้ลิตผลส าหรับเล้ียงปศุสัตวไ์ปจน
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ตลอดฤดูหนาวอยา่งเหลือเฟือ พายไุดพ้ดัไร่ของพี่ชายขา้พเจา้ดว้ย แต่จนถึงทุกวนัน้ี พี่ของขา้พเจา้ก็ยงัคง
กม้หนา้กม้ตาท าไร่ต่อไปเขามิไดเ้ลิกหรือละทิ้งไป เขาไม่ไดท้อ้แทห้มดก าลงัใจหรือโทษเวรกรรม แต่
เขาไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความมีใจสู้อยา่งแทจ้ริง 

ในตอนท่ี วอลดรอน สก๊อต และครอบครัวไปเป็นมิชชนันารีทางแถบตะวนัออกกลางในตอน
ปลาย ค.ศ. 1950 ทุกส่ิงทุกอยา่งดูยุง่เหยงิไปหมด ฐานะการเงินต ่ามากจนไม่มีเงินพอท่ีจะซ้ือเคร่ืองเรือน 
ดว้ยเหตุน้ีโจอนัภรรยาของเขาจึงน าเอาเศษผา้มาคลุมเคร่ืองอบไวน์ไวใ้ชเ้ป็นเกา้อ้ีนัง่เล่น ปรากฏวา่
เคร่ืองเกิดร้อนจดัจนเธอตอ้งไดรั้บบาดเจบ็ค่อนขา้งสาหสั และต่อมาสามีของเธอก็ถูกจบักุมคุมขงัดว้ย
ขอ้หาท่ีไร้เหตุผลและถูกบีบบงัคบัต่าง ๆ นานา เพราะความมีใจสู้และดว้ยความศรัทธาในพระสัญญา
ของพระเจา้เท่านั้นท่ีท าใหค้รอบครัวน้ียนืหยดัรับใชพ้ระเจา้ต่อไปได ้และจนตราบเท่าทุกวนัน้ีจึงปรากฏ
วา่มีคนหนุ่มสาวเป็นจ านวนมากตลอดทัว่ดินแดนตะวนัออกกลางซ้ึงชีวติของเขาไดรั้บการสัมผสักบั
พระวจนะของพระเยซูคริสต ์ ซ่ึงสก๊อตและโจอนั เป็นผูถ่้ายทอดใหแ้ก่พวกเขา คริสเตียนเหล่านั้นมี
ความเช่ือเขม้แขง็ เป็น “ทหารแห่งไมก้างเขน” ท่ีซ่ือสัตยอ์ดทนซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดเ้ห็นตวัอยา่งอนัแจ่มชดัของ
ทหารท่ีแทจ้ริงของพระคริสต ์ จากเหตุการณ์อนัเลวร้ายแทบไม่น่าเช่ือกลบักลายเป็นผลในการเก็บเก่ียว
ส าหรับแผน่ดินของพระเจา้ 

น่ีคือส่ิงท่ีท าใหผู้รั้บใชข้องพระเยซูคริสตใ์นคริสตจกัรสมยัแรกมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ พวก
เขามีใจสู้แบบนกัรบซ่ึงท าการรบเพื่อพระเจา้อยา่งซ่ือสัตย ์ พวกเขาเป็น “ผูท่ี้ไม่เสียดายชีวติของตน
เพราะเห็นแก่พระนามแห่งพระเยซูคริสตเจา้ของเรา” (กิจการ 15:26) ลกัษณะจิตใจเช่นน้ีมีอยูใ่นอุปนิสัย
ของผูน้ าคริสเตียนปัจจุบนัหรือไม่? บางคนอาจจะมี แต่ส่วนใหญ่แลว้เรามกัจะถือเอาความเฉลียวฉลาด
ของบุคคลหรือปริญญาเป็นเกณฑ์ตดัสินความเป็นผูน้ าท่ีดี ขา้พเจา้เคยไดย้นิชายผูห้น่ึงสรรเสริญ
ขอบพระคุณพระเจา้เน่ืองจากเขามีหอ้งสมุดม่ีมีหนงัสือถึง 10,000 เล่ม วา่ท่ีจริงก็ไม่ใช่เร่ืองเสียหายอะไร
ท่ีเขาจะเป็นเจา้ของหรืออ่านหนงัสือท่ีดีเพราะการอ่านหนงัสือยอ่มเพิ่มพนูโลกทศัน์ของเราให้
กวา้งขวางมากยิง่ข้ึน และพระเจา้ก็ทรงสอนใหเ้รารักพระองคด์ว้ยส้ินสุดความคิด แต่ผูน้ าจะตอ้งไม่
พอใจเพียงเท่านั้น หากแต่ควรจะส านึกวา่ไม่ใช่ความคิดท่ีฉลาดหลกัแหลมท่ีจะช่วยใหเ้ขาสามารถฟัน
ฝ่าอุปสรรคต่์าง ๆ ไปได ้แต่ใจสู้ต่างหากท่ีจะช่วยได ้

เม่ืออคัรสาวกเปาโลเร่ิมเป็นคริสเตียนใหม่ ๆ ท่านไดรั้บการส าแดงใหเ้ห็นวา่ท่านตอ้งไดรั้บ
ความทุกขย์ากเพียงใด ฝ่ายองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รัสกบัท่านวา่ “จงไปเถิด เพราะวา่คนนั้นเป็นภาชนะท่ี
เราไดเ้ลือกสรรไว ้ ส าหรับจะน านามของเราไปยงัประชาชาติกษตัริยแ์ละพวกอิสราเอล เพราะวา่เราจะ
ส าแดงใหเ้ขาเห็นวา่เขาจะตอ้งทนทุกขล์ าบากมากเท่าใดเพราะนามของเรา” (กิจการ 9:15-16) ท่านไดรั้บ
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การส าแดงถึงรางวลัท่ีท่านจะได ้ แต่ท่านก็ไดรั้บการส าแดงใหเ้ห็นถึงวถีิทางดว้ยวา่จะตอ้งท าประการใด
จึงจะไดร้างวลั ท่านไดรู้้ถึงคุณค่าของความเป็นสาวก ต่อมาท่านไดก้ล่าววา่ “แต่ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการอวด 
นอกจากเร่ืองกางเขนของพระเยซูคริสตเจา้ของเรา ซ่ึงโดยกางเขนนั้นโลกตรึงไวแ้ลว้จากขา้พเจา้ และ
ขา้พเจา้ก็ตรึงไวแ้ลว้จากโลก เพราะวา่การท่ีถือพิธีเขา้สุหนตัหรือไม่ถือไม่เป็นของส าคญัอะไร แต่การท่ี
ถูกสร้างใหม่นั้นส าคญั สันติสุขและพระกรุณาคุณจงมีแก่ทุกคนท่ีประพฤติดตามกฎน้ี คือแก่ชน
อิสราเอลของพระเจา้ ตั้งแต่น้ีไป ขออยา่ใหผู้ใ้ดมารบกวนขา้พเจา้เลย เพราะวา่ขา้พเจา้มีรอยประทบัตรา
ของพระเยซูติดอยูท่ี่กายของขา้พเจา้แลว้” (กาลาเทีย 6:14-17) เม่ือท่านตอ้งการท่ีจะโตแ้ยง้ผูก้ล่าวร้าย
ป้ายสีท่าน ท่านไดอ้วดรอยแผลเป็นบนแผน่หลงัของท่านเป็นเคร่ืองพิสูจน์ คริสเตียนรุ่นแรก ๆ ตอ้ง
เผชิญกบัภยัอนัตรายนานาประการ ตอ้งถูกโบตี ถูกจบัให้สิงห์โตกิน เขาเป็นผูท่ี้สมควรไดรั้บการยกยอ่ง
ใหเ้ป็นวีรบุรุษอยา่งแทจ้ริง ขอพระเจา้ทรงโปรดใหเ้รามีจิตใจอดทนไม่ยน่ยอ่ต่ออุปสรรคแ์ละภยั
อนัตรายนานาประการเหมือนคริสเตียนเหล่านั้นดว้ยเถิด 

ทั้ง 3 ประการตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้น้ี เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะขาดเสียไม่ไดท่ี้จะสร้างความ เป็นผู้น า 
ใหแ้ก่ผูน้ า เราจะตอ้งมีความเตม็ใจ มีใจเด็ดเด่ียวและมีใจสู้ รายการต่างๆ อาจด าเนินไปไดโ้ดยปราศจาก
ส่ิงเหล่าน้ี แต่ผูน้ าซ่ึงชีวติของเขาปฏิบติัรับใชพ้ระเจา้อยา่งเกิดผลดีจะพบวา่เขามีคุณสมบติัทั้งสาม
ประการน้ี 
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บทที ่7 บนัไดสู่ความส าเร็จ 

เร่ิมต้นทีด่ี 

การเร่ิมตน้เป็นเร่ืองยาก เม่ือท่านเร่ิมท างานใหม่ ๆ เพื่อนร่วมงานของท่านจะคอยจบัตาดูวา่ท่าน
จะท าอะไรและท่านอาจรู้สึกอึดอดัใจเคอะเขินและไม่มัน่ใจ ผูท่ี้อยูใ่นสถานการณ์เช่นนั้นมกัจะปกปิด
ความรู้สึกของตนดว้ยการพยายามท าโน่นท าน่ีแบบ “จบัแพะ ชนแกะ” ซ่ึงยอ่มจะท าใหผู้อ่ื้นตอ้งสับสน
วุน่วายตามไปดว้ย กวา่ท่านจะด้ินรนพน้สภาวะดงักล่าวไดก้็กินเวลาสองถึงสามเดือนนั้นทีเดียว 

ลอร์น แซนน่ี ประธานคณะนาวเิกเตอร์ เล่าถึงบทเรียนท่ีท่านไดรั้บขณะท่ีท่านตั้งศูนยป์ระกาศ
แก่เหล่าบริกรในเม่ืองคาลิพอร์เนียตอนใต ้ เม่ือท่านเร่ิมท างานใหม่ ๆ ท่านจะยนือยูต่รงหนา้ศูนย ์ และ
แจกบตัรเชิญใหผู้ค้นท่ีผา่นไปมาแวะเขา้ไปในศูนยป์รากฏวา่คนส่วนมากเดินผา่นไปเฉย ๆ ท่านจึงเกิด
ความคิดข้ึนมาวา่ ท่านควรจะไปยนืท่ีหวัถนน และเดินร่วมทางกบับางคนท่ีก าลงัเดินมาตามถนนท่านจะ
สนทนากบัคนเหล่านั้นสักคนหรือสองคนเม่ือคนเหล่านั้นเดินมาถึงหนา้ศูนย ์ ท่านจะชวนใหแ้วะด่ืม
กาแฟหรือชา แน่นอนทีเดียวคนส่วนมากยอ่มตกลงรับค าเชิญ 

ดงันั้นเม่ือเราเร่ิมท างานใหม่ ๆ เราจะตอ้งไม่พยายามหยดุย ั้ง ยบัย ั้งหรือหนัเหแนวทางของผูอ่ื้น 
เราจะตอ้งเดินร่วมในทิศทางเดียวกบัเขาชัว่ระยะเวลาหน่ึง และแลว้ หลงัจากท่ีเราสนิทสนมกบัเขา
พอสมควรแลว้ จึงควรแนะน าเขาใหเ้ปล่ียนแนวทางของเขาเสียใหม่ วธีิน้ีจะท าใหเ้ราไดรั้บการ
ตอบสนองดว้ยดียิง่กวา่วธีิแรก 

ในเร่ืองน้ีพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดใ้หแ้นวทางแก่เราบางประการเป็นขั้นเป็นตอน ซ่ึงออกจะ
แปลกประหลาดอยูส่ักหน่อยไม่มีใครจะคิดวา่ซาอูลจะเป็นผูน้ าทางจิตวญิญาณได ้ ขอ้ผดิพลาดบกพร่อง
ของเขาถูกหยบิยกข้ึนมาวพิากษว์จิารณ์กนัอยา่งกวา้งขวาง แต่ขา้พเจา้ก็ไดรั้บการหนุนใจและการเร่ิมตน้
ท่ีดีของชายผูน้ี้ในฐานะผูน้ า และจากสติปัญญาท่ีท่านแสดงออก เราอาจไดรั้บบทเรียนอนัส าคญัจาก
ตวัอยา่งของท่าน ดงัต่อไปน้ี 

ซามูเอลไดเ้รียกประชากรมาชุมนุมกนัเฝ้าพระเยโฮวาห์ท่ีเมืองมิศพา ซาอูลเป็นผูท่ี้ไดรั้บ
คดัเลือกจากบรรดาคนทั้งหลายในตระกลูเบนยามิน “ท่านก็น าเผา่เบนยามินเขา้มาใกลต้ามตระกลูจบั
ฉลากไดต้ระกลูมตัรี และจบัฉลากไดซ้าอูลบุตรคีช แต่เม่ือเขาหาซาอูลไม่พบ เขาจึงทูลถามพระเจา้
ต่อไปวา่ “ชายคนนั้นมาท่ีน่ีหรือยงั?” และพระเจา้ตรัสวา่ “ดูเถิด เขาซ่อนตวัอยูท่ี่กองสัมภาระ” (1 ซา
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มูเอล 10:21-22) เป็นการแน่ชดัวา่ซาอูลมิไดก้ าลงัแสวงหางานหรือก าลงัพยายามท่ีจะถีบตวัเองใหสู้งข้ึน 
ท่านไดแ้สดงถึงความมีจิตใจอ่อนนอ้มถ่อมตน 

แมก้ระทัง่หลงัจากท่ีซาอูลไดรั้บเลือกใหเ้ป็นกษตัริยโ์ดยความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่แลว้ก็
ตาม ท่านก็เดินทางกลบับา้นอยา่งเงียบ ๆ เม่ือถูกคนบางคนเยาะเยย้ ท่านก็อดกลั้นเอาไวไ้ดมิ้ไดแ้สดง
อาการโตต้อบแต่ประการใด แต่มีคนอนัธพาลบางคนกล่าววา่ “ชายคนน้ีจะช่วยเราไดอ้ยา่งไร?” และเขา
ทั้งหลายก็ดูหม่ินท่าน ไม่น าเคร่ืองบรรณาการมาถวาย แต่ท่านก็น่ิงเสีย” (1 ซามูเอล 10:27) 

ต่อมาไม่นานนกัก็มีเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึน ซ่ึงตอ้งการความกลา้หาญของผูน้ า กล่าวคือ พวกอ า
โมนไดย้ืน่ขอ้เสนอวา่จะขอควกัลูกตาของเมืองยาเบช และขอใหเ้ป็นทาสรับใชข้องพวกตน ถา้เมือง
ยาเบชไม่ยอมก็จะตอ้งสู้รบกนั มีทางเดียวท่ีชาวเมืองยาเบชจะแกไ้ขสถานการณ์ได ้ ก็คือตอ้งอ่อนนอ้ม
ยอมสวามิภกัต่อกษตัริยป์ระเทศอ าโมน เพราะตนมีก าลงันอ้ยไม่สามารถท่ีจะป้องกนัตนเองได ้ในการสู้
รบสมยันั้นทหารจะถือโล่ใหญ่ไวใ้นมือซา้ยและถือดาบมือขวา โล่ยอ่มจะบดบงัตาขา้งซา้ยการสูญเสีย
ตาขา้งขวาจึงเป็นอนัตรายอยา่งยิง่ในการสู้รบฉะนั้นหากพวกเขาตอ้งสูญเสียตาขา้งขวาไป จึงไม่มีทางท่ี
จะสู้รบปรบมือกบัใครได ้อยา่งดีก็ไดแ้ค่เล้ียงแกะหรือปลูกผกัผลไมเ้ท่านั้น 

ระหวา่งนั้น ซาอูลไดเ้ดินทางกลบัไปถึงทุ่งท่ีเล้ียงสัตวข์องท่านแลว้ และก าลงัเล้ียงแกะของท่าน
อยู ่ ส าหรับขา้พเจา้ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวน้ีท าใหข้า้พเจา้ไดท้ราบเร่ืองราวเก่ียวกบับุคคลผูน้ี้อีกมากโข
ทีเดียว จากผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งจากพระเจา้ใหเ้ป็นกษตัริยป์กครองชนชาติอิสราเอล ท่านไม่ไดแ้สดง
อ านาจบาทใหญ่ทนัที ท่านไดก้ลบัไปอยูก่บัฝงูแกะของท่านดงัเดิม ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ท่านก าลงัรอคอย
ใหส้ถานการณ์บางอยา่งเกิดข้ึน ซ่ึงท่านสามารถจะช่วยเหลือชาติของท่านไดอ้ยา่งแทจ้ริง ท่านคอย
จนกระทัง่ความรับผดิชอบใหม่ของท่านตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชากร ในกรณีเช่นน้ีผูค้น
ยอ่มจะยกยอ่งสรรเสริญความเป็นผูน้ าของท่าน และยนิดีท่ีจะเช่ือฟังและปฏิบติัตามท่านดว้ยความเตม็ใจ 

การจู่โจมของพวกอ าโมนท าใหป้ระชากรอิสราเอลตอ้งประสบชะตากรรมดงักล่าว เม่ือซาอูลรู้
ข่าวชะตากรรมของเพื่อนร่วมชาติ ท่านจึงไดเ้รียกระดมพลใหเ้ขา้ร่วมสมทบกนัช่วยเหลือผูป้ระสบชะตา
กรรม และผูค้นก็ไดเ้ขา้ร่วมสมทบในภารกิจต่อสู้โดยทัว่ทุกคน ผลการสู้รบปรากฏวา่กองทพัของซาอูล
สามารถโจมตีกองทพัของพวกอ าโมนยอ่ยยบักระจดักระจายไป 

หลงัจากท่ีประชากรอิสราเอลรอดพน้จากเง้ือมมือของศตัรูแลว้ พวกเขาก็บงัเกิดความจงรักภกัดี
ต่อซาอูลยิง่ จนถึงกบัขนัอาสาท่ีจะจดัการกบัผูท่ี้เยาะเยย้ท่านในตอนแรก แลว้ประชาชนจึงเรียนซามูเอล
วา่ “คนท่ีพดูวา่ “ซาอูลจะปกครองเหนือพวกเราหรือ” นั้นมีใครบา้งจงน าคนเหล่านั้นออกมา เราจะได้
ฆ่าเขาเสีย” (1 ซามูเอล 11:12) 
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ซาอูลไดห้า้มปรามไวท้นัทีวา่ “วนัน้ีอยา่ใหผู้ใ้ดถูกประหารชีวติเลย ดว้ยเป็นวนัท่ีพระเยโฮวาห์
ทรงกระท าการช่วยพวกอิสราเอลใหร้อด” (1 ซามูเอล 11:13) 

ขอใหส้ังเกตดูให้ดี ซาอูลมิไดเ้รียกร้องให ้ใครมาสนใจท่านดว้ยการกล่าววา่ “ขา้พเจา้ไดท้  าเร่ือง
น้ีหรือเร่ืองนั้นส าเร็จเรียบร้อยแลว้” แต่ท่านไดม้อบเกียรติคุณทั้งส้ินแด่พระเจา้ส าหรับส่ิงท่ีไดก้ระท า
ส าเร็จแลว้ 

ตรงจุดน้ีท าใหช้นชาติอิสราเอลเกิดความเช่ือมัน่ และจงรักภกัดีต่อซาอูลอยา่งเตม็เป่ียม ชนชาติ
อิสราเอลพร้อมแลว้ท่ีจะติดตามท่าน จะสังเกตเห็นวา่ท่านประสบความส าเร็จในขั้นแรกท่านมิไดห้ลง
ระเริง ทา่นไดพ้ิสูจน์ใหทุ้กคนไดเ้ห็นอยา่งแจ่มชดัวา่พระเจา้ทรงเรียกท่าน การกระท าและความเช่ือมัน่
อนัเด็ดเด่ียวของท่านเป็นผลใหท้่านรอดพน้จากการถูกเหยียดหยามทบัถม 

ท่ีกล่าวน้ีเป็นบทเรียนอนัส าคญัส าหรับผูท่ี้พระเจา้ทรงเรียกใหเ้ป็นผูน้ า อยา่รีบร้อน
เปล่ียนแปลงอะไรต่อมิอะไรอยา่งผลีผลาม อยา่รีบร้อนท่ีจะแสดงตวัเป็นนาย ท่านควรจะค่อย ๆ ท าให้
เขายอมรับความเป็นผูน้ าของท่านทีละนอ้ย ๆ ในขั้นแรกเพียงแต่ใหเ้ขามีความคิดเห็นคลอ้ยตาม ไม่
ต่อตา้นท่านก็พอแลว้ 

บทเรียนอีกประการหน่ึงท่ีขา้พเจา้ไดรั้บจากลอร์น แซนน่ี ก็คือ เขามกัจะเห็นหลายส่ิงหลาย
อยา่งก่อนพวกเราชาวคณะเนวเีกเตอร์ทุกคน ดว้ยเหตุน้ีเขาจะเร่ิมเพาะความคิดข้ึนในสมองของพวกเรา 
เขาจะใหข้อ้คิดหรือไม่ก็ตั้งปัญหาถามใหเ้ราคิดคลอ้ยตามเขาจนกระทัง่พวกเราเกิดความคิดวา่ ความ
คิดเห็นของเขานั้น ก็ตรงกบัความคิดเห็นของเรานัน่เอง 

เม่ือผูต้ามเกิดความเห็นคลอ้ยแลว้ คราวน้ีก็ควรจะเร่ิมน าความคิดและทศันคติใหม่ ๆ มาใหแ้ก่
เขา แต่ก็ตอ้งอาศยัเวลาอยูเ่หมือนกนั เพราะคนเรามกัจะต่อตา้นการเปล่ียนแปลง เหตุฉะนั้นท่านจะตอ้ง
เดินร่วมทางไปกบัเขาชัว่ระยะหน่ึงก่อน แลว้จึงค่อยหนัเหเขามาสู่หนทางใหม่ท่ีมีคุณค่ากวา่ 

จงท าการบ้านของท่าน 

เม่ือท่านเร่ิมตน้ไดดี้แลว้ ก็ยงัมีส่ิงอ่ืนท่ีท่านจะตอ้งฝึกฝนจงท าการบา้นของท่าน จงเป็นผูร้อบรู้ 
เม่ือท่านมีโครงการท่ีจะเสนอ หรือมีขอ้เสนอแนะท่ีจะจดัการ จงรู้ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ใหดี้เสียก่อน จงรู้วา่
โครงการนั้น ๆ มีคุณค่าประการใด จะตอ้งใชเ้วลาด าเนินการนานเท่าใด จงพร้อมเสมอท่ีจะอธิบายไดว้า่
เหตุใดท่านจึงคิดวา่โครงการนั้น ๆจะบงัเกิดผลดี 

พระธรรมเนหะมีย ์ เป็นพระธรรมท่ีผูน้ าส่วนใหญ่ชอบศึกษา เนหะมียเ์ป็นผูป้กครองกรุง
เยรูซาเล็มสมยัโบราณ ซ่ึงหลายคนยกยอ่งวา่เป็นนกับริหารฝีมือเยีย่ม ท่านเป็นบุคคลท่ีรู้วา่จะด าเนินงาน
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เป็นขั้นตอนอยา่งไรจึงจะดี ขอใหพ้ิจารณาดูบทบาทของท่านผูน้ี้ เพื่อจะไดจ้ดจ าไวเ้ป็นแบบอยา่งในการ
ท าการบา้นของเรา 

เนหะมียมี์ชีวติอยูอ่ยา่งสุขสบายในร้ัวพระราชวงั ท่านด ารงต าแหน่งอนัมีเกียรติเป็นพนกังาน
เชิญจอกเสวยของกษตัริยแ์ละมีโอกาสใกลชิ้ดพระมหากษตัริยม์าก วนัหน่ึงท่านทราบข่าววา่เพื่อนร่วม
ชาติของท่านก าลงัประสบชะตากรรม ไดรั้บความทุกขย์ากอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม เขาทั้งหลายพดูกบั
ขา้พเจา้วา่ “ผูท่ี้รอดตายซ่ึงอยูใ่นมณฑล คือผูท่ี้ซ่ึงรอดพน้จากการถูกกวาดไปเป็นเชลยมีความล าบาก
และความอบัอายมาก ก าแพงเมือเยรูซาเล็มก็พงัลงและประตูเมืองก็ถูกไฟท าลายเสีย” (เนหะมีย ์1:3) 

พระเจา้ทรงใชข้่าววา่ท าใหเ้นหะมียเ์กิดภาระรับผดิชอบข้ึนในใจ ท าใหท้่านตอ้งคุกเข่าลง
อธิษฐาน (ดูขอ้ 4) วนัหน่ึงขณะท่ีท่านก าลงัปฏิบติัหนา้ท่ีราชการอยู ่ แต่จิตใจของท่านก็เป็นห่วง
สถานการณ์ในกรุงเยรูซาเล็ม กษตัริยท์รงสังเกตเห็นอากปักิริยาของท่านจึงตรัสถามวา่ เห็นจะไม่มีอะไร
นอกจากเศร้าโศก เจา้ก็ไม่เจ็บไม่ป่วยมิใช่หรือ “ท าไมหนา้ของเจา้โศกเศร้า” และขา้พเจา้ก็กลวัยิง่นกั 

เม่ือกษตัริยไ์ดท้รงทราบถึงความห่วงใยของเนหะมีย ์พระองคจึ์งตรัสวา่ “เจา้ปรารถนาจะขอส่ิง
ใดบา้ง?” (ขอ้ 4) ส่ิงแรกท่ีเนหะมียท์  าก็คืออธิษฐานต่อพระเจา้ เม่ืออธิษฐานจบแลว้จึงทูลขอดว้ยถอ้ยค า
ท่ีนุ่มนวลและเหมาะเจาะ ท่านไดท้  าการบา้นของท่านเสร็จแลว้ เพราะมิเช่นนั้นท่านจะตะกุกตะกกัและ
อาจจะตอ้ง “ชวด” โอกาสทองไป 

เนหะมียท์ูลวา่ “ถา้เป็นท่ีพอพระทยัพระราชา และถา้ผูรั้บใชข้องฝ่าพระบาทเป็นท่ีพอพระทยั
ในสายพระเนตรของฝ่าพระบาทขอทรงใชข้า้พระบาทใหไ้ปยงัยดูา ยงัเมืองอีกเป็นท่ีฝังศพของบรรพ
บุรุษของขา้พระบาท เพื่อขา้พระบาทจะสร้างข้ึนใหม่” 

และพระราชาตรัสกบัขา้พเจา้ (มีพระราชินีประทบัขา้งพระองค)์ วา่ “เจา้จะไปนานสักเท่าใด 
เม่ือไรเจา้จะกลบัมา” จึงเป็นท่ีพอพระทยัพระราชาท่ีจะใหข้า้พเจา้ไป และขา้พเจา้ก็ก าหนดเวลาให้
พระองคท์รงทราบ”  “และขา้พเจา้กราบทูลพระราชาวา่ “ถา้เป็นท่ีพอพระทยัพระราชา ขอทรงโปรดมี
พระราชสาส์นใหข้า้พระบาทน าไปถึงผูว้า่ราชการมณฑลฟากตะวนัตกของแม่น ้ายเูฟรติส เพื่อเขาจะได้
อนุญาตใหข้า้พระบาทผา่นไปจนขา้พระบาทจะไปถึงยดูา และพระราชสาส์นถึงอาสาฟเจา้พนกังานป่า
ไมห้ลวง เพื่อเขาจะไดใ้หไ้มแ้ก่ขา้พระบาท เพื่อท าวงกบประตูป้อมของพระนิเวศ และท าก าแพงเมือง 
และเพื่อท าบา้นท่ีขา้พระบาทจะไดเ้ขา้อาศยั” พระราชาพระราชทานทุกส่ิงตามท่ีขา้พเจา้ทูลขอ เพราะ
พระหตัถอ์นัทรงพระคุณของพระเจา้ของขา้พเจา้อยูก่บัขา้พเจา้” 

ขา้พเจา้หวงัวา่ท่านคงจะจบัความส าคญัของเร่ืองท่ีกล่าวมาน้ีไดบ้า้งพอสมควร ในตอนแรกเรารู้
แน่วา่ เนหะมียไ์ดคุ้กเข่าลงอธิษฐานต่อพระเจา้ และไดไ้ดเ้วลาอธิษฐานในปัญหาเร่ืองนั้นเป็นเวลานาน 
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แต่ท่านมิไดห้ยดุอยูแ่ค่นั้น ท่านไดค้รุ่นคิดอยูทุ่กเวลา แมใ้นขณะท่ีท่านจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของ
ท่านก็ตามเรารู้แน่วา่เร่ืองท่ีท่านครุ่นคิดอยูน่ั้น เป็นค าตอบของพระเจา้ต่อค าอธิษฐานของท่าน และเม่ือ
ไดรั้บค าตอบท่านก็พร้อมท่ีจะปฏิบติัทนัที 

ลองหลบัตานึกดูซิวา่จะเกิดอะไรข้ึน เม่ือกษตัริยถ์ามท่าน วา่ตอ้งการอะไร หากท่านตอบวา่ “โอ 
ขา้แต่กษตัริย ์ขา้พระบาทมิเคยบงัอาจคิดถึงขนาดนั้นหรอกพระเจา้ค่ะ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอยา่งยิง่ท่ี
จะทรงโปรดพระราชทานพรบรมราชานุญาตใหข้า้พระบาทออกไป ณ ท่ีนั้น ดว้ยตนเอง ขา้พระบาท
ของเวลาคิดสักสองสามวนัเถิดพระเจา้ค่ะ?” 

แต่เนหะมียไ์ม่ไดต้อบเช่นนั้น ท่านไดท้  าการบา้นของท่านเสร็จแลว้ และรู้แผนการนั้นโดย
ตลอดวา่ควรจะท าอะไรต่อไป ท่านไดทู้ลใหก้ษตัริยมี์พระราชสาส์นไปยงัเจา้เมืองท่ีอยูต่ามชายฝ่ังแม่น ้า 
และขอใหมี้พระราชสาส์นอีกฉบบัหน่ึงไปยงัพนกังานป่าไมห้ลวง และไดทู้ลขอกองทหารและ
นายทหารมา้หลายคนให้ติดตามไปดว้ย ท่านไดท้  าการบา้นของท่านเสร็จแลว้ 

วางแผนงาน 

เม่ือท่านไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ส่ิงหน่ึงท่ีท่านควรจะท าเป็นประการแรก คือ
ใชเ้วลาศึกษาขอบเขตหนา้ท่ีใหม่ของท่านให้เขา้ใจโดยละเอียด ขา้พเจา้ขอเสนอแนะวา่ งานส่วนใหญ่จะ
แยกออกไดเ้ป็นสองส่วน แต่มีวตัถุประสงคส์อดคลอ้งสัมพนัธ์กนั ส่วนท่ีหน่ึงคือการด าเนินงานเพื่อ
เสริมสร้างความเจริญใหแ้ก่ทางของพระคริสต ์ และอีกส่วนหน่ึงคือสังเกตดูวา่สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
ท่านมีชีวติสนิทสนมกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่งลึกซ้ึงและเกิดผลมากข้ึนหรือไม่ 

ขอใหเ้รามาอภิปรายกนัในประเด็นแรกเสียก่อนวา่ มีวธีิการอยา่งไรท่ีท าใหท้างของพระคริสต์
เจริญกา้วหนา้โดยผา่นทางงานของท่าน อาจท าไดใ้นรูปของการตั้งเป้าหมายท่ีจะประกาศพระกิตติคุณ
ใหท้ัว่อาณาบริเวณท่ีคริสตจกัรของท่านตั้งอยู ่ ดว้ยการแจกจ่ายส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัพระกิตติคุณแก่ทุกบา้น 
และวธีิการอ่ืน ๆ ต่อจากนั้นท่านจะตอ้งยอ่ยโครงการของท่านใหเ้ล็กลงและสรรหาตวับุคคล
ผูรั้บผดิชอบเป็นจุด ๆ ไป และท่านก็คอยควบคุมติดตามผลเป็นระยะ ๆ เพื่อใหง้านด าเนินไปตรงตาม
เป้าหมายอยูเ่สมอ 

เท่าท่ีเราเคยปฏิบติันั้น เราใชว้ธีิการท่ีเรียกเป็นภาษาองักฤษวา่ POLE คือวางแผน (PLAN) 
ก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (ORGANIZE) ช้ีน า (LEAD) และประเมินผล (EVALUATE) วธีิการ
ดงักล่าวน้ีจะเป็นเพียงหลกัวชิาการท่ีจืดชืดเวน้เสียแต่ท่านจะคิดถึงในแง่ปฏิบติั อยา่งเช่นสมมติวา่มีอยู่
วนัเสาร์วนัหน่ึง ท่านและสมาชิกในคริสตจกัรของท่านตดัสินใจวา่จะใชเ้วลาในตอนเชา้ท าความสะอาด
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โบสถ ์น่ีเป็นเป้าหมายของท่านสมมุติวา่วนันั้นเป็นวนัเสาร์ตน้ฤดูฝนซ่ึงอากาศแจ่มใส และมีส่ิงต่าง ๆ ท่ี
ท่านจะตอ้งท าความสะอาดมากมายหลายอยา่ง เพราะฤดูร้อนท่ีเพิ่งจะผา่นพน้มาน้ี อากาศร้อนจดัและ
ฝุ่ นมาก 

ท่านตกลงวา่จะมาพบกนัท่ีคริสตจกัรเวลา 9.00 น. และท างานจนกระทัง่เท่ียงวนั ท่านขอให้
สมาชิกทุกคนน าเอาไมก้วาดตะกร้าผล แปรง ฯลฯ ติดตวัมาดว้ย 

ท่านไดอ้ธิษฐานร่วมกนัและมอบงานของท่านไวก้บัพระเจา้จากนั้นท่านก็แบ่งงาน และก าหนด
ตวัผูรั้บผดิชอบเป็นสัดส่วน ท่านไดก้ าหนดให้จ  ารัสกบัเพื่อนผูช้ายอีกสองคนท าความสะอาดสนามหญา้ 
วเิชียรกบัหาญลา้งหนา้ต่าง ท่านกบัผูช้ายอีก 4 คน ท าความสะอาดพื้นและตามฝาผนงัโบสถ ์

ประมาณหน่ึงชัว่โมงจ ารัสเดินเขา้มาและพดูวา่ งานดา้นสนามหญา้เรียบร้อยดี พวกเขาไดต้ดั
หญา้ตกแต่งพุม่ไมแ้ละอะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย และปรึกษาวา่จะไปท่ีเรือนเพาะช าและแยกตน้ไม้
ดอกมาปลูกอีกจะดีหรือไม่ เม่ือไดย้นิดงันั้นท่านก็เดินออกไปดูแลและเห็นวา่ ถา้จะใหท้  าการแยกตน้ไม้
ซ่ึงมิไดอ้ยูใ่นแผนงานตั้งแต่ตน้ งานท าความสะอาดตอ้งไม่เสร็จก่อนเท่ียงเป็นแน่ดงันั้นท่านจึงแนะน า
ใหเ้ขาท างานตามเดิมต่อไปใหเ้สร็จภายในเวลาเสียก่อน ถา้มีเวลาเหลือก็อาจจะปลูกตน้ไมด้อกสักสอง
สามตน้ได ้จ  ารัสพอใจในค าแนะน านั้น และกลบัไปท าความสะอาดสนามหญา้ต่อไป 

เอาละ ทีน้ียงัมีวธีิการอีกอยา่งหน่ึงซ่ึงท่านอาจจะน ามาใชก้บัจ ารัสคือ ต าหนิติเตียนวา่หาทาง
หลบเล่ียงหนา้ท่ีและบอกใหเ้ขาท าตามหนา้ท่ีต่อไป วธีิน้ีจะท าใหเ้กิดผลสองประการคือประการแรกท า
ใหจ้  ารัสเสียก าลงัใจในการท างาน ประการท่ีสอง ท าใหจ้  ารัสหมดก าลงัใจไม่อยากท่ีจะร่วมงานคร้ัง
ต่อไป ต่อมาเม่ือท่านพยายามท่ีจะก าหนดวธีิการท่ีดีท่ีสุดในการประกาศพระกิตติคุณต่อเพื่อนบา้น 
จ ารัสจะไม่กลา้ออกความเห็นใด ๆ เลย เพราะเกรงวา่ประวติัศาสตร์จะซ ้ ารอยอีก 

เม่ือใกลจ้ะถึงเวลา 11.00 น. ท่านก็ออกตรวจตรารอบบริเวณเพื่อดูวา่งานตามโครงการไปถึง
ไหนแลว้ ก็ปรากฏวา่วเิชียรกบัหาญยงัท าความสะอาดไม่เสร็จเหลืออีกหลายบาน และเห็นวา่ลูกมือของ
ท่านเองก าลงัจะท างานเสร็จก่อนเวลา ดงันั้นท่านจึงใหลู้กมือของท่านสองคนไปช่วยวเิชียรกบัหาญลา้ง
หนา้ต่าง เม่ือถึงเวลาเท่ียวท่านก็จะมาตรวจอีกคร้ังหน่ึง และงานก็เสร็จเรียบร้อยดีจึงสั่งใหเ้ก็บเคร่ืองไม้
เคร่ืองมือได ้ จากนั้นก็ร่วมใจกนัอธิษฐานขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับเชา้อนัสดช่ืนวนัน้ีแลว้ก็ข้ึนรถ
กลบับา้น 

วธีิการเช่นน้ีใชไ้ดผ้ลกบังานทุกอยา่ง ท่านจะตอ้งคิดให้รอบคอบและวางแผน จากนั้นท่าน
จะตอ้งก าหนดหนา้ท่ีและผูรั้บผดิชอบ เพื่อวา่สมาชิกทุกคนจะไดรู้้วา่งานของเขามีอะไรบา้งและใครเป็น
ผูรั้บผดิชอบ ต่อจากนั้นผูน้ าจะตอ้งคอยช้ีน า ตวัผูน้ าเองจะตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดี ผูน้  าจะตอ้งเขา้ร่วม
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ท างานดว้ย เม่ืองานด าเนินไปไดป้ระมาณคร่ึงหน่ึง ก็ประเมินผลเสียทีหน่ึง เม่ืองานเสร็จส้ินก็เป็น
โอกาสอนัดีท่ีจะประเมินผลทั้งส้ินอีกคร้ังหน่ึง เพื่อหาขอ้บกพร่องท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขต่อไป การ
ประเมินผลน้ีจะช่วยใหว้างแผนงานคร้ังต่อไปไดดี้ข้ึน 

คราวน้ีเราจะหยบิยกเอาเร่ืองท่ีกล่าวขา้งตน้สักสองเร่ืองมาพิจารณาใหล้ะเอียดข้ึนอีกสัก
เล็กนอ้ย คือการสรรหาตวับุคคลผูรั้บผดิชอบงาน และการปฏิบติัตวัของท่านในฐานะผูน้ า 

ประการแรก การสรรหาตวับุคคล ช่างทาสีฝีมือเยีย่มไม่แน่วา่จะเป็นผูค้วบคุมงานทาสีท่ีดีท่ีสุด
เสมอไป ผูท้  าหนา้ท่ีควบคุมงานทาสีควรทาสีเป็น แต่เขาควรจะเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการจูงใจ
ผูอ่ื้นใหท้  างานอยา่งเตม็ก าลงัและสามารถ ก่อใหเ้กิดความสามคัคีกลมเกลียวในหมู่คณะไดเ้ป็นอยา่งดี
เยีย่มดว้ย 

ก่อนท่ีพระเยซูจะทรงเลือกสาวกสิบสองคน พระองคท์รงอธิษฐานตลอดทั้งคืน (ดูลูกา 6:12-
13) อคัรสาวกเปาโลไดบ้อกทิโมธี “จงมอบค าสอนเหล่านั้นซ่ึงท่านไดย้นิจากขา้พเจา้ต่อหนา้พยาน
หลายคนไวก้บัคนท่ีซ่ือสัตยท่ี์สามารถสอนคนอ่ืนไดด้ว้ย” (2 ทิโมธี 2:2) ท่านตอ้งการหาคนท่ีมีความ
ซ่ือสัตยซ่ึ์งมีความสามารถบางประการในการสอน 

ส่ิงหน่ึงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการก็คือ อยากจะเห็นสมาชิกในกลุ่มเรียกกิจกรรมของกลุ่มวา่ “งานของ
เรา” เพราะนัน่ยอ่มเป็นการแสดงวา่สมาชิกผูน้ั้นเกิดความรู้สึกวา่ตนมีส่วนรับผดิชอบ หรือเป็นเจา้ของ
กิจกรรมนั้น ๆ 

โดยปกติแลว้สมาชิกใหม่มกัจะไม่ค่อยกลา้ท าอะไร แต่จะคอยเฝ้าดูการด าเนินงานของกลุ่ม 
หลงัจากนั้นสักระยะหน่ึงเขาอาจจะเร่ิมร่วมมือท างานบา้งเล็กนอ้ย เป้าหมายของท่านคือชกัน าเขาจาก
การเป็นผูส้ังเกตการณ์ให้เขา้มีส่วนร่วมท างานกบัสมาชิกของกลุ่ม และในท่ีสุดท่านจะสามารถเลือกหา
ตวัผูน้ าจากกลุ่มสุดทา้ยน้ีใหเ้ป็นผูน้ าโครงการได ้

จงพิจารณาตวับุคคลใหถ้ว้นถ่ีก่อนท่ีท่านจะมอบหนา้ท่ีส าคญัใหแ้ก่เขา ขา้พเจา้เคยไดรั้บ
บทเรียนในเร่ืองน้ีมาแลว้ การหาคนมาเป็นผู้น าน้ันท าได้ไม่ยาก แต่การเอาคนออกจากต าแหน่งผู้น านีซิ้
ยาก อาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าวไวว้า่ “อยา่วางมือเจิมผูใ้ดโดยเร็ว” (1 ทิโมธี 5:22) หมายถึงการตั้งผูน้  าและ
ขอ้แนะน าท่ีดี ต่อจากนั้นเราจะคอยสังเกตดูคุณสมบติับางประการเพื่อเป็นเคร่ืองประกอบในการ
พิจารณาสรรหาบุคคลส าคญัท่ีจะช่วยใหกิ้จกรรมของกลุ่มด าเนินไปดว้ยดี 

คราวน้ีก็มาถึงเร่ืองการปฏิบติัตวัของท่านในฐานะผูน้ าท่านเคยพบัขากางเกงเขา้ร่วมงานกบั
สมาชิกในกลุ่มของท่านหรือไม่? การท่ีผูน้ าประพฤติตนเป็นแบบอยา่งน้ีเป็นพลงัจูงใจใหส้มาชิกในกลุ่ม
เกิดก าลงัใจในการท างานไดเ้ป็นอยา่งมากทีเดียว อคัรสาวกเปโตรไดบ้อกแก่บรรดาผูน้ าของคริสตจกัร



 
 
 

85 

ในสมยัแรกวา่ “จงเล้ียงฝงูแกะของพระเจา้ท่ีอยูใ่นความดูแลของท่าน ไม่ใช่ดว้ยความฝืนใจแต่ดว้ยความ
เตม็ใจ ไม่ใช่ดว้ยการเห็นแก่ทรัพยส่ิ์งของท่ีไดม้าโดยทุจริต แต่ดว้ยใจเล่ือมใส และไม่ใช่เหมือนเป็น
เจา้นายท่ีข่มข่ีผูท่ี้อยูใ่ตอ้  านาจ แต่เป็นแบบอยา่งแก่ฝงูแกะนั้น” (1 เปโตร 5:2-3) เช่นกนัเราควรจะ
ประพฤติเป็นแบบอยา่ง ไม่ใช่เป็น “เจา้นายท่ีข่มข่ี” เพราะคริสเตียนมีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นเจา้นายเหนือ
หวัอยูทุ่กคนแลว้ 

จงร่วมลงมือท างานท่ีท่านหวงัจะน าใหผู้อ่ื้นท า คร้ังหน่ึง ขา้พเจา้รับเป็นครูสอนรวีวารศึกษา
ภาคฤดูร้อน ขา้พเจา้ไดต้ั้งเป้าหมายไวป้ระการหน่ึงวา่ จะเพิ่มจ านวนผูเ้ขา้เรียนใหม้ากข้ึน ซ่ึงแต่เดิมมี
เด็กหนุ่มท่ีมาเรียนเป็นประจ าอยูเ่พียง 20 คน เท่านั้น 

ในสองสามอาทิตยแ์รก ขา้พเจา้หนุนใจพวกเขาใหน้ าเพื่อน ๆ มาเรียน ในอาทิตยต่์อไปปรากฏ
วา่ไม่มีใครท าตาม ขา้พเจา้จึงใชว้ธีิอธิษฐาน ขา้พเจา้เฝ้าอธิษฐานเก่ียวกบัเร่ืองน้ีหลายคร้ังหลายหน มีอยู่
คร้ังหน่ึงระหวา่งท่ีขา้พเจา้ก าลงัอธิษฐานอยูน่ั้น องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงส าแดงแก่ขา้พเจา้วา่ เหตุใดจึง
ไม่มีใครน าคนอ่ืนมาเรียน เหตุผลก็คือเป็นเพราะขา้พเจา้ไม่ไดท้  าเป็นตวัอยา่ง 

ขา้พเจา้จึงเร่ิมคิดหาวธีิท่ีจะพบกบัเด็กหนุ่มบางคนเพื่อท่ีจะชกัชวนใหม้าร่วมมาเรียน วนัอาทิตย์
วนัหน่ึงขา้พเจา้สังเกตเห็นกลุ่มบริกรวยัรุ่นก าลงัเดินทอดน่องอยูใ่นสวนสาธารณะใกล ้ ๆ กบัคริสตจกัร
และพระเจา้ไดใ้หค้วามคิดอยา่งหน่ึงแก่ขา้พเจา้ 

อาทิตยต่์อมาขา้พเจา้ภรรยาและลูกชายสองคนไปร่วมเรียนดว้ย โดยเราไปถึงเวลาเรียนคร่ึง
ชัว่โมง ขา้พเจา้ไดพ้าภรรยาและลูก ๆ ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะแห่งนั้น และถือโอกาสชกัชวนกลุ่ม
เด็กหนุ่มสองสามคนใหไ้ปร่วมเรียนรววีารศึกษากบัเรา เด็กหนุ่มเหล่านั้นเห็นวา่การมากนัเป็น
ครอบครัว คงไม่มีอนัตรายอะไร และพวกเขาก็ไม่มีอะไรจะท าดว้ยจึงตกลงใจมากบัเรา เม่ือถึงโอกาสท่ี
จะแนะน าผูม้าเยือน ขา้พเจา้ถึงถือโอกาสแนะน าเด็กหนุ่มสามส่ีคนท่ีมากบัขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ท าเช่นน้ีติดต่อกนัสองอาทิตยซ์อ้น สมาชิกในชั้นเรียนคนหน่ึงเกิดนึกเอะใจจึงมาถาม
ขา้พเจา้วา่ ไปพาเด็กหนุ่มเหล่าน้ีมาจากไหน ขา้พเจา้จึงเล่าเร่ืองทั้งหมดให้เขาฟัง เขาสนใจและอยากจะ
ท าตามบา้ง ขา้พเจา้จึงจดัเขาใหไ้ปท่ีสวนสาธารณะแห่งนั้น และแยกกนัชกัชวนเด็กหนุ่มท่ีไปเดินเล่น 
ต่อมาสมาชิกในชั้นเรียนคนอ่ืน ๆ เกิดเห็นดีดว้ยจึงเร่ิมท าตามบา้ง 

เม่ือถึงส้ินฤดูร้อนเด็กหนุ่มจ านวนมากไดพ้บกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และชั้นเรียนของเรามีผูม้า
เรียนโดยเฉล่ียอาทิตยล์ะ 180 คน ขา้พเจา้ไดรั้บบทเรียนง่าย ๆ งานท่ีขา้พเจา้ท าคือสอนนกัเรียนและ
อบรมเขาใหมี้ลกัษณะเป็นผูน้ า ซ่ึงสรุปอยูใ่นพระธรรมสุภาษิต 4:11 ซ่ึงวา่ “เราไดส้อนเจา้ไปในทาง
แห่งพระปัญญาเราไดน้ าเจา้ไปในทางแห่งความตรง” 
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นอกเหนือจากการท่ีจะดูวา่งานหน่ึงงานใดส าเร็จดว้ยน ้าแรงของสมาชิกในกลุ่มของท่านนั้น
จะตอ้งปรากฏวา่ งานนั้นเกิดผลในชีวติของสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนดว้ย การท่ีจะทดสอบความเป็นผูน้ า
ของท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้งแทจ้ริงนั้นก็คือพิสูจน์วา่ ผูน้  าคนอ่ืน ๆ สามารถพฒันาไดอ้ยา่งท่านหรือไม่ การ
พฒันาใหส้มาชิกในกลุ่มท่ีท่านรับผดิชอบอยูใ่หมี้อุปนิสัยอยา่งพระคริสตเ์ป็นวตัถุประสงคส์ าคญั
ประการแรกท่ีท่านควรจะท าใหส้ าเร็จ เน่ืองจากเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญัและยดืยาวมาก ฉะนั้นจึงขอยกไป
กล่าวในบทท่ี 11 

ต่อไปน้ีจะขอแถมทา้ยอีกสักเล็กนอ้ยวา่ จงเรียนรู้การเร่ิมตน้ท่ียากและด าเนินต่อไปจนกวา่จะ
บรรลุเป้าหมาย ขา้พเจา้เช่ือแน่วา่ส่ิงน้ีจะพิสูจน์ใหเ้ห็นคุณค่าอนัมหาศาลแก่ชีวติของท่านขณะท่ีท่าน
ก าลงัเจริญวฒันาข้ึนในความเป็นผูน้ าฝ่ายจิตวญิญาณท่ีแทจ้ริง 
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บทที ่8 วธีิเพิม่ผลงาน 

ปัญหาธรรมดา ๆ ท่ีเราประสบกนัอยูบ่่อย ๆ ก็คือมีงานท่ีจะตอ้งท ามาก แต่มีเวลาท างานนอ้ย 
หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือมีงานมากจนท าไม่ทนั แม่บา้นก็ดี คนงานก็ดี นายจา้งก็ดี หรือนกัศึกษาก็ดี
ลว้นแต่เผชิญกบัปัญหาเร่ืองน้ีทั้งส้ิน เขาเหล่านั้นมีโครงการมากมายท่ีจะตอ้งท าให้เสร็จ หรือไม่ก็
จะตอ้งเตรียมตวัดูหนงัสือสอบ หรือจะตอ้งส่งรายงานใหท้นัภายในก าหนด วนัเวลาหมุนเวยีนเปล่ียนไป
ทุกขณะจิต ท าใหห้ลายคนคิดวา่ ถา้ฉนัมีเวลามากอีกสักนิดก็ดีซิ 

ขา้พเจา้ใคร่ขอน าเคล็ดลบัเล็ก ๆ นอ้ย ๆ แก่ท่านซ่ึงอาจเป็นผลใหชี้วติของท่านเปล่ียนแปลงไป
ได ้ 

ท าทนัที 

ความคิดง่าย ๆ ปรากฏอยูใ่นพระธรรมกนัดารวถีิในพระคมัภีร์เดิม เน้ือหาสาระส าคญัของพระธรรมเล่ม
น้ีกล่าวถึงชายหนุ่มคนหน่ึงซ่ึงรับผดิชอบงานมากมาย เขาผูน้ี้คือโมเสส โมเสสไดรั้บมอบหมายให้
อพยพประชากรจ านวนนบัแสนนบัลา้นคนออกจากการเป็นทาสในดินแดนอียปิต ์ขา้มทะเลทรายซีนาย
อนัร้อนระอุไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญา ในระหวา่งทางพวกผูอ้พยพก็ก่อเร่ืองยุง่ยากมิไดข้าด พวกเขา
ชอบท าส่ิงท่ีโง่เขลาและไม่เป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ หลายคร้ังหลายคราท่ีพระเจา้ทรงอดกลั้นพระทยัไว้
และโมเสสก็พยายามแกไ้ขใหเ้หตุการณ์ใหเ้จา้รูปเขา้รอยทุกคร้ังไปเขามีความบากบัน่อยา่งไม่ลดละ ใน
อนัท่ีจะผา่นบทเรียนในเร่ืองความศรัทธาหนา้ท่ี การเช่ือฟัง ความกลา้หาญ และความบริสุทธ์ิของชีวติ 
เขาเป็นผูน้ าท่ีไดรั้บการฝึกฝนจากพระเจา้ในถ่ินทุรกนัดาร 

พวกผูอ้พยพมกัจะบ่นเร่ืองการขาดแคลนอาหารและน ้าหรือเคร่ืองอุปโภคบริโภคต่าง ๆ พวก
เขาต่อวา่โมเสส พวกเขาหาวา่เหตุผลท่ีแทจ้ริงท่ีโมเสสน าพวกเขาออกจากอียปิตน์ั้น ก็เพื่อตอ้งการจะฆ่า
เขา บางทีก็หาวา่โมเสสแต่งงานกบัคนผดิ หรือบางทีก็หาวา่ค าพดูของโมเสสเก่ียวกบัพระเจา้นั้นเป็น
เพียงการป้ันแต่งของโมเสส เพื่อจะสร้างความส าคญัให้กบัตนเอง ปัญหาดูเหมือนวา่จะไม่มีวนัจบส้ิน 
โมเสสตอ้งรับผดิชอบอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ 

ณ วนัท่ีหน่ึงเดือนท่ีสองปีท่ีสองตั้งแต่เขาทั้งหลายออกจากประเทศอียปิต ์ พระเจา้ทรงเพิ่มงาน
ใหก้บัโมเสสอีก โดยตรัสวา่ “เจา้จงท าส ามะโนครัว ชุมนุมอิสราเอลทั้งหมดตามตระกลูตามครอบครัว 
ตามจ านวนรายช่ือผูช้ายเรียงตวัทุกคน เจา้กบัอาโรนจงนบัทุกคนในอิสราเอลซ่ึงออกรบได ้ อายตุั้งแต่
ยีสิ่บปีข้ึนไปไวเ้ป็นกอง ๆ” (กนัดารวถีิ 1:1-3) 
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ขอใหเ้รานึกวา่โมเสสก็เป็นมนุษยปุ์ถุชนธรรมดาเช่นเดียวกบัเรา ถา้เป็นท่าน ท่านจะมีปฏิกิริยา
อยา่งไร? ถา้เป็นขา้พเจา้ก็คงพดูท านองน้ี “นบัทุกคนหรือ???!! พระองคเ์จา้ขา้พระองคท์รงคิดวา่ขา้
พระองคจ์ะตอ้งใชเ้วลานานสักเท่าใด? ขณะน้ีขา้พระองคก์็มีงานลน้มืออยูแ่ลว้ ขอทรงโปรด
ทอดพระเนตรงานท่ีขา้พระองคก์ าลงัท าอยูเ่ถิด ขา้พระองคต์อ้งรับผดิชอบในสวสัดิภาพทั้งดา้นร่างกาย
และจิตวญิญาณของคนเหล่าน้ีทุกคน ล าพงัหนา้ท่ีน้ีขา้พระองคก์็ตอ้งท าตั้งแต่เชา้จนค ่า แทจ้ริงแลว้ขา้
พระองคก์็ก าลงัเขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์อยูอี่กดว้ย ขา้พระองคมี์งานท่ีจะตอ้งท ามาก แต่หาเวลาท าไม่
ค่อยไดแ้ลว้ยงัจะใหข้า้พระองคน์บัผูอ้พยพทุกคนอีกหรือ? 

ท่านก็คงจะมีปฏิกิริยาเหมือนขา้พเจา้เป็นแน่ แต่ขอใหดู้ปฏิกิริยาของโมเสส “โมเสสและอาโรน
ไดน้ าคนเหล่าน้ีท่ีระบุช่ือมาแลว้ และในวนัท่ีหน่ึงเดือนท่ีสองคนเหล่าน้ีก็เรียกประชุมชนทั้งหมดเขามา
ข้ึนทะเบียนตามตระกลูและตามครอบครัว ตามจ านวนรายช่ือเรียงตวัคนทั้งปวงท่ีมีอายตุั้งแต่ยีสิ่บปีข้ึน
ไป (กนัดารวถีิ 1:17-18) 

ท่านสังเกตหรือเปล่าวา่พระเจา้ทรงมอบหมายงานใหโ้มเสสเม่ือใด? “วนัท่ีหน่ึงเดือนสองปีท่ี
สอง” และโมเสสเร่ิมลงมือท างานนั้นเม่ือใด? “วนัท่ีหน่ึงเดือนสองปีท่ีสอง” เหมือนกนั น่ีแหละคือเคล็ด
ลบัอนัยิง่ใหญ่ซ่ึงสามารถเปิดเผยออกมาเป็นค า 3 ค า คือ “ท าทนัที” โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือส่ิงนั้นแทรก
เขา้มาในขณะท่ีท่านก าลงัท าส่ิงท่ีส าคญัอยู ่

คร้ังหน่ึงขา้พเจา้ไดรั้บเชิญให้ไปปาฐกถาในกลุ่มทหารแห่งหน่ึง ซ่ึงอนุศาสนาจารยไ์ดเ้ตรียม
หวัขอ้เร่ืองใหข้า้พเจา้พูดอยูแ่ลว้ และในวนัเดียวกนันั้นเอง ขา้พเจา้ก็ไดรั้บเชิญใหไ้ปพดูในงาน “เล้ียง
สังสรรคเ์พื่อชีวติ” ซ่ึงผูท่ี้เป็นคริสเตียนกลุ่มหน่ึงไดเ้ชิญเพื่อนบา้นท่ีไม่เป็นคริสเตียนมาร่วมรับประทาน
อาหารและฟังพระวจนะของพระเจา้ เน่ืองจากงานทั้งสองแห่งตอ้งไปในทางเดียวกนัและเวลาไล่เล่ียกนั 
ฉะนั้นถา้ขา้พเจา้จะไปใหท้นัทั้งสองงาน ขา้พเจา้ก็จะตอ้งอดอาหารเยน็ แต่ขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัจะออก
จากบา้นก็มีผูน้  าห่อพสัดุมามอบใหข้า้พเจา้ ห่อนั้นเป็นรูปค่อนขา้งยาวเป็นคลา้ย ๆ วา่ของส่วนตวัซ่ึงส่ง
มาจากส านกังานใหญ่ ขา้พเจา้จะท าอยา่งไรดี 

ขา้พเจา้ควรน ามนัติดตวัไปดว้ยและลงมือท าในวนัพรุ่งน้ีอยา่งนั้นหรือ? ขา้พเจา้ไม่มีเวลา
เพราะวา่วนัพรุ่งน้ีเราก าลงัมุ่งหนา้ไปยงัทะเลสาบฮูม เพื่อร่วมรายการฝึกอบรมและอาจจะตอ้งใชเ้วลาทั้ง
วนั 

ขา้พเจา้ตะโกนบอกใหค้นขบัรถดบัเคร่ืองยนตก่์อน ขา้พเจา้นัง่ลงและกรอกแบบฟอร์มท่ีไดรั้บ
จากส านกังานใหญ่นั้น สักครู่หน่ึงก็กรอกเสร็จ ขา้พเจา้ฝากส่งทางไปรษณียเ์สร็จแลว้ก็กา้วข้ึนรถยนต์
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และเราไดไ้ปร่วมประชุม ถา้ขา้พเจา้ไม่รีบท าให้เสร็จเสียแต่ก่อนนั้น ขา้พเจา้จะตอ้งถือส่ิงนั้นติดตวัไป
อีกหลายวนั 

งานท่ีขา้พเจา้รับผดิชอบอยูน่ั้นมีอยูส่องประเภท คือ งานท่ีขา้พเจา้ชอบท ากบังานท่ีขา้พเจา้จ  าใจ
ตอ้งท า ขา้พเจา้มีความโนม้เอียงอยากจะท างานท่ีขา้พเจา้ชอบไปเร่ือย ๆ เสร็จแลว้จึงจะท างานประเภทท่ี
จ าใจตอ้งท า แต่ปัญหาก็คือวา่งานท่ีขา้พเจา้ไม่ชอบท านั้นมกัจะยงัคัง่คา้งอยู ่ และเป็นภาระหนกัท่ีคอย
เตือนในจิตใจขา้พเจา้อยูเ่สมอวา่ยงัท าไม่เสร็จ 

ขา้พเจา้ชอบพดูกบับริกร ขา้พเจา้รู้สึกต่ืนเตน้และยนิดียิง่ท่ีไดมี้โอกาสกล่าวถึงเร่ืองความรัก
ของพระเจา้ ซ่ึงส าแดงใหป้รากฏในพระเยซูคริสต ์ ในงานเล้ียงสังสรรคเ์พื่อชีวติ และไดเ้ห็นคริสเตียน
หลายคนชกัชวนเพื่อนฝงูให้หนัมาเช่ือพระเยซู ในระหวา่งเวลาท่ีร่วมสังสรรคก์นัอยูน่ั้น หวนกลบัมาถึง
งานท่ีขา้พเจา้จ  าใจตอ้งท า สมมติวา่ขา้พเจา้คิดวา่เร่ืองกรอกแบบสอบถามน่ะหรือ? เอาไวที้หลงัเถอะ 
และเม่ือส านกังานใหญ่โทรศพัทท์างไกลมาทวง ขา้พเจา้กจ็จะส่งหมายก าหนดการไปใหดู้ ขา้พเจา้คิดวา่
พวกเขาเป็นคนมีเหตุผลคงจะเขา้ใจความจ าเป็นของขา้พเจา้ดี สมมุติวา่ขา้พเจา้เก็บไวท้  าสัปดาห์หนา้ 
เม่ือขา้พเจา้เปิดกระเป๋าเพื่อหยบิพระคมัภีร์ออกมาทุกคร้ังก็จะพบวา่มีห่อพสัดุนั้นอยูทุ่กคร้ังคลา้ยกบัมนั
จะคอยช าเลืองตามองดูขา้พเจา้ ขา้พเจา้จึงตดัสินใจ “ท าทันที” เสียแต่ตอนนั้น ส่ิงท่ีเป็นภาระอยูใ่นจิตใจ
จึงเร่ิมคลายลง ถา้ท่านอ่านชีวประวติัของโมเสสท่านจะพบวา่โมเสสไม่มีนิสัย ผลดัวนัประกนัพรุ่ง เม่ือ
พระเจา้ทรงมอบหมายภาระใหท้่านท า ท่านจะไม่มวันัง่บ่นวา่ไม่มีเวลา หรือวา่ “ให้คนอืน่ท าดีกว่า” แต่
ท่านจะ “ท าทนัที” 

บางทีท่านอาจจะก าลงัคิดวา่ “เอาละ ขา้พเจา้พอจะมองเห็นแลว้วา่จากตวัอยา่งท่ียกมานั้นจะ
ช่วยไดใ้นบางเหตุการณ์ แต่ยงัมีปัญหาอ่ืน ๆ อีก เช่นวา่งานท่ีจะท านั้นมากเกินก าลงัความสามารถของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ตอ้งการความช่วยเหลือ” 

ถูกตอ้งขา้พเจา้เองก็เคยประสบกบัสถานการณ์เช่นน้ีมามากต่อมากตลอดเวลาการท างาน 
อยา่งเช่นผูจ้ดัการโรงเรียนรวีวารศึกษาตอ้งการครู ศิษยาภิบาลตอ้งการคนงาน มิชชัน่นารีตอ้งการบุคคล
กรร่วมท างานกบัเขา ทีมงานประกาศเยีย่มเยยีนตอ้งการคนขบัรถ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีช่วยเหลือคนยากจนก็
ตอ้งการคนช่วยแจกจ่าย แบ่งปันส่ิงของ สุภาพสตรีผูเ้ป็นกรรมการจดัอาหารค ่าแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหญ่
ก็ตอ้งการความช่วยเหลือเช่นกนั ปัญหาเร่ืองน้ีเป็นปัญหาทัว่ไป แลว้อาจเกิดข้ึนกบัเราทั้งหลายไดทุ้กเม่ือ 
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จงไว้วางใจพระเจ้าให้เป็นผู้ช่วยท่านในยามต้องการ 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวตินั้น ผูท่ี้เป็นคริสเตียนไดเ้ปรียบผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนใน
ขอ้ท่ีวา่ เขาสามารถฟังพระเจา้ได ้ ผดิกบัผูท่ี้ไม่เป็นคริสเตียนซ่ึงไม่มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองน้ีเลย ส าหรับ
เร่ืองน้ีก็เช่นกนั เราจะเห็นไดจ้ากชีวติของชายผูรั้บผดิชอบงานมากท่ีสุดคนหน่ึงในพระคมัภีร์เดิม คือ อา
โรน 

เม่ือเขาไดรั้บต าแหน่งหนา้ท่ี ขา้พเจา้คิดวา่อาโรนคงจะมีปฏิกริยาเช่นเราทั้งหลายนัน่เอง 
กล่าวคือจะมีความรู้สึกต้ืนตนัใจ ร่าเริงแจ่มใส ต่ืนเตน้ รู้สึกวา่ตนไม่มีคุณค่าและรู้สึกส านึกในบุญคุณท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งใหท้  างานอนัส าคญัเช่นนั้น “แลว้จงน าอาโรนและบุตรของท่านมาท่ีประตูเตน็ทน์ดัพบใช้
น ้าลา้งช าระตวัเขาเสียจงน าเส้ือยศบริสุทธ์ิสวมใหอ้าโรน แลว้เจิมและช าระเขาใหบ้ริสุทธ์ิเพื่อเขาจะเป็น
ปุโรหิตปรนนิบติัเรา” (อพยพ 40:12-13) 

แรกทีเดียว ขา้พเจา้คิดวา่ความหมายอนัยิง่ใหญ่ของงานและความส าคญัของหนา้ท่ีน้ีจะครอบง า
ความคิดในการท างานของอาโรนเสียหมด อาโรนคงจะคิดวา่ “งานท่ีเราจะท านั้นส าคญัไม่ใช่ยอ่ยนะ” 
และคงจะคิดถึงเกียรติอนัสูงท่ีบุตรชายของเขาจะไดร่้วมท างานเคียงขา้งกบัเขาดว้ย ในท่ามกลางคน
ทั้งหลายเขาเป็นผูท่ี้ไดรั้บพระพรของพระเจา้อยา่งแทจ้ริง 

แต่เม่ือเขาและลูกเขา้รับท างานดงักล่าว เขาจะตอ้งจดัระเบียบความคิดเสียใหม่ไม่ใหส้ับสน 
เพราะวา่งานท่ีเขาท านั้น เป็นงานท่ียุง่ยากสลบัซบัซอ้นจริง ๆ ประชาชนทั้งหมดน าเคร่ืองบูชามาถวาย
อยา่งไม่ขาดสาย แพะแกะเหล่าน้ีน ามาถวายทั้งหมดจะถูกฆ่าถวายแด่พระเจา้ และจะตอ้งท าความสะอาด
บริเวณพระวหิารอนัใหญ่โต ตอ้งเผาส่ิงของบางส่วนและตอ้งเก็บไวบ้างส่วน โอย.....มีแต่งานทั้งนั้น ส่ิง
ท่ีขา้พเจา้ตอ้งการคือความช่วยเหลือ 

ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ความคิดบางประการจะตอ้งมีอยูใ่นสมองของอาโรนบา้งสักระยะหน่ึงและ
ยิง่รุนแรงข้ึน เม่ือบุตรชายหวัปีสองคนคืออาลีซา และอีทามาร์ไดส้ิ้นชีวติต่อพระพกัตร์พระเจา้ เม่ือเขา
ทั้งสองท าผดิในเร่ืองการถวายบูชา บดัน้ีเขามีลูกชายเหลืออยูเ่พียง 2 คนเท่านั้น เป็นลูกชายสองคน
สุดทอ้งและอายไุม่มากดว้ยภารกิจซ่ึงแต่ก่อนดูเหมือนวา่ยิ่งใหญ่ บดัน้ีตอ้งกลายเป็นเสมือนภูเขาเลากา
และเขาจะท างานเหล่าน้ีใหส้ าเร็จไดอ้ยา่งไร 

พระคริสตธรรมใหม่กล่าวน้ี “และพระเจา้ของขา้พเจา้จะประทานส่ิงสารพดัท่ีพวกท่านขาดอยู่
นั้นจากทรัพยอ์นัรุ่งเร่ืองของพระองคใ์นพระเยซูคริสต ์ (ฟีลิปปี 4:19) อาโรนตอ้งการความช่วยเหลือ 
และขา้พเจา้แน่ใจวา่เขาก็คิดไม่ออกเหมือนกนัวา่เขาจะไดค้วามช่วยเหลือนั้นมาอยา่งไร แต่พระเจา้ทรงรู้ 
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พระองคท์รงวางแผนการไวโ้ดยตลอดแลว้ พระองคท์รงมีชาวตระกลูเลวจี  านวน 22,000 คน คอยท่าอยู่
ภายใตก้ารโอบอุม้ของพระองคพ์ร้อมท่ีจะปฏิบติังานเสมอ 

“พระเจา้ตรัสกบัโมเสสวา่ จงน าเผา่เลวีเขา้มาใกล ้ และตั้งเขาไวต่้อหนา้อาโรนปุโรหิต ใหเ้ขา
ปรนนิบติัอาโรน” (กนัดารวิถี 3:5-6) 

ดว้ยเหตุดงักล่าว บดัน้ีนอกจากอาโรนจะมีบุตรสองคนเป็นก าลงัแลง้ เขายงัมีชาวตระกลูเลวอีีก 
22,000 คน ซ่ึงมีอายุระหวา่ง 35-50 ปี เป็นก าลงัช่วยเหลืออีกแรงหน่ึง ผูใ้ดเช่าจะมีความเท่ียงธรรมเสมอ
เหมือนพระเจา้ เม่ือพระเจา้ทรงพบความตอ้งการพระองคก์็ทรงตอบสนองทนัที 

ขอ้พระธรรมหลายขอ้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์บอกใหเ้รารู้ถึงสัมพนัธภาพท่ีพระเจา้ทรงตั้ง
พระทยัใหอ้าโรนมีกบัคนเหล่านั้นในจ านวนขอ้พระธรรมเหล่านั้นมีอยู ่2 ขอ้ ท่ีแฝงบทเรียนอนัส าคญัไว้
เตือนใจเรา เม่ือเราไดรั้บคนงานท่ีจะมาช่วยเหลือเราในภารกิจท่ีพระเจา้ทรงมอบหมาย 

“และใหอ้าโรนถวายคนเลวแีด่พระเจา้ให้เป็นเคร่ืองยืน่ถวายจากประชาชนอิสราเอล เพื่อเขาจะ
ไดท้  างานปรนนิบติัพระเจา้...และเราไดใ้หค้นเลวจีากคนอิสราเอลไวก้บัอาโรนและบุตรของอาโรน ให้
ปฏิบติังานแทนคนอิสราเอลท่ีเตน็ทน์ดัพบ และท าการลบมลทินใหค้นอิสราเอล เพื่อวา่จะไม่มีภยัพิบติั
บงัเกิดแก่คนอิสราเอล เม่ือเขาเขา้มาใกลส้ถานนมสัการ” (กนัดารวถีิ 8:11,19)  

ประโยคท่ีวา่ “อาโรนจะถวายพวกเลว.ี..” และ “เราไดม้อบพวกเลวเีป็นของประทานแก่อาโรน” 
สอนความจริงอนัส าคญั ณ ท่ีน้ี อาโรนไดม้อบพวกเลวถีวายแด่พระเจา้ และพระเจา้ก็ไดท้รงมอบ
กลบัคืนแก่เขา เร่ืองน้ีไม่ใช่เป็นความจริงแต่เพียงในเร่ืองผูช่้วยเหลือในภารกิจของเราเท่านั้น แต่เป็น
ความจริงในบา้นของเราอาชีพของเรา ลูกของเรา และในชีวติของเราดว้ย 

และดูเถิด เราไดเ้ลือกคนเลวพีี่นอ้งของเจา้ออกจากคนอิสราเอลเป็นของประทานแก่เจา้ ถวาย
แด่พระเจา้เพื่อใหป้ฏิบติังานของเต็นทน์ดัพบ” (กนัดารวถีิ 18:6) 
ท่านมองเห็นความจริงซ่ึงเปิดเผยในถอ้ยค าวา่ “ใหแ้ก่เจา้เป็กนัดารวถีิ 

นของถวายของพระเยโฮวาห์” หรือไม่? ผูช่้วยเหลือเหล่าน้ีเป็นของประทานจากพระเจา้เพื่อ
พระเจา้ไม่ใช่เพื่อท่านแต่เพื่อพระเจา้และถา้พระองคท์รงเห็นวา่เป็นการเหมาะสมท่ีจะใชเ้ขาเหล่านั้นใน
ภารกิจอ่ืน ๆ หรือในงานใหม่ จงช่ืนชมยนิดีเถิดพระเจา้ไม่เคยทรงเป็นหน้ีใคร ขอใหส้ังเกตดว้ยวา่ ผูช่้วย
เหลือในภารกิจของเราเป็นของประทานจากพระเจา้ 

ดว้ยเหตุน้ี บทเรียนท่ีเราไดรั้บในเร่ืองทั้งหมดน้ี ก็คือความเช่ือนัน่เอง จงไวว้างใจพระเจา้ 
พระองคไ์ดท้รงสัญญไวแ้ลว้วา่จะทรงประทานส่ิงท่ีตอ้งการ และพระองคจ์ะกระท าตามสัญญาของ
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พระองคอ์ยา่งแน่นอน แต่ท่านจะตอ้งฝึกฝนความเช่ือของท่านในทุกแง่ทุกมุมของชีวิต จงเช่ือพระเจา้
และไวว้างใจพระองคใ์หเ้ป็นผูจ้ดัหาชนิดของความช่วยเหลือท่ีถูกตอ้ง 

ในกรณีของอาโรน พระเจา้ทรงจดัหาชายอายรุะหวา่ง 30 ถึง 50 ปี ซ่ึงเป็นผูน้ าท่ีมีการตดัสินใจ
ดีและมีจิตใจมัน่คงเม่ือพระเจา้ทรงเรียนกโมเสสใหน้บัจ านวนคนนั้น ทุกคน มีอายตุั้งแต่ 20 ปี...” ฉะนั้น
จ านวนคนอิสราเอลทั้งหมดท่ีนบัตามครอบครัว ตามจ านวนท่ีมีอายตุั้งแต่ยีสิ่บปีข้ึนไป ทุกคนใน
อิสราเอลซ่ึงออกรบได ้แต่มิไดน้บัคนเลวีตามเผา่บรรพบุรุษของตนรวมดว้ย (กนัดารวถีิ 1:45,47) พวกเล
วไีดรั้บการขนานนามวา่ “นกัรบฝ่ายจิตวิญญาณ” 

ท าไมพวกเลวจึีงถูกเกณฑเ์ป็นผูรั้บใชใ้นวหิารเม่ืออาย ุ30 ปี ขณะท่ีคนทัว่ไปถูกเกณฑเ์ป็นทหาร
เม่ืออาย ุ 20 ปี? ขอให้เปรียบเทียบกบัพระคริสตธรรมใหม่ คุณสมบติัของผูท่ี้จะเป็นเจา้หนา้ท่ีคริสตจกัร
รวมทั้งคุณสมบติัเหล่าน้ีดว้ยคือ “อยา่ใหผู้ท่ี้กลบัใจใหม่ ๆ เป็นผูป้กครองดูแล เกรงวา่เขาอาจจะยโส 
แลว้ก็จะถูกปรับโทษเหมือนอยา่งมารนั้น” (1 ทิโมธี 3:6) “จงลองดูคนเหล่านั้นเสียก่อนดว้ย และเม่ือ
เห็นวา่ไม่มีขอ้ต าหนิแลว้จึงตั้งเขาไวใ้นต าแหน่งมคันายก” (1 ทิโมธี 3:10) บุคคลท่ีจะรับผดิชอบในดา้น
จิตวิญญาณจะตอ้งไม่ใช่คนเพิ่งกลบัใจใหม่ ๆ และเขาจะตอ้งไดรั้บการทดสอบลองดูเสียก่อน 

อน่ึง พวกเลวพีน้จากหนา้ท่ีเม่ืออาย ุ50 ปี อาจเป็นเพราะวา่พวกเขาจะไม่ท างานจนตาย พระเจา้
ไดป้ระทานบุคคลท่ีผา่นการทดสอบแลว้และมีความกระตือรือร้นแขง็ขนัใหแ้ก่อาโรนเพื่อช่วยภารกิจ
ของเขารวมทั้งการสู้รบฝ่ายจิตวญิญาณดว้ย 

จงมุ่งมั่นทีจุ่ดหมายอย่ามองดูอุปสรรค 

ท่านตอ้งการเพิ่มผลผลิตมิใช่หรือ? จึงยดึถือกฎขอ้แรกคือ “ท าทนัที” ขอ้ท่ีสอง จงไวว้างใจพระ
เจา้ใหเ้ป็นผูจ้ดัหาส่ิงส าหรับท่าน และยงัมีขอ้ท่ีสามอีก ซ่ึงขอ้น้ีจะตอ้งท าดว้ยความตั้งใจแน่วแน่ของเรา 
หรือแง่มุมท่ีเราจบัตามองดูส่ิงต่าง ๆ บางทีดูเหมือนเราถูกผกูมดัใหคิ้ดในเชิงลบ เป็นการง่ายมากท่ีจะ
เพง่ดูปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งในภาระกิจหน่ึง ๆ คนเราชอบมองส่ิงต่าง ๆ ในแง่ร้ายเสมอ ตวัอยา่งบาง
คนไดรั้บโทรเลขในตอนกลางดึก 

“คุณเปิดดูซิ” 
“คุณเปิดดีกวา่” 
เขาทั้งสองคาดวา่ขอ้ความในโทรเลขเป็นข่าวร้าย 
เสียงกร่ิงโทรศพัทด์งัข้ึนกลางดึก ก่อนอ่ืนท่านจะคิดอยา่งไรในแง่ดีหรือแง่ร้าย? 
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ท่าทีในทางลบอาจมีอยูใ่นภารกิจท่ีเรามีส่วนเก่ียวขอ้งอยูท่่าทีดงักล่าวน้ี สามารถท าใหเ้รายดึ
ปัญหายุง่ยากมากกวา่ท่ีจะท าใหเ้รายดึเอาจุดหมายปลายทางเป็นท่ีตั้ง เรามกัจะมองอุปสรรค เราเอาทุก
ส่ิงทุกอยา่งไปสุมไวบ้นหนทางซ่ึงไม่สามารถท าใหส้ าเร็จแมส้ักส่ิงเดียว 

โมเสสตกหลุมพรางดงักล่าวน้ี ประชากรของเขาก าลงักินมานาและพวกเขาเร่ิมบ่นวา่พวกเขา
ไม่มีของสดจะรับประทาน คนท่ีปะปนมากบัเขาทั้งหลายเป็นคนละโมบมาก ทั้งคนอิสราเอลก็ร้องไห้
คร ่ าครวญอีกวา่ “ผูใ้ดจะใหเ้น้ือเรากิน เราระลึกถึงปลาท่ีเราเคยกินในอียปิตโ์ดยไม่ตอ้งซ้ือ ทั้งแตงกวา 
แตงโม กระเทียมจีน หอมใหญ่ หวักระเทียม บดัน้ีจิตใจของเราก็เห่ียวแหง้ลง ไม่มีอะไรใหเ้ราดูเลย
นอกจากมานาน้ี” (กนัดารวถีิ 11:4-6) 

โมเสสเร่ิมบ่นต่อวา่พระเจา้เก่ียวกบัภาระอนัหนกัของงานท่ีเขาท า โมเสสจึงกราบทูลพระเจา้วา่ 
“ไฉนพระองคจึ์งใหผู้รั้บใชข้องพระองคย์ากเยน็เช่นน้ี เหตุใดขา้พระองคไ์ม่เป็นท่ีโปรดปรานต่อ
พระองค ์ พระองคจึ์งทรงวางเร่ืองของชนชาติทั้งหมดน้ีอนัเป็นภาระหนกัลงเหนือขา้พระองค ์ ขา้
พระองคไ์ม่สามารถหอบอุม้คนเหล่าน้ีแต่ล าพงัไดเ้ป็นภาระหนกัเกินแก่ขา้พระองค”์ (กนัดารวถีิ 
11:11,14) 

ส่ิงแรกท่ีพระเจา้ทรงกระท าคือ จดัหาความช่วยเหลือบางอยา่งใหแ้ก่โมเสส พระเจา้ตรัสกบั
โมเสสวา่ “จงรวบรวมพวกผูใ้หญ่ในอิสราเอลใหเ้ราเจด็สิบคน เป็นคนท่ีเจา้ทราบวา่เป็นคนผูใ้หญ่ใน
ประชาชนและเป็นเจา้หนา้ท่ีเหนือเขาทั้งหลาย จงพาเขามาท่ีเตน็ทน์ดัพบใหเ้ขายนือยูพ่ร้อมกบัเจา้ท่ีนัน่ 
เราจะลงมาสนทนากบัเจา้ท่ีนัน่ และเราจะเอาจิตวิญญาณท่ีมีอยูบ่นเจา้มาใส่บนคนเหล่านั้นเสียบา้ง ให้
เขาทั้งหลายแบกภาระของชนชาติน้ีดว้ยกนักบัเจา้เพื่อเจา้จะมิไดท้นแบกอยูแ่ต่ล าพงั (กนัดารวถีิ 11:16-
17) 

และแลว้พระเจา้ไดท้รงสัญญาวา่ จะใหมี้ของสดรับประทานแทนของแหง้ และจะมีอยา่ง
มากมายเหลือเฟือ (ดูกนัดารวิถี 11:18-20) 

โมเสสไม่คาดคิดวา่จะเป็นไปได ้ พระเจา้จะไปเอาอาหารท่ีไหนในโลกน้ีมาเล้ียงผูค้นจ านวน
มากมายมหาศาลเช่นน้ี? แต่โมเสสกราบทูลวา่ “คนท่ีขา้พระองคอ์ยูท่่ามกลางเขานั้นเป็นทหารราบหก
แสนคน และพระองคต์รัสวา่ “เราจะใหเ้น้ือเขาทั้งหลายกินครบเดือนหน่ึง” จะเอาฝงูแพะแกะโคมาฆ่า
ใหเ้ขาใหพ้อเขากินหรือ จะรวบรวมปลาทั้งหมดในทะเลใหเ้ขาใหพ้อเขากินหรือ” (กนัดารวถีิ 11:21-22) 
พระองคท์รงเก่ียวขอ้งในวถีิทางซ่ึงสามารถท าใหเ้ร่ืองเช่นน้ีส าเร็จได ้ น่ีคือพระสัญญาท่ีพระเจา้ไดท้รง
ใหไ้วใ้นท่ีราบฮีบรูจากผูท้รงสร้างจกัรวาล และโมเสสไม่อาจเช่ือไดว้า่เป็นความจริง ท าไมหรือ? 
เพราะวา่เขาไม่รู้จกัพระเจา้อยา่งแทจ้ริงหรือ? เปล่าเลย เขาไดส้นทนากบัพระเจา้และรู้จกัฤทธานุภาพ
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ของพระองค ์ ปัญหาของเขาก็เช่นเดียวกบัปัญหาของเรา รายละเอียดต่าง ๆ ของงาน “หรือหนทางท่ีจะ
ไป” นั้น พระเจา้จะเป็นผูท้รงกระท า 

แต่พระเจา้ทรงมีวถีิทางของพระองค ์ พระเจา้ตรัสกบัโมเสสวา่ “พระหตัถข์องพระเจา้สั้นไป
หรือ บดัน้ีเจา้จะเห็นวา่ค าของเราจะส าเร็จเพื่อเจา้จริงหรือไม่” แลว้กมี็ลมพดัมาจากพระเจา้พาฝงูนกคุ่ม
มาจากทะเล ใหม้าตกอยูท่ี่ขา้งค่ายรอบค่ายทุกทิศห่างออกไปเป็นหนทางเดินวนัหน่ึงสูงพน้พื้นดิน
ประมาณสองศอก (กนัดารวิถี 11:23:31) 

ตวัอยา่งอ่ืนซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสงสัยของมนุษยเ์ก่ียวกบัการบ ารุงเล้ียงดูของพระเจา้ จะพบ
ไดจ้ากปฏิกิริยาของเหล่าสาวกท่ีมีต่อความห่วงใยขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ในสวสัดิภาพทางร่างกายของ
ผูค้นท่ีก าลงัติดตามพระองค ์คราวนั้นเม่ือประชาชนพากนัมามากมายอีกก็ไม่มีอาหารกิน พระเยซูจึงทรง
เรียกเหล่าสาวกตรัสแก่เขาวา่ “เราสงสารคนเหล่าน้ี เพราะเขาคา้งอยูก่บัเราได ้ สามวนัแลว้ และไม่มี
อาหารจะกิน ถา้เราจะใหเ้ขากลบัไปบา้นเม่ือยงัอดอาหารอยู ่ เขาจะหิวโหยส้ินแรงลงตามทาง เพราะวา่
บางคนมาไกล”...เหล่าสาวกจึงทูลตอบพระองคว์า่ “ในถ่ินทุรกนัดารน้ีจะหาอาหารใหเ้ขากินอ่ิมไดท่ี้
ไหน” (มาระโก 8:1-4) แต่พระเยซูไดท้รงกระท าส าเร็จ พระองคท์รงเล้ียงคนเหล่านั้นดว้ยขนมปังเพียง
เจด็กอ้นกบัปลาตวัเล็ก อีกเพียงสองสามตวัเท่านั้น 

คราวน้ีลองมาเปรีบเทียบความแตกต่างกนัดู จงพิจารณากรณีของหญิงซ่ึงมีความตั้งใจท่ีจะ
ชโลมพระศพขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขา ซ่ึงถูกตรึงบนไมก้างเขน เวลารุ่งเชา้วนัตน้สัปดาห์ 
พอดวกอาทิตยข้ึ์นเขาก็มาถึงอุโมงค ์ และเขาพูดกนัอยูว่า่ “ใครจะช่วยกล้ิงกอ้นหินออกจากปากอุโมงค”์ 
เม่ือเขามองดูก็เห็นหินนั้นกล้ิงออกแลว้ เพราะเป็นกอ้นหินโตมาก (มาระโก 16:2-4) 

ความคิดของเธอเหล่านั้นไม่ไดอ้ยูท่ี่หินปิดกั้นอุโมงค ์ แต่อยูท่ี่พระศพของพระเยซู เขาไดลุ้กข้ึน
แต่เชา้ดว้ยความตอ้งการท่ีจะท าบางส่ิงบางอยา่งเพื่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และอุปสรรคต่าง ๆ ไม่อาจ
ขดัขวางพวกเธอได ้ หินปิดปากถ ้า หรือยามท่ีเฝ้าอุโมงคไ์ม่ไดเ้ป็นเหตุให้เธอหนัหลงักลบั และอุปสรรค
ต่าง ๆ ไดอ้นัตรธานไปต่อหนา้พวกเธอ เม่ือเธอทั้งสองมุ่งหนา้ไปดว้ยความเช่ือและจบัตาอยูท่ี่จุดหมาย 
ขา้พเจา้คิดวา่เป็นเรา เราคงจะไปไดเ้พียงคร่ึงทาง และคิดวา่ป่วยการท่ีจะเดินต่อไปใหเ้สียเวลา แลว้ก็เลย
กลบัไปนอนต่ออยา่งสุโข 

จงพิจารณาดูชาย 12 คน ซ่ึงโมเสสไดใ้ชไ้ปสอดแนมดูดินแดนพระสัญญา รายงานท่ีไดรั้บ
ภายหลงัเม่ือพวกเขากลบัมายนืยนัวา่ พวกเขาเป็นผูท่ี้มีสติปัญญาปราดเปร่ือง  พวกเขาท างานดว้ยความ
ขยนัขนัแขง็ แต่เป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะสังเกตวา่ ขอ้สรุปของพวกเขานั้นมีความแตกต่างกนั สิบคนมองเห็น
อุปสรรค อีกสองคนมองเห็นโอกาสและช่องทาง 
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น่ีคือรายงาน เขาทั้งหลายเล่าใหโ้มเสสฟังวา่ “ขา้พเจา้ทั้งหลายไดไ้ปถึงแผน่ดินซ่ึงท่านใชไ้ป มี
น ้านมและน ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ท่ีนัน่จริง และน่ีเป็นผลไมข้องเมืองนั้น แต่คนท่ีอยูใ่นเมืองนั้นมีก าลงัมาก 
และเมืองของเขาก็ใหญ่โตมีก าแพงลอ้มรอบ นอกจากนั้นขา้พเจา้ทั้งหลายยงัเห็นคนอานาคท่ีนัน่ดว้ย” 
(กนัดารวถีิ 13:27-28) 

ขอ้สรุปของสองคน “ใหเ้ราข้ึนไปทนัทีและยดึเมืองนั้นเพราะพวกเรามีก าลงัสามารถท่ีจะเอาชยั
ชนะได”้ (กนัดารวถีิ 13:30) 

ขอ้สรุปของสิบคน“เราไม่สามารถสู่คนเหล่านั้นไดเ้พราะเขามีก าลงัมากกวา่เรา” (กนัดารวถีิ 
13:31) 

เป็นท่ียอมรับวา่ ประชากรของดินแดนนั้นมีความเหนียวแน่น พรักพร้อมอยูเ่สมอ โหดร้าย ไร้
ศีลธรรม ประชากรของดินแดนคะนาอนัไม่ใช่พวกป่าเถ่ือน ชนชาติน้ีมีอารยธรรมสูงพอสมควร แต่พวก
เขาก็มีความโหดร้ายทารุณมากจนนกัประวติัศาสตร์คนหน่ึงถึงกบัออกปากวา่ “การเข่นฆ่าท าลายลา้งชน
ชาติน้ีเป็นการกระท าท่ีเมตตาต่อประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ความผาสุกของมนุษยชาติข้ึนอยูก่บัชนชาติน้ี 
หากชนชาติยวิพา่ยแพ ้โลกน้ีอาจเส่ือมสูญไปแลว้ก็วา่ได”้ 

คาเลบมองเห็นความจริงขอ้น้ีแจ่มชดักวา่คนอ่ืน แต่ขอให้สังเกตถอ้ยค าของเขา เขาไม่ไดพ้ดูวา่ 
“พวกเราข้ึนไปโจมตีเอาชยัเถิด” แต่เขาพดูวา่ “พวกเราจงข้ึนไปครอบครองเถิด” ขอใหพ้วกเราจงยดึถือ
ครอบครองส่ิงท่ีพระเจา้ทรงพร้อมท่ีจะประทานแก่เรา 

คาเลบสังเกตเห็นจุดบกพร่องของพวกคะนาอนัได ้เพราะคาเลบมองอยา่งพระเจา้ทอดพระเนตร 
แน่ละพวกเขาเป็นคนแขง็แรง แต่พวกเขาจะแขง็ไปกวา่พระเจา้ไดห้รือ? พระเจา้ไม่ไดส้ถิตอยูก่บัพวก
อิสราเอลอยา่งนั้นหรือ? พระองคไ์ม่ไดเ้สด็จด าเนินไปขา้งหนา้พวกอิสราเอลหรือ? มีส่ิงใดบา้งท่ียากยิง่
เกินกวา่ฤทธานุภาพของพระเจา้? ถูกละ เมืองของศตัรูมีก าแพงลอ้มรอบอยา่งหนาแน่น แต่มีก าแพงใด
เล่าท่ีปิดกั้นสวรรคไ์ด ้พระเจา้ไม่สามารถท าลายก าแพงไดก้ระนั้นหรือ? ก าแพงเหล่านั้นสูงกวา่พระองค์
กระนั้นหรือ? 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ บอกใหเ้รารู้อยา่งแจ่มชดัวา่อะไรคือ ปัญหาของพวกเขา “แลว้ท่านก็ดูถูก
แผน่ดินอนัร่มร่ืนนั้น ไม่มีความเช่ือในพระสัญญาของพระองค ์ ท่านบ่นอยูใ่นเตน็ทข์องท่านและไม่ฟัง
พระสุรเสียงของพระเจา้” (สดุดี 106:24-25) พวกเขาไม่ได้เช่ือพระเจ้า พวกเขาเช่ือสายตาของตนเอง 
พวกเขาเช่ือตามท่ีเขาไดพ้บเห็น และหลบัหูหลบัตาไม่ยอมมองดูพระเจา้ ถูกละมีมนุษยย์กัษอ์ยูใ่น
แผน่ดินคะนาอนัมากมาย แต่เม่ือท่านคิดดูใหดี้จะเห็นวา่มนุษยย์กัษด์งัวา่น้ีสูงกวา่คนธรรมดาประมาณ 
14 น้ิวเท่านั้น ลองคิดดูซิวา่ในสายพระเนตรของพระเจา้ทั้งคู่จะอยูใ่นสภาพอยา่งไร 
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ขา้พเจา้มีเพื่อนคนหน่ึงช่ือบ๊อบ ยอร์ดแมน ซ่ึงมีภูมิล าเนาอยูใ่นนครโตเกียว บอ๊บเป็นคนสูง
ใหญ่ เขาสูงกวา่ 6 ฟุต เม่ือเขาเดินไปตามถนนในนครโตเกียว เขาดูออกจะเป็นสูงใหญ่กวา่คนอ่ืนมาก 
แต่ถา้ขา้พเจา้ข้ึนไปบนหอโตเก่ียวและมองลงมาดูบอ๊บกบัเพื่อน ๆ ของเขา ก็จะปรากฏวา่ไม่มีอะไร
แตกต่างกนัเลย ถา้ไดเ้ห็นวา่เร่ืองน้ีเป็นความจริงลองคิดดูซิวา่พระเจา้จะทอดพระเนตรเห็นพวกเขาเป็น
เช่นไร ดว้ยเหตุน้ีเร่ืองทั้งหมดจึงข้ึนอยูก่บัทศันะของแต่ละบุคคล ท่านเคยมองเห็นอะไร ๆ เป็นปัญหา
ไปหมดหรือไม่? หรือวา่ท่านมองภารกิจทั้งหลายดว้ยความเช่ือมัน่ในพระสัญญาของพระเจา้? 

แต่ในเร่ืองน้ีมีขอ้น่าสังเกตอยูป่ระการหน่ึง แทจ้ริงเร่ืองไม่ไดเ้ป็นไปตามความคิดของมนุษยแ์ต่
อยา่งใดเลย พวกเขาคิดวา่ชาวคะนาอนัมองดูพวกเขาเป็นเหมือนตัก๊แตน “ท่ีนัน่เราเห็นคนเนฟิล (คนอา
นาคผูม้าจากคนเนฟิล) ในสายตาของเรา เราเหมือนเป็นตัก๊แตนโมในสายตาของเขาก็เหมือนกนั” 
(กนัดารวถีิ 13:33) 

แต่ความจริงแลว้ชาวคะนาอนันั้นมองพวกเขาอยา่งไร? ชาวคะนาอนัเหมือนหญิงคนหน่ึงคือ 
นางราฮาบหญิงแพศยาไดก้ล่าววา่ “ดิฉนัทราบแลว้วา่ พระเจา้ประทานแผน่ดินน้ีแก่พวกท่านความคร้าม
กลวัต่อท่านไดต้กอยูบ่นเราทั้งหลาย และบรรดาชาวแผน่ดินก็คร่ันกลวัต่อท่านไดต้กอยูบ่นเราทั้งหลาย 
ไดย้นิเร่ืองท่ีพระเจา้ทรงกระท าใหท้ะเลแดงแหง้ไปต่อหนา้ท่าน เม่ือท่านออกจากอียปิต ์ และเร่ืองการท่ี
ท่านไดก้ระท าแก่กษตัริยท์ ั้งสองของคนอาโมไรต ์ ซ่ึงอยูฟ่ากตะวนัออกของแม่น ้าจอร์แดน คือกษตัริยสิ์
โหนและโอก ผูซ่ึ้งท่านทั้งหลายไดท้  าลายเสียส้ิน เพราะเร่ืองท่านน้ีแหละ พอเราไดย้ินข่าวน้ี เราก็กลวั
ลานทีเดียวไม่มีความกลา้หาญเหลืออยูใ่นสักคนหน่ึงเลย เพราะพระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่านเป็นพระ
เจา้ของสวรรคเ์บ้ืองบนและโลกเบ้ืองล่าง” (โยชูวา 2:9-11) 

น่าคิดจริง ๆ! ความจริงแลว้ชาวคะนาอนัก าลงัอยูก่นัอยา่งประหวัน่พร่ันพรึง และรู้วา่พวกเขา
ก าลงัจะถึงกาลอวสาน พวกเขาไดย้นิถึงเร่ืองการอพยพออกจากอียปิต ์และการมหศัจรรยท่ี์ทะเลแดง นบั
แต่นั้นเป็นตน้มา พวกเขาไดพ้ยายามประวงิเวลา เพื่อหลบเล่ียงไม่ตอ้งเผชิญหนา้กบัชนชาติยวิ ซ่ึงพระ
เจา้ทรงต่อสู้อยูฝ่่ายพวกเขาอยา่งแขง็ขนั และทรงกระท าการอิทธิฤทธ์ิและมหศัจรรยใ์นการสู้รบ จิตใจ
ของพวกเขาห่อเห่ียวไม่มีความกลา้หาญหลงเหลืออยูเ่ลย 

แต่กระนั้นประชากรของพระเจา้ก็ยงัสลบไสลไปดว้ยความกลวัลาน พวกเขากล่าวเป็นเชิงบ่นติ
เตียนวา่ พระเจา้ไม่สามารถท่ีจะท าตามค าตรัสของพระองคไ์ดอ้ยา่งครบครัน พระองคท์  าไดไ้ม่เท่ากบัท่ี
ไดต้รัสรับรองไว ้

พวกเขามองเห็นอุปสรรค แต่กลบัมองไม่เห็นพระเจ้า มีหลายคนท่ีคิดวา่ความสามารถในการ
มองเห็นปัญหาและอุปสรรคต่์าง ๆ เป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงความสุขมุหนกัแน่นและความคิดลึกซ้ึง
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แยบคาย แทจ้ริงแลว้ น่ีเป็นส่ิงท่ีง่ายท่ีสุดท่ีจะมองดู พระเจา้ทรงตอ้งการผูท่ี้ไม่หว ัน่เกรงต่ออุปสรรค ์
และสามารถใหก้ าลงัใจแก่ประชากรของเขาได ้

รายงานของผูส้อดแนมทั้ง 10 มีผลประการใด? “แลว้ชุมนุมชนนั้นก็ร้องลัน่ข้ึนมา ประชาชน
ร้องใหใ้นคืนวนันั้น” (กนัดารวถีิ 14:1) ความทอ้ถอยเห็นไดช้ดัวา่เกิดจากการเช่ือกลุ่มชาย 10 คนน้ี และ
จากการมองดูส่ิงแวดลอ้มมากกวา่การเช่ือพระเจา้ แต่คาเลบกบัโยชูวาไดก้ล่าวแก่บรรดาชุมนุมชน
อิสราเอลวา่ “แผน่ดินท่ีเราไดเ้ท่ียวสอดแนมดูตลอดนั้นเป็นแผน่ดินท่ีดีเหลือเกิน ถา้พระเจา้พอพระทยั
ในพวกเรา พระองคจ์ะทรงน าเราเขา้ไปในแผน่ดินน้ี และทรงประทานแก่เรา เป็นแผน่ดอนท่ีมีน ้านม
และน ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ ขอแต่อยา่ใหพ้วกเรากบฏต่อพระเจา้เท่านั้น อยา่กลวัชาวแผน่ดินนั้น เพราะเขา
ทั้งหลายเป็นขนมของเราแลว้ ร่มฤทธ์ิของเขาก็สูญไปแลว้ พระเจา้สถิตฝ่ายเรา อยา่กลวัเขาเลย” (กนัดาร
วถีิ 14:7-9) 

สุดทา้ย เหลือเพียงโยชูวากบัคาเลบเท่านั้นท่ีไดเ้ขา้ในแผน่ดินพระสัญญา คนข้ีบ่น คนข้ีสงสยั 
คนท่ีมีความคิดในทางลบจบชีวติลงในถ่ินถุรกนัดารหมด 

เราจะตอ้งจบัตาดูเป้าหมายของเราไม่ใช่ดูท่ีอุปสรรคข์อทบทวนอีกคร้ังหน่ึง เม่ือเราอาสาเขา้
ท างานเพื่อพระเจา้ จงจ า 3 ส่ิงน้ีไวใ้หดี้ 

1. จงท าทนัที 
2. จงไวว้างใจพระเจา้ใหเ้ป็นผูช่้วยเหลือท่านในความตอ้งการ 
3. จงมุ่งมัน่ท่ีจุดหมายมิใช่ท่ีอุปสรรค 

แน่นอนทีเดียว ปัญหาและอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ อาจหนกัหนาและยุง่ยากจริง ๆ เราไม่อาจ 
คาดหวงัใหปั้ญหาต่าง ๆ เหล่านั้นผา่นพน้ไปอยา่งสะดวก เพียงเพราะวา่เราคิดในแง่ดี ในบทต่อไปเราจะ
อภิปรายเก่ียวกบัการฟันฝ่าอุปสรรค 
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บทที ่9 การฟันฝ่าอุปสรรค 

ทอ้งฟ้าไม่เป็นสีครามเสมอไปฉนัใด ชีวติคนเราก็เป็นฉนันั้น บางคร้ังราบเรียบแต่บางคร้ังก็ตอ้ง
เผชิญกบัมรสุมชีวติระคนกนัไป ความจริงขอ้น้ีบางคร้ังท าใหผู้น้  าถึงกบัละทิ้งหนา้ท่ีไปก็มีเขาก าลงัรับ
ใชพ้ระเจา้ก าลงัท าตามน ้าพระทยัพระเจา้ดว้ยความเตม็ใจ แต่ในระหวา่งการท างานนั้น เขาตอ้งประสบ
กบัอุปสรรคปัญหายุง่ยากมาก 

อุปสรรคท่ีเกิดแก่ผูน้ าโดยปกติแลว้จะมาในสองรูป ปัญหาท่ีเกิดกบักลุ่มเป็นส่วนรวมและ
ปัญหาในชีวิตส่วนตวัของผูน้ าเอง 

ตัวอย่างของโมเสส 

พระวจนะของพระเจา้เตม็ไปดว้ยตวัอยา่งของคนของพระเจา้ ท่ีประสบอุปสรรคในขณะท่ีเขา
ด ารงต าแหน่งผูน้ า โมเสสเป็นผูห้น่ึงในจ านวนนั้น เขาประสบปัญหา ณ จุดหน่ึงในชีวิตของเขาเน่ืองจาก
เขาพยายามจะท าทุกส่ิงทุกอยา่งดว้ยตนเอง บางคนเป็นเหมือนกบัโมเสสคนเหล่าน้ียดึถือปรัชญาท่ีวา่ 
“หากท่านตอ้งการท างานให้ถูกใจ ท่านตอ้งท าดว้ยตวัของท่านเอง” 

ขอ้ท่ีน่ายกยอ่งโมเสสในการเป็นผูน้ าก็คือ เขามีความใกลชิ้ดเป็นกนัเองกบัคนในบงัคบัของเขา 
เขาไม่ไดเ้ป็นหวัหนา้งานท่ีคอยแต่สั่งงานเท่านั้น แต่เขาไดทุ้่มเทก าลงัความสามารถทั้งหมดเขา้ร่วม
ท างานกบัคนในบงัคบัของเขา “วนัรุ่งข้ึน โมเสสออกนัง่พิจารณาพิพากษาความใหป้ระชาชน พวกเขา
ยนืหอ้มลอ้มโมเสสตั้งแต่เชา้จนเยน็” (อพยพ 18:13) เขาก าลงัอุทิศเวลาของตนทั้งวนัใหแ้ก่กลุ่มคน ซ่ึง
เคยพยายามจะเอาหินขวา้งเขาใหต้ายอยูห่ยก ๆ การท่ีจะรับใชแ้ละช่วยเหลือผูท่ี้เช่ือถือยกยอ่งเราอยูแ่ลว้
เป็นส่ิงท่ีง่ายมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัโมเสสซ่ึงก าลงัทุ่มเทเวลาและก าลงักายใหแ้ก่ฝงูชนท่ีไม่รู้จกั
บุญคุณ ซ่ึงเตม็ไปดว้ยความจงเกลียดจงชงั ไม่เช่ือถือยกยอ่งโมเสส และไร้ความคิด และไดเ้คยพยายามท่ี
จะเอาชีวิตโมเสสมาแลว้ โมเสสเป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้และไดก้ าลงัส าแดงจิตใจท่ีละมา้ยคลา้ยกบัพระ
เจา้ใหเ้ป็นท่ีประจกัรษแ์ก่คนเหล่านั้น 

วนัหน่ึงพ่อตาของโมเสสเห็นการกระท าของเขา จึงถามโมเสสวา่ “น่ีท่านใชว้ธีิอะไรปฏิบติักบั
ประชาชนเล่า เหตุไรท่านจึงนัง่งานอยูแ่ต่ผูเ้ดียว และประชาชนทั้งปวงก็ยนืลอ้มท่านตั้งแต่เชา้จนเยน็” 
(อพยพ 18:14) 
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โมเสสจึงตอบพอ่ตาวา่ “เพราะประชาชนมาหาขา้พเจา้เพื่อขอใหทู้ลถามพระเจา้ เม่ือเขามีการ
โตเ้ถียงกนัก็มาหาขา้พเจา้ ขา้พเจา้ก็ตดัสินความระหวา่งเขากบัเพื่อนบา้น สอนเขาให้รู้จกักฎเกณฑข์อง
พระเจา้และขอ้ตดัสินของพระองค”์ (อพยพ 18:15-16) 

เม่ือยธิโรไดย้นิค าอธิบายดงันั้น เขาจึงใหค้  าแนะน าวา่ “ท่านท าอยา่งน้ีไม่ดี ทั้งท่านและ
ประชาชนท่ีมาหาท่านนั้นคงจะอ่อนระอาใจ เพราะภาระอนัหนกัน้ีเหลือก าลงัของท่าน ท่านไม่สามารถ
ท่ีจะท าแต่ผูเ้ดียวได ้ฟังเราบา้ง เราจะใหค้  าแนะน าแก่ท่าน และขอใหพ้ระเจา้ทรงสถิตอยูก่บัท่าน ท่านจง
เป็นแทนของประชาชนต่อพระเจา้น าความกราบทูลพระเจา้ ท่านจงสั่งสอนเขาให้รู้กฎเกณฑแ์ละขอ้
ตดัสิน และแสดงใหเ้ขารู้จกัทางท่ีเขาตอ้งด าเนินชีวติและส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติั 

“ยิง่กวา่นั้น ท่านจงเลือกคนท่ีสามารถจากพวกประชาชนคือคนท่ีย  าเกรงพระเจา้ไวใ้จได ้ และ
ไม่กินสินบนแต่งตั้งคนอยา่งน้ีไวเ้ป็นผูป้กครองคน พนัคนบา้ง ร้อยคนบา้ง หา้สิบคนบา้ง สิบคนบา้ง ให้
เขาพิพากษาความของประชาชนอยูเ่สมอ ส่วนคดีใหญ่ก็ใหเ้ขาน ามาแจง้ต่อท่าน แต่คดีเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ให้
เขาตดัสินเอง การงานของท่านจะเบาลงและพวกเขาจะแบกภาระร่วมกบัท่าน ถา้ท าไดด้งัน้ีและพระเจา้
ทรงบญัชาแลว้ ท่านก็จะสามารถทนไดป้ระชาชนทั้งปวงน้ีก็จะไปยงัท่ีอาศยัของเขาดว้ยความสงบสุข” 
(อพยพ 18:17-23) 

ส่ิงท่ีน่าประหลาดท่ีสุดอยา่งหน่ึงในถอ้ยค าท่ีไดก้ล่าวไวก้็คือ ขอ้เทจ็จริงวา่ โมเสสมีท่าทีท่ีดีใน
การรับค าแนะน านั้น ความหยิง่ผยองอาจท าใหเ้ขาไม่ยอมรับค าแนะน าก็ได ้โดยเขาอาจจะพดูวา่ “แกคิด
วา่แกเป็นใครจึงบงัอาจมาแนะน าคนอยา่งฉนัใหท้  าโน่นท าน่ี? แกไม่รู้หรือวา่ฉนัเป็นใคร? ฉนัคือโมเสส
ผูท่ี้ไดคุ้ญกบัพระเจา้มาแลว้สองต่อสอง ถา้ฉนัตอ้งการค าแนะน าฉนัจะข้ึนไปบนภูเขาและรับค าแนะน า
จากพระเจา้โดยตรง ฉนัไม่จ  าเป็นตอ้งใหพ้่อตามาคอยนัง่ใหแ้นะน าอะไรหรอก” ท่ีจริงโมเสสอาจพดู
เช่นนั้นไดอ้ยา่งสบาย แต่เขาไม่ท าเช่นนั้น “โมเสสก็เช่ือฟังถอ้ยค าของพอ่ตา และท าตามท่ีเขาแนะน าทุก
ประการ (อพยพ 18:24) 

คราวน้ีขอใหเ้รามาพจารณาค าแนะน าท่ีท าใหโ้มเสสพน้อุปสรรคไปไดใ้หล้ะเอียดลึกซ้ึงสัก
หน่อย จะเห็นวา่มีค าแนะน าท่ีเด่นชดัอยู ่4 ประการ 

1. ส่ิงทีโ่มเสสท าเป็นประการแรกในฐานะผู้น า คือ อธิษฐานเผือ่คนในบังคับของตน “ท่านจง
เป็นผูแ้ทนของประชาชนต่อพระเจา้ และน าความกราบทูลพระเจา้” ท่านในฐานะเป็นผูน้ าคนหน่ึง 
จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีขอ้น้ีเป็นประการแรก ถา้ท่านเป็นครูรววีารศึกษา จงอธิษบานเพื่อนกัเรียนในชั้นทุก 
ๆ คนตามรายช่ือ ถา้ท่านเป็นหวัหนา้แผนกใดแผนกหน่ึงในคริสตจกัรจงอธิษฐานเผือ่ทุกคนท่ีรายงาน
ต่อท่าน ถา้ท่านเป็นศิษยาภิบาลผูป้กครอง หรือผูใ้หก้ารสงเคราะห์ จงอธิษฐานเผือ่ผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ารดูแล
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และเอาใจใส่ของท่าน “เอปาฟรัสคนหน่ึงในพวกท่านและเป็นผูรั้บใชข้องพระเยซูคริสต ์ ฝากความ
คิดถึงมายงัท่านดว้ยเขาสู้อธิษฐานเผื่อท่านอยูเ่สมอ หวงัจะใหท้่านเจริญเป็นผูใ้หญ่และบริบูรณ์ในการ
ซ่ึงชอบพระทยัของพระเจา้ทุกส่ิง” (โคโลสี 4:12) การอธิษฐานเผื่อคนอ่ืนจะช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดเ้ป็น
อยา่งมากทีเดียว 

2. โมเสสจะต้องสอนพระวจนะของพระเจ้า “ท่านจงสัง่สอนเขาให้รู้กฎเกณฑแ์ละขอ้ตดัสิน” 
ไม่วา่จะเป็นการสอนทัว่ไปหรือส่วนตวั ไม่วา่จะเป็นการสอนรวมกลุ่มหรือทีละคนผูน้ าจะตอ้งช่วยให้
ผูเ้รียนไดรู้้วา่พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่อยา่งไรและช่วยเขาใหน้ าความจริงนั้นไปใชก้บัเหตุการณ์ใน
ชีวติประจ าวนัคนเราจะไม่สามารถปฏิบติัตามความจริง หากเขาไม่รู้วา่อะไรคือความจริง พระเยซูทรง
อธิษฐานวา่ “ขอทรงโปรดช าระเขาใหเ้ขาบริสุทธ์ิดว้ยความจริง” (ยอห์น 17:17) 

3. โมเสสควรจะท าเป็นแบบตัวอย่างแก่พลไพร่ของเขา เขาจะตอ้งแสดงใหพ้วกเขารู้จกั “ทางท่ี
เขาตอ้งด าเนินชีวติและส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติั” หรือจะกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ “จงบอกใหพ้วกเขารู้วา่เขาควรจะท า
อะไร เพราะเหตุใดและท าไมจึงตอ้งท า” 

ดอร์สัน ทรอตแมน ผูก่้อตั้งคณะนาวเีกเตอร์ เคยบอกเราวา่ “การบอกไม่ใช่การสอน” “การฟัง
ไม่ใช่การเรียน” ผูน้  าจะตอ้งแสดงใหผู้ท่ี้อยูใ่นความรับผิดชอบเห็นประจกัษเ์ป็นแบบอยา่งวา่เขาจะเดิน
กบัพระเจา้และท างานเพื่อพระเจา้ไดอ้ยา่งไร คนเราตอ้งการความช่วยเหลือในการเรียนรู้วธีิท่ีจะ
ด ารงชีวิตเพื่อพระคริสต ์ และวธีิท่ีจะปรนนิบติัรับใชพ้ระองค ์ และคนเราไม่ไดเ้รียนรู้วธีิดงักล่าวจากค า
บรรยาย หรือค าเทศนา เขาจะตอ้งไดเ้ห็นตวัอยา่งเสียก่อน เหมือนกบัช่างตดัเส้ือ ตอ้งมีแบบเส้ือหรือ
แพทเทิ้นจึงจะตดัเส้ือผา้ไดถู้กตอ้งและดี และแบบท่ีดีท่ีสุดนั้นก็คือแบบอยา่งของผูน้ า 

4. โมเสสควรจะมอบอ านาจหน้าทีบ่างประการให้แก่ผู้อืน่ ในตอนสุดทา้ยยธิโรไดใ้หค้  าแนะน า
ท่ีส าคญั เขาบอกให้โมเสสแบ่งเบาภระใหผู้อ่ื้นร่วมรับผดิชอบบา้ง “ใหเ้ขาพิพากษาความของประชาชน
อยูเ่สมอ ส่วนคดีใหญ่ ๆ ก็ใหเ้ขาน ามาแจง้ต่อท่าน แต่คดีเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ให้เขาตดัสินเอง การงานของ
ท่านจะเบาลงและพวกเขาจะแบกภาระร่วมกบัท่าน” (อพยพ 18:22) โมเสสจะตอ้งยติุความพยายามท่ีจะ
ท างานทั้งหมดดว้ยตนเอง เขาจะตอ้งแบ่งงาน แต่เขาก็จะตอ้งเลือกผูร่้วมงานอยา่งพิถีพิถนั ผูท่ี้จะเขา้
ร่วมงานจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความด่ืมด ่าในชีวติฝ่ายจิตวิญญาณ มีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้อยา่งถูกตอ้ง มี
มนุษยส์ัมพนัธ์และมีช่ือเสียงดีปราศจากมลทินมวัหมอง ซ่ึงก็คือ “คนท่ีย  าเกรงพระเจา้ไวใ้จได ้ และไม่
กินสินบน” 

การไดค้นดีมาท างานนั้นนบัไดว้า่เป็นพระพรอยา่งหน่ึงตรงกนัขา้มหากไดค้นท่ีไม่เหมาะสมมา
ท างานแลว้ก็เหมือนกบัถูกแช่งสาป พึงระลึกไวเ้สมอวา่ การบรรจุแต่งตวันั้นง่ายกวา่การถอดถอน การ
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รู้จกัระมดัระวงัในเร่ืองการเลือกผูร่้วมงานเป็นคุณลกัษณะส าคญัประการหน่ึงของผูน้ าท่ีดี ในค าแนะน า
ท่ียธิโรใหแ้ก่โมเสส ยธิโรไดส้อนโมเสสถึงเร่ือง การจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงั พื้นฐานของงาน
ของศิลปการมอบหมายงาน งานใดไม่วา่จะใหญ่โตหรือสลบัซบัซอ้นอยา่งไรก็ตาม สามารถแบ่งยอ่ย
ออกเป็นสัดส่วน ซ่ึงสามารถจดัการและด าเนินงานอยา่งไดผ้ล หากเรามีบุคคลท่ีเหมาะสมเป็น
ผูรั้บผดิชอบ 

ผู้น าฝึกหัด 

บุคคลุท่ีไดรั้บมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีจากผูน้ า อาจเรียกไดว้า่เป็นผูน้ าฝึกหดั เขาเป็นผูร่้วมงาน
กบัท่าน ฉะนั้นจึงควรจะตอ้งมีคุณลกัษณะ 3 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

1. มีความคิดเห็นคล้ายคลงึกนั ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นประการหน่ึงในการท างานร่วมกนั “เพราะ
ขา้พเจา้ไม่มีผูใ้ดท่ีมีน ้าใจเหมือนทิโมธีนั้น ซ่ึงจะเอาใจใส่ในการงานของท่านทั้งหลายโดยแท ้ เพราะวา่
คนอ่ืน ๆ แสวงหาส่ิงของ ๆ เขาเอง ไม่ไดแ้สวงหาส่ิงของ ๆ พระเยซูคริสต”์ (ฟีลิปปี 2:20-21) ผูร่้วมงาน
ของท่านจะตอ้งเห็นพอ้งกบัเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องท่าน วา่ท่ีจริงแลว้ เขาเองก็จะตอ้งมี
วตัถุประสงคห์รือความมุ่งหมายเช่นเดียวกบัท่าน ซ่ึงท่านควรยนิดีท่ีจะอนุญาตให้เขาด าเนิน
วตัถุประสงคต์ามความถนดัท่ีพระเจา้ทรงประทานให้แก่เขาทุกประการ ข้อคิด จงใหว้ตัถุประสงค์
ตรงกนั แต่จงให้วธีิการและแนวทางปฏิบติัแตกต่างกนัให้มาก 

เอสราและเนหะมียเ์ป็นแบบอยา่งท่ีดีในหลกัขอ้น้ี แต่ละคนต่างน าไพร่พลออกจากกรุงบาบิ
โลนมาสู่เมืองเยรูซาเล็ม เม่ือเอสราเร่ิมออกเดินทางพระเจา้ไดป้ระทานความคิดอยา่งหน่ึงแก่เขาเก่ียวกบั
วธีิท่ีจะด าเนินแผนการของเขา “แลว้ขา้พเจา้ก็ประกาศใหถื้ออดอาหารท่ีนัน่ คือท่ีแม่น ้ าอาหะวา เพื่อเรา
ทั้งหลายจะไดถ่้อมตวัลงต่อพระเจา้ของเรา เพื่อจะทูลขอหนทางอนัปลอดภยัจากพระองคส์ าหรับเรา 
ลูกหลานของเราและขา้วของของเรา เพราะขา้พเจา้ละอายท่ีจะทูลขอกองทหารและพลมา้จากพระราชา 
เพื่อช่วยเราสู้ศตัรูตามทางของเรา ในเม่ือเราไดก้ราบทูลพระราชาแลว้วา่ “พระหตัถข์องพระเจา้ของเรา
อยูก่บับรรดาผูท่ี้แสวงพระองคใ์หย้งัผลดี แต่ฤทธานุภาพและพระพิโรธของพระองคต่์อสู้คนเหล่านั้นท่ี
ละทิ้งพระองค”์ เราจึงอดอาหารและวงิวอนพระเจา้ของเราเพื่อเร่ืองน้ี และพระองคท์รงฟังเสียงร้องทูล
ของเรา” (เอสรา 8:21-23) เขาส านึกวา่การไปเขา้เฝ้ากษตัริยเ์พื่อขอความช่วยเหลืออาจจะเป็นความผดิ
บาป เขายงัคงยดึมัน่ในพระเจา้และอธิษฐานและเร่ิมลงมือด าเนินแผนการ โดยเช่ือมัน่วา่พระเจา้แต่
พระองคเ์ดียวเท่านั้นท่ีจะช่วยน าเขาและพลไพร่ไปสู่เมืองเยรูซาเล็มอยา่งปลอดภยั 
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ต่อจากนั้นอีกไม่นาน เนหะมียก์็ไดรั้บการน าของพระเจา้ใหด้ าเนินแผนการท่ีคลา้ยคลึงกบั
วตัถุประสงคข์องงานเหมือนกบัเอสรา คือน าไพร่พลออกจากรุงบาบิโลนมาสู่เมืองเยรูซาเล็มแต่ขอให้
สังเกตวธีิการของเนหะมียใ์ห้ดี “และขา้พเจา้กราบทูลพระราชาวา่ “ถา้เป็นท่ีพอพระทยัพระราชา ขอทรง
โปรดมีพระราชสาส์นใหข้า้พระบาทน าไปถึงผูว้า่ราชการมณฑลฟากตะวนัตกของแม่น ้ายเูฟรติส เพื่อ
เขาจะไดอ้นุญาตใหข้า้พระบาทผา่นไปจนขา้พระบาทจะไปถึงยดูา และพระราชสาส์นถึงอาสาฟเจา้
พนกังานป่าไมห้ลวง เพื่อเขาจะไดใ้หไ้มแ้ก่ขา้พระบาท เพื่อท าวงกบประตูป้อมของพระนิเวศ และท า
ก าแพงเมือง และเพื่อท าบา้นท่ีขา้พระบาทจะไดอ้าศยั” พระราชาพระราชทานทุกส่ิงตามท่ีขา้พเจา้ทูลขอ 
เพราะพระหตัถอ์นัทรงพระคุณของพระเจา้ของขา้พเจา้อยูก่บัขา้พเจา้ แลว้ขา้พเจา้มายงัผูว้า่ราชการ
มณฑลหากตะวนัตกของแมน้ ้ายเูฟรติส และมอบพระราชสาส์นของพระราชาใหแ้ก่เขาอน่ึงพระราชา
ทรงจดัให้นายทหารและพลมา้ไปกบัขา้พเจา้ดว้ย” (เนหะมีย ์2:7-9) 

เอสราเคยรู้สึกวา่การท่ีเขาจะขอความช่วยเหลือจากมนุษยอ์าจจะเป็นความผดิ แต่ส าหรับเนหะ
มียไ์ม่รู้สึกเช่นนั้น เขาไม่ตอ้งการเหยยีบยา่งออกไปนอกเมืองโดยไม่มีพระราชสาส์นไปถึงเจา้เมือง และ
นายกองและนายทหารมา้ เขาตอ้งการความช่วยเหลือทุกอยา่งท่ีเขาจะสามารถหาได ้ ถา้อยา่งนั้นเอสรา
กบัเนหะมียใ์ครเป็นฝ่ายถูก? ตอบง่ายนิดเดียวคือ ถูกทั้งคู่ พระเจา้ทรงน าคนหน่ึงใหท้ าวธีิหน่ึง และทรง
น าอีกคนหน่ึงใหท้  าอีกวธีิหน่ึง แต่เร่ืองน่ีแหละท่ีเรามกัจะถกเถียงกนัอยูเ่สมอ วธีิการของผมเป็นอยา่งน้ี
แต่วธีิการของคุณเป็นอยา่งนั้น ฉะนั้นแสดงวา่คุณจะตอ้งผดิ หามิได ้ ท่ีส าคญัคือวตัถุประสงคจ์ะตอ้ง
ชดัเจน จ ากดัความตอ้งดีและแน่นอนตายตวั แต่วธีิการอาจแตกต่างกนัไปได ้

ขอใหส้ังเกตวธีิการท่ีเอสราจดัการกบัปัญหาเร่ืองความผิดบาปในค่ายพกั “เม่ือขา้พเจา้ไดย้นิ
อยา่งน้ี ขา้พเจา้ก็ฉีกเส้ือผา้ของขา้พเจา้ทั้งเส้ือคลุมของขา้พเจา้ และทิ้งผมออกจากศีรษะของขา้พเจา้ และ
ท้ึงหนวดเครา และนัง่ลงตะลึงอยู”่ (เอสรา 9:3) 

เม่ือเนหะมียพ์บความผดิบาปในค่ายพกั เขาไดจ้ดัการกบัมนัดว้ยวธีิการท่ีแตกต่างจากเอสรา
อยา่งส้ินเชิง “ขา้พเจา้ไดต้กัเตือนเขา และพดูกบัเขาวา่ “ท าไมท่านมานอนอยูข่า้งก าแพงเมือง? ถา้ท่านท า
อีกขา้พเจา้จะจบัท่าน” ตั้งแต่คราวนั้นมาเขาก็ไม่มาอีกในวนัสะบาโต ขา้พเจา้ไดโ้ตแ้ยง้กบัเขาและแช่ง
เขา และตีเขาบางคนและดึงผมของเขาออก และขา้พเจา้กระท าใหเ้ขาปฏิญาณในพระนามของพระเจา้ 
ดว้ยขา้พเจา้กล่าววา่ “เจา้ทั้งหลายอยา่ยกบุตรหญิงของเจา้ใหแ้ก่บุตรชายของเขา หรือรับบุตรหญิงของ
เขาใหแ้ก่บุตรชายของเจา้ หรือตวัเจา้เอง” (เนหะมีย ์13:21-25) 

การจดัการกบัปัญหาเร่ือความผดิบาปของคนทั้งสองก็ต่างกนัอีกเช่นกนั เอสรานัง่ลงและถอน
ผมของตน เม่ือเนหะมียไ์ดพ้บไพร่พลของเขากระท าบาป และถอนผมคนเหล่านั้นเสีย ใครเป็นฝ่ายถูก? 
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ก็ถูกทั้งนั้น นัน่แหละ วตัถุประสงคข์องการกระท าเพื่อก าจดับาปใหห้มดไปจากบรรดาพลไพร่ 
วธีิด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ท่านั้นท่ีแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง เนน้วา่เม่ือท่านมอบงานให้
ผูใ้ด จงอนุญาตให้เขาใชค้วามสามารถท่ีพระเจา้ประทานใหอ้ยา่งเตม็ท่ีตราบเท่าท่ีวธีิการของเขาเป็นการ
เทอดเกียรติแด่พระคริสต ์ และถูกตอ้งตรงตามพระวจนะของพระเจา้ แต่การมีความคิดเห็นสอดคลอ้ง
ตอ้งกนั ก็เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะช่วยใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์

2. ความเป็นผู้ใหญ่ คือคุณสมบติัท่ีจ  าเป็นอีกประการหน่ึง ผูร่้วมงานของท่านจะตอ้งไม่เป็น 
“สมาชิกใหม่ ๆ เกรงวา่หวัจะสูง แลว้ก็เลยลม้ไปถูกปรับโทษเหมือนอยา่งมารนั้น” (1 ทิโมธี 3:6) เขา
จะตอ้งมีใจหนกัแน่นและรู้จกัรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี เม่ือบุคคลหน่ึงไดรั้บมอบหมายภาระใหรั้บผดิชอบ
งานอยา่งใดอยา่งหน่ึงของคริสตจกัรจะมีผลเป็นสองทางคือ หนา้ท่ีความรับผดิชอบอนัจะเสริมสร้างเขา 
หรือไม่ก็ท  าให้เขาทอ้แทห้มดก าลงัใจไปเลย 

ขา้พเจา้ไดเ้คยเห็นคนหนุ่มสาวเจริญเติบโตเตม็ท่ีฝ่ายจิตวญิญาณ และขา้พเจา้ก็เคยเห็นหลายคน
เช่นกนั คนท่ีเจริญเติบโตคือผูท่ี้ยอมรับภาระหนา้ท่ีดว้ยความถ่อมใจ และพึ่งพระเจา้ส าหรับพระกรุณา
คุณและฤทธานุภาพท่ีคอยค ้าจุนของพระองค ์ พระเจา้ทรงใชภ้าระหนา้ท่ีดว้ยความถ่อมใจ และพึ่งพระ
เจา้ส าหรับพระกรุณาคุณและฤทธานุภาพท่ีคอยค ้าจุนของพระองค ์ พระเจา้ทรงใชภ้าระหนา้ท่ีท่ีเพิ่มข้ึน
เป็นเหตุใหพ้วกเขารู้จกัการพึ่งในพระเจา้มากยิง่ข้ึน มนัผลกัดนัใหพ้วกเขาคุกเข่าลงอธิษฐานและคน้ควา้
พระวจนะของพระเจา้เพื่อช้ีทางใหแ้ก่เขา พวกเขากลายเป็นผูท่ี้เขม้แขง็ และในท่ีสุดสามารถรับภาระท่ี
ใหญ่ยิง่มากข้ึนไปอีก 

ตรงกนัขา้ม ขา้พเจา้เคยเห็นบางคนรับงานอยา่งหน่ึงและไดเ้ห็นเขาหนัหลงักลบัจากการเดิน
ร่วมทางกบัพระเจา้ พวกเขากลายเป็นคนหยิง่ยโสและไม่ยอมกม้หวัใหใ้คร ความหยิ่งยโสไดค้รอบง า
ชีวติของเขาและท าใหเ้ขาตอ้งไดรั้บความทุกขร์ะทมเป็นการตอบสนอง พระเจา้ทรงต่อตา้นเขาและเขาก็
เขา้กบัใครไม่ไดเ้ลย 

เหตุฉะนั้น จึงเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับผูน้ าท่ีจะรู้จกัคนของเขา และน าพวกเขาเดินไปตามถนน
แห่งความรับผดิชอบท่ีจะกา้วต่อไป “อยา่วางมือเจิมผูใ้ดโดยเร็ว และอยา่เขา้ส่วนในการผดิของคนอ่ืน
เลย จงรักษาตวัไวใ้ห้เป็นคนบริสุทธ์ิ” (1 ทิโมธี 5:22) ทางท่ีดีท่ีสุดทางหน่ึงในการปฏิบติัดงักล่าวคือให้
ความรับผดิชอบเล็กนอ้ยแกเขาก่อน และคอยสังเกตุดูวา่งานนั้นเขาพอใจจะท าหรือไม่เพียงใด ถา้เขา
สามารถท าไดก้็แสดงวา่เขาพร้อมท่ีจะท ามากข้ึน ผูน้ าท่ีรู้จกัวธีิแบ่งงานใหผู้อ่ื้น ยอ่มเป็นพระพรแก่คน
ในบงัคบัของเขา พวกเขาจะเจริญวฒันาและกลายเป็นคนงานฝ่ายจิตวญิญาณท่ีมีคุณภาพในวงงานท่ีมี
คนงานนอ้ย 
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3. ความซ่ือสัตย์ เป็นคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นประการท่ีสามของผูร่้วมงาน พระคริสตธรรมคมัภีร์
กล่าววา่ “คนสัตยช่ื์อแท ้ๆ ใครเล่าจะหาพบ?” (สุภาษิต 20:6)เราทุกคนคงจะยอมรับวา่ คนท่ีซ่ือสัตยจ์ริง 
ๆ หายากยิง่นกั คนท่ีสามารถไวว้างใจไดน้ั้นไม่เพียงแต่จะหาไดย้ากในยคุน้ีเท่านั้น แต่ในยคุโบราณก็ดู
เหมือนจะหายากยิง่เช่นกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากบทเพลงสรรเสริญซ่ึงวา่ “ขา้แต่พระเยโฮวาห์ขอทรงโปรด
ช่วย เพราะคนเล่ือมใสสูญเสียไปและคนเท่ียงธรรมขาดไปจากท่ามกลางเผา่พนัธ์ุมนุษย”์ (เพลงสดุดี 
12:1) 

กระนั้นก็ตาม ผูน้ าควรจะเพียรรอคอยคนท่ีซ่ือสัตยท่ี์จะมาร่วมงานก่อนท่ีเขาจะเร่ิมแบ่งงาน ซา
โลมอนให้เหตุผลแก่เรา “ความไวว้างใจแก่คนอสัตยใ์นคราวทุกขน์ั้น ก็เหมือนซ่ีฟันท่ีหกัเสียแลว้ และ
ขอ้เทา้ท่ีเคล็ดแคลงไปนั้น” (สุภาษิต 25:19) 

ขอ้พระธรรม 2 ขอ้น้ีขา้พเจา้เคยแบ่งปันใหก้บัคนท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของขา้พเจา้ ในการ
พยายามท่ีจะช่วยพวกเขาใหป้ลูกฝังความซ่ือสัตยใ์นชีวติของพวกเขา แสดงถึงหลกัค าสอนซ่ึงพระเยซู
ทรงสอนเหล่าสาวกของพระองค ์ ขอ้แรกกล่าวถึงความส าคญัของความซ่ือสัตยใ์นส่ิงเล็กนอ้ย “คนท่ี
สัตยซ่ื์อในของเล็กนอ้ยจะสัตยซ่ื์อในของมากดว้ย และคนท่ีอสัตยใ์นของเล็กนอ้ย จะอสัตยใ์นของมาก
เช่นกนั” (ลูกา 16:10) 

บุคคลท่ีไม่สามารถเห็นความส าคญัของการท างานเล็กนอ้ยอยา่งซ่ือสัตยจ์ะไม่ซ่ือสัตยใ์นงาน
ใหญ่ ๆ เช่นกนั ท่านสามารถบอกขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัตวับุคคลไดโ้ดยสังเกตดูวธีิการจดัเกา้อ้ีส าหรับการ
ประชุมของเขา หรือการทกัทายปราศรัยกบัคนท่ีเพิ่งมาถึงเราจะรู้ไดโ้ดยง่ายวา่เขาผูน้ั้นมีความตั้งใจ
ท างานหรือไม่ บุคคลท่ีจดัขบวนรถในการไปค่ายฟ้ืนฟูอยา่งสะเปะสะปะไม่เรียบร้อย เม่ือเขาผูน้ั้นไดรั้บ
เชิญใหเ้ป็นผูน้ ารายการฟ้ืนฟู เขาก็จะท าในลกัษณะเช่นเดียวกนั 

หลกัขอ้ท่ีสอง คือความซ่ือสัตยใ์นการท างานกบัผูอ่ื้น “และถา้ท่านทั้งหลายมิไดส้ัตยซ่ื์อในของ
ของคนอ่ืน ใครจะมอบทรัพยอ์นัแทใ้หเ้ป็นของของท่านเล่า” (ลูกา16:12) คนบางคนไม่ชอบถูกใชใ้ห้
ช่วยเหลืองานของผูอ่ื้น ถา้งานนั้นไม่ใช่หนา้ท่ีของเขาโดยตรงทั้งหมด เขาก็จะไม่ยอมท า พระเยซูทรง
สอนวา่ ก่อนท่ีท่านจะสามารถมีภาระหนา้ท่ีอยา่งหน่ึงซ่ึงเป็นของท่านเอง ท่านจะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น และช่วยแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีของเขาตามสมควร 

น่ีคือเหตุผลท่ีวา่ท าไมคนเราจึงอยูใ่นต าแหน่งท่ีสูง ๆ หรือเป็นผูน้ าไดย้าก เพราะวา่คนท่ีจะเป็น
ผูน้ าท่ีดีไดน้ั้นจะตอ้งมีความรับผดิชอบในงานของตนเองอยา่งสูงสุด รู้จกัการจดัรายการท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบังานหรือโปรแกรมงานของผูอ่ื้นดว้ยอยา่งไรก็ดี ในพระวจนะของพระเจา้ก็มีตวัอยา่ง
บุคคลท่ีมีคุณลกัษณะเช่นท่ีวา่น้ีหลายคนดว้ย อยา่งเช่นโยชูวาเป็น “อคัรทูตของโมเสส” เอลีซาไดรั้บ
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เลือกใหเ้ป็นผูห้น่ึงซ่ึง “ตามหลงัเอลียาและรับช่วงงานจากเขา” ต่อมาโยชูวา และเอลีซาต่างก็ไดเ้ป็นผูน้ า
โดยบริบูรณ์ แต่ส่ิงส าคญัก็คือเขาไดเ้รียนรู้วธีิท่ีจะท างานในหนา้ท่ีของผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละเตม็ใจ  

ผูน้ าชายและหญิงซ่ึงส าแดงคุณลกัษณะพื้นฐานดงักล่าวน้ีถือไดว้า่เป็นพระพรอยา่งแทจ้ริง เขา
สามารถแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีของเขาใหแ้ก่คนในบงัคบัไดอ้ยา่งสบายใจ และช่ืนชมเม่ืองานกา้วไป
ขา้งหนา้ 

การประชาสัมพนัธ์ทีด่ี 

ปัญหาหรืออุปสรรคประการท่ีสองท่ีผูน้ าควรจะแกไ้ขก็คืออยา่ตั้งขอ้สันนิษฐานหรือคิดวา่ คน
ในบงัคบัของตนรู้วา่ผูน้ าจะท าอะไรต่อไป หรือรู้วา่ผูน้  าก าลงัท าอะไร โมเสสเคยประสบปัญหาดงักล่าว
น้ี “ดว้ยคาดวา่ญาติพี่นอ้งคงเขา้ใจ” (กิจการ 7:25) แต่เขาหาเขา้ใจดงันั้นไม่ ก็เพราะเหตุวา่พวกญาติพี่
นอ้งไม่ไดเ้ขา้ใจตามท่ีโมเสสคิด ดงันั้นในไม่ชา้โมเสสก็จึงไดเ้รียนรู้วา่ควรจะพยามท่ีจะหาทางท าความ
เขา้ใจ เพราะวา่ถา้หากยงัปล่อยใหค้วามเขา้ใจผิดหรือความไม่เขา้ใจยงัคงอยูเ่ช่นนั้น อาจจะน าไปสู่ความ
หายนะได ้

เร่ืองน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในประวติัศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล สงครามแบ่ง
ดินแดนถูกลืมไปหมด มีแต่ความสงบสุขทัว่แผน่ดิน “ดงันั้นแหละพระเจา้ประทานแผน่ดินทั้งส้ินแก่คน
อิสราเอลดงัท่ีพระองคท์รงปฏิญาณวา่ จะใหแ้ก่บรรพบุรุษของเขา เม่ือเขาทั้งหลายยดึแลว้ก็เขา้ไปตั้ง
บา้นเมืองอยูท่ี่นัน่” (โยชูวา 21:43) ชนเผา่ต่าง ๆ ซ่ึงมีทอ้งไร่ทอ้งนาอยูอี่กฟากหน่ึงของแม่น ้าไดก้ลบัคืน
สู่บา้นเกิดเมืองนอนของตน 

ระหวา่งทางพวกเขาไดส้ร้างแท่นบูชาข้ึน ณ ริมฝ่ังแม่น ้าจอร์แดน (โยชูวา 32:10) และแลว้ส่ิงท่ี
ประหลาดมหศัจรรยก์็บงัเกิดข้ึน พวกอิสราเอลกลุ่มหน่ึงไดย้นิข่าววา่มีการสร้างแท่นบูชาข้ึนในหมู่พวก
ตน และคิดวา่เป็นส่ิงเลวร้ายท่ีสุด ฉะนั้นพวกเขาจึงคบคิดหาอุบายท่ีจะท าสงครามกบัพวกท่ีบูชารูป
เคารพซ่ึงเป็นชนชาติเดียวกบัเขา 

พระวจนะของพระเจา้ไดบ้นัทึกเหตุการณ์ต่อไปวา่ “และคนอิสราเอลไดย้นิคนพดูกนั “ดูเถิด
คนรูเบน คนกาดและคนมนสัเสห์คร่ึงเผา่ ไดส้ร้างแท่นบูชาท่ีพรมแดนแผน่ดินคะนาอนัในทอ้งถ่ินใกล้
แม่น ้าจอร์แดนในดา้นท่ีเป็นของคนอิสราเอล” และเม่ือคนอิสราเอลไดย้นิเช่นนั้น ชุมนุมชนอิสราเอล
ทั้งหมดก็ไปรวมกนัท่ีเมืองชิโลห์ เพื่อจะข้ึนไปท าสงครามกบัเขา” (โยชูวา 22:11-12) ลองคิดเอาเองเถิด! 

หลงัจากการสู้รบกนัเองผา่นไปไม่ก่ีปี  พวกเขาก็ริอ่านท่ีจะท าสงครามกลางเมืองกนัอีก ท าไม
หรือ? เป็นเพราะความเขา้ใจผดิเล็กนอ้ยท่ีเกิดเน่ืองจากข่ายการติดต่อส่ือสารไม่ไดเ้ปิดอยูต่ลอดเวลา คน
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ส่วนใหญ่เพียงแค่ “ได้ยนิ” ค  าบอกเล่าเก่ียวกบัการกระท าของคนกลุ่มนอ้ยและไม่ไดรู้้ถึงเหตุผลท่ีอยู่
เบ้ืองหลงัการกระท านั้นเลย 

คนกลุ่มใหญ่ไดส่้งผูแ้ทนขา้มแม่น ้าไปสืบหาขอ้เท็จจริงดว้ยความยนิดี ค  าตอบคือวา่ “ใหเ้รา
สร้างแท่นบดัน้ีมิใช่ส าหรับถวายเคร่ืองเผาบูชาหรือเคร่ืองสัตวบ์ูชาใด ๆ แต่เพื่อเป็นพยานระหวา่งเรากบั
ท่านทั้งหลาย และระหวา่งคนชัว่อายตุ่อจากเราวา่เราทั้งหลายจะกระท าการปรนนิบติัพระเจา้ต่อพระ
พกัตร์ของพระองคด์ว้ยเคร่ืองเผาบูชาและเคร่ืองสัตวบูชาและเคร่ืองศานติบูชาดว้ยเกรงวา่ลูกหลานของ
ท่านจะกล่าวแก่ลูกหลานของเราในเวลาต่อไปวา่ “เจา้ไม่มีส่วนในพระเจา้” (โยชูวา 22:26-27) 

เม่ือผูแ้ทนไดย้นิค าอธิบาย พวกเขาก็มีความพอใจและเร่ืองจึงยติุลง (โยชูวา 22:30) ภยัพิบติั
สามารถหลีกเล่ียงไปใหส้ดช่ืนได ้แต่ขอใหส้ังเกตมูลฐานท่ีก่อใหเ้กิดภยัพิบติัให้ดี ซ่ึงมีเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

การสงสัยโดยไม่ไตร่ตรองใหดี้เสียก่อนน าไปสู่การกล่าวหาท่ีผดิ ๆ การกล่าวหาท่ีผิด ๆ น าไปสู่
การโกรธเคืองและแบ่งพรรคแบ่งพวกซ่ึงน าไปสู่การสู้รบก่อศึกสงครามกนัในท่ีสุด ผูน้ าจะตอ้งท าการ
ใด ๆ ซ่ึงเขาสามารถในอนัท่ีจะป้องกนัสถานการณ์เช่นนั้นดว้ยการสดบัรับฟังข่าวคราวจากคนในกลุ่ม 
แผนการต่าง ๆ ท่ีวางไวใ้นรูปความลบัมีช่องทางท่ีจะก่อใหค้นในกลุ่มไดเ้ห็นส่ิงท่ีก าลงักระท าและไดรู้้
เหตุผลวา่เม่ือท าแลว้จะเกิดผลอยา่งไร จะช่วยแกข้่าวลือไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผูน้ าส่วนใหญ่เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ การประชาสัมพนัธ์ท่ีดี เป็นส่ิงจ าเป็นและในเวลาเดียวกนัก็
เป็นอุปสรรคอยา่งมหาศาลดว้ยปัญหามีอยู ่ 2 ประการ คือในหลายกรณี สาเหตุท่ีแทจ้ริงของความ
แตกร้าว ไม่เห็นพอ้งดว้ย และการแตกแยกมาจากพญามารเคร่ืองมือส าคญัอยา่งหน่ึงของมนัในการท า
ใหง้านการของคริสตจกัรยุง่เหยงิและขาดความไวว้างใจในพระวจนะของพระเจา้ คือการท าใหค้ริส
เตียนเกิดการต่อสู้กนัในจิตใจ ผูน้ าเองตอ้งท าทุกส่ิงเท่าท่ีจะสามารถกระท าได ้ เพื่อท่ีจะธ ารงไวซ่ึ้ง
บรรยากาศแห่งความรัก สันติสุขและความสมคัรสมานฉนัทใ์นหมู่สมาชิก และพยายามกระท า “ดว้ยใจ
ถ่อมลงทุกอยา่งและดว้ยใจอ่อนสุภาพ ดว้ยอดกลั้นใจ และผอ่นหนกัผอ่นเบาซ่ึงกนัและกนัดว้ยความรัก 
จงเพียรพยายามเอาสันติสุขผกูมดัความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัซ่ึงพระวญิญาณทรงประทานใหน้ั้น” (เอ
เอซสั 4:2-3) 

การรายงานส่วนตวัแก่สมาชิกหรือการช่วยเหลือทางจดหมายแจง้ข่าวเป็นคราว ๆ การขอ
ค าแนะน าจากสมาชิกและใหโ้อกาสเป็นบางคร้ังใหเ้ขามีส่วนในการตดัสินใจในงานต่าง ๆ จะเป็น
ประโยชน์อยา่งมากในหลายทาง เพราะวา่ผูน้ าตอ้งการความช่วยเหลือทุกอยา่งท่ีเขาสามารถจะไดรั้บ 
ประการท่ีสอง สมาชิกรู้วา่เขามีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรม วธีิการเช่นน้ีจะเป็นการบ ารุงขวญั
ก าลงัใจดีมากและจะท าใหเ้กิดการเขา้ใจผิดนอ้ยท่ีสุดน่ีเป็นภารกิจประการหน่ึงท่ีผูน้ าไม่สามารถจะหลบ
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เล่ียงได ้ เขาจะตอ้งเผชิญกบัความรับผดิชอบในการมีสัมพนัธภาพความเขา้ใจอนัดีเปิดอยูเ่สมอ แมว้า่
งานน้ีจะเป็นงานหนกั จนบางคร้ังถึงขนาดหืดข้ึนคอก็ตามเขาก็จะมีความยนิดีท่ีไดก้ระท าไป 

การท างานทีไ่ม่ชอบ 

เม่ือผูน้ าคนใดเอาใจใส่ทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจในการท างานท่ีเขาช่ืนชอบ หลบเล่ียงภาระท่ีเขา
ไม่ชอบ ปัญหาต่าง ๆ จะเกิดข้ึน มีความรับผดิชอบมากมายหลายประการท่ีเก่ียวขอ้งในงานของผูน้ า 
และเขาจะตอ้งเตม็ใจท่ีจะท าใหส้ าเร็จสมบูรณ์ทุกประการกษตัริยด์าวดิเป็นตวัอยา่งท่ีดีในเร่ืองน้ี กษตัริย์
ดาวดิเป็นตวัอยา่งท่ีดีในเร่ืองน้ี กษตัริยด์าวิดเป็นนกัรับผมืีอเยีย่มยอด แต่ท่านตอ้งท าหนา้ท่ีของนกั
ปกครองท่ีดีดว้ย พระองคมิ์ไดล้ะเลยหนา้ท่ีบริหารงานบา้นเมือง เพราะเหตุวา่พระองคท์รงช่ืนชอบ
ความต่ืนเตน้ในการเป็นผูน้ าการรบ พระวจนะของพระเจา้บรรยายถึงหน่วยงานหรือองคก์ารท่ีกษตัริย์
ไดท้รงจดัตั้งข้ึนเพื่อบริหารประเทศ “ดาวดิจึงทรงครอบครองเหนืออิสราเอลทั้งส้ิน และพระองคท์รงให้
ความยติุธรรมและความเท่ียงธรรมแก่ประชาชนของพระองคท์ั้งส้ิน และโยอาบบุตรนางเศรุยาห์ เป็นผู ้
บญัชาการกองทพั และเยโฮชาฟัทบุตรอาหิลูดเป็นเจา้กรมสารบรรณ และศาโดกบุตรอาหิทูบ และอาหิ
เมเลคบุตรอาบียาธาร์เป็นปุโรหิต และชาวะชาเป็นราชเลขา และเบไนยาห์บุตรเยโฮยาดาอยูเ่หนือคนเค
เรธีและคนเปเลธและบรรดาโอรสของดาวดิก็เป็นเจา้หนา้ท่ีชั้นหวัหนา้ในราชการของพระราชา” (1 
พงศาวดาร 18:14-17) 

กษตัริยด์าวดิมีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหารชั้นสูง 2 นาย คนหน่ึง มีหนา้ท่ีบญัชาการรบในสนามรบ อีก
คนหน่ึงเป็นทหารคนสนิทของกษตัริยด์าวิด ท าหนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองพระองคมี์
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายศาสนา 2 นาย ภายใตป้กครองของอาบีอาธาร์ นอกจากนั้นพระองคย์งัมีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพล
เรือนอีก 2 นาย คนหน่ึงมีหนา้ท่ีคอยเสนองานท่ีจ าเป็นตอ้งท า และอีกคนหน่ึงมีหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์
ผลงานท่ีไดก้ระท าไปแลว้ ดว้ยเหตุน้ีประชาชนจึงเอาใจใส่ต่อกฎหมายท่ีออกใหม่ และรู้สึกสนิทสนม
ใกลชิ้ดกบักษตัริย ์การบริหารบา้นเมืองเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และประชาชนก็รักพระองค ์

เป็นหนา้ท่ีของผูน้ าท่ีจะตอ้งท างานทุกช้ินดว้ยความเอาใจใส่เท่าเทียมกนั เป็นการง่ายมาก
ส าหรับเขาท่ีจะส่งเสริมงานดา้นใดดา้นหน่ึง โดยปล่อยปละละเลยงานดา้นอ่ืน ๆ เขาสามารถหาทุน
ไดม้ากและเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ แต่ละเลยการประกาศพระกิตติคุณ เขาสามารถจดัใหมี้การประกาศอยา่งแขง็
ขนัแต่ละเลยในงานการฝึกฝนสมาชิกของเขา เขาอาจจะเป็นห่วงเก่ียวกบัการจดัแบ่งหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบและรายละเอียดต่าง ๆ ในการบริหารงานจนกระทัง่ลืมนึกถึงวตัถุประสงคอ์นักวา้งขวาง 
ความไม่สมดุลยด์งักล่าวมกัจะเกิดข้ึน เม่ือผูน้ ายอมใหต้นเองมุ่งความสนใจในงานท่ีเขาช่ืนชอบ
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ขณะเดียวกนัก็หลบเล่ียงภาระอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึงของงาน ความสามารถในการท างาน
ท่ีน่าเบ่ือน่าข่ืนขมดว้ยใจช่ืนชอบ เป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของผูน้ าท่ีดี 

ปัญหาส่วนตัว ความเสียใจและความทุกขย์ากล าบากใจ 
ผูน้ าหาใช่วา่จะไม่มีปัญหาชีวิตส่วนตวั อุปสรรคในดา้นการเงินอาจท าใหเ้ขาทอ้แทห้มด

ก าลงัใจท างานต่อไป เขาอาจจะพบการทดสอบอยา่งรุนแรงในเร่ืองท่ีเกิดกบัลูกของเขา ความเจบ็ป่วยใน
ครอบครัวอาจจะน าภาระอนัยากยิง่ท่ีจะตอ้งจดัการแกไ้ข เขาอาจจะประสบกบัการโจมตีวพิากษว์จิารณ์
ในเร่ืองความกระตือรือร้นของเขา หรือบุคลิกลกัษณะ หรือความซ่ือสัตยข์องเขา มรสุมชีวติอาจจะ
เกิดข้ึนอยา่งรุนแรงรอบ ๆ ตวัเขา และมรสุมชีวติอาจท่วมทน้ชีวติของเขาท าให้เขาตอ้งจมอยูใ่นความ
โกรธ ความปวดร้าวใจ ความเป็นห่วง และความงุ่นงง ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีเกิดกบับุคคลท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งผูน้ าไดเ้สมอ ๆ 

อคัรสาวกเปาโลกล่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ “ยิง่กวา่นั้นเราช่ืนชมยนิดีในความทุกขย์ากของเราดว้ย 
เพราะเรารู้วา่ความทุกขย์ากนั้น ท าใหเ้กิดความอดทน และความอดทนท าให้เป็นวา่เราเป็นคนท่ีพระเจา้
ทรงใชไ้ด ้ และการท่ีเราเห็นเช่นนั้นท าใหเ้กิดมีความหวงัใจ และความหวงัใจมิไดท้  าใหเ้กิดความเสียใจ
เพราะผดิหวงั เพราะเหตุวา่ความรักของพระเจา้ไดห้ลัง่เขา้สู่จิตใจของเราโดยทางพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
ซ่ึงพระองคไ์ดป้ระทานให้แก่เราดว้ย” (โรม 5:3-5) เม่ือขา้พเจา้อ่านพระธรรมขอ้น้ี ขา้พเจา้เกิดสะดุดใน
ความจริงท่ีอคัรสาวกไดก้ล่าวไวว้า่ เรามีความภูมิใจหรือช่ืนชมยนิดีในความยากล าบากท าไม? มีอะไรท่ี
ดีแฝงอยูใ่นความล าบากหรือ? ท าไมปุถุชนคนธรรมดาแท ้ๆ จึงภูมิใจในความทุกขย์ากล าบาก? ส าหรับ
พวกเราส่วนใหญ่ความยากล าบากเป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา แต่พระธรรมขอ้น้ีกลบักล่าววา่ ความ
ยากล าบากเป็นส่ิงท่ีน่าภาคภูมิใจ จึงนบัวา่เป็นค าพูดท่ีแปลกเพราะความยากล าบากยอ่มจะหมายถึง 
ความกดดนั ความร าคารญ และความยุง่ยาก 

ค าวา่ “ความยากล าบาก” ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Tribulation” ซ่ึงตามรากศพัทเ์ดิมหมายถึง
เคร่ืองมือสมยัโบราณท่ีใชส้ าหรับแยกขา้วสาลีออกจากแกลบ เม่ือพิจารณาจากรากศพัทเ์ดิมจึงท าใหเ้รา
ไดเ้ห็นวา่เหตุใดอคัรสาวกเปาโลจึงภาคภูมิใจในความยากล าบาก และไม่แต่เพียงอคัรสาวกเปาโลเท่านั้น 
ผูเ้ขียนพระธรรมเล่มอ่ืน ๆ ในพระคริสตธรรมใหม่ก็มีความคิดเช่นเดียวกนัน้ี เหมือนกนั อคัรสาวกเป
โตรไดเ้ขียนไวว้า่ “ดูก่อนท่านท่ีรัก อยา่ประหลาดใจท่ีท่านตอ้งไดรั้บความทุกขย์ากอยา่งแสนสาหสัเป็น
การลองใจ เหมือนหน่ึงวา่เหตุการณ์อนัประหลาดไดเ้กิดข้ึนกบัท่าน” (1 เปโตร 4 :12) ยากอบบอกเราวา่ 
“ดูก่อนพี่นอ้งของขา้พเจา้ เม่ือท่านทั้งหลายประสบความทุกขย์ากล าบากต่าง ๆ ก็จงถือวา่เป็นเร่ือง
น่ายนิดี เพราะท่านทั้งหลายรู้วา่ การทดลองความเช่ือของท่านนั้น ท าใหเ้กิดความหนกัแน่นมัน่คง และ
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จงใหค้วามมัน่คงนั้นบรรลุผลอนัสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะไดเ้ป็นคนท่ีดีพร้อม มีคุณสมบติัครบถว้น
ไม่มีส่ิงใดบกพร่องเลย” (ยากอบ 1:2-4) 

“น่าแปลก! ตามธรรมดาแลว้ขา้พเจา้จะมีความยนิดี เม่ือหลุดพน้จากการทดลองไม่ใช่เม่ือตกอยู่
ในการทดลอง 

อคัรสาวกเปาโลไดบ้อกคริสเตียนของเมืองโคโลสีใหมี้ความช่ืนชมยนิดีและขอบพระคุณ
ส าหรับความทุกขย์ากล าบาก “ขอใหท้่านมีก าลงัมากข้ึนทุกอยา่งโดยฤทธ์ิเดชแห่งพระศิริของพระองค์
ขอใหท้่านมีความทรหดท่ีสุด และความอดทนไวน้านดว้ยความยนิดี ใหเ้ราขอบพระคุณพระบิดา ผูท้รง
ท าใหเ้ราทั้งหลาย สมกบัท่ีจะเขา้ส่วนไดรั้บมรกดดว้ยกนักบัธรรมิกชนในความสวา่ง” (โคโลสี 1:11-12) 

เม่ือเราอ่านขอ้ความตอนน้ี เราสามารถเห็นไดว้า่ ท าไมการทดลองและปัญหายุง่ยาก
นานาประการจึงไดรั้บการตอ้นรับดว้ยความขอบพระคุณและช่ืนชมยนิดี พระเจา้ทรงใชอุ้ปสรรคต่าง ๆ 
ในการสร้างเสริมอุปนิสัยของคริสเตียน ใหมี้ความทรหดอดทนฉะนั้นเราจึงไม่ควรหลีกหนีอุปสรรค 
ความอดทนคือคุณสมบติัพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการเป็นผูน้ า และน่ีคือวธีิการของพระเจา้ท่ีไดท้รงท าให้
ความอดทนเป็นส่วนหน่ึงในชีวติของเรา ตน้ไมท่ี้ข้ึนในบริเวณร้ัวรอบขอบชิดมีหลงัคาก าแพงลอ้มรอบ 
ยอ่มเจริญงอกงาม แต่ล าตน้ไม่ค่อยแขง็แรงผดิกบัตน้ไมท่ี้ข้ึนในบริเวณท่ีมีลมแรงจะหยัง่รากลึกลงไปใน
ดิน ล าตน้ของมนัแขง็แรงและมีความทรหดคุณสมบติัประจ าตวัของผูน้ าก็หาต่างกนัไม่ เม่ือการทดลอง
ผา่นพน้เขา้มาในชีวิต มนัท าใหค้วามเช่ือของเราเขม้แขง็ข้ึน และประสบการณ์เสริมสร้างความเช่ือมัน่
ในพระเจา้ส าหรับอนาคตของเรา 

อคัรสาวกเปาโลเขียนวา่ “แต่พระองคต์รัสกบัขา้พเจา้วา่การท่ีมีคุณของเราก็พอแก่เจา้แลว้ 
เพราะความอ่อนแอมีท่ีไหนเดชของเราก็มีฤทธ์ิข้ึนเตม็ขนาดท่ีนัน่ เหตุฉะนั้นขา้พเจา้จึงภูมิใจในบรรดา
ความอ่อนแอของขา้พเจา้ เพื่อฤทธ์ิเดชของพระคริสตจ์ะไดอ้ยูใ่นขา้พเจา้ เหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระ
คริสต ์ขา้พเจา้จึงช่ืนใจในบรรดาความอ่อนแอของขา้พเจา้ ในการประทุษร้ายต่าง ๆ ในความยากล าบาก 
ในการถูกข่มเหง ในความอบัจนเพราะวา่ขา้พเจา้อ่อนแอเม่ือใด ขา้พเจา้ก็จะแขง็แรงมากเม่ือนั้น” (2 โค
รินธ์ 12:9-10) เราจะตอ้งเผชิญกบัความจริงท่ีวา่ พระเจา้ทรงห่วงใยในความสมบูรณ์เพียบพร้อมของเรา 
ความเป็นผูใ้หญ่มากกวา่ความสุขสบายของเรา พระองคป์ระสงคท่ี์จะใหค้วามงดงามของพระคริสต์
ปรากฏในชีวติของเราใหม้ากท่ีสุดในทุก ๆ ดา้น 

ท่านเคยไปชมโรงงานท าเคร่ืองป้ันดินเผาหรือไม่? ก่อนท่ีจะน าเคร่ืองป้ันดินเผาไปเผาไฟสีของ
มนัมวัไม่น่าดู แต่หลงัจากน าไปเผาไฟแลว้ เม่ือน าออกมาจากเตา ปรากฏวา่สีของมนักลบัแวววาวงาม
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ทีเดียว ไฟท าใหม้นัสวยงาม ในชีวติของเราก็เช่นกนัไฟ (อุปสรรคต่าง ๆ ) ในชีวติของเรา จะเผาใหเ้ห็น
ความงดงามของพระคริสตใ์นชีวติของเรา 

ลิลล่า ทรอตแมน ภริยาของผูก่้อตั้งคณะนาวีเกเตอร์เคยประสบมรสุมชีวติมาแลว้หลายคร้ัง แต่
เม่ือลิลล่าเดินเขา้ไปในหอ้งหน่ึง เธอฉายรัศมีความอดทนและความช่ืนฉ ่าของจิตวิญญาณท่ีเป็นส่ิงท่ีน่า
ประหลาดต่อผูพ้บเห็น ความงามของพระคิรสตไ์ดฉ้ายแสงผา่นทางตวัเธอ 

ท่านจะมีประสบการณ์อยา่งลิลล่าไดก้็ต่อเม่ือท่านเผชิญกบัความยากล าบากของชีวติในแสง
สวา่งแห่งไมก้างเขนของพระคริสตห์รือมิฉะนั้นความทุกขย์ากก็อาจจะแยกเรากบัพระเจา้ใหข้าดจากกนั
เราอาจจะเกิดความขมข่ืนนอ้ยเน้ือต ่าใจ ดว้ยเหตุน้ีเราจะตอ้งกลา้เผชิญหนา้กบัความยุง่ยากในชีวติ และ
ไวว้างใจพระเจา้ใหพ้ระองคท์รงใชค้วามยากล าบากเป็นเคร่ืองท าใหพ้ระประสงคส์ าเร็จสมบูรณ์และ
เป็นเคร่ืองมือท่ีจะทรงกระท าพระราชกิจของพระองคใ์นชีวติเรา 

นอกจากจะเป็นการส าแดงความงดงามของพระคริสตแ์ลว้ความยากล าบากสามารถถูกใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการแสดงใหเ้ห็นถึงฤทธานุภาพของพระเจา้ เปาโลกบัซีลาถูกเฆ่ียนตี ถูกจบัขงัคุกและใส่ข่ือ
คาไว ้ ทั้ง ๆ ท่ีเป็นการขดัต่อสิทธิตามกฎหมายของบุคคลทั้งสองและเขาทั้งสองถูกปฏิบติัโดยไม่ชอบ
ดว้ยกฏหมาย แต่เราเห็นไหมวา่บุคคลทั้งสองท าอะไร? เขาร้องเพลง เพลงท่ีเขาร้องเป็นเพลงต่อตา้น
อยา่งนั้นหรือ? เปล่าเลย เขาทั้งสองก าลงัร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ 

อคัรสาวกเปาโลไดป้ฎิบติัตนเป็นตวัอยา่งในเมืองฟิลิปปินส์สอดคลอ้งกบัเร่ืงอท่ีท่านไดส้ั่งสอน
ทางจดหมาย แก่คริสเตียนชาวเมืองโคโลสี เม่ือพวกเขาตอ้งไดรั้บความทุกขย์ากล าบากเป็นเวลานาน 
พวกเขาก็ตอบสนองต่อความยากล าบากนั้นดว้ยการขอบพระคุณพระเจา้ และความช่ืนชมยนิดี นัน่เป็น
การส าแดงถึงความใหญ่ยิง่สูงสุดและรัศมีภาพของพระเจา้ท่ีมีผลในชีวติของพวกเขา “ขอใหท้่านมีก าลงั
มากข้ึนทุกอยา่งโดยฤทธ์ิเดชแห่งพระศิริของพระองคข์อใหท้่านมีความทรหดท่ีสุด และความอดทนไว้
นานดว้ยความยนิดี” (โคโลสี 1:11) 

มีการอภิปรายมากมายเก่ียวกบัเร่ืองวา่ฤทธานุภาพของพระเจา้ ปรากฏในชีวติของบุคคลได้
อยา่งไร อคัรสาวกเปาโลบอกแก่เราวา่ เม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงก าลงัจะผา่นเปลวไฟแห่งความ
ยากล าบากดว้ยจิตใจท่ีช่ืนชมยนิดี และขอบพระคุณ นัน่แหละคือฤทธานุภาพของพระเจา้ 

โมเสสเห็นพุม่ไมท่ี้ลุกเป็นไฟแต่ไม่ไดม้อดไหมไ้ป เป็นลกัษณะเดียวกนักบับุคคลซ่ึงสามารถ
ฟันฝ่าอุปสรรคอนัร้อนระอุโดยมิไดถู้กท าลายไป แต่กลบัร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ ภาพน้ีแหละจะ
เป็นท่ีทา้ทายผูอ่ื้น เช่นเดียวกบัโมเสสไดรั้บการทา้ทายเม่ือเห็นพุม่ไมน้ั้น 
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พระธรรมขอ้หน่ึงซ่ึงควรจดจ าไว ้ ซ่ึงจะช่วยเราไดม้ากท่ีสุดในยามทุกขย์าก  อิสยาห์เป็นผูใ้ห้
พระธรรมขอ้น้ีไวว้า่ “เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจา้ ทั้งทางของเจา้ไม่เป็นวถีิของเรา 
พระเจา้ตรัสดงัน้ี “เพราะฟ้าสวรรคสู์งกวา่แผน่ดินโลกฉนัใด วถีิของเราสูงกวา่ทางของเจา้ และความคิด
ของเราก็สูงกวา่ความคิดของเจา้ฉนันั้น” (อิสยาห์ 55:8-9) 

ขณะท่ีเราอธิษฐานขอใหค้วามล าบากผา่นพน้ไปนั้น เราควรจะจดจ าไวว้า่ พระเจา้ทรงมีเวลา
และวถีิทางท่ีจะช่วยเหลือเราตามหมายก าหนดของพระองค ์ เร่ืองน้ีจะเห็นไดช้ดัในประสบการณ์ชีวติ
ของอคัรสาวกเปาโล เม่ือท่านอยูท่ี่เมืองอนัติโอเกียท่านถูกจบัโยนออกจากก าแพงเมือง (กิจการ 13:50) 
ท่านไดอ้อกเดินทางจากท่ีนัน่ไปถึงอีโคนีอมัซ่ึงท่ีน่ีก็ถูกชาวเมืองพยายามจะเอาหินขวา้ง แต่ท่านหนีรอด
มาได ้ (กิจการ 14:5-6)  ท่านไดห้ลบไปอยูท่ี่เมืองลุซทรา ซ่ึงท่ีนัน่ก็ถูกรุมเอาหินขวา้งและทิ้งไวใ้หต้าย 
(กิจการ 14:19) การหลบหนีจากการถูกจู่โจมซ่ึงคนส่วนใหญ่ถือวา่ไม่ใช่ส่ิงชัว่ บุคคลเช่นน้ีแมว้า่จะหา
แทบไม่พบเลยในโลกน้ีเน่ืองจากน่าจะถึงท่ีตายแลว้ 

ในการบรรยายเร่ือง อคัรสาวกเปาโลไดส้ร้างประโยคปริศนาข้ึนประโยคหน่ึงวา่ “บดัน้ีท่านก็
ประจกัษช์ดัแจง้แลว้ซ่ึงค าสอน พฤติการณ์ ความมุ่งหมายในชีวติ ความเช่ือ ความอดทน ความรัก ความ
หนกัแน่นมัน่คง การถูกข่มเหงการทนทุกขย์ากล าบากของขา้พเจา้ และส่ิงท่ีไดเ้กิดกบัขา้พเจา้ ณ เมือง
อนัติโอเกีย เมืองอิโกนิอนั เมืองลุสตรา การกดข่ีข่มเหงท่ีขา้พเจา้ไดท้นเอง ถึงกระนั้นก็ดีองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ไดท้รงโปรดใหข้า้พเจา้รอดพน้จากส่ิงเหล่านั้นทั้งหมด” (2 ทิโมธี 3:10-11) อคัรสาวกเปาโล
หมายความวา่ “พ้นจากการน้ันทั้งหมด” จริงๆ หรือ? ท่ีเมืองอนัติโอเกียใช่ ท่ีเมืองอิโกนิอนัใช่ แต่ท่ีเมือง
ลุศตรา ท่านถูกเอาหินขวา้งและทิ้งใหต้าย 

อคัรสาวกเปาโลยงัคงกล่าววา่ท่านไดรั้บการช่วยกูใ้หพ้น้จากการนั้นทั้งหมด และมีความจริงอนั
งดงามแฝงอยูใ่นค าพดูประโยคน้ี อคัรสาวกเปาโลไดรั้บการช่วยกูใ้หพ้น้จากการถูกขวา้งดว้ยกอ้นหิน
สองคร้ัง ในแต่ละกรณีก็เป็นการช่วยกูข้องพระเจา้ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ อคัรสาวกเปาโลไดรั้บการ
คดัเลือกใหไ้ดรั้บการช่วยกูจ้ากการนั้นในแต่ละกรณี แต่วถีิทางของพระเจา้หาใช่เป็นวถีิทางของเรา
เสมอไป อคัรสาวกเปาโลผา่นประสบการณ์เหล่าน้ีมาไดพ้ร้อมกบัค าพยานอนัรุ่งโรจน์กล่าวถึงฤทธานุ
ภาพของพระเจา้ในการช่วยกูแ้ละพิทกัษรั์กษา “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะทรงโปรดช่วยขา้พเจา้ใหพ้น้จาก
การร้ายทุกอยา่งและจะทรงช่วยขา้พเจา้ใหพ้น้จากการร้ายทุกอยา่งและจะช่วยขา้พเจา้ใหร้อดเขา้สู่
แผน่ดินสวรรคข์องพระองค ์พระสิริจงมีแด่พระองคสื์บ ๆ ไปชัว่นิตยนิ์รันดร์ อาเมน” ( 2 ทิโมธี 4:18) 

“เรารู้วา่ พระเจา้ทรงช่วยคนท่ีรักพระองคใ์ห้เกิดผลอนัดีในทุกส่ิง คือคนทั้งปวงท่ีพระองคไ์ด้
ทรงเรียกตามพระประสงคข์องพระองค์” (โรม 8:28) ความจริงของประโยคน้ี เขา้ใจง่ายแต่ยากแก่การ
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น าไปปฏิบติัในชีวติประจ าวนั เม่ือผูน้ าตกอยูใ่นท่ามกลางความทุกขล์ าบากยอ่มเป็นการยากท่ีจะมีความ
เช่ือมัน่เช่นนั้น 

ขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัเขียนหนงัสือเล่มน้ี ภรรยาของขา้พเจา้ก าลงัท าขนมอยู ่ ถา้เธอจะใหผ้กั
ขา้พเจา้สักก ามือหน่ึงเพื่อกินเป็นอาหารม้ือกลางวนั ขา้พเจา้จะกล่าววา่ “ไม่ขอบคุณ” ถา้เธอใหแ้ป้งแก่
ขา้พเจา้ถว้ยหน่ึงขา้พเจา้ก็จะกล่าวเช่นเดียวกนั ขา้พเจา้จะอธิบายแก่เธอวา่จะใหผ้มกินแป้งดิบ ผกัดิบได้
อยา่งไร แต่เม่ือเธอน าเอาส่วนผสมเหล่าน้ีมาผสมรวมกนัและน าเขา้เตาอบสักพกัหน่ึง เร่ืองราวจะ
ออกมาในรูปตรงกนัขา้มทีเดียว 

น่ีคือส่ิงท่ีพระเจา้มกัจะปฏิบติักบัชีวติของเราอยูเ่สมอ พระองคท์รงท างานโดยใชท้ั้งความ
ราบร่ืนและความยากล าบากคลุเคลา้กนั และพระองคท์รงรู้ส่วนผสมท่ีถูกตอ้งท่ีดีส าหรับเรา เราด าเนิน
ผา่นไฟแห่งความยากล าบาก และเม่ือกระบวนการสมบูรณ์แลว้ เราก็กลายเป็นบุคคลท่ีดีข้ึน เคล็ดลบัอยู่
ท่ีการตระหนดัแน่ในส่ิงท่ีพระเจา้ก าลงัทรงกระท าและ “ภาคภูมิใจในความยากล าบาก” และตอบสนอง
ต่อความยากล าบากดว้ยความขอบพระคุณและช่ืนชมยนิดี 

เหตุฉะนั้น เม่ือท่านพบวา่ตวัเองก าลงัประสบความยุง่ยากล าบากใจหรือถูกข่มเหง หรือถูก
เหยยีบย  ่า จงช่ืนชมยนิดี เพราะพระเจา้ก าลงัสร้างความอดทนและความหวงั “เพื่อท่านจะไดเ้ป็นผูส้ าเร็จ
ครบถว้น ไม่ขาดส่ิงใดเลย” (ยากอบ 1:4) 

และหากวา่ท่านก าลงัเผชิญกบัส่ิงเหล่าน้ีอยูใ่นขณะน้ี จงช่ืนใจเถิด เพราะท่านมีผูท่ี้ทรงอ านาจ
ยิง่ใหญ่คอยช่วยเหลือคุม้ครองท่าน อคัรสาวกเปาโลเขียนไวว้า่ “เราถูกขนาบรอบขา้ง แต่ก็ไม่ถึงกบั
กระดิกไม่ไหว เราจนปัญญา แต่ก็ไม่ถึงกบัหมดมานะ เราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้ง เราถูกตีลงแลว้ 
แต่ก็ไม่ถึงตาย” (2 โครินธ์: 8-9) ไม่เพียงแต่เท่านั้น อคัรสาวกเปาโลยงัตอ้งเผชิญกบัความตายอยูเ่สมอ ๆ 

“เพราะวา่พวกเราท่ีมีชีวติอยูน่ั้น ตอ้งถูกมอบไวแ้ก่ความตายอยูเ่สมอ เพราะเห็นแก่พระเยซู เพื่อ
วา่พระชนมชี์พของพระเยซูจะไดป้รากฏในเน้ือหนงัของเราซ่ึงจะตอ้งตายนั้น” (2 โครินธ์ 4:11) 

อะไรท่ีท าใหอ้คัรสาวกเปาโลยงัคงยนืหยดัต่อสู้กบัส่ิงเหล่าน้ี? ท่านไดจ้ดัล าดบัไว ้ 5 ประการ
แรกคือ ความเช่ือ “เพราะเรามีใจเช่ือเช่นเดียวกบัผูท่ี้เขียนไวว้า่ ขา้พเจา้เช่ือ เหตุฉะนั้นขา้พเจา้จึงพดู เราก็
เช่ือเหมือนกนัเพราะฉะนั้นเราจึงพดู” (2 โครินธ์ 4:13) ประการท่ีสอง คือ ความหวงั “เรารู้วา่พระองคผ์ู ้
ทรงใหพ้ระเยซูเจา้คืนพระชนมจ์ะทรงโปรดใหเ้ราเป็นข้ึนมาโดยพระเยซู และจะทรงพาเราเขา้มาเฝ้า
พร้อมกบัท่านทั้งหลาย” (2 โครินธ์ 4:14) ประการท่ีสามคือ เห็นแก่ประโยชน์ของผู้ อ่ืน “เพราะถา้เราได้
ประพฤติอยา่งคนเสียจริต เราก็ไดป้ระพฤติเพราะเห็นแก่พระเจา้ หรือถา้เราประพฤติอยา่งคนปกติ ก็เพื่อ
ประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย” (2 โครินธ์ 5:13) ประการท่ีส่ีคือ ค านึงถึงความเจริญของจิตใจตนเอง “เหตุ
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ฉะนั้นเราจึงไม่ยอ่ทอ้ง ถึงแมว้า่กายภายนอกของเราก าลงัทรุดโทรมไป แต่จิตใจภายในนั้นก็ยงัคงจ าเริญ
ข้ึนใหม่ทุกวนั” (2 โครินธ์ 4:16) ประการท่ีหา้คือ ข้อเท็จจริงท่ีว่า ท่านมองทุกส่ิงทุกอยา่งโดยคิดถึงเร่ือง
ความย ัง่ยนืนิรันดร์ควบคู่กนัไปเสมอ “เพราะวา่การทุกขย์ากเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ของเรา ซ่ึงเรารับอยูป่ระเด๋ียว
เดียวนั้นจะท าใหเ้รามีศกัด์ิศรีถาวรมากหาท่ีเปรียบมิได ้ เพราะวา่เราไม่ไดเ้ห็นแก่ส่ิงของท่ีเรามองเห็นอยู ่
แต่เห็นแก่ส่ิงของท่ีมองไม่เห็น เพราะส่ิงของซ่ึงมองเห็นอยูน่ั้นเป็นของไม่ย ัง่ยนื แต่ส่ิงของซ่ึงมองไม่
เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์” (2 โครินธ์ 4:17-18) 

ถา้เราสามารถลดอตัรส่วนส่ิงต่าง ๆได ้เราคงจะยอ่ความทุกขย์ากซ่ึงดูเหมือนวา่หนกัและยาวให้
เบาและสั้น แต่เราจะตอ้งเผชิญกบัความยากล าบากนั้น และพึงจ าไวว้า่ ความยากล าบากช่วยใหเ้ราดีข้ึน 
ไม่ใช่ท าลายเรา 

ผูน้ าควรจะปฏิบติัตนอยา่งไร เม่ือเขาตกอยูใ่นท่ามกลางความยุง่ยากและเศร้าโศก? ก่อนอ่ืนเขา
ควรจะตอ้งเอาในใส่พระวจนะของพระเจา้อยา่งเอาจริงเอาจงั “จงละความกระวนกระวายของท่านไวก้บั
พระองค ์เพราะวา่พระองคท์รงห่วงใยท่านทั้งหลาย” (1 เปโตร 5:7) 

เม่ือขา้พเจา้เร่ิมรับเช่ือเป็นคริสเตียนใหม่ ๆ ขา้พเจา้ท่องจ าพระธรรมขอ้น้ี แต่จนกระทัง่บดัน้ี 
ความจริงอนัสมบูรณ์ของพระธรรมขอ้ดงักล่าวเพิ่งจะกลายมาเป็นส่วนของประสบการณ์ของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้เคยพดูกบั ดร. บิลล ์ไบร้ท ์แห่งคณะแคมพสัครูเสดฟอร์ไคร้สท ็ไดร้ะบายความอดัอั้นตนัใจ ซ่ึง
ขา้พเจา้ก าลงัประสบอยูใ่หเ้ขาฟัง 

เขามองดูขา้พเจา้และกล่าววา่ “คุณเลอรอย ขา้พเจา้ไดพ้บความสุขสบายอนัลน้เหลือในพระ
ธรรม 1 เปโตร 5:7” เขากล่าวต่อไปวา่ ขา้พเจา้ไดส้รุปลงในชีวติของตวัขา้พเจา้วา่ ไม่วา่ขา้พเจา้เป็นผู ้
แบกภาระของขา้พเจา้ตามล าพงัหรือพระเยซูทรงเป็นผูแ้บกก็ตาม เราทั้งสองคนไม่สามารถรับภาระนั้น 
ๆ ได ้และขา้พเจา้ไดต้ดัสินใจเหวีย่งภาระนั้น ๆ ไปแก่พระองคแ์ลว้” 

เขาชกัชวนใหข้า้พเจา้ลองท าดู ขา้พเจา้ออกจากท่ีพกัแห่งนั้นดว้ยความงุนงง พระธรรมขอ้นั้นมี
ความหมายตรงตามอกัษรจริง ๆ หรือ? ขา้พเจา้กลบัมายงัหอ้งพกัของขา้พเจา้และเร่ิมอธิษฐาน ขา้พเจา้
ท าตามค าพดูของบิลลอ์ยา่งสุดก าลงัความสามารถขา้พเจา้หอบห้ิวภาระหนกัไวต้ลอดเวลาหลายเดือน 
เพิ่งจะรู้สึกสบาย ขา้พเจา้ไดรั้บประสบการณ์ในเร่ืองการช่วยกูข้องพระเจา้เปล่าเลย ปัญหาต่าง ๆ หาได้
หมดไปแต่อยา่งใด แมจ้นกระทัง่บดัน้ี แต่ภาระหนกัในจิตใจหายไปหมดส้ินแลว้ 

ขา้พเจา้ไม่ตอ้งนอนตาคา้งหรือพยายามข่มใจใหห้ลบัอีกต่อไป ขา้พเจา้สามารถเผชิญกบัภาระ
ต่าง ๆ ดว้ยจิตใจท่ีช่ืนชมยนิดีและขอบพระคุณพระเจา้ 
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เม่ือชนชาติอิสราเอลเดินทางมาถึงต าบลมาราแลว้ “เขากินน ้าท่ีต าบลมารานั้นไม่ได ้ เพราะน ้า
นั้นขม” (อพยพ 15:23) ต่อมาเม่ือชนชาติอิสราเอลเดินทางมาถึงเมืองเอลิม พวกเขาก็พบบ่อน ้าท่ีมีรสดี
พร้อมกบัมีตน้อินทผลมัข้ึนเตม็ไปหมด “เขาทั้งหลายพากนัมาถึงต าบลเอลิมท่ีมีบ่อน ้าพุสิบสองบ่อ มีตน้
อินทผลมัเจ็ดสิบตน้ พวกเขาจึงตั้งค่ายใกลบ้่อน ้านั้น” (อพยพ 15:27) 

ขา้พเจา้รู้วา่ในชีวติของขา้พเจา้เอง เม่ือประสบกบั “น ้าขมท่ีเมืองรามา” จะตามมาดว้ยความ
สามคัคีธรรมท่ีหวานช่ืนยิง่ข้ึนกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และการรับใชพ้ระองคจ์ะเกิดผลมากข้ึนดว้ย 



 
 
 

115 

บทที ่10 หลกีหนีอนัตราย 

เมืองท่ีขา้พเจา้อาศยัอยูน่ั้นมีงูกะบะชุกชุม ในฤดูร้อนเกือบทุกปี ขา้พเจา้จะตอ้งพบงูชนิดน้ีเสมอ 
งูกะบะเป็นงูท่ีฉกกดัได ้ ฉะนั้นหากท่านเห็นงูกะบะขดตวัอยูแ่ละจบัจอ้งมายงัท่านพร้อมท่ีจะฉกกดัแลว้
ละกอ้ ท่านอาจจะหวัใจวายตายเสียก่อนก็เป็นได ้งูชนิดน้ีฉกกดัไดแ้ม่นย  าราวกบัจบัวางเสียดว้ย 

ขา้พเจา้มีวธีิป้องกนัเจา้งูร้ายน้ีได ้ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีวธีิการหลบหลีกท่ีสลบัซบัซอ้น ขา้พเจา้
ท าอยา่งเดียวเท่านั้นคือ “ไม่เดินเขา้ไปใกลเ้จา้อสรพิษร้ายตวันั้น” 

คร้ังหน่ึง เพื่อนของขา้พเจา้พยายามจะจบังูกะบะตวัหน่ึง ผลปรากฏวา่เพื่อนคนนั้นตอ้งเขา้
โรงพยาบาล เขาถูกมนักดัเขา้ไปเพียงเข้ียวเดียว แต่เขาเป็นคนหนุ่มท่ีแขง็แรงจึงไม่ถึงตาย น้ิวมือตรงท่ี
ถูกงูกะบะกดัยงัเป็นรอยแผลเป็นอยูจ่นกระทัง่บดัน้ี เจา้งูร้ายชนิดน้ีมีเคล็ดลบัอยูอ่ยา่งหน่ึงคือ มนัจะไม่
พยายามแวง้กดัท่าน เม่ือมนัขยบัตวัและแยกเข้ียวท่านก็รู้ตวัและหลบทนั 

แต่เป็นท่ีน่าเศร้าเสียดาย ท่ีปรากฏวา่ผูน้ าบางคนกลบัยอมปล่อยใหอ้นัตรายหลายอยา่งเข่นฆ่า
ความเป็นผูน้ าของตน ภยัอนัตรายทั้งหมดมกัจะเคลือบแฝงอยูใ่นส่ิงท่ีชวนใหเ้ราหลงเช่ือวา่ไม่มีอนัตราย 
ภยัอนัตรายบางอยา่งก็ปรากฏชดัโดยไม่มีขอ้สงสัยมนัแยกเข้ียวใหท้่านเห็น และท่านรู้จุดท่ีท่านก าลงัยนื
อยู ่แต่ท่านไม่ยอมกระโจนหนี ขอใหเ้รามาพิจารณาดูอนัตรายท่ีจะเกิดแก่ผูน้ าดงัต่อไปน้ี 

หลายปีมาแลว้ ขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัรวบรวมผูร่้วมงานซ่ึงเป็นคนท่ีขา้พเจา้พอรู้จกัดี เพื่อตั้งเป็น
ทีมประกาศ แก่นกัศึกษามหาวทิยาลยั มีชายคนหน่ึงเป็นทหารอากาศซ่ึงออกจากราชการแลว้ ไดเ้ขียน
จดหมายฉบบัหน่ึงถึงขา้พเจา้แสดงถึงความสนใจในโปรแกรมงานนั้น ขา้พเจา้ไดเ้ขียนจดหมายตอบเขา
วา่ ขา้พเจา้มีค าถามอยู ่2 ขอ้ท่ีอยากจะถาม 

ขอ้ท่ีหน่ึง “ท่านคิดวา่เราควรจะรับคนท่ีจงเกลียดจงชงัพระเจา้เขา้ร่วมในงานประกาศน้ี
หรือไม่?” เขาเป็นชายหนุ่มท่ีฉลาด เขาไดรั้บปริญญาวศิวกรรมศาสตร์เกียรตินิยมจากมหาวทิยาลยัแมร่ี
แลนด ์ เขาจึงสามารถตอบค าถามของขา้พเจา้ไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว เม่ือเขาตอบวา่ไม่ควร ขา้พเจา้จึงได้
เขียนขอ้พระธรรมขอ้น้ีส่งไปใหแ้ก่เขา “ไม่มีผูใ้ดเป็นขา้สองเจา้บ่าวสองนายได ้ เพราะวา่จะชงันายขา้ง
หน่ึงและจะรักนายอีกขา้งหน่ึง หรือจะนบัถือนายฝ่ายหน่ึงและจะดูหม่ินนายอีกฝ่ายหน่ึง ท่านจะปฏิบติั
พระเจา้และปฏิบติัเงินทองพร้อมกนัไม่ได”้ (มทัธิว 6:24) 

ขา้พเจา้ไดใ้หพ้ระธรรมขอ้น้ี พร้อมกบัเขียนค าถามอีกขอ้หน่ึงส่งไปใหเ้ขา “ท่านคิดวา่เราควร
จะใหค้นท่ีเป็นศตัรูต่อกางเขนของพระคริสตท์  างานร่วมกบัเราหรือไม่? เขาตอบวา่ไม่ควร ดงันั้น 
ขา้พเจา้จึงเขียนขอ้พระธรรมอีกขอ้หน่ึงส่งไปใหเ้ขา “ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย จงร่วมกนัตามแบบอยา่ง
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ของขา้พเจา้ จงดูคนท่ีประพฤติตามแบบนั้น เพราะวา่มีหลายคนท่ีประพฤติตวัเป็นศตัรูต่อกางเขนของ
พระคริสต ์ ซ่ึงขา้พเจา้ไดบ้อกท่านถึงเร่ืองของเขาหลายคร้ังแลว้ และบดัน้ียงับอกท่านอีกดว้ยน ้าตาไหล
ปลายทางของคนเหล่านั้นคือความพินาศ พระของเขาคือกระเพาะ เขายกความท่ีน่าอบัอายของเขาข้ึนมา
โออ้วด เขาสนใจในวตัถุทางโลก” (พระธรรมฟีลิปปี 3:17-19)  

ในพระธรรมขอ้นั้น อคัรสาวกเปาโลกล่าววา่ ศตัรูของไมก้างเขน “เอาใจใส่ในส่ิงของโลกน้ี” 
พวกเขาถูกวตัถุครอบง าจิตใจจนหมดส้ิน และดว้ยเหตุน้ีจึงด าเนินชีวติตรงกนัขา้มกบัน ้าใจแห่งกางเขน 
ซ่ึงมีความรักท่ียอมสละตนเองเป็นประการส าคญั 

เขาเห็นดว้ย เขามาหาขา้พเจา้พร้อมกบัแสดงความจ านงท่ีจะอุทิศตนเอง ตลอด 20 ปีเขาไดรั้บ
ใชพ้ระเจา้ดว้ยน ้าใจเช่นนั้น ความบาปในเร่ืองโลภไม่เคยครอบง าจิตใจของเขาเลย พระเจา้ไดท้รงใชเ้ขา
ไดผ้ลเกือบทัว่โลก ชายหนุ่มใน 3 ทวปีไดก้ลบักลายมาเป็นคริสเตียนท่ีเขม้แขง็ดว้ยการเจริญรอยตาม
ชีวติของเขา ความโลภ 

ความโลภเป็นหน่ึงในบรรดาความผดิบาปซ่ึงอคัรสาวกเปาโลไม่ยอมรับโดยส้ินเชิง “เพราะวา่
ค าเตือนสติของเรามิไดเ้กิดมาจากความคิดผดิ หรือการโสโครก หรืออุบายใด ๆ” (1 เธสะโลนิกา 2:3) 
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัไม่ใช่แรงจูงใจท่ีซุ่มซ่อนอยูใ่นร่มเงาแห่งงานของเปาโล และท่านไม่
เคยท างานเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัเลยแมแ้ต่นิดเดียว ถา้หากท่านหวงัเช่นนั้น พระเจา้คงจะไม่ทรงใช้
ท่านใหท้ างานในดา้นการก่อตั้งและเพิ่มพนูคริสตจกัร 

ยิง่ไปกวา่นั้น เปาโลจะตอ้งปฏิบติัใหส้อดคลอ้มกบัค าสั่งสอนของตนเอง ท่านไดบ้อกแก่คริส
เตียนชาวเมืองโคโลสีวา่ “ถา้ท่านรับการทรงชุบใหเ้ป็นข้ึนมาดว้ยกนักบัพระคริสตแ์ลว้ ก็จงแสวงหาส่ิง
ซ่ึงอยูเ่บ้ืองบนในท่ีซ่ึงพระคริสตท์รงสถิตอยู ่คือประทบัขา้งขวาของพระเจา้ จงเอาใจใส่ส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองบน 
ไม่ใช่ส่ิงท่ีซ่ึงอยูท่ี่แผน่ดินโลก เหตุฉะนั้นจงประหารโลกียวสิัยในตวัท่านเสีย มีการล่วงประเวณี การ
โสโครก ราคะตณัหา ความปรารถนาชัว่ และความโลภ ซ่ึงเป็นการนบัถือรูปเคารพ” (โคโลสี 3:1,25) 
ขอใหส้งัเกตวา่ความโลภเป็นการไหวรู้ปเคารพ และอคัรสาวกยอห์นกไ็ดเ้ขียนไวเ้ช่นกนัวา่ “ลกู
เลก็ ๆ ทั้งหลายจงระวงัรักษาตวัใหป้ราศจากรูปเคารพ” (1 ยอห์น 5:21) 

ท าไมความโลภจึงเป็นภยัอนัตรายร้ายกาจของผูน้ า? ขอตอบวา่มีเหตุผลอยา่งนอ้ยท่ีสุด 2 ขอ้คือ 
หน่ึง ความโลภท าใหผู้น้  าตามืดมวัไป ชีวติของเขาจะหมกมุ่นอยูแ่ต่ส่ิงของฝ่ายโลก พระเยซูคริสตต์รัส
วา่ “แผน่ดินของเรามิไดเ้ป็นอยา่งแผน่ดินโลกน้ี” (ยอห์น 18:36) หากผูน้ าถูกความโลภครอบง าเสียแลว้
ความคิดของเขาจะไร้คุณค่า เขาก าลงัมีชีวติอยูเ่พื่อส่ิงของชัว่คราวไม่ใช่ส่ิงท่ีย ัง่ยนืถาวรตลอดไป 
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พระเยซูทรงเสด็จเขา้มาในโลกและส้ินพระชนมเ์พื่อน าชีวิตนิรันดร์มาสู่โลกน้ี  เหตุฉะนั้นผูน้ า
จะตอ้งไม่พยายามขวนขวายแสวงหาแต่ประโยชน์ส่วนตวั เน่ืองจากวา่ความโลภมีผลท่ีร้ายแรงฉะนั้น
ผูน้ าจึงควรระมดัระวงัตวั และเอาใจใส่ต่อค าตกัเตือนของอคัรสาวกยอห์นใหจ้งหนกั ซ่ึงวา่ “อยา่รักโลภ
หรือส่ิงของในโลกถา้ผูใ้ดรักโลภ ความรักต่อบิดาไม่ไดอ้ยูใ่นผูน้ั้น เพราะวา่สารพดัซ่ึงมีอยูใ่นโลกน้ี คือ
ตณัหาของเน้ือหนงัและตณัหาของตา และความทะนงในลาภยศไม่ไดเ้กิดมาจากพระบิดา แต่เกิดมาจาก
โลกและโลกกบัส่ิงท่ีย ัว่ยวนของโลกก าลงัล่วงไป แต่ผูท่ี้ประพฤติตามพระทยัของพระเจา้จะด ารงอยูเ่ป็น
นิตย”์ (1 ยอห์น 2:15-17) 

ขา้พเจา้เคยไดย้นิผูป้ระกาศคนหน่ึงกล่าววา่ เขาสามารถเทศนาตลอดเวลา 2 สัปดาห์ โดยไม่ตอ้ง
ใส่เส้ือผา้ซ่ึงเป็นสูทสากลซ ้ าชุดเดิมเลย เร่ืองน่าอายของผูท่ี้สะสมทรัพยส์มบติัไวส้ าหรับตวัเองนบัวา่
เป็นรอยมลทินแก่งานของเขาเอง 

ท่ีกล่าวมาน้ีมิไดห้มายความวา่ งานของพระคริสตไ์ม่ควรมีกองทุนทรัพย ์ พระคริสตธรรมใหม่
ใหข้อ้สังเกตไวว้า่ บรรดาอคัรสาวกมีกองทุนมากมาย เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีคนทัว่ไปจะขายทรัพยสิ์น
ส่วนตวัของตนเพื่อความกา้วหนา้ของงาน บาระนาบา “มีท่ีดินก็ขายเสียและไดน้ าเงินค่าท่ีดินนั้นมาวาง
ไวท่ี้เทา้ของอคัรสาวก” (กิจการ 4:37) แต่ทรัพยสิ์นเงินทองไม่ไดท้  าใหอ้คัรสาวกเกิดความมัง่คัง่ร ่ ารวย 
เปโตรไดก้ล่าววา่ “เงินและทองเราไม่มี” (กิจการ 3:6) 

เหตุผลประการทีส่อง ท่ีกล่าววา่ความโลภเป็นภยัอยา่งร้ายแรงก็คือ เม่ือบุคคลใดใหพ้ระเจา้
อยูใ่นล าดบัท่ีสอง ในไม่ชา้พระองคจ์ะไม่อยูใ่นอนัดบัใด ๆ เลย (ตกอนัดบัไปเลย) ความโลภเป็นบาปท่ี
กดักร่อนจิตใจทีละนอ้ย ๆ โดยไม่รู้สึกตวั พระเจา้ตรัสวา่ “อยา่มีพระเจา้อ่ืนต่อหนา้เราเลย” (อพยพ 
20:31) การไหวรู้ปเคารพหมายความถึงการรักส่ิงของอยา่งอ่ืนมากกวา่พระเจา้ในปัจจุบนัมีพระเจา้อยู่
ไม่ก่ีองคท่ี์ท าดว้ยหินหรือไม ้พระเจา้ส่วนใหญ่ของโลกน้ีประกอบดว้ยแกว้เจียรไน วสัดุเคลือบ และชุบ
หรือไหมเทียมกบัขนสัตว ์หรือผา้ไหม หรือหนงัจระเข ้

ขา้พเจา้เคยรู้จกักบัเด็กหนุ่มคนหน่ึงซ่ึงมีความปรารถนาจะเป็นผูน้ าในทางของพระเจา้ เขาได้
สนทนากบัขา้พเจา้ท่ีโรงเรียนพระคริสตธรรมซ่ึงเขาก าลงัจะเรียนจบออกไป เขาเรียนเก่ง และดู
เหมือนวา่จะเป็นก าลงัส าคญัในการท างานรับใชพ้ระเจา้ต่อไป ขา้พเจา้ถามเขาวา่ หลงัจากเรียนจบแลว้
โครงการจะท าอะไรเขาน่ิงและคิดใคร่ครวญอยูเ่ป็นนาน จนขา้พเจา้รู้สึกแปลกใจวา่เขาจะตอบวา่กระไร 
เขาอยากเป็นผูป้ระกาศในดินแดนท่ีเป็นป่าทึบกระมงั? หรือเขาอาจจะยอมเส่ียงชีวิตเขา้ไปประกาศใน
ดินแดนคอมมิวนิสต?์ ขา้พเจา้คิดเพอ้เจอ้ไปไกล 
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ในท่ีสุด เขาเงยหนา้ข้ึนมองขา้พเจา้และกล่าวอยา่งเคร่งขรึมออกมาจากจิตใจวา่ “ผมคิดจะซ้ือ
รถยนต”์ 

ขา้พเจา้ใจหายวาบไม่คิดวา่จะไดย้นิค าพดูเช่นนั้น เขาเป็นชายหนุ่มผูมี้ความสามารถสูง เหมาะ
ส าหรับงานของพระเจา้ ซ่ึงไดรั้บการยกระดบัความคิดจิตใจใหพ้น้จากความหมกมุ่นอยูก่บัลาภยศ
ช่ือเสียงของชีวิตน้ี ค  าสั่งของอคัรสาวกเปาโลท่ีวา่ “อยา่ประพฤติตามอยา่งคนในยุคน้ี แต่จงรับการ
เปล่ียนแปลงจิตใจแลว้อุปนิสัยของท่านจึงจะเปล่ียนใหม่ เพื่อท่านจะไดท้ราบน ้าพระทยัของพระเจา้ จะ
ไดรู้้วา่อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบพระทยั และอะไรดียอดเยีย่ม” (โรม 12:2) ไม่ไดฝั้งใจเขาพอท่ีจะควบคุม
ความปรารถนาภายในใจของเขาได ้เขาไม่มีความรักของพระคริสตใ์นชีวิตท่ีจะช่วยหนุนน าชีวติเขาใหมี้
เป้าหมายในชีวติสูงและประเสริฐกวา่ “เพราะวา่ความรักของพระคริสตไ์ดค้รอบครองเราอยูเ่พราะเรา
คิดเห็นอยา่งน้ีวา่ มีผูห้น่ึงไดต้ายเพื่อคนทั้งปวง เหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแลว้ และพระองคไ์ดท้รงวาย
พระชนมเ์พื่อคนทั้งปวง เพื่อคนเหล่านั้นท่ีมีชีวติอยูจ่ะมิไดอ้ยูเ่พื่อประโยชน์แก่ตวัเองอีกต่อไป แต่จะอยู่
เพื่อพระองคผ์ูท้รงส้ินพระชนมแ์ละทรงเป็นข้ึนมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย” (2 โครินธ์ 5:14-15) 

แน่นอนทีเดียว ประเด็นส าคญัมิไดอ้ยูท่ี่วา่เรารวยหรือจนมหาเศรษฐีบางคนท่ีขา้พเจา้รู้จกั เป็นผู ้
ท่ียอมอุทิศตนเพื่อพระเจา้และเป็นผูน้ าในทางของพระคริสตด์ว้ย ความโลภเป็นสภาวะอยา่งหน่ึงท่ียงัอยู่
ในจิตใจ ไม่ใช่เป็นเพียงเร่ืองอ่านเล่น ส่ิงต่าง ๆ ของชีวติน้ีสามารถน ามาใชเ้พื่อพระคริสตไ์ด ้ ทรัพย์
สมบติัสามารถเป็นทาสหรือเป็นนายได ้ มนัสามารถใชเ้ราหรือเราสามารถใชม้นับุคคลผูมี้ความมัง่คัง่
และใชม้นัอยา่งฉลาดสามารถเป็นพระพรแก่คนอ่ืนนบัร้อย ๆ  

บุคคลท่ีถูกความโลกภครอบง านบัเป็นบุคคลท่ีน่าสงสาร เขาไม่รู้จกัอ่ิมใจ ทุกวถีิทางน าไปสู่
ความตาย “คนรักเงินยอ่มไม่อ่ิมเงิน และคนรักสมบติัไม่รู้จกัอ่ิมก าไร น่ีก็อนิจจงัดว้ย” (ปัญญาจารย ์
5:10) 

อคัรสาวกเปาโลเตือนบุคคลสองพวก พวกแรกคือคนท่ีขวนขวายหาความร ่ ารวย “ส่วนคน
เหล่านั้นท่ีอยากร ่ ารวยก็ตกอยูใ่นข่ายของความเจา้ยวนและติดบ่วงแร้วและในความปราถนานานาท่ีไร้
ความคิดและเป็นภยัแก่ตวั ซ่ึงตอ้งท าใหเ้ราตอ้งถึงความพินาศเส่ือมสูญไป ดว้ยวา่การรักเงินทองนั้นเป็น
มูลรากแห่งความชัว่ทั้งมวล และเพราะความโลภน่ีแหละจึงท าใหบ้างคนห่างไกลจากความเช่ือ และ
ตรอมตรมดว้ยความทุกข”์ (ทิโมธี 6:9-10) 

กบัดกัเช่นน้ีเป็นส่ิงท่ีน่ากลวัจริง ๆ มนัท่ิมแทงเขา้ใกลด้งัอคัรสาวกเปาโลขณะท่ีเดมาทิ้งเปาโล 
“ดว้ยเขารักโลกปัจจุบนัน้ี” (2 ทิโมธี 4:10) ถึงแมว้า่เขาเป็นผูร่้วมงานกบัอคัรสาวกคนส าคญั เดมาก็ยงัไม่
ยอมเอาใจใส่ต่อค าเตือน เขาไม่ยอมท าตาม 
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พวกท่ีสองท่ีถูกเตือนคือ คนร ่ ารวย “ส าหรับคนเหล่านั้นท่ีมัง่มีฝ่ายโลก จงก าชบัเขาอยา่ใหมี้
มานะทิฐิ หรือให้เขามุ่งหวงัในทรัพยท่ี์ไม่เท่ียง แต่จงหวงัในพระเจา้ผูท้รงประทานทุกส่ิงเพื่อความ
สะดวกสบายของเรา จงก าชบัใหเ้ขากระท าดี ใหก้ระท าดีมาก ๆ ใหเ้อ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ และไม่เห็นแก่ตวั 
อยา่งน้ีจึงจะเป็นการวางรากฐานอนัดีไวส้ าหรับตนเองในภายหนา้ เพื่อวา่เขาจะไดรั้บเอาชีวติ ซ่ึงเป็น
ชีวติอนัแทจ้ริง” (1 ทิโมธี 6:17-19) คนร ่ ารวยถูกล่อลวงใหห้ยิง่ยะโส อวดตวั ไวว้างใจในทรัพยส์มบติั
ของโลกน้ีและไม่ไวว้างใจพระเจา้ พวกเขาตอ้งมีชีวิตอยูก่บัความเป็นอมตะในความคิด และใชค้วาม
ร ่ ารวยของเขาตามนั้น 

พระเยซูไดท้รงกล่าวถึงขอ้น้ีเช่นกนั มีชายคนหน่ึงซ่ึงคิดวา่ตนถูกพี่ชายโกง ไดม้าหาพระเยซู
และกล่าววา่ “อาจารยเ์จา้ขา้ขอสั่งพี่ชายของขา้พเจา้ใหแ้บ่งมรดกใหก้บัขา้พเจา้ แต่พระองคต์รัสตอบเขา
วา่ “บุรุษเอ๋ย ใครไดต้ั้งเราใหเ้ป็นตุลาการหรือเป็นผูแ้บ่งมรดกใหท้่าน” แลว้พระองคจึ์งตรัสแก่เขา
ทั้งหลายวา่ “จงระวงัและเวน้เสียจากการโลภทุกประการ เพราะชีวติของคนมิไดอ้ยูใ่นการท่ีมีของ
ฟุ่มเฟือย” (ลูกา 12:13-15) พระองคไ์ม่ไดเ้ห็นใจชายคนนั้น พระองคท์รงพยายามท่ีจะฉุดทุกคนท่ีนัน่ข้ึน
จากบาปในเร่ืองความโลภ ชายคนหน่ึงมีเงินและชายอีกคนหน่ึงตอ้งการเงิน เขาทั้งสองอยูใ่นปลกัแห่ง
ความโลภ พระเยซูจึงตรัสค าอุปมากล่าวถึงชายโง่คนหน่ึง ซ่ึง “สะสมทรัพยส์มบติัไวส้ าหรับตวั แต่มิได้
มีจ  าเพาะพระเจา้” 

เป็นการดีท่ีผูน้ าจะส ารวจจิตใจของตนในเร่ืองน้ี เพื่อใหแ้น่ใจวา่ เขาไม่ไดก้  าลงัล่ืนไถลไปสู่กบั
ดกัท่ีอนัตรายยิง่ 

การแสวงหาช่ือเสียงให้แก่ตนเอง 

ภยัอนัตรายท่ีร้ายแรงประการท่ีสองของผูน้ าคือความอวดตวั อคัรสาวกเปาโลกล่าวา่ “เราไม่ได้
แสวงหาเกียรติยศจากมนุษย ์จะเป็นจากท่านทั้งหลายหรือจากคนอ่ืนก็ดี” (1 เธสะโลนิกา 2:6) อคัรสาวก
เปาโลไม่ไดบ้อกศาลาความผิดบาปในเร่ืองความโลภแต่เพียงอยา่งเดียว (ขอ้5) บดัน้ีท่านไดบ้อกศาลา
ความอวดตวัคือ การแสวงหาเกียรติยศช่ือเสียงดว้ยเช่นกนั 

น่ีเป็นกบัดกัท่ีเตม็ไปดว้ยเล่ห์อีกอยา่งหน่ึง มนัเกิดข้ึนอยา่งเป็นธรรมชาติมากจนกระทัง่ยากท่ี
ใครจะรู้สึกตวั ถา้ท่านเป็นผูน้ าในการสัมนาหรือเป็นผูน้ ากลุ่ม หลายส่ิงหลายอยา่งอาจท าใหท้่านตอ้งลุก
ข้ึนยนืในฐานะเป็นบุคคลส าคญัท่ีสุด เร่ืองน้ีเคยเกิดข้ึนกบัขา้พเจา้ “คุณเลอรอย ขอเชิญข้ึนมากล่าวสัก
เล็กนอ้ย” “ขา้พเจา้มีเพื่อนบางคนท่ีตอ้งการพบคุณ” “เลอรอยมาร่วมกบัเราบนระเบียงคืนน้ี เพื่อร่วม
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ประชุมและน าเราในการอธิษฐาน” “เลอรอยไปร่วมกินอาหารกลางวนัมือพิเศษกบัเราในวนัน้ีสักม้ือ
หน่ึงเถอะ มนัเงียบกวา่และสบายกวา่การกินในหอ้งอาหารกบัผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาท่ีคุน้ ๆ หนา้กนั” 

ไม่นานมาน้ี ขา้พเจา้ไปร่วมสัมนาและไดป้ระสบกบัเหตุการณ์ดงักล่าวน้ี ขา้พเจา้ก าลงัจะตก
ไปสู่กบัดกัแห่งความช่ืนชมในเกียรติยศและรู้สึกวา่ตนมีความส าคญั ในวนัท่ีสอง ขณะท่ีขา้พเจา้ไปกิน
อาหารม้ือพิเศษอีกคร้ังหน่ึงนั้น พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดต้รัสแก่ขา้พเจา้อยา่งตรง ๆ เป็นส่วนตวั จากพระ
วจนะของพระเจา้ ขณะขา้พเจา้ก าลงัอ่านพระธรรมมาระโก และพระธรรมขอ้น้ีผดุสวา่งไสวข้ึน
เหมือนกบัแสงไฟส่องจา้ “พระเยซูตรัสสอนเขาวา่ จงระวงัพวกธรรมาจารยใ์หดี้ ผูท่ี้ชอบสวมเส้ือยาว
เดินไปมาชอบใหค้นค านบักลางตลาด ชอบนัง่ขา้งหนา้ในธรรมศาลาและในการเล้ียง เขามกัริบเอาเรือน
ของหญิงหมา้ย และแสร้งอธิษฐานเสียยดืยาวเขาทั้งหลายจะตอ้งมีโทษหนกัยิง่ข้ึน” (มาระโก 12:38-40) 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ถามขา้พเจา้วา่ “ท่านรักส่ิงต่าง ๆ ท่ีก าลงัเกิดข้ึนน้ี ซ่ึงท าใหท้่านรู้สึกมี
ความส าคญัอยา่งนั้นหรือ?” 

“ใช่พระเจา้ขา้” 
“ท่านรักการเคารพยกยอ่งของบุคคลซ่ึงบ ารุงเล้ียงความเห็นแก่ตวัของท่านหรือไม่?” 
“ใช่พระเจา้ขา้” 
“ท่านรักท่ีจะข้ึนไปบนเวที และเพื่อใหค้นส าคญั ๆ มองเห็นท่านหรือ?” 
“ใช่พระเจา้ขา้” 
ขา้พเจา้อ่านพระธรรมตอนน้ีซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก แลว้จึงคุกเข่าลงสารภาพความผดิบาปของขา้พเจา้ 

และคืนดีกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้ไดส้ัมผสักบัความสุขสบายและการอภยัโทษของพระองค ์
ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับพระวญิญาณของพระองค ์ ซ่ึงวา่ “ถา้สารภาพบาปของเรา พระองคท์รงสัตย์
ซ่ือและเท่ียงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงช าระเราใหพ้น้จากการอธรรมทั้งส้ิน” (1 
ยอห์น 1:9) 

พระเจา้ทรงอภยัโทษแก่ขา้พเจา้อยา่งสมบูรณ์แบบท่ีสุดจนกระทัง่ขา้พเจา้พบวา่ขา้พเจา้สามารถ
ช่ืนชมยนิดีไดใ้นทุกเร่ือง เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดท้รงส าแดงความจิรงน้ีแก่ขา้พเจา้ ท าใหข้า้พเจา้
ตระหนกัและส านึกวา่ มนัเป็นส่ิงท่ีวา่งเปล่าและโง่เขลาทั้งเพ เม่ือขา้พเจา้เขา้สู้ห้องประชุมสัมมนา 
ขา้พเจา้จะเตือนตนเองวา่ “อยา่วางท่าป้ันปึง” ขา้พเจา้แน่ใจวา่ คนเป็นอนัมากท่ีไดเ้ห็นขา้พเจา้รู้สึก
ประหลาดใจเม่ือเห็นขา้พเจา้ก าลงัยิม้ใหทุ้กคนแต่ขา้พเจา้รู้สึกวา่ขา้พเจา้ก าลงัถูกความโง่เขลา และบา้
คลัง่ในการแสวงหาเกียรติยศคุกคาก แต่ขณะน้ีขา้พเจา้กลบัก าลงัช่ืนชมยนิดีในความรู้สึกใหม่ท่ีได้
ใกลชิ้ดพระเจา้ 
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ผูน้ าจะตอ้งไม่คิดวา่ภยัอนัตรายซ่ึงอคัรสาวกเปาโลไดเ้ตือนไวไ้ม่ร้ายแรงเท่าใดนกั ท่านได้
บนัทึกไวว้า่ “อยา่ใหเ้ราโออ้วดเลย” เหตุการณ์ตอนหน่ึงในชีวติของอคัรสาวกแสดงให้เห็นถึงความกลวั
ของท่านเป็นส่วนตวัในเร่ืองการนมสัการมนุษย ์ เปาโลและบาระนาบาเป็นก าลงัอนัส าคญัในการรับใช้
พระเจา้ท่ีเมืองลุสตรา ประชาชนในเมืองนั้นต่ืนตกใจมากถึงขนาดกล่าววา่ “พวกพระแปลงเป็นมนุษยล์ง
มาหาเราแลว้” (กิจการ 14:11) เม่ืออคัรสาวกเปาโลรู้แน่วา่ประชาชนตั้งใจจะถวายเคร่ืองบูชาแก่เขาใน
ฐานะเป็นพระ “แต่เม่ืออคัรทูตบาระนาบากบัเปาโลไดย้นิดงันั้นจึงฉีกเส้ือผา้ของตนวิ่งเขา้ไปท่ามกลาง
คนทั้งหลายร้องวา่ “ดูก่อนท่านทั้งหลาย เหตุไฉนจึงท าการอยา่งน้ี เราเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกบัท่าน
ทั้งหลาย และมากล่าวข่าวประเสริฐใหท้่านกลบัจากส่ิงไร้ประโยชน์เหล่าน้ี ใหท้่านมาหาพระเจา้ผูท้รง
พระชนมอ์ยูผู่ไ้ดท้รงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก และทะเลและส่ิงสารพดัซ่ึงมีอยูใ่นท่ีเหล่านั้น” 
(กิจการ 14:14-15) 

แทจ้ริงแลว้ อคัรสาวกทั้งสองไดเ้ผชิญกบัภยัอนัตราย 2 ประการท่ีเมืองลุสตรา ประการแรกคือ 
การนมสัการและสรรเสริญมนุษย ์ ประการท่ีสองคือ ความโกรธและการข่มเหงรังแกจากชาวเมือง
เหล่าน้ี “แต่มีพวกยวิบางคนมาจากเมืองอนัทิโอกและเมืองอิโคนียมู เม่ือไดช้กัชวนประชาชนแลว้ เขาก็
ไดเ้อาหินขวา้งเปาโลและลากท่านออกไปจากเมืองคิดวา่ท่านตายแลว้” (กิจการ 14:19) ถา้จะพิจารณาให้
กวา้งไกลออกไปอีก ภยัอยา่งแรกร้ายแรงท่ีสุด อคัรสาวกไม่ไดฉี้กเส้ือผา้ของเขา เม่ือประชาชนตอ้งการ
นมสัการเขา เปาโลกบับาระนาบากลวัการนมสัการจากมนุษยม์ากวา่การถูกทารุณกรรม นบัวา่เป็นส่ิงท่ี
ถูกตอ้งยิง่ 

เม่ือไม่นานมาน้ี ขา้พเจา้ไดย้นิผูน้ าคริสเตียนคนหน่ึงเล่าถึงเล่ห์เหล่ียมของความภาคภูมิใจใน
ชีวติของเขาเอง  เม่ือผูอ้  านวยการกบัหวัหนา้คณะมาเยีย่มเขาถึงท่ีพกั เขาจะพยายามแสดงวา่เป็นผูมี้จิต
วญิญาณสูงรักพระเจา้มาก ก่อนหนา้นั้นเขาอาจจะก าลงันัง่อ่านหนงัสือพิมพอ์ยา่งสบายใจ แต่พอ
ผูอ้  านวยการมาถึงเขาก็จะรีบซุกหนงัสือนั้นทนัที และรีบหยบิพระคมัภีร์ข้ึนมาแกลง้ท าเป็นอ่าน เขา
ประพฤติตนหลอกลวงเช่นน้ีก็เพราะหวงัท่ีจะไดรั้บคะแนนนิยม เขาตอ้งการใหค้นทั้งสองจากเขาไป
พร้อมดว้ยการยกยอ่งสรรเสริญเขา แต่พระวจนะของพระเจา้กล่าววา่ เรารับใชพ้ระเจา้ “ไม่ใช่อยา่งคนท่ี
ท าต่อหนา้ เช่นท าใหช้อบใจคน แต่อยา่งทาสของพระคริสต ์ คือมีน ้าใจกระท าตามพระทยัของพระเจา้” 
(เอเฟซศั 6:6) 

คนเราดูเหมือนวา่จะถูกล่อลวงใหท้ าบาปในเร่ืองการยกยอ่งใหเ้กียรติคนเราในสามดา้นดว้ยกนั 
ซ่ึงแต่ละดา้นเก่ียวขอ้งกบับางส่ิงบางอยา่งท่ีน่ายกยอ่งสรรเสริญและดีในตวัของมนัเอง ประการแรก อยู่
ในการใหข้องเรา ศิษยาภิบาลอาจจะแสวงหาท่ีจะยกยอ่งคนท่ีถวายทรัพยใ์หแ้ก่คริสตจกัรมาก ๆ ครูรวี
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วารศึกษาอาจพยายามท่ีจะเอาชนะชั้นอ่ืน ๆ ในคริสตจกัร เพื่อท่ีจะไดมี้ช่ือข้ึนบญัชีและรับการยกยอ่ง
นบัถือจากทุก ๆ คน สมาชิกแต่ละคนสามารถถวายทรัพยด์ว้ยใจกวา้งขวาง เพื่อช่วยเหลืองานของ
คริสตจกัรดา้นใดดา้นหน่ึง เพื่อวา่ช่ือของเขาจะปรากฏอยูบ่นกระดาน หรือเพื่อวา่ผูน้  าบางคนอาจจะ
หยบิยกข้ึนมายกยอ่งชมเชยเขาโดยเฉพาะ 

พระเยซูตรัสวา่ “จงระวงัอยา่กระท าศาสนกิจเพื่ออวดคนอ่ืน ถา้ท าอยา่งนั้นท่านจะไม่ไดรั้บ
บ าเหน็จจากพระบิดาของท่านผูท้รงสถิตในสวรรค ์ “เหตุฉะนั้น เม่ือท่านท าทานอยา่เป่าแตร ขา้งหนา้
ท่าน เหมือนคนหนา้ซ่ือใจคดกระท าในธรรมศาลาและตามถนน เพื่อใหค้นสรรเสริญ เราบอกความจริง
แก่ท่านวา่เขาไดรั้บบ าเหน็จของเขาแลว้” ฝ่ายท่านทั้งหลายเม่ือท าทาน อยา่ใหมื้อซา้ยรู้การซ่ึงมือขวา
กระท านั้น ทานของท่านจะตอ้งเป็นทานลบั และพระบิดาของท่านผูท้รงเห็นในท่ีล้ีลบั จะทรงโปรด
ประทานบ าเหน็จแก่ท่าน” (มทัธิว 6:1-4) 

ด้านท่ีสอง ผูน้  าจะตอ้งระมดัระวงัจิตใจของเขาในเร่ืองผลงานเพื่อพระเจา้ การรายงานผลงาน
ประจ าปีซ่ึงกล่าวถึงความส าเร็จของศิษยาภิบาลใน “การเพิ่มลูกแกะ”  อาจเป็นเร่ืองท่ีอนัตรายยิง่ ศิษยาภิ
บาลซ่ึงก าลงัมีผลงานดี อาจพบวา่ตวัเองก าลงัหวงัวา่ “เป็นคนใหญ่โตส าคญัและมีผลงานมาก” จะเห็น
สถิติและยงัใหเ้กิดความเห่อเหิมใจ จงจ าไวส้ักสองส่ิงในเร่ืองน้ี ส่ิงแรก องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นผู ้
เพิ่มเติมสมาชิกใหแ้ก่คริสตจกัร “ฝ่ายองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรดใหค้นทั้งหลาย ซ่ึงก าลงัจะพน้จาก
ความผดิบาปของตนมาเขา้กบัจ าพวกสาวกทวข้ึีนทุก ๆ วนั” (กิจการ 2:47) ประการท่ีสอง ความ
ภาคภูมิใจอาจน าไปสู่ความพลั้งพลาด ดาวดิไดก้ระท าบาปในเร่ืองการนบัจ านวนประชากร และส่ิงท่ีเขา
คิดวา่จะน าความสุขกลบักลายเป็นน าความเจบ็ปวดรวดร้าวใจมาให ้ “ดงันั้น พระเจา้ทรงใหโ้รคระบาด
เกิดข้ึนในอิสราเอล และคนอิสราเอลไดล้ม้ตายเจด็หม่ืนคน” (1 พงศาวดาร 21:14) 

พระเจา้ทรงใชเ้ราไปในฐานะกรรมการ และในฐานะเช่นนั้น พระองคท์รงหวงัใหเ้ราท าส่ิงท่ีเรา
สามารถท าไดเ้พื่อเผยแพร่ข่าวซ่ึงจะน าประชากรเขา้สู่ราชอาณาจกัรของพระองค ์ ยิง่มากเท่าใดก็ยิง่ดี 
พระเจา้ทรงพอพระทยัเม่ือแรงงานของเราถูกใชโ้ดยพระวิญญาณบริสุทธ์ ในการเพิ่มประชากรแห่ง
แผน่ดินพระองค ์ และเพิ่มจ านวนสาวก แต่ขอใหแ้น่ใจวา่เราท างานนั้น “เหมือนกระท าถวายพระองคผ์ู ้
เป็นเจา้ ไม่ใช่เหมือนกระท าแก่มนุษย”์ 

อนัตรายประการท่ีสามส าหรับความอวดตวั ในการรับใชข้องเราเพื่อพระคริสต ์ อคัรสาวก
เปาโลพดูถึงการ “ปฏิบติัพระเจา้ดว้ยความถ่อมใจ” (กิจการ 20:19) ท่านก าลงัรับใชพ้ระเจา้ไม่ใช่มนุษย ์
เป็นการง่ายท่ีจะพลดัตกลงในบาปแห่งการกระท าดีท่ีสุดของเราเม่ือคนส าคญับางคนก าลงัจบัตาดู และ
จะวพิากษว์จิารณ์เรา แต่เราจะท าแบบปล่อยปละละเลยเม่ืออยูท่่ามกลางชาวบา้นธรรมดา 
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ภรรยาของขา้พเจา้ท าให้ขา้พเจา้ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขความประพฤติในเร่ืองดงักล่าวอยูเ่สมอ วธีิ
จดัโตะ๊ของเธอเป็นตวัอยา่งท่ีสูงส่งเธอจดัโตะ๊ใหก้บัครอบครัวเหมือนกบัจดัโตะ๊ใหก้บับริษทั ครอบครัว
ของเราจะมีมิชชัน่นารีหรือผูน้ าคริสเตียนมาเยีย่มและร่วมรับประทานอาหารเป็นคร้ังคราว เธอไม่เคย
แสร้งท าดีต่อหนา้ ไม่วา่แขกจะมาหรือไม่ เธอก็จะประพฤติปฏิบติัเช่นนั้นอยา่งเสมอตน้ เสมอปลาย 
อาหารทุกอยา่งท่ีเธอจดัเตรียมไวล้ว้นมีรสชาติโอชาและปรุงเสร็จใหม่ ๆ อยูเ่สมอ โตะ๊อาหารก็เรียบร้อย 
ไม่มีถว้ยโถโอชามวางระเกะระกะ เคร่ืองประดบัตกแต่งบา้นก็จดัไวอ้ยา่งประณีตน่าชม เธอไม่เคย
จดัเตรียมไวอ้ยา่งลวก ๆ เพื่ออวดแขก หรือแบบ “ขอไปที” เธอดูแลรักษาบา้นใหส้มกบัเป็นบา้นของ
พระเจา้และพยายามท าดีท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้ เพื่อพระองคต์ลอดเวลา (ไม่ใช่เพื่ออวดคนอ่ืน แต่
เป็นการท าดว้ยใจเช่ือมัน่เช่นนั้น) 

ความท้อแท้ใจ 

อนัตรายร้ายแรงประการท่ีสามของผูน้ า คือความทอ้แทใ้จ พญามารเป็นตวัการใหญ่ท่ีท าใหเ้กิด
ความทอ้แทใ้จ ผูน้ าเป็นจ านวนมากถึงกบัตดัสินใจลาออกจากต าแหน่ง เน่ืองจากท างานลม้เหลว หลาย
ส่ิงหลายอยา่งไม่ไดด้ าเนินไปดว้ยดี แผนการลม้เหลว การวพิากษว์จิารณ์ต่าง ๆ เตือนให้เขารู้ถึง
ขอ้บกพร่องของเขา บุคคลท่ีเขาคิดวา่ เขาสามารถนบัเขา้เป็นพวกเดียวกนัก็กลายเป็นภาระถ่วงหรือไม่ก็
กลบัต่อตา้นและแวง้มากดัเขา 

ผูน้ าจะสามารถควบคุมปัญหาน้ีไดอ้ยา่งไร? เราทุกคนเผชิญกบัมนั ไม่มีใครหลีกพน้ ออกจะน่า
ประหลาดใจอยูส่ักหน่อยท่ีจะเห็นบนัทึกของพระวจนะของพระเจา้เก่ียวกบัคนของพระเจา้ตกอยูใ่นสาย
ใจแห่งความทอ้แทใ้จน้ี 

ในกรณีของเอลียา หลงัจากท่ีไดรั้บชยัชนะอนัยิง่ใหญ่ไม่นานความทอ้แทใ้จก็ตามมา นัน่ดู
เหมือนวา่จะเป็นเหตุการณ์ท่ีค่อนขา้งธรรมดาสามญั เพราะชยัชนะมกัจะตามดว้ยอารมณ์หดหู่หรือ
ทอ้แทใ้จอะไรบางอยา่ง เอลียาเพิ่งจะไดช้ยัชนะอยา่งน่าต่ืนเตน้เหนือผูพ้ยากรณ์ของบาละ บนภูเขาคาร
เมล็ ผูพ้ยากรณ์ของบาละไดอ้ธิษฐาน ใชมี้ดเฉือนเน้ือตวัเองและร้องเสียงดงัตลอดทั้งวนัแต่ไม่เป็นผล 
พวกเขาไม่ไดรั้บค าตอบแต่อยา่งใด แท่นบูชาของเขาก็ยงัคงอยูเ่หมือนเดิม คราวน้ีเอลียาก็ไดด้ว้ยความ
เช่ืออนัแรงกลา้ และพระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานในวิถีทางท่ีแน่แทแ้ละยิง่ใหญ่จนกระทัง่ประชากร
ถึงกบัตอ้งซบหนา้ลงและร้องวา่ “พระเยโฮวาห์ พระองคน์ั้นเป็นพระเจา้” (1 พงศก์ษตัริย ์18:39) 

ต่อจากนั้นส่ิงต่าง ๆ เร่ิมผนัแปรไปในทางตรงกนัขา้ม พระราชินีอีซาเบล็ไดท้ราบเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนทั้งหมด พระนางจึงไดส่้งข่าวไปยงัเอลียาวา่ พระนางก าลงัจะไปเอาชีวติเขา ตามปกติถา้ท่านถูก
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ผูห้ญิงเกร้ียวกราดเอาอาจถึงกบัทอ้แทใ้จได ้ ยิง่ถา้เป็นพระนางอีซาเบล็ผูเ้ตม็ไปดว้ยความชัว่ชา้และ
อ านาจดว้ยแลว้ก็ยิง่ไปกนัใหญ่ เอลียาจึงตอ้งรีบหนีเอาตวัรอด 

บทเรียน 4 ประการท่ีไดรั้บจากผลของความทอ้แทใ้จในเร่ืองน้ี 
ประการแรก ความทอ้แทใ้จท าใหข้าดสติสัมปชญัญะ “แต่ตวัท่านเองก็เดินเขา้ถ่ินทุรกนัดาร

ไปเป็นระยะทางวนัหน่ึง มานัง่อยูใ่ตต้น้ซาก และท่านทูลขอใหต้วัท่านตายเสียทีวา่ “พอแลว้พระองคเ์จา้
ขา้ ขา้แต่พระเจา้ บดัน้ีขอเอาชีวติของขา้พระองคไ์ปเสียเพราะขา้พระองคก์็ไม่ดีไปกวา่บรรพบุรุษของขา้
พระองค”์ (1 พงศก์ษตัริย ์19:4) 

อีกนยัหน่ึง เอลียาไดก้ล่าววา่ “เราทุกคนเกิดมาตอ้งตายไม่วนัใดก็วนัหน่ึง ถา้จะตายเสียแต่บดัน้ี
จะไม่ดีหรือ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้ตกต่างกบัคนอ่ืนซ่ึงก็จะตอ้งตายเหมือนกนั ท าไมจะตายเสียตอนน้ีไม่ได?้ 
แต่เขาคิดผดิ เอลียาไม่ตาย เพราะพระเจา้ทรงมีแผนการอยา่งอ่ืนส าหรับเขา หลายปีต่อมา ในเวลาของ
พระเจา้ “ก็มีราชรถและมา้เป็นเปลวไฟ กระท าใหท้่านทั้งสองแยกจากกนัและเอลียาข้ึนไปยงัมหา
สวรรคโ์ดยลมเวยีนหอบ” (2 พงศก์ษตัริย ์2:11)  

ประการท่ีสอง ความทอ้แทใ้จสามารถเป็นเหตุใหเ้ราวิง่หนีจากความรับผิดของเรา “ท่ีนัน่ท่าน
มาถึงถ ้าแห่งหน่ึงก็เขา้พกัอยู ่และดูเถิด พระวจนะของพระเจา้มาถึงท่านและพระองคต์รัสกบัท่านวา่ “เอ
ลียาเอ๋ย เจา้ท าอะไรอยูท่ี่น่ี” (1 พงศก์ษตัริย ์19:9) ผูน้  าสามารถเร่ิมตน้มองดูรอบ ๆ และสรุปวา่หญา้ตรง
ร้ัวดา้นโนน้ข้ึนหนากวา่ดา้นน้ี เขาสามารถละงานซ่ึงพระเจา้ทรงมอบหมายไวแ้ก่เขา ถา้เขาละทิ้งหรือ
หลบล้ีหนีหนา้จากคนท่ีก าลงัรอคอยการน าของเขา พระเจา้ก็น่าจะไดเ้สด็จมาหาเขาและตรัสวา่ “ท่าน
ก าลงัท าอะไรอยูท่ี่น่ีหรือ? ต าแหน่งของท่านอยูใ่นงานท่ีเราไดม้อบไวแ้ก่ท่านแลว้” 

ประการท่ีสาม ความทอ้แทใ้จอาจท าใหบุ้คคลเร่ิมต าหนิติเตียนคนอ่ืน เพื่อพิจารณาแกไ้ข
สถานะภาพของตน เขาอาจเร่ิมช้ีน้ิวไปยงัคนท่ีอยูร่อบขา้งและปรักปร าคนเหล่านั้น เพื่อปัญหายุง่ยาก
ของเขา “ท่านทูลวา่ ขา้พระองคร้์อนรนเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจา้จอมโยธายิง่นกัเพราะประชาชน
อิสราเอลไดท้อดทิ้งพนัธสัญญาของพระองค ์ พงัแท่นบูชาของพระองคล์งเสียและประหารผูเ้ผยพระ
วจนะของพระองคเ์สียดว้ยดาบ และขา้พระองค ์ ขา้พระองคแ์ต่ผูเ้ดียวเหลืออยูแ่ละเขาทั้งหลาย แสวง
ชีวติของขา้พระองคเ์พื่อจะเอาไปเสีย” (1 พงศก์ษตัริย ์19:10) ทั้งหมดน้ีเป็นความผิดของพวกเขาทั้งส้ิน 

ประการท่ีส่ี ความทอ้แทใ้จอาจะเป็นทางใหผู้น้  าท าอะไรโดยไม่ไดไ้ตร่ตรอง (ตาบอดต่อ
ความจริง) เอลียาร้องเสียงดงัวา่มีเขาเพียงคนเดียวในดินแดนทั้งหมดท่ียงัคงมีความศรัทธาในพระเจา้
อยา่งเตม็เป่ียม แต่พระเจา้ไดต้รัสวา่ “แต่เราจะเหลือเจด็พนัคนไวใ้นอิสราเอล คือคุกเข่าซ่ึงมิไดน้อ้มลง
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ต่อพระบาอลั และทุกปากซ่ึงมิไดจู้บรูปนั้น” (1 พงศก์ษตัริย ์19:18) ส่ิงต่าง ๆ ดูเหมือนด ามืดตนัไปหมด 
ในสายตาของเอลียา แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ ส่ิงต่าง ๆ มีกวา่ท่ีเขาเคยคิดไวถึ้ง 7,000 เท่า 

พวกเขาส่วนใหญ่สามารถมีประสบการณ์เช่นน้ีในชีวติเหมือนกนั ขณะท่ีเราอยูท่่ามกลางปัญหา 
ดูเหมือนทุกอยา่งมิไดเ้ป็นไปดงัใจนึกในเวลาอนัตึงเครียดนั้น แต่พอเมฆหมอกและพายรุ้ายพดัผา่นไป 
ทอ้งฟ้าแจ่มใสอีกครา เราก็เห็นไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน และพบวา่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ ส่ิงต่าง ๆ ดีกวา่ท่ี
เราคิดไวถึ้ง 7,000 เท่า 

ดาวดิมีประสบการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ี ท่านไดล้ะทิ้งบา้นเมืองไปโดยไม่มีใครปกครอง และเม่ือ
ท่านกลบัมาอีกคร้ังหน่ึง ก็ปรากฏวา่บา้นเมืองถูกเผา และผูห้ญิงกบัเด็กถูกจบัไปเป็นเชลย ( 1 ซามูเอล 
30:3) ปฏิกริยาของดาวดิและพลไพร่ของเขาเป็นเหมือนคนธรรมดาทัว่ไป “แลว้ดาวดิกบัประชาชนท่ีอยู่
กบัท่านก็ร้องให้เสียงดงัจนเขาไม่มีก าลงัจะร้องใหอี้ก” ( 1 ซามูเอล 30:4) จึงเห็นไดว้า่ดาวดิตกอยูใ่น
ความโศกเศร้าเสียใจและผดิหวงัอยา่งยิง่ 

ณ จุดนั้น ไดมี้ส่ิงหน่ึงท่ีแทบจะไม่น่าเช่ือบงัเกิดข้ึน พลไพร่ของดาวิดซ่ึงเคยเช่ือฟังดาวดิเสมอ
มา กลบับ่นกนัวา่จะเอาหินขวา้งท่าน ส่ิงหน่ึงท่ีดาวดิเคยสามารถไวใ้จเสมอเม่ือทุกส่ิงทุกอยา่งลม้เหลวก็
คือความจงรักภกัดีของคนเหล่าน้ี หลายคร้ังทีเดียวท่ีพวกเขาไดเ้สียงชีวติเพื่อท่าน แต่บดัน้ีส่ิงท่ีเขาเคย
หวงัไวไ้ม่มีอีกต่อไปแลว้ ขณะน้ีท่านเหลืออยูเ่พียงตวัคนเดียว 

เหตุการเช่นน้ีบงัคบัใหด้าวิดจะตอ้งหนัเขา้พึ่งบุคคลซ่ึงสถิตอยูใ่กลเ้สมอท่าน “ตั้งใจให้แขง็กลา้
ข้ึนดว้ยพึ่งในพระเยโฮวาห์พระเจา้ของตน” (1 ซามูเอล 30:6) พระเจา้ทรงบอกใหท้่านไล่ตามศตัรูเก่า 
และในท่ีสุดจะไดรั้บชยัชนะอนังดงาม บรรดาส่ิงของทั้งหมดซ่ึงถูกพวกอะมาเล็คกวาดเก็บไปนั้น ดาวดิ
ไดก้ลบัคืนมาทั้งส้ิน “ไม่มีอะไรขาดไปจากท่านเลย ไม่วา่เล็กหรือใหญ่ บุตรชายหรือบุตรหญิง ในส่ิงท่ี
ริบไปหรือส่ิงท่ีเขาเหล่านั้นเอาไป ดาวดิไดคื้นมาหมด” (1 ซามูเอล 30:19) 

จริงอยูแ่มส่ิ้งต่าง ๆ จะไม่เลวลง แต่ก็ไม่มีส่ิงใดดีข้ึนภรรยากบับุตรชายหญิงของท่านไม่เป็น
อนัตราย เมืองของท่านถูกเผาผลาญ แต่ท่านก็ไม่ตอ้งการมนัอีกต่อไป ราชอาณาจกัรท่ียิง่ใหญ่กวา่เก่าถูก
เตรียมไวส้ าหรับท่านกษตัริยซ์าอูลไดส้ิ้นพระชนมใ์นสนามรบ และดาวิดก าลงัจะไดรั้บการสถาปนาให้
เป็นกษตัริยสื์บแทน เม่ือส่ิงต่าง ๆ ดูเหมือนวา่จะเลวร้ายท่ีสุด พวกเขารู้วา่ในไม่ชา้จะกลบักลายเป็น
ความช่ืนชมยนิดี พวกเขาควรจะร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเจา้มากวา่ท่ีจะตะเบง็เสียง ร้องไหค้ร ่ าครวญ 
“จนส้ินก าลงัร้องไม่ออก” 

ความทอ้แทใ้จมกัจะก่อให้เกิดผลเช่นนั้น ปัญหาต่าง ๆ อาจถูกเหวีย่งทิ้งไปโดยไม่ไดพ้ิจารณา 
เร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ก็กลบักลายเป็นเร่ืองใหญ่ ผูน้ าจะตอ้งด าเนินชีวติดว้ยความเช่ืออยา่งสม ่าเสมอและ
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คอยจนกระทั้งแน่ใจจึงลงมือกระท า อคัรสาวกเปาโลเป็นตวัอยา่งในการด าเนินชีวิตเช่นน้ี เม่ือท่านมาถึง
เมืองฟิลิปปีไม่นานก็เกิดปัญหาและความทอ้แทใ้จตามมา แต่เม่ือท่านมองยอ้นไปขา้งหลงั ท่านสามารถ
กล่าววา่ “ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย ขา้พเจา้ปรารถนาใหท้่านทราบวา่ การทั้งปวงท่ีอุบติัข้ึนกบัขา้พเจา้นั้น 
ไดก้ลบัเป็นเหตุใหข้่าวประเสริฐแผแ่พร่กวา้งออกไป” (ฟีลิปปี 1:12) 

ดว้ยเหตุน้ีจึงสรุปไดว้า่มีอยู ่ 3 ส่ิงท่ีอาจท าใหผู้น้  าตกต ่าคือความโลภ การแสวงหาเกียรติส าหรับ
ตน และความทอ้แทใ้จ ศตัรูแห่งจิตวญิญาณของเราไดใ้ชส่ิ้งเหล่าน้ีน าชีวติมนุษยน์บัตั้งแต่อาดมัไดท้  า
บาปเป็นตน้มา ไม่มีเคร่ืองป้องกนัใดท่ีมนุษยคิ์ดคน้ข้ึนจะสามารถป้องกนัส่ิงเหล่าน้ีได ้ พญามารซาตาน
รู้วธีิท่ีจะใชอุ้บายดกัตอ้นไปใหจ้นมุม และท าลายเคร่ืองป้องกนัของเราเสีย 

แต่พระเจา้มีพระประสงคท่ี์จะช่วยเรา และจะช่วยเราถา้เราไวว้างใจพระองค ์ เม่ืออยูใ่นวยัชรา 
ดาวดิสามารถมองยอ้นไปขา้งหลงัในอดีตระลึกถึงประสบการณ์ท่ีเขาเคยมีกบัพระเจา้เป็นเวลาหลายปี 
และกล่าววา่ “ขา้แต่พระเจา้ ความยิง่ใหญ่ ฤทธานุภาพหลายปี และกล่าววา่ “ขา้แต่พระเจา้ ความยิง่ใหญ่ 
ฤทธานุภาพ พระสิริ ชยัชนะ และความโอ่อ่าตระการเป็นของพระองค ์ และบรรดาส่ิงท่ีอยูใ่นฟ้าสวรรค์
และในแผน่ดินโลกเป็นของพระองค ์ ขา้แต่พระเจา้ ราชอาณาจกัรเป็นของพระองค ์ และพระองคท์รง
เป็นท่ียกยอ่งเป็นจอมของส่ิงสารพดั...... บดัน้ีขา้พระองคท์ั้งหลายโมทนาพระคุณพระองคผ์ูเ้ป็นพระ
เจา้ของขา้พระองค ์และสรรเสริญพระนามอนัรุ่งโรจน์ของพระองค”์ (1 พงศศ์าวดาร 29:11-13) 
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บทที ่11 สนองความต้องการของกลุ่ม 

จุดประสงคเ์บ้ืองตน้ประการหน่ึงของผูน้ าคริสเตียน ควรจะเป็นการพฒันาชีวิตฝ่ายจิตวญิญาณ
ของบุคคลท่ีเขาน าให้เจริญกา้วหนา้ยิง่ ๆ ข้ึน สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งเจริญวฒันาในพระคุณและความรู้
ของพระคริสต ์ พฒันาพวกเขาใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อพระองคแ์ละยอมมอบกายถวายชีวติอยา่งแทจ้ริง 
พระเจา้ทรงปรารถนาท่ีจะให้พวกเขาส าแดงคุณสมบติัท่ีเหมือนกบัพระเยซูคริสตใ์นการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั 

พระคริสตธรรมคมัภีร์มีตวัอยา่งเก่ียวกบัเร่ืองน้ีมากมายในสมยัท่ีดาวดิเป็นผูน้ า พลไพร่ของเขา
รบไดช้ยัชนะหลายคร้ังหลายหน สามารถป้องกนัอาณาจกัรใหพ้น้จากเง้ือมมือศตัรูของพระเจา้แต่
ความส าเร็จท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดอยูใ่นชีวติของพลไพร่ของพระองค ์

คนประเภทใดบา้งท่ีมาหาดาวดิ? “นอกนั้นทุกคนท่ีมีความทุกขย์าก และทุกคนท่ีมีหน้ีสิน และ
ทุกคนท่ีไม่มีความพอใจ ก็พากนัมาหาท่าน และท่านก็เป็นหวัหนา้ของเขาทั้งหลาย มีคนมามัว่สุมอยูก่บั
ท่านประมาณส่ีร้อยคน” (1 ซามูเอล 22:2) 

ต่อมาหลงัจากท่ีไดพ้บปะกบัดาวดิเป็นเวลายาวนาน คนเหล่านั้นกลายเป็นคนท่ีเขม้แขง็กลา้
หาญ เด็ดเด่ียว และยอมสละชีวติ พระวจนะของพระเจา้ไดก้ล่าวถึงเอเลอาซาร์ซ่ึงเป็นหน่ึงในบรรดาคน
เหล่านั้นวา่ “ในจ านวนวีรบุรุษสามคน คนท่ีรองคนนั้นมาคือ เอเลอาซาร์บุตรโดโด ผูเ้ป็นบุตรอาโหไฮ 
ท่านอยูก่บัดาวดิตั้งแต่คร้ังท่ีเขาทั้งหลายไดพ้ดูหยามพวกฟิลิสเตียซ่ึงชุมนุมกนั ท่ีนั้นเพื่อสู้รบ และคน
อิสราเอลก็ถอยทพั ท่านไดลุ้กข้ึนฆ่าฟันพวกฟิลิสเตียจนมือของท่านเป็นเหน็บแขง็ติดดาบ ในวนันั้น
พระเจา้ทรงกระท าใหไ้ดช้ยัชนะอยา่งใหญ่หลวง ทหารก็กลบัตามท่านมา เพื่อปลดขา้วของจากผูท่ี้ถูกฆ่า
ตายเท่านั้น” (2 ซามูเอล 23:9-10) 

“การจะได้หน่ึงต้องลงทุนไปหน่ึง” 

อิทธิพลของผูน้ าต่อสมาชิกในกลุ่มของเขา เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจอยา่งหน่ึงตลอดพระคริสตธรรม
คมัภีร์ ยกตวัอยา่ง มีนกัฆ่าศตัรูร่างยกัษก่ี์คนในกองทพัของกษตัริยซ์าอูล? ไม่มีเลย เม่ือโกลิอทัทา้
กองทพัของพระเจา้ใหม้าสู้รบ พวกเขาสั่นสะทา้นดว้ยความกลวั (ดู 1 ซามูเอล 17:11) ดาวดิซ่ึงน าอาหาร
มาใหพ้ี่ชายของเขา มองเห็นสถานการณ์จึงออกไปสู้รบดว้ยความเช่ือ และสามารถฆ่ายกัษใ์หญ่ไดส้ าเร็จ 

หลงัจากดาวดิผูฆ่้ายกัษไ์ดข้ึ้นครองราชย ์ มีนกัฆ่ามนุษยย์กัษเ์กิดข้ึนในชาติอิสราเอลก่ีคน? มีอยู่
ไม่นอ้ยทีเดียว คนเหล่านั้นเกือบจะเรียกไดว้า่เป็นทหารธรรมดาในกองทพัภายใตก้ารน าของดาวดิซ่ึง
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ไดแ้ก่ “และอยูม่าภายหลงัเกิดสงครามข้ึนกบัคนฟิลิสเตียท่ีเมืองเกเซอร์ และสิบเบคยัตระกลูหูชาร์ได้
สังหารสิบปัยผูเ้ป็นเช้ือสายของมนุษยย์กัษเ์สีย แลว้คนฟิลิสเตียก็ถูกปราบปรามและมีสงครามกบัคนฟิ
ลิสเตียอีก นอ้งชายของโกลิอทัชาวกทัเสียผูมี้หอกท่ีดา้มโตเท่าไมก้ระพัน่ทอผา้ และมีสงครามท่ีเมืองกทั
อีกมีชายคนหน่ึงรูปร่างใหญ่โต ผูท่ี้มือขา้งหน่ึงมีน้ิวหกน้ิว และน้ิวเทา้ขา้งละหกน้ิว จ านวนยีสิ่บส่ีน้ิว 
และเขามีเช้ือสายมาจากมนุษยย์กัษด์ว้ย และเม่ือเขาทา้ทายอิสราเอล โยนาธานบุตรชิเมอิ พระเชษฐาของ
ดาวดิก็ประหารเขาเสีย คนเหล่าน้ีสืบเน่ืองมาจากมนุษยย์กัษใ์นเมืองกทั และเขาลม้ตายดว้ยพระหตัถ์
ของดาวดิและดว้ยมือผูรั้บใชข้องพระองค์” (1 พงศาวดาร 20:4-8) ท าไมท่านจึงคิดวา่ไม่มีทหารนกัฆ่า
ยกัษใ์นกองทพัของซาอูล? เหตุผลประการหน่ึงท่ีขา้พเจา้แน่ใจก็คือ เพราะกษตัริยซ์าอูลไม่ไดเ้ป็นนกัสู้ 
อยา่งไรก็ตามภายใตก้ารน าของดาวดิกลบัมีอยูห่ลายคน ท าไม? เพราะวา่ดาวดิเป็นคนหน่ึงสู้อยา่งถวาย
หวั เร่ืองน้ีเปิดเผยให้เห็นถึงหลกัท่ีส าคญัยิง่ของความเป็นผูน้ าอนัเป็นหลกัซ่ึงปรากฏอยูใ่นพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ตลอดทั้งเดิมนัน่คือ “การจะได้หน่ึงต้องลงทุนไปหน่ึง” 

ค าสั่งสุดทา้ยของพระเยซูคริสตก์็คือ “จงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศใหเ้ป็นสาวก” จะเห็นได้
วา่ค  าสั่งน้ีพระองคห์าไดใ้หไ้วก้บัหมู่มาก แต่ไดท้รงใหไ้วก้บัสาวกของพระองค ์11 คนเท่านั้น ท าไม? ก็
เพราะวา่ “การท่ีไดห้น่ึงตอ้งลงทุนไปหน่ึง” 

เหตุฉะนั้น หากท่านตอ้งการจะเห็นสาวกของพระคริสต ์ ท่ีมีความเช่ือเขม้แขง็ข้ึนและยอมอุทิศ
ตนเพื่อพระองคอ์ยา่งเตม็ท่ีภายใตก้ารน าของท่านตวัท่านเองจะตอ้งเป็นเช่นนั้นดว้ย เพราะวา่ “การท่ีจะ
ไดห้น่ึงตอ้งลงทุนไปหน่ึง” 

ก่อนอ่ืน ขอถามสักเล็กนอ้ยเถิดวา่ เราปฏิบติัภารกิจในเร่ืองน้ีกนัอยา่งไร? เราจะท าอยา่งไรเพื่อ
จะไดเ้ห็นวา่คนของพระเจา้ทั้งชายหญิงจ าเริญวฒันาข้ึนในการรับใชพ้ระองค?์ 

มนัจะกลบักลายเป็นความแจ่มชดัต่อท่านขณะท่ีท่านน าเขาไม่ใช่สมาชิกทุกคนในกลุ่มของท่าน
ท่ีมีความเสียสละ และความตอ้งการ ท่ีจะจ าเริญวฒันาข้ึนเหมือนกนัหมด บางคนมีความกระหายและ
เสียสละมากกวา่คนอ่ืน ความจริงง่าย ๆ ขอ้น้ี ก าหนดใหท้่านคิดหาวธีิท่ีจะรักษาความสนใจและ
แรงจูงใจของแต่ละบุคคลใหสู้งไว ้ และในเวลาเดียวกนัก็ช่วยเหลือคนท่ีมีความร้อนรนอยูแ่ลว้พฒันา
ต่อไปจนสู่จุดสุดยอด ขอให้เราไดล้องพิจารณาใชร้ายการแบบสองแง่ 
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กลุ่มศึกษาโดยสมัครใจ 

ประการแรกจดักลุ่มศึกษาพระคมัภีร์และอธิษฐานดว้ยความสมคัรใจข้ึนเป็นพิเศษ ขา้พเจา้ได้
พบวา่วธีิน้ีมีคุณค่าอยา่งใหญ่หลวง ต่อไปน้ีเป็นเกร็ดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท่ีอาจจะช่วยท่านในการเร่ิมจดักลุ่ม
ดงักล่าว 

เม่ือท่านสืบทราบความตอ้งการและความสนใจของสมาชิกบางคน จงไปหาเขาเป็นการส่วนตวั 
และถามเขาวา่ มีความสนใจท่ีจะร่วมประชุมเพื่อศึกษาพระคมัภีร์และอธิษฐานในตอนเขา้ตรู่สัปดาห์ละ 
1 วนัหรือไม่ 

ผลประโยชน์ของการประชุมในตอนเชา้ตรู่มี 2 ดา้น ประการแรก ท  าใหเ้ล่ียงไม่ตอ้งประชุมใน
ตอนหวัค ่า โดยทัว่ไปแลว้คนส่วนใหญ่ไม่อยากท างานอะไรอีกในตอนหวัค ่า เพราะตลอดวนัตอ้งห่าง
จากครอบครัว ประการท่ีสอง ในตอนเชา้ตรู่เป็นเวลาท่ีจิตใจก าลงัสดช่ืนเบิกบาน ควรจดัประชุมอยา่ง
มากท่ีสุดสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ๆ ละ 2 ชัว่โมง หลงัจากท่ีทา่นมีสามหรือส่ีคนมาเป็นประจ าแลว้ จงแถลง
เร่ืองการจดัตั้งกลุ่มศึกษาพระคมัภีร์และอธิษฐานน้ีใหส้มาชิกทุกคนไดรู้้โดยทัว่กนั จงเช้ือเชิญสมาชิกซ่ึง
ประสงคจ์ะเขา้ร่วมกลุ่มใหเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย และแลว้จะไม่มีใครสักคนกล่าวหาวา่คุณโปรดปราน
หรือให้ความสนใจ หรือให้เวลาแก่คนใดคนหน่ึงมากกวา่ จงเช้ือเชิญดว้ยค าวา่ “ยนิดีตอ้นรับทุกคน” 

วา่ท่ีจริงแลว้ ท่านอาจจะประหลาดใจในตวับุคคลท่ีเขา้ร่วมประชุม ความร้อนรนในจิตใจ มกัจะ
มีอยูใ่นบุคคลซ่ึงไม่ค่อยจะแสดงออกใหเ้ห็น จงบอกพวกท่านวา่กฎเกณฑแ์ละมาตรฐานของกลุ่มจะ
ไดรั้บการลงมติปรึกษาหารือและลงมติในคราวประชุมตอนเชา้สัปดาห์นหา้ นัน่เป็นเร่ืองส าคญั ท่าน
ควรจะปรึกษาหารือกนัวา่ควรจะใชเ้วลาในการประชุมแต่ละคร้ังนานเท่าใด ทั้งน้ีภายในโครงร่างของ
หลกัการท างานบางประการซ่ึงท่านร่างไวเ้พื่อบอกเขาตามล าดบัความตอ้งการของท่าน 

เม่ือท่านพบปะร่วมรับประทานเชา้เพื่อวางแผนร่วมกนั จงเร่ิมดว้ยการบอกใหพ้วกเขาทราบถึง
วตัถุประสงคท่ี์ท่านไดคิ้ดไว ้ ขอ้พระธรรมท่ีดีเหมาะสมสักสองสามขอ้จะช่วยใหเ้ขา้ใจวตัถุประสงค์
พิเศษบางขอ้ และจะท าใหข้อ้เสนอแนะของท่านมีน ้าหนกัน่าเช่ือถือขอ้พระธรรมบางขอ้ ซ่ึงขา้พเจา้เคย
ใชไ้ดผ้ลและไดคุ้น้เคยกบักลุ่มต่าง ๆ มาแลว้หลายกลุ่ม ซ่ึงท่านอาจไปประยกุตใ์ชไ้ดต้ามระดบัความ
เป็นผูใ้หญ่ฝ่ายจิตวิญญาณและความสนใจมากนอ้ย 

เช่นโรม 8:29 “เพราะวา่ผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีพระองคไ์ดท้รงทราบอยูแ่ลว้ ผูน้ั้นพระองคไ์ดท้รงตั้งไวใ้ห้
เป็นตามลกัษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค ์ เพื่อพระบุตรนั้นจะไดเ้ป็นบุตรหวัปีท่ามกลางพวก
พี่นอ้งเป็นอนัมาก” เป้าหมาย : ใหเ้ป็นเหมือนพระเยซูมากข้ึนเร่ือย ๆ 
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ยอห์น 5:39 “ท่านทั้งหลายคน้ดูในพระคมัภีร์เพราะท่านคิดวา่ในนั้นมีชีวตินิรันดร์ และพระ
คมัภีร์นั้นเป็นพยานให้แก่เรา” เป้าหมาย : ใหเ้รียนรู้เก่ียวกบัพระเยซูมากยิง่ข้ึน 

กิจการ 20 : 32 “บดัน้ีขา้พเจา้ฝากท่านไวก้บัพระเจา้และกบัค าแห่งพระคุณของพระองค ์ ซ่ึงมี
ฤทธ์ิอาจก่อสร้างท่านข้ึนไดแ้ละใหท้่านมีมรดกดว้ยกนักบับรรดาวสุิทธชน” เป้าหมาย: ถูกสร้างข้ึนใน
พระวจนะของพระเจา้ 

มทัธิว 9:36-38 “และเม่ือพระองคท์อดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขา ดว้ยเขาถูกรัง
ควานและไร้ท่ีพึ่งดุจฝงูแกะไม่มีผูเ้ล้ียง แลว้พระองคต์รัสกบัพวกสาวกของพระองค ์ วา่ขา้วท่ีตอ้งเก่ียว
นั้นมีมากนกัหนา แต่คนงานยงันอ้ยอยู ่ เหตุนั้นพวกท่านจงออ้นวอนพระองคผ์ูท้รงเป็นเจา้ของนาใหส่้ง
คนงานมาเก็บเก่ียวพืชผลของพระองค”์ เป้าหมาย : เพื่อใชเ้วลาในการอธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ทรง
เพิ่มพนูคนงานในการเก่ียวเก็บจิตวิญญาณในโลกน้ี 

สดุดี 119:9,11 “หนุ่ม ๆ จะรักษาทางของตนใหบ้ริสุทธ์ิไดอ้ยา่งไร โดยระแวดระวงัตามพระ
วจนะของพระองค ์ ขา้พระองคไ์ดส้ะสมพระด ารัสของพระองคไ์วใ้นใจของขา้พระองค ์ เพื่อขา้พระองค์
จะไม่ท าบาปต่อพระองค”์ เป้าหมาย : เพื่อท่องจ าขอ้พระคมัภีร์ เพื่อไม่ท าบาปและช าระลา้งจิตใจใหผ้ดุ
ผอ่ง 

สดุดี 119:105 “พระวจนะของพระองคเ์ป็นโคมส าหรับเทา้ของขา้พระองค ์ และเป็นความสวา่ง
แก่มรรคาของขา้พระองค ์ เป้าหมาย : เพื่อน าพระวจนะของพระเจา้มาใชเ้ป็นแสงสวา่งและเป็นประทีป
เพื่อน าทางชีวิต 

เยเรมีห์ 3:33 “จงทูลเรา และเราจะตอบเจา้ และจะบอกส่ิงท่ีใหญ่ยิง่และท่ีซ่อนอยู ่ ซ่ึงเจา้ไม่รู้ให้
นั้นแก่เจา้” เป้าหมาย : เพื่ออธิษฐานทูลขอส่ิงท่ีจ  าเป็นในชีวติของเรา 

ฮีบรู 11:6 “แต่ถา้ไม่มีความเช่ือแลว้ จะเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้ก็ไม่ไดเ้ลย เพราะวา่ผูท่ี้จะ
มาเฝ้าพระเจา้ไดน้ั้นตอ้งเช่ือวา่พระองคท์รงด ารงพระชนมอ์ยู ่ และพระองคท์รงเป็นผูป้ระทานบ าเหน็จ
ใหแ้ก่ทุกคนท่ีแสวงหาพระองค”์ เป้าหมาย : เพื่อปลูกฝังความเช่ือใหม้ัน่คง 

จงเลือกรายการศึกษาพระคมัภีร์ส าหรับใชใ้นกลุ่ม โดยเฉพาะการสร้างสาวก หนงัสือคู่มือศึกษา
พระคมัภีร์ ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงให้เหมาะท่ีใชเ้ป็นส่วนตวัหรือใชเ้ป็นกลุ่ม หนงัสือ
เหล่าน้ีอาจสั่งซ้ือไดท่ี้กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ ตู ้ ป.ณ. 4-32 กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ีก็ยงัมี
หนงัสือดี ๆ อีกหลายเล่มท่ีท่านอาจหาซ้ือไดต้ามร้ายจ าหน่ายหนงัสือคริสเตียนทัว่ไป 

ก าหนดบทเรียนอีกหน่ึงบทส าหรับการศึกษาอภิปรายกนัในสัปดาห์ต่อไป ควรจะพยายามให้
แต่ละคนไดศึ้กษาพระคมัภีร์มาดว้ยตนเองแลว้ก่อนท่ีจะมาช่วยกลุ่มศึกษา เพราะจะท าใหก้ารศึกษามี
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ชีวติชีวา ในระหวา่งสัปดาห์ท่านอาจจะตอ้งการโทรศพัทไ์ปหาสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม เพื่อสอบถามวา่
เขาไดศึ้กษาส่วนตวัไปบา้งแลว้เท่าไรหรือไม่ การติดต่อทางโทรศพัทเ์ป็นส่วนตวัหรือใชเ้วลาอธิษฐาน
เผือ่แต่ละคนจะเป็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรงใชก้ระตุน้ใหบ้รรดาสมาชิกมีความเช่ือ และความปราถนาท่ีจะ
ศึกษาพระคมัภีร์เป็นส่วนตวัและมาร่วมกลุ่มศึกษาเพิ่มมากข้ึน 

เม่ือถึงวนัประชุม จงใหเ้วลาส าหรับอธิษฐานอยา่งพอเพียง กลุ่มศึกษากลุ่มหน่ึงท่ีขา้พเจา้เคย
เป็นผูน้ าเป็นเวลาหน่ึงปีมีจุดประสงคข์อ้หน่ึงให้เป็นพยานส่วนตวัอยา่งเขม้แขง็ จุดประสงคข์อ้น้ีกระตุน้
ใหเ้ราอธิษฐานเพื่อการประกาศหลายเร่ือง การอธิษฐานของเราวางฐานอยูบ่นขอ้พระธรรม 4 ขอ้ 
ดงัต่อไปน้ี  

“จงขะมกัเขมน้อธิษฐาน จงเฝ้าระวงัอยูใ่นการนั้นดว้ยขอบพระคุณ และอธิษฐานเผือ่เราดว้ย 
เพื่อพระเจา้จะไดท้รงโปรดเปิดประตูไวใ้ห้เราส าหรับพระวาทะนั้น ใหเ้รากล่าวความล ้าลึกของพระ
คริสต ์ (ท่ีขา้พเจา้ถูกจ าจองอยูก่็เพราะเหตุน้ี) เพื่อขา้พเจา้จะไดก้ล่าวช้ีแจงขอ้ความตามสมควรท่ีขา้พเจา้
ควรจะกล่าวนั้น” (โคโลสี 4:2-4) ในพระธรรมขอ้น้ี อคัรสาวกเปาโลอธิษฐานขอใหมี้เสรีภาพในการ
ประกาศความล ้าลึกของพระคริสตใ์นกลุ่มของเขา เราท าบญัชีช่ือทัว่ไปและเร่ิมตน้อธิษฐานขอใหพ้ระ
เจา้ทรงเปิดโอกาสในการเป็นพยานแก่เขาเหล่านั้น เราก าหนดหวัขอ้เร่ืองใหค้นเหล่าน้ีอธิษฐานส่วนตวั
ทุกวนั และร่วมอธิษฐานดว้ยกนัในกลุ่มเผือ่เขาทั้งหลาย 

“มีหญิงคนหน่ึงในพวกท่ีฟังเราช่ือลิเดียมาจากเมืองธิยาทิราเป็นคนขายผา้สีม่วง เป็นคนท่ีถือ
พระเจา้ หญิงนั้นไดฟั้งเรา และพระเจา้ไดท้รงเปิดใจของเขาใหส้นใจถอ้ยค าซ่ึงเปาโลไดก้ล่าว” (กิจการ 
16:14) พระธรรมขอ้น้ีกล่าวถึงนางลิเดียวซ่ึง “พระเจา้ไดท้รงเปิดใจของเธอ” เราท าบญัชีรายช่ือบุคคลซ่ึง
เราจะตอ้งเป็นพยาน และบุคคลซ่ึงแสดงท่าทีสนใจ และอธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ทรงเปิดจิตใจเขา 

“เพราะเหตุน้ีนบัตั้งแต่วนัท่ีเราไดย้นิ เราก็ไม่ไดห้ยุดในการท่ีจะอธิษฐานขอเพื่อท่าน ใหท้่าน
เพียบพร้อมดว้ยความรู้ถึงพระทยัของพระองคใ์นสรรพปัญญาและในความเขา้ใจฝ่ายวิญญาณเพื่อท่าน
จะไดป้ระพฤติอยา่งท่ีสมควรต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และท าตนใหเ้ป็นท่ีชอบพระทยัพระองคใ์หเ้กิดผลใน
การดีทุกอยา่ง และจ าเริญข้ึนในความรู้ถึงพระเจา้” (โคโลสี 1:9-10) เราท าบญัชีรายช่ือของแต่ละคนซ่ึง
หนัมาเช่ือพระเยซูคริสตท์างการเป็นพยานของเรา และอธิษฐานเผือ่ความเจริญวฒันาเป็นผูใ้หญ่ในพระ
คริสต ์

“และเม่ือพระองคท์อดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขา ดว้ยเขาถูกรังควานและไร้ท่ีพึ่ง
ดุจฝงูแกะไม่มีผูเ้ล้ียงแลว้พระองคต์รัสกบัพวกสาวกของพระองค ์ วา่ “ขา้วท่ีตอ้งเก่ียวนั้นมีมากนกัหนา 
แต่คนงานยงันอ้ยอยู ่ เหตุนั้นพวกท่านจงออ้นวอนพระองคผ์ูท้รงเป็นเจา้ของนา ให้ส่งคนมาเก็บเก่ียว
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พืชผลของพระองค”์ (มทัธิว 9:36-38) เราไม่ไดท้  าบญัชีอะไรจากพระธรรมขอ้น้ี แต่อธิษฐานอยา่ง
ธรรมดา ๆ วา่ ขอใหพ้ระเจา้ส่งคนงานมาช่วยเหลืองานของเรา บางทีขา้พเจา้ก็เพิ่มวา่ 3 ใน 5 ของสมาชิก
ในกลุ่มปัจจุบนัก าลงัรับใชป้ระจ า โดยเป็นมิชชัน่นารีในประเทศอาร์เยนตินา อินโดนีเซียและเลบานอน 

ถา้สมาชิกในกลุ่มของท่านมีความกระหายอยา่งยิง่ท่ีจะเรียนพระค าของพระเจา้ ท่านอาจ
ก าหนดใหมี้การท่องจ าขอ้พระธรรมดว้ย จงตดัสินใจวา่สัปดาห์หน่ึง ๆ  ท่านจะท่องจ าขอ้พระธรรมสัก
เท่าใด และจงใชเ้วลาประมาณ 5 นาที ทดสอบซ่ึงกนัและกนัวา่แต่ละคนท่องจ าไดม้ากนอ้ยเพียงใด หรือ
อาจแบ่งออกเป็น 3 พวก ต่างคนต่างบอกขอ้พระธรรมท่ีตนท่องจ าไวใ้ห้แก่กนัและกนัวา่เป็นขอ้ใด เสร็จ
แลว้ก็ท่องจ าแข่งกนัวา่ใครจะท่องไดส้มบูรณ์ท่ีสุด 

เวลาส่วนตัว 

ส่วนท่ีสองของรายการของท่าน ในอนัท่ีจะรักษาผูท่ี้มีความร้อนรนให้เจริญกา้วหนา้เป็นผูใ้หญ่
ฝ่ายจิตวญิญาณ คลา้ยคลึงประการแรก แต่เขม้งวดเฉพาะเจาะจงกวา่ 

หลงัจากท่ีท่านไดต้ั้งกลุ่มศึกษา มาเป็นเวลาสองถึงสามเดือนแลว้ จะปรากฏชดัแก่ท่านวา่ 
สมาชิกคนหน่ึงหรือสองคนในกลุ่มก าลงัเจริญข้ึนอยา่งรวดเร็วและแสดงใหเ้ห็นถึงความกระหายดา้นจิต
วญิญาณมากกวา่คนอ่ืน ๆ บุคคลเหล่าน้ีแหละ คือบุคคลท่ีท่านรอคอยอยู ่ พระเจา้ก าลงัทรงเตรียมเขา
เหล่านั้นไวเ้พื่อใชใ้นงานท่ียิง่ใหญ่ในอาณาจกัรของพระองค ์ จงไปหาบุคคลนั้นเป็นการส่วนตวั และ
ถามเขาวา่ เขาประสงคจ์ะพบกบัท่านเป็นการส่วนตวั (สองต่อสอง) เพื่อรับการอบรมเป็นพิเศษหรือไม่ 
จงอธิบายวา่ท่านอยากจะนดัไปรับประทานอาหารกลางวนัดว้ยกนักบัเขา เพื่อจะอธิบายความคิดของ
ท่านไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

พระเจา้ไดต้รัสแก่จิตใจของขา้พเจา้เองเก่ียวกบัความเป็นผูน้ าในแง่น้ี “ถา้เจา้ทุ่มแทชีวิตของเจา้
แก่คนหิว และใหผู้ถู้กข่มใจไดอ่ิ้มใจ แลว้ความสวา่งจะโผล่ข้ึนแก่เจา้ในความมืด” (อิสยาห์ 58:10) เม่ือ
ขา้พเจา้สังเกตเป็นผูใ้ดมีความกระหายเป็นพิเศษท่ีจะเรียนรู้พระวจนะของพระเจา้ และเจริญข้ึนใน
พระคุณ ขา้พเจา้จะตอ้งเตม็ใจท่ีจะแบ่งปันชีวิตของขา้พเจา้กบัเขา และถ่ายทอดส่ิงต่าง ๆ ท่ีพระเจา้ได้
ทรงสอนขา้พเจา้ใหแ้ก่เขา 

อคัรสาวกเปาโลไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ีไวเ้ช่นกนัวา่ “ท่านทั้งหลายเป็นพยานฝ่ายเราและพระเจา้ก็
ทรงเป็นพยานดว้ย วา่เราไดป้ระพฤติตวับริสุทธ์ิ เท่ียงธรรม และปราศจากขอ้ต าหนิในหมู่พวกท่านท่ี
เช่ือ ดงัท่ีท่านรู้แลว้วา่ เราไดเ้ตือนสติหนุนใจและก าชบัท่านทุกคนดงับิดากระท าต่อบุตร” (1 เธสะโลนิ
กา 2:10-11) 
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ขอใหส้ังเกตวลีท่ีวา่ “ดุจดงับิดากบับุตรของตน” บิดาอบรมบุตรของตนอยา่งไร? แต่ละคนก็มี
วธีิการอบรมแตกต่างกนัไป บุตรสาววยั 23 ปี ของขา้พเจา้มีความสนใจและความตอ้งการแตกต่างจาก
บุตรชายวยั 17 ปี ของขา้พเจา้อยา่งส้ินเชิง ขา้พเจา้ตอ้งตั้งเวลาไวส้ าหรับแต่ละคนเพื่ออภิปรายเก่ียวกบั
ส่ิงต่าง ๆ ในชีวติท่ีเขาก าลงัเผชิญอยูข่ณะน้ี 

ความคิดท่ีวา่ผูน้ าควรจะใชเ้วลาอยูร่่วมกบัสมาชิกคนส าคญัเป็นการส่วนตวันั้น เป็นความคิดท่ี
เก่าแก่พอ ๆ กบัความคิดเร่ืองการเป็นผูน้ า โมเสสอธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ประทานคน ๆ หน่ึงท่ีจะมาเป็น
ผูสื้บต าแหน่งแทนเขา “โมเสสกราบทูลพระเจา้วา่ “ขอพระเยโฮวาห์พระเจา้แห่งจิตวิญญาณทั้งปวงทรง
แต่งตั้งชายผูห้น่ึงไวเ้หนือชุมนุมชนน้ี ผูซ่ึ้งจะเขา้นอกออกในต่อหนา้เขา ผูซ่ึ้งจะน าเขาเขา้ออก เพื่อวา่
ชุมนุมชนของพระเจา้จะมิไดเ้หมือนกบัฝงูแกะท่ีไม่มีผูเ้ล้ียง” (กนัดารวถีิ 27:15-17) 

ต่อมาพระเจา้ทรงสั่งโมเสสวา่ “แต่เจา้จงก าชบัโยชูวา จงสนบัสนุนและชูใจของเขาให้เขม้แขง็ 
เพราะเขาจะตอ้งน าหนา้ชนชาติน้ีขา้มไป และจะใหเ้ขาทั้งหลายเขา้ถือกรรมสิทธ์ิในแผน่ดินท่ีเจา้แลเห็น
นั้น” (เฉลยธรรมบญัญติั 3:28) ขอใหส้ังเกตวา่พระเจา้ก าหนดใหโ้มเสสรับภาระในเร่ือง “สั่ง” “เลา้โลม” 
และ “หนุนใจ” โยชูวา น่ีเป็นงานรับใชแ้บบท่ีอาจจะเรียกจากคนถึงคน หรือ ตวัต่อตวั 

ถา้คุณจะเปรียบเทียบค าสั่งของพระเจา้ต่อโมเสสขอ้น้ี กบัพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 2:11 
(เตือนสติ หนุนใจ และก าชบั)และ 1 โครินธ์ 14:3 (จ าเริญข้ึน เตือนสติ และใหเ้กิดความสุข) จะเห็นวา่มี
รูปแบบท่ีน่าสนใจแฝงอยูซ่ึ่งท าใหเ้ราไดรั้บการช้ีน าอยา่งมากในการท่ีจะปฏิบติัต่อบุคคลซ่ึงเราจะไปพบ
เป็นการส่วนตวั ขา้พเจา้พยายามรวบรวมเขา้ดว้ยกนัและปรากฏวา่ได ้4 ประการคือ 

1. การท าให้เจริญขึน้ จงแบ่งปันส่ิงต่าง ๆ กบัเขาซ่ึงจะสร้างเสริมเขาให้เจริญข้ึนในความ
เช่ือ จงใหเ้วลาแห่งการอบรมของท่านมีส่ิงท่ีสร้างเสริมอยูด่ว้ยสักส่ิงหน่ึง เช่น การสร้างเสริมความ
เขม้แขง็ของเขา หรือหนุนใจเขาใหพ้ฒันาความสามารถพิเศษและของประทานของเขา 

2. เตือนสติ บางคร้ังบางคราวจ าเป็นท่ีจะตอ้งช้ีใหเ้ห็นจุดบกพร่องต่าง ๆ ในชีวติมนุษย ์ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการกลบัมาสู่แนวทางอนัชอบธรรมดว้ยพระวจนะของพระเจา้ 

3. หนุนใจ จงช่วยเขาในส่ิงท่ีเขาติดขดั จงหนุนใจเม่ือเขาทอ้แทใ้จ จงช่วยแกปั้ญหาใหเ้ขา 
4. ก าชับ  จงมอบโครงการพิเศษใหเ้ขาท า ซ่ึงจะช่วยใหเ้ขาไดพ้บกบัความจ าเป็น

บางอยา่งในชีวติ หรือเสริมสร้างความสามารถพิเศษและความสามารถทัว่ไปของเขา จงเร่ิมตน้ให้ตวั
ท่านคุน้เคยกบัหนงัสือค าสอนของคริสเตียน ซ่ึงท่านสามารถใหเ้ขาอ่านและอภิปรายกบัท่านในโอกาส
ต่อไป 
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ในการท่ีเขาอยูก่บัท่านในช่วงเวลาพิเศษเหล่าน้ี ชีวติของเขาจะไดรั้บอิทธิพลจากชีวติของท่าน 
แต่จะมีส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนกล่าวคือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มจะสังเกตเห็นความเจริญเติบโตของเขา เห็นการ
เสียสละมากข้ึน และหมัน่ขวนขวายท่ีจะอ่านและศึกษาพระคมัภีร์มากข้ึน ส่ิงน้ีจะกระตุน้ใหมี้ผูท่ี้หิว
กระหายในกลุ่มอยากจะมีประสบการณ์เช่นเดียวกบัเขา 

หลายปีต่อมาแลว้ ขา้พเจา้เคยรับผดิชอบในการเป็นผูน้ ากลุ่มเยาวชนศึกษาพระคมัภีร์ท่ี
คริสตจกัรในตอนเยน็วนัอาทิตยข์า้พเจา้เร่ิมตน้ดว้ยการให้หลกัเก่ียวกบัการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวญิญาณ 
และการเป็นผูใ้หญ่ในชีวติคริสเตียน 

สองเดือนผา่นไป ชายหนุ่มคนหน่ึงช่ือ เจอร่ี ไดป้ลูกฝังความหิวกระหายในหลายส่ิงหลายอยา่ง
ของพระเจา้เพิ่มข้ึนอยา่งแทจ้ริง เขาจะเรียกขา้พเจา้ไปคุยดว้ยเป็นคร้ังคราว และถามปัญหาต่าง ๆ ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นจิตใจท่ีมีความอ่อนนอ้มต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นอยา่งมาก 

ขา้พเจา้เสนอแนะวา่ขา้พเจา้กบัเขาควรจะร่วมประชุมอธิษฐานและศึกษาพระคมัภีร์ในวนั
อาทิตยต์อนเชา้ก่อนการเรียนรววีารศึกษา เขามีงานบางอยา่งท่ีจะตอ้งท าใหเ้สร็จภายใน 8.30 น. ในเชา้
วนันั้น ดงันั้นเม่ือเราพบกนั ขา้พเจา้จึงเร่ิมศึกษาพระคมัภีร์เป็นการส่วนตวัและท่องจ าขอ้พระธรรม และ
เขาเร่ิมมีเวลาท่ีจะสงบใจอธิษฐานต่อพระเจา้เป็นส่วนตวั 

เจอร่ีเจริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว ในไม่ชา้คนอ่ืน ๆ ในชั้นก็สังเกตเห็น และเร่ิมสอบถามวา่
ท าไมชีวติเจอร่ีจึงมีความเจริญเติบโตรวดเร็วถึงปานนั้น เม่ือขา้พเจา้อธิบายใหเ้ขาทราบ คนอ่ืนต่างแสดง
ความจ านงท่ีจะกระท าเช่นนั้นดว้ย ในไม่ชา้เราก็มีคนหนุ่ม ๆ ท่ีเขม้แขง็ ซ่ึงก าลงัส าแดงใหเ้ห็นถึง
ลกัษณะของการเป็นสาวกท่ีแทจ้ริงอีกหลายคน 

เจอร่ีเร่ิมช่วยเหลือเด็กหนุ่มคนอ่ืน และในไม่ชา้ “กระบวนการแตกตวั” ก็เกิดข้ึนตลอดทั้งกลุ่ม 
ความคิดเช่นน้ีปรากฏอยูใ่น “จงมอบค าสอนเหล่านั้นซ่ึงท่านไดย้อนจากขา้พเจา้ต่อหนา้พยานหลายคน
ไวก้บัคนท่ีซ่ือสัตยท่ี์สามารถสอนคนอ่ืนไดด้ว้ย” (2 ทิโมธี 2:2) อคัรสาวกเปาโลสั่งทิโมเธียวใหส้อนคน
ท่ีซ่ือสัตยท่ี์สามารถสอนคนอ่ืนต่อไป 

เม่ือขา้พเจา้เพิ่งพบกบัชายหนุ่มคนหน่ึง เพื่อจะอบรมกนัในการด าเนินชีวิตอยา่งชอบธรรม และ
เป็นพยานอยา่งเกิดผลท่านคิดวา่ขา้พเจา้จะมีความพึงพอใจหรือไม่หาเขามาหาขา้พเจา้และบอกแก่
ขา้พเจา้วา่ เขาไดน้ าบางคนมาหาพระคริสต ์

ไม่เลย ขา้พเจา้ยอ่มมีความดีใจแต่ยงัไม่พึงพอใจ ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการให้เขาเพียงแต่สามารถน า
คนบางคนมาเช่ือพระเยซูคริสตแ์ต่ตอ้งการให้เขาสามารถสอนคนเหล่านั้นใหเ้จริญเติบโตข้ึนตามหลกั
ของพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดด้ว้ย 
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เม่ือเขาเร่ิมตน้ท าเช่นนั้นขา้พเจา้พึงพอใจหรือ? 
เปล่าเลย ขา้พเจา้ดีใจแต่ยงัไม่พึงพอใจ ขา้พเจา้ตอ้งการใหเ้ขาสนิทสนมกบัคนท่ีเขาพามาเช่ือ 

จนกระทัง่คน ๆ นั้นสามารถใหพ้ระเจา้ใชเ้ป็นผูน้ าคนอ่ืนมาหาพระองคไ์ด ้
คราวนีข้้าพเจ้าพอใจแล้วใช่ไหม? 
ไม่ใช่ ขา้พเจา้ยงัตอ้งการใหค้น ๆ นั้นสามารถชวนคนใหม่ไดเ้ช่นเดียวกนัดว้ย 
คราวน้ีขา้พเจา้พอแลว้ใช่ไหม? ใช่ เพราะวา่นัน่จะเป็นหลกัฐานอยา่งชดัเจนแก่ขา้พเจา้วา่ ชาย

คนท่ีขา้พเจา้ช่วยเหลือในตอนแรกเร่ิมนั้น ไดซ้าบซ้ึงในค าสอนเตม็เป่ียม 
ขา้พเจา้อยากจะขอยกตวัอยา่งใหเ้ห็น สมมุติวา่ขา้พเจา้ช่วยวเิชียร ในชีวติคริสเตียนของเขา และ

วนัหน่ึงเขาน าเอนกมาเช่ือพระคริสต ์ บดัน้ีขา้พเจา้ก็รู้วา่ วเิชียรเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในชีวติคริสเตียน
ถึงขั้นสามารถน าผูอ่ื้นมาเช่ือพระคริสตไ์ดแ้ลว้แต่ขา้พเจา้ยงัคงไม่รู้วา่เขารู้วธีิติดตามผลในอนัท่ีจะช่วย
ใหเ้อนกเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่หรือไม่ 

ตราบใดท่ีเอนกยงัไม่เร่ิมเป็นผูใ้หญ่และสามารถน าบางคนมาเช่ือพระคริสต ์ ตราบนั้นขา้พเจา้ก็
ยงัไม่แน่ใจวา่วเิชียรรู้วธีิท่ีจะอบรมเอนกให้เป็นผูน้ าคนอ่ืนมาเช่ือพระคริสต ์ และรู้วธีิติดตามผลในอนัท่ี
จะช่วยใหเ้อนกเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่หรือไม่ เม่ือเอนกมาหาวเิชียรและกล่าววา่ “ผมไดน้ าคนหน่ึงมา
เช่ือพระคริสต”์ นัน่แหละ ขา้พเจา้จึงรู้วา่การท่ีขา้พเจา้อบรมสั่งสอนวเิชียรไปนั้นไดผ้ล 

ในกรณีเช่นน้ีก็คือ ขา้พเจา้เลอรอยสอนวเิชียร วเิชียรสอนเอนก เอนกสอนววิฒัน์ ดงันั้นถา้
ขา้พเจา้ยงัไม่ไดเ้ห็นววิฒัน์ขา้พเจา้ก็ไม่แน่ใจวา่ขา้พเจา้อบรมสั่งสอนวเิชียรไดผ้ลอยา่งสมบูรณ์หรือไม่ 
ถา้ท่านสามารถจบัความคิดน้ีได ้ จะท าใหค้วามเป็นผูน้ าของท่านเกิดผลและไดป้ระสบการณ์อยา่งมาก 
เกินความนึกฝันของท่าน ขอใหไ้ตร่ตรองพระธรรม 2 ทิโมธี 2:2 สักพกัหน่ึงและทูลขอใหพ้ระเจา้จง
เพิ่มพนูชีวติของท่าน 
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บทที ่12 ศิลปการพูด 

ศิลปะการพดูเป็นส่วนส าคญัประการหน่ึงของการเป็นผูน้ าผูน้  าจะตอ้งอยูต่่อหนา้สมาชิกบ่อย ๆ 
เขาอาจจะตอ้งประกาศเร่ืองต่าง ๆ ใหส้มาชิกทราบ ตอ้งสอนบทเรียน แนะน าผูเ้ทศนาหรือกล่าวถอ้ยค า
สั้น ๆ ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีกล่าวมาน้ีหรือเร่ืองอ่ืน ๆ เขาจะตอ้งพยายามท าใหผู้ฟั้งเขา้ใจ 

ท่านจะเตรียมตวัใหพ้ร้อมไดอ้ยา่งไร? ท่านจะรวบรวมความคิดอะไรบา้งท่ีจะท าใหผู้ฟั้งเกิด
ความประทบัใจ มีกฎเกณฑอ์ะไรบา้งควรจะท าตาม ซ่ึงจะช่วยท่านบรรลุวตัถุประสงคข์องท่าน? ขา้พเจา้
ใคร่ขอเร่ิมตน้ดว้ยการแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตวัสักอยา่งหน่ึง 

ขา้พเจา้กบัภรรยาก าลงัเดินไปตามถนนในเมืองเล็ก ๆ ในตอนเชา้วนัอาทิตยเ์ม่ือประมาณ 20 ปี 
มาแลว้ ขา้พเจา้ท างานกบัทางกการรถไฟ  ซ่ึงน าขา้พเจา้จากบา้นไปยงัเมืองต่าง ๆ ตามเส้นทางนั้นอยู่
บ่อย ๆ และภรรยาของขา้พเจา้ไดม้าร่วมพกัผอ่นสุดสัปดาห์กบัขา้พเจา้ เราไปถึงสุดปลายทางโดยไม่ได้
ท าอะไร และขณะท่ีเราเดินไปตามถนนนั้น เราไดย้นิเสียงระฆงัของโบสถด์งัข้ึน 

ขา้พเจา้พดูอยา่งติดตลกวา่ “ไปโบสถก์นัเถอะ” 
เธอรู้สึกแปลกใจเล็กนอ้ย และกล่าววา่ “ไปท าไม?” 
“ไม่รู้ซี” ขา้พเจา้ตอบ “คนเป็นจ านวนมากเขาไปโบสถก์นัและเราไม่มีอะไรท าจนกวา่จะถึง

เวลาอาหารกลางวนั” 
“ตกลง” ขา้พเจา้ตอบ “จะไปท่ีไหนล่ะ?” 
“ท่ีไหนก็ได ้ท่ีโน่นเป็นไง?” ขา้พเจา้ช้ีมือไปท่ีโบสถฝ่ั์งตรงขา้ม 
ดงันั้นเราจึงเขา้ไปและนัง่ลง เป็นธรรมดาเรารู้สึกต่ืนสถานท่ีเล็กนอ้ย แต่เราก็คอยดูวา่จะมีอะไร

เกิดข้ึน เราเขา้มาท่ีน่ีก็เพื่อหาความแปลกใหม่ใหก้บัชีวติ เม่ือพิธีเทศน์เร่ิมตามมา เราทั้งสองกลบัรู้สึก
สนใจอยา่งจริงจงั ขา้พเจา้ไม่ไดส้นใจเร่ืองท่ีเขาพูด (แมภ้ายหลงัเรารู้วา่เขาไดเ้ทศนาพระกิตติคุณ) แต่ส่ิง
ท่ีดึงดูดความสนใจเราคือ ลีลาเทศนาของเขา มีขอ้เด่นอยู ่2 ประการ เขาสามารถบอกผูฟั้งไดว้า่ เขาก าลงั
พดูเก่ียวกบัอะไร และเร่ืองท่ีเขาเทศน์นั้นมีความมุ่งหมายอยา่งไร 

ก่อนหนา้นั้นเราเคยไปโบสถ ์ และเคยไดฟั้งนกัเทศน์คนอ่ืน ๆ เทศนามาบา้งแลว้ แต่เพิ่งจะพบ
นกัเทศน์ผูน้ี้เป็นคนแรกท่ีมีคุณสมบติัทั้ง 2 ประการดงักล่าว นกัเทศน์บางคนท่ีขา้พเจา้เคยฟังดูเหมือนวา่
จะรู้เร่ืองท่ีเขาก าลงัเทศนา แต่เขาไม่ไดพ้ดูช้ีชดัลงไปวา่อะไรผดิอะไรถูก คือดูเหมือนเขาจะไม่ไดแ้สดง
วา่เร่ืองท่ีเขาเทศน์นั้นมีความมุ่งหมายประการใด นกัเทศน์บางคนก็แสดงความมุ่งหมาย แต่ดูเหมือนเขา
จะไม่รู้วา่เขาก าลงัเทศน์เก่ียวกบัเร่ืองอะไร 
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ส่ิงทีจ่ าเป็นในการพูด 

ตลอดเวลาหลายปีท่ีขา้พเจา้ไดฟั้งค าเทศนามา ขา้พเจา้ยิง่เห็นวา่คุณสมบติัทั้งสองประการ
ดงักล่าวเป็นส่ิงส าคญัยิง่ในการพดู 

ประการแรก รู้หวัขอ้เร่ืองท่ีท่านจะพดู ในอนัท่ีจะท าใหผู้ฟั้งเกิดความศรัทธาในตวัท่าน 
ท่านจะตอ้งศึกษาและตระเตรียมเร่ืองท่ีจะพดูอยา่งละเอียดรอบคอบ จงท าการบา้นของท่าน หากผูฟั้ง
ตระหนกัแน่วา่ท่านมีความรู้ซ้ึงในเร่ืองท่ีท่านพดู และการพดูคร้ังน้ีเป็นการแบ่งปันความรู้ของท่าน
บางส่วนเท่านั้น ผูฟั้งจะเกิดความศรัทธาและเช่ือมัน่ในตวัท่าน 

ประการท่ีสอง พดูตามท่ีท่านมุ่งหมาย โดยปกติประการแรกจะน าไปสู่ประการท่ีสอง ท่าน
จะตอ้งมีความมัน่ใจก่อน ผูอ่ื้นจึงจะเกิดความมัน่ใจตามได ้ น่ีคือส่ิงหน่ึงท่ีท าใหพ้ระราชกิจของพระเยซู
คริสตมี์ช่ือเสียงโดดเด่น มีผูก้ล่าววา่พระองคต์รัส “ดุจผูมี้อาชญา หาเหมือนพวกอาลกัษณ์ของเขาไม่” 
(มทัธิว 7:29) พวกอาลกัษณ์เป็นเหมือนเด็กนกัเรียนท่องจ าบทเรียน พระเยซูพดูดว้ยอ านาจอาชญา 
และเฉียนขาดซ่ึงท าใหผู้ฟั้งตะลึงงนั 

เหตุการณ์อ่ืนในพระคริสตธรรมใหม่ พิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความจริงดงักล่าวน้ี อคัรสาวกเปาโลกบั
บาระนาบา ขณะรับใชพ้ระเจา้ท่ีเมืองอีโคนีอมั “ท่ีเมืองอีโคนีอมัก็เช่นเดียวกนั คือเปาโลกบับารบาบสั
ไดเ้ขา้ไปในธรรมศาลาของพวกยวิ กล่าวสั่งสอนเป็นท่ีจบัใจจนพวกยวิและชนชาติกรีกเป็นอนัมากได้
เช่ือถือ” (กิจการ 14:1) มีขอ้น่าสังเกตวา่พระคมัภีร์ฉบบัแปลใหม่หลายฉบบัแปลค าวา่ “เป็นท่ีจบัใจ” ต่าง 
ๆ กนั อยา่งเช่นบางฉบบัแปลวา่ “เขาทั้งสองพดูอยา่งมีผลมาก” บางฉบบัวา่ “เขาพดูอยา่งเฉียบขาด” บาง
ฉบบัก็วา่ “และพดูดีมาก” บางฉบบัวา่ “และพดูดว้ยอ านาจ” 

ขอใหไ้ตร่ตรองค าเหล่านั้นใหดี้ ความจริง ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้พระธรรมขอ้น้ีมาแลว้หลายคร้ัง 
ก่อนท่ีจะสังเกตเห็นค าวา่ “เป็นท่ี” และเป็นท่ีจบัใจ! ไม่ใช่เพียงถอ้ยค าท่ีเขากล่าว แต่เป็นวธีิการหรือลีลา
การพดูของเขาดว้ย  

บทเรียนน้ีกระจ่างชดั พระวญิญาณบริสุทธ์ิก าลงัทรงช้ีใหเ้ราเห็นวา่ลีลาท่าทางท่ีเราแสดงออก
เพื่อประกอบการพดูนั้นเป็นส่ิงจ าเป็น ผูท่ี้ไม่รู้จกัศิลปการพดู จะพดูดว้ยน ้าเสียงท่ีราบเรียบเสมอกนั
หมด ซ่ึงในไม่ชา้ผูฟั้งก็รู้สึกง่วงนอน แต่ผูน้ าคนท่ีอยูใ่นโบสถแ์ห่งท่ีขา้พเจา้เคยไปเม่ือ 20 ปีก่อนนั้น
ไม่ไดท้  าใหข้า้พเจา้เกิดความรู้สึกง่วงนอนแต่ประการใด เขาดึงดูดความสนใจของขา้พเจา้อยูเ่สมอ เขารู้
วา่ก าลงัพดูถึงเร่ืองอะไร และแสดงใหรู้้วา่เร่ืองท่ีเขาพดูนั้นมีความมุ่งหมายอยา่งไร 
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เนือ้หาสาระ 

เอาละ ท่านบอกวา่ขา้พเจา้มีความมัน่ใจ แต่ขา้พเจา้จะจดัเน้ือหาสาระท่ีขา้พเจา้จะพดูอยา่งไรจึง
จะท าใหผู้ฟั้งเกิดความสนใจ และเกิดประโยชน์สมดงัความมุ่งหมายของขา้พเจา้? เม่ือขา้พเจา้ไดฟั้ง
นกัเทศน์ ซ่ึงเทศนาอยา่งจบัใจ ขา้พเจา้ไดรั้บความรู้ 2 ประการ 

ประการแรก เทศนาพระค าของพระเจา้ ท่ีกล่าวน้ีมิไดห้มายความวา่ท่านเทศน์โดยใชพ้ระ
คริสตธรรมคมัภีร์เป็นส่วนประกอบค าเทศน์ของท่านเท่านั้น จะตอ้งมากกวา่นั้น ค าเทศนาของท่าน
จะตอ้งอาศยัพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นบรรทดัฐาน เพราะจะท าใหค้  าเทศนาของท่านมีรสชาด น่าฟัง 
และมีอ านาจ พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงใชพ้ระแสง (ดู เอเฟซสั 6:17) ของพระองคท่ิ์มแทงจิตส านึกและ
จิตใจของเรา “เพราะวา่พระวจนะของพระเจา้นั้นไม่ตาย และทรงพลานุภาพอยูเ่สมอ คมยิง่กวา่ดาบสอง
คมใด ๆ แทงทะลุกระทัง่จิตและวญิญาณ ตลอดขอ้กระดูกและไขในกระดูกและสามารถวนิิจฉยั
ความคิดและความมุ่งหมายในใจดว้ย” (ฮีบรู 4:12) 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงใชพ้ระค าท าลายก าแพงท่ีขวางกั้นความศรัทธาและการเช่ือฟัง “พระ
เจา้ตรัสวา่ ถอ้ยค าของเราไม่เหมือนไฟหรือ หรือเหมือนคน้ท่ีทุบหินใหแ้ตกเป็นช้ิน ๆ” (เยเรมีห์ 23:29) 
เหตุฉะนั้นจงมีความมัน่ใจท่ีจะปรุงรสชาดค าเทศน์ของท่านดว้ยพระค าของพระเจา้ 

ท่านเรียนรู้ความส าคญัประการท่ีสองของการพดูไดจ้ากพระชนมชี์พของพระเยซู การเล่าเร่ืองก็
ดี การใชอุ้ทาหรณ์เปรียบเทียบก็ดี พระเยซูทรงเป็นนกัเล่าเร่ืองชั้นเอก 

“ไม่มีใครพดูเหมือนชายผูน้ี้” 
“จงมองดู ผูห้วา่นพืชก าลงัตั้งหนา้ตั้งตาหวา่น” 
“หญิงคนหน่ึงมีเงินเหรียญอยูอ่นัหน่ึง” 
“ชายคนหน่ึงมีลูกชายสองคน” 
“แผน่ดินของพระเจา้เปรียบเสมือน...” 
จงใชค้  าอุปมาหรือเล่าเร่ืองเพื่อช่วยใหผู้ฟั้งของท่านเขา้ใจถึงจุดท่ีท่านก าลงัจะเนน้และขอ้พระ

ธรรมท่ีท่านก าลงัใช ้ขา้พเจา้ใคร่ขอยกตวัอยา่งสักเร่ืองหน่ึง 
เม่ือไม่นานมาน้ี ขา้พเจา้ไดรั้บเชิญใหไ้ปเทศนาเร่ืองวธีิน าพระวจนะของพระเจา้มาใชใ้นชีวติ

ของเรา จุดหน่ึงท่ีขา้พเจา้เนน้ คือเราจะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะใคร่ควรญหรือภาวนา พระวจนะของพระเจา้ 
“แหม ขา้พระองครั์กพระธรรมของพระองคจ์ริง ๆ เป็นค าภาวนาของขา้พระองคว์นัยงัค ่า” (เพลงสดุดี 
119:97) ขา้พเจา้อธิบายโดยเร่ืองดงัน้ี 
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หากท่านมาท่ีบา้นของเราในตอนเยน็ เราจะคุยกบัท่านสักครู่หน่ึง จากนั้น ขา้พเจา้อาจจะถามวา่
อยากจะชมส่วนอ่ืน ๆ ของบา้นไหม เม่ือท่านเร่ิมลงไปดูชั้นล่าง ขา้พเจา้อาจจะไม่ยอมเปิดไฟ และใช้
เทียนเล่มเล็ก ๆ ส่องใหท้่านดู ท่านจะไปห้องนั้นห้องน้ีและเพง่ดูท่ามกลางความมืดมน และในไม่ชา้
ท่านจะหวนกลบัข้ึนมาบนบา้นชั้นบนตามเดิม 

“ท่านเห็นอะไรบา้ง?” ขา้พเจา้จะถาม 
“ผมเห็นห้องหน่ึงมีโตะ๊ปิงปองอยูห่น่ึงตวั, หอ้งพกัผอ่น, หอ้งนอน และเห็นอีกห้องหน่ึงคลา้ย 

ๆ กบัถ ้าเล็ก ๆ ของสัตวห์รือหอ้งสมุดอะไรสักอยา่งหน่ึง” 
“ถูกตอ้ง” ขา้พเจา้จะตอบ “ห้องชั้นล่างก็มีเพียงแค่นั้นแหละ” 
คราวน้ีเราทั้งสองจะลงไปดว้ยกนัอีกคร้ังหน่ึง เปิดไปหมดทุกดวง นัง่พกัผอ่นใหส้บายและมอง

ไปรอบ ๆ หอ้งท่านจะไดเ้ห็นหอ้งนั้นจดัตกแต่งและประดบัประดาไวอ้ยา่งสวยงาม เป็นสัดส่วนอยา่งมี
ศิลป์ ค าถาม : ท่านเห็นหอ้งพกัผอ่นดว้ยเทียนเล่มเล็ก ๆ เล่มนั้นหรือ? ค าตอบ : ใช่ แต่ท่านเห็นตาม
สภาพท่ีเป็นจริงหรือเปล่า? เปล่าเลย ท่านเห็นจริงเม่ือเราเปิดไปทุกดวงแลว้นัง่ลง และใชเ้วลาพินิจ
พิจารณาความงดงามของห้องต่างหาก 

อุทาหรณ์เร่ืองน้ีแสดงใหเ้ห็นกบัความแตกต่างระหวา่งการอ่านพระค าของพระเจา้กบัการ
ใคร่ครวญหรือภาวนาพระค าของพระเจา้ บ่อยคร้ังการอ่านพระวจนะของพระเจา้อาจคลา้ยกบัการเดินดู
บา้นอยา่งรีบ ๆ ดว้ยเทียนเล่มเดียว ก็ไดแ้ค่ดูผา่น ๆ เท่านั้นไม่ไดเ้ห็นอะไรอยา่งลึกซ้ึง แต่ความมัง่คัง่ของ
พระวจนะของพระเจา้ คือความล ้าลึก ความสละสลวย ความมหศัจรรย ์และความสง่างาม จะปรากฏให้
เห็นไดก้็แต่เฉพาะเม่ือเราใชเ้วลาท่ีจะนัง่อยูก่บัพระวจนะของพระองค ์ ใคร่ครวญอยูใ่นสมองของเรา 
และขอใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเปิดเผยความล ้าลึกของพระวจนะนั้นใหเ้ราไดเ้ขา้ใจ 

จากท่ีกล่าวมา พอจะวางแบบอยา่งไดด้งัน้ี 
1. เนน้จุดส าคญั : ภาวนาพระค าของพระเจา้ 
2. เนน้พระวจนะของพระเจา้ : จากเพลงสรรเสริญ 119:97 
3. ยกอุทาหรณ์ : เร่ืองเทียนเล่มเดียว-เพื่อแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งการอ่านกบั

การ 
ภาวนา ถา้ท่านมีค าเทศนาท่ีตอ้งาการจะเนน้สามหรือส่ีจุด ท่านก็ใชว้ธีิการน้ี ซ่ึง 3 หรือ 4 คร้ัง 

หลงัจากท่ีท่านกล่าวค าน าแลว้ท่านก็เนน้จุดท่ีท่านตอ้งการไดเ้ลย ตวัอยา่ง 
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วธีิทีจ่ะท าให้ชีวติของเราเต็มเป่ียมไปด้วยพระวจนะของพระเจ้า 

1. ศึกษาพระค า 
ก.พระคมัภีร์-สุภาษิต 2:1-5,กิจการ 17:11 
ข. ยกอุทาหรณ์ – บุคคลผูเ้สาะแสวงหาขมุทรัพยจ์ะตอ้งขดุใหลึ้ก เพราะเขายอ่มจะไม่พบ 
วตัถุท่ีมีค่าเร่ียราดอยูต่ามพื้นดิน 
2. ท่องจ าพระคมัภีร์ 
ก. พระคมัภีร์ – โลโลสี 3:16, สุภาษิต 7:13, พระบญัญติั 6:6-7 
ข.อุทาหรณ์ – เชลยศึกชาวเวยีดนาม ผูซ่ึ้งจดจ าพระค าของพระเจา้สามารถใชพ้ระวจนะนั้น

หนุนใจตนเองใหส้ามารถสู้ทนต่อความทารุณของทหารเวียดนามเหนือ และช่วยเหลือคนอ่ืน ๆ ดว้ย 
3. ภาวนาพระค า 
ก.พระคมัภีร์ – เพลงสดุดี 119:97, เพลงสดุดี 1:2-3, โยชูวา 1:8 
ข.อุทาหรณ์- เร่ืองเทียนเล่มเดียวดงักล่าวมาแลว้ 
4. สรุป 
แสดงวธีิการจดจ าขอ้พระคมัภีร์ หรือวธีิศึกษาพระคมัภีร์ท่ีเขาสามารถใชด้ว้ยตนเองใน

ชีวติประจ าวนั 
ขอใหส้ังเกตวา่ตลอดทั้งเร่ืองมีพระวจนะของพระเจา้เป็นจุดศูนยก์ลาง เร่ืองเล่าหรืออุทาหรณ์

เป็นส่วนประกอบ เพื่อใหชี้วติชีวาเล็กนอ้ยเท่านั้นในตอนจบ เป็นเพียงการสาธิตให้เห็นถึงวธีิท่ีจะท า
บางส่ิงบางอยา่งเก่ียวกบัเร่ืองเร่ืองนั้น จงหมัน่ใชว้ธีิน้ีทุกคร้ังท่ีท่านเทศน์ นกัเทศน์หลายคนเทศนาได้
อยา่งดีและทา้ทายยิง่ และท าใหเ้ราปรารถนาท่ีจะปฏิบติัตามทุกอยา่ง แต่อนิจจานกัเทศน์เหล่านั้นไม่ได้
พดูอะไรเลยเก่ียวกบัวา่จะท าตามวธีินั้นไดอ้ยา่งไร ฉะนั้นผูน้ าจึงควรจะตอ้งรู้จกัวธีิสาธิตใหผู้ฟั้งเห็นถึง
วธีิท่ีจะ “น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งไร” เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเทศน์ 

เม่ือท่านใชเ้ล่าเร่ืองยกตวัอยา่งหรืออุทาหรณ์ จงแน่ใจวา่ท่านไดเ้ลือกเร่ืองท่ีผูฟั้งคุน้เคยสามารถ
เขา้ใจและเห็นจริงเห็นจงัตามได ้ ชาวนาอาจจะเห็นส่ิงต่าง ๆ แตกต่างจากคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ฉะนั้นเราจึงไม่ควรยดึอุทาหรณ์เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งตายตวั แต่ควรดดัแปลงให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 

อุทาหรณ์เร่ืองหน่ึงท่ีขา้พเจา้เคยใชใ้นสิงคโปร์เป็นบทเรียนอยา่งดี ท่ีไม่ควรจะท าตามคือ
ขา้พเจา้พยายามท่ีจะเนน้ประเด็นท่ีขา้พเจา้ตอ้งการ ดว้ยการเล่าเร่ืองเด็กหนุ่มสองคนในมลรัฐเนวาดา้ ซ่ึง
เกือบจะเสียชีวติเพราะอากาศหนาวจดัขณะข่ีจกัรยานฝ่าพายหิุมะ ผูฟั้งไม่เคยไดย้นิช่ือเนวาดา้ไม่เคยเห็น
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หิมะ และไม่สามารถจินตนาการไดว้า่คนท่ีตายเพราะความหนาวนั้นเป็นอยา่งไร ขา้พเจา้จึงตอ้งรีบ
เปล่ียนไปพดูเร่ืองเด็กหนุ่มชาวฮีบรู 3 คนในเตาหลอมท่ีไฟก าลงัลุกโพลงอยู ่ ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่สิงคโปร์
เป็นเมืองร้อน 

เอาชนะความประหม่า 

อุปสรรคส าคญัของการพดูท่ีจะตอ้งเอาชนะใหไ้ดคื้อ ความประหม่า ขา้พเจา้รู้ดีเพราะเคย
ประสบปัญหาเร่ืองน้ีมาแลว้ ความจริงแลว้ไม่วา่ขา้พเจา้จะเป็นพยานส่วนตวัหรือพดูในกลุ่ม ขา้พเจา้
พบวา่ล าคอของขา้พเจา้แหง้ผาก มือชุ่มไปดว้ยเหง่ือ ขา้พเจา้พยายามระงบัความประหม่า แต่ไม่ไดผ้ล 
ขอ้พระธรรมขอ้หน่ึงท่ีท าให้ขา้พเจา้สบายใจเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองน้ี คือ “แต่ในใจของท่าน จงเคารพนบั
ถือพระคริสตว์า่เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ จงเตรียมตวัไวใ้ห้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนท่ี
ถามท่านวา่ ท่านมีความหวงัใจเช่นน้ีดว้ยเหตุผลประการใด แต่จงตอบดว้ยใจสุภาพและดว้ยความนบั
ถือ” (1 เปโตร 3:15) 

ขอใหส้ังเกตเปโตรกล่าววา่ “ดว้ยใจสุภาพและดว้ยใจย  าเกรง” เหตุฉะนั้น ถา้ท่านรู้สึกตก
ประหม่า จงช่ืนชมยนิดีเถิด ท่านเป็นผูท่ี้ใชไ้ด ้ ถา้พระเจา้ทรงมีพระประสงคใ์หเ้ราวางโตโออ้วด และมี
ความรู้สึกวา่ เรามีคุณสมบติัท่ีดีในดา้นสติปัญญาและความเขม้แขง็ พระองคก์็คงจะไดต้รัสเช่นนั้นแลว้ 
เม่ือท่านเร่ิมรู้สึกวา่ทอ้งไส้ป่ันป่วน มือไมเ้ร่ิมสั่นเข่าชกักระตุกนิด ๆ และล าคอแหง้ผาก เม่ือนั้นท่านจง
คุกเข่าลงอธิษฐานต่อพระเจา้ทูลขอความเมตตากรุณาและความเขม้แขง็จากพระองค ์ และนัน่แหละเป็น
โอกาสท่ีพระองคจ์ะทรงใชเ้รา 

“แต่พระองคต์รัสกบัขา้พเจา้วา่ “การท่ีมีคุณของเราก็พอแก่เจา้แลว้ เพราะความอ่อนแอมีท่ีไหน
เดชของเราก็มีฤทธ์ิข้ึนเตม็ขนาดท่ีนัน่” เหตุฉะนั้นขา้พเจา้จึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของขา้พเจา้ 
เพื่อฤทธ์ิเดชของพระคริสตจ์ะไดอ้ยูใ่นขา้พเจา้เหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสตข์า้พเจา้จึงช่ืนใจใน
บรรดาความอ่อนแอของขา้พเจา้ ในการประทุษร้ายต่าง ๆ ในความยากล าบากในการถูกข่มเหง ในความ
อบัจน เพราะวา่ขา้พเจา้อ่อนแอเม่ือใดขา้พเจา้ก็จะแขง็แรงมากเม่ือนั้น” (2 โครินธ์ 12:9-10) 

บ่อยคร้ังท่ีขา้พเจา้ตอ้งพดูแก่ผูฟั้งท่ีไม่ค่อยเป็นมิตร บางคร้ังขา้พเจา้ไปพดูในวทิยาลยัตามใน
โรงเรียน หรือในการประชุมในสหพนัธ์นิสิตนกัศึกษา นกัศึกษาบางคนมาร่วมประชุมเพื่อจะพยายาม
หาทางจบัผดิขา้พเจา้ และบางคนก็โตแ้ยง้ปฏิเสธเร่ืองราวในพระกิตติคุณ ขา้พเจา้ไดค้วามรู้สองประการ
มาดว้ยความยากล าบาก เป็นความรู้ท่ีจะช่วยใหเ้ราสามารถเอาชนะความประหม่าได ้
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ประการแรก เม่ือท่านก าลงัพดูถึงเร่ืองท่ียดึหลกัพระวจนะของพระเจา้อยา่งเหนียวแน่นท่าน
ก็ไดเ้ปรียบ ซ่ึงควรจะท าให้ท่านมีความกลา้หาญอยา่งดานิเอล การไดเ้ปรียบท่ีวา่น้ีก็คือส่ิงท่ีท่านก าลงั
กล่าวนั้นเป็นความจริง ไม่วา่ผูฟั้งจะเช่ือหรือไม่ก็หาไม่เปล่ียนแปลงความจริงไม่แต่อยา่งใด ความจริงก็
ยงัคงเป็นความจริงอยูน่ัน่เอง พระเยซูตรัสวา่ “ค าของพระองคเ์ป็นความจริง” (ยอห์น 17:17) อคัรสาวก
เปาโลกล่าวถึง “ค าแห่งความจริงของกิตติคุณ (โคโลสี 1:5) ทุกส่ิงทุกอยา่งในโลกลว้นเป็นอนิจจงั
ทั้งนั้น แต่ยงัมีส่ิงหน่ึงท่ีเท่ียงแท ้ส่ิงนั้นคือพระวจนะของพระเจา้ “ท่านทั้งหลายไดบ้งัเกิดใหม่แลว้ ไม่ใช่
จากพนัธ์ุมตะแต่จากพนัธ์ุอมตะ คือดว้ยพระวจนะของพระเจา้อนัทรงมีชีวติและด ารงอยู ่ เพราะวา่ 
บรรดาเน้ือหนงัก็เป็นเสมือนตน้หญา้ และบรรดาศกัด์ิศรีของเขาก็เป็นเสมือนดอกหญา้ ตน้หญา้เห่ียว
แหง้ไป และดอกก็ร่วงโรยไป แต่พระวจนะของพระเจา้ย ัง่ยนือยูเ่ป็นนิตย ์พระวจนะนั้นคือข่าวประเสริฐ 
ท่ีไดป้ระกาศใหท้่านทั้งหลายทราบแลว้” (1 เปโตร 1:23-25) 

ประการท่ีสอง คือยิม้ ส่ือสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีสุดระหวา่งบุคคลสองคน คือการยิม้ ยิม้ช่วยใหท้่าน
หายประหม่า และท าใหผู้ฟั้งรู้สึกเป็นกนัเอง แต่ก็หาใช่จะท าไดง่้าย ๆ ไม่ เหมือนอยา่งท่ีขา้พเจา้ไดก้ล่าว
ไวแ้ลว้ ขา้พเจา้ไดค้วามรู้สึกน้ีมาดว้ยความยากล าบาก 

ระหวา่งท่ีลอร์น แซนน่ี, วอลท ์เฮนริชเซ่น, และขา้พเจา้เดินทางรับใชพ้ระเจา้อยูแ่ถบมหาสมุทร
แปซิฟิคแถบทวปีอเมริกาเหนือ เม่ือมาถึงมหาวทิยาลยัแห่งรัฐโอรีกอน ขา้พเจา้รู้สึกประหลาดใจท่ีได้
เห็นป้ายใหญ่มากอยูท่ี่หอประชุมมหาวทิยาลยัแห่งนั้นมีขอ้ความวา่ “เลอรอยก าลงัมาแลว้” ขา้พเจา้รู้สึก
ประหม่าข้ึนทนัที ขา้พเจา้เพิ่งจะทราบ เม่ือตอนท่ีเราประชุมกนัในคืนนั้นเองวา่ คนกลุ่มหน่ึงก าลงัรอ
คอยท่ีจะ “ถลกหนงั” ขา้พเจา้ เม่ือเลอรอยมาถึงพวกเขาก็นัง่คอยพร้อมอยูแ่ลว้ 

การประชุมจดัข้ึนในห้องเรียนใหญ่ มีบลัลงักส์ าหรับพดูอยา่งดี 1 ตวั เม่ือขา้พเจา้ไปถึงก็เกิด
ความรู้สึกประหม่าและหวัน่ใจ พิธีกรเร่ิมด าเนินการประชุมและเชิญขา้พเจา้ข้ึนไปปาฐกถาขา้พเจา้มองดู
ผูฟั้งซ่ึงนัง่หวัสลอนไปหมด ดงันั้นขา้พเจา้จึงเร่ิมตน้พดูดว้ยความเคร่งขรึม-ไม่ยิม้ และพดูอยา่งหนกั
แน่นชดัเจนขา้พเจา้รู้สึกแปลกใจมากท่ีเห็นผูฟั้งนัง่ฟังดว้ยความสนใจเป็นอยา่งมาก และเม่ือเราเปิด
โอกาสใหซ้กัถาม ผูฟั้งต่างก็ซกัถามดว้ยความสนใจอยา่งแทจ้ริง 

หลงัจากเลิกประชุมแลว้ พวกนกัศึกษาไดเ้ดินออกมาขา้งหนา้จบัมือกบัขา้พเจา้ และกล่าววา่ 
“สรรเสริญพระเจา้ อาจารยเ์ทศนาพระค าของพระเจา้ไดอ้ยา่งชดัเจนจริง ๆ ขอบคุณส าหรับการมาเยอืน
คร้ังน้ี” นบัเป็นคร้ังแรกท่ีขา้พเจา้นอนยิม้กร่ิมตลอดคืน 

ระหวา่งเดินทางกลบัท่ีพกั ลอร์นกล่าวแก่ขา้พเจา้วา่ “คุณควรจะยิม้บา้งสักเล็กนอ้ย มนัจะช่วย
ท าใหท่ี้ประชุมรู้สึกอบอุ่น” ขา้พเจา้รู้วา่เขาพดูถูก และไดรั้บบทเรียนอนัมีค่าอีกบทหน่ึง 
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องค์ประกอบทีส่ าคัญ 

การอธิษฐานเป็นองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นของการเตรียมเร่ืองท่ีจะพดูและการพดู จงอธิษฐาน
ก่อนท่ีท่านจะเตรียมเร่ืองและจงอธิษฐานก่อนท่ีท่านจะเร่ิมพดู จงอธิษฐานขอใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิ
โปรดประทานขอ้พระธรรมและอุทาหรณ์ท่ีเหมาะสมแก่ท่าน และขอใหพ้ระองคท์รงช่วยท่านให้
สามารถพดูดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์

น่ีก็เป็นบทเรียนอีกบทหน่ึงท่ีขา้พเจา้ไดรั้บมาดว้ยความยากล าบาก ในช่วงเวลา 2 ปี ระหวา่งอาย ุ
50-60 ปีนั้น ขา้พเจา้อยูใ่นทีมซ่ึงประกาศพระกิตติคุณแก่นิสิตนกัศึกษาชายหญิงท่ีมหาวทิยาลยัพิซ
เบอร์ก และสถาบนักาดโบไวซีคาเนก้ี เราจะเขา้ไปในตอนเยน็ ๆ วนัอาทิตยแ์ละท าการประกาศเผยแผ่
พระกิตติคุณพร้อมกบันดัหมาย และพดูคุยกบันกัศึกษาเหล่าน้ีเป็นการส่วนตวัในระหวา่งสัปดาห์ 

ส่ิงหน่ึงท่ีพวกเราเห็นพอ้งตอ้งกนัคือ อธิษฐานร่วมกนัก่อนการประชุมประกาศทุกคร้ัง ในตอน
นั้นเราก าลงัท างานร่วมกบัองคก์ารประกาศพระกิตติคุณแก่นิสิตนกัศึกษา (แคมพสัครูเสด) และบิลล ์
ไบร์ท แห่งองคก์ารแคมพสัครูเสดไดข้อร้องใหพ้วกเราใชเ้วลาในการอธิษฐานทูลต่อพระเจา้ใหม้าก
ก่อนท่ีเราจะไปประชุมประกาศทุกคร้ัง องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงท าใหพ้วกเราทุกคนตระหนกัถึงความ
จ าเป็นในการอธิษฐานก่อนไปประชุมและพวกเราก็อธิษฐานอยา่งสม ่าเสมอ พระเจา้ไดท้รงอวยพระพร
แก่เรา และในไม่ชา้เราก็ไดค้นท่ีกลบัใจใหม่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงก าลงัร่วมประชุมศึกษาพระคมัภีร์กบัเรา
อยูใ่นขณะน้ี บางคนก็ร่วมท างานในทีมประกาศของพวกเรา ทุกส่ิงทุกอยา่งไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจยิง่ 

ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ในเวลานั้นพวกเราเกิดพึงพอใจ หรือภาคภูมิใจ หรือมัน่ใจเกินไป หรืออะไร
ท านองน้ีและเร่ิมอธิษฐานนอ้ยลง! ผลก็ปรากฏใหเ้ห็นทนัตาในคืนวนัหน่ึง คืนนั้นขา้พเจา้มีงานยุง่มาก
และคนอ่ืน ๆ ในทีมประกาศก็มีงานตอ้งท าเช่นกนัดว้ยเหตุน้ีเราไดพ้บกนัท่ีหอพกันกัศึกษาซ่ึงเราจะตอ้ง
พดูเป็นพยานอยา่งรีบร้อน พวกเราคนหน่ึงอธิษฐานอยา่งเร่งรีบและเราต่างก็รีบไปประชุม 

ขา้พเจา้อาจบอกไดต้ั้งแต่วินาทีแรกท่ีเร่ิมประชุมเลยทีเดียววา่ การประชุมจะตอ้งลม้เหลวอยา่ง
แน่นอน ผูน้ าประชุมไม่สามารถจะควบคุมการประชุมได ้ ผูท่ี้เป็นพยานก็พดูจืดชืดกุกกกัเม่ือขา้พเจา้ยนื
ข้ึนพดู ก็ไม่ปรากฏวา่ขา้พเจา้พดูดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิเลยแมแ้ต่นอ้ย เป็นการพดูท่ี
แหง้แลง้ไม่มีรสชาด เม่ือเราปิดการประชุม ผูท่ี้มาร่วมประชุมก็ลาขา้พเจา้กลบับา้นไป 

เรามองดูกนัและกนัและรู้วา่เราจะตอ้งท าอะไร เราไปท่ีรถยนตข์องเราและใชเ้วลาอธิษฐานเป็น
เวลานาน สารภาพบาปของเราต่อพระเจา้ และขอใหพ้ระเจา้ทรงยกโทษใหแ้ก่เรา นบัแต่นั้นมาเราไม่เคย
ละเลยในการอธิษฐานก่อนการประชุมเลยสักคร้ังเดียว พระเจา้ทรงไดย้นิค าอธิษฐษนของเราและอวย
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พระพรพระวจนะของพระองคต่์อไป จากเหตุการณ์น้ีท าใหเ้ราไดรั้บบทเรียนซ่ึงเราไม่มีวนัท่ีจะลืมเลือน
ไปไดเ้ลย 

“มิใช่เราจะคิดถือวา่ส่ิงหน่ึงส่ิงใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่วา่ความสามารถของเรา
มาจากพระเจา้ ผูท้รงโปรดประทานใหเ้ราสามารถท่ีจะเป็นพนัธกรแห่งพนัธสัญญาใหม่ อนัมิใช่
ประมวลกฎ แต่เป็นมาโดยพระวญิญาณ ดว้ยวา่ประมวลกฎนั้นประหารให้ตาย แต่ส่วนพระวญิญาณ
ประทานชีวติ” (2 โครินธ์ 3:5-6) “ขา้พเจา้ผจญทุกส่ิงได ้โดยพระองคผ์ูท้รงเสริมก าลงัขา้พเจา้” (ฟีลิปปี 
4:13) 

__________________________ 
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ลกัษณะการเป็นผู้น าเป็นส่ิงทีส่ามารถพฒันาได้จริงหรือ? 

จะป้ันผู้น าขึน้มาได้อย่างไร? 

และใครเหมาะสมทีจ่ะเป็นผู้น า? 

ท าไมการเป็นผู้น าทีด่น้ัีนยากนักหรือ? 

ตอบ : ไม่ยาก! 

เราใคร่ขอบอกท่านด้วยใจจริงว่า “ท่านสามารถเป็นผู้น าได้” 

เพยีงแต่เรียนรู้เคลด็ลบัจากหนังสือเล่มนี.้ 


