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วุฒภิาวะในความเช่ือ 
โดย ศจ.อุดม ทรงกาญจน์ 

“เพราะเหตุน้ีเองท่านจงอุตส่าห์จนสุดก าลงัท่ีจะเอาคุณธรรมเพิ่มความเช่ือ....ฯลฯ” (2 เปโตร 
1:5-7) 

เราทุกคนยอ่มเคยไดย้นิ, ไดพ้ดู, ถึงการเพิ่มพนูคริสตจกัร การพฒันาผูน้ า และการจ าเริญเติบโต
กนัมามากแลว้ และเม่ือพดูถึงส่ิงเหล่าน้ี หลายคนมกัคิดถึงการขยายโบสถ ์ การเพิ่มจ านวนสมาชิก การ
ขยายกลุ่มเซลล ์ฯลฯ 

แต่ในบทความน้ีจะขอพดูถึงการเพิ่มพนู ความจ าเริญพฒันา หรือวุฒิภาวะ ในความเช่ือ ซ่ึง 
คริสตชนโดยทัว่ไปและโดยเฉพาะ “ผูน้ า” จะตอ้งมี 

เม่ือเราศึกษาเร่ืองความเช่ือในพระธรรมฮีบรู บท 11 เราจะพบวา่ ความเช่ือแท ้ ความเช่ือท่ีพระ
เจา้ทรงพอพระทยั ความเช่ือท่ีมีสิทธิสมบูรณ์ในการเขา้อาณาจกัรนิรันดร์ของพระเจา้นั้น มิใช่ค าพดูง่าย 
ๆ มิใช่เร่ืองธรรมดาอยา่งท่ีคนจ านวนมากเขา้ใจกนั, ถือกนั, หากแต่ “ความเช่ือ” ท่ีรอดไดน้ั้นเป็นเร่ืองท่ี
ตอ้งคิดใคร่ครวญดว้ยจิตดว้ยใจกนัอยา่งจริงจงัทีเดียว มิฉะนั้นจะเป็นเช่นค าตรัสของพระเยซูท่ีวา่ 

“รับทนัทีดว้ยความปรีดี...เลิกเสียในทนัทีทนัใด” (มทัธิว 13:20,21)  
เหตุน้ีจึงขอเสนอ “วฒิุภาวะในความเช่ือ” จากค าสอนของอคัรทูตเปโตร ในพระธรรม 2 เปโตร 

1:5-7 ท่ีสอนวา่ ความเช่ือนั้นจะตอ้งเพิ่มพูนเพิ่มเติม เจริญข้ึน ในธรรมประทานต่าง ๆ ใหเ้กิดข้ึนในชีวิต 
อนัมี “คุณธรรม” เป็นตน้ เพื่อ “ดงันั้นท่านทั้งหลายจะมีสิทธิสมบูรณ์ท่ีจะเขา้ในอาณาจกัรนิรันดร์ ของ
พระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระผูช่้วยใหร้อดของเรา” (2 เปโตร 1:11) 

“ถา้ท่านทั้งหลายเพียบพร้อมดว้ยของประทานเหล่าน้ีแลว้ ก็จะกระท าใหท้่านเกิดประโยชน์ 
และเกิดผลท่ีไดซ้าบซ้ึงในพระเยซูคริสตเ์จา้ของเรา...ท่านทั้งหลายจะมีสิทธิสมบูรณ์ท่ีจะเขา้ใน
อาณาจกัรนิรันดร์...ผูใ้ดท่ีขาดธรรมเหล่าน้ีก็เป็นคนตาบอดตาสั้น...” (2 เปโตร 1: 8-11) 

ความเช่ือ 

ความเช่ือแท ้ ความเช่ือท่ีพระเจา้ทรงพอพระทยั ความเช่ือท่ีจะรอดไดน้ั้น พอสรุปไดใ้นรูปดาว 
5 แฉก ดงัน้ีคือ 
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1) เป้าหมายของความเช่ือ ความเช่ือแทต้อ้งมีเป้าหมายหรือศูนยร์วมอยูท่ี่พระเจา้ ในพระเจา้ 
มิใช่อยูท่ี่อ่ืนใด เช่น การอศัจรรยม์ะเด่ือแหง้ เป็นตน้ (มาระโก 11: 20-22, 1 โครินธ์ 10:31 เทียบ ฮีบรู 
11:6) 

2) เมลด็พชืของความเช่ือ ความเช่ือแทย้อ่มมีพระคมัภีร์เป็นเมล็ดพืชใหเ้กิด ใหง้อกงาม และให้
เจริญเติบโตข้ึน (ลูกา 8: 11, 12, โรม 10:17) คนใด ท่ีใด รักใคร่สนใจในการอ่าน, ศึกษา, ภาวนา, ใน
พระวจนะ คนนั้นท่ีนั้น ยอ่มมีการฟ้ืนใจ มีการเจริญเติบโต (สดุดี 19:7, กิจการ 17:11, 12, ยอห์น 4:42) 

3) คูหาทีต่ั้งของความเช่ือ ความเช่ือแทต้อ้งออกมาจากใจจริง (สุดก าลงัใจ) 1 ทิโมธี 1:5 
ก่อใหเ้กิดความชอบธรรมในชีวติ (โรม 10:9,10) ชีวิตเร่ิมตน้ออกมาจากใจ ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นหวัหนา้ 
ถา้มีใจเช่ือจริง พฤติกรรมในชีวติก็จะเป็นไปอยา่งท่ีเช่ือ (สุภาษิต 4:23, 1 โครินธ์ 14:15) 

ความชอบธรรมท่ียิง่กวา่พวกฟาริสี (ตามท่ีพระเยซูทรงเรียกร้อง) คือ ความชอบธรรมท่ีมีความ
เช่ือจากภายในจิตใจ (มิใช่เช่ือแต่ปากแสดงแต่ภายนอก) ใจจึงเป็นท่ีตั้งของความเช่ือ มีความเช่ืออนั
จริงใจ ความถดถอยเส่ือมลงของคริสตจกัรก็มกัจะมีเหตุมาจากความเช่ือท่ีไม่จริงใจ 

4) ราคาของความเช่ือ ความเช่ือแทมี้ค่าสุดท่ีจะประมาณได ้ เพราะเป็นชีวตินิรันดร์ ท าใหมี้
สัมพนัธ์สนิทกบัพระเจา้ ก่อใหเ้กิดการยอมสละทุกส่ิงต่อสู้อยา่งเตม็ก าลงัท่ีเพื่อรักษาความเช่ือไว ้ เพราะ
มีค่าสูงยิง่ (1 เปโตร 1: 6, 9, มทัธิว 13:45, 46, 16:26, 2 ทิโมธี 4:7) 

5) งานใหญ่ของความเช่ือ ความเช่ือแทย้อ่มผลิตผลเป็นความรักกระท ากิจดว้ยความรัก และ 
“เห็น” ได ้(1 ทิโมธี 1:5, กาลาเทีย 5:6, ยากอบ 2:18) ความเช่ือท่ีมิไดก้ระท ากิจอนัน้ี (ไม่มีความรัก) เป็น
ความเช่ือท่ีไร้ชีวติ คนท่ีไม่มีผลิตผลเป็นความรัก ก็อยูใ่นความตาย (1 ยอห์น 3:14) 

เราตอ้งพิจารณาชนัสูตรตนเองวา่ “ตั้งอยูใ่นความเช่ือหรือไม่” (และอยา่งไร) เพราะความเช่ือ
เป็นมูลฐานของผลิตผลอนัดีทั้งมวลในชีวติ “เร่ิมตน้ก็ความเช่ือ สุดทา้ยก็ความเช่ือ...คนชอบธรรมจะมี
ชีวติด ารงอยูใ่นความเช่ือ” และ “ถา้ไม่มีความเช่ือแลว้ จะเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้ไม่ไดเ้ลย...” 

สาวกมกัจะตอ้งการมีความเช่ือมาก ๆ แต่พระเยซูตอ้งการความเช่ือทีม่ีชีวติ “เหมือนเมล็ดพืช” 
(ลูกา 17:5, 6 เทียบ ยากอบ 2:17, 26) 

คุณธรรม 

“เอาคุณธรรมเพิม่ความเช่ือ” 
คุณธรรม หมายถึงสภาพคุณความดีต่าง ๆ ท่ีมนุษยจ์ะตอ้งมี ในธุรกิจการงาน และในสังคม (ซ่ึง

อาจจะมีไดใ้นคนทัว่ไป แมว้า่เขาจะมิไดเ้ช่ือในพระเจา้) ส าหรับผูเ้ช่ือในพระเจา้แลว้ ยิง่จ  าเป็นท่ีสุด 
เพราะพระเจา้ทรงสร้างเราใหม่ใหท้  าการดีมีคุณธรรม เหตุน้ีท่านยากอบจึงกล่าวดว้ยส าเนียงหนกัแน่น
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วา่ จงส าแดงความเช่ือออกมาให ้ “เห็น” คือเห็นคุณธรรมต่าง ๆ จากการประพฤติปฏิบติั ท่านเปรียบ
ความเช่ือเหมือนร่างกาย คุณธรรมเหมือนจิตวญิญาณ หากขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงก็ “ตาย” ความเช่ือกบั
คุณธรรมจึงตอ้งมีอยูคู่่กนั เหมือนร่างกายกบัจิตวญิญาณ หากบอกวา่เช่ือแต่ไร้คุณธรรม ก็คือ “การถือ
ศาสนาแต่เปลือก” 

คุณธรรมเป็นค าท่ีใชก้นัอยูอ่ยา่งกวา้งขวาง แปลวา่ สภาพคุณงามความดี คุณธรรมมิไดถู้กจ ากดั
วา่ ตอ้งเป็นเร่ืองของสังคมนั้นศาสนาน้ี คนท่ีมีคุณธรรมจึงไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งนบัถือ เม่ือ 
“คุณธรรม” สามารถมีไดใ้นคนทัว่ไป แต่วา่ไม่มีในคนท่ีบอกวา่ “เช่ือ” ในพระเจา้ จึงเป็นเร่ืองท่ีเป็นไป
ไม่ได ้นอกจากวา่เขามิไดเ้ช่ือจริง 

มีคนจ านวนมากท่ีถือศาสนา ปฏิบติัตามตวับทกฎหมายแต่ไร้คุณธรรมคนเหลาน้ีพระคริสต
ธรรมถือวา่ “เส่ือมทรามอยา่งร้าย” (เยเรมีย ์ 17:9) ฉะนั้นเราตอ้งไม่เป็นคนถือศาสนาแต่ไร้คุณธรรม เรา
ตอ้งมีความเช่ือท่ีเพิ่มดว้ย “คุณธรรม” ตามค าสอนในพระคมัภีร์ 

มีค  ากล่าววา่ “สังคมตอ้งมีกติกา...” แต่ตามความเป็นจริงแลว้ “คุณธรรม” จะตอ้งอยูเ่หนือกฎ
กติกา (ยากอบ 2:13) ทั้งน้ีเพราะกติกาป็นกฎท่ีบญัญติัข้ึนมา เฉพาะสังคมใดสังคมหน่ึง หรือบญัญติัข้ึน
โดยชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงและแน่นอนยอ่มใชเ้พื่อคนกลุ่มนั้น และอ านวยประโยชน์ ให้แก่คนกลุ่มนั้น ๆ 
เอง แต่คุณธรรมเป็นบญัญติัสากล เป็นกติกาส าหรับทั้งโลก มีอยูใ่นจิตส านึกส่วนดีของมนุษยชาติ 
ศาสนาทุกศาสนาตอ้งการให้ศาสนิกชนมี “คุณธรรม” 

คุณธรรม คือ ธรรมท่ีมีคุณแก่ตนเอง มีคุณแก่คนอ่ืน หากการปฏิบติัธรรม ไดช่ื้อวา่เป็นธรรมชน 
เป็นคนมีธมัมะธมัโม แต่การปฏิบติัธรรมนั้นมิไดก่้อให้เกิด “คุณ” แก่ใคร ๆ แลว้ก็แสดงวา่คนนั้นยงัไม่
มี “คุณธรรม” เป็นคนธมัมะธมัโมแต่ช่ือ 

คริสตชนจึงตอ้งมีคุณธรรม ท่ีไดรั้บการเสริมเพิ่มพนูโดยพระวิญญาณของพระเจา้ เพราะ
คุณธรรมในพระวญิญาณน้ีมีขอ้พิเศษแตกต่างจากคุณธรรมทัว่ไป คือเป็นคุณธรรมท่ี “มีฤทธ์ิ” (ลูกา 
6:19, 8:46) และ “ล ้าเลิศ” (ฟีลิปปี 4:8, 2 เปโตร 1:3) “ฤทธ์ิ, ล ้าเลิศ” สองค าน้ี เป็นค าเดียวกนักบัท่ีเแปล
วา่ “คุณธรรม” 

คุณธรรมท่ีปราศจากพระวิญญาณนั้นมกัจะ “ขาดก าลงั” เปราะบางและเหมือนหมอกควนั นกั
ศาสนาคนหน่ึงเคยกล่าววา่ “อยากท าดีดีอยูไ่หนมิใกลก้ราย ความชัว่ร้ายหมายพน้ยงัรนท า” (โรม 7:19) 
ก็มิใช่อ่ืนไกล อธรรมนั้นมีอานุภาพหนกัหน่วง ในท่ามกลางมนุษยชาติ โลกวตัถุมีแรงดึงดูดมหาศาล
เพียงใด อานุภาพของมารร้ายในโลกแห่งวญิญาณทัว่สถานฟ้าอากาศ ก็มีแรงดึงดูดมหาศาลยิง่กวา่ (1 
ยอห์น 5:19, เอเฟซสั 6:12) ล าพงัตนเองยอ่มไปไม่รอด นอกจากพึ่งอาศยัในพลงัฤทธ์ิจากพระเจา้ พระ
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วญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึงจะท าใหเ้รามีคุณธรรมท่ีมีฤทธ์ิ, ล ้าเลิศ, เพิ่มความเช่ือ แสดงความเช่ือท่ีมีชีวติเหมือน
เมล็ดพืช 

ความรู้ 

“เอาความรู้เพิม่คุณธรรม” 
เม่ือพดูถึงความรู้ยอ่มมีหลายแบบ เช่นการศึกษาเล่าเรียนจากระดบัประถมถึงมหาวทิยาลยั หรือ

การศึกษาพระคริสตธรรมไดรั้บปริญญาบตัรเป็นตน้ ก็อาจจะนบัไดว้า่เป็นวชิาความรู้แบบหน่ึง ระดบั
หน่ึง แต่ความรู้หรือ “วชิชา” ท่ีทางศาสนาบ่งถึงนั้น ก็เป็นอีกแบบหน่ึง อยา่งเช่นในคมัภีร์อุปนิษทัของ
ฮินดู ไดก้ล่าวถึง “ความรู้, ตรัสรู้” บางตอน ดงัน้ี 

“...ไม่ใช่ดว้ยการร่ายพระเวท ไม่ใช่ดว้ยการเขา้ใจและดว้ยการคงแก่เรียนเลย ท่ีท าใหต้รัสรู้
อาตมนั...ความรู้แจง้เห็นจริงนั้น จะท าใหบ้รรลุซ่ึงความตรัสรู้อาตมนั.....” 

ในพระคริสตธรรม พระเยซูตรัสถึง “บาเรียน” (ผูค้งแก่เรียน) แต่ปราศจากความรู้ในพระเจา้วา่ 
“วบิติัแก่เจา้พวกบาเรียน ดว้ยวา่เจา้ไดเ้อาลูกกุญแจแห่งความรู้ไปเสียคือพวกเจา้เองก็ไม่กลา้ไป 

และคนท่ีก าลงัเขา้ไปนั้น เจา้ก็ไดข้ดัขวางไว”้ (ลูกา 11:52) 
พระเยซูมิไดท้รงต าหนิการเป็นผูค้งแก่เรียน แต่ติเตียนผูค้งแก่เรียนท่ีนอกจากตนเองจะเขา้ไม่ถึง

ความรู้ในพระเจา้แบบ “รู้แจง้เห็นจริง” แลว้ยงัใชค้วามเป็นผูค้งแก่เรียนนั้น เป็นอุปสรรคขดัขวางคนอ่ืน
ไม่ใหเ้ขา้ใน “ความรู้” พระเยซูทรงเรียกผูน้ าทางศาสนาท่ีคงแก่เรียนแต่ปราศจาก “ความรู้” วา่เป็นคนตา
บอดจูงคนตาบอด 

เราจะเห็นวา่ในทางศาสนานั้นไม่วา่จะเป็นศาสนาคริสต,์ ฮินดู, หรืออ่ืน ๆ ยอ่มยกยอ่ง “ความรู้, 
ตรัสรู้” (การรู้แจง้เห็นจริง) และถือวา่ต่างจากความรู้แบบคงแก่เรียน แบบร่ายพระเวท, ท่องจ า, 
เช่ียวชาญในการอรรถาธิบายธรรม เรียน ๆ จ า ๆ รู้และเขา้ใจกนัเพียงทฤษฎีเท่านั้น 

“ความรู้” ทีพ่ระเจ้าทรงยอมรับว่ารู้น้ันเป็นอย่างไร 
1) มีความย  าเกรงพระเจา้ สุภาษิต 1: 7 
2) ยอมฟังเสียงพระเจา้ (เช่ือฟัง) สุภาษิต 2: 6 (เทียบ สุภาษิต 1:4) 
3) การประหารโลกียวสิัยในตวัและสวมวสิัยมนุษยใ์หม่ โคโลสี 3: 5, 10 (เทียบ เยเรมีย ์24:7, 2 

เปโตร 2:20) 
4) รับประสบการณ์ในฤทธ์ิเดช ฟีลิปปี 3: 10 
และผลแห่งความรู้น้ีก็คือ “ชีวตินิรันดร์” (ยอห์น 17:3) ตรงกนัขา้ม ผลแห่งการไม่มีความรู้ใน

พระเจา้ก็คือ “ความพินาศนิรันดร์” (2 เธสะโลนิกา 1:8, 9) 
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ในคริสตจกัรเรามิไดข้าดคนมีวชิาความรู้ แต่ขาดคนมีความรู้ในพระเจา้ความเช่ือในพระเจา้จึง
ตอ้งเป็นความเช่ือท่ีเพิ่มพนูดว้ยความรู้ มิใช่หลบัหูหลบัตาเช่ือ คริสตชนตอ้งมิใช่คนถือศาสนาแบบงม
งาย แบบ “ตาบอดล าชา้ง” แต่เป็นคนถือศาสนาดว้ยความรู้ในพระเจา้ และเจริญข้ึนในความรู้น้ีตามพระ
บญัชา 

“เพราะเราประสงคค์วามรักมัน่คง ไม่ประสงคเ์คร่ืองสัตวบูชา เราประสงค์ความรู้ในพระเจ้ายิง่
กวา่เคร่ืองเผาบูชา” (โฮเชยา 6:6) 

“และเราทั้งหลายรู้วา่ พระบุตรของพระเจา้เสด็จมาแลว้และไดท้รงประทานสติปัญญาใหเ้รา 
เพื่อใหเ้รารู้จกัพระเจา้แท ้และเราอยูใ่นพระเจา้แทน้ั้น...” (1 ยอห์น 5: 20) 

โคลงโลกนิติสรุปความรู้ของโลกวา่ “รู้เท่ารู้ลน้ฟ้า ห่อนพน้ความตาย” 
พระคริสตธรรมสอนถึงความรู้ในพระเจา้วา่ “รู้จกัพระเจา้แท ้ชีพนั้นนิรันดร์” (ยอห์น 17:3) 

ความเหน่ียวร้ังตน 

“เอาความเหน่ียวร้ังตนเพิม่ความรู้” 
ความเหน่ียวร้ังตนเป็นส าคญัขอ้หน่ึงส าหรับมนุษย ์ เพราะมนุษยถู์กมอมเมาดว้ยโกรธหลงท า

ใหแ้ล่นเตลิด ละเมิด อยูทุ่กขณะจิต ธรรมเหน่ียวร้ังตนจึงเป็นประหน่ึงหา้มลอ้ ช่วยก ากบั หยดุย ั้ง ให้
บุคคลผูน้ั้นอยูใ่นความพอดี อยูใ่นขอบเขตของน ้าพระทยัพระเจา้ 

เพื่อพฒันาข้ึนในความเช่ือ เราตอ้งส ารวจดูวา่พระคริสตธรรมสอนอยา่งไรในเร่ืองน้ี 
- คนท่ีมีความเหน่ียวร้ังตน (ปกครองใจตนได)้ คือผูช้นะท่ีแทจ้ริง (สุภาษิต 16: 32) 
- ความเหน่ียวร้ังตน (ไม่เช่ือฟังตณัหาของกาย) เป็นชีวติของคนท่ีสนิทกบัพระเจา้ (โรม 6: 11, 

12) 
- เหน่ียวร้ังตน (ไม่ยอมให้อ านาจชัว่ครอบง า) เป็นลกัษณะของวหิารแท ้(1 โครินธ์ 6: 12, 19) 
- การเหน่ียวร้ังค าพูดไดก้็มีปัญญา “ดีรอบคอบ” (ยากอบ 3:2) 
- การเหน่ียวร้ังตน (ท าใหพ้อดีพอเหมาะ รู้จกักาลเทศะ รู้จกัประมาณตน) (ทิตสั 2: 2 เทียบ 

สุภาษิต 23:4, 25:16, 17, 20, 27) เป็นหลกัธรรมท่ีระบุบ่งไวใ้หส้อน... 
- การเขา้เฝ้าพระเจา้ การถวายตวั มีระเบียบปฏิบติัเร่ืองการเมามายเพื่อป้องกนัการขาดความ

เหน่ียวร้ังตน (เลวนิีติ 10: 19, กนัดารวถีิ 6:3, เทียบ 1 โครินธ์ 14:40) 
- ความเหน่ียวร้ังตนเป็นผลของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5: 23) คนประกอบดว้ยพระวญิญาณจะ

ระวงัตวั (มีความเหน่ียวร้ังตน) ไม่ท าใหค้นอ่ืนเห็นไปวา่ “คลัง่” แต่จะอยูใ่นระเบียบวนิยั ความ
พอเหมาะพอสมควร (1 โครินธ์ 14:40) 
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- “เหน่ียวร้ังตน” ใน 2 เปโตร 1:6 ใชใ้น ทิตสั 2:6 วา่ “สติสัมปชญัญะ” แสดงวา่ คนท่ีมี
สติสัมปชญัญะยอ่มมีการเหน่ียวร้ังตนสติสัมปชญัญะกบัการเหน่ียวร้ังตนจึงเป็นอาการท่ีอยูใ่นกนั และ
กนัเสมอ 

เราจะเห็นคนประเภทหน่ึงท่ีไร้สติสัมปชญัญะ ขาดการเหน่ียวร้ังตนคนประเภทนั้นคือ คนเมา
เหลา้ และมิใช่แต่คนเหมาเหลา้เท่านั้นท่ีขาดสติสัมปชญัญะ คนเมากิเลส เมาโลภโกรธหลง ก็เช่นกนั คน
เหล่านั้นมกัจะตกอยูใ่นอาการ “ขาดสติสัมปชญัญะ” “เมาใจ” เหตุน้ีพระคมัภีร์จึงสอนวา่ “อยา่เมามาย” 
(1 เธสะโลนิกา 5:8) แต่จงมีความเหน่ียวร้ังตน 

เพราะมนุษยชาติมีหา้มลอ้ช ารุด มีหางเสือท่ีหกั จึงมกัจะขาด, เส่ือม, ผดิทิศทางอยูเ่สมอ แต่โดย
การทรงสร้างใหม่ในพระวญิญาณ จากผลของพระวิญญาณท่ีทรงกระท ากิจในชีวิตของเราแลว้ ธรรม
เหน่ียวร้ังตนจะปรากฏใหเ้ห็น มีสติสัมปชญัญะในกายวาจาและใจ 

ความเช่ือแทน้ั้นจะตอ้งมีการเพิ่มพนูดว้ยธรรมเหน่ียวร้ังตน ตามค าสอนในพระคริสตธรรม แม้
ในชีวติของเราบางคร้ง หรือหลายคร้ังอาจจะเส่ือม ผิดทิศทางไปบา้ง แต่โดยพระคุณของพระคริสต ์
ยอ่มมีหา้มลอ้มมีหางเสือให้หยดุและหนักลบัมาสู่ทิศทางท่ีถูกตอ้งให ้ ตรงกนัขา้มความเช่ือท่ีขาดการ
เหน่ียวร้ังตนก็มกัจะกลายเป็นงมงายหรือ “ตกขอบ” ไปก็ได ้

ขนัตี 

“เอาขันตีเพิม่ความเหน่ียวร้ังตน” 
“ขนัตี” พจนานุกรมใหค้วามหมายไวว้า่ “ความอดทน” 
“ขนัตี” ในพระคริสตธรรม ใชถ้อ้ยค าเหล่าน้ีคือ “ตั้งมัน่” (โคโลสี 1:23) “มีใจอดเอาเบาสู้” (1 เธ

สะโลนิกา 5:14) “เพียร” (สดุดี 37:7) “ทรหด-อดทน” (1 เธสะโลนิกา 1:4) “อดทน” (ยากอบ 5:11) 
“มัน่ใจ” (ฮีบรู 11:17) 

ในพระธรรมยากอบ 1: 3 แปลวา่ “หนกัแน่นมัน่คง” ภาษาองักฤษฉบบั เอเอม็พี.ขยายความโดย
ใชส้ามค าวา่ 

“ENDURANCE, STEAD FASTESS, PATIENSE” 
(อดทน มัน่คง เพียร) 
ซ่ึงค าต่าง ๆ ในพระคริสตธรรมท่ีกล่าวถึง “ขนัตี” ก็มกัจะวนเวยีนอยูใ่นสามค าน้ี 

ความส าคญัของขนัตี 

- เป็นคุณธรรมท่ีตอ้งเพิ่มในความเช่ือ มีรากฐานมาจากความเช่ือ (2 เปโตร 1: 6) 
- เป็นรูปลกัษณ์ในแง่มุมหน่ึงของความรัก (1 โครินธ์ 13: 4, 7) 
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- เป็นคุณลกัษณะท่ีธรรมิกชนตอ้งมี (ววิรณ์ 14: 12, 13:10 เทียบ ฮีบรู 6:12, มทัธิว 24:13) 
- สาวกตอ้งมีขนัตี เพื่อสามารถท าตามน ้าพระทยัได ้(ฮีบรู 10: 36) 

ตัวอย่าง ทีแ่สดงขนัตี 

1) คนของพระเจา้ 1 พงศก์ษตัริย ์13: 8 (2 พงศก์ษตัริย ์18:6) 
2) โยสิยาห์ (2 พงษก์ษตัริย ์22:2) 
3) โยบ (โยบ 23:11, 27:6, อิสยาห์ 50:7) 
4) เชลยชาวยวิ (ดาเนียล 3: 18) 
5) พระเยซู (ลูกา 9: 51) 
6) สาวก (กิจการ 14: 19, 20) 
7) เปาโล (กิจการ 20: 24) ฮีบรู 10:39 
ประวติัศาสตร์คริสจกัรสมยัมหาอาณาจกัรโรมนั ใหบ้ทเรียนแก่เราเร่ืองขนัตีวา่ 
คริสตจกัรสามารถผา่นไฟ ทนไฟ (มีขนัตีต่อการข่มเหง ทนทุกขอ์ยา่งสาหสั ยอมถูกเข่นฆ่าถึง

ตายได ้ โดยมิไดล้ะทิ้งความเช่ือ) แต่มิอาจทนน ้า (คือการมีอ านาจ, ยศศกัด์ิ, ความสะดวกสบาย หลงัยคุ
สมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน) ตอ้งเหลวเละเส่ือมลง เพราะไม่ทนน ้า ทนน ้าไม่ได ้

ขนัตีคือความหนกัแน่นมัน่คง, อดทน, เพียร, ทนไดทุ้กสถานการณ์ทนไดท้ั้งดินน ้าลมไฟ 
(มทัธิว 7: 25) ดาวดิ ทนไฟ คือราชภยั ทนการถูกไล่ล่า ฆ่าฟันได ้แต่ทนน ้า (2 ซามูเอล 11:2) ไม่ได ้

พระเยซูตรัสวา่ “ผูใ้ดทนไดถึ้งท่ีสุด ผูน้ั้นจะรอด” น่ีคือ “ขนัตี” 
พระคมัภีร์สอนวา่ จงเพิ่มความเช่ือดว้ย...ขนัตี 
พระคมัภีร์สอนวา่ เราจะมีขนัตีไดก้็โดย ใหพ้ระวจนะฝังลึกในตวั (มทัธิว 13: 21 เทียบ โคโลสี 

3:16, มทัธิว 7:24, 25) 
พระคมัภีร์สอนวา่ คนท่ีพากเพียร (อดทน) ท าความดี...พระเจา้จะประทานชีวิตนิรันดร์ (โรม 2: 

7) 

ธรรม 

“เอาธรรมเพิม่ขันตี” 
“ธรรม” พจนานุกรมใหค้วามหมายไวก้วา้งขวางหลายค า เช่น ค าสั่งสอนทางศาสนา, คุณความ

ดี, ความถูกตอ้ง, สภาพท่ีทรงไว ้และหนา้ท่ี เป็นตน้ 
ดิกชนันารีองักฤษ-ไทย ใหค้วามหมายไวว้า่ เคร่งในศีลธรรม, เล่ือมใสในพระศาสนา 
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ค าน้ี พระคมัภีร์ภาษาไทยขอ้อ่ืน ๆ แปลไวว้า่ “ในทางธรรม” (1 ทิโมธี 2:2) “ในทางของพระ
เจา้” (1 ทิโมธี 6:6, 11) “คลองธรรม” (ทิตสั 2:12) “ดีงาม” (2 เปโตร 2:11 “ธรรม” (2 เปโตร 1:3, 7) 

และหากเราจะสังเกตความนยัของค า โดยอาศยัเน้ือหาในขอ้เดียวกนัและบริบท จะเห็น
เจตนารมณ์ ดงัน้ีคือ 

“เป็นผูฝั้กใฝ่การอธิษฐาน...ด าเนินชีวิตเงียบ ๆ สงบสุขและนอบนอ้มถ่อมใจ...หลีกหนีจากการ
ทะเลาะววิาทการรักเงินทอง...มุ่งมัน่ในความเช่ือความรักความอดทนและความอ่อนสุภาพ...ละทิ้ง
อธรรมและโลกียตณัหา ด าเนินชีวติในยคุน้ีอยา่งมีสติสัมปชญัญะ สัตยซ่ื์อสุจริต...มีชีวติท่ีบริสุทธ์ิ...รู้จกั
พระเจา้และฤทธ์ิเดชของพระเจา้ รับส่วนในสภาพของพระเจา้...” ฯลฯ 

เหล่าน้ีคือลกัษณะ ความหมายของค าวา่ “ธรรม” ในพระคมัภีร์ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ ความเช่ือใน
พระเจา้น้ีนั้น จะตอ้งมีการพฒันาเขา้สู่วุฒิภาวะเพิ่มพนูข้ึนดว้ย “ธรรม” ใหป้รากฎในชีวติ 

ตัวอย่างบุคคลทีม่ ี“ธรรม” 

ปฐมกาล 6: 9, โนอาห์ ด าเนินกบัชีวติ (เทียบ โคโลสี 1:22, มาลาคี 2:6) โยบ 1:1 โยบย  าเกรง
พระเจา้ 

ยอห์น 8: 29, 17:19 พระเยซู ท าตามชอบพระทยัพระเจา้เสมอ, ถวายตวัเป็นของพระองค์ 
ค าวา่ “ธรรม” น้ีมีความหมายใชไ้ดก้วา้ง ครอบคลุมคุณงามความดีต่าง ๆ ไดห้มด ในพระคริสต

ธรรมมุ่งไปท่ีบุคคลนั้นกบัพระเจา้ ในการอุทิศถวายตวั, การด าเนินชีวิตกบัพระเจา้, การย  าเกรงพระองค ์
และการท าตามชอบพระทยั...ตั้งอยูใ่นธรรม “ธรรมิกชน” ฯลฯ 

พระคมัภีร์สอนวา่ ความเช่ือแทน้ั้น ยอ่มเพิ่มดว้ย “ธรรม” คนใดไร้ธรรมน าใจ คนนั้นบรรลยั
แน่นอน กล่าวโดยสรุปธรรม ก็คือพระด ารัสของพระเจา้ คนมีพระธรรมน าใจ คนนั้นคือ ธรรมิกชน 

ทางของธรรมชนเทยีม 

“เม่ือจ าเป็น มิไดเ้ห็น แก่ธมัมะ จ าตอ้งละธรรมท าเป็น ไม่เห็นหนคราจ าเป็น ท าได ้ ไม่กงัวล 
ธรรมจะทน จ าเป็น ไม่เห็นมี” (ของเก่า) 

ทางของธรรมชนแท้ 

แมจ้  าเป็น ยงัตอ้งเห็น แก่ธมัมะ มิเลยละ หลีกเร้น เตน้ซ้ายขวา ตกมุมอบั ยบัแย ่ ยงัแลตา เพง่
มรรคา แห่งธรรม โนม้น าใจ 
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ความรัก 

“เอาความรัก...เพิม่ธรรม” 

ประเภทของความรัก 

ความรักมี 2 ประเภท คือ 1) รักธรรมดาของปุถุชน 2) รักมัน่คงท่ีมาจากพระเจา้ 
1) รักธรรมดาของปุถุชน ปุถุชนคนทัว่ไปยอ่มมีความรัก รักบิดา มารดา รักบุตรภรรยาสามี รัก

ญาติสนิทมิตรสหาย เป็นตน้ แต่ความรักของปุถุชนเราน้ี “ขาดก าลงั” ท่ีบริสุทธ์ิ (โรม 5:6) รักของปุถุชน
ออกมาจากใจท่ี “เป็นตวัล่อลวงเหนือกวา่ส่ิงใด, เส่ือมทราม (คอรัปชัน่) อยา่งร้าย” (เยเรมีย ์17:9) ดงันั้น 
ความรักธรรมดาท่ีคนเรามีอยูต่่อกนัและกนัจึงอ่อนแอ เต็มไปดว้ยการล่อหลอก เอารัดเอาเปรียบ เส่ือม
ทราม ไม่มัน่คง เป็นเหมือนหมอก ควนั เบาบาง และชัว่ครู่ชัว่คราว (โฮเชยา 6:4) ความรักแบบน้ีจึง
มกัจะเป็นเช่นเพลงท่ีเขาร้องกนัวา่ “ความรักละลายเป็นคลา้ยไอติม ไม่หวานชวนชิม เลอะเลือนเป้ือน
ใจ” หรือ “เม่ือยามรักผกัขมขมชมวา่หวาน รสน ้าตาลยามเม่ือชงัยงัวา่เปร้ียว...” อะไรท านองน้ี 

2) รักมั่นคงทีม่าจากพระเจ้า เพราะคนเรามกัมีรักธรรมดาท่ีเจือปนดว้ยกิเลสตณัหา พระเจา้จึง
ทรงเรียกร้องให้เราหนัมาหาพระองค ์ รับความรักมัน่คงจากพระองค ์ คือความรักท่ีเกิดจากความเช่ืออนั
จริงใจ จากใจบริสุทธ์ิและจากจิตส านึกชอบ (1 ทิโมธี 1:5) เราจะมีความรักแบบน้ีไดก้็โดยการรับและ
เอาใจใหม่ ชีวติใหม่ การทรงสร้างใหม่ จากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (ทิตสั3:5) และโดยความรักแทเ้ช่นน้ี ท่ี
จะจรรโลงชีวิต สังคม และคริสตจกัรใหรุ่้งเรืองยิง่ ๆ ข้ึนได ้เทียบดูความรักมัน่คงของพระเจา้ใน ยอห์น 
3:16, โรม 5:8) 

ความส าคญัของความรักแท้ 

1) รักแทเ้ป็นสัญลกัษณ์ของ 1.1 การเกิดจากพระเจา้ 1 ยอห์น 4: 7 
1.2 การเป็นสาวก ยอห์น 13: 35 1:3 การมีชีวิตนิรันดร์ 1 ยอห์น 3:14 
1.4 การมีความเช่ือแท ้กาลาเทีย 5:6 
2) รักแทเ้ป็นใหญ่ท่ีสุดกวา่อ่ืนใด เป็นขอ้สรุปของพระคริสตธรรมทั้งหมดและเป็นผลของพระ

วญิญาณ 1 โครินธ์ 13: 13 (เทียบ ยากอบ 2:13) กาลาเทีย 5:14, มทัธิว 22:36-40, 1 โครินธ์ 13:1-3, กาลา
เทีย 5:22 

3) คนท่ีไร้รักแทก้็ถูกแช่งสาป 1 โครินธ์ 16:22 

รูปลกัษณ์ของรักแท้ 

พิจารณาศึกษาและภาวนาจาก 1 โครินธ์ 13: 4-6 มีความอดทนนาน...เป็นตน้ 
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รูปลกัษณ์ของคนทีรั่กพระเจ้า 

ปฏิบติัตามบญัญติัของพระเจา้ (อพยพ 20: 6, 1 ยอห์น 5:3, ยอห์น 1:6) ประพฤติตามพระวจนะ
ธรรม (ยอห์น 14:23, 24) เล้ียงแกะของพระเจา้ (ยอห์น 21:17) ไม่รักโลกหรือส่ิงของในโลก (1 ยอห์น 
2:15, 16) รักซ่ึงกนัและกนั (1 ยอห์น 4:11, 20,21) มีความย  าเกรงพระเจา้และปรนนิบติัรับใชด้ว้ยสุดจิต
สุดใจ (เฉลยธรรมบญัญติั 11:12 เทียบ 1 ทิโมธี 4:15) เกลียดชงัความชัว่ (สดุดี 97:10) มีชีวติอยูเ่พื่อพระ
เจา้ (2 โครินธ์ 5:14, 15) 

เราจะมคีวามรักแท้นีไ้ด้อย่างไร 

โดยความเช่ือ (กาลาเทีย 5:6) โดยการมีชีวติใหม่ใจใหม่ (เฉลยธรรมบญัญติั 30:6 เทียบ เยเรมีย ์
4:4, 9:26, ฟีลิปปี 3:3, โคโลสี 2:11) โดยประกอบดว้ยพระวญิญาณ (กาลาเทีย 5:22) โดยการอธิษฐาน
ขอ (ฟีลิปปี 1:9) 

โดยความรักแท ้ เราจะสามารถรักศตัรู รักเพื่อนบา้น และรักทุกคนไดต้ามค าสอนในพระคริสต
ธรรม อคัรทูตเปโตรเรียกร้องใหค้ริสตชนเพิ่มพนูสความเช่ือดว้ยคุณธรรม, ความรู้, ความเหน่ียวร้ังตน, 
ขนัตี, ธรรม และความรักเป็นสุดยอด จงแสวงหาความรักแท ้คนใดไร้รักสลกัใจ คนนั้นบรรลยัแน่นอน 

จงอตุส่าห์จนสุดก าลงั 

(เพือ่ท่านจะมีสิทธ์ิสมบูรณ์) 
คริสตชนจริงสาวกแท ้ หรือคนท่ีรอดโดยพระคุณเพราะความเช่ืออยา่งแทจ้ริงนั้นจะมีสภาพ

และพระประสงคส์ าคญัของพระเจา้อยูใ่นชีวติ นัน่คือ 
“เป็นคนท่ีไดรั้บการทรงสร้างใหม่ใหก้ระท าการดี” (เอเฟซสั 2:10) 
ตลอดชีวิตคริสตชนน้ีนั้น หากทุกคนจะมีความเป็น “คนใหม่ มีชีวติใหม่” อยา่งแทจ้ริง และ

กระท าการท่ีพระเจา้ตรัสวา่ ดี มีสัมพนัธ์สนิทกบัพระเจา้จริงแลว้ คริสตจกัรจะเจริญกา้วหนา้ยิง่กวา่ท่ี
เป็นอยู ่ หลายร้อยหลายพนัเท่าทีเดียว แต่เพราะการท าดีท่ีวา่น้ี มิใช่เป็นเร่ืองธรรมดา ไม่สะดวก ไม่ง่าย 
หากแต่เป็นเร่ืองชนิด “เขน็ครกข้ึนภูเขา” แมแ้ต่อคัรทูตเปาโลเอง ก็ยงัเคยเผชิญสภาพเช่นน้ีมาแลว้ จน
ท่านตอ้งร้องออกมาดว้ยความคบัแคน้วา่ 

“อยากท าดีดีอยูไ่หนมิใกลก้ราย ความชัว่ร้ายหมายพน้ยงัรนท า” (โรม 7:19) 
ดว้ยเหตุน้ีเอง เราจึงไดเ้ห็นพระบญัชาของพระเจา้ แก่คนของพระองคใ์นกิจกรรมการท าต่าง ๆ 

เช่น ความรัก, พนัธกิจการรับใช,้ การอธิษฐาน, การแสวงหา, ฯลฯ และเพิ่มพนูพฒันา “ความเช่ือ” ซ่ึง
ปรากฎในพระธรรม 2 เปโตร 1:3-11 ก็ลว้นแต่มีพระบญัชาก าชบัแบบเดียวกนั นัน่คือ ใหท้  าดว้ยการ
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อุตส่าห์จนสุดก าลงั, ดว้ยสุดจิตสุดใจส้ินสุดก าลงัความคิด, ดว้ยชีวติจิตใจ, การท าดี การพฒันาความเช่ือ 
จึงมิใช่การกระท าแบบเฉ่ือยลมโชย ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง หรือ “อึดอาด” 

อคัรทูตเปโตรไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีตอ้ง “อุตส่าห์จนสุดก าลงั” วา่ เพราะโลกเราน้ีมีความเส่ือม
โทรม (คอรัปชัน่) อนัเน่ืองจากตณัหาของมนุษยชาติ ฉะนั้นส่ิงแวดลอ้มเราจึงเตม็ไปดว้ยความเส่ือม มี
แรงโน้มถ่วงของกเิลส ความโลภโกรธหลง คอยดึงดูด ใหเ้ราตกเขา้อยูใ่นวงัวนของมนั การเป็นสาวก
ของพระเยซู การท าดี การพฒันาความเช่ือ จึงมิใช่เร่ืองเล่น ๆ ง่าย ๆ ตามสบายตามสะดวก แต่เป็นเร่ืองท่ี
ตอ้งท าดว้ยการ “อุตส่าห์จนสุดก าลงั” ดว้ยชีวติจิตใจ ตอ้งท าแบบสุดใจขาดด้ิน หรือเหมือนท่ีอคัรทูต
เปาโลสอนวา่ “ขวนขวายกระท าการดี” “อุตส่าห์กระท าการดี” (ทิตสั 2:14,3:8) และเป็นเช่นท่ีพระเยซู
ทรงตรัสวา่  

“แผน่ดินสวรรคก์็เป็นส่ิงท่ีคนไดแ้สวงหาดว้ยใจร้อนรน และผูท่ี้มีใจร้อนรนก็เป็นผูท่ี้ชิงเอาได”้ 
(มทัธิว 11:12 เทียบ มทัธิว 13:44-46) 

ไม่ตอ้งพดูถึงสมาชิกท่ีไม่กระท าการดี แมค้ริสตส์มาชิกท่ีท าดีแบบสบายตามสะดวก ท าแบบ 
“อืดอาด” (เยเรมีย ์48:10) ก็ถูกสาป หรือท าแบบคร่ึง ๆ กลาง ๆ (2 พงศก์ษตัริย ์13:17-19) ขาดใจร้อนรน 
ขาดความอุตส่าห์ ขาดชีวิตจิตใจ เป็นแบบหุ่นยนตร์ คริสตจกัรก็จะตกในสภาพ ไม่ถึง ไม่ได้ ไม่เจริญ 

ฉะนั้นเราตอ้งอุตส่าห์จนสุดก าลงั มีใจร้อนรนในการเพิ่มพนูพฒันาความเช่ือ เจริญข้ึนในความ
เช่ือ ปรากฏคุณธรรม, ความรู้, ความเหน่ียวร้ังตน,ขนัตี, ธรรม และความรัก เพื่อจะมีสิทธิสมบูรณ์ท่ีจะ
เขา้ในอาณาจกัรนิรันดร์ของพระเจา้ 

คติธรรมประจ าใจในการอุตส่าห์จนสุดก าลงัก็คือ... 
นอกจากพระเยซูแล้ว ท่านจะท าส่ิงใดไม่ได้เลย 

ภาคผนวกเร่ือง “ความเช่ือ” 

เน่ืองจากทุกขั้นตอน ทุกประการ ในชีวติคริสตชน โดยเฉพาะผูน้ าในคริสตจกัร เร่ิมตน้จนถึง
สุดทา้ย ก็ลว้นข้ึนอยูก่บัความเช่ือ ความเช่ือมิใช่ส่ิงท่ียากเกินไป แต่ก็มิใช่เร่ืองท่ีพูดกนัง่าย ๆ กล่าวไดว้า่ 
ทุกประการท่ีเกิดข้ึนจะเป็นความเจริญข้ึนหรือเส่ือมลงของชีวติคริสตชนเป็นรายบุคคล หรือของ
คริสตจกัร ก็ลว้นมาจากสาเหตุท่ีส าคญัยิง่ประการหน่ึง คือ “ความเช่ือ” เช่ือจริงหรือเช่ือแต่ปากเช่ืออะไร 
อยา่งไร เหตุน้ีพระคมัภีร์จึงสอนคริสตชนเร่ืองความเช่ือวา่ 

“ท่านจงพิจารณาดูตวัของท่านวา่ ท่านตั้งอยูใ่นความเช่ือหรือไม่ จงชนัสูตรตวัของท่านเองเถิด 
ท่านไม่ส านึกหรือวา่ พระเยซูคริสตท์รงสถิตอยูใ่นท่านทั้งหลาย นอกจากท่านจะแพก้ารชนัสูตร” (2 โค
รินธ์ 13:5) 
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นอกจากจะพิจารณาดูตนเองเร่ืองความเช่ือจากดาว 5 แฉก ท่ีกล่าวไปขา้งตน้แลว้ ก็มีขอ้ชนัสูตร
เร่ืองความเช่ืออีก 10 ประการ ดงัต่อไปน้ี เพือ่เราจะมีความเช่ือทีพ่ระเจ้าพอพระทยั มีความเช่ือที่
พฒันาขึน้จนมีสิทธิทีส่มบูรณ์ในความรอด พระคมัภีร์สอนวา่... 

1) เรารอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ (เอเฟซสั 2:8) คนท่ีรู้จกัพระคุณเขาท าอะไร โรม 12:1,2 
โครินธ์ 18:1-5 

2) คนท่ีรอดโดยพระคุณนั้นตอ้งปรากฏการทรงสร้างใหม่ใหก้ระท าการดี มีการประพฤติดี 
(เอเฟซสั 2: 10 มทัธิว 5:16) 

3) ในความเช่ือแทน้ั้น มีชีวิต “เหมือนเมล็ดพืช” (งอกงามเจริญเติบใหญ่ ลูกา 17:5, 6) มีคมัภีร์
เป็นเมล็ดพืช (ลูกา 8:11, 12) คนท่ีขาดวุฒิภาวะไม่เจริญเติบโต ขาดการฝึกฝนคน้ควา้พระคมัภีร์ ก็เป็น
ความเช่ือท่ีไม่มีชีวิต 

4) ความเช่ือแทมี้ความอดทน-มัน่คง-เพียร (ขนัตี ววิรณ์ 13: 10, 14:12, ฮีบรู 11:26, 27) 
5) ความเช่ือแทต้อ้งมีวฒิุภาวะในคุณธรรม ความรู้ ฯลฯ (2 เปโตร 1: 5-7) 
6) ผูเ้ช่ือแทมี้พระคริสตใ์นใจ (2 โครินธ์ 13:5) ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว เม่ือใจมีพระคริสต์

พฤติกรรมทั้งมวลยอ่มส าแดงใหค้นอ่ืนเห็นพระเยซู 
7) ความเช่ือท่ีรอดไดคื้อความเช่ือท่ียอมรับใหพ้ระเยซูเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (เป็นเจา้นาย เขาจะ

เช่ือฟังเจา้นาย ท าตามบญัชาของเจา้นาย โรม 10: 9, 10 เทียบ มทัธิว 8:9) 
8) การประพฤติกบัความเช่ือเป็นคู่แฝดกนั เหมือนร่างกายกบัจิตวญิญาณ (ยากอบ 2: 22-26) 

ความเช่ือแท ้“เห็น” ได ้(มาระโก 2:5) 
9) ความเช่ือแทส่้งผลใหเ้กิดการถวาย แมใ้นส่ิงท่ีหวงแหนท่ีสุด รักท่ีสุด (ฮีบรู 11: 17) ดูการ

ถวายทรัพย ์ ถวายตวั ถวายเวลา ความสามารถ ฯลฯ ในคริสตจกัรแลว้ก็น่าจะเทียบเคียงไดว้า่ ความเช่ือ
เป็นอยา่งไร 

10) ความเช่ือแทย้อ่มปรากฏการกลบัใจใหม่ใหเ้ห็น (กิจการ 11: 19, 20 เทียบ ฮีบรู 6:1) 
อาจจะกล่าวไดว้า่ คนในคริสตจกัรน้ีนั้น อยา่เพิ่งกา้วไกล คิดไกล ไปถึงเร่ืองการเป็นผูน้ า การ

สร้างและพฒันาผูน้ าเลย ถา้ปราศจากความเช่ือท่ีกลบัใจใหม่แลว้ แมเ้พียงสาวกธรรมดา ๆ ท่ีบางคน
เรียกวา่ “ฆราวาส” ก็ไม่สามารถจะเป็นได ้

เหตุใหญ่เหตุหน่ึงท่ีเราขาดผูน้ า ผูน้  าดอ้ยคุณภาพ ก็มาจาก เราไดผู้น้  ามาจากสาวกท่ีมีความเช่ือ
โดยปราศจากการกลบัใจบงัเกิดใหม่ มีชีวติใหม่นัน่เอง 

แผนดี นับร้อย ด้อยล้า ตรวจดู ศรัทธา อย่ารอ 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 9 มีนาคม - เมษายน 1994, หนา้ 42-48. 


