
ความนาสะพรึงกลัวเก่ียวกับการไปโบสถของทาน 

คจ. สมนึก มนตรีเลิศรัศม ี
ทานไปโบสถเพราะกลัวพระเจาไมรับ แตนมัสการแบบเปนพิธีศาสนาหรือไม 
ทานเคยรูสึกเชนนี้ไหม กับการไปคริสตจักรของทานทุกวันนี้ ทานไปเพราะหวังจะไดรับพระ

พร หรือหวังเพียงไมใหถูกนับวาเปนคริสเตียนหลงหายกระน้ันก็พอ หรือเพราะกลัววาพระเจาจะไมรัก 
ไมอวยพระพรทานใหประสบความสําเร็จ เพราะความท่ีเปนคริสเตียนมาหลายปไดเรียนรูไดรับ
ประสบการณกับพระเจาหลายประการ แตในท่ีสุดทําใหเกิดความชนิชาฝายวิญญาณจิตข้ึน 

ทานท่ีเร่ิมตนกบัพระเจาเม่ือยงัเปนวยัรุน อนุชน แลวคอย ๆ รับการพัฒนาดานการศึกษา 
เศรษฐกิจ หนาท่ีการงาน เหน็พระเจาทํางานในชีวิตอยางมีข้ันตอน เคยยากจนขัดสนแลวไดรับการชวยกู
จากพระเจาอยางอัศจรรยเคยลมเหลวแลวไดรับการชวยเหลือจุนเจือจากพระเจาจนต้ังตัวไดใหม นับวา
ประสบความสําเร็จมาข้ันหนึ่งนั้นทานมีขอท่ีพึงระมัดระวังในเรื่องความชินชาฝายวญิญาณจิต การไป
นมัสการพระเจาแบบเปนพธีิรีตองทางศาสนาการไปคริสตจักรเพราะกลัววาหากไมไดไป แลวพระเจา
จะไมรักทาน อวยพรทานอีกตอไป หรือกลัววาพระเจาจะสงการลงโทษ การสาปแชงมายังชีวิตของทาน 
การสาปแชงมายังชีวิตของทาน หากเกดิปญหาประการเหลานี้แลว แสดงวาจิตวิญญาณของทานกําลัง
ประสบกับมรสุม ซ่ึงตองการการชวยกูทานไมอาจปลอยปละละเลยใหเปนเชนนี้เร่ือยไปได เพราะความ
ชินชาหากปลอยใหเกิดข้ึนเปนเวลานานแลว จะเกิดความตายดาน จนตายไปในท่ีสุด ทานไปโบสถแตตัว 
แตวิญญาณจิตกําลังหลงหายหรือไม 

การไปคริสตจักรของทานทุกวันนี้ ทานไปแบบเสียไมไดแตชีวิตสวนตัวของทานนัน้ เปนชีวิต
แบบหลงหายไมไดติดตามพระเจา หรือมีชีวิตคริสเตียนเหลืออีกตอไป ชาวโลกทําอะไรทานก็ทําเลน
นั้น มีบาปท่ีทําอยางตอเนือ่งโดยไมไดสารภาพ โดยไมมีการตัดความสัมพันธกับบาปนั้นอยางส้ินเชิง 
ไมมีการรับการปลดปลอย หรือมีชัยชนะอยางเด็ดขาดตอความผิดบาป มีความฉอฉลในหนาท่ีการงาน 
มีความไมบริสุทธ์ิในชีวิต มีการขัดผลประโยชนคนอ่ืนทางธุรกิจ 

นักธุรกิจบางทานคบคาสมาคมกับเพื่อนฝูงในวงการเดียวกนั มีการออกหาความบันเทิงเริงรมย 
มีการออกเท่ียวเตรในสถานท่ีท่ีไมควรไป มีการรวมลงทุนในกจิการท่ีผิดศีลธรรมเพียงเพื่อหวงัจะได
กําไรมากข้ึน แมตัวเองเปนคริสเตียน ไปคริสตจักรแตวญิญาณจิตหลงหายเสียแลว มีการรวมวงเลนแชร
ออกเงินกูดอกเบ้ียสูง โดยลืมหรือไมทราบเลยวา พระเจาไมพอพระทัยเชนนัน้ เพราะพระคัมภีรกลาววา 
“บุคคลท่ีเพิ่มทรัพยศฤงคารของตนดวยดอกเบ้ียและเงินเพิ่ม พระเจาจะทรงเอาทรัพยนั้นไปจากเขา” 
สุภาษิต 28:8 
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ผูนําคริสเตียนหลายคน เนื่องมาจากอาชีพการงานนัน้เกี่ยวของกับองคการคริสเตียน เชน 
หนวยงานสังคมสงเคราะห สถาบันท่ีมีหนาท่ีประจําตองทํา แตตนเองนั้นทํางานหนาท่ีเหลานั้นโดยถือ
เพียงเปนอาชีพเพื่อความอยูรอดเทานั้น ไมมีความสนใจเร่ืองฝายวิญญาณจิต ทํางานแบบเปนหนาท่ี ก็
นับวาอันตรายมาก เพราะมีผูนําหลายคนจริง ๆ ท่ีกําลังหลงหายอยูแมในหนาท่ีการงานจะเปนงานของ
หนวยงานคริสเตียนก็เชนเดยีวกัน นับเปนส่ิงนาเศราใจมาก เราไดยินวามีการผิดศีลธรรมเร่ืองเพศ มีการ
คอรัปช่ันทางการเงิน มีการใชประโยชนจากหนาท่ีในหนวยงานของตนไปหาผลประโยชนใสตนและ
ครอบครัวส่ิงเหลานี้นับเปนสัญญาณแหงความหลงหายฝายวิญญาณจิตของผูนําท้ังหลาย ซ่ึงอาจเปน
ความรูตัวอยูแลวของบุคคลนั้นก็ได แตเขาอยูในสภาพท่ีไมมีทางกระดิกตัว อันเนือ่งมาจากวาไมทราบ
จะไปเร่ิมตนหางานใหมท่ีไหน ท่ีจะใหผลประโยชนตอบแทนไดดีเหมือนกับงานท่ีตนเองทําอยู หรือใน
การท่ีจะปรุงปรุงตัวไมใหตองกระทําส่ิงช่ัวเหลานั้นอีกตอไป ก็ไมอาจกระทําได เพราะขาดท่ีปรึกษา 
ขาดคนท่ีจะใหความเอาใจใสวิญญาณจิตของเขา บางคนไมมีคริสตจักรทองถ่ินประจําท่ีเขาจะไป
นมัสการพระเจาอยางสมํ่าเสมอ ไมมีศิษยาภิบาลคอยดแูลวิญญาณจิตของเขา แลวตนเองก็มีตําแหนง
หนาท่ีสูงอยูดวย บางคนเปนถึงผูอํานวยการ บางคนเปนผูบริหารงานในระดบัสูง แลวจะยอมเสียหนา
หรือเสียช่ือเสียงใหคนอ่ืนรูปญหาของตนไดอยางไร 

ทานไปโบสถแตตัว แตใชชีวิตสวนใหญหางไกลพระเจา แมยงัไมหลงหายอยางเต็มท่ี 

คริสเตียนประเภทนี้ ไมถึงขนาดหลงหายเหมือนประเภทตน ๆ แตก็ยังไมไดชีวติติดสนิทกับ
พระเจาจริง เขาใหเวลากับพระเจาสัปดาหละ 2-3 ช่ัวโมงแตกลับใหเวลากับความนาสนใจอ่ืนมากวา แต
สําหรับการดําเนินชีวิตคริสเตียนท่ีจริงแลว ทานใชเวลาสวนท่ีเหลืออีก 165 ช่ัวโมงแบบคริสเตียนจริง ๆ 
หรือไม หลายคนเสียเวลากบัความสนุกสนานของวดีีโอ ทีวี เคเบิลทีวีการออกไปตากอากาศ หยดุพัก
รอนเท่ียวตางประเทศ หาความสําราญใหแกตน ครอบครัว โดยไมใหความสนใจกับพระราชกิจของ
พระเจา ในดานการรับใชของคริสตจักร 

มีคริสเตียนระดับนักธุรกิจ หรือผูนํา มักจะหาโอกาสวนัหยุดยาว ๆ ไปเท่ียวพักผอนตากอากาศ
ไปตางจังหวัดมีกิจกรรมอ่ืนนอกคริสตจักร โดยใหเหตผุลสวนตัววา ไมมีเวลาวางหยุดพกักับครอบครัว
ไมมีเวลาในระหวางสัปดาห แตไมคอยคิดวาตนเองก็ไมคอยมีเวลาวางสําหรับพระเจาดวยเชนกนั ทีเร่ือง
การตอบสนองความตองการอ่ืนนอกจากการไปคริสตจักรนั้น กลับเห็นวาสําคัญกวาการท่ีจะใหเวลากับ
การรับใชพระเจา หรือไปคริสตจักรอยางสมํ่าเสมอ หรือมีสวนในกิจกรรมของพระเจามากข้ึนกวาปกติ 
แทจริงทานควรจะคิดเชนนี้วา การท่ีพระเจาทรงอวยพระพรใหทานมวีันนีไ้ด มีความสําเร็จในหนาท่ี
การงาน ในธุรกิจ ในตาํแหนง ในกิจกรรมระดับสูง ก็เพือ่ทานจะทุมเทกับพระเจามากข้ึน พระเจาใหเพื่อ
ทานจะตอบสนองคริสตจักรดวยการรับใช การทุมเท การใชเวลากับคริสตจักรมากข้ึน 
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ทานไปโบสถแตตัว แตก็ไมไดใชของประทานที่พระเจาประทานให 

มีอีกหลายคนรูตัววาตนเองทําอะไรไดดี แตไมยอมรับผิดชอบในการใชความสามารถหรือของ
ประทานของตนเอง ในงานของพระเจาในคริสตจักรปลอยใหคนท่ีทําไดไมดเีทากับทาน หรือทําไมได
เลยตองรับผิดชอบงานเหลานั้น ปรากฎวางานไมเดนิ งานไมมีคุณภาพขาดประสิทธิภาพ ขอถามวาการ
ไปโบสถของทานทุกวนันี ้ ทานมีสวนผลักดันใหคริสตจักรของทานเจริญเติบโตข้ึนดวยการใชของ
ประทานของทานอยางเต็มที่หรือไม พระเจาประทานของประทานแกทานเพื่อเกบ็ไวเฉย ๆ หรือไม 
หรือพระเจาตองการใหทานไดมีสวนรับใชเพื่อการเสริมสรางพระกายใหจําเริญข้ึน มีผูบริหารธุรกิจ 
ผูนําบางทานท่ีคิดวาตนไมอยากรับผิดชอบงานคริสตจักรเพราะกลัววาหากทํางานบกพรองจะเสียหนา 
หรือจะถูกหาวาเปนคนไมเกง ขาดความสามารถ ถูกตําหนิ ถูกดูถูก อะไรทํานองนัน้ แลวก็เลยไมอยาก
ทําอะไรในคริสตจักร ท้ังท่ีงานก็มากมายท่ีตองการเขา ตองอาศัยเขา และเขาเองกน็าจะเปนคนทํางาน
นั้น ๆ ไดดกีวาคนอ่ืนในโบสถเสียดวย 

คงจําเร่ืองเงินตะลันตท่ีพระคัมภีรสอนเอาไวไดวา คนไดหาและสองตะลันตนั้น ไมเอาเงินไป
ลงทุนจนเกดิผลกําไร แตคนท่ีไดตะลันตเดียวเอาไปฝงดิน ไมไดทํากําไรอะไรใหเกิดข้ึน แลวพระเจา
ทรงตําหนิคนนั้นวา “อายขาชาติช่ัวชา” ไมทราบวาทานไดกีต่ะลันตท่ีพระเจาทรงประทานใหในชีวิต
ของทาน ทานกําลังใชหรือเก็บของประทานของทาน? พระเจาจะเรียกทาน เพื่อคิดบัญชีสักวันหนึ่ง แลว
ทานจะใหการอยางไรกับพระองค 

แลวจะทําอยางไรดี 

ทานจะตองสํารวจชีวิตของทานวาหากทานอยูในขายท่ีไดกลาวมาแลวนี ้ ทานจะตองใหพระเจา
ทรงตรวจเช็คจิตใจของทาน ใหพระเจาทรงตรัสกับทานเปนสวนตัววา ทานมีอะไรบกพรอง ผิดพลาด 
หรือตองการแกไขอะไรบาง 

ทานจะตองรองทูลกับพระเจาในขอบกพรองของทานท่ีตรวจสอบพบพระคัมภีรสอนวา “แลว
ในความยากลําบากของเขา เม่ือเขารองทูลพระเจา พระองคทรงชวยกูเขาจากความทุกขใจของเขา” สดุด ี
107:6 ทานสามารถรองทูลกับพระองคเปนคําสารภาพ เปนการขอกําลัง เปนการพึ่งพาอาศัย เปนการพึ่ง
อาศัย เปนการสรางความสัมพันธกับพระองคใหม เปนการกลับใจใหม เปนการขอการกลับคืนสูสภาพ
เดิม เปนการแสดงความออนแอบกพรองฝายวิญญาณจิตกับพระองค พระคัมภีรสอนตอไปวา “แลวใน
ความยากลําบากของเขาเม่ือเขารองทูลพระเจา พระองคทรงใหเขารอดจากความทุกขใจของเขาพระองค
ทรงใชพระวจนะของพระองคไปรักษาเขา และทรงชวยกูเขาจากลุมของเขา” สดุดี 107:19-20 
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ทานจะเร่ิมดําเนินการหนัหลังใหกับความผิดบาปโดยการลงมือปฏิบัติตามฏกเกณฑคําส่ังสอน
อันดีของพระเจา “เหตุฉะนัน้ จงพิสูจนการกลับใจของเจาดวยผลท่ีเกดิข้ึน” ลูกา 3:8 บาปใดท่ีพบและ
สารภาพแลวจะตองมีการหนัหลังใหกับมันทันที การยดืเวลาใหบาปเทากับยืดการตกเปนทาสของสิ่ง
นั้น การรีบเรงตัดความสัมพันธกับมันไดเร็วเทาไรก็เทากับการเริ่มตนรับชัยชนะจากพระเจาไดเร็ว
เทานั้น ส่ิงท่ีนาเศราสําหรับผูนําก็คือ การท่ีเขาหยอนยาน ยืดหยุนใหกับบาป จนกระท่ังบาปนัน้กอตัว
เต็มท่ีแลวนําความหายนะมาสูชีวิต หนาท่ีการงาน ครอบครัว ธุรกิจ พันธกิจ และวิญญาณจิต 

ทานจะตองสลัดส่ิงท่ีมาถวงทานจากการไปคริสตจักร ดวยการไปคริสตจักรในทานท่ีถูกตอง 
“เหตุฉะนัน้ เม่ือเรามีพยานพร่ังพรอมอยูรอบขางเชนนี้แลว ก็ขอใหเราละท้ิงทุกอยางท่ีถวงอยู และบาป
ท่ีเกาะแนน ขอใหเราวิ่งแขงดวยความเพยีรพยายาม ตามท่ีไดกําหนดไวสําหรับเรา “ฮีบรู 12:1 เม่ือกอน
ไปคริสตจักรแบบเสียไมได ไปแบบเปนพิธี ไปแบบไมยอมรับใช ไปแบบกลัวพระเจาไมอวยพระพร 
ไปแบบหลงหาย หรือหางไกลพระเจา เม่ือกอนใหเวลากับพระเจาในระหวางสัปดาหนอยมาก ทาน
จะตองเร่ิมดําเนินการกับชีวติของทานเสียใหม ปรับความสําคัญกอนหลังในชีวิตของทาน เลือกใหพระ
เจามาเปนท่ีหนึ่งกอน เหนอืธุรกิจ หรือหนาท่ีการงาน ความบันเทิง ความสนใจอ่ืน แลวสนใจแตส่ิงท่ี
เปนของพระเจา ส่ิงท่ีสนับสนุนความเจริญเติบโตฝายวิญญาณจิตกอน 

หากนกัธุรกิจ ผูนํา จะเร่ิมตนกับพระเจาในการจดัการกับปญหาความบกพรองฝายวิญญาณจิต
แลว รับรองวาทานจะเปนกําลังสําคัญแกโบสถไดอยางแนนอนท่ีสุด พระเจาจะไดรับเกียรติยศเพราะ
ทานมาก อันเนื่องมาจากการท่ีทานยอมกลับใจเสียใหม เร่ิมตนส่ิงใหมกับพระองค พระเจากําลัง
แสวงหาคนเหลานั้นเม่ือไปคริสตจักรอยาไปแบบเสียไมได อยาไปแบบขอไปที อยาไปแบบกลัวพระ
เจาจะไมอวยพระพรแตใหคนเหลานั้นไปคริสตจักรเพราะแนใจวา ตนมีบางส่ิงถวายพระองค และพระ
เจาก็มีบางส่ิงสําหรับทานท่ีทานจะรับใชในคริสตจักรนัน้ อีกประการหนึ่งพระเจาตองการชวยเหลือ
ทานท่ีกําลังหลงหายฝายวิญญาณแบบซุกซอน ใหกลับคืนดีกับพระองค หันกลับมาเดินทางท่ีถูกตอง
ดวย การตัดสินใจเปนของทาน การเร่ิมตนใหมเปนท่ีทานจะตองตัดสินใจ 
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