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ศิษยาภิบาล คริสตจักรสัจจธรรมอุดรธาน ี
คํากลาวของทานเปาโลนี้ ฟงดูแลวกินใจ ทาทายชีวิตของคนมาแลวอยางมากมาย ผมก็เปนคน

หนึ่งท่ีรูสึกประทับใจและรูสึกกินใจมากท่ีไดอานและทองจําพระธรรมตอนน้ี และเช่ือวาหลายทานกค็ง
จะมีความรูสึกคลาย ๆ กันแตผมก็พบอีกวาในความเปนจริงของชีวิตแลวไมงายเลยท่ีจะทําใหเปนจริงได
ในชีวิตประจําวัน ท่ีกลาวมาเชนนี้ผมไมไดหมายความวาเราจะตองทําไดทุกอยางเชนท่ีอาจารยเปาโล
เคยทํา แตอยางนอยผมก็หวงัวาเราจะมีแนวความคิด หรือทัศนะอยูในแนวเดยีวกับความคิดนี้เพื่อพสูิจน
ชีวิตการเปนสาวกท่ีดีของพระเยซูคริสต 

หากจะมองในบริบทท่ีอาจารยเปาโลไดกลาวไว ผมพบวามีปจจัยหลายอยางท่ีทําใหอาจารยเปา
โลกลาว ออกมาจากใจของทานไดเชนนีว้า “เพราะวาสําหรับขาพเจานั้น การมีชีวติอยูก็เพื่อพระคริสต
และการตายก็ไดกําไร” (ฟลิปป 1:21 อมตธรรมรวมสมัย) และใครก็ตามท่ีจะกลาว และทําเชนเดยีวกับ
อาจารยเปาโลไดทําไวเปนแบบอยาง คนเหลานั้นจะตองมีปจจัยพื้นฐานเหลานี้ในชีวติของเขาดวย และ
ปจจัยเหลานั้นคือ 

ประการแรก ทานเปาโลไดรับพระคุณแหงการบังเกิดใหมแลว ทานจึงมีชีวิตใหมท่ีไมเคย
ยอนกลับไปเปนเหมือนเดิมอีกแลว ทานมีเปาหมายใหมในชีวิต มีทัศนะคติใหมในการดํารงชีวิตท่ี
แตกตางจากเดิมอยางส้ินเชิง จากท่ีเคยเปนอยูมากอน ท่ีเคยทําเพื่อตวัเอง เพื่อช่ือเสียง เพื่ออํานาจ หรือ
เพื่อความม่ันคง แตบัดนี้ทุกอยางไดเปล่ียนไปแลว ท่ีเห็นไดอยางชัดเจนก็จากท่ีทานกลาววา “ขาพเจาถูก
ตรึงไวกับพระคริสตแลวขาพเจาเองจึงไมมีชีวิตอยูตอไป พระคริสตตางหากทรงมีชีวิตอยูในขาพเจา 
ชีวิตที่ขาพเจาดําเนิน อยูในรางกายขณะน้ี ขาพเจาดําเนนิดวยความเช่ือในพระบุตรของพระเจาผูทรงรัก
ขาพเจา และประทานพระองคเองเพื่อขาพเจา” (กาลาเทีย 2:20 อมตธรรมรวมสมัย) ทานจึงไมไดอยูเพื่อ
ประโยชนของ ตนเองอีกตอไปแตอยูเพื่อพระคริสตจริง ๆ (2 โครินธ 5:15) 

เร่ืองนี้คงเปนเร่ืองจริงไดไมยากนกัถาเรามีชีวิตปกติสุขสบายดี แตในความยากลําบาก คงไมงาย
นักผมขอบพระคุณพระเจาสําหรับเหตุการณน้ําทวมในหลายจังหวัดเม่ือเดือนสิงหาคมท่ีผานมา โดย
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เฉพาะท่ีจดัหวดัอุดรธานีท่ีผมรับใชอยู ผมพบวาสมาชิกของผมไดสําแดงความจริงของ การอยูเพื่อพระ
คริสตออกมาใชขณะท่ีน้ําทวม มีลม พายุฝน น้ําท่ีกําลังหลากเขาทวม เขายังออกไปเพ่ือชวยคนอ่ืนที่
เดือดรอนฝาลมฝาฝน ท้ังท่ี เปนยามคํ่าคืนก็ยังสูอุตสาหออกไป เพือ่ชวยพีน่องหนีน้ําทวมโดยไมได
คิดถึงตัวเอง ขอบพระคุณพระเจาสําหรับความรักท่ีแสดงออกเปนการกระทํา อยางสุดกําลังนี้ 

ประการท่ีสอง ทานเปาโลสํานึกในพระคุณของพระเจามากยิ่งกวาส่ิงใดในชีวิตของทานและ
มากยิ่งกวาส่ิงใด ๆ ในโลก หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ทานเปาโลรูสึกเปนหนีพ้ระเจามากมายในชีวิต 
ทานเห็นส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีทานม ี ไมวาจะเปนช่ือเสียง เงินทอง ลาภยศ การศึกษา หรือชาติตระกูล และอีก
นานาประการส่ิงเหลานั้นก็เปนเหมือนหยากเยื่อ หรือไรคา ในชีวิตทาน ส่ิงเดียวท่ีมีความหมายยิ่งใน
ชีวิตของทานเปาโลคือ พระเยซู ทานไดรับพระคุณอยางมากมายท่ีพระองคเสด็จมาพบกับทานเปาโล
เปนสวนตัวเม่ือคร้ังกําลังเดินเขากรุงดามัสกัส และพระคุณอันยิ่งใหญของพระเยซูคริสตนั่นเองเปนเหตุ
ใหทานอุทิศตัวเปนทาสรับใชของพระเจาอยางสัตยซ่ือ ตลอดวันคืนของชีวิตของทาน และยังสรางคน
อ่ืนข้ึนมาเพื่อรวมรับใชพระคริสตดวยกนักับทาน (ดู ฟลิปป 1:1;2:22) ดังนั้นทานจงึมีชีวิตอยู เพือ่พระ
เจาจริง ๆ 

จากเหตุการณน้ําทวมในตัวจังหวดัอุดรธานีถึงสองปซอน คือเม่ือปท่ีแลวกับ ปนี้ซ่ึงยังคงมี
รองรอยความเสียหายอยู ในเวลานี้ผมพบวา พระเจาทรงมีพระคุณตอพี่นองในจังหวัดอุดรธานผีานมา
ทาง คริสตจักรสัจจธรรมท่ีผมเปนศิษยาภบิาลอยู เม่ือปท่ีแลวเราไดรับธารน้ําใจจาก พี่นองคริสเตียน
มากมายเพียงพอท่ีเรา จะชวยท้ังพ่ีนองคริสเตียนในคริสตจักรตาง ๆ ในจังหวัด และยังเปนพระพรไปยัง
พี่นองในคริสตจักรตาง ๆ เชน ขอนแกน อุบลราชธานี นครราชสีมา และท่ีอําเภอหาดใหญ และในปนี้
เราก็ไดรับความชวยเหลือมากกวา ปท่ีแลวอีกเพราะผลกระทบรุนแรงกวา น้ําทวม กนิพื้นท่ีมากกวาปท่ี
แลวเสียอีก มีบางคนใหขอมูลผมวาประมาณการคาเสียหาย เฉพาะท่ีอุดรธานีมากกวาพันลานบาท ผม
เรียนรูวา นี่เปน พระคุณซอนพระคุณจากพระเจา เพราะในเบ้ืองตนผมเองไมไดคิดวาจะตองเหน็ด
เหนื่อยหาทุน มาชวยผูท่ีเดือดรอนในปนี้เลย เพราะรูสึกวาท่ีผานมาปท่ีแลวกห็นักพอแลว แตเม่ือไดไป
เห็นกับตา ประสบมากับตัวเอง เม่ือชวงวนัท่ี 11 – 12 สิงหาคมที่ผานมาซ่ึงท่ีคริสตจักร ก็จดัเตรียม
รายการวนัแมไวแตไมมีใครเดินทางมานมสัการท่ีคริสตจักรไดเลยเนื่องจาก ถนนถูกน้ําทวมเกือบจะทุก
สายในเขตเทศบาลเมือง แตพระเจาทรงโปรดใหพีน่องชวยกันถวาย ชวยกันบริจาคมามากมายซ่ึงผมเห็น
แนชัดวา นี่คือพระคุณของพระเจาท่ีผานมาถึงเราและเราสงตอไปถึงพี่นองท้ังท่ีเปนคริสเตียน หรือไม
เปนคริสเตียน และมากยิ่งไปกวานั้นอีก หนวยแพทยขององคการสัมพันธกิจเมตตา จากคริสตจักร
รมเย็นกรุงเทพ ก็ไดวางแผนจะมาชวยอุดรธานี รวมกับคริสตจักรธรรมแบบติสต ตัง้แตน้ํายังไมไดทวม 
แตเวลาท่ีนดัหมาย ในวันท่ี 23 กันยายนชางเปนเวลาที่เหมาะเจาะในการชวยซับน้ําตาพ่ีนองเหลานี้หลัง
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เหตุการณน้ําลดผมมองไมเหน็การณไกล ขนาดท่ีจะรูถึงปญหาความเดอืดรอนกอนลวงหนา แตพระเจา
ทรงลวงรู และเตรียมการไวใหกอนลวงหนาแลวนีก่็เปนพระคุณพระเจาโดยแท 

ผมจึง รูสึกเหมือนท่ีทานเปาโลรูสึกมากข้ึนกวากอนอีกวา ผมเปนหนีพ้ระคุณของพระเจา และ
เปนหนี้รักของพี่นองทุกกคน ท่ีถวาย ท่ีสนับสนุน ท้ังกําลังทรัพย และกําลังอธิษฐาน กําลังกายท่ี
เสียสละออกมาชวยกันในยามทุกขรอนเชนนี ้

ประการท่ีสาม ทานเปาโลเห็นคุณคาของเพื่อนรวมงานและอธิษฐานเพื่อพวกเขาอยูเสมอ (ด ู
ฟลิปป 1:3, 7) ทานรูวาทาน ไมสามารถอยูเพื่อพระคริสตตามลําพัง อยางโดดเดีย่วแตทานจะตองมีเพื่อน
รวมงาน รวมทุกขรวมสุขกบัทานดวย ทานจึงจะสามารถทนอยูเพื่อพระคริสตได และการท่ีทานทนตอ
การจําจอง ตอความทุกขยากนานาประการไดนั้นก็เปนพระพรและแบบอยางใหกบัพี่นองคนอ่ืน ๆ ให
เกิดความกลาหาญในการทํางานเพื่อพระคริสตตอไปได (ดูขอ 1:14) 

เราคงตองหันมาดูชีวิตการรับใชของเราเอง วาเรามีเพื่อนหรือผูท่ีอยูเคียงขางเราในการ
สนับสนุน ในการอธิษฐานเพ่ือเราสักกี่คนท่ียินดีรวมทุกขรวมสุขยืนหยัดอยูขางเราในการรับใชพระเจา 
สงเสบียงบํารุงเราในยามท่ีเดือดรอนโดยที่ไมตองรองขอ แตเปนเพราะรักและหวงใยพวกเขาคอยจอง
หาโอกาสหรือจังหวะท่ีจะหยบิยื่นความชวยเหลือมาถึงเราเสมอ เพื่อเราจะสรรเสริญและขอบพระคุณ
พระเจาไดอยางท่ีทานเปาโลเปน จะสามารถอยูเพื่อพระคริสตไดอยางท่ีทานเปาโลเคยอยู (ดู 1:7, 
19;2:26-27) 

จากเหตุการณน้ําทวมผมพบอีกเชนกนัวาพีน่องท้ังเปนบุคคล และจากคริสตจักรตาง ๆ ใน
กรุงเทพท่ีเคยใหความชวยเหลือเม่ือปท่ีแลว หรือบางคริสตจักรเพิ่งใหความชวยเหลือ ในปนี้กแ็สดง
ความรักความหวงใยใหความชวยเหลือมาอีกในปนี้ และพ่ีนองคริสเตียนในจังหวดั เชนคริสตจักร
สามัคคีธรรม คริสตจักรประเสริฐพร คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธและภาคท่ี 13 สภาคริสตจักรฯ ก็ไดมา
รวมมือกันรวมทุกข รวมรับใช รวมซับน้ําตาพี่นองชาวอุดรกันอยางถวนหนา และผมมีความซาบซ้ึงใจ
ในไมตรี ในความเปนมิตรท่ีทานเหลานัน้ใหเกียรติคิดถึง และไววางใจผมในการทําพันธกิจนี้อีกคร้ัง
แนนอนวาทานมีสวนทําใหผมทุมเทใจกายในการรับใชพระเจาใหอยูเพื่อพระคริสตไดดวยความอบอุน
ใจ ผมเช่ือวาพลังแหงความรักความหวงใย พลังในการอธิษฐานเพื่อความนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของเราจะ
ชวยใหพระนามของพระเจาเปนท่ีรูจักเคารพบูชามากข้ึนในจังหวดัอุดรธานีตอไป 

ประการท่ีส่ี ทานไดรับการชวยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิเร่ืองรายก็กลายเปนดี (ดู ขอ 19) 
สําหรับหลาย ๆ คน การท่ีมีเพื่อน มีทีมทํางานที่เขาใจกันก็ดูเหมือนจะเพียงพอแลวสําหรับการทํางานให
สําเร็จตามเปาหมายแตสําหรับทานเปาโลทานยังมีพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจาเปนผูชวยอีกทาง
หนึ่ง นับเปนเคล็ดลับท่ีทําใหการอยูเพื่อพระคริสตของทานเปนจริงไดงายข้ึน พระเจาทรงสถิตยอยูดวย
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โดยพระวิญญาณของพระองคเองทรงชวยเหลือทานใหรอดตาย จากการถูกหินขวาง เรืออับปาง ทรงนํา
ทิศทางในการประกาศ และอ่ืน ๆ ดวยเหตุนี้เองทานจึง อยูและยินดตีายเพื่อพระคริสตได ทานเปาโล ไม
เคยคิดวาทานเกง ทานฉลาดกวาคนอ่ืนทานสามารถเอาตัวรอดได ดวยลําพังตัวทานเองแตทุกวินาที ทุก
ยางกาวในชีวติของทานเปนไปตามการทรงนํา การชวยเหลือการพิทักษรักษาจากพระวิญญาณ ของพระ
เจาตลอดเวลา 

ยิ่งรับใชพระเจานานมากข้ึนเทาไรผมยิ่งมองเห็นความจริงของพระวจนะของพระเจาวา ไมใช
ดวยฤทธ์ิหรือดวยเร่ียวแรงของตนเองแตทุกกาวของการรับใชเราจะตองพึ่งพาอํานาจ และฤทธ์ิเดชของ
พระวิญญาณบริสุทธ์ิตลอดเวลาผมรูสึกวาการเขาสนิทกับพระเจาในการอานพระวจนะและการ
อธิษฐานเปนเคล็ดลับท่ีดีท่ีสุด ในการรับใชพระเจาท่ีเกิดผล (ยอหน 15:5-8) แตนาเสียดายท่ีหลายคร้ัง
ผมเอง ก็ตกหลุมพรางของมาร ในการแสวงหาวิธีการรับใชดวยสติปญญาของตนเองเพ่ือใหเกิดผล โดย
อธิษฐานแตเพยีงเล็กนอยเทานั้น และน่ันเปนการทําผิดอยางรายแรงในการรับใชพระเจาของผม ดังนั้น
ผมจึงกําลังสรางบาน สรางงาน แตกเ็หนื่อยเปลาเพราะพระองคไมไดสรางดวย แตขอบพระคุณพระเจา
ท่ีพระองค ชวยใหผมสํานกึไดและพึ่งพาในพระองคมากข้ึนทุกวนั 

ประการท่ีหา ทานมีสุขภาพจิตดีทานคิดถึงแผนดินของพระเจาเปนหลักในการดําเนินชีวิต ใน
การรับใชพระเจา ไมไดคิดสรางอาณาจักร สรางบารมี สรางช่ือเสียงเพือ่ตัวของทานเอง แมจะมีคนบาง
กลุมท่ีประกาศพระคริสตดวยใจอิจฉา ชิงดีชิงเดนกนั บางคนก็เพื่อหวังช่ือเสียง ตําแหนงสูง ๆ ซ่ึงเปน
แรงจูงใจท่ีผิด แตทานเปาโลก็ยังช่ืนชมยนิดีไดเพราะทานเห็นวาเขาไดประกาศพระคริสต หากทาน
เปาโลไมมีทาที หรือทัศนะคติท่ีเห็นแกแผนดนิของพระเจาเชนนีก้็คงเปนการยากท่ีจะบอกวาทานอยู
เพื่อพระคริสต ทานคงตองตอบโตบรรดาผูท่ีทําการประกาศอ่ืน ๆ ท่ีอิจฉาทาน 

ขอบพระคุณพระเจาท่ีสมาชิกของผมไมไดบนวา หรือตอวาพระเจาในภยัพิบัติท่ีเขาเผชิญอยู 
แตละคนสามารถขอบพระคุณพระเจาไดในยามยากลําบากเชนนี ้ ดวยความขอบพระคุณและความซ้ึงใจ
ท่ีพี่นองคริสตชนท่ัวไทยโดยเฉพาะท่ีกรุงเทพฯ ไดสงอาหาร เสบียง และความชวยเหลืออ่ืน ๆ ไปถึง
พวกเขาท้ังสองปท่ีผานมาสุขภาพจิตฝายวญิญาณของพวกเขาเปนกําลังทําใหผมอยูเพือ่พระองคไดงาย
ข้ึนอีกมากมาย 

ประการท่ีหก ทานเปาโลรักลูกแกะของทานอยางจริงใจ (ฟลิปป 1:7-9) ทานยินดเีอาชีวิตของ
ทานเปนเคร่ืองพลีบูชาเพื่อใหคนของพระเจายืนหยดัรับใชพระเจาอยูได ทานผิดหวังแตก็ไมเคยทอแท
กับความเปนเด็กของพวกเขาทานใหโอกาสสตรีในการรับใชพระเจากบัทาน ใหเกยีรติยกยองเขา ให
โอกาสพวกเขากลับใจใหม (ฟลิปป 4:1-3) ทานไมเคยรังเกยีจแตหนุนใจใหพวกเขาเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันเพื่อเหน็แกพระคริสต ทานกลามอบหมาย กลาใหสิทธิอํานาจกับเพื่อนรวมงานอยางไมรูสึกวา
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ถูกตัดทอนอํานาจ ทานกลาท่ีจะบอกใหพวกเขาเอาอยางชีวิตของทาน (3:17) เพราะทานเอาอยางพระ
คริสต (1 โครินธ 11:1) ทานกลาเตือน กลาสอนอยางตรงไปตรงมาดวยทาทีแหงความรัก ความเขาใจ 
ดวยการขอรอง ขอความรวมมือ มิใชส่ังการออกคําส่ังบังคับ ใหทําตามวางอํานาจบาตรใหญ ทานถอม
ใจ รับใชพวกเขาจนวาระสุดทายของ 

ชีวิตผมคงตองสํารวจตัวเองเสมอวาผมรักลูกแกะของผมขนาดไหน พวกเขาเช่ือฟงพระวจนะ
ของพระเจา และฟงเสียงของผมเพียงใด ลูกแกะของผม ทะเลาะเบาะแวง ไรความรัก ไรความหวงใย ชิง
ดีชิงเดนกันจนศิษยาภิบาลไมตองทํางาน แตกลายเปนกรรมการหามมวยหรือเปลา ผมจะทนตอปญหา
รุมเราท้ังชีวิตสวนตัวชีวิตลูกแกะ และปญหาท่ีพวกเขาตองเผชิญในชีวิตประจําวนัเหมือนท่ีทานเปา
โลทนไดหรือเปลา แตก็อยากจะกระซิบบอกลูกแกะท้ังหลายวาทานสามารถทําใหศิษยาภิบาลของทาน
อยูเพื่อพระคริสตไดงายข้ึนมากเลย ถาทานรักและสามัคคีกัน เช่ือฟงพระวจนะของพระเจา และนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน ทุก ๆ ดาน (ดู ฮีบรู 13:7,17; กาลาเทีย 6:6) 

ทายท่ีสุดนี้จากบทเรียนชีวิตของทานเปาโลและเหตกุารณบานเมืองปจจุบัน ผมก็อยากจะใหเรา
ไดทบทวนดูดวยกันวาชีวิตของเรามีเปาหมายท่ีจะอยูเพื่อใคร เพื่ออะไรกันแน เม่ือเราเห็นความไม
แนนอนของชีวิตและทรัพยสินที่เกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติและนํ้ามือมนษุยดวยกันเอง เรากาํลังมุงหนา
บากบ่ันไปทางไหน มีชีวิตอยูเพื่อใคร แตสําหรับผม ผมขอเลือกเหมือนอยางทานเปาโล “จะอยูก็เพื่อ
พระคริสตและการตายก็ไดกําไร” แลวทานละ 
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