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การหนุนใจมีประโยชน์ 
ศจ.ดร.นันทชัย  มีชูธน 

ฤดูกาลอาจมีท่ีส้ินสุด แต่เวลาของการหนุนใจไม่มีท่ีส้ินสุด ขอให้เรามาหนุนใจกนั มาช่วยกนั
ให้สมาชิกในคริสตจกัร อ่ิมใจ หนุนใจ มีก าลงั มีความหวงั มีน้อยคนท่ีจะรู้ว่า การหนุนใจมีประโยชน์
มหาศาลในชีวติคริสเตียน คริสเตียนในเมืองไทยมีปัญหามาก อาจเป็นเพราะหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหน่ึง
คือ คริสเตียนไทยขาดการหนุนใจดว้ยค าพดูและการกระท า 

ประโยชน์จากการหนุนใจ 

1.การหนุนใจช่วยป้องกนัไม่ให้เรายอมแพ้อะไรง่าย ๆ ไม่ยอมเลกิล้มอะไรกลางคนั 

ในกิจการ 15:30-35 “เม่ือลาจากกนัแลว้ ท่านเหล่านั้นก็ลงไปยงัเมืองอนัทิโอก และเม่ือไดเ้รียก
คนทั้งปวงกประชุมกนัแล้ว จึงมอบจดหมายฉบบันั้นให้ คร้ันอ่านแลว้ต่างก็มีความช่ืนชมยินดีในค า
หนุนใจนั้น ฝ่ายยดูาสกบัสิลาสเป็นผูเ้ผยพระวจนะดว้ย จึงไดก้ล่าวหนุนใจพวกพี่นอ้งหลายประการให้มี
ก าลงัใจ คร้ันพกัอยูท่ี่นัน่หน่อยหน่ึงแลว้ก็ลาจากกนัไป พวกพี่นอ้งจึงฝากความเจริญสุขกบัท่านกลบัไป
ยงัอคัรทูตทั้งหลายซ่ึงไดใ้ชท้่านมา ฝ่ายสิลาสเห็นชอบท่ีจะอยูต่่อไปท่ีนัน่ แต่เปาโลกบับารนาบสัยงัอยู่
ต่อไปในเมืองอนัทิโอก สั่งสอนประกาศพระวจนะขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยกนักบัคนอ่ืนอีกหลายคน” 

เม่ือมีการจราจลท่ีเอเฟซัส เปาโลเรียกสาวกมาหนุนใจในกิจการ 20:1-2 “คร้ันการวุ่นวายนั้น
สงบแลว้ เปาโลจึงให้ไปตามพวกสาวกมา พูดหนุนน ้ าใจกนั แลว้ก็ลาเขาไปยงัแควน้มาซิโดเนีย เม่ือได้
ขา้มท่ีนัน่ไปแลว้ และไดห้นุนน ้าใจเขามาก ท่านก็มายงัประเทศกรีก” 

นกักีฬาทุกประเภทตอ้งการเสียงเชียร์ แมก้ าลงักายหมดลง ก าลงัใจจากคนรอบสนามท่ีส่งเสียง
เชียร์ ท าใหเ้กิดก าลงัมหาศาลท่ีจะกา้วไปจนถึงเส้นชยั การหนุนใจก่อใหเ้กิดพลงังานพิเศษ 

ในทางฝ่ายวิญญาณก็เช่นกนั การแข่งขนัในลู่วิ่งของชีวิต สมาชิกในคริสตจกัร ลูกและภริยา-
สามี ตอ้งการก าลงัใจ ลูกนอ้งผูบ้งัคบับญัชาก็ตอ้งการ ผมทอ้ใจหลายคร้ัง แต่ภริยาหนุนใจเก่ง ทุกคร้ังท่ี
ภริยาหนุนใจ สามีมีก าลงัพิเศษ และทุกคร้ังท่ีสามีหนุนใจภริยา ภริยาเช่ือฟังท าตามปรนนิบติัรับใชลู้ก ๆ 
และสามีต่อไป การหนุนใจเหมือนการไปเปิดวาวล์ถงัน ้ ามนัพิเศษ ถงัจริงหมดแล้ว แต่ถงัอะไหล่ยงั
ท างานต่อ 
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การหนุนใจเพิ่มพลงัท่ีใจ ละลายความทุกข ์เพิ่มความหวงั เตือนใจเราวา่ ยงัมีคนแคร์ appreciate 
ระลึกถึง ไม่ใช่เราเดินไปคนเดียว มีคนเห็นคุณค่าในส่ิงท่ีเราท าอยู ่

2.การหนุนใจผลกัให้เรารุดหน้าไปสู่ความส าเร็จได้เร่ือย ๆ 

ในเฉลยธรรมบญัญติั 3:38 “จงสนบัสนุนและชูใจโยชูวาให้เขม้แข็ง เพราะเขาตอ้งน าหน้าชน
ชาติน้ีขา้มไป” 

โมเสส สามารถช่วยโยชูวาไดห้ลายร้อยอยา่ง แต่พระเจา้ทรงรู้วา่โยชูวาตอ้งการอะไรมากท่ีสุด 
เขาตอ้งการการหนุนใจ คุณก็ตอ้งการ ผมก็ตอ้งการ 

ผูห้ญิงคนหน่ึงอยู่ในสหรัฐอเมริกา ท่ีเขาชอบวิพากยว์ิจารณ์ศิษยาภิบาล ผมถามเธอว่า เธอเคย
หนุนใจศิษยาภิบาลของเธอไหม? เธอตอบว่าศิษยาภิบาลของเธอคงไม่ตอ้งการการหนุนใจ เพราะเขา
สั่งงานเก่งผมก็บอกวา่ คนท่ีสั่งงานเก่ง คือคนท่ีตอ้งการการหนุนใจมากท่ีสุด 

เด็กท่ีถูกพอ่แม่และครูหนุนใจทุก ๆ วนัมากกวา่ถูกต าหนิ จะสามารถท าส่ิงต่าง ๆ ไดดี้กวา่เด็กท่ี
ขาดการหนุนน ้าใจ คนงานท่ีไดรั้บการหนุนใจจากเจา้นาย จะท างานไดมี้ประสิทธิภาพวา่คนงานท่ีถูกด่า
วา่อยู่ตลอดเวลา และถา้เราไดรั้บการหนุนใจบ่อย ๆ เราจะท าส่ิงเหนือมนุษยไ์ด ้ยิ่งคุณใช้งานใครมาก 
คุณหนุนใจเขามาก ยิ่งคุณหวงัอะไรจากใครมาก ยิ่งตอ้งหนุนเขามาก ยิ่งคุณหวงัจากลูกมาก ก็ตอ้งหนุน
ใจลูกมาก 

3.ช่วยขจัดความกลวัและเพิม่ความกล้า 

ถา้คุณและผมถูกหนุนใจมากข้ึนกว่าปัจจุบนั ชีวิตของคุณและผมจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
ปัจจุบนั ดูเหมือนวา่ลูกของคุณ คนใชข้องคุณ ญาติของคุณ สามี-ภริยาของคุณ จะท าอะไรให้เกิดข้ึนได้
อยา่งมาก ถา้คุณไดใ้หก้ารหนุนใจ 

ในซามูเอล 23:16-17 “และโยนาธานราชบุตรของซาอูลได้ลุกข้ึนไป หาดาวิดท่ีโฮเรช และ
สนบัสนุนมือของเธอให้เขม้แข็งข้ึนในพระเจา้ โยนาธานพูดกบัเธอวา่ “อย่ากลวัเลยเพราะวา่มือของซา
อูลเสด็จพอ่ของฉนัจะหา เธอไม่พบ เธอจะไดเ้ป็นพระราชาเหนืออิสราเอล และฉนัจะเป็นอุปราช ซาอูล
เสด็จพอ่ของฉนัก็ทราบเร่ืองน้ีดว้ย” 

โยนาธานเป็นพระพรอยา่งยิง่กบัดาวดิ และคุณก็สามารถท าแบบเดียวกนักบัเพื่อนของคุณได ้
เม่ือคริสเตียนหนุนใจกนั เราเป็นเหมือนกบัพระเจา้ท่ีอยูบ่นโลก พระเจา้ทรงใช้คุณและผมให้

หนุนใจกนัได ้แมเ้ราจะไดรั้บการหนุนใจทางการอ่านพระคมัภีร์ เฝ้าเด่ียว หรืออธิษฐาน แต่เราตอ้งการ
มนุษยท่ี์เราเห็นมาหนุนใจเราดว้ย และเป็นวธีิท่ีพระเจา้ทางใชอ้วยพรต่อคนทั้งหลาย พระเจา้ทรงให้ท่าน
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ท างานในท่ีท างานนั้น เพื่อท่านจะมีค าหนุนใจให้แก่เพื่อนร่วมงานในเวลาท่ีเหมาะ “ถอ้ยค าท่ีพูดเหมาะ 
ๆ จะเหมือนลูกทอ้ทองค าลอ้มเงิน” (สุภาษิต 25:11) 

4.การหนุนใจช่วยพฒันาให้คริสเตียนมภีาพลกัษณ์ของตนเองดี 

“พระองคท์รงแต่งตั้งปุโรหิตให้ประจ าหน้าท่ี และทรงสนบัสนุนเขาในการปรนนิบติัของพระ
นิเวศแห่งพระเจา้” (2 พงศาวดาร 35:2) 

คนท่ีมีทกัษะในงานอาชีพหรือลูกจา้ง ถา้ไดรั้บการหนุนใจทุกวนั ๆ จะช่วยให้เขารู้ว่าเขาเป็น
ใครในโลกและในหน่วยงานนั้น และในพระเยซูคริสต ์ในคริสตจกัร ฐานเข็มจะแน่นเราตอ้งตอกถ่ี ๆ 
ฐานแห่งภาพลกัษณ์จะแน่นเม่ือเราพูดหนุนใจบ่อย ๆ คนท่ีท างานแบบไม่ลาออกบ่อย ๆ แต่ปักหลกัอยู่
ในบริษทัใดก็ตาม เขาตอ้งรู้วา่เขาเป็นใคร และเป็นของใคร และของอะไรสักอยา่ง 

คุณล่ะ! เคยหนุนใจไหมครับตอนท่ีคุณเติบโตจากวยัเด็ก ถา้คุณไม่เคย คุณยงัสามารถตดัวงจร
เก่าให้ขาด โดยหนุนใจเด็กสักคนท่ีตอ้งการหนุนใจ หรือยืนยนัจุดดีของเขาบ่อย ๆ จากปากของคุณ 
คนเราเดินผิดทางชีวิตได ้ถา้ไม่ไดรั้บการหนุนใจ บางคนเดินทางผิด เลือกทางท่ีง่าย ๆ หรือเลือกทางท่ี
คนทั่วไปท ากัน แต่ถ้าเขาได้รับการหนุนใจแล้ว คนนั้ นสามารถท าในส่ิงท่ียากข้ึนและประสบ
ความส าเร็จในชีวติได ้

ในพระคมัภีร์กิจการ 11:23 เรารู้ว่าบารนาบสัไดเ้ยี่ยมบรรดาคริสตชน และบารนาบสัหนุนใจ
คนเหล่านั้นใหก้า้วต่อไปในทางของพระเจา้ 

5.การหนุนใจช่วยให้คนตดัสินใจถูกต้องขึน้ 

คนเรามกัตดัสินใจความรู้สึก คนบางคนเอาความรู้สึกน าชีวิตแทนท่ีจะใชเ้หตุผลดว้ย ถา้คนเรา
รู้สึกท้อใจข้ึนมา คนนั้นก็จะท าอะไรลงไปก็ได้ แต่ถ้าคนเราได้รับการหนุนใจแล้ว เขาจะคิดและ
ตดัสินใจในทางท่ีดีข้ึน และเลือกทางเดินในชีวติตามเหตุผล แทนท่ีจะตามความรู้สึก 

6.ค าทีห่นุนใจเหมาะ ๆ ท าให้เราเข้ากบัคนได้ด ี

ค าท่ีหนุนใจกนั สร้างบรรยากาศท่ีคนเราจะอยู่และท างานร่วมกนัได้ดี ถ้าคุณมีโอกาสเยี่ยม
ครอบครัวสัก 10 ครอบครัว คุณจะพบวา่ ครอบครัวท่ีสมาชิกภายในครอบครัวเขา้กนัไดดี้ก็คือครอบครัว
ท่ีหนุนใจกนั ไม่ใช่ต าหนิกนั 
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7.การหนุนใจช่วยป้องกนัมใิห้เราท าบาป 

ในสหรัฐมีเด็กวยัรุ่นท าอะไรแผลง ๆ เช่นขบัรถไปตีกระจกรถท่ีจอด หรือเอาปืนลม ยิงคนท่ี
เดินไปมา ไม่ถึงตายแต่เจบ็ มีเร่ืองเล่าวา่ แจค็ เป็นคนหน่ึงท่ีเพื่อนชวนไปท าอยา่งนั้น แต่วนัหน่ึงป้ามาอยู่
ท่ีบา้นหลายเดือน และป้าเกิดชอบในแจ็ค จึงหนุนใจให้เรียนแพทย ์ป้าหนุนใจทุกวนัจนแจ็คสอบเขา้
แพทยแ์ละเรียนจนจบ 

การหนุนใจช่วยให้เรากลายเป็นคนหนุนใจคนอ่ืนและตนเอง การหนุนใจกลายเป็นเหมือน
โรคติดต่อได้ แมว้่าการหนุนใจจะส าคญั แต่ก็ดูเหมือนว่า มีคนน้อยคนไม่คุน้เคยท่ีจะหนุนใจคนอ่ืน 
แมว้่าการหนุนใจจะเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของชีวิต น่าจะมีคนสนใจท าให้มาก ๆ และท าอยา่งสม ่าเสมอ 
พระคมัภีร์บอกวา่ ถา้เราโดนหนุนใจ เราสามารถหนุนใจคนอ่ืนได ้(2 โครินธ์ 1:3-4) เม่ือใดท่ีเราไดรั้บ
การปลอบประโลมและชูใจจากพระเจา้ พระเจา้ใหเ้ราท าแบบเดียวกนัต่อไป (1 เธสะโลนิกา 5:4) 

พระเจา้สนใจการหนุนใจไหม? พระธรรมหลายตอนยนืยนัวา่พระองคห์นุนใจมนุษย ์เช่น 
“เราสั่งเจา้ไวแ้ลว้มิใช่หรือวา่จงเขม้แขง็ และกลา้หาญเถิด อยา่ตกใจหรือคร้ามกลวัเลย เพราะวา่

เจา้ไปในถ่ินฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจา้ของเจา้ทรงสถิตกบัเจา้” (โยชูวา 1:9) 
“จงรอคอยพระเจา้ จงเขม้แขง็ และใหจิ้ตใจของท่านกลา้หาญเถิด เออ จงรอคอยพระเจา้” (สดุดี 

27:14) 
“จงมอบภาระของท่านไวก้บัพระเจา้ และพระองคจ์ะทรงค ้าจุนท่าน พระองคจ์ะไม่ทรงยอมให ้

คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย” (สดุดี 55:22) 
“ขา้พเจา้แน่ใจวา่พระองค์ผูท้รงตั้งตน้การดี ไวใ้นพวกท่านแลว้ จะทรงกระท าให้ส าเร็จจนถึง

วนัแห่งพระเยซูคริสต”์ (ฟิลิปปี 1:6) 
“เราไดบ้อกเร่ืองน้ีแก่ท่าน เพื่อท่านจะไดมี้สันติสุขในเรา ในโลกน้ีท่านจะประสบความทุกข์

ยาก แต่จงช่ืนใจเถิด เพราะวา่เราไดช้นะโลกแลว้” (ยอห์น 16:33) 
พระเจา้ทรงใชค้นอ่ืนหนุนใจ และประสงคจ์ะใชเ้ราใหห้นุนใจคนอ่ืนดว้ยถา้เราเตม็ใจ. 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี  55 ฉบับท่ี 299 

กรกฎาคม-สิงหาคม 2004, หนา้ 17-18. 


