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การหนุนใจ 
ศจ.ดร.นันทชัย  มีชูธน 

การหนุนใจเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดส่ิงหน่ึงในชีวติมนุษย ์ และในวฒันธรรมท่ีต่างกนั วธีิการท่ี
มนุษยใ์ชก้็จะต่างกนั ชาติจีนใชก้ารกระท า ฝร่ังใชค้  าพดู 

ผมจ าไดว้า่หลงัจากท่ีครูวชิยัน าผมไปสอนคณิตศาสตร์ท่ีบา้นของครู แลว้เชา้วนัหน่ึงท่ีโรงเรียน
ปานะพนัธ์ ครูยืน่สมุดพีชคณิตคืนให้ ผมค่อย ๆ เปิดดูไดค้ะแนน 58/60 ครูพดูวา่ “นนัทชยั เธอท าไดดี้
มาก” ท่ีดา้นล่างมีค าวา่ V.good ผมมองดูค านั้นหลายคร้ัง จิตใจเตม็ไปดว้ยความสุข ตั้งแต่วนันั้นเป็นตน้
ไป ผมตั้งใจเรียนในชั้นเป็นพิเศษ ครูเรียกผมไปพบแลว้พดูวา่ “นนัทชยั เธอมีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ เธอชอบประดิษฐคิ์ดคน้ ครูเช่ือวา่เธอจะไปไดไ้กลในทางน้ี ครูหวงัวา่เธอจะเขา้เรียนใน
มหาวทิยาลยัในสาขาวศิวกรรมศาสตร์นะ” 

ตั้งแต่เด็ก ๆ ผมไม่ค่อยมีใครหนุนใจ พอ่ผมตายตั้งแต่ผมอาย ุ 11 ขวบ ในโรงเรียนปานะพนัธ์
และท่ีราชวตัร ตรอกวดันอ้ยนพคุณ ผมมีเพื่อนเป็นเด็กวดัท่ีไม่ชอบเรียนหนงัสือเป็นแก๊งเด็กวยัร  ่่น 
ชวนผมสูบบุหร่ีตั้งแต่เด็ก แต่เม่ือผมอาย ุ16 ปี ผมไดพ้บครูวชิยัท่ีหนุนใจผม 

เวลาล่วงเลยมา 38 ปี ผมแต่งงานมีลูก 3 คน และผมอยากจะบอกวา่ ครูสอนคณิตศาสตร์ท่ีช่ือ
วชิยั ท าใหผ้มประสบความส าเร็จในวชิาชีพ เพราะครูหนุนใจผม ก าหนดเป้าใหผ้ม ผมรู้สึกวา่ตนเองมี
ค่า ผมเกิดมานะ เกิดความตั้งใจใหม่ท่ีจะเขา้เรียนวศิวกรรมศาสตร์ใหไ้ด ้

การหนุนใจฝังอยูใ่นชีวิตของเรา ผมและภริยาหนุนใจลูกของเราตั้งแต่พวกเขายงัเด็ก ๆ พดูกบั
เขาทุกคร้ังวา่เขาเรียนได ้และจะเรียนไดดี้ หนุนใจให้เขารับใชพ้ระเจา้ไม่วา่เขาจะมีอาชีพอะไร บ่อยคร้ัง
ท่ีไล๊ฟ์ลูกคนท่ีสองเทศนา สอนพระคมัภีร์ผมก็จะขบัรถไปกบัภริยา ไปฟังและหนุนใจเขา เม่ือเห็นเขามี
ของประทาน ผมไดบ้อกเขาวา่ คุณตอ้งอธิษฐาน พระเจา้จะบอกคุณ พระเจา้จะเรียกคุณดว้ยตวัของ
พระองคเ์อง อยา่ก๊อปป้ีอาชีพของผม ผมหนุนใจเขาโดยสนบัสนุนเขา อธิษฐานเผือ่เขา ขอโรงเรียนท่ีดี
ท่ีสุด พระเจา้เมตตาใหทุ้นแก่เขาทุกคน ผมยนืยนักบัเขาทุกคร้ังวา่ พระเจา้ทรงใชเ้ขาแน่นอน 

ต่อมาไม่นาน ไล๊ฟส่งอีเมลลเ์ขา้เคร่ืองผมดงัน้ี “ผมมีข่าวดีส าหรับพอ่-แม่ และผมหวงัวา่จะ
หนุนใจพอ่แม่ดว้ย ผมเฝ้าเด่ียวในตอนเชา้ อธิษฐานใหพ้ระเจา้น าผมไปท่ีขอ้พระธรรมท่ีพระองคจ์ะให้
ผมอ่าน ทรงน าให้อ่านอิสยาห์ 41 พระเจา้ไดต้รัสกบัผมขณะท่ีผมอ่านทั้งบท ผมไดคุ้กเข่าอธิษฐาน ผมรู้
แลว้วา่พระเจา้จะใหผ้มท าอะไรพระองคต์รัสอยา่งเจาะจงโดยท าใหผ้มหายสงสัยวา่ ผมจะเป็นนกัเทศน์ 
และรับใชพ้ระองคใ์นประเทศไทย ผมลุกข้ึนและเร่ิมร้องไห ้ ผมร้องไหเ้พราะมีความสุขในใจและผมมี
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ความช่ืนชมยนิดี ผมไม่มีอะไรในชีวติท่ีจะตอ้งสงวนไวอี้กต่อไป พระองคเ์รียกผมแน่นอน ผมกลวั
ความจน แต่พระคมัภีร์ตรัสในบทนั้นวา่พระเจา้จะหนุนผมพระธรรมตอนนั้นบอกวา่ แมผ้มจะอ่อนแอ
และเป็นเหมือนหนอนยาโคบ พระองคจ์ะช่วยผม ผมมีความสุขมากจริง ๆ พระเจา้ย  ้าเตือนผมดว้ยสันติ
สุข และความช่ืนชมยนิดี ซ่ึงความสุขและความยนิดีชนิดน้ีเท่านั้นท่ีพระเจา้ทรงประทานให”้ 

การหนุนใจเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงในชีวติมนุษย ์แหล่งก าเนิดการหนุนใจคือพระเจา้ พระ
เจา้ใชค้นจ านวนมากหนุนใจมนุษย ์ แต่ตน้เหตุของการหนุนใจคือพระเจา้ พระผูส้ร้างของเรา ครูวชิยั
หนุนใจผม ผมและภริยาหนุนใจลูก ทิตสัหนุนใจเปาโล โยชูวาและคาเลบหนุนใจโมเสส ดาวดิสั่งใหผู้ ้
ส่ือสารหนุนใจทหารหาญของเขาในการรบ เปาโลเรียกคริสตจกัรมาหนุนใจหลงัเกิดการจลาจลท่ีเอเฟ
ซสั แต่แหล่งก าเนิดของความสามารถหนุนใจเกิดจากพระเจา้ เป็นของประทานฝ่ายพระวญิญาณท่ีจดัอยู่
ในกลุ่ม “ความช่วยเหลือ (Help)” 

ถา้คุณและผมฝึกตวัเองหนุนใจคนอ่ืน เราเองก็ไดรั้บค าหนุนใจกลบัคืน และอาจจะมากกวา่
หลายเท่าในกฎของฟิสิกส์ แรงกระท ายอ่มเท่ากบัแรงปฏิกิริยาฉนัใดในกฎของชีวิต ถา้คุณและผมเร่ิม
หนุนใจคน คุณจะไดรั้บการหนุนใจกลบัหลายสิบเท่า เหมือนโคลงท่ีนอ้งรูธส่งเขา้ E-mail วนัเกิดผม 

The law of Life: Whatever you give away today or think or say or do will multiply about 
tenfold and then return to you. 

ใหเ้รามาดูวา่พระผูส้ร้างของเรา หนุนใจอะไรเราบา้ง? 
พระองคห์นุนใจเราดว้ยความรอดของพระองค ์ โรม 5:5 เราอยูใ่นความอุปถมัภข์องพระองค ์

มากยิง่กวา่นั้นอีก พระองคใ์หเ้ราอยูใ่นครอบครัวของพระองคคื์อ คริสตจกัร มากยิง่กวา่นั้นอีก พระองค์
ใหเ้ราเป็นบุตรและทรงให้เรากบัพระองคเ์ป็นอนัหน่ึงอนัเดียว และมากกวา่นั้นยงัเรียกพระองคว์า่ พระ
บิดา และจากความสัมพนัธ์อนัใหม่น้ีท าใหเ้ราเกิดขวญัและก าลงัใจในชีวติใหม่ดงัพระค าใน ยอห์น 
10:28 “เราใหชี้วตินิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผูใ้ดแยง่ชิงแกะเหล่านั้นไปจาก
มือของเราได”้ พระองคป์ระทานพลงัชีวติอนัไหลมาจากพระองคแ์บบไม่มีวนัหมด มีค าสัญญาท่ีมาจาก
พระโอษฐข์องพระองค ์

จงขอแลว้จะได.้.. 
ท่านจะขอส่ิงใดก็ไดส่ิ้งนั้น... 
เราจะอยูก่บัเจา้เสมอไปเป็นนิตย.์.. 
ไม่มีส่ิงใดท าใหเ้ราขาดจากความรักของพระเจา้ (โรม 8:38, 39) 
ถา้เจา้เหน็ดเหน่ือยจงมาหาเรา เราจะให้เจา้หายเหน่ือยและเป็นสุข 
เราจะรักษาโรคของเจา้ จะขนาบตวัแสบใหเ้จา้ 
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เราจะเช็ดน ้าตาใหเ้จา้สันติสุขเราใหเ้จา้ เราเป็นศิลาเจา้จงพิงเรา ในเวลาท่ีเจา้ร้อนใจ 
เราจะไปเตรียมท่ีไวใ้ห้เจา้ เราจะใหเ้จา้มีศกัด์ิศรีนิรันดร์ 
และอีกหกพนักวา่ขอ้ท่ีเป็นพระสัญญาพระเจา้ทรงเป็นแหล่งก าเนิดแห่งการหนุนใจ ถา้เราอ่าน

พระวจนะของพระองคทุ์กวนั อธิษฐานทุกวนั ด าเนินชีวิต 24 ชัว่โมงถวายเกียรติแด่พระองคเ์สมอ คือ
ห่างพน้จากบาป เราอาจพลาดไดบ้า้ง เม่ือเราส านึกและขอการอภยั พระองคก์็ทรงสถิตกบัเราและยก
โทษให ้

“จงวางใจในพระเจา้ดว้ยสุดใจของเจา้ และอยา่พึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้
พระองคใ์นทุกทางของเจา้และพระองคจ์ะทรงกระท าใหว้ิถีของเจา้ราบร่ืน” (สุภาษิต 3:5-6) 

น่ีคือส่ิงท่ีพระองคห์นุนใจเรา จนเราเดินทางถึงเมืองบรมสุขเกษมท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรียมใหเ้รา 
เม่ือเราเดินไปกบัพระเจา้ และพระเจา้ทรงหนุนใจเรา เราก็สามารถหนุนใจคนอ่ืนดว้ยเช่นกนั 

หญิงม่ายคนหน่ึงอายมุากแลว้ อยูค่นเดียวและวา้เหว ่ วนัหน่ึงเธอทอ้ใจมาก และผูป้กครองก็ให้
ค  าแนะน าใหไ้ปหาผูใ้หค้  าปรึกษาซ่ึงเป็นจิตแพทยค์ริสเตียนหลงัจากฟังปัญหา ผูใ้หค้  าปรึกษาพดูวา่ 
“หมอมีทางช่วยป้าได ้ ถา้ป้าสัญญาวา่จะท าตามค าแนะน าท่ีผมเขียนไวใ้นซองน้ี” หญิงม่ายรับปาก เธอ
รับซองกระดาษท่ีหมอยืน่ให้ซ่ึงเขียนวา่ “ไปท่ีร้านขายตน้ไมใ้กลบ้า้น ซ้ือเมล็ดพนัธ์ุไมป้ระดบัและไม้
ดอกท่ีป้าชอบ ปลูกดอกไมแ้ละจดัท าเป็นช่อเล็ก ๆ 1 ช่อ ทุกสัปดาห์ น าช่อดอกไมไ้ปใหส้มาชิกใน
คริสตจกัร ท่ีป่วย หรือก าลงัฟ้ืนไข ้คนท่ีทอ้ใจ ทุกขใ์จ ซ่ึงตอ้งการการหนุนใจ 

หญิงม่ายท าตามใบสั่งของหมอโดยเก็บความสงสัยไวใ้นใจวา่จะเกิดผลไดอ้ยา่งไร อีกหลาย
เดือนต่อมาเธอน าดอกไมไ้ปคริสตจกัรหน่ึงช่อใหญ่ทุกสัปดาห์และมอบใหแ้ก่สมาชิก 1 คน ทุกสัปดาห์ 
วนัหน่ึงหมอถามหญิงม่ายวา่ยงัทอ้ใจอยูอี่กหรือไม่ เธอตอบหมอวา่ ความรู้สึกทอ้หายไปโดยไม่รู้ตวั 
และเล่าวา่ทุกคร้ังท่ีน าช่อดอกไมไ้ปให ้ผูค้นจะเขา้มากอด มาขอบคุณเตม็ไปหมด 

เม่ือเราหนุนใจคนอ่ืน เราเองก็ไดรั้บการหนุนใจดว้ยเช่นกนั น่ีเป็นกฎของชีวติ และเป็นวถีิของ
พระเจา้ ผูใ้ดหวา่นอะไรก็จะเก็บเก่ียวส่ิงนั้น ถา้เราหวา่นการหนุนใจเราก็จะไดรั้บเช่นเดียวกนั 

คุณอาจจะไม่ไดเ้ป็นนกักีฬายอดเยีย่ม นกัดนตรีท่ีมีพรสวรรค ์ นกัธุรกิจท่ีชาญฉลาด หรือ
นกัการเมืองท่ีมีช่ือ อาจไม่ไดเ้ป็นดาราทีว ีดาราละคร แต่คุณเป็นดาราของการหนุนใจ เป็นบุคคลท่ีหนุน
ใจคนเก่งท่ีสุดไดแ้น่นอนในพระคมัภีร์มีกิจกรรมของคนเช่นน้ีบนัทึกไว ้ โยเซฟท่ีเรียกบานาบสั ซ่ึง
แปลวา่ลูกแห่งการหนุนใจ คุณอยากมีบานาบสัเป็นเพื่อนไหมครับ ฤดูกาลอาจมีท่ีส้ินสุด แต่เวลาของ
การหนุนใจไม่มีท่ีส้ินสุด ขอใหเ้รามาหนุนใจกนัมาช่วยท าใหส้มาชิกโบสถเ์ราอ่ิมใจ หนุนใจมีก าลงั มี
ความหวงั มีนอ้ยคนท่ีจะรู้วา่ การหนุนใจมีประโยชน์มหาศาลในชีวติคริสเตียน คริสเตียนในเมืองไทยมี
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ปัญหามาก อาจเป็นเพราะหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหน่ึงคือ คริสเตียนไทยขาดการหนุนใจดว้ยค าพดูและ
การกระท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 55 ฉบบัท่ี 298 พฤษภาคม – มิถุนายน 

2004, หนา้ 19-21. 


