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อุทิศแด่
โอทิส เอ มอร์
แคลเรนซ์ แอล ครอส
อาร์ เธอร์ ดาวน์ น่ ิง
ออสการ์ โวกา
ผู้เลี ้ยงแกะที่ยิ่งใหญ่สี่ทา่ น ผู้ให้ แรงบันดาลใจ และมีอิทธิพลต่อข้ าพเจ้ าในแบบฉบับของ
ตนเอง ในเวลาช่วงแรกของการรับใช้ ของข้ าพเจ้ า
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คํานํา
ข้ าพเจ้ าพยายามเขียนหนังสือเล่มแรกในปี 1953 Making Full Proof of Our Ministry (จงกระทําพันธบริ การของเราให้
สําเร็ จ) หลายปี ต่อมา ข้ าพเจ้ าได้ เขียนหนังสือสําหรับผู้รับใช้ เล่มที่สอง เรื่ อง All Things To All Men (คนทุกชนิ ดต่อคนทัง้ ปวง)
และในเวลานี ้ ข้ าพเจ้ ากําลังพยายามจะเขียนหนังสือเล่มที่สามที่เกี่ยวกับผู้รับใช้
ข้ าพเจ้ าไม่ถือว่าตนเองเป็ นผู้มีอํานาจ แต่หลังจากเทศนาข่าวประเสริ ฐมาเป็ นเวลาห้ าสิบสองปี ก็ไม่สามารถถือว่าเป็ นผู้
เริ่ มหัดได้ ในระยะเวลาห้ าสิบสองปี นี ้ ข้ าพเจ้ าได้ เห็นบางอย่างที่ทําให้ เจ็บปวดใจเป็ นอย่างยิ่ง ข้ าพเจ้ าเชื่อว่า มีหลายคนพยายาม
เป็ นศิษยาภิบาลโดยที่พระเจ้ าไม่ได้ ทรงเรี ยกให้ มาเป็ น ปั ญหาสําคัญของคนเหล่านันคื
้ อ เขาไม่ได้ อยู่ในนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า เข
ไม่เหมาะสมที่จะเป็ นผู้รับใช้ เขาอาจจะประสบความสําเร็จอย่างมากในฐานะผู้ทํางานคริ สเตียนคนหนึ่งในคริ สตจักรภายใต้ การนํา
ของศิษยาภิบาลที่แน่วแน่ หรื อในฐานะผู้ช่วยกัปตัน ชีวิตของเขาอาจเกิดผลได้ แต่ในฐานะกัปตันผู้คมุ เรื อแล้ ว เขารังแต่จะสร้ าง
ความวุน่ วาย
ข้ าพเจ้ าไม่ได้ เขียนถ้ อยคําเหล่านีเ้ พื่อประชดประชันหรื อวิพากษ์ วิจารณ์ แต่ปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะช่วยเหลือและ
หนุนนํ ้าใจแต่ละท่านให้ เป็ นผู้ทํางานที่ประสบผลสําเร็จในนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า
หลายปี มาแล้ ว ข้ าพเจ้ าเป็ นศิษยาภิบาลในคริ สตจักรที่ดีแห่งหนึ่งทางตะวันออกของรัฐออนแทรี โอเป็ นเวลาสี่ปีครึ่ ง ศิษ
ยาภิบาลหนุ่มคนต่อมาคิดว่า มีหลายสิ่งที่จําเป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไข เขาจึงดําเนินการแก้ ไข เมื่อเขาแก้ ไขเสร็จเรี ยบร้ อย คริ สตจักร
แยกออกเป็ นสามทาง คริ สตจักรอีกแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้ ามอบให้ ผ้ ูอื่นไปถูกปิ ดลงถาวรและอาคารก็ถูกขายไป ครอบครัวสิบสอง
ครอบครัวกระจัดกระจายกันไป ข้ าพเจ้ าหวังเหลือเกินที่จะกล่าวว่า มีเพียงคริ สตจักรสองแห่งนี ้เท่านันที
้ ่ทนทุกข์เช่นนี ้ แต่ข้าพเจ้ าได้
เห็นสิง่ เดียวกันนี ้เกิดขึ ้นซํ ้าแล้ วซํ ้าเล่า หลายครัง้ มากมาย
ดังนัน้ ข้ าพเจ้ าจึงมีภาระหนักในการพยายามที่จะเขียนหนังสือถึงผู้รับใช้ ทงั ้ หลายเป็ นครั ง้ ที่สาม ใจความสําคัญของ
หนังสือเล่มนี ้อาจสรุ ปออกมาได้ คือ “ผู้เลี ้ยงแกะนําฝงแกะ
ไม่ใช่ไล่ฝงแกะ
ถ้าฝงแกะถกไล่
ู
ู
ู
ู แล้ว แกะทัง้ หลายก็จะกระโดดผ่านทุก
ช่องในรัว้ ถ้าผู้เลีย้ งแกะเป็ นผู้นํา แกะก็จะตามเขาไปผ่านหุบเขามื ดและทางอันตราย”
ถ้ าหนังสือ เรี ยนศิ ษยาภิ บาล หากว่าแกะสามารถพดได้
ู (Dear Pastor: If the Sheep Could Speak) เล่มนี ้สามารถ
ช่วยเหลือศิษยาภิบาลและผู้รับใช้ ให้ กลายเป็ นผู้เลี ้ยงแกะที่แท้ จริ ง ผู้ซึ่งรัก นําทางและเต็มใจที่จะให้ ชีวิตของตนแก่ฝูงแกะแล้ ว
หนังสือเล่มนี ้ก็จะบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ได้ เขียนขึ ้นมา
ราล์ฟ วี เรย์นลั ด์ส
เซอร์ รี่ บริ ติชโคลัมเบีย แคนาดา
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คํานิยม
อาจารย์ราล์ฟ เรย์นลั ด์สเป็ นผู้รับใช้ ที่ก่อให้ เกิดผลกว้ างออกไปถึงทุกส่วนของโลก เขาเป็ นศิษยาภิบาล มิชชันนารี ในเกาะ
จาเมกา ได้ เขียนหนังสือและหลักสูตรศึกษาพระคัมภีร์เอาไว้ มากมายซึ่งสัมผัสชีวิตของคนจํานวนมาก นอกจากนี ้ ยังเคยดํารง
ตําแหน่งเจ้ าอธิการภาคของ United Pentecostal Church (สหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์) เคยเป็ นผู้อํานวยการโรงเรี ยนสอนพระ
คัมภีร์ และปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งสมาชิกคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของ United Pentecostal Church International (สหคริ สตจักร
เพ็นเทคอสต์ระหว่างประเทศ)
เมื่อกล่าวถึงบทบาทของผู้ชายคนนี ้ในคณะเพ็นเทคอสต์ที่เชื่อพระเจ้ าองค์เดียวแล้ ว เราจะเห็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่าง
โชกโชนในพระกิตติคณ
ุ เวลาหลายปี ที่เขาได้ รับใช้ อย่างประสบผลสําเร็ จทําให้ เขามีข้อได้ เปรี ยบพิเศษในการมองย้ อนกลับไปใน
อดีต เห็นหลุมพรางที่ห้อมล้ อมผู้รับใช้ ที่ทํางานพระเจ้ า รวมทังเห็
้ นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ ้นมากพอๆ กันในชีวิตส่วนตัวของ
เขา ควรจะสังเกตเป็ นพิเศษว่า หนังสือเล่มนี ้ไม่ใช่หนังสือของผู้เริ่ มหัด แต่เป็ นหนังสือของผู้ที่ได้ รับความเคารพและเกียรติเนื่องด้ วย
การประกาศแผ่นดินของพระเจ้ าตามหน้ าที่อย่างสัตย์ซื่อ เมื่อศึกษาส่วนลึกและความหมายที่ลึกซึ ้งของหนังสือเล่มนี ้ ท่านจะมี
ความเข้ าใจงานของพระเจ้ าทางคริ สตจักรได้ มากยิ่งขึ ้น ผู้รับใช้ และธรรมิกชนของพระเจ้ าทุกคนควรมีหนังสือเล่มนี ้เป็ นสมบัติของ
ตน อาจารย์เรย์นลั ด์สไม่เพียงแต่ตงชื
ั ้ ่อหนังสือที่ไม่เหมือนใครเท่านัน้ (เรี ยนศิ ษยาภิ บาล หากว่าแกะสามารถพดได้
ู - Dear Pastor:
If the Sheep Could Speak) แต่ยงั นําเสนอเนื ้อหาได้ อย่างมีเอกลักษณ์อีกด้ วย
เขาได้ อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้ างของคริ สตจักร โดยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิษยาภิบาลและธรรมิกชนของพระเจ้ า
ให้ ศิษยาภิบาลอยูใ่ นตําแหน่งที่ควรได้ รับเกียรติตามอย่างพระคัมภีร์ และให้ คําอธิบายเพื่อความกระจ่างเกี่ยวกับฝูงแกะหรื อธรรมิก
ชนของพระเจ้ าภายใต้ การนําของศิษยาภิบาล เกี่ยวกับเรื่ องสิทธิในการพูดของศิษยาภิบาล ทังหมดนี
้
้เขียนไว้ ถกู ต้ องตามอย่างพระ
คัมภีร์ในเรื่ องความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันระหว่างแกะและผู้เลี ้ยงแกะ
ในหนังสือเล่มนี ้ มีข้อความที่แสดงถึงสติปัญญาอันยิ่งใหญ่ ซึง่ จะได้ มาจากการมีประสบการณ์กบั ผู้คนเท่านัน้ ข้ าพเจ้ าขอ
กล่าวถึงบรรทัดที่สําคัญๆ ดังนี ้ “งานของผู้รับใช้มีหน้าที ่มากมายและเป็ นหน้าที ่ที่ซับซ้อนเป็ นอย่างมาก เขาต้องเป็ นเจ้าหน้าที ่
บริ หารธุรกิ จ สถาปนิ กและผู้วางแผนงานต่างๆ อย่างไรก็ตาม ก่อนอื ่น เขาได้รับการเรี ยกให้เป็ นผู้รับใช้แก่ชายและหญิ งทัง้ หลาย
งานหลักของเขาคือการช่วยวิ ญญาณให้รอด” และอีกคํากล่าวหนึ่งว่า “แกะขอพดได้
ู ไหม แน่นอน แต่ไม่ใช่ดว้ ยการไม่เชื อ่ ฟั ง หรื อ
วิ พากษ์ วิจารณ์ ผูเ้ ลี ้ยงแกะของตน แกะต้องไม่พูดหว่านความแตกร้าวในฝงู เมื ่อมี ความผิ ดเพราะเหตุนนั้ จะต้องได้รับการลงโทษ
อย่างเด็ดขาดและไม่มีสิทธิ มีเสียงเลย พระเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์ทรงชังการหว่านความแตกร้าวในหมู่พีน่ อ้ ง (สุภาษิ ต 6:19)” ยังมี
คํากล่าวอื่นๆ อีกที่ผ้ รู ับใช้ จะต้ องมีเข้ าใจเป็ นอย่างยิ่ง ข้ าพเจ้ าอ้ างถึงถ้ อยคําเหล่านี ้เพื่อให้ ทา่ นมีความอยากรู้เพิ่มเติม
ต่อจากนัน้ เขากล่าวถึงว่าผู้รับใช้ คือใคร อธิบายเกี่ยวกับกายของพระคริ สต์ได้ เป็ นอย่างดี ให้ เหตุผลว่าทําไมเขาคิดว่าควร
จะมีการจัดการคริสตจักร ความจําเป็ นที่ผ้ เู ลี ้ยงแกะจะต้ องมีความรักและเมตตา การเทศนาพระวจนะของพระเจ้ า รวมทังจะได้
้
ยิน
เสียงของพระเจ้ าได้ อย่างไรและจุดประสงค์ของการเทศนาคืออะไร
ในปั จจุบนั นี ้ จะต้ องมีหนังสือเล่มนี ้เป็ นอย่างยิ่ง เสียงต่างๆ ในโลกของเรานันทํ
้ าให้ หขู องคริ สเตียนสับสน และยากที่จะได้
ยินสิ่งที่ “พระวิญญาณตรัสแก่คริ สตจักร“อาจารย์เรย์นลั ด์สใช้ วิธีการที่เป็ นเอกลักษณ์ ในการจับความสําคัญของความสัมพันธ์ ที่
เหมาะสมระหว่างศิษยาภิบาลและกลุ่มสมาชิก นอกจากนี ้ ยังใช้ การสังเกตในช่วงเวลาในการเป็ นผู้รับใช้ เพื่อให้ คําแนะนําที่ดีเลิศ
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ทุกวันนี ้ ผู้ที่ได้ รับการเรี ยกให้ เป็ นผู้เลี ้ยงแกะถูกชี ้นําไปอย่างผิดๆ ด้ วยการหลอกล่อมากมาย สิ่งล่อลวงที่มีเล่ห์เหลี่ยม หลุมพรางที่
ร้ ายแรง การต่อสู้ที่เกิดขึ ้นกะทันหัน และการกล่าวหาที่ไม่ถกู ต้ อง เนื่องด้ วยสภาพการณ์ แห่งความสับสนในเวลาของเรานี ้ หนังสือ
เล่มนี ้จึงให้ ความกระจ่างเกี่ยวกับสิง่ ที่สําคัญในงานของผู้รับใช้
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านหนังสือที่โดดเด่นเล่มนี ้ และสารภาพว่า ได้ อ่านซํ ้าหลายครัง้ ข้ าพเจ้ าขอแนะนําหนังสือเล่มนี ้แก่ผ้ ทู ี่บงั เกิ
ใหม่เป็ นบุตรของพระเจ้ าทุกคน ผู้ที่จะเป็ นผู้รับใช้ ทกุ คน ศิษยาภิบาลทุกคน ผู้ประกาศข่าวประเสริ ฐทุกคน และครู อาจารย์ทกุ คน
ไม่มีใครที่มีประสบการณ์มากมายหลายปี มีความรู้มากจนไม่ต้องมีคนสอน หนังสือเล่มนี ้สอน ชี ้นํา เปิ ดประตูสคู่ วามคิดใหม่ๆ และ
ยืนยันวิธีการนําของศิษยาภิบาลที่แท้ จริ ง ในการที่จะเข้ าใจและแยกแยะทางฝ่ ายวิญญาณในด้ านที่ยากจะกล่าวถึงของผู้รับใช้ พระ
เจ้ าและแกะในทุง่ หญ้ าของพระเจ้ าได้ ท่านจะต้ องเป็ นเหมือนกับอาจารย์ราล์ฟ เรย์นลั ด์ส
ท่านจะพบตัวเองเป็ นเหมือนข้ าพเจ้ าในการเห็นด้ วยกับคําแนะนําที่เป็ นการอวยพรแก่เราอย่างมากมายนี ้ นอกจากนี ้ ท่าน
จะพบว่าตัวเองมองดูในกระจกและเห็นตัวเองภายในสถานการณ์เดียวกัน ถ้ าท่านเป็ นผู้เริ่ มหัดในงานของพระเจ้ า หนังสือเล่มนี ้จะ
ช่วยส่องแสงสว่างให้ แก่ทางของท่านในอนาคต
หนังสือเล่มนี ้สอนหลักจรรยา ซึง่ บางอย่างถูกเหยียบไว้ เนื่องจากผู้ที่ไม่มีจรรยาไม่ใส่ใจความชอบธรรม หนังสือเล่มนี ้สอน
ความเมตตาและความห่วงใยอย่างลึกซึ ้งสําหรับคนทังหลาย
้
และยังสอนธรรมิกชนของพระเจ้ าเพื่อให้ เข้ าใจอํานาจของผู้รับใช้
อย่างถูกต้ อง หนังสือนี ้ไม่ได้ เข้ าข้ างผู้เลี ้ยงแกะ หรื อฝูงแกะ แต่เข้ าถึงประเด็นปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในที่ประชุมท้ องถิ่น หรื อในกาย
คริสตจักรระหว่างประเทศ
ข้ าพเจ้ าเขียนคํานิยมนี ้ด้ วยความเชื่อมัน่ อย่างสูงสุดเพื่อผู้ชายที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่ง ผู้ซึ่งทําการอย่างไม่ร้ ู จกั เหน็ดเหนื่อย
อวยพรแก่คณะเพ็นเทคอสต์ทงหมดเป็
ั้
นเวลาหลายทศวรรษ และยังมีชีวิตอยู่เพื่อประกาศความชัดเจนในเวลาแห่งความสับสน
วุ่นวาย ท่านทัง้ หลายผู้มีสิทธิ พิเศษในการอ่านหนังสือนี จ้ ะเห็น ด้ วยกับสิ่งที่ข้าพเจ้ ากล่าวไว้ ในคํานิยมนี ้ และอาจจะกล่าวว่า
“หนังสือเล่มนี ้ดีกว่านัน”
้
นาแธเนียล เอ เออร์ ชนั
ประธาน
สหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์
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สวัสดีในพระนามของพระเยซู
ผมเขียนจดหมายฉบับนี ้เพราะเชื่อว่าผมสามารถแสดงความรู้ สึกของผมออกมาในการเขียนได้ ดีกว่าการพูด ผมเชื่อว่า
คุณสามารถช่วยผมได้ เพราะผมมีข้อข้ องใจเกี่ยวกับผู้รับใช้ ผมทราบดีว่ากําลังทําผิดในการตัดสินผู้รับใช้ ข่าวประเสริ ฐไม่ว่าในเวลา
ใดก็ตาม ถึงอย่างนัน้ ความเชื่อมัน่ ของผมได้ สนั่ คลอนไปบ้ างในบางครัง้ แต่ผมปรารถนาเป็ นอย่างยิ่งที่จะคงความเชื่อที่แข็งแกร่ ง
ในผู้รับใช้ ที่เทศนาให้ แก่ผม
ผมขอบคุณพระเจ้ าอย่างจริงใจที่มีคณ
ุ อยู่ ผมมีความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจในตัวคุณอย่างเต็มที่ คุณได้ รับใช้ พระวจนะของ
พระเจ้ าอย่างสัตย์ซื่อและเป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ าอย่างแท้ จริ งตลอดเวลา คุณปฏิบตั ิตวั เสมอต้ นเสมอปลายทังที
้ ่ธรรมาสน์ ที่บ้าน
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ของคุณ หรื อที่ตลาด คุณใช้ ชีวิตตามที่คณ
ุ เทศนาตลอดเวลา ด้ วยเหตุผลนี ้เอง ผมจึงรักและไว้ วางใจคุณ และด้ วยเหตุผลเดียวกันนี ้
เอง ผมจึงรู้สกึ ว่าสามารถเขียนจดหมายฉบับนี ้ขึ ้นได้ โดยที่ร้ ู ว่าผมสามารถไว้ วางใจและบอกคุณเกี่ยวกับความสงสัยและความกลัว
ที่ผมเผชิญอยูบ่ อ่ ยครัง้ ได้
เมื่อเรานัง่ อยู่ในโบสถ์ เราเป็ นผู้ฟังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราต้ องยอมรับและเชื่อทุกสิ่งที่เราได้ ยิน เราไม่สามารถแม้ แต่จะ
ขอให้ มีการอธิบายหรื อชี ้แจงเพิ่มเติมได้ เราซึง่ เป็ นคริ สเตียนที่บงั เกิดใหม่ที่ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ยงั มีความสามารถที่
จะคิดเพื่อตัวเราเองได้ เราไม่ได้ เป็ นหุ่นเชิดแต่เป็ นมนุษย์ มีลมหายใจและมีชีวิตอยู่อย่างแท้ จริ ง เราเป็ นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาด ยังคง
สามารถตัดสินใจและเลือกเพื่อตัวเราเองได้ เราไม่ใช่ผ้ ทู ี่ไร้ ความสําคัญที่เชื่อคนง่าย
ผมขอเล่าเหตุการณ์หนึ่งเพื่ออธิบายปั ญหาที่หนักใจของผม คือ ผมได้ ยินผู้รับใช้ คนหนึ่งพูดว่า เมื่อเขาเทศนา เสียงของ
เขาเป็ นพระสุรเสียงของพระเจ้ า ผมสามารถยอมรับได้ อย่างไม่มีปัญหาว่า เขาเป็ นผู้กล่าวคําของพระเจ้ า เป็ นตัวแทนที่ได้ รับการ
มอบหมายให้ พดู ในฐานะตัวแทนของพระเจ้ า แต่การอ้ างว่าเสียงของเขาเป็ นพระสุรเสียงของพระเจ้ านัน้ ผมไม่สามารถยอมรับได้
ผมได้ ยินหลายสิ่งที่ผ้ รู ับใช้ พดู ซึ่งไม่ถกู ต้ องและได้ เห็นข้ อผิดพลาดหลายอย่าง พระเจ้ าไม่เคยทําความผิดพลาด แต่ทําถูกอยู่เสมอ
ผู้รับใช้ เป็ นผู้เทศนาข่าวประเสริ ฐที่ได้ รับการเจิมจากพระเจ้ า แต่เขายังคงเป็ นมนุษย์อยู่ ผมต้ องการที่จะเคารพและเชื่อฟั งเขาด้ วย
ความมัน่ ใจ แต่การพูดเกินสมควรเช่นนันทํ
้ าให้ ผมตะลึงงันเป็ นที่สดุ
นอกจากนี ้ ผมไม่อยากที่จะกล่าวว่า ผมได้ เห็นตัวอย่างมากมายในเรื่ องมาตรฐานที่ไม่เท่าเทียม การเทศนาอย่างหนึ่งและ
ปฏิบตั ิสงิ่ ตรงกันข้ ามอย่างสิ ้นเชิงเป็ นการหลอกลวงอย่างแท้ จริ ง ผมสามารถยกตัวอย่างได้ มากมายถ้ าคุณอยากจะทราบ ท้ ายที่สดุ
แล้ ว ผมขอถามคําถามข้ อหนึ่งที่ทําให้ ผมทุกข์ ใจ พระกายนัน้ มีสองพระกายหรื อ มีกายหนึ่งสําหรับผู้รับใช้ และกายหนึ่งสําหรับ
สมาชิก พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ มีสองพระวิญญาณหรื อ มีพระวิญญาณหนึ่งสําหรับผู้เทศนาและอีกพระวิญญาณสําหรับสมาชิก
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ที่ตรัสกับทังสมาชิ
้
กและศิษยาภิบาลเป็ นพระวิญญาณเดียวไม่ใช่หรื อครับ ผมจะขอบคุณมากถ้ าคุณจะช่วย
ตอบคําถามในเรื่ องนี ้ แกะจะต้ องรับฟั งเท่านันหรื
้ อ จะเกิดอะไรขึ ้นหากว่าแกะสามารถพูดได้ ผมแน่ใจว่า จะมีหลายสิง่ ที่เปลี่ยนไป
ผมจะรอคอยคําตอบของคุณ และจะยินดีมากที่จะพบคุณในห้ องทํางานที่โบสถ์หรื อบ้ านของผม หรื อคุณอาจเขียนตอบ
ผมก็ได้ ถ้าคุณต้ องการ ไม่ว่าจะอย่างไร ผมรู้ ว่า คําตอบของคุณจะช่วยผม และขจัดความสงสัยและความกลัวของผมได้ แม้ ว่าผม
จะมีข้อข้ องใจในจิตใจและวิญญาณของผมบ่อยครัง้ แต่ผมมีความเชื่อมัน่ ว่าคุณจะเชื่อว่า ผมยังคงเป็ นแกะที่สตั ย์ซื่อของคุณอยู่
ขอให้ พระเจ้ าอวยพรคุณอย่างมากมาย
ด้ วยการอธิษฐานอย่างจริงใจ
โจ
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บทที่สอง
เรี ยน โจ
เรี ยน คุณโจ
สวัสดี เมื่อวานนี ้ผมได้ รับจดหมายของคุณ และจะตอบคุณในตอนนี ้เลย
ผมขอบคุณที่ตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ ผมจะพยายามช่วยตอบคําถามของคุณบางข้ ออย่างแน่นอน ผมใช้ เวลาอย่างมาก
เพื่อแก้ ไขปั ญหาทังหลายที
้
่เกิดขึ ้นระหว่างผู้เลี ้ยงแกะและฝูงแกะ หลังจากคุณได้ อา่ นเนื ้อหาเกี่ยวกับผู้รับใช้ ในบทต่างๆ ซึง่ แนบมานี ้
และได้ อธิษฐานแล้ ว ขอให้ ติดต่อมาหาผม เราจะได้ นดั หมายกันเพื่อพูดคุยถึงปั ญหาที่ทําให้ คณ
ุ ทุกข์ใจ
อย่างไรก็ดี ในจดหมายฉบับนี ้ ผมอยากจะให้ คณ
ุ คํานึงถึงข้ อเท็จจริงที่สําคัญสองประการ ประการแรก มีสมาชิกที่อยู่ฝ่าย
วิญญาณและมีชยั ชนะ และก็มีสมาชิกที่เยือกเย็น เต็มไปด้ วยตัณหา พ่ายแพ้ และอวดอ้ างว่าตนเป็ นคริ สเตียนเช่นกัน และมีหลาย
้ นสิ่งที่ผิด
คนที่อยูใ่ นทางฝ่ ายวิญญาณระดับต่างๆ กันระหว่างสองขัวนี
้ ้ การตัดสินคริ สเตียนทุกคนจากผู้ที่เชื่อซึง่ อยู่ในทางโลกนันเป็
แต่ ล ะคนจะต้ อ งได้ รั บ การตัด สิ น แยกจากกัน ตามการกระทํ า ของตน ในทํ า นองเดี ย วกัน ก็ มี ผ้ ูรั บ ใช้ ข่ า วประเสริ ฐ ที่ ป ระสบ
้ น้ การขาดความเชื่อในผู้รับใช้
ความสําเร็ จ ผู้ที่ล้มเหลว และผู้ที่ประสบความสําเร็ จหรื อล้ มเหลวในระดับต่างๆ ระหว่างสองขัวนั
เพราะคนหนึง่ หรื อสองคนที่ได้ ทําผิดพลาดไปเป็ นสิ่งที่ไม่ถกู ต้ องเลย อาจจะเป็ นได้ ว่าบางคนล้ มเหลวเพราะได้ พยายามทําสิ่งที่พระ
เจ้ าไม่เคยเรี ยกให้ เขาทํา เขาจึงรู้สกึ อึดอัดและท้ อถอย และต้ องการการหนุนใจ ไม่ใช่การวิจารณ์อย่างรุนแรง
ข้ อเท็จจริงประการที่สองที่จะต้ องคํานึงถึงคือ แกะฟั งเสียงของผู้เลี ้ยงแกะซึง่ พูดและนํา แกะรู้ จกั เสียงของเขาและตามเขา
(ยอห์น 10:27) ผู้เลี ้ยงแกะมีหน้ าที่นําและแกะมีหน้ าที่ตามอย่างเต็มใจ เมื่อมีการละเมิดกฎของพระเจ้ าในข้ อนี ้และระเบียบก็กลับ
ตาลปั ตร แกะจะมีปัญหาที่ร้ายแรง ผู้เลี ้ยงแกะต้ องนําหน้ า เมื่อแกะอยู่หน้ าผู้เลี ้ยงแกะ แสดงว่าผู้เลี ้ยงพยายามที่จะไล่ฝงู แกะ เมื่อ
เป็ นเช่นนัน้ แกะจะกระโดดข้ ามทุกช่องในรัว้ ที่สามารถหาได้ และจะกระจัดกระจายไป
อย่างไรก็ตาม มีบางเวลาที่แกะควรจะมีสิทธิพิเศษในการพูด ในเวลาเช่นนัน้ ผู้เลี ้ยงแกะจะรับฟั งเพื่อตัดสินว่าฝูงแกะมี
ความจําเป็ นอะไรบ้ าง เมื่อทําเช่นนันแล้
้ ว เขาสามารถตัดสินได้ ว่า แกะหิว อ่อนแอ หลงทางอยู่หรื อไม่ ซึง่ เขาจะต้ องให้ ความสนใจ
ในทันที ถึงอย่างนัน้ สิทธิพิเศษในการตัดสินใจยังคงอยู่ในมือของผู้เลี ้ยงแกะอย่างแน่นอน เขานําแกะไปยังทุ่งหญ้ าเพื่อให้ อาหาร
และไปที่นํ ้าพุและลําธารเพื่อให้ นํ ้า เขาจะไล่สตั ว์ป่าและปกป้องฝูงแกะจากอันตรายที่อาจทาลายฝู
ํ งได้
้ ้น
แกะได้ รับอนุญาตให้ พดู ได้ ไหม แน่นอน แต่เฉพาะในเวลาที่แกะฟั งเสียงของผู้เลี ้ยงและตามผู้นําที่พระเจ้ าทรงแต่งตังขึ
ด้ วยเท่านัน้ ถ้ าเสียงของแกะขัดกับเสียงของผู้เลี ้ยงแกะ และแกะพยายามเป็ นผู้นํา ความวุ่นวายและเรื่ องน่าเศร้ าก็จะเป็ นผลที่
เกิดขึ ้น
ุ จริ งใจและซื่อสัตย์ หลังจากคุณอ่านบทเรี ยนเกี่ยวกับหน้ าที่และความสัมพันธ์ของศิษยาภิบาลนี ้แล้ ว
โจ ผมขอบคุณที่คณ
ติดต่อมาหาผม เราจะได้ พดู คุยเกี่ยวกับเรื่ องนี ้อย่างเต็มที่จนกว่าความสงสัยและความกลัวจะหมดไป
ด้ วยการอธิษฐานอย่างจริ งใจ
ศิษยาภิบาล
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บทที่สาม
ธรรมิกชนคือใคร
“เรี ยน บรรดาท่านที่อยูใ่ นกรุงโรมผู้ซงึ่ พระเจ้ าทรงรัก และทรงเรี ยกให้ เป็ นธรรมิกชน...” (โรม 1:7)
ในพระคัมภีร์เก่า รากศัพท์ที่แปลออกมาเป็ น “ธรรมิกชน” แสดงถึงความบริ สทุ ธิ์และความมีธรรม ความหมายพื ้นฐานดู
เหมือนจะเป็ น “การแยกออกต่อพระเจ้ า” ในพระคัมภีร์ใหม่ มีการใช้ คํานี ้บ่อยครัง้ และมีความหมายเหมือนกับคําว่า การเป็ นผู้ที่
เชื่อ การเป็ นธรรมิกชนไม่ได้ หมายความว่า บุคคลมีรัศมีหรื อมีปีกงอกออกมา แต่ธรรมิกชนคือ อวัยวะของพระกายของพระคริ สต์
ซึง่ แยกออกจากโลกและได้ รับการเรี ยกให้ เป็ นเหมือนพระคริสต์
การเป็ นธรรมิกชนไม่ได้ หมายความว่า บุคคลจะต้ องอยู่ในทางฝ่ ายวิญญาณเกินปกติจนทําให้ ตนเองเป็ นที่น่ารังเกียจไม่
ว่าจะไปที่ไหน จริงอยูท่ ี่วา่ เขาสนใจในทางฝ่ ายวิญญาณ แต่ในเวลาเดียวกัน เขาเข้ าใจว่าตัวเองมีชีวิตอยูใ่ นโลกของความเป็ นจริง
เคยมีคนกล่าวว่า ผู้ที่อ้างตัวว่าเชื่อนัน้ “เป็ นธรรมิกชน” หรื อ “ไม่ใช่ธรรมิกชน” คริ สเตียนทุกคนปรารถนาที่จะเป็ นธรรมิก
ชนที่ประสบผลสําเร็จและแท้ จริ งอย่างแน่นอน ไม่มีใครต้ องการเป็ นผู้ที่ “ไม่ใช่ธรรมิกชน”
จริ งๆ แล้ ว ธรรมิกชนคือใคร แกะเหล่านี ้ที่เป็ นสมาชิกในฝูงของพระเจ้ าคือใคร เราจะระบุให้ ชดั เจนเกี่ยวกับธรรมิกชนคน
หนึง่ ธรรมชิกชนที่มีคา่ ของพระองค์ ผู้ที่พระเยซูวายพระชนม์เพื่อเขา
ประการแรก ธรรมิกชนคือ มนุษย์ ผู้ที่หายใจและมีชีวิตอยู่ ไม่มีใครที่เหมือนกันทังหมด
้
ดังนัน้ ธรรมิกชนจึงเป็ นบุคคลที่มี
สิท ธิ ของตนเอง มี บุคลิกลักษณะของตนเอง มี ความรู้ สึกและอารมณ์ ข องตนเอง และอาจถูกทดลองให้ ท้อ ถอยได้ เขาอาจมี
ความรู้ สึ ก อ้ า งว้ า งและอึ ด อัด และต้ อ งการความเข้ า ใจและความรั ก ในฐานะมนุษ ย์ ค นหนึ่ ง เขาเป็ นสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ฉ ลาด มี
ความสามารถในการตัดสินใจ และในฐานะผู้ที่มีสทิ ธิ์เลือก เขามีหน้ าที่เลือกด้ วยตัวของเขาเอง
ประการที่สอง ธรรมิกชนคือ คริ สเตียน บุตรที่บงั เกิดใหม่ของพระเจ้ า เขาได้ กลับใจใหม่ รับบัพติศมาในพระนามของพระ
เยซู และเต็มไปด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ในฐานะบุตรของพระเจ้ า เขาเป็ นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้ า เป็ นพี่น้องชายหญิงใน
หมูบ่ ตุ รของพระเจ้ าทังหมด
้
ไม่วา่ จะอายุเท่าไร เพศไหน หรื อชนชาติใด เขาเป็ นหนึง่ ในผู้ที่เป็ นของพระเจ้ า
ประการที่สาม ธรรมิกชนคือ อวัยวะของพระกายของพระคริ สต์ เขาได้ รับการบัพติศมาเข้ าในกายนันโดยพระวิ
้
ญญาณ
บริ สทุ ธิ์ (1โคริ นธ์ 12:13) พระองค์ทรงวางเขาในพระกายในที่ๆ พระองค์พอพระทัย ตําแหน่งที่เขาดํารงอยู่ไม่มีความแตกต่างกัน
เพราะทุกตําแหน่งมีความสําคัญเหมือนกันหมด อวัยวะในร่ างกายทุกส่วนมีความสําคัญและมีความหมาย พระวิญญาณของ
้ ขาดส่วนที่สําคัญต่อชีวิตไป ความแข็งแรงและการเติบโตของ
พระองค์ในกายนันเป็
้ นสิ่งสําคัญ เมื่อพระองค์ไม่อยู่ในกาย กายนันก็
ร่างกายขึ ้นอยู่กบั ความแข็งแรงและการเติบโตของอวัยวะทุกส่วน (เอเฟซัส 4:16) ดังนัน้ บุตรของพระเจ้ าจะต้ อง “เป็ นธรรมิกชน”
ไม่ใช่ผ้ ทู ี่ “ไม่ใช่ธรรมิกชน” ซึง่ อวดอ้ างตน
ในฐานะอวัยวะของกายของพระคริ สต์ ธรรมิกชนจะต้ องให้ ความรัก ความซื่อสัตย์และการอุทิศตนแก่พระเยซูคริ สต์ พระ
เยซูต้องเป็ นที่หนึง่ ในใจและจิตใจของเขาตลอดเวลา รองจากพระเยซูคือความรักและความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองและครอบครัวของเขา
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ต่อมาเป็ นความรักของธรรมิกชนต่อศิษยาภิบาลของเขาซึ่งเป็ นผู้เลี ้ยงแกะที่พระเจ้ าทรงแต่งตังให้
้ ดแู ลวิญญาณของเขา ถ้ าเขาให้
ลําดับความสําคัญอย่างถูกต้ องแล้ ว จะไม่มีการชักเย่อเกิดขึ ้นในใจของเขา การชักเย่อที่จะดึงเขาไปในสองทิศทางหรื อมากกว่านัน้
พระเยซูจะต้ องสําคัญที่สดุ เสมอ ภรรยาหรื อสามีจะสําคัญเป็ นที่สอง และผู้รับใช้ ของพระเจ้ าที่ให้ อาหารแก่วิญญาณของเขาจะเป็ น
ที่สาม สิง่ อื่นๆ ทังหมดจะอยู
้
ใ่ นที่ที่เหมาะสมถ้ าธรรมิกชนรักษาความสัมพันธ์ที่ถกู ต้ องระหว่างคริสตจักรและบ้ าน
ควรจะเข้ าใจว่าไม่มีธรรมิกชนสองคนที่เหมือนกันทุกอย่าง แต่ละคนจะมีสว่ นต่างเล็กน้ อย
แม้ ว่าธรรมิกชนจะทําตามตัวอย่างของผู้เลี ้ยงแกะ แต่ชีวิตของเขาจะมีแบบแผนเหมือนกับชีวิตของพระคริ สต์ตลอดเวลา
เป้าหมายของเขาจะต้ องเป็ นการเป็ นเหมือนพระคริ สต์ เมื่อชีวิตของคนๆ หนึ่งมีแบบแผนเหมือนกับชีวิตของพระคริ สต์ เขาจะเป็ น
ตัวอย่างของธรรมิกชนที่มีชยั ชนะและอยู่ฝ่ายวิญญาณ แต่ในเวลาเดียวกัน ยังคงรักษาบุคลิกลักษณะของตนเองไว้ ได้ ธรรมิกชน
จะต้ องไม่เลียนแบบชีวิตกัน แต่บอ่ ยครัง้ ก็เป็ นเช่นนัน้ คือคริสเตียนคนหนึง่ ทําตามแบบอย่างของมนุษย์
หลายปี มาแล้ ว ข้ าพเจ้ าเข้ าร่ วมประชุมค่ายเอาต์เล็ท (Outlet) ในรัฐออนแทรี โอ ในระหว่างการประชุมเป็ นพยาน คริ ส
เตียนหลายคนยืนขึ ้นและเป็ นพยาน เกือบจะทุกคนเป็ นพยานในแบบเดียวกัน หลังจากฟั งแล้ ว ข้ าพเจ้ าคิดว่าพวกเขาน่าจะมาจาก
คริ สตจักรเดียวกันที่อยู่นอกรัฐนัน้ หลังการประชุม ข้ าพเจ้ าถามว่าธรรมิกชนเหล่านี ้มาจากที่ไหน ข้ าพเจ้ าไม่แปลกใจเลยที่ร้ ูว่าสิ่งที่
ข้ าพเจ้ าคิดนัน้ ถูกต้ อง ในความคิดเห็นของข้ าพเจ้ า ปั ญหาคือ มีการเลียนแบบกันเกิดขึน้ คนเหล่านัน้ ไม่ใช่ธรรมิกชนที่อยู่ฝ่าย
วิญญาณ ซึง่ มีลกั ษณะบุคคลของตนเอง
เมื่อมีการเลียนแบบกัน ความไม่สมบูรณ์ก็ถกู ลอกแบบออกมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้ าเพิ่งจะกล่าวถึง
ไปนัน้ ข้ าพเจ้ าอยู่ในคริ สตจักรของผู้ประกาศที่มีชื่อเสียงไปทัว่ โลกคนหนึ่ง ผู้ซึ่งทําให้ ข้าพเจ้ าประทับใจเมื่อข้ าพเจ้ าเป็ นผู้เทศนา
หนุ่ม ข้ าพเจ้ าสังเกตเห็นว่าเมื่อเขาเดินไปที่เวที เขาจะยืดขาข้ างหนึ่งออกและลากขานันไว้
้ ด้านหลัง หลังจากนันไม่
้ นาน ข้ าพเจ้ า
พบว่า ในระหว่างการเทศนาของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าได้ ทําสิง่ เดียวกันนัน้ อันเป็ นการเลียนแบบผู้ประกาศคนนัน้ เมื่อข้ าพเจ้ าเห็นข้ อผิด
ของตนเอง ข้ าพเจ้ าก็ไม่ทําเช่นนันอี
้ ก ธรรมิกชนไม่ใช่ของเลียนแบบอย่างแน่นอน บุคคลแต่ละคนมีสทิ ธิ์ของตนเอง
ควรหรื อ ที่ จะเทธรรมิกชนลงในแบบพิมพ์ เพื่อให้ ออกมาเหมื อนกับ ชิ น้ ส่วนในโรงงาน การกระทํ าเช่นนัน้ มีข้ อดีเพียง
เล็กน้ อยเท่านันแต่
้ ที่แน่ๆ ไม่ใช่การถวายเกียรติแด่พระเจ้ าอย่างแน่นอน
ผู้เลี ้ยงแกะประสบความสําเร็ จในการฝึ กฝนผู้ที่เชื่อใหม่เมื่อเขาปลูกความรักในความบริ สทุ ธิ์และพระวจนะของพระเจ้ าไว้
ในใจของเขาเหล่านัน้ ธรรมิกชนคือ ผู้ที่ตดั สินใจเพื่อตนเอง พระเจ้ าไม่เคยนําเอาสิทธิพิเศษของการเป็ นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกได้ ไปจาก
คนๆ หนึง่ ผู้เลี ้ยงแกะจะประสบความสําเร็จได้ ก็ตอ่ เมื่อธรรมิกชนมีชีวิตบริสทุ ธิ์เพราะความต้ องการของเขาเอง (ไม่ใช่ถกู บังคับ)
ในการสร้ างครอบครัว พ่อแม่จะไม่ประสบความสําเร็จจนกว่าจะสอนลูกๆ ให้ เผชิญหน้ ากับปั ญหาในชีวิตและแก้ ไขปั ญหา
เหล่านันด้
้ วยตัวเองได้ พ่อแม่จะประสบความสําเร็ จเมื่อลูกๆ สามารถเข้ าสู่สงั คมและสร้ างบ้ านคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จได้
เป็ นของตนเอง การทดสอบที่แท้ จริ งจะเกิดขึ ้นหลังจากลูกชายหรื อลูกสาวออกจากบ้ านไป ในทํานองเดียวกัน การทดสอบที่แท้ จริ ง
จะเกิดขึ ้นเมื่อธรรมิกชนออกไปจากที่พกั อาศัยในคอกแกะที่ซึ่งเขาได้ รับการเลี ้ยงดูและสัง่ สอนอย่างอ่อนโยนจากผู้เลี ้ยงแกะที่มี
ความรัก
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แกะควรจะได้ รับอนุญาตให้ พดู หรื อไม่ แกะจะต้ องได้ รับอนุญาตให้ แสดงความรู้ สกึ ของตัวเองจึงจะพัฒนาและกลายเป็ น
ธรรมิกชนที่แข็งแรงได้ ถ้ าเขาถูกมัดและครอบปากไว้ เขาจะเป็ นผู้ที่อ่อนแอและไม่เติบโตตลอดไป เสรี ภาพในการแสดงความ
คิดเห็นที่ได้ รับนันไม่
้ ได้ เป็ นใบอนุญาตในการจับผิดศิษยาภิบาลและก่อให้ เกิดความแตกแยกในฝูงแกะ เสรี ภาพในการแสดงความ
คิดเห็นควรจะมีเพื่อสร้ างและเสริมความแข็งแกร่งให้ แก่งานของพระเจ้ าเท่านัน้
ธรรมิกชนเป็ นอวัยวะของพระกายของพระคริสต์ เขาควรจะแบ่งเบาความกังวลและภาระหนักเพื่องานของพระเจ้ าร่วมกัน
เขาควรอธิ ษฐานและครํ่ าครวญเพื่อวิญญาณทั ้งหลาย เขาควรจะสัตย์ซื่อในการประชุมที่โบสถ์และในการถวายสิบลดและถวา
ทรัพย์ ควรจะยกมือของศิษยาภิบาลขึน้ และให้ การสนับสนุนที่แข็งแกร่ งและซื่อสัตย์ หากเป็ นเช่นนัน้ แล้ ว เขาทําผิดหรื อไม่ถ้า
ต้ องการที่จะแสดงความคิดเห็น คําตอบคือ ไม่เลย ถ้ าเหตุจงู ใจบริสทุ ธิ์และวิญญาณถูกต้ อง แกะจะเพียงแต่พดู เอเมนแก่เสียงของผู้
เลี ้ยงแกะเท่านัน้ และหนุนนํ ้าใจผู้อื่นตามการนําที่ฉลาดของผู้รับใช้ ของพระเจ้ า
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บทที่ส่ ี
ผ้ ูรับใช้ คือใคร
“แต่ในพวกท่านหาเป็ นอย่างนัน้ ไม่ ถ้าผู้ใดใคร่ จะได้เป็ นใหญ่ ในพวกท่าน ผู้นนั้ จะต้องเป็ นผู้ปรนนิ บตั ิ ท่านทัง้ หลาย ถ้า
ผู้ใดใคร่ จะได้เป็ นเอกเป็ นต้น ผู้นนั้ จะต้องเป็ นทาสสมัครของพวกท่าน อย่างที ่บุตรมนุษย์ มิได้มาเพื อ่ รับการปรนนิ บตั ิ แต่ท่านมา
เพือ่ จะปรนนิ บตั ิ เขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็ นค่าไถ่คนเป็ นอันมาก” (มัทธิ ว 20:26-28)
ผู้รับใช้ คือใคร พระเจ้ าของเราทรงให้ คําตอบที่ถกู ต้ อง พระองค์อธิบายเกี่ยวกับหน้ าที่ของผู้รับใช้ เมื่อยากอบและยอห์นขอ
นัง่ ที่พระหัตถ์ด้านซ้ ายหรื อขวาของพระองค์ในแผ่นดินของพระองค์ พระเยซูว่ากล่าวเขาเพราะความปรารถนาทางฝ่ ายเนื ้อหนังนี ้
และตรัสว่าถ้ าเขาต้ องการเป็ นใหญ่ในแผ่นดิน เขาจะต้ องรับใช้ คนทังปวง
้
ตามที่พระเจ้ าตรัส ผู้รับใช้ คือ ผู้ที่ปรนนิบตั ิผ้ อู ื่น ดังนัน้ เขาจะไม่คิดถึงความจําเป็ นของตนเองอีกต่อไป แต่คิดถึงความ
จําเป็ นของคนอื่นๆ เขาจะใช้ เวลาและพลังงานเพื่อช่วยเหลือและหนุนนํ ้าใจผู้อื่น งานหลักของเขาคือเพื่อรับใช้ ธรรมิกชนและรับใช้ ค
อื่นๆ
คําขอของสาวกทังสองคนเกิ
้
ดขึ ้นเพราะแรงจูงใจที่ผิด ความทะเยอทะยานในทางที่ผิดซึง่ ต้ องการเป็ นเลิศและเป็ นใหญ่ใน
แผ่นดิน ความทะเยอทะยานนันไม่
้ ผิด แต่จะต้ องเป็ นความทะเยอทะยานที่บริ สทุ ธิ์ซึ่งจะยกพระคริ สต์ขึ ้น ไม่ใช่ตวั เอง ทําไมผู้รับใช้
หลายคนจึงท้ อถอยและล้ มเลิกไป ไม่ใช่เพราะความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับการรับใช้ หรอกหรื อ ถ้ าผู้รับใช้ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับงานที่เขา
ได้ รับ การเรี ยกให้ ม าทํ า อย่างถูกต้ อ งแล้ ว เขาจะท้ อ ถอยน้ อ ยมาก เขาจะเข้ า ใจว่าอะไรคื อการประสบความสําเร็ จ และจะไม่
ตังเป
้ ้ าหมายที่ไม่สมจริงขึ ้น
เขาได้ รับการทรงเรี ยกให้ เป็ นผู้รับใช้ ธรรมิกชน คริ สตจักรไม่ได้ มีอยู่เพื่อรับใช้ เขา แต่เขาจะต้ องรับใช้ คริ สตจักร เขาเป็ น
ผู้รับใช้ ของพระเจ้ าเพื่อให้ อาหาร เสริ มความแข็งแกร่ ง และบํารุ งพระกายของพระคริ สต์ บางคนอาจรู้ สึกว่าคริ สตจักรมีอยู่เพื่อรับ
้ ด อัครทูตเปาโลกล่าวว่า ผู้รับใช้ นนทรงประทานให้
ั้
แก่คริ สตจักรเพื่อทําหน้ าที่สามประการคือ
ใช้ ศิษยาภิบาล แต่ความคิดเช่นนันผิ
1).ให้ สทิ ธิชนเป็ นคนดีรอบคอบ 2) ปฏิบตั ิการงาน และ 3) บํารุงให้ พระกายของพระคริ สต์จําเริ ญขึ ้น (เอเฟซัส 4:12) สวัสดิภาพของ
ธรรมิกชนเป็ นสิ่งสําคัญที่สดุ ในใจของผู้รับใช้ ที่แท้ จริ ง เขาจะอุทิศตนอย่างเต็มที่ในการดูแลฝูงแกะและเฝ้าคอกแกะ การรับใช้ นี ้มี
หน้ าที่มากมายและใช้ เวลามาก เป็ นงาน 24 ชัว่ โมงต่อวัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์ ผู้รับใช้ พระเจ้ าอาจพยายามเก็บหนึ่งวันไว้ เพื่อตัวเอง
และครอบครัว แต่ก็ยากที่จะทําได้ ในเวลากลางดึกหรื อเช้ าตรู่ อาจมีคนโทรมาให้ เขาไปห้ องฉุกเฉินเพื่ออธิษฐานให้ และรับใช้ ผ้ อู ื่น
หลายคืนเมื่อหมดแรงเพราะความเหน็ดเหนื่อย เขาต้ องนัง่ อยู่ข้างเตียงของธรรมิกชนที่เจ็บป่ วยและกําลังจะตาย เขาไม่ได้ นึกถึง
ตัวเองหรื อความจําเป็ นของตัวเอง แต่คิดถึงความจําเป็ นของผู้อื่น
พระเยซูอธิบายเกี่ยวกับการรับใช้ ด้วยความรักที่เสียสละนี ้โดยอ้ างถึงตัวพระองค์เอง “เราเป็ นผู้เลี ย้ งที ด่ ี ผู้เลี ย้ งที ด่ ีนนั้ ย่อม
สละชี วิตของตนเพือ่ ฝงแกะ
ู ”(ยอห์น 10:11) “...และชีวิตของเรา เราสละเพือ่ แกะ” (ยอห์น 10:15)
ตอนนี ้สมควรที่จะถามใจเราด้ วยคําถามนี ้ แกะสละชีวิตของตนเพื่อผู้เลี ้ยงแกะหรื อผู้เลี ้ยงแกะสละชีวิตของตนเพื่อแกะ
คําตอบที่ถกู ต้ องมีเพียงคําตอบเดียว เมื่อแกะเรี ยนรู้ที่จะรัก เคารพ และติดตามผู้เลี ้ยงแกะ เขาจะพร้ อมที่จะสละชีวิตของตนเพื่อผู้
เลี ้ยงแกะอย่างไม่ต้องสงสัย แต่นนั่ ไม่ใช่ระเบียบของพระเจ้ า ระเบียบของพระเจ้ าคือ ผู้เลี ้ยงแกะจะสละชีวิตของตนเพื่อแกะ
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ชีวิตของเขาทังชี
้ วิตเป็ นการเสียสละเพื่อแกะ ทังเวลา
้
พรสวรรค์ความแข็งแกร่ งและความสามารถของเขาจะอุทิศเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายหนึง่ นัน่ คือ การมีคริสตจักรที่เข้ มแข็ง แข็งแรง อยูฝ่ ่ ายวิญญาณ และมีชยั ชนะ
งานของผู้รับใช้ มีหน้ าที่มากมายและเป็ นหน้ าที่ที่ซบั ซ้ อนเป็ นอย่างมาก เขาต้ องเป็ นเจ้ าหน้ าที่บริ หารธุรกิจ สถาปนิกและผู้
วางแผนงานต่างๆ อย่างไรก็ตาม ก่อนอื่น เขาได้ รับการเรี ยกให้ เป็ นผู้รับใช้ แก่ชายและหญิงทังหลาย
้
งานหลักของเขาคือการช่วย
้
ไม่มีข้อพระคัมภีร์ข้อใดสัง่ ให้ ผ้ รู ับใช้ สร้ างอาคารคริ สตจักร
วิญญาณให้ รอด เขาไม่ได้ รับการเรี ยกให้ มาสร้ างคริ สตจักรทังหลาย
ขนาดใหญ่ เขาไม่ได้ รับการเรี ยกให้ มาหาเงิน หรื อเรี ยกให้ กําหนดโครงการขยายต่อเติมคริ สตจักรที่ยิ่งใหญ่และติดจํานองไปจนถึง
คนรุ่ นต่อไป การเรี ยกของเขานันเรี
้ ยบง่ายและอธิ บายไว้ ชดั เจน เขาได้ รับการทรงเรี ยกให้ เป็ นคนรับใช้ ตําแหน่งผู้รับใช้ เป็ นความ
รับผิดชอบอย่างหนึง่ มากกว่าที่จะเป็ นสิทธิพิเศษ
วิธีของพระเจ้ าคือ วิธีการรับใช้ ผ่านทางผู้รับใช้ ที่พระองค์ทรงรี ยก ไม่ใช่ด้วยอาคารคริ สตจักรที่ใหญ่ขึ ้นและดีขึ ้น หรื อมี
กิจกรรมมากขึ ้นและดีขึ ้นเพื่อให้ เกิดการฟื น้ ฟูในเวลาสุดท้ ายของยุคนี ้ แต่ด้วยผู้รับใช้ ชายและหญิงที่จะอุทิศตนเอง และหากจําเป็ น
แล้ ว เป็ นผู้ที่จะยอมตายเพื่อให้ คนอื่นได้ มีชีวิตอยู่
คริ สตจักรไม่สามารถไปได้ ไกลหรื อสูงกว่าจุดที่ผ้ รู ับใช้ ที่สตั ย์ซื่อไปถึงได้
นอกจากพระเยซูแล้ ว เพื่อนที่ดีที่สดุ ของธรรมิกชนคือ ผู้รับใช้ เขาเป็ นที่ปรึกษาซึ่งจะรับฟั งและเข้ าใจ เขาเป็ นผู้นําที่จะไป
ก่อนฝูงแกะ นําแกะไปในทางแห่งความชอบธรรมและความบริ สทุ ธิ์ เขาไม่เพียงแต่สอน ตักเตือนและชี ้นําอย่างสัตย์ซื่อเท่านัน้ แต่
ยังแสดงให้ เห็นอีกว่าการเป็ นคริ สเตียนเป็ นอย่างไร ในการที่จะเป็ นธรรมิกชนที่มีชยั ชนะยืนอยู่อย่างมัน่ คงเพื่อความจริ งและความ
บริสทุ ธิ์
แกะจําเป็ นต้ องพูดหรื อไม่เมื่อมีผ้ เู ลี ้ยงแกะที่แท้ จริ ง ทําไมจึงจะต้ องการพูด แล้ วถ้ าแกะพูด แกะจะพูดอะไร พระเจ้ าทรง
ประทานผู้เลี ้ยงแกะให้ แกะเพื่อดูแลวิญญาณของเขา และนําเขาออกจากโลกไปสู่สง่าราศี พระเจ้ าของเราสอนว่า ผู้เลี ้ยงแกะพูด
และแกะรู้จกั เสียงของเขาและติดตามเขาไป
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บทที่ห้า
พระกายของพระคริสต์
“พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่ งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริ สต์ และได้ทรงตัง้ พระองค์ ไว้เป็ นประมุขเหนื อสิ่ งสารพัดแห่ง
คริ สตจักร ซึ่งเป็ นพระกายของพระองค์ คือซึ่งเต็มบริ บูรณ์ดว้ ยพระองค์ ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งหน” (เอเฟซัส 1:22-23)
พระเยซูตรัสแก่เหล่าสาวกว่า จําเป็ นที่พระองค์ต้องจากพวกเขาไป เพราะถ้ าพระองค์ไม่จากไป องค์พระผู้ช่วยก็จะไม่
เสด็จมา (ยอห์น 16:7) พระเยซูตรัสเช่นนันหมายความว่
้
าอย่างไร พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงอยู่เมื่อพระองค์ตรัสคําเหล่านัน้ ยอห์น
ั ้ เกิด พระบิดาของพระเยซูเองก็คือพระวิญญาณบริสทธิ
ุ ์ (มัทธิว 1:20)
ผู้ให้ บพั ติศมาประกอบไปด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ตงแต่
ในวันเพ็นเทคอสต์ พระเจ้ าทรงกระทําสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน คริ สตจักรเกิดขึ ้นเป็ นระบบที่มีชีวิต เป็ นร่ างกายที่มีพระ
เยซูคริ สต์อยู่ ดังนัน้ คริ สตจักรจึงเกิดขึ ้นเป็ นพระกายของพระคริ สต์บนโลกนี ้ ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ ้นสู่สวรรค์ พระเยซูทรงอยู่ใน
โลกนี ้ในร่ างกายที่ปฏิสนธิในครรภ์ของหญิงพรหมจารี ตังแต่
้ วนั เพ็นเทคอสต์เป็ นต้ นมา พระเยซูอยู่ในโลกนี ้ในพระกายที่เกิดขึ ้นใน
ห้ องชันบน
้ คริ สตจักรได้ กลายเป็ นพระบาท พระหัตถ์และพระสุรเสียงของพระองค์ในโลกนี ้ ดังนัน้ เราจึงเข้ าใจได้ ว่าทําไมพระเยซู
ต้ องจากไปก่อนที่องค์พระผู้ช่วยจะเสด็จมา ข้ อลํ ้าลึกที่ได้ ซอ่ นไว้ เป็ นเวลาหลายยุคไม่เป็ นข้ อลํ ้าลึกอีกต่อไป พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ไ
ให้ พระองค์เองมีตําแหน่งใหม่ ซึง่ คือ พระคริ สต์ในคริ สตจักร ความหวังแห่งศักดิ์ศรี “พระเจ้าทรงชอบพระทัยที ่จะสําแดงให้ธรรมิ ก
ชนเหล่านัน้ รู้ว่า ในหมู่คนต่างชาติ นัน้ อะไรเป็ นความมัง่ คัง่ แห่งข้อลํ้าลึกนี ้ คือที พ่ ระคริ สต์ทรงสถิ ตในท่านอันเป็ นที ห่ วังแห่งศักดิ์ ศรี ”
(โคโลสี 1:27)
ด้ วยข้ อเท็จจริ งนี ้ อาจกล่าวความจริ งที่สําคัญอีกประการหนึ่งได้ ว่า คริ สตจักรมีคริ สตจักรเดียว พระกายมีพระกายเดียว
(เอเฟซัส 4:4) พระเจ้ าเป็ นหนึ่งเดียว ไม่ได้ มีหลายองค์ เรามีพระเจ้ าเดียว (เอเฟซัส 4:4) พระกายของพระคริ สต์ไม่เคยมีสองพระ
กาย ไม่มีกายของแกะ และอีกกายหนึง่ ของผู้เลี ้ยงแกะ “เราทัง้ หลายได้รบั บัพติ ศมาโดยพระวิ ญญาณองค์เดียวเข้าเป็ นกายเดียวกัน
...” (1โคริ นธ์ 12:13) เราทุกคนได้ อยู่ในพระกายด้ วยประสบการณ์ในการรับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เหมือนกัน เราทุก
คนเป็ นอวัยวะแก่กนั และกัน เราซึ่งเป็ นอวัยวะของพระกายของพระคริ สต์ ไม่ว่าจะเป็ นผู้รับใช้ หรื อสมาชิก เป็ นผู้รับพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เดียวกัน และมีชีวิตเดียวกัน แม้ ว่าผู้ที่เชื่อทุกคนจะเป็ นอวัยวะของร่ างกายหนึ่งเดียวกัน แต่สมาชิกทุกคนไม่ได้ มีหน้ าที่
เหมือนกัน ทุกคนไม่ได้ รับการเรี ยกให้ ทําหน้ าที่เดียวกัน หรื อมีหน้ าที่ความรับผิดชอบเหมือนกัน ร่ างกายจะแข็งแรง เข้ มแข็ง และ
้ ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถเป็ นผู้นํา ผู้วางแผนงานต่างๆ หรื อผู้ดูแล
เกิดผลได้ เมื่อสมาชิกแต่ละคนทําหน้ าที่ตามที่พระเจ้ าทรงตังไว้
โรงเรี ย นสอนพระคัม ภี ร์ วัน อาทิ ต ย์ ไ ด้ ถึ ง อย่ า งนัน้ พระเจ้ า ได้ ใ ห้ ทุก คนอยู่ใ นพระกายตามความสามารถ พรสวรรค์ และ
้
และอุทิศตนในการทํางานที่ได้ รับมา ก็จะเกิดความสามัคคีและ
ประสิทธิภาพของตนเอง เมื่อทุกคนพอใจที่ที่พระเจ้ าทรงตังเราไว้
กลมกลืนในกายนัน้ เมื่อเป็ นเช่นนันแล้
้ ว กายจะเติบโตและขยายออกไปอย่างเป็ นธรรมชาติ โดยไม่มีความเครี ยดและแรงกดดัน
ควรจะจดจําไว้ ว่า คริ สเตียนสามารถทํางานที่พระเจ้ าได้ เรี ยกเขาให้ ทําได้ อย่างเป็ นผลสําเร็จเสมอ ถ้ าพระเจ้ าได้ เรี ยกเขาให้ เป็ นคน
ต้ อนรับ เขาก็จะทํางานนัน้ ได้ ดี พระเจ้ าจะไม่ทรงเรี ยกคนๆ หนึ่งมาเพื่อทํางานที่ เขาไม่สามารถทําได้ ความแข็งแกร่ ง อํานาจ
พระคุณและความรู้ที่จําเป็ นต่อหน้ าที่ภายในพระกายจะเกิดขึ ้นในทางที่ถกู ต้ องพร้ อมกับการเรี ยกของพระเจ้ า
ปั ญหาจะเกิดขึ ้นเมื่อคนๆ หนึง่ ต้ องการดํารงตําแหน่งที่พระเจ้ าไม่ได้ ทรงเรี ยกเขาให้ ทํา เมื่อเป็ นเช่นนัน้ จะจบลงด้ วยความ
ล้ มเหลวที่น่าเศร้ าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่ออวัยวะของพระกายพยายามที่จะดําเนินตามการเรี ยกที่ไม่ได้ อยู่ในนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า
เขาจะอึดอัด ท้ อถอยและล้ มเหลว เราสามารถทํ าตามนํ า้ พระทัยของพระเจ้ าได้ และทําให้ สําเร็จได้ พระเจ้ าไม่เคยให้ บตุ รขอ
พระองค์อยูใ่ นตําแหน่งที่จะท้ อถอยและพ่ายแพ้

14

สิ่งสําคัญที่ต้องจําไว้ เสมอคือให้ พงึ พอใจไม่ว่าพระเจ้ าจะทรงวางเราไว้ ที่ไหน และทํางานที่พระเจ้ าทรงมอบหมายให้ ท่าน
ด้ วยความยินดีและกระตือรื อร้ น ความสุขและความสําเร็ จจะเป็ นผลลัพธ์ ที่ได้ เสมอ เมื่อธรรมิกชนคนหนึ่งพยายามทําหน้ าที่ซึ่งไม่
อยู่ในนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า กายทั ้งหมดก็จะทนทุกข์ สิทธิชนไม่ควรปล่อยให้ ตนเองกระทําสิง่ ต่างๆ เพราะความอิจฉาหรื อควา
ทะเยอทะยานทางเนื ้อหนัง ดิโอเตรเฟสรักความเป็ นใหญ่และก่อให้ เกิดการแตกแยก (3ยอห์น 9) สถานการณ์เช่นนี ้ที่อยู่ภายใน
ร่างกายเป็ นมะเร็งที่จะต้ องเอาออก ถ้ าจําเป็ นก็ต้องผ่าตัดออกอย่างเจ็บปวด
ทังผู
้ ้ รับใช้ และสมาชิกเป็ นอวัยวะของพระกายเดียวกัน ทังผู
้ ้ รับใช้ และสมาชิกเป็ นผู้รับและได้ รับการนําจากพระวิญญาณ
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผู้รับใช้ และสมาชิกไม่ได้ รับการเรี ยกให้ ทํางานเดียวกัน พระเจ้ าทรงเรี ยกคนหนึ่งให้ นํา อีกคนหนึ่งให้ ตาม คน
หนึง่ ให้ พดู อีกคนหนึง่ ให้ ฟังเสียงของผู้เลี ้ยงแกะ
แกะได้ รับอนุญาตให้ พดู หรื อไม่ แน่นอน แต่เฉพาะในที่ในร่างกายซึง่ พระเจ้ าได้ วางเขาไว้ เท่านัน้ เขากล่าวในฐานะอวัยวะ
ของพระกาย ในฐานะแกะในฝูง แต่ไม่ใช่ในฐานะผู้เลี ้ยงแกะที่นําฝูงแกะ เมื่อศิษยาภิบาลเป็ นผู้เลี ้ยงแกะที่ดี และสมาชิกแต่ละคน
เป็ นธรรมิกชนที่ดี ทําหน้ าที่ในฐานะอวัยวะแก่กนั และกัน ร่างกายก็จะแข็งแรงและเติบโตขึ ้นเรื่ อยๆ (เอเฟซัส 4:16)

15

บทที่หก
การจัดการคริสตจักร
“และพระเจ้ า ได้ท รงโปรดตั้ง บางคนไว้ใ นคริ ส ตจัก ร คื อ หนึ่ ง อัค รทตู สองผู้ เ ผยพระวจนะ สามครู บ าอาจารย์ แล้ว
ต่อจากนัน้ ก็มีผูก้ ระทําการอันเป็ นอิ ทธิ ฤทธิ์ ผู้รกั ษาโรค ผู้อปุ การะ ผู้ครอบครอง และผู้รู้ภาษาแปลก” (1โคริ นธ์ 12:28)
บางคนประกาศว่า เขาไม่คิดว่าควรจะมีการจัดการในคริ สตจักร แต่ควรจะมีการจัดการในที่อื่นๆ อย่างแน่นอน บ้ านของ
เขาจะเป็ นอย่างไรถ้ าไม่มีระเบียบที่แน่นอน การจราจรในเมืองของเราจะเป็ นอย่างไรถ้ าไม่มีกฎหมายจราจร ถ้ าไม่มีการจัดการที่
เหมาะสม ทุกอย่างก็จะสับสนวุ่นวาย แต่พระเจ้ าไม่ใช่พระเจ้ าแห่งความสันสนวุ่นวาย “เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งการ
วุ่นวาย แต่ทรงเป็ นพระเจ้าแห่งสันติ สขุ ตามทีป่ ฏิ บตั ิ กนั อยู่ในคริ สตจักรแห่งธรรมิ กชน” (1โคริ นธ์ 14:33)
ผู้ที่ขบั รถลงคูในระหว่างที่มีพายุหิมะคิดว่าควรจะมีการจัดการอย่างแน่นอนเมื่อมีเจ้ าหน้ าที่มาช่วยเหลือ ผู้ชายสี่คนดันรถ
ขึ ้นมาจากกองหิมะง่ายกว่าที่คนๆ เดียวจะทําได้ เพียงลําพัง การจัดการก็เป็ นอย่างนันเอง
้ เป็ นวิธีที่จะก่อเกิดให้ ผลตามที่ต้องการ
ั้
เมื่อรวมกําลังอย่างมีระเบียบแล้ ว เราสามารถทําได้ มากกว่าที่
คริสตจักรได้ รับมอบหมายให้ ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่มนุษย์ทงปวง
ทุกคนพยายามทําตามวิธีของตนเอง
ทุกสิง่ ที่พระเจ้ าทรงกระทํามีระเบียบ พระองค์ทรงทําการตามบทบัญญัติที่แน่นอน พระองค์ทรงมีแผนการสําหรับจักรวาล
ทังหมด
้
รวมทังคริ
้ สตจักรด้ วย
เราเห็นระเบียบที่สมบูรณ์และความกลมกลืนในร่างกายของเราเอง เมื่ออวัยวะหนึ่งในร่ างกายทํางานไม่ถกู ต้ อง บุคคลจะ
เจ็บป่ วย เมื่อบุคคลสบายดี อวัยวะทุกส่วนก็อยูใ่ นที่เหมาะสมและทํางานอย่างถูกต้ อง คริสตจักรควรจะมีระเบียบเช่นนี ้
คริ สตจักรเป็ นระบบที่มีชีวิต เป็ นกายทางฝ่ ายวิญญาณที่พระวิญญาณของพระคริ สต์สถิตอยู่ ไม่ใช่องค์กรแต่เป็ นระบบ
ชีวิต แต่ในระบบชีวิตนัน้ จะต้ องมีการจัดการอย่างถูกต้ อง ความจริ งที่สําคัญคือ การจัดการอยู่ภายในร่ างกาย ไม่ใช่ภายนอก ถ้ า
เราคิดว่าการจัดการควรจะอยู่นอกร่ างกาย เราก็จะมีคณะปกครองที่ควบคุมคริ สตจักรจากภายนอก อันจะทําให้ การจัดการจะ
กลายเป็ นเพียงองค์การหนึ่งเท่านันเอง
้ แต่พระเจ้ าทรงให้ มีการปกครองภายในคริ สตจักร (1โคริ นธ์ 12:28) การจัดการไม่ใช่แค่
องค์การหรื อสํานักงานที่ออกคําสัง่ กับร่ างกาย พระคริ สต์ทรงอยู่ภายในกายนันและปกครองจากภายใน
้
พระองค์ได้ ทรงวางหน้ าที่
และตําแหน่งการปกครองทังหมดไว้
้
ภายในกายนัน้
ข้ าพเจ้ าขอยํ ้าว่า หลักการนี ้มีความสําคัญและสมาชิกทุกคนในคริสตจักรควรจะทําความเข้ าใจในเรื่ องนี ้
สมาชิกของคริ สตจักรทุกคนจะต้ องมีศิษยาภิบาลที่พระเจ้ าทรงตังไว้
้ ผู้เลี ้ยงแกะที่ดแู ลสวัสดิภาพทางฝ่ ายวิญญาณของ
เขา ในทางกลับกัน ศิษยาภิบาลทุกคนจะต้ องมีศิษยาภิบาล ซึ่งเป็ นผู้นําที่พระเจ้ าทรงตังไว้
้ ให้ ปกครองเขา เราเห็นความจําเป็ นที่
จะต้ องมีโครงสร้ างคริสตจักรของเราในระดับภาคและระหว่างประเทศ
พระเจ้ าตังสมาชิ
้
กทุกคนไว้ ในร่ างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ (1โคริ นธ์ 12:18) ความกลมกลืนเกิดขึ ้นเมื่อสมาชิก
ทุกคนทําหน้ าที่ตามที่ได้ รับ เขาจะทําหน้ าที่ของตนได้ ดีที่สดุ ในตําแหน่งที่พระเจ้ าทรงเรี ยกเขา และสนับสนุนผู้ที่พระเจ้ าทรงตังไว้
้
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เพื่อปกครองเขา เมื่อเป็ นเช่นนัน้ จะไม่มีการแก่งแย่งกันในร่ างกาย (1โคริ นธ์ 12:25) ทุกคน ทังผู
้ ้ เลี ้ยงแกะและแกะ จะสามารถ
แสดงความคิดเห็นของตนเองได้ แต่จะต้ องทําเพื่อสวัสดิภาพของร่างกายทังหมดเสมอ
้
ข้ าพเจ้ าเคยได้ ยินคนพูดว่า เขาไม่ต้องการให้ มีคณะกรรมการในคริ สตจักร ตัวของข้ าพเจ้ าเองจะไม่เป็ นศิษยาภิบาลของ
คริ สตจักรที่ไม่มีคณะกรรมการคริสตจักร ถึงกระนัน้ คณะกรรมการจะต้ องทํางานภายใต้ การนําของศิษยาภิบาล ถ้ ากลับกัน ปั ญหา
ก็จะเกิดขึ ้น คณะกรรมการต้ องอยู่ภายใต้ การปกครองของศิษยาภิบาลเสมอ ไม่ใช่ในทางกลับกัน ระเบียบของพระเจ้ าทําให้ เกิด
ความแข็งแกร่งและความกลมกลืนเสมอ
อัครทูตเปาโลแสดงให้ เห็นความสําคัญของการที่อวัยวะทุกส่วนทํางานได้ อย่างเหมาะสม และเมื่อทํางานอย่างเหมาะสม
แล้ ว ร่างกายก็จะเติบโตขึ ้น (เอเฟซัส 4:16) เมื่อคริ สตจักรมีระเบียบและการปกครองตามที่พระเจ้ าทรงวางแผนไว้ ก็จะมีการฟื น้ ฟู
และการเติบโต
้
เราทุกคนต้ องมีกนั และกัน
ตัวข้ าพเจ้ าเองสงสัยผู้เทศนาและสมาชิกอิสระทุกคน ข้ าพเจ้ ารู้สกึ กลัววิญญาณอิสระทังหลาย
และต้ องได้ รับการนําทางจากพระเจ้ าร่วมกันด้ วย
ข้ าพเจ้ าคิดว่าควรจะมีการจัดการหรื อไม่ ข้ าพเจ้ าเชื่ออย่างแน่นอน เพราะการจัดการเป็ นของพระเจ้ า ขอให้ ข้าพเจ้ าได้
ยกตัวอย่างห้ าข้ อว่าทําไมจึงทราบว่าการจัดการเป็ นของพระเจ้ า ดังนี ้
1. พระคัมภีร์กล่าวว่า พระเจ้ าตังให้
้ มีผ้ ปู กครองขึ ้นในร่างกาย (1โครินธ์ 12:28)
2. พระเจ้ าไม่ได้ เป็ นพระเจ้ าแห่งการวุน่ วาย แต่พระเจ้ าแห่งระเบียบ
3. วิญญาณอิสระคือวิญญาณที่ไม่เชื่อฟั ง
4. ธรรมชาติทงปวงเป็
ั้
นพยานว่าพระเจ้ าเป็ นพระเจ้ าแห่งการจัดการและระเบียบ
5. ถ้ าไม่มีการจัดการ ชีวิตจะไม่สามารถดําเนินต่อไปได้
ข้ าพเจ้ าคิดว่าควรจะมีการจัดการเพราะการจัดการนํามาซึ่งความกลมกลืน สันติสขุ ความแข็งแกร่ งและการฟื น้ ฟู การ
จัดการทําให้ เราสามัคคีกนั ทํางานที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ าได้ ทรงเรี ยกเราให้ ทํา นัน่ คือ การประกาศข่าวประเสริฐแก่โลกที่หลงหายนี ้
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บทที่เจ็ด
คอกแกะ
“แกะของเราย่อมฟั งเสียงของเรา และเรารู้จกั แกะเหล่านัน้ และแกะนัน้ ตามเรา” (ยอห์น10:27)
ในพระกิตติคณ
ุ ยอห์นบทที่สิบ พระเยซูกล่าวถึงคริ สตจักรไว้ อย่างสวยงาม พระองค์เปรี ยบธรรมิกชนเป็ นแกะที่ได้ พกั อยู่
ในคอกแกะอย่างปลอดภัยในแต่ละคืน และทุกเช้ าผู้เลี ้ยงแกะจะนําแกะออกมาที่ท่งุ หญ้ า ในบทเรี ยนที่ลํ ้าค่านี ้ พระเจ้ าของเราเรี ย
พระองค์เองว่าเป็ นผู้เลี ้ยงที่ดี และตรัสว่าพระองค์เป็ นผู้เลี ้ยงที่ดีเพราะพระองค์ให้ ชีวิตของพระองค์แก่ฝงู แกะ
ที่ประชุมของคริ สตจักรแต่ละแห่งเป็ นคอกแกะ ศิษยาภิบาลแต่ละคนเป็ นผู้เลี ้ยงแกะที่ทํางานภายใต้ การนําของพระผู้
เลี ้ยงผู้ยิ่งใหญ่หรื อผู้เลี ้ยงแกะที่ดี (1เปโตร 5:4) ผู้ที่เชื่อที่บงั เกิดใหม่แต่ละคนเป็ นแกะหรื อลูกแกะในฝูง คุณสมบัติสําคัญในการเป็ น
ผู้เลี ้ยงแกะคือ เต็มใจที่จะตายเพื่อฝูงแกะ ส่วนคุณสมบัติในการเป็ นแกะคือ รู้จกั เสียงของผู้เลี ้ยงแกะ และตามผู้เลี ้ยงแกะไป
คอกแกะล้ อมเป็ นรัว้ ไว้ ด้วยกําแพงหินหรื อพุ่มไม้ หนา ไม่ว่าจะทําจากอะไร รัว้ นันออกแบบและสร้
้
างขึ ้นมาเพื่อให้ ความ
ปลอดภัย แกะไม่สามารถเตร็ดเตร่ ไปข้ างนอกและสัตว์กินเนื ้อไม่สามารถเข้ ามาข้ างในเพื่อทําลายได้ ฝูงแกะหลายฝูงมักจะพักอยู่
ในคอกเดียวกันในเวลากลางคืน ผู้เลี ้ยงแกะคนหนึ่งจะเฝ้าฝูงแกะทังหมดในเวลากลางคื
้
น และในเวลาเช้ า ผู้เลี ้ยงแกะจะมาและ
เรี ยกแกะของตนที่ประตู แกะในฝูงของเขาจะรู้ จกั เสียงของเขาและวิ่งมาหาเขา แกะจะเดินผ่านใต้ ไม้ ของผู้เลี ้ยงในขณะที่เขานับ
จํานวนแกะ หลังจากแกะทังหมดตอบเสี
้
ยงเรี ยกของเขาแล้ ว เขาจะนําฝูงแกะไปยังทุง่ หญ้ า
เราจะต้ องเข้ าใจว่าผู้เลี ้ยงแกะนําแกะไปยังทุ่งหญ้ าและแกะก็ตามไป ถ้ าผู้เลี ้ยงแกะพยายามไล่ฝงู แกะ แกะก็จะกระจัด
กระจายไป แกะที่ถกู ไล่จะกระโดดข้ ามช่องทุกช่องในรัว้ นอกจากนี ้ ยังต้ องเข้ าใจความจริ งอีกประการหนึ่งว่า แกะไม่ได้ เลือกทุ่ง
หญ้ า ผู้เลี ้ยงแกะเป็ นผู้ตดั สินใจว่าแกะจะได้ กินอาหารที่ไหน
ผู้เลี ้ยงแกะจะต้ องเอาใจใส่และดูแลความปลอดภัยของแกะ แกะจะปลอดภัยและแข็งแรงเมื่ออยู่ใกล้ กบั ผู้เลี ้ยงแกะ แกะ
จะถูกทําร้ ายและทําลายเมื่อเตร็ดเตร่ไป แกะจะอยูใ่ นอันตรายมากยิ่งขึ ้นเมื่ออยูห่ า่ งจนไม่ได้ ยินเสียงของผู้เลี ้ยงแกะ ควรจะจดจําไว้
เสมอว่า ผู้เลี ้ยงแกะเป็ นผู้พดู ไม่ใช่แกะ แกะจะต้ องฟั งและตาม
ก่อนที่แกะจะตามได้ แกะจะต้ องรู้ จักเสียงของผู้เลี ้ยงแกะ หลายปี มาแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้ อ่านเรื่ องราวซึ่งผู้รับใช้ คนหนึ่งที่
เดินทางไปเอเชี ย ได้ เล่า ไว้ เขาเห็น ผู้เลี ย้ งแกะที่เฝ้าดูฝูง แกะอยู่ เขาฟั งเวลาผู้เลี ย้ งแกะเรี ยกแกะของเขา และเฝ้าดูเวลาแกะ
ตอบสนองต่อเสียงนัน้ เขาเข้ าไปหาผู้เลี ้ยงแกะและถามว่าจะสามารถเรี ยกแกะได้ อย่างไร ผู้เลี ้ยงแกะพยายามบอกเขาว่า พยายาม
ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะฝูงแกะไม่ร้ ูจกั เสียงของเขาและจะไม่ตอบสนอง แต่ผ้ รู ับใช้ ยืนกรานว่าต้ องการลองดู ผู้เลี ้ยงแกะรู้ว่าไม่มี
ประโยชน์เลย แต่หลังจากถูกเกลี ้ยกล่อม จึงตกลงที่จะเปลี่ยนเสื ้อผ้ ากับผู้รับใช้ คนนัน้ ผู้เลี ้ยงแกะบอกกับเขาซึง่ เป็ นชาวต่างชาติว่า
จะต้ องพูดอะไรบ้ าง และพยายามช่วยสอนเขาออกเสียงหนักเบาในแต่ละคํา ผู้รับใช้ เดินเข้ าไปหาฝูงแกะและเรี ยกแกะ แต่ฝงู แกะ
ยังคงกินอาหารต่อไป ไม่มีแกะตัวไหนตอบสนองเลย หลังจากพยายามอยู่หลายครัง้ เขาจึงเลิกพยายาม ผู้เลี ้ยงแกะพูดกับฝูงแกะ
และแกะก็เงยหน้ าขึ ้นและวิ่งมาหาเขาแม้ วา่ จะใส่เสื ้อผ้ าที่แปลกไป ฝูงแกะรู้จกั เสียงของเขา แต่ไม่ร้ ูจกั เสียงของคนแปลกหน้ า
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ใจของผู้เลี ้ยงแกะเป็ นสิ่งสําคัญในการเป็ นศิษยาภิบาลที่ประสบผลสําเร็จ ถ้ าแกะจะไว้ วางใจ รัก เคารพ และตามเขา เขา
จะต้ องพิสจู น์ว่า เขาเป็ นผู้เลี ้ยงแกะที่พระเจ้ าทรงเรี ยก โดยจะต้ องดูแลฝูงแกะด้ วยความรักและความอ่อนโยน ความเคารพและ
อํานาจที่เป็ นของศิษยาภิบาลจะต้ องได้ มาอย่างสมควร ไม่ใช่เรี ยกร้ องเอามา ถ้ าเขารักธรรมิกชน ธรรมิกชนก็จะรักเขาตอบ ถ้ าเขา
แสดงความเคารพต่อพวกเขา พวกเขาจะให้ เกี ยรติเขาด้ วยความเคารพ ถ้ าเขาทําให้ ธรรมิกชนไว้ วางใจ พวกเขาก็จะเชื่ อฟั ง
ความสัมพันธ์นี ้เป็ นความสัมพันธ์ที่ใช้ เวลา ศิษยาภิบาลจะต้ องอดทน
้
หนึ่งให้ ดํารงตําแหน่งศิษยาภิบาล
ข้ าพเจ้ าเองใช้ เวลาถึงสามปี กว่าจะเป็ นศิษยาภิบาลได้ เมื่อเจ้ าอธิการภาคแต่งตังคนๆ
เขาก็เป็ นศิษยาภิบาลของที่ประชุมนันอย่
้ างเป็ นทางการ อย่างไรก็ดี เขาจะไม่เป็ นผู้เลี ้ยงแกะที่แท้ จริ งจนกว่าจะได้ รับการยอมรับ
้ ้ จะต้ องใช้ เวลา คริสตจักรหลายแห่งถูกทําลายลงเพราะผู้รับใช้ ใหม่ที่ใจร้ อน ผู้
เต็มที่ และฝูงแกะจําเสียงของเขาได้ อย่างแท้ จริง ทังนี
ซึง่ พยายามเปลี่ยนแปลงสิง่ ต่างๆ อย่างรวดเร็วอันทําให้ สมาชิกขุ่นเคือง ถ้ าเขาจะรอจนกว่าจะเป็ นผู้ที่ควบคุมและทุกคนรู้ว่าเขาเป็ น
ผู้นําภายใต้ พระเจ้ า เขาจะสามารถรักษาคริ สตจักรไว้ เป็ นหนึ่งเดียวและแข็งแกร่ งได้ ในเวลานัน้ เขาจะสามารถกําหนดระเบียบ
ต่างๆ และปฏิบตั ิตามระเบียบนันได้
้ แต่เขาจะไม่มีทางทําเช่นนันได้
้ เมื่อเขาเป็ นศิษยาภิบาลที่เพิ่งได้ รับการแต่งตังใหม่
้
ธรรมิกชนทุกคนต้ องเป็ นสมาชิกของที่ประชุมท้ องถิ่นและมีคริ สตจักรประจํา แกะทุกตัวควรจะรู้ ว่าตนเองเป็ นของคอก
ไหน ผู้ที่เชื่อทุกคนควรจะมีศิษยาภิบาล และแกะทุกตัวควรจะมีผ้ เู ลี ้ยงแกะ การที่จะแยกออกและล่องลอยไปเป็ นสิ่งอันตราย มีศตั รู
มากมายที่จะปล้ นและทําลายฝูงแกะ ขโมย ผู้ที่ปล้ นและคนรับจ้ างจะทําให้ ฝงู แกะกระจัดกระจายไป และทิ ้งแกะไว้ ให้ บาดเจ็บและ
เลือดออก คริสเตียนทุกคนจะต้ องเข้ าประชุมอย่างสัตย์ซื่อและอยูภ่ ายใต้ การเอาใจใส่ดแู ลของศิษยาภิบาลผู้ซงึ่ มีใจของผู้เลี ้ยงแกะ
หลังจากรับการเรี ยกให้ เป็ นศิษยาภิบาลของที่ประชุมคริ สตจักรที่ข้าพเจ้ าเคยเป็ นศิษยาภิบาลอยู่ก่อนหน้ านัน้ ข้ าพเจ้ า
มองหาสมาชิกเก่าๆ เมื่อสอบถามไปมา จึงทราบว่ามีครอบครัวหนึ่งได้ ออกจากคริ สตจักรไปและไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมที่ไหน ไม่นาน
หลังจากนัน้ ข้ าพเจ้ าพบพี่น้องคนนี ้บนถนน จึงทักทายเธอและบอกให้ เธอรู้ ว่า ข้ าพเจ้ าคิดถึง และจากนัน้ ถามว่าเธอและสามีเข้ า
ร่วมประชุมที่ไหน เธอตอบว่า “คือเราไม่ไปโบสถ์อีกแล้ วค่ะ พระเจ้ าตรัสบอกให้ เราอยู่บ้านและนมัสการที่บ้านได้ เรามีประชุมกันที่
บ้ านและไม่ไปนมัสการข้ างนอก”
พี่น้องคนนี ้โกหกกับข้ าพเจ้ า เพราะพระเจ้ าไม่ตรัสบอกใครให้ ขาดการประชุมในคริ สตจักร “อย่าขาดการประชุมเหมื อน
อย่างบางคนที ข่ าดอยู่นนั้ แต่จงพดหนุ
ู นใจกันให้มากยิ่ งขึ้น เพราะท่านทัง้ หลายก็รู้อยู่ว่าวันนัน้ ใกล้เข้ามาแล้ว” (ฮี บรู 10:25) พระ
เจ้ าไม่เคยตรัสบอกใครให้ ทําสิง่ ที่ตรงกันข้ ามกับพระวจนะของพระองค์
ประโยชน์ของการมีคริ สตจักรประจํานันมี
้ มากมาย ในคอกแกะ มีความมัน่ คง ปลอดภัย และความเอาใจใส่ด้วยความรัก
จากผู้เลี ้ยงแกะที่แท้ จริ ง แกะได้ อาหารคือพระวจนะของพระเจ้ า วิญญาณของเขาจึงได้ กินต้ นข้ าวสาลีที่ดีที่สดุ แกะสามารถหยัง่
รากลึกและรู้ สกึ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่ เขาสามารถคบหากับธรรมิกชนคนอื่นๆ และรู้สกึ ว่าตัวเองเติบโตขึ ้นและมีความแข็งแกร่งขึ ้น
ทุกวัน
คอกแกคือระเบียบของพระเจ้ า แผนการของพระองค์คือให้ บุตรของพระองค์ทุกคนมีคริ สตจักรประจํา เข้ าร่ วมประชุม
อย่างสัตย์ซื่อ และแข็งแกร่งขึ ้นในทางฝ่ ายวิญญาณ โดยมีผ้ เู ลี ้ยงแกะที่ให้ ความรักคอยเฝ้าดูแล
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บทที่แปด
แกะที่เตร็ดเตร่ ไป
“เมื ่อพบแล้วเขาก็ยกขึ้ นใส่บ่าแบกมาด้วยความเปรมปรี ด์ เมื ่อมาถึงบ้านแล้ว จึ งเชิ ญพวกมิ ตรสหายและเพือ่ นบ้านให้มา
พร้อมกัน พดกั
ู บเขาว่า ‘จงเปรมปรี ด์กบั ข้าพเจ้าเถิ ด เพราะข้าพเจ้าได้พบแกะของข้าพเจ้าทีห่ ายไปนัน้ แล้ว’ ”(ลกา
ู 15:5-6)
้ ยนพระคัมภีร์ว่าอะไรสําคัญกว่ากัน ระหว่างการช่วยคนบาปให้ รอดและการ
หลายปี มาแล้ วที่จาเมกา ข้ าพเจ้ าถามชันเรี
รักษาผู้ที่เชื่อไว้ ในคริ สตจักร ผู้ปกครองคนหนึ่งซึ่งเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ในเมืองตอบว่า “การช่วยคนบาปให้
รอด นําคนมาเชื่อใหม่นนสํ
ั ้ าคัญกว่า” เมื่อขอให้ เขาหาข้ อพระคัมภีร์มาสนับสนุนคําตอบของเขา เขาตอบว่าพระเยซูสอนเรื่ องอุปมา
เกี่ยวกับผู้เลี ้ยงแกะที่มีแกะร้ อยตัวในทุง่ หญ้ า ผู้เลี ้ยงแกะละแกะเก้ าสิบเก้ าตัวไปเพื่อหาแกะตัวหนึง่ ที่หายไป
ข้ าพเจ้ าตอบว่า “แต่ ตัวที่หนึง่ ร้ อยนันเป็
้ นแกะที่เตร็ดเตร่ไปจากคอก”
เราได้ รับมอบหมายให้ นําข่าวแห่งความรอดไปให้ คนที่หลง และมนุษย์แต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะได้ ยินพระกิตติคณ
ุ อย่างไรก็
ตาม การให้ อาหารและเลี ้ยงดูลกู แกะที่เกิดใหม่ รวมทัง้ รักษาลูกแกะไว้ ให้ ปลอดภัยในคอกเป็ นสิง่ สําคัญ
เราจะต้ องไม่ลืมว่าแกะที่เตร็ ดเตร่ ไปเป็ นผู้ที่หนั หลังกลับ และผู้ที่หนั หลังกลับเป็ นวิญญาณที่หลง ตราบเท่าที่ลกู ชายที่
หายไปยังคงอยู่ในคอกหมู เขาได้ หายและตายไปจากพ่อของเขา สิ่งที่ดีเกี่ยวกับอุปมานี ้คือ ลูกชายสํานึกตัวได้ และกลับมาบ้ าน
แกะที่เตร็ดเตร่ไปอาจมีผ้ มู าพบและนํากลับมายังคอกแกะได้
ครัง้ ที่ยงั เป็ นผู้รับใช้ หนุ่ม ข้ าพเจ้ ารู้ สึกตกใจกับสิ่งที่ผ้ เู ทศนาหนุ่มอีกคนหนึ่งกล่าวขึ ้น เขาโอ้ อวดว่าเขาได้ มีการฟื น้ ฟูโดย
“การเทศนาแรงจนคนหนีไป” ในคริ สตจักรแห่งหนึง่
การฟื น้ ฟูโดย “การเทศนาแรงจนคนหนีไป” มีจริงหรื อ จะเป็ นไปได้ อย่างไร วลีนี ้มีความขัดแย้ งกันเอง ถ้ ามีการอพยพออก
้ ่งเดินออกจาก
จากไปคริ สตจักร สิ่งนันไม่
้ สามารถจะเรี ยกว่าเป็ นการฟื น้ ฟูได้ เรี ยกว่าเป็ นงานศพคงจะดีกว่า ผู้คนที่มีค่าเหล่านันซึ
ประตูไปกําลังจะเป็ นแกะที่เตร็ดเตร่ไป เป็ นผู้ที่หนั หลังกลับ เป็ นวิญญาณที่หลงหายและกําลังจะตาย
การรับใช้ ของผู้เลี ้ยงแกะคือ เพื่อช่วยไม่ให้ สมาชิกต้ องมีประสบการณ์ เลวร้ ายเช่นนัน้ ในฐานะศิษยาภิบาล ข้ าพเจ้ าเคย
เสียวิญญาณที่รับผิดชอบไปครัง้ หนึง่ ข้ าพเจ้ าเสียครอบครัวแปดครอบครัวไปจากคริ สตจักร ซึง่ เป็ นการเจ็บปวดและใจของข้ าพเจ้ า
ก็ปวดร้ าว อย่างไรก็ตาม ข้ าพเจ้ าไม่ได้ พยายามปลอบความรู้ สึกของตัวเองโดยวิพากษ์ วิจารณ์ แกะที่เตร็ ดเตร่ ไปอย่างรุ นแรง
ข้ าพเจ้ าตรวจสอบใจของข้ าพเจ้ าและถามตัวเองว่าล้ มเหลวในที่ใด ทําไมจึงไม่สามารถช่วยเหลือเขาตามที่เขาจําเป็ น และรักษาเขา
ไว้ ในคอกได้ สิง่ ที่ทําให้ ใจของศิษยาภิบาลคนนี ้เป็ นกังวลไม่ใช่วา่ เขาล้ มเหลวที่ไหน แต่ข้าพเจ้ าล้ มเหลวที่ไหน
การรับใช้ ของคริสตจักร คือ เพื่อช่วยคนหลงให้ รอดและรักษาเขาไว้ ให้ รอดในคริสตจักร
ครัง้ หนึ่ง มีผ้ เู ทศนาถามคําถามว่า “คริ สตจักรเป็ นกลุ่มคนที่ได้ รับความรอด หรื อที่ช่วยให้ รอด” คําตอบที่ถูกต้ องคือ
คริสตจักรเป็ นทังสองอย่
้
าง ในการที่จะได้ รับความรอด เราจะต้ องอยูใ่ นคริสตจักร ธรรมิกชนเป็ นเกลือของโลกนี ้ ถ้ าเขาเป็ นลูกแกะที่
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อ่อนแอและเจ็บป่ วย ก็ควรที่จะมีคนรับใช้ เขา เมื่อแกะที่แก่กว่าอุทิศตนและอยู่ในทางฝ่ ายวิญญาณ ก็จะสามารถเอาชนะความ
อ่อนแอของแกะหนุ่มที่เพิ่งจะเข้ ามาในคอกได้ คริสตจักรไม่ควรกลัวที่จะมีแกะที่ออ่ นแอซึง่ ต้ องได้ รับการสอนและดูแล
หากมีที่ประชุมใดสมบูรณ์แบบ ก็คงจะไม่จําเป็ นต้ องมีศิษยาภิบาล เพราะถ้ าเป็ นอย่างนัน้ งานของศิษยาภิบาลก็เสร็จสิ ้น
แล้ ว ผู้เลี ้ยงแกะมีงานและการรับใช้ ภายในคริ สตจักรอย่างแน่นอน อัครทูตเปาโลกล่าวถึงการรับใช้ ของเขาอย่างชัดเจนดังนี ้ 1).ให้
สิทธิชนเป็ นคนดีรอบคอบ 2) ปฏิบตั ิการงาน 3) บํารุงให้ พระกายของพระคริ สต์จําเริ ญขึ ้น (เอเฟซัส 4:12) การรับใช้ ธรรมิกชนที่
ยิ่งใหญ่อย่างหนึง่ คือการช่วยผู้ที่ออ่ นแอให้ กลับตังตั
้ วใหม่ (กาลาเทีย 6:1) ซึง่ ผู้รับใช้ จะต้ องกระทําด้ วยใจอ่อนสุภาพ โดยรู้ว่าตัวเขา
เองอาจจะเป็ นผู้ที่ละเมิดได้ เช่นกัน
ความจริ งที่ว่าพระเจ้ าทรงประทานของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเก้ าอย่างไว้ ในพระกายเป็ นหลักฐานว่าคริ สตจักรไม่ได้
สมบูรณ์ แบบ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณแต่ละอย่างจะปรากฏเมื่อมีความจํ าเป็ น ของประทานให้ มีถ้อยคําประกอบด้ วย
สติปัญญาหรื อถ้ อยคําประกอบด้ วยความรู้จะปรากฏขึ ้นได้ อย่างไรถ้ าไม่มีปัญหาเกิดขึ ้นในคริ สตจักร ของประทานในการรักษาจะ
ปรากฏขึ ้นได้ อย่างไรถ้ าไม่มีความเจ็บป่ วย ของประทานในการรู้จกั สังเกตวิญญาณต่างๆ จะปรากฏขึ ้นได้ อย่างไรถ้ าไม่มีวิญญาณที่
ไม่ถกู ต้ องอยู่ ความจริ งที่ว่าพระเจ้ าทรงประทานของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเก้ าอย่างไว้ ในคริ สตจักรเป็ นข้ อพิสจู น์ว่าหลายครัง้
คริ สตจักรจําเป็ นต้ องได้ รับความช่วยเหลือ
ในอุปมาว่าด้ วยผู้หว่านพืชในมัทธิว 13 พระเยซูทรงสอนว่าเมล็ดจะถูกหว่านลงบนดินประเภทต่างๆ ดังนัน้ อาจมีคนในที่
ประชุมที่มีใจริ มทาง ใจหิน ใจหนาม และใจที่มีดินดี มนุษย์ก็ประพฤติเหมือนอย่างมนุษย์ทวั่ ไป มนุษย์มีหลายประเภท ทุกคนมี
สิทธิ์ที่จะได้ ยินข่าวประเสริ ฐ และผู้เทศนาต้ องรับใช้ เขาเหล่านันไม่
้ ว่าเขาจะตอบสนองแบบใด ความสามารถในการรับใช้ ไม่ได้ วดั ที่
ความสามารถในการรับใช้ เฉพาะผู้ที่ทําให้ เกิดผลร้ อยเท่าเท่านัน้ แต่จะตัดสินจากความสามารถในการรับใช้ ผ้ ฟู ั งที่เป็ นดินเต็มไป
ด้ วยหินและหนามด้ วย ผู้รับใช้ จะสามารถช่วยคนเหล่านันได้
้ หรื อไม่ เขาจะต้ องมีภาระหนักและใส่ใจในการช่วยเหลือ
ภายในกําแพงของคริ สตจักร จะมีผ้ ทู ี่จดั อยู่ในประเภท “ข้ าวละมาน” อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงสอนว่าเราควรจะปล่อย
ข้ าวละมานไว้ ถ้ าเราดึงข้ าวละมานขึ ้นมา เราก็จะดึงข้ าวสาลีขึ ้นมากับข้ าวละมานด้ วย
ขอเตือนว่า สวัสดิภาพของคนๆ หนึ่งมีความสําคัญน้ อยกว่าสวัสดิภาพของร่ างกายทังหมด
้
ในทุกกลุ่มสมาชิก จะมีเวลา
ที่ศิษยาภิบาลที่แท้ จริ งต้ องใช้ การลงโทษ และเพื่อประโยชน์ของฝูงแกะแล้ ว จะมีบางครัง้ ที่ต้องถอนรากออก แม้ ว่าจะเจ็บปวดก็
ตาม
ต่อไปนี ้เป็ นคนบางประเภทที่ต้องจัดการแก้ ไข 1) คนที่ยใุ ห้ แตกนิกายกัน (ทิตสั 3:10) 2) คนที่ก่อเหตุวิวาท (โรม 16:17)
และ 3) ผู้ที่ล่วงประเวณีกบั ญาติพี่น้องที่ใกล้ ชิด (1โคริ นธ์ 5:11) พระเยซูทรงสอนว่า ถ้ าคนๆ หนึ่งไม่กลับคืนดี ให้ ถือว่าเขาเป็ น
เหมือนคนต่างชาติและคนเก็บภาษี (มัทธิว 18:15-17)
ในการลงโทษแต่ละครัง้ จะต้ องกระทําด้ วยความเศร้ าใจและเพื่อสวัสดิภาพของคริ สตจักรเสมอ จะต้ องไม่ทําการลงโทษ
หรื อเลิกคบหาคนๆ หนึง่ เพราะเรื่ องส่วนตัว การลงโทษไม่ควรเป็ นการต่อสู้กนั เป็ นการส่วนตัวระหว่างศิษยาภิบาลและสมาชิกของที่
ประชุม แต่จะต้ องลงโทษด้ วยใจที่เจ็บปวด และเมื่อใช้ วิธีการอื่นๆ ทังหมดแล้
้
วไม่ได้ ผล จึงค่อยเลิกคบหาบุคคลนัน้
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ศิษยาภิบาลจะทําสุดความสามารถเพื่อนํ าเขามาและรั กษาเขาไว้ ภายในคอก ตราบเท่าที่ เขายังเข้ าร่ วมประชุม ก็มี
ความหวังที่จะช่วยเขาได้ พวกเขาอาจอยู่ทางโลก ทางฝ่ ายเนือ้ หนังและเย็นชาทางฝ่ ายวิญญาณ แต่ข้าพเจ้ าจะทําอย่างดีที่สุด
เพื่อให้ เขาเข้ าประชุมต่อไป ข้ าพเจ้ าอยากจะเทศนาให้ แก่ผ้ ทู ี่หนั หลังกลับดีกว่าจะเทศนาให้ เก้ าอี ้เปล่าๆ ข้ าพเจ้ ามีความตื่นเต้ นเมื่อ
เทศนาให้ คนฟั งมากกว่าคริสตจักรที่วา่ งเปล่า
บางคนพูดว่า เขาต้ องมีคริสตจักรที่สะอาด ถ้ าปั ดฝุ่ นเก้ าอี ้ และดูดฝุ่ นพรม ท่านก็จะมีคริ สตจักรที่สะอาดแต่วา่ งเปล่า
สําหรับตัวข้ าพเจ้ า ให้ ข้าพเจ้ าเทศนาแก่คนดีกว่า คนที่มีความอ่อนแอ ข้ อผิดพลาด และมีความผิดบาป ผู้ที่ถกู ทดลอง
ท้ อถอย อ้ างว้ างและผิดหวัง คนที่อาจเป็ นผู้ที่หนั หลังกลับ เตร็ ดเตร่ ไปจากคอก ให้ โอกาสข้ าพเจ้ าค้ นหาพวกเขาในทุ่งหญ้ า ไปหา
เขาในเวลากลางดึกหรื อเช้ าตรู่ ที่บ้านหรื อที่ทํางาน การรับใช้ ของคริสตจักรเป็ นเช่นนี ้เอง
จะเกิดอะไรขึ ้นเมื่อคริ สตจักรมีการฟื น้ ฟู ผู้ที่หนั หลังกลับ แกะที่เตร็ดเตร่ไปจะหาทางกลับบ้ านมาได้ จากนัน้ การอัศจรรย์
ก็เกิดขึ ้น คนแปลกหน้ ามาถึงคริ สตจักรที่ซึ่งเขาพบความรักและความเมตตา เมื่อออกจากโลกแห่งความบาปที่เย็นและโหดร้ าย
พวกเขาไปถึงปลายไม้ กางเขน ผู้เลี ้ยงแกะจะเอาใจใส่แกะทุกตัวอย่างอ่อนโยน ทังตั
้ วที่เจ็บป่ วย อ่อนแอ และแข็งแรง สุขภาพดี ที่
แท่นบูชาของคริสตจักร
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บทที่เก้ า
การฟื ้ นฟโดยการเทศนาแรงจนคนหนี
ไป
ู
“แต่นายตอบว่า ‘อย่าเลยเกลือกว่า เมื อ่ กําลังถอนข้าวละมาน จะถอนข้าวดีดว้ ย’ ” (มัทธิ ว 13:29)
ไม่มีสงิ่ ที่เรี ยกว่า การฟื น้ ฟูโดยการเทศนาแรงจนคนหนีไป วลีนี ้มีความขัดแย้ งกันเอง ไม่ใช่การฟื น้ ฟูอย่างแน่นอนถ้ ามีการ
อพยพออกไปจากคริ สตจักร การฟื น้ ฟูเป็ นเวลาของการเริ่มใหม่และการเสริ มกําลัง ธรรมิกชนได้ รับการฟื น้ ฟูและหนุนใจ ผู้ที่หนั หลัง
กลับได้ กลับคืนมา และการอัศจรรย์ก็เกิดขึ ้น ผลโดยตรงของการฟื น้ ฟูคือกายมีจํานวนคนเพิ่มขึ ้น คนบาปเข้ าในมาคริ สตจักรและ
พ้ นจากบาป สมาชิกมีจํานวนเพิ่มขึ ้นในทันที
พระเยซูทรงสอนอุปมาว่าด้ วยข้ าวละมานว่า ควรจะเก็บผู้ที่อ่อนแอและที่อยู่ฝ่ายเนื ้อหนังไว้ ในคริ สตจักร เพราะการแยก
ออกจะเกิดขึ ้นในวันพิพากษา จนกว่าจะถึงเวลานัน้ ให้ เก็บพวกเขาไว้ ในคอกก่อน ถ้ าพยายามจะถอนรากขึ ้นมา ก็อาจไปถอนถูก
ต้ นข้ าวสาสีด้วย
แผนการของพระเจ้ าคือให้ บ้านของพระองค์เต็มไปด้ วยคนทังหลาย
้
แสดงว่าบางครัง้ จําเป็ นที่จะต้ องนําผู้ที่ยากจน คน
พิการ คนเขยก และคนตาบอดเข้ ามา (ลูกา 4:21) จะต้ องไม่มีการแบ่งแยกหรื อเลือกหน้ าในคริ สตจักร ทังคนหนุ
้
่มและแก่ รวยและ
จน มีความรู้และโง่เขลา ธรรมิกชนและคนบาปได้ รับการหนุนใจให้ นมัสการร่วมกัน ผู้คนจากทุกเชื ้อชาติ สีผิว และวัฒนธรรมได้ รับ
การต้ อนรับอย่างอบอุน่ และรู้สกึ สบายใจ ในบ้ านของพระเจ้ า ไม่มีใครถูกเมินเฉยหรื อดูถกู ยิ ้มที่เป็ นมิตรและการจับมืออย่างอบอุ่น
มีสําหรับกันและกัน โดยไม่มีการเลือกหน้ า
แผนการของพระเจ้ าคือ เราสามารถไปที่ถนนและทางใหญ่และเร่งเร้ าให้ เขาเข้ ามา บางครัง้ เพียงเชื ้อเชิญก็เพียงพอแล้ ว
แต่บางครัง้ เราต้ องเร่งเร้ าให้ เขาเข้ ามาเพื่อให้ บ้านของพระเจ้ าเต็ม (ลูกา 14:23) อย่างไรก็ตาม แค่ให้ มีแขกและคนแปลกหน้ ามาทํา
ให้ เก้ าอี ้เต็มนันไม่
้ เพียงพอ เราต้ องให้ ความสนใจเขาเป็ นการส่วนตัวและให้ เขาได้ อธิษฐานจนสัมผัสพระเจ้ าที่แท่นบูชา แม้ เท่านันก็
้
้ วใหม่
ไม่พอ เขาต้ องคงอยูใ่ นคริสตจักรแม้ วา่ จะมีปัญหา การต่อสู้และความยากลําบากก็ตาม นัน่ คือการรอดพ้ นและการกลับตังตั
ถ้ ามีผ้ ทู ี่เชื่อซึง่ อ่อนแอ เขาจะหาความแข็งแกร่งได้ จากในบ้ านของพระเจ้ า ถ้ ามีผ้ สู ะดุดและล้ มลง เขาจะกลับตังตั
้ วใหม่ได้
ในคอกแกะจะมีการหนุนใจและการรับใช้ เพื่อให้ มีการกลับตัวใหม่อยู่เสมอ “ดกู่ อนพีน่ อ้ งทัง้ หลาย แม้จบั ผู้ใดที ล่ ะเมิ ดประการใดได้
ท่านซึ่ งอยู่ฝ่ายพระวิ ญญาณ จงช่วยผู้นนั้ ด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตัง้ ตัวใหม่ โดยคิ ดถึงตัวเอง เกรงว่าท่านจะถกชั
ู กจงให้
ู หลง
ไปด้วย” (กาลาเที ย 6:1) การที่เปาโลกล่าวตักเตือนคริ สตจักรในกาลาเทียเช่นนี ้ทําให้ เรารู้ วา่ งานของเราอย่างหนึ่งคือการช่วยให้ มี
การกลับตังตั
้ วใหม่ ผู้เลี ้ยงแกะที่ดีไม่เคยวิพากษ์ วิจารณ์ อย่างรุ นแรง ขว้ างก้ อนหิน หรื อผลักผู้ที่พิการทางฝ่ ายวิญญาณออกทาง
ประตูหลัง ถึงกระนัน้ ควรระลึกว่า ศิษยาภิบาลที่สตั ย์ซื่อจะต้ องใช้ การลงโทษบ้ างเป็ นบางครัง้ ซึ่งจะต้ องกระทําด้ วยใจที่เจ็บปวด
และวิญญาณแห่งความรัก พยายามที่จะช่วยวิญญาณนัน้
ในการดําเนินการลงโทษ ผู้เลี ้ยงแกะจะต้ องพิจารณาเกี่ยวกับการละเมิดตามลําดับต่อไปนี ้เสมอ
1. การละเมิดส่งผลกระทบต่อคริ สตจักรอย่างไร ศิษยาภิบาลจะต้ องคํานึงถึงความแข็งแรงและสวัสดิภาพของร่ างกาย
ทังหมดก่
้
อน
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2. ต่อมา จะต้ องคํานึงถึงการช่วยให้ ผ้ ทู ี่เชื่อซึ่งทําผิดไปนันกลั
้ บตังตั
้ วใหม่ ศิษยาภิบาลไม่อาจละเลยความผิดบาปได้
ต้ องมีการจัดการแก้ ไข การดําเนินการลงโทษจะทําให้ เกิดการกลับใจใหม่ และจะต้ องคํานึงถึงการกลับตังตั
้ วใหม่
เสมอ สิง่ ที่สําคัญที่สดุ คือ การช่วยวิญญาณให้ รอด
3. ความรู้ สึกทัง้ หลายของศิษ ยาภิ บ าลเองเป็ นสิ่ง สุดท้ า ยที่ จ ะมี ผ ลต่อ การตัดสิน ใจของเขา ศิษ ยาภิ บ าลอาจรู้ สึก
เจ็บปวดและขุ่นเคือง แต่ความรู้สกึ ของเขาจะต้ องไม่เป็ นสิง่ ควบคุมการกระทําของเขา
้ ไว้ ดงั นี ้
ศิษยาภิบาลมีทางเลือกมากมายในการจัดการกับสมาชิกในคริสตจักรที่ได้ ทําผิดไป โดยอาจกล่าวสันๆ
1. การตักเตือน ศิษยาภิบาลอาจตักเตือนพี่น้องคนนัน้ ในห้ องทํางานของตนหรื อที่บ้านของเขา
2. การว่ากล่าว อาจจะต้ องว่ากล่าวอย่างเข้ มงวดและจริ งจัง การว่ากล่าวในพระวิญญาณได้ ผลดี ซึ่งอาจจะว่ากล่าว
เป็ นการส่วนตัวหรื อต่อหน้ าผู้อื่น
3. ทัณฑ์บน เมื่อมีการทําทัณฑ์บน ผู้ที่ละเมิดจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงในคริ สตจักรเป็ นระยะเวลาหนึ่ง อาจมีการไต่ถามหรื อ
ถูกระงับไม่ให้ เป็ นสมาชิกในเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ กําหนดเวลาอาจแตกต่างกันไปตังแต่
้ หนึง่ เดือนถึงหนึง่ ปี
4. การทิง้ ออกจากการเป็ นสมาชิก วัตถุประสงค์หลักของการลงโทษคือการให้ ผ้ ูที่เชื่อซึ่งทําผิดไปได้ กลับตัง้ ตัวใหม่
ดังนัน้ การทิ ้งออกจากการเป็ นสมาชิกจะต้ องใช้ ในกรณีที่ร้ายแรงเท่านัน้
5. การมอบให้ ซาตาน การมอบให้ ซาตานเป็ นรู ปแบบการลงโทษตามพระคัมภีร์ แต่ควรจะใช้ โดยคํานึงว่า จะนําผู้ที่
ละเมิดสูก่ ารกลับใจใหม่ (1โครินธ์ 5:5)
ศิษยาภิบาลจะต้ องคํานึงถึงธรรมชาติของความบาปนันๆ
้ และตัดสินใจว่าจะจัดการกับปั ญหา 1) เป็ นการส่วนตัว 2) ต่อ
้ สตจักร ทังนี
้ ้ จะต้ องพิจารณาอย่างจริ งจัง และคํานึงว่าสมาชิกใน
หน้ าคณะกรรมการคริ สตจักร หรื อ 3) ต่อหน้ าที่ประชุมทังคริ
คริสตจักรรับรู้และทนทุกข์เพราะปั ญหาหรื อไม่ เพราะถ้ าเป็ นเช่นนัน้ การจัดการแบบส่วนตัวก็ไม่เพียงพอ
เมื่อเราพิจารณาเรื่ องการลงโทษ ควรจะคํานึงถึงกฎบางประการ ดังนี ้
1. สวัสดิภาพของร่างกายทังหมดสํ
้
าคัญที่สดุ เพราะปลาตายตัวเดียวเหม็นไปทังข้
้ อง
2. สวัสดิภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้ องสําคัญกว่าความคิดเห็นส่วนตัว
้
จด
3. ในกรณีที่มีการทะเลาเบาะแว้ งกัน ศิษยาภิบาลต้ องฟั งความจากสองฝ่ าย เขาจะต้ องรับฟั งข้ อเท็จจริ งทังหมด
บันทึกและเขียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับปั ญหาเอาไว้ เขาไม่ควรด่วนสรุปหรื อได้ รับอิทธิพลจากความรู้ สกึ ต่างๆ เขาไม่ควร
จะให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องนันจนกว่
้
าจะแน่ใจว่าได้ ตดั สินใจอย่างถูกต้ อง
4. ศิษยาภิบาลต้ องไม่พยายามที่จะลงโทษจนกว่าจะรู้วา่ สามารถลงโทษได้ จริง เมื่อพูดว่าจะทํา ก็ต้องทํา
5. ศิษยาภิบาลต้ องไม่เข้ าข้ างและติดอยูต่ รงกลางระหว่างฝ่ ายที่ขดั แย้ งกัน จะต้ องไม่เป็ นเรื่ องส่วนตัว
6. การดําเนินการลงโทษจะต้ องกระทําอย่างเงียบๆ และรวดเร็วที่สดุ ไม่ควรจะพูดถึงปั ญหากับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ อง
7. ท้ ายที่สดุ ศิษยาภิบาลควรพยายามใช้ รูปแบบการลงโทษที่เบาก่อน พี่น้องที่ทําผิดและอ่อนแอไม่ควรจะถูกให้ ออก
จากการเป็ นสมาชิก ถ้ าเพียงตักเตือนก็พอแล้ ว
ถึงกระนัน้ ผู้เลี ้ยงแกะจะรับใช้ อย่างสัตยซื่อและทํางานอย่างขันแข็งเพื่อรักษาแกะไว้ ในคอก มีเพียงบางกรณีเท่านัน้ ที่
จําเป็ นต้ องเลิกคบหาและให้ ออกจากคริสตจักร เมื่อเป็ นเช่นนัน้ แกะก็หลงหายและศิษยาภิบาลไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้ อีกต่อไป
ตราบใดที่เขายังร่ วมประชุมในคริ สตจักรและนัง่ อยู่ที่ม้านัง่ ในโบสถ์ มีความเป็ นไปได้ ที่เขาจะได้ รับความช่วยเหลือและได้ รับความ
รอด ผู้ที่หัน หลัง กลับสามารถกลับใจใหม่และกลับ ตัง้ ตัว ใหม่ถ้าเขายัง อยู่ในคริ สตจักร ความหวัง เดีย วของเขาคื อ การอยู่ใ น
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คริ สตจักร ดังนัน้ ผู้เลี ้ยงแกะจะต้ องเก็บเขาไว้ ในคอกไม่ว่าจะเจ็บปวดใจและมีความกังวลเพราะวิญญาณที่กบฎและไม่เชื่อฟั งนัน้
เพียงใด
ในคริ สตจักรที่มีการฟื น้ ฟู ประตูหลังไม่ค่อยจะเปิ ดนัก ไม่มีการอพยพออกไป ประตูหน้ าเปิ ดกว้ างเพื่อรับคนทุกประเภทที่
มีความผิดและมีปัญหา เขาจะได้ พบกับพระเยซูผ้ ซู งึ่ ยกภาระหนักของเขาออก และเขาจะได้ เข้ าไปยังสถานที่นมัสการเพื่ออธิษฐาน
นมัสการและคงอยูใ่ นที่นนั ้
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บทที่สิบ
การเทศนาพระวจนะของพระเจ้ า
“ให้ประกาศพระวจนะ...” (2ทิ โมธี 4:2)
การเทศนาพระวจนะและการเทศนาเกี่ยวกับพระวจนะมีความแตกต่างกันเป็ นอย่างมาก การเทศนาเกี่ยวกับพระวจนะ
อาจทําให้ ผ้ ฟู ั งประทับใจเพราะความรู้ และคารมของผู้เทศนา การเทศนาประเภทนี ้อาจทําให้ เกิดความเพลิดเพลิน แต่ไม่บรรลุผล
ตามต้ องการ
การทําให้ ผ้ ฟู ั งประทับใจนันไม่
้ เพียงพอ ผู้รับใช้ เทศนาพระวจนะเพื่อช่วยวิญญาณให้ รอด ไม่ใช่เพื่อสร้ างความบันเทิง เขา
อาจใช้ คําศัพท์ที่ยากและมีโวหารดีเหมือนอปอลโล แต่ยงั คงไม่ได้ เทศนาพระวจนะ หลังจากที่เขากล่าวให้ พร ที่ประชุมอาจขึ ้นรถ
กลับบ้ าน แล้ วคิดว่าได้ ยินคําปราศรัยที่ดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ถ้ าการเทศนาไม่ได้ ผลตามที่ต้องการ ผู้เทศนาก็ไม่ได้ เทศนาพระวจนะ
หลังจากการประชุมในคริ สตจักรครัง้ หนึ่ง สุภาพสตรี คนหนึ่งพูดถึงการเทศนาที่พงึ่ ได้ ยินไปว่า “ช่างเป็ นการเทศนาที่ดีอะไรอย่างนี ้
นักเทศน์เทศนาได้ ดีจริงๆ เช้ านี ้”
คนหนึง่ ได้ ยินเธอพูด จึงถามเธอว่า “แล้ วเขาพูดเกี่ยวกับอะไรหรื อ เขาเทศนาเรื่ องอะไร”
“รอเดี๋ยวนะ เกี่ยวกับอะไร ดิฉนั เกรงว่าจะลืมไปแล้ วว่าเกี่ยวกับอะไร และบอกไม่ได้ จริ งๆ ว่าหัวข้ อเรื่ องอะไร แต่เป็ นการ
เทศนาที่ดีจริงๆ ผู้เทศนาได้ เทศนาจริงๆ”
ความประทับใจอย่างนี ้ไม่จําเป็ นต้ องมีการอธิบายอีกต่อไป ผู้เทศนาไม่ได้ เทศนาจริ งๆ สิ่งที่เขาทําคือแค่กล่าวปราศรัย แต่
ไม่มีข้อความอะไรเลย
ควรจะจําไว้ เสมอว่า ข้ อความที่เทศนาจะเท่ากับข้ อความที่ได้ รับ ผู้เทศนาเพียงแต่นําข้ อความจากพระเจ้ านําส่งแก่คน
ทัง้ หลาย ถ้ าผู้ฟังไม่ได้ รับอะไร ผู้เทศนาก็ไม่ได้ เทศนาอะไร การที่จะตัดสินว่าการเทศนาดีเพียงใด ให้ ตัดสินว่าผู้ฟังได้ นําอะไร
กลับไปบ้ านหลังจากการประชุม
การเทศนามีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยผู้ที่เชื่อให้ รอด “เพราะตามสติ ปัญญาของพระเจ้าเห็นว่าโดยปั ญญาของโลกๆ ย่อมไม่
รู้ จกั พระเจ้าได้แล้ว พระเจ้าจึ งทรงโปรดช่วยคนทัง้ หลายที เ่ ชื อ่ นัน้ ให้รอดโดยคําเทศนาที เ่ ขาถื อว่าโง่” (1โคริ นธ์ 1:21) สําหรับโลกนี ้
การเทศนาเป็ นเรื่ องโง่ แต่สําหรับผู้ที่ได้ รับความรอด การเทศนาเป็ นวิธีปลูกความจริ งลงในใจของเขา อันจะนํามาซึ่งความเชื่อและ
ความรอด การเทศนาพระวจนะไม่ใช่เรื่ องโง่ และทังผู
้ ้ เทศนาและที่ประชุมไม่ควรจะถือว่าเป็ นเรื่ องเล็กน้ อย
เราสามารถเห็นว่าการเทศนาพระวจนะมีความสําคัญ จากคํากล่าวในสดุดี 138:2 “…เพราะพระองค์ ได้ทรงกระทําให้
พระดํารัสของพระองค์เป็ นใหญ่เหนื อพระนามทัง้ สิ้ นของพระองค์” เรารู้ ว่า ความรอดอยู่ในนามของพระเยซู การยกความผิดบาป
เกิดขึ ้นผ่านทางพระนามของพระองค์ ไม่มีความรอดในนามอื่นเลย อย่างไรก็ตาม ผู้สดุดีกล่าวว่าพระเจ้ าทรงเชิดชูพระวจนะของ
พระองค์เหนือพระนามของพระองค์ ซึง่ แสดงให้ เราเห็นว่าการเทศนาพระวจนะมีความสําคัญ ถ้ าไม่มีการเทศนาแล้ ว เพียงพระนาม
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ของพระองค์จะไม่อาจช่วยคนที่หลงให้ รอดได้ หากพระนามของพระเยซูยิ่งใหญ่และทรงอํานาจ พระวจนะของพระเจ้ าก็ยิ่งใหญ่
และทรงอํานาจมากยิ่งกว่า พระนามของพระเยซูจะมีอํานาจได้ เพราะพระวจนะของพระองค์
การเทศนาพระวจนะก่อให้ เกิดผลที่สําคัญสามประการคือ
1. พื ้นฐานความเชื่อ “เหตุฉะนัน้ ความเชื อ่ ได้เกิ ดขึ้นก็เพราะได้ฟัง และการที ไ่ ด้ฟังนัน้ ก็เพราะฟั งพระคําของพระคริ สต์”
(โรม 10:17) การเทศนาพระวจนะของพระเจ้ าก่อให้ เกิดความเชื่อและหว่านความเชื่อลงในใจของคนบาป เพื่อที่เขา
จะเชื่อฟั งเพื่อรับสิ่งที่พระเจ้ าทรงซื ้อไว้ ที่ไม้ กางเขน พระวจนะของพระเจ้ าเป็ นบ่อเกิดของความเชื่อ พระวจนะของ
พระเจ้ าจะสําเร็จลุลว่ ง ถ้ าพระเจ้ าตรัสไว้ ก็จะเป็ นตามที่ตรัส
2. การชําระให้ สะอาดและบริ สทุ ธิ์ “ท่านทัง้ หลายได้รับการชํ าระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคํ าที ่เราได้กล่าวแก่ ท่าน”
(ยอห์น 15:3) “ขอทรงโปรดชําระเขาให้บริ สทุ ธิ์ ดว้ ยความจริ ง พระวจนะของพระองค์เป็ นความจริ ง” (ยอห์น 17:17)
ผู้ที่ได้ ฟังการเทศนาพระวจนะของพระเจ้ ากําลังได้ แยกออกจากโลก ยกออกจากความโสมมและความเลวทรามของ
้
ความบาป และแยกออกเพื่อรับใช้ พระเจ้ า พระวจนะของพระเจ้ ามีอํานาจที่จะทําเช่นนันได้
3. พระวจนะของพระเจ้ าเป็ นเมล็ดที่หว่านลงในใจของมนุษย์ซงึ่ ก่อให้ เกิดการบังเกิดใหม่ “ท่านทัง้ หลายได้บงั เกิ ดใหม่
แล้ว ไม่ใช่จากพันธุ์มตะแต่จากพันธุ์อมตะ คื อด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชี วิตและดํารงอยู่” (1เปโตร 1:23)
ก่อนที่จะมีการเกิด จะต้ องมีการปฏิสนธิก่อน ทังในการเกิ
้
ดทางธรรมชาติและทางวิญญาณ จะต้ องมีการปลูกเมล็ด
ความรอดไม่ได้ เกิดขึน้ จากเชือ้ พันธุ์ของมนุษย์ แต่เกิดจากเมล็ดที่ไม่เน่าเปื่ อยที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้ า เมื่อ
เทศนาพระวจนะ เมล็ดจะถูกหว่านลงในใจของบุคคล ถ้ าใจนันมี
้ ดินที่อดุ มสมบูรณ์ เมล็ดจะเกิดเป็ นต้ นกล้ าและโผล่
ขึ ้นสูช่ ีวิตนิรันดร์
ผู้รับใช้ เทศนาพระวจนะของพระเจ้ าเพื่อให้ เกิดผลตามที่ต้องการ เขาจะไม่เทศนาเพียงเพื่อแสดงโวหารดีและได้ รับการ
สรรเสริ ญจากมนุษย์ เขาเทศนาเพื่อเข้ าถึงวิญญาณของมนุษย์ เพื่อนําคนบาปมาที่ปลายไม้ กางเขนให้ กลับใจใหม่ และเพื่อสร้ าง
ความเชื่อในใจของพวกเขา ให้ เขาได้ เชื่อฟั งเพื่อวิญญาณจะได้ รอด ผู้รับใช้ เทศนาแก่คริ สตจักรเพื่อบํารุงและหนุนใจธรรมิกชน เขา
เทศนาแก่พระกายของพระคริ สต์เพื่อที่บตุ รแต่ละคนของพระเจ้ าจะแยกตัวเองออกจากสิ่งต่างๆ ของโลกนี ้ และพร้ อมเมื่อพระเจ้ า
กลับมา ถ้ าเขาจะเทศนาเพื่อให้ เกิดผล ตัวเขาเองจะต้ องมีใจที่มีภาระหนักสําหรับที่ประชุม มีความรักให้ กบั แต่ละคน และเชื่อว่า
พระเจ้ าจะให้ ผลตามที่ความต้ องการ
ชายหนุ่มคนหนึ่งเทศนาในคริ สจักรแห่งหนึ่งเป็ นเวลาหลายสัปดาห์แต่ไม่เกิดผลใดๆ ในที่สดุ เขาพูดกับผู้เทศนาที่อายุ
มากกว่าว่า “อาจารย์ครับ ผมเทศนามาหลายสัปดาห์แล้ ว และยังไม่เห็นผลอะไรเลย ไม่มีวิญญาณมาหาพระเจ้ าเลย”
ผู้รับใช้ ที่แก่กว่าพูดกับคนหนุ่มว่า “เมื่อคุณเทศนา คุณเชื่อว่าจะเกิดผลหรื อเปล่า”
“ผมคิดว่าไม่ครับ”
“นัน่ แหละปั ญญา ถ้ าคุณเชื่อและคาดหวังให้ เกิดผล ผลก็จะเกิดขึ ้น”
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ผู้รับใช้ หนุ่มรับฟั งคําแนะนําของชายที่แก่กว่า และขอให้ พระเจ้ าประทานความเชื่อให้ เขา การรับใช้ ของเขาเปลี่ยนไป
อย่างสิ ้นเชิง เพราะเขาไม่เพียงแต่เทศนาไปเท่านัน้ แต่เทศนาด้ วยการเจิมจากพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ชายหนุ่มร้ อนรนและได้ แรง
้
่แท่นบูชา
กระตุ้นจากความเชื่อที่แท้ จริง ใจของเขาเต็มไปด้ วยความยินดีเมื่อได้ เห็นคนหนุ่มสาวทังหลายตอบสนองและมาที
ผลจะเกิดขึ ้นอย่างแน่นอนเมื่อผู้รับใช้ เทศนาพระวจนะของพระเจ้ าด้ วยภาระหนัก ความรัก ความเชื่อและการทรงเจิมจาก
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์
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บทที่สิบเอ็ด
พระสุรเสียงของพระเจ้ า
“ฉะนัน้ เราจึงเป็ นทตของพระคริ
สต์ โดยที พ่ ระเจ้าทรงขอร้องท่านทัง้ หลายทางเรา เราจึ งขอร้องท่านในนามของพระคริ สต์
ู
ให้คืนดีกนั กับพระเจ้า” (2โคริ นธ์ 5:20)
พระเจ้ าประสงค์ที่จะตรัสกับคนของพระองค์อย่างแน่นอน พระองค์ปรารถนาให้ บตุ รของพระองค์ได้ ยินเสียงของพระองค์
้ ้ เห็นได้ จากคําพยานในพระคัมภีร์และประสบการณ์สว่ นตัวว่าพระองค์ทรงใช้
และฟั งสิ่งที่พระองค์ตรัสแก่เขาอย่างระมัดระวัง ทังนี
วิธีการหลายวิธีเพื่อให้ เสียงของพระองค์เป็ นที่ได้ ยิน ตามสภาพและสถานการณ์ตามเวลา พระองค์ตรัสผ่านทางต่างๆ หลายทาง
ดังต่อไปนี ้
1. โดยตรง หลายครัง้ พระเจ้ าตรัสกับบุคคลด้ วยเสียงที่สามารถได้ ยินได้ หรื อด้ วยความรู้ สึกลึกๆ พระคัมภีร์มีตวั อย่าง
มากมายที่แสดงให้ เห็นเวลาซึง่ พระเจ้ าตรัสด้ วยเสียงที่สามารถได้ ยินได้ บนถนนไปยังดามัสกัส พระเจ้ าตรัสกับเซาโล
้
่เดินทางไปกับเซาโลได้ ยินเสียง
ด้ วยเสียงที่สามารถได้ ยินได้ ว่า “เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทําไม” คนทังหลายที
แต่ไม่เห็นใคร พระเจ้ าสามารถตรัสกับมนุษย์ได้ โดยตรงอย่างนัน้
อย่างไรก็ตาม พระองค์อาจตรัสด้ วยความรู้ สกึ ลึกๆ เสียงที่อยู่ภายใน ซึ่งอาจได้ ยินชัดเจนเหมือนกับได้ ตะโกนคํานัน้
ออกมา พระเจ้ าได้ ตรัสกับข้ าพเจ้ าอย่างชัดเจนและหนักแน่นด้ วยความรู้ สึกลึกเช่นนี ้ หลายครัง้ ข้ าพเจ้ าได้ ยินคําที่
พระองค์ตรัสด้ วยซํ ้า เมื่อพระเจ้ าตรัส พระองค์จะไม่ปล่อยให้ เราสงสัยเกี่ยวกับข้ อความที่พระองค์ประสงค์จะสนทน
กับเรา
2. การพยากรณ์ ที่อนั ทิโอก พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ตรัสว่า “จงตัง้ บารนาบัสกับเซาโลไว้สําหรับการซึ่ งเราเรี ยกให้เขาทํา
นัน้ ” (กิ จการ 13:2) พระเจ้ าตรัสด้ วยข้ อความภาษาแปลกๆและการแปล หรื อด้ วยการพยากรณ์ อย่างไรก็ดี พระเจ้ า
ตรัสโดยที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ดลใจให้ บคุ คลพูด
พระเจ้ ามักจะตรัสกับคริ สตจักรด้ วยของประทานฝ่ ายพระทานวิญญาณทางการพูด คริ สตจักรควรจะตังใจฟั
้ งสิ่งที่
พระเจ้ าจะตรัส
3. พระวจนะของพระเจ้ า พระวจนะของพระเจ้ าเป็ นอํานาจสูงสุดในเรื่ องฝ่ ายวิญญาณและชีวิตนิรันดร์ พระวจนะของ
พระเจ้ าไม่เปลี่ยนแปลงและไม่ผิดพลาด ให้ คําตอบกับทุกคําถามได้ อย่างไม่ต้องสงสัยเลย เป็ นพระวจนะของพระเจ้ า
โดยแท้ เมื่อมีการเทศนาพระวจนะโดยการทรงเจิมของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ พระวจนะนันก็
้ เป็ นเสียงของพระเจ้ า
ให้ กบั ทุกคนที่ได้ ฟัง
4. ผู้รับใช้ ของพระเจ้ า ผู้รับใช้ เทศนาแทนองค์พระคริ สต์ เขาเป็ นทูตของพระเจ้ าซึ่งนําข้ อความของพระองค์มา การที่ผ้ ู
เทศนาซึง่ ได้ รับการเจิมเทศนาข่าวประเสริฐ อันจะอธิบายความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้ านันเป็
้ นสิง่ สําคัญ
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แต่เสียงของผู้เทศนาเป็ นพระสุรเสียงของพระเจ้ าอย่างนันหรื
้ อ ไม่ใช่แน่นอนเพราะผู้เทศนาไม่ใช่พระเจ้ า แม้ ว่าข้ อความที่
เขาเทศนาเป็ นพระวจนะของพระเจ้ า เป็ นความจริ งที่ไม่ผิดพลาด แต่ตวั เขาเองก็ผิดพลาดได้ เขายังคงเป็ นมนุษย์คนหนึ่ง มีความ
อ่อนแอของเนื ้อหนัง
ในครั ง้ หนึ่ง คนทัง้ หลายตะโกนว่าเสียงของเฮโรดเป็ นพระสุรเสียงของพระเจ้ า เนื่องจากเขายอมรับคําอ้ างนัน้ โดยไม่
ปฏิเสธ เขาจึงถูกตัวหนอนกินจนตาย นัน่ เป็ นเพราะ เขาไม่ให้ สง่าราศีแก่พระเจ้ า (กิจการ 12:23)
ผู้เทศนาทําความผิดพลาดได้ เขาอาจจะพูดผิดและตัดสินผิด เขาอาจเป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ า ตัวแทนที่กล่าวแทนองค์
พระคริสต์ แต่เขายังคงเป็ นมนุษย์ เขาเป็ นภาชนะที่ได้ รับการเจิมและพระเจ้ าทรงตรัสผ่านเขา แต่เขายังคงเป็ นมนุษย์อยู่
คุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งที่จําเป็ นต้ องมีคือ ความถ่อมใจ ยิ่งผู้รับใช้ ถ่อมใจลงมากเท่าใด พระเจ้ าจะทรงใช้ เขาให้
กล่าวพระคําของพระองค์มากขึ ้นเท่านัน้
แม้ ว่าเขายังคงทําผิดพลาดและถ่อมใจอย่างมาก แต่ก็สามารถเทศนาด้ วยอํานาจเหมือนเช่นพระเยซูทรงสอน (มาระโก
1:22)
ผู้รับใช้ คนหนึง่ จะเทศนาด้ วยอํานาจได้ อย่างไรแม้ วา่ เขารู้ข้อด้ อยในการเป็ นมนุษย์ของตนเอง เขาจะถ่อมใจและกล้ าหาญ
ในเวลาเดียวกันได้ อย่างไร ในการที่จะตอบคําถามนี ้ได้ เราจะต้ องจําไว้ ว่า เขาจะได้ รับการทรงเจิมมากน้ อยตามวิญญาณที่แตกหัก
และยอมจํานนของเขา เขาจะต้ องยอมจํานนเพื่อพระเจ้ าจะทรงใช้ ได้ เขาทราบเป็ นอย่างดีว่า เขาเป็ นมนุษย์ แต่เขามีความกล้ า
หาญเพราะเขาเทศนาข้ อความของพระเจ้ า ความเชื่อมัน่ เป็ นสิง่ สําคัญ เขาได้ อธิษฐานและได้ ยินจากพระเจ้ า เขามัน่ ใจว่าได้ ยินและ
ได้ รับข้ อความที่พระเจ้ าต้ องการให้ เขานําไปส่ง ดังนัน้ เขาจึงเทศนาด้ วยอํานาจได้ อย่างมัน่ ใจ
เขาไม่ได้ เทศนาอย่างขอไปทีหรื ออวดดี ไม่มีนํา้ เสียงโต้ เถียงหรื อแสดงวิญญาณความเป็ นใหญ่ เขาไม่ได้ เทศนาดูถกู ค
ทังหลาย
้
หรื อเทศนาว่ากล่าวคนทังหลาย
้
เขาผู้เป็ นทูตของพระเจ้ าซึง่ มีข้อความจากพระองค์จะกล่าวแก่ที่ประชุมและรับใช้ พวกเขา
แต่ละคน
เมื่อเขายืนอยู่หลังธรรมาสน์ เขาไม่เคยทําให้ ใครอับอายด้ วยคําประชดหรื อคําเยาะเย้ ย ข้ าพเจ้ าเคยได้ ยินผู้รับใช้ บางคน
พูดบางอย่างที่ทําให้ ข้าพเจ้ าอับอาย ผู้รับใช้ คนหนึ่งซึ่งพยายามแก้ ไขปั ญหาเรื่ องการวิวฒ
ั นาการได้ กล่าวกับคริ สตจักรว่า “ลิงตัว
เดียวที่คณ
ุ จะเห็นคือเมื่อคุณมองดูตวั เองในกระจก” โอย นัน่ ไม่ตลกเลย เมื่อผู้รับใช้ กล่าวเช่นนัน้ เขาทําร้ ายตัวเองมากกว่าคนอื่นๆ
ผู้รับใช้ พระเจ้ าที่แท้ จริ งจะรับใช้ ฝงู แกะของเขา เขาจะรักและสนใจในสวัสดิภาพของทุกคน เขาจะเห็นค่าของผู้ชายและ
ผู้หญิง เด็กชายและเด็กหญิง ธรรมิกชนและคนบาปแต่ละคน เขามีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ หนุนใจ และช่วยให้ รอด เขาทําให้
เกิดความเบิกบานใจ และความแข็งแกร่ งด้ วยพระวจนะของพระเจ้ า เขาเป็ นทูตของพระเจ้ าที่เทศนาคําแห่งชีวิตนิรันดร์ แทนองค์
พระคริ สต์
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บทที่สิบสอง
การรั บใช้ ในการฟั ง
“...แต่ตอ้ งมี ใจเมตตาต่อทุกคน เป็ นครทีู ่เหมาะสมและมี ความอดทน ชี แ้ จงให้ฝ่ายตรงกันข้ามเข้าใจด้วยความสุภาพ…”
(2ทิ โมธี 2:24-25)
เย็นวันหนึง่ ขณะที่ข้าพเจ้ านอนอยูใ่ นโรงพยาบาลเพ็นทิกทัน บริ ติชโคลัมเบีย ผู้เชี่ยวชาญด้ านมะเร็งมาที่ข้างเตียงและเริ่ ม
ให้ คําแนะกับข้ าพเจ้ า ในขณะที่เขาพูดอยู่ ข้ าพเจ้ าพยายามพูดแทรก หมอคนนันกล่
้ าวในทันทีว่า “ผมกําลังพูดอยู่ และคุณต้ องฟั ง”
หลังจากถูกว่าแล้ ว ข้ าพเจ้ าก็ปล่อยให้ หมอพูด
แกะรู้จกั เสียงของผู้เลี ้ยงแกะ ผู้เลี ้ยงแกะเป็ นผู้พดู และแกะเป็ นผู้ฟัง แกะไม่ได้ รับอนุญาตให้ พดู เลยหรื อ แน่นอนว่า มีเวลา
ที่แกะสามารถพูดได้ และในเวลานัน้ ผู้เลี ้ยงแกะก็จะฟั ง โดยส่วนใหญ่ แกะจะได้ พดู ในเวลาขอคําปรึกษา
คนทังหลายเป็
้
นมนุษย์และต่อสู้กบั ความโดดเดี่ยว ท้ อถอย เจ็บปวดใจและความกลัว แต่ละคนเป็ นบุคคลที่มีปัญหาและ
ความกลัวของตนเอง เขาต้ องแก้ ปัญหาของเขาและให้ ภาระหนักได้ ยกออกไป อย่างไรก็ดี ก่อนที่ศิษยาภิบาลจะสามารถรับใช้ เขา
ได้ ศิษยาภิบาลจะต้ องเข้ าใจปั ญหาที่ต้องได้ รับการแก้ ไขก่อน ดังนัน้ ศิษยาภิบาลจะต้ องฟั งเพื่อที่จะแก้ ไขปั ญหาได้
เราจะต้ องไม่ถือว่าปั ญหาของธรรมิกชนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็ นเรื่ องเล็กน้ อย ข้ าพเจ้ ามักจะรับฟั งปั ญหาต่างๆ และ
สารภาพว่าปั ญหาเหล่านันดู
้ เหมือนจะเป็ นเรื่ องเล็กน้ อย เป็ นเรื่ องที่ไม่มีความสําคัญจนข้ าพเจ้ าอยากจะหัวเราะที่ธรรมิกชนคิดว่า
สิง่ เหล่านันเป็
้ นปั ญหา อย่างไรก็ตาม จะต้ องระลึกไว้ เสมอว่า แม้ ว่าปั ญหาจะดูเล็กน้ อยสําหรับเรา แต่สําหรับผู้ที่มีภาระหนักเพราะ
ปั ญหาเหล่านัน้ มันไม่ใช่ปัญหาเล็กเลย สําหรับแกะที่เลือดไหล ปั ญหานันเป็
้ นเรื่ องสําคัญ และแกะกําลังเจ็บปวด
การให้ คําปรึกษาต้ องใช้ เวลา อาจต้ องใช้ เวลาหลายชัว่ โมงในการรับฟั ง ถึงแม้ ว่าอาจจะใช้ เวลามาก แต่อาจเป็ นการลง
เวลาอย่างเกิดผลมากที่สดุ แกะที่เจ็บปวดและเลือดไหลอาจจะได้ รับความช่วยเหลือในระหว่างการให้ คําปรึกษามากกว่าเวลาอื่นๆ
หลายครัง้ ข้ าพเจ้ ารับฟั งธรรมิกชนที่ปรึ กษาข้ าพเจ้ าเกี่ยวกับปั ญหาและความกังวลใจของเขาอย่างอดทน เมื่อคุยจบ
ข้ าพเจ้ าจะให้ คําแนะนําหรื อคําอธิษฐานสักเล็กน้ อย เขาจะจับมือกับข้ าพเจ้ าอย่างเบิกบาน และกล่าวว่า “ผมได้ รับพรจากคุณเป็ น
อย่างมาก คุณช่วยผมได้ จริง” จริงๆ แล้ ว ข้ าพเจ้ าได้ พดู เพียงเล็กน้ อย สิง่ ที่ข้าพเจ้ าทําคือฟั งในขณะที่เขาเทใจออกมา อย่างไรก็ตาม
ในขณะที่เขาพูดและปรึกษากับข้ าพเจ้ า การรักษาอันน่าอัศจรรย์เกิดขึ ้น บาดแผลของเขาได้ รับการรักษาเมื่อเขาได้ นําภาระหนัก
ออกมา
้ อน เราจะนําวิญญาณมาหาพระเจ้ าได้ ทีละวิญญาณ เขา
ก่อนที่จะนําวิญญาณมาหาพระเจ้ าได้ จะต้ องเข้ าถึงบุคคลนันก่
ไปโบสถ์และฟั งผู้รับใช้ เพราะรู้สกึ ว่าผู้รับใช้ ใส่ใจเขา ผู้รับใช้ พิสจู น์ว่าเขาเอาใจใส่โดยการรับฟั งปั ญหาของวิญญาณเหล่านันอย่
้ าง
อดทน เขาสามารถช่วยได้ เพราะได้ สร้ างความเชื่อมัน่ ขึ ้น ความเชื่อมัน่ และความไว้ วางใจที่ได้ มาทําให้ เขาสามารถสื่อสารได้ การ
สื่อสารไม่ใช่ถนนแบบรถวิ่งทางเดียว ในการสนทนากัน ผู้รับใช้ จะต้ องสามารถพูดและฟั งได้
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ผู้เลี ้ยงแกะที่ฟังจะไม่เคยประหลาดใจกับสิ่งที่เขาได้ ยิน บางครัง้ เขาอาจจะรู้ สึกตกใจ แต่จะต้ องไม่แสดงออกมา เขา
จะต้ องไม่วิจารณ์หรื อถากถาง เขาจะต้ องฟั งอย่างอดทนด้ วยความรักและความเข้ าใจ จากนัน้ เขาจะให้ คําปรึกษาเพื่อสวัสดิภาพ
ของคริสเตียน
ผู้เลี ้ยงแกะที่ฟังต้ องระลึกไว้ เสมอว่าผู้ที่ปรับทุกข์และสารภาพกับเขามาหาเขาเพราะไว้ วางใจในตัวผู้เลี ้ยงแกะ ผู้เลี ้ยงแกะ
จะต้ องไม่หกั หลังความไว้ วางใจนันเด็
้ ดขาด
สมาชิกหญิ งสาวคนหนึ่งสารภาพความบาปที่ห้อมล้ อมชีวิตของเธอกับศิษยาภิบาล เธอกําลังต่อสู้กับนิสยั ที่ทําให้ เกิด
ความรู้สกึ ผิดขึ ้นในชีวิต ศิษยาภิบาลทําเป็ นเรื่ องตลกและเล่าเรื่ องของเธอไปทัว่ ทังคริ
้ สตจักร เราสามารถเข้ าใจได้ ว่าทําไมหญิงสาว
คนนันจึ
้ งออกจากคริ สตจักรไป และไม่เคยกลับมาอีก การทรยศความไว้ วางใจเช่นนันเป็
้ นเรื่ องเศร้ าและไม่สมควรมีอยู่ในผู้รับใช้
พระเจ้ าที่แท้ จริ ง
แกะขอพูดได้ ไหม แน่นอน แต่ไม่ใช่ด้วยการไม่เชื่อฟั ง หรื อวิพากษ์ วิจารณ์ ผ้ เู ลี ้ยงแกะของตน แกะต้ องไม่พดู หว่านความ
แตกร้ าวในฝูง เมื่อมีความผิดเพราะเหตุนัน้ จะต้ องได้ รับการลงโทษอย่างเด็ดขาดและไม่มีสิทธิ มีเสียงเลย พระเจ้ าได้ ตรั สว่า
พระองค์ทรงชังการหว่านความแตกร้ าวในหมูพ่ ี่น้อง (สุภาษิต 6:19)
ผู้เลี ้ยงควรฟั งแกะบ้ างเป็ นบางครัง้ ด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
1. เมื่อรั บฟั ง ผู้เลีย้ งแกะจะสามารถบอกได้ ว่าสวัสดิภาพทางฝ่ ายวิญญาณของแต่ละคนเป็ นอย่างไร และจากนัน้
สามารถรับใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามความจําเป็ น
2. ผู้เลี ้ยงแกะจะเห็นความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในฝูง เมื่อเขารู้ ว่าความสนใจ ภาระหนัก และความสามารถ
ของสมาชิกคืออะไรแล้ ว เขาก็จะสามารถนําสิง่ เหล่านันมาใช้
้
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินของพระเจ้ าได้
3. ผู้เลี ้ยงแกะไม่เพียงแต่จะทราบความจําเป็ นทางฝ่ ายวิญญาณของสมาชิกแต่ละคนเท่านัน้ แต่เขายังตระหนักถึง
ปั ญหาภายในร่างกายด้ วย เขาจึงสามารถจัดการกับสิง่ ต่างๆ ที่ก่อพิษขึ ้นก่อนที่จะกลายเป็ นปั ญหาใหญ่ได้
4. ในการพูดคุยกันเป็ นการส่วนตัว สมาชิกอาจสามารถมีสว่ นช่วยคริ สตจักรได้ มาก สมาชิกหลายคนสามารถช่วยเหลือ
ด้ านธุรกิจ การปกครองและการสร้ างได้ เราจะต้ องไม่ละเลยพรสวรรค์เหล่านี ้แต่จะใช้ เพื่องานของพระเจ้ า ถ้ าผู้เลี ้ยง
แกะไม่ฟังแกะ เขาอาจไม่เห็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถเกิดขึ ้นเพื่องานของพระเจ้ าได้
5. บางครัง้ แกะอาจสอนความจริ งที่ลึกซึ ้งแก่ผ้ รู ับใช้ ของเขาได้ ครู ทุกคนจะต้ องเต็มใจที่จะได้ รับการสอน ทุกคนที่ไม่
ยอมให้ คนอื่นสอนไม่มีคณ
ุ สมบัติที่จะเป็ นครู ข้ าพเจ้ าขอยกตัวอย่างนี ้จากประสบการณ์ของตนเอง
ข้ าพเจ้ าเริ่ มเทศนาข่าวประเสริ ฐในฤดูใบไม้ ร่วงปี 1936 ในเวลานัน้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ เชื่อในเรื่ องการบังเกิดใหม่ ข้ าพเจ้ า
เทศนาว่าทุกคนที่เชื่อก็พร้ อมที่จะได้ รับขึ ้นไปกับพระองค์
ในช่วงเวลาที่มีสงคราม ข้ าพเจ้ าเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในชนบทในทางตะวันออกของรัฐ
ออนแทรี โอ คริสตจักรนี ้เป็ นคริสตจักรที่เก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึง่ ในประเทศแคนาดา ข้ าพเจ้ ามีสมาชิกที่มีค่าในคริ สตจักร
แห่งนี ้ ผู้ซงึ่ ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์มานานกว่าอายุของข้ าพเจ้ าเสียอีก เช้ าวันหนึง่ ข้ าพเจ้ าสอนชันเรี
้ ยนพระคัมภีร์
อยู่ และมีคนถามคําถามขึ ้นมาเกี่ยวกับเครื่ องแต่งกายในวันแต่งงาน เราจึงอภิปรายเรื่ องที่ว่าใครพร้ อมที่จะมาหา
พระเจ้ ากัน ข้ าพเจ้ าบอกกับพวกเขาว่า ผู้ที่เชื่อทุกคนพร้ อม พวกเขาไม่ได้ แย้ งข้ าพเจ้ า แต่เริ่ มที่จะถามคําถามและยก
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ข้ อพระคัมภีร์ขึ ้นมาอย่างอ่อนโยนและด้ วยความรัก พวกเขาค่อยๆ ต้ อนข้ าพเจ้ าให้ จนมุมอย่างอ่อนโยนจนข้ าพเจ้ ารู้
ว่าข้ าพเจ้ าไม่มีคําตอบอีกต่อไป ข้ าพเจ้ ากลับบ้ านไปตังใจที
้ ่จะค้ นคว้ าพระวจนะของพระเจ้ า ข้ าพเจ้ าดูในพระคัมภีร์
ใหม่ แล้ วเขียนข้ อพระคัมภีร์แต่ละข้ อที่เกี่ยวกับเรื่ องความรอดออกมาด้ วยลายมือของข้ าพเจ้ าเอง เมื่อข้ าพเจ้ าเขียน
เสร็ จเรี ยบร้ อย ข้ าพเจ้ าเปลี่ยนหลักคําสอนของข้ าพเจ้ า พระเจ้ าทรงสําแดงให้ ข้าพเจ้ าทราบให้ วนั นันเกี
้ ่ยวกับความ
รอด ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา ข้ าพเจ้ าได้ สอนพระคัมภีร์ในเรื่ องการบังเกิดใหม่ในที่ตา่ งๆ ทัว่ โลก
หลายครัง้ ข้ าพเจ้ าขอบคุณพระเจ้ าที่ในเช้ าวันอาทิตย์นนั ้ ข้ าพเจ้ าได้ ฟังเสียงของแกะ ถ้ าข้ าพเจ้ าห้ ามไม่ให้ เขาพูด
พระเจ้ าคงไม่สามารถนําข้ าพเจ้ าไปสูค่ วามจริงที่ลกึ ซึ ้งลงไปอีกได้
6. เมื่อฟั งเสียงแกะแล้ ว ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างศิษยาภิบาลและสมาชิกของคริ สตจักรจะเกิดขึ ้นและคงอยู่ต่อไป ใน
บ้ านและครอบครัวก็เช่นกัน ถ้ ามีการฟั งก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดี เมื่อต้ องตัดสินใจครัง้ สําคัญ พ่อจะต้ องใช้ สติปัญญา
เพื่อให้ สมาชิกของครอบครัวแต่ละคนพูดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องนัน้ อาจจะเกี่ยวกับเรื่ องจะไปไหนกัน
ในช่วงเวลาปิ ดเทอมหน้ าร้ อน แม่มีข้อเสนอและลูกๆ ก็เหมือนกัน พ่ออนุญาตให้ เขาบอกความคิดเห็น แต่หลังจาก
้
วจะยอมรับการตัดสินใจของเขา ครอบครัวคริสตจักรก็เป็ นเช่นนัน้
นัน้ พ่อจะเป็ นผู้ตดั สินใจ และทังครอบครั
ไม่เสียหายที่จะให้ แกะได้ พดู ถ้ าเขาไม่พดู เพื่อโต้ แย้ ง หรื อกบฏต่อศิษยาภิบาล ศิษยาภิบาลจะฟั งและจากนัน้ ตัดสินใจ
้ งจะยอมรับการตัดสินใจนัน้ และรวมกันเพื่อตามผู้รับใช้ ของพระเจ้ าไป ผู้ที่พระเจ้ าได้
หลังจากผู้เลี ้ยงแกะตัดสินใจแล้ ว ฝูงแกะทังฝู
ประทานไว้ ปกครองเขา
เวลาที่จะพูดมีอย่างแน่นอน และมีเวลาที่จะฟั งด้ วย
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บทที่สิบสาม
การรับใช้ ในการให้ ความร่ วมมือ
“ฝ่ ายผู้รบั ใช้ขององค์พระผู้เป็ นเจ้าต้องไม่เป็ นคนที ช่ อบทะเลาะวิ วาท...” (2ทิ โมธี 2:24)
คนบางคนชอบต่อสู้ ดูเหมือนว่าเขาจะไม่พอใจถ้ าไม่ได้ โต้ เถียงกับคนอื่น บางครัง้ ผู้รับใช้ ก็แสดงวิญญาณทางเนื ้อหนัง
้
อัครทูตเปาโลเขียนไปหาทิโมธีเพื่อตักเตือนให้ เขาเป็ นคนอ่อนโยนกับทุกคน ผู้เลี ้ยงแกะที่
แบบนี ้ออกมา ซึ่งไม่ควรเป็ นเช่นนันเลย
แท้ จริงจะอ่อนโยนกับแกะ เขาจะไม่หยาบคายกับแกะ
นิสยั ทัศนคติ* วิญญาณ และแม้ แต่นํ ้าเสียงของผู้รับใช้ อาจก่อให้ เกิดความสําเร็จหรื อความล้ มเหลว เมื่อศิษยาภิบาลพูดกั
ที่ประชุมด้ วยนํ ้าเสียง การต่อสู้ก็จะเกิดขึ ้น
เมื่อบุตรของพระเจ้ าเข้ าไปยังสถานที่แห่งการนมัสการ ร่างกายและวิญญาณของเขาเหน็ดเหนื่อยอย่างไม่ต้องสงสัย เขา
ต้ องต่อสู้กบั รถติดและงานที่ต้องทํามาทังวั
้ น เขามีความเครี ยดและกดดัน และต้ องการการพักผ่อนและความแข็งแกร่ งที่รอเขาอยู่
ต่อพระพักตร์ ของพระเจ้ า คริ สตจักรเป็ นโอเอซิส*ในทะเลทราย ที่พํานักที่เงียบแห่งสันติสขุ ในท่ามกลางโลกแห่งความสับสน
น่าผิดหวังยิ่ง เมื่อสันติสขุ ของพระเจ้ าหายไป และมีการต่อสู้ การเผชิญหน้ า การโต้ เถียงและการทะเลาะวิวาท แทนที่จะ
เป็ นความเป็ นหนึง่ เดียวกันและความกลมกลืนกัน
ศิษยาภิบาลเป็ นผู้นําและกําหนดอารมณ์ และความรู้ สกึ ในที่ประชุม ถ้ าจะโทษอย่างอื่น ก็ทําได้ ง่าย ถ้ าบุคคลต้ องการหา
แพะรับบาป ก็จะมีให้ อยู่เสมอ แต่บคุ คลผู้ที่รับผิดชอบต่อวิญญาณที่มีชยั ชนะในที่ประชุมคือศิษยาภิบาล หากเขาแสดงวิญญาณ
้
ผู้รับใช้ ไม่ควรจะมีวิญญาณเช่นนัน้ แต่จะต้ องเป็ นผู้มี
แห่งการต่อสู้และการเผชิญหน้ า สมาชิกก็จะแสดงทัศนคติเช่นนันออกมา
สันติ ไม่ถกเถียงหรื อโต้ เถียงกับคนอื่น
ผู้รับใช้ พระเจ้ าไม่สนใจที่จะเอาชนะการโต้ เถียง แต่สนใจในการนําคนหลงให้ รอด เขาอาจจะเอาชนะการโต้ เถียงแต่เสีย
วิญญาณไป เราจะเลือกอะไรระหว่างการโต้ เถียงกับวิญญาณ
ความอ่อนโยนและความอดทนไม่ใช่สญ
ั ญาณแห่งความอ่อนแอ ผู้รับใช้ สามารถเป็ นผู้ที่แข็งแกร่ งเหมือนหินที่ยิบรอลต้ า
และนําอย่างมัน่ คงและแข็งแกร่ง แต่มีวิญญาณแห่งความปรานีและความรัก
บางครัง้ ผู้รับใช้ อาจคิดว่า การแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมือนเขาหมายถึงการต่อสู้กบั อํานาจของเขา เขาอาจมองดูแล้ วคิด
ว่าเป็ นการข่มขู่และการท้ าทายในการเป็ นผู้นํา โดยทั่วไป นั่นเป็ นความผิด เมื่อมี ความคิดเห็นที่ แตกต่างกัน เขาสามารถขอ

*
*

ทัศนคติ (ทรรศนะ) หมายถึง แนวความคิดเห็น ทั ้งนี ้ ยังรวมถึง ท่าทาง พฤติกรรม และการแสดงออกของอารมณ์ อีกด้ วย
โอเอซิส หมายถึง ที่ที่มีนํ ้าและต้ นไม้ ในกลางทะเลทราย
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สติปัญญาจากพระเจ้ าได้ พระเจ้ าจะไม่ทําให้ เขาผิดหวัง เขาจะต้ องจําไว้ ว่าธรรมิกชนคือผู้ที่สามารถคิดเพื่อตนเองและควรได้ รับ
สิทธิพิเศษในการแสดงความคิดเห็นถ้ าเขามีทศั นคติและวิญญาณที่ถกู ต้ อง
เราควรศึกษาสติปัญญาที่อคั รทูตคนหนึง่ ได้ แสดงออกในเวลาที่มีการเผชิญหน้ า ในกิจการบทที่หก มีการบ่นเกี่ยวกับหญิง
หม้ ายชาวกรี ก มีการร้ องเรี ยนว่าหญิงเหล่านันถู
้ กละเลย ซึง่ จริงๆ แล้ วก็ไม่มีทางทราบได้ ว่าเขาถูกละเลยเพียงใด ชาวกรี กเหล่านี ้มา
จากต่างประเทศ และเคยมีสงิ่ ต่างๆ มากมาย คงจะยากที่จะตอบสนองความพอใจของเขาได้ เหมือนชาวฮีบรูที่อยูท่ ่ีนนั่ ตลอดเวลา
เมื่อมีการนําคําร้ องเรี ยนนี ้มายังอัครทูต ไม่มีการเผชิญหน้ าใหญ่โต อัครทูตไม่ได้ ว่ากล่าวชาวกรี กที่บ่นแต่แสดงสติปัญญา
ที่ยิ่งใหญ่ในการจัดการกับปั ญหาทังหมด
้
พวกเขาแนะนําให้ เขาเลือกชายขึ ้นมาเจ็ดคนซึ่งเป็ นผู้ที่มีชื่อเสียงดี ประกอบไปด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์และสติปัญญา
ให้ มารับใช้ ที่โต๊ ะ อัครทูตได้ กําหนดคุณสมบัติขึ ้น แต่คนทังหลายเป็
้
นผู้เลือกชายเจ็ดคนนันเอง
้ หลังจากที่เลือกแล้ ว อัครทูตก็แต่งตัง้
้
อัครทูตไม่ได้ ถือว่าเป็ นการข่มขู่หรื อท้ าทายอํานาจ
พวกเขา เป็ นที่น่าสนใจว่ามัคนายกเจ็ดคนแรกที่ได้ รับเลือกเป็ นชาวกรี กทังหมด
ของพวกเขา พวกเขาจัดการกับสถานการณ์อย่างฉลาด และมีความเป็ นหนึง่ เดียวและกลมกลืนกันอยูใ่ นคริ สตจักร
บางครัง้ ศิษยาภิบาลจะพบว่าสมาชิกบางคนไม่เห็นด้ วยกับการตัดสินใจบางอย่างของเขา ในเวลาเช่นนัน้ แทนที่จะ
โต้ เถียงให้ ใหญ่โต มีคนโมโหและโกรธ ผู้รับใช้ ควรจะถอยห่างออกมา และปล่อยให้ เรื่ องสงบลงสองสามวัน จากนัน้ เขาอาจพูดถึง
เรื่ องนันอี
้ กครัง้ ด้ วยหนทางใหม่ เขาอาจจําเป็ นต้ องทําเช่นนี ้หลายครัง้ แต่ไม่มีครัง้ ใดที่จะเป็ นการดิ ้นรนและต่อสู้ ท้ ายที่สดุ ถ้ าเขา
แสดงจุดประสงค์ของเขาอย่างระมัดระวังและฉลาด พี่น้องที่จะโต้ เถียงกับเขาจะตัดสินใจตามที่เขาต้ องการ บางครัง้ พวกเขาจะ
รู้สกึ ว่าเป็ นการตัดสินใจของตัวเอง ในเวลาเช่นนัน้ ทุกคนจะมีความสุข และจะคงความเป็ นหนึง่ เดียวและความกลมกลืนกันไว้ ได้
กฎที่จะต้ องจดจําไว้ ให้ ดีคือ ผู้รับใช้ เองจะต้ องไม่ติดอยู่ในสถานการณ์ที่ตนเองเป็ นปั ญหา ผู้เลี ้ยงแกะจะไม่ยกนิ ้วขึ ้นเพื่อ
ปกป้องตนเอง ให้ พระเจ้ าต่อสู้ให้ เขา หากพระเจ้ าไม่สามารถแก้ แค้ นให้ เขาได้ ก็คงจะหมดหวัง
หากเป็ นเรื่ องความจริงหรื อความชอบธรรม ผู้รับใช้ ของพระเจ้ าจะต้ องไม่ก้มลงหรื อยอมต่อความกดดัน เขาจะยืนตรงและ
ยืนหยัดเพื่อสิง่ ที่ถกู ต้ อง สวัสดิภาพของแผ่นดินของพระเจ้ าจะต้ องมาก่อนอย่างอื่นเสมอ เขาจะต่อสู้เพื่อความจริ งและความบริ สทุ ธิ์
แต่จะถอยออกจากการเผชิญหน้ าเมื่อเป็ นเรื่ องส่วนตัว
ข้ าพเจ้ าสามารถเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็ นเรื่ องส่วนตัวและข้ าพเจ้ าถอยออกมาโดยสิ ้นเชิง ข้ าพเจ้ าพยายามเสมอที่จะให้
คริ สตจักรเป็ นที่หนึ่งและส่งมอบให้ พระเยซูดแู ล หลายครัง้ พี่น้องบางคนจะไม่ยอมพูดกับข้ าพเจ้ าหรื อจับมือกับข้ าพเจ้ า ในเวลา
เช่นนัน้ ข้ าพเจ้ าให้ เรื่ องนัน้ แก่พระเจ้ า ข้ าพเจ้ าไม่แม้ แต่จะบอกภรรยาของข้ าพเจ้ าเกี่ยวกับเหตุการณ์ นนั ้ ข้ าพเจ้ าจะไม่ยอมให้
ตัวเองถูกนําลงมาโต้ เถียงเล็กๆ น้ อย ข้ าพเจ้ าพยายามเสมอที่หลีกเลี่ยงการโต้ เถียงในแบบนัน้ และพระเจ้ าไม่เคยทําให้ ข้าพเจ้ า
ผิดหวัง
ดร. บีเชอร์ ได้ กล่าวไว้ ก่อนที่จะเสียชีวิตว่า “จุดประสงค์ไม่ใช่ศาสนศาสตร์ ไม่ใช่การโต้ เถียง แต่เป็ นการช่วยวิญญาณให้
รอด” และเราสามารถพูดเอเมนกับคํากล่าวนี ้ได้
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บทที่สิบสี่
การรับใช้ ในการยอมเสียสละ
“ต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็ นคนอ่อนแอเพือ่ จะได้คนอ่อนแอ ข้าพเจ้ายอมเป็ นคนทุกชนิ ดต่อคนทัง้ ปวง เพือ่ จะช่วยเขาให้
รอดได้บา้ งโดยทุกวิ ถีทาง” (1โคริ นธ์ 9:22)
ผู้เลี ้ยงแกะที่ประสบความสําเร็จจะให้ ตนเองแก่นํ ้าพระทัยของพระเจ้ าอย่างแท้ จริ ง เขาจะไม่สนใจเรื่ องของตนเอง งานขอ
พระเจ้ าจะสําคัญเป็ นที่หนึ่งในชีวิตของเขา สวัสดิภาพของคริ สตจักรเป็ นสิ่งสําคัญที่สุดในจิตใจและใจของเขา เขาตระหนักว่า
จุดประสงค์นนยิ
ั ้ ่งใหญ่กว่าตัวเขาและต้ องทําอย่างดีที่สดุ สิง่ ที่ดีรองเป็ นอันดับสองนันไม่
้ ดีพอ
ความสําเร็ จของผู้รับใช้ จะขึ ้นอยู่กบั การอุทิศตนของเขา ถ้ าเขาสนใจในตัวเอง เขาก็ประสบความสําเร็ จแบบธรรมดา ถ้ า
เขาถามตัวเองอยูเ่ สมอว่าเขาจะได้ อะไร เขาจะช่วยคนอื่นให้ รอดได้ แบบธรรมดาๆ
เขาต้ องให้ ตนเองอยู่ที่แท่นบูชาโดยไม่เอากลับคืนมา เขาต้ องทําให้ ตวั เองพร้ อมที่จะทํางานสําหรับพระเจ้ า และจะต้ องรู้
ว่าตนเองนันเป็
้ นผู้ที่พร้ อมจะเสียสละ เขาต้ องพร้ อมทังสองอย่
้
าง บางครัง้ ผู้รับใช้ ข่าวประเสริ ฐต้ องเสียสละอย่างมากเพื่อทําตามนํ ้
พระทัยของพระเจ้ า
คําตอบของกษัตริ ย์ดาวิดต่ออาราวนาห์ควรจะเป็ นพยานแก่ผ้ เู ลี ้ยงแกะที่สตั ย์ซื่อทุกคนได้ ว่า “...หามิ ได้ แต่เราจะขอเสี ย
เงิ นซื ้อจากท่าน เราจะถวายเครื ่องเผาบชาแด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราโดยทีเ่ ราไม่เสียค่าอะไรเลยนัน้ ไม่ได้” (2ซามเอ
ู
ู ล 24:24)
อาราวนาห์ ให้ ลานนวดข้ าวแก่ดาวิดโดยไม่คิดเงิน แต่ดาวิดยืนยันที่จะจ่ายเงินให้ เขาจึงจ่ายเงินห้ าสิบเชเขลสําหรั บ
สถานที่ที่เขาจะสร้ างแท่นบูชาขึ ้นมา
หลายครัง้ เราเสนอเครื่ องบูชาที่ไม่ทําให้ เราเสียอะไรเลยให้ แก่พระเจ้ า แต่ในการทํางานของพระเจ้ า จะต้ องมีการเสีย
บางอย่าง เราจะต้ องถวายตัวทังหมด
้
ในมัทธิวบทที่สบิ สาม เราจะเห็นว่ามีบนั ทึกเกี่ยวกับอุปมาว่าด้ วยขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนา ในการที่จะซื ้อทุ่งนานัน้ ชาย
คนหนึง่ จะต้ องขายทุกอย่างที่เขามีเสียก่อน หลังจากเขาขายไปหมดแล้ ว เขาจึงสามารถเป็ นเจ้ าของทุ่งนาที่มีขมุ ทรัพย์ซ่อนไว้ อยู่ได้
ทุง่ นาคือโลกนี ้ ในการที่จะเข้ าสูท่ งุ่ นาเพื่อค้ นหาขุมทรัพย์ในการช่วยวิญญาณให้ รอด ผู้รับใช้ จะต้ องขายทุกสิง่ ที่เขามีก่อน
เราควรจะจดจําคําพยานของอัครทูตเปาโลไว้ อยูเ่ สมอ เขาเขียนไปยังคริสตจักรที่กรุงโรมดังนี ้ “ฉะนัน้ ข้าพเจ้าจึ งขวนขวาย
ทีจ่ ะประกาศข่าวประเสริ ฐแก่ท่านทัง้ หลายทีอ่ ยู่ในกรุงโรมด้วย” (โรม 1:15) “ข้ าพเจ้ าจึงขวนขวาย” แสดงถึงการอุทิศตนอย่างเต็มที่
และแท้ จริ งต่อนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า หมายความว่าเขาจะต้ องพร้ อมที่จะทํางานและพร้ อมที่จะเสียสละ อัครทูตเปาโลพร้ อมที่จ
เทศนาในโรม เช่นเดียวกัน ผู้รับใช้ ข่าวประเสริ ฐที่แท้ จริ งจะพร้ อมอยู่ตลอดเวลา เขาพร้ อมที่จะใช้ ทกุ โอกาสเพื่อเทศนา เป็ นพยาน
และรับใช้ นอกจากนี ้ เขาก็พร้ อมที่จะตายเพื่อพระนามของพระเยซูถ้าจําเป็ น
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ความปรารถนาอย่างรุนแรงในชีวิตของเขาคือการรับใช้ คนอื่นๆ พรสวรรค์ทกุ อย่าง กําลังทังหมด
้
เวลาทุกนาทีจะใช้ ไปเพื่อ
วัตถุประสงค์สงู สุดในการช่วยวิญญาณให้ รอด ทังนี
้ ้ ไม่ใช่แต่เพียงการอุทิศตนเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงวินยั และงานอีกด้ วย พระเจ้ าไม่
มีที่วา่ งในแผ่นดินของพระองค์ให้ ผ้ เู ทศนาที่เกียจคร้ าน
อาจารย์ลอว์สนั แห่งคริ สตจักรในคิงส์ตนั จาเมกา ได้ เทศนาข้ อความที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ข้ อความหนึ่งที่ข้าพเจ้ าเคยได้ ยินมา
หลังการประชุม ชายหนุ่มหลายคนล้ อมรอบเขาและถามคํ าถามนี ้ “อาจารย์ ครั บ ผมจะประสบความสําเร็ จในการรั บใช้ ข่า ว
ประเสริ ฐเหมือนอาจารย์ได้ อย่างไร” ผมยังจําคําตอบของอาจารย์ลอว์สนั ได้ คําตอบของเขามีเพียงคําเดียวเท่านัน้ คือ ทํางาน
อาจารย์ลอว์สนั บอกชายหนุ่มเหล่านี ้ว่า ในการรับใช้ ของเขานัน้ เขาได้ ช่วยให้ เกิดมีที่ประชุมขนาดใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ในกรุงนิวยอร์ ค
ทังนี
้ ้ มันเกิดขึ ้นได้ เพราะเขาทํางาน
ความสําเร็จไม่ได้ เกิดขึ ้นจากการคิดหวังขึ ้นมา การฟื น้ ฟูไม่ได้ เกิดขึ ้นกับคริสตจักรเพราะโบกคฑาวิเศษไปมา จะต้ องมีการ
ทํางาน การฟื น้ ฟูจะเกิดขึ ้นได้ ในทุกคริสตจักรที่อดอาหารและอธิษฐาน อุทิศตนแก่พระเจ้ าอย่างเต็มที่ และทํางาน
อาจารย์ดบั เบิลยู ที วิเธอร์ สปูนและภรรยา จากเมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ ไปเยี่ยมจาเมกาสามครัง้ ขณะที่อยู่ที่นนั่ เขาเป็ น
พยานว่ามีบางคืน เขากลับบ้ านที่เมืองโคลัมบัสและจะเหนื่ อยจนไม่สามารถปี นขึน้ บันไดเข้ าบ้ านตัวเองได้ พวกเขาจะนั่งอยู่
ขันบั
้ นไดและพักก่อนที่จะเข้ าไปในบ้ าน ทําไมเขาจึงเหน็ดเหนื่อยนัก คําตอบก็มีเพียงคําตอบเดียว คู่สามีภรรยาที่อุทิศตนนี ้รู้ ว่า
างาน ด้ วยเหตุนนั ้ พวกเขาทําให้ เกิดมีงานในพระนามของพระเยซูที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในโลกใน
จะต้ องให้ ตวั ของตนเองทังหมดและทํ
้
โคลัมบัสในเวลานัน้
ครัง้ หนึ่ง ข้ าพเจ้ าได้ ยินผู้เทศนาแบ็บติสท์คนหนึ่งในเมืองแวนคูเวอร์ บริ ติชโคลัมเบียซึ่งตังเป
้ ้ าหมายที่จะเยี่ยมบ้ านเรื อน
ต่างๆ เจ็ดสิบห้ าหลังในแต่ละสัปดาห์ ในการรับใช้ ห้าสิบสองปี ข้ าพเจ้ าไม่เคยทําได้ ใกล้ เคียงจํานวนนันเลย
้
แต่เมื่อข้ าพเจ้ าได้ ยินว่า
ผู้รับใช้ แบ็บติสท์คนนันทํ
้ าเช่นนัน้ จึงมีความต้ องการเกิดขึ ้นในใจของข้ าพเจ้ า พระเจ้ าพระองค์เจ้ าข้ า ขอให้ ผ้ เู ทศนาเพ็นเทคอสต์คน
นี ้ทําได้ ดีกว่านันเพื
้ ่อพระองค์ อย่าให้ มีผ้ รู ับใช้ ของคริ สตจักรอื่นทําได้ ดีไปกว่าสิ่งที่ข้าพเจ้ าสามารถทําได้ ในแผ่นดินของพระองค์
ไม่ใช่เพียงแค่ไปเยี่ยมบ้ านต่างๆ แต่ในการอธิ ษฐาน การเยี่ยมที่โรงพยาบาล และเวลาที่ใช้ ในการให้ คําปรึ กษาชายและหญิ ง
ทังหลาย
้
ทังหมดนี
้
้ต้ องใช้ ความพยายาม การทํางานของแผ่นดินของพระเจ้ าไม่เหมือนเด็กๆ เล่น แต่จะต้ องใช้ กําลังของผู้เทศนา
ข่าวประเสริ ฐที่มีประสบการณ์
ในใจของหมอทุกคน สวัสดิภาพของคนไข้ สําคัญเป็ นอันดับหนึ่งเสมอ เช่นเดียวกัน สวัสดิภาพของฝูงแกะจะสําคัญเป็ น
อันดับหนึ่งในใจของผู้เลี ้ยงแกะเสมอ ผู้เลี ้ยงแกะที่รักฝูงแกะจะไม่บ่นที่จะใช้ ความพยายามและเวลาในการรับใช้ แก่ธรรมิกชนที่
เจ็บป่ วยและอ่อนแอ ลูกแกะจะต้ องได้ รับการดูแล ให้ อาหารและปกป้อง สวัสดิภาพของแกะจะต้ องสําคัญที่สดุ ในการที่จะได้ ผล
ดังกล่าวได้ ผู้เลี ้ยงแกะจะต้ องอุทิศตนเองเพื่อความพร้ อมที่จะทํางานและความพร้ อมที่จะเสียสละ
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บทที่สิบห้ า
การรั บใช้ ในการมีเมตตา
“แต่ชาวสะมาเรี ยคนหนึ่ง เมื อ่ เดิ นทางมาถึงคนนัน้ ครัน้ เห็นแล้วก็มีเมตตา” (ลกา
ู 10:33)
ปุโรหิตและชาวเลวีเห็นชายคนหนึ่งนอนอยู่ข้างทาง ไม่ได้ ใส่เสื ้อผ้ าและได้ รับบาดเจ็บ พวกเขาคงรู้สกึ สงสารผู้ชายคนนัน้
อยู่บ้าง แต่ไม่ได้ ช่วยเหลือ ชาวสะมาเรี ยผู้ใจดีเข้ าไปที่ซงึ่ เขานอนอยู่และรับใช้ เขา ชาวสะมาเรี ยต่างจากปุโรหิตและชาวเลวี เพราะ
เขามีความเมตตา ด้ วยความเมตตานัน้ เขาจึงพันบาดแผลและนําชายคนนันขึ
้ ้นขี่ลาของตน ด้ วยความเมตตานัน้ เขาจึงไม่เดินผ่าน
ไปเหมือนเช่นปุโรหิตและชาวเลวี ความสงสารขนาดหนึง่ นันไม่
้ เพียงพอ พวกเขาขาดความเมตตา
ความเมตตาเป็ นความรู้ สกึ เห็นอกเห็นใจและเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง ความเมตตาไม่ใช่แค่ความรู้ สกึ สงสาร แต่จะทําให้ บคุ คล
หนึ่งมองเห็นตัวเองในสภาพเดียวกันนัน้ ความเมตตาจะสัมผัสส่วนลึกของวิญญาณของบุคคลเพื่อให้ เข้ าใจความจําเป็ นของผู้ที่
ได้ รับบาดเจ็บและมีบาดแผล ผลักดันใจที่เมตตาให้ เทเหล้ าองุ่นและนํ ้ามัน และพันบาดแผลนัน้
ในโลกนี ้ มีคนหลายล้ านคนที่มีความเจ็บปวด เขาถูกหลอกลวง หักหลังและโกง เขาเป็ นผู้ที่ถกู กระทําทารุณ หลอกใช้ และ
กระทําทารุณ พวกเขาถูกกดขี่ เอาเปรี ยบและฉ้ อโกง แล้ วเขาก็ล้มลงในคูแห่งความผิดบาป เมื่อผู้รับใช้ ข่าวประเสริ ฐไปหาเขาพร้ อม
กับถ้ อยคําแห่งชีวิต ผู้รับใช้ จะต้ องมีวิญญาณของพระคริ สต์และเต็มไปด้ วยวิญญาณแห่งความเมตตา หากไม่มีวิญญาณเช่นนัน้
แล้ ว การรับใช้ ของเขาจะเย็นชาและไม่เกิดผล เช่นเดียวกับชาวเลวี เขาจะเพียงแต่มองและผ่านไปอีกฟากหนึง่
ชาวสะมาเรี ยผู้ใจดีคือพระเยซูคริ สต์ เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรดูเยรูซาเล็ม พระองค์กนั แสงและทรงมีความเมตตาต่อฝูง
ชน (มัทธิว 9:36) ความเห็นอกเห็นใจและความเข้ าใจปลุกเร้ าพระทัยของพระองค์ วิญญาณของพระคริสต์เป็ นเช่นนัน้
พระเยซูทรงเหมือนเดิมในวันนี ้ เมื่อเราไปหาพระองค์พร้ อมกับบาดแผลและใจที่เจ็บปวดของเรา พระองค์ทรงเมตตา
“เพราะว่าเรามิได้ มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ได้ ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึง
กระนัน้ พระองค์ก็ยงั ปราศจากบาป” (ฮีบรู 4:15) การที่พระเยซูสามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแปลว่าอย่างไร
หมายความว่าพระองค์ทรงมีความเมตตา ว่าพระองค์มีความเข้ าใจซึง่ ทําให้ พระทัยแห่งความรักของพระองค์มีความรู้สกึ เหมือนเรา
ใช่ไหม ใช่แล้ ว เมื่อเราเจ็บปวด เมื่อเราถูกทดลอง และเมื่อเราล้ มลง มหาปุโรหิตของเรารู้สกึ เหมือนเราและมีความเมตตาต่อเรา
คุณสมบัติที่ผ้ เู ลี ้ยงแกะที่แท้ จริ งจะต้ องมีมากกว่าคุณสมบัติอื่นๆ ก็คือ ความเมตตา บางคนเป็ นผู้รับใช้ เพียงเพราะเป็ น
อาชีพเท่านัน้ ผู้เทศนาอาจกระทําหน้ าที่ของผู้รับใช้ แต่ทิ ้งให้ ที่ประชุมไม่ร้ ูสกึ สัมผัสและดลใจ ก่อนที่เขาจะสามารถดลใจผู้ฟังได้ เขา
จะต้ องทําให้ ตนเองได้ รับการดลใจก่อน ก่อนที่คนจะสามารถได้ รับการสัมผัสจากพระวิญญาณของพระเจ้ าได้ ผู้เทศนาจะต้ องได้ รับ
การสัมผัสด้ วยความเมตตาก่อน
ดูเหมือนว่า โรงเรี ยนฝึ กอบรมที่ดีที่สดุ ในการสร้ างความเมตตาคือประสบการณ์ ถ้ าผู้รับใช้ ได้ เดินทางผ่านหุบเขาแห่ง
ความท้ อถอย เขาจะสามารถรู้สกึ เหมือนเช่นผู้ที่อยูใ่ นหุบเขามืดเหมือนกันได้ ถ้ าเขาถูกปฏิเสธ เขาจะสามารถเข้ าใจผู้ที่ถกู ปฏิเสธได้
ถ้ าเขามีความโศกเศร้ าในชีวิตของเขา และทนทุกข์จากการสูญเสียคนที่รัก เขาจะเห็นว่าการมีเมตตาต่อผู้ที่มีใจที่แตกหักนันไม่
้ ยาก
เลย
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ในเดือนพฤศจิกายน ปี 1985 ข้ าพเจ้ านอนอยู่ในโรงพยายามที่เพ็นทิกทัน บริ ติชโคลัมเบียเป็ นเวลายี่สิบวัน เมื่อหมอบอก
ว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นมะเร็ง ข้ าพเจ้ าไม่อยากที่จะเชื่อเลย ข้ าพเจ้ าเคยอธิษฐานให้ แก่ผ้ ทู ี่เป็ นโรคมะเร็งหลายครัง้ ข้ าพเจ้ าเคยทําพิธีในงาน
ศพของผู้ที่เสียชีวิตด้ วยโรคมะเร็ ง ข้ าพเจ้ าคิดไปว่า โรคมะเร็ งจะเกิดขึ ้นกับผู้อื่นเสมอแต่จะไม่มีวนั เกิดขึ ้นกับตัวข้ าพเจ้ า จนกระทัง่
หมอทํ า ให้ ข้ า พเจ้ า ตะลึง ไปด้ ว ยคํ า นัน้ ตลอดระยะเวลาที่ ข้ า พเจ้ า อยู่ใ นโรงพยาบาล ใจของข้ า พเจ้ า มี แ ต่เสี ย งเพลงแห่ง การ
ขอบพระคุณอย่างลึกซึ ้ง ยากที่จะอธิบายได้ หลังจากได้ ออกมา ข้ าพเจ้ าใคร่ ครวญเหตุผลที่ข้าพเจ้ ามีความยินดีนนั ้ คําตอบคือว่า
พระเยซูทรงอนุญาตให้ ข้าพเจ้ าผ่านการผ่าตัดเพื่อที่ข้าพเจ้ าจะมีความเมตตาต่อผู้ที่ต้องนอนอยูใ่ นโรงพยาบาล
จําเป็ นที่ต้องเป็ นอย่างนันหรื
้ อ คําตอบคือ ไม่จําเป็ นเมื่อพระวิญญาณของพระคริ สต์เติมใจของผู้รับใช้ ของพระเจ้ า พระ
วิญญาณของพระคริ สต์คือวิญญาณแห่งความเมตตา ผู้เลี ้ยงแกะที่เต็มไปด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะพบว่าไม่ยากที่จะเป็ นเข้ าใจ
แกะในเวลาต่างๆ ในชีวิต เขาสามารถร้ องไห้ เมื่อพวกเขาร้ องไห้ หัวเราะเมื่อพวกเขาหัวเราะ ตะโกนเมื่อพวกเขาตะโกน ยินดีร่วมกับ
เขาในเวลาแห่งชัยชนะและรู้สกึ ร่วมกับเขาในเวลาทนทุกข์ ไม่วา่ ในเวลาใด ความเมตตาจะทําให้ เรายื่นมือออกไปเพื่อช่วยเหลือชาย
หรื อหญิงในคูที่ตกลงไปท่ามกลางขโมยทังหลาย
้
แกะจะรักผู้เลี ้ยงแกะที่รับใช้ เขา ซึง่ ไม่ใช่รับใช้ ด้วยกฎระเบียบที่เย็นชา แต่ในพระวิญญาณ ด้ วยความรู้สกึ เมตตาที่ลกึ ซึ ้ง
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บทที่สิบหก
การรับใช้ ในการช่ วยเหลือผ้ ูอ่ นื
“แต่ท่านจงหนักแน่นมัน่ คง จงอดทนต่อความทุกข์ ยากลํ าบาก จงทํ าหน้าที ่ของผู้ประกาศข่ าวประเสริ ฐ และจงกระทํ า
พันธบริ การของท่านให้สําเร็ จ” (2ทิ โมธี 4:5)
ทําไมผู้เทศนาบางคนจึงล้ มเหลว ทําไมบางคนจึงท้ อถอยและล้ มเลิกไป คําตอบอาจจะเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่งจากสอง
คําตอบต่อไปนี ้
1. ผู้เทศนารู้สกึ อึดอัดเพราะเขาไม่ได้ อยูใ่ นนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า เขาพยายามทําสิง่ ที่พระเจ้ าไม่ได้ เรี ยกให้ ทํา ศิษยาภิบาลที
ไม่ได้ รับการเรี ยกจะอึดอัดและพ่ายแพ้ ผลลัพธ์ ที่น่าเศร้ าคือศิษยาภิบาลจะระบายความอึดอัดของเขาออกมาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางธรรมาสน์และปล่อยลงบนสมาชิก
2. ผู้เทศนามีแนวความคิดผิดๆ เกี่ยวกับการรับใช้ เขาไม่เห็นว่าการรับใช้ คือการเป็ นผู้รับใช้ เขาคิดว่าผู้รับใช้ คือ ผู้ที่ยืนอยู่
หลังธรรมาสน์ตอ่ หน้ าผู้ฟังที่ร้ ูสกึ พอใจจํานวนมาก
ศิษยาภิบาลได้ รับใช้ อย่างแน่นอนเมื่อเทศนาพระวจนะของพระเจ้ า อย่างไรก็ตาม นัน่ เป็ นเพียงส่วนหนึ่งเท่านัน้ การรับใช้
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ บางครัง้ เป็ นแบบตัวต่อตัว เป็ นการสัมผัสส่วนบุคคล อันนํามาซึง่ การตอบสนองตามที่ต้องการ
ในสภาคริสตจักรแรก ยากอบประกาศว่าพระเจ้ าทรงเยี่ยมชาวต่างชาติ พระองค์ทรงให้ ชาวต่างชาติเข้ าในคริ สตจักรที่
มีพระนามของพระองค์ได้ เพราะพระองค์เสด็จไปยังที่ที่เขาอยู่ ในกลุม่ สมาชิกทุกกลุม่ ที่พระวิญญาณของพระเจ้ าทรงสัมผัส พระเจ้ า
ทรงเยี่ยมกลุม่ สมาชิกที่ประชุมนัน้ พระเจ้ าจะทรงอวยพรที่ใดก็ตามและเมื่อไรก็ตาม พระเจ้ าจะทรงยื่นพระหัตถ์ออกเพื่อสัมผัสและ
ทําให้ เกิดความเบิกบานใจ พระองค์ทรงสําแดงพระองค์เป็ นการส่วนตัว
ผู้เลี ้ยงแกะที่เอาใจใส่ฝงู แกะของเขาก็จะทําอย่างนัน้ ตลอดเวลาผู้เลี ้ยงแกะจะไปกับฝูงแกะในที่ที่พวกเขาอยู่ เพื่อที่เขาจะ
รับใช้ ฝงู แกะเป็ นการส่วนตัวได้
ศิษยาภิบาลทุกคนมีประสบการณ์ในการเดินในทางเดินของโรงพยาบาลและเดินเข้ าไปในตึกของโรงพยาบาลเพื่อรับใช้
คนป่ วย อย่างไรก็ตาม การรับใช้ ในการช่วยเหลือผู้อื่นนัน้ ไม่ได้ จํากัดอยู่แค่สถานที่ของคริ สตจักรหรื อตึกในโรงพยาบาล อาจจะ
เกิดขึ ้นห้ องครัว ร้ านค้ า ร้ านขายของ ทุง่ หญ้ าหรื อโรงนา
้
ายวิญญาณและทาง
ศิษยาภิบาลที่เตรี ยมพร้ อมจะมีโอกาสที่จะรับใช้ ผ้ ทู ี่จําเป็ น เขาจะพบว่ามีความจําเป็ นทุกที่ ทังทางฝ่
วัตถุ จะมีผ้ ทู ี่มีความจําเป็ นที่จะได้ รับการหนุนนํ ้าใจและการทําให้ เบิกบานใจ
ในคริ สตจักร อาจมีครอบครั ว ที่ข าดแคลน ศิษยาภิบาลอาจจํ าเป็ นต้ องหาทางช่วยเหลือ และจัดให้ มีการให้ ของแก่
ครอบครัวนัน้ เขาอาจจําเป็ นต้ องช่วยเหลือครอบครัวนันที
้ ่ถกู ไล่ออกจากบ้ าน หรื อหาบ้ านเช่าใหม่ให้ อาจมีคําถามว่า นี่ใช้ การรับใช้
หรื อ แน่นอน เมื่อศิษยาภิบาลกลายเป็ นเพื่อนที่ยื่นมือออกไปช่วยเหลือ หนุนนํ ้าใจ เขาเป็ นผู้รับใช้ ของคนเหล่านัน้
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ในช่วงสงคราม ข้ าพเจ้ าเป็ นศิษยาภิบาลในคริสตจักรชนบทแห่งหนึ่ง ชาวนาไม่สามารถหาคนมาช่วยเก็บเกี่ยวได้ ชายคน
หนึ่งต้ องการความช่วยเหลือ เขาไม่ใช่คริ สเตียน แล้ วก็ไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุมคริ สตจักรใดๆ แต่ข้าพเจ้ าเสนอตัวช่วยเขาเก็บฟาง
ทํางานร่วมกับเขาเป็ นเวลาหลายวัน ในระหว่างเวลานัน้ ข้ าพเจ้ าพูดถึงเรื่ องความจําเป็ นที่เขาต้ องได้ รับความรอดน้ อยมาก ข้ าพเจ้ า
รับใช้ เขาอยูห่ รื อ แน่นอน ในฤดูใบไม้ ร่วง ข้ าพเจ้ ามีความยินดีที่ได้ เห็นชาวนาคนนันมาที
้
่แท่นบูชา คุกเข่าลงที่ปลายไม้ กางเขน และ
ร้ องไห้ จนเขาได้ รับชัยชนะ ข้ าพเจ้ าอยากที่จะคิดว่าข้ าพเจ้ ามีส่วนในที่ทําให้ เขาได้ รับชัยชนะได้ เมื่อข้ าพเจ้ าทํางานในทุ่งหญ้ าของ
เขา
ในประเทศทางเหนือที่เราเริ่มงานรับใช้ ของเขา เราอาศัยอยู่ห่างจากหมอและโรงพยาบาลที่ใกล้ ที่สดุ ไปยี่สิบห้ าไมล์ (สี่สิบ
กิโลเมตร) ในช่วงฤดูหนาว ถนนจะถูกปกคลุมด้ วยหิมะ รถไม่สามารถผ่านได้ ในระหว่างช่วงฤดูหนาวนัน้ พวกแม่ๆ จะให้ กําเนิดลูก
ภรรยาของข้ าพเจ้ าจะไปดูแลเขาและช่วยในการคลอดและดูแลเขาเป็ นเวลาสองสามวันต่อมา นัน่ คือการรับใช้ หรื อเปล่า แน่นอน
และเรามีความยินดีที่ได้ เห็นคนจํานวนมากเข้ าร่วมการประชุมกับเรา และได้ เห็นบางคนที่แท่นบูชาของเรา
การรับใช้ คือการยื่นสัมผัสอันอ่อนโยนแห่งรัก การบรรเทาความเจ็บปวดและทนทุกข์ทรมาน และการพันแผลให้ แก่ใจที่
แตกหัก การรับใช้ คือ การยื่นมือออกไปช่วยเหลือคนอื่นๆ ช่วยให้ เขาได้ ร้ ู ว่ามีคนรักเขา ข้ าพเจ้ าจะไม่มีวนั ลืมสัมผัสที่อ่อนโยนของ
แม่ของข้ าพเจ้ าเมื่อเธอเช็ดตัวให้ เมื่อข้ าพเจ้ าป่ วยเป็ นไข้ อีดําอีแดง หลายต่อหลายคืน เธอควรจะได้ นอนบนเตียงของตนเอง แต่เธอ
เฝ้าดูแลและรับใช้ ลกู ชายที่ป่วย นี่เป็ นการแสดงออกถึงการรับใช้ ในการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้ จริง
มนุษย์ต้องการให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจ รอบๆ ตัวเรามีผ้ ทู ี่โดดเดี่ยวและท้ อถอย พวกเขากระหายหาคําแห่งความเมตตาจากเพื่อนที่
รักซึ่งสามารถเข้ าใจและทําให้ เบิกบานใจได้ ศิษยาภิบาลมีหน้ าที่เช่นนี ้ นอกจาก พระเยซูคริ สต์เองแล้ ว ศิษยาภิบาลควรจะเป็ น
เพื่อนที่ดีที่สดุ ที่คนๆ หนึ่งจะมีได้ ในโลกนี ้ หลายครัง้ การรับใช้ ของศิษยาภิบาลอาจมาจากการรับใช้ ของภรรยาหรื อสามี แม่หรื อพ่อ
ศิษยาภิบาลคนนันทราบความต้
้
องการของแต่ละคน และสามารถยื่นสัมผัสแห่งความกรุณาที่อ่อนโยนและยกเขาขึ ้นต่อพระคริ สต์
ได้
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บทที่สิบเจ็ด
การรับใช้ ในการยอมจํานน
“ท่านทัง้ หลายจงเชือ่ ฟั งและยอมอยู่ในโอวาทของหัวหน้าของท่าน” (ฮี บรู 13:17)
วิญญาณแห่งความหยิ่งและการไม่เชื่อฟั งจะต้ องไม่มีอยู่ในใจของผู้รับใช้ ความยโสไม่มีที่อยู่ในใจของผู้รับใช้ ของพระเจ้ า
ที่แท้ จริง
ลักษณะที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของศิษยาภิบาลที่ประสบผลสําเร็จคือ ความถ่อมใจ พระเจ้ าจะทรงใช้ ภาชนะที่ถ่อมใจ แต่จะไม่ใช้
ผู้ที่หยิ่งยโส “ท่านทัง้ หลายจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็ นเจ้า และพระองค์จะทรงยกชทู่ านขึ้น” (ยากอบ 4:10) “เครื ่องบชาที
ู พ่ ระ
เจ้าทรงรับได้คือจิ ตใจที ช่ อกชํ้า จิ ตใจทีส่ ํานึกผิ ดและชอกชํ้านัน้ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงดถก
ู ู ” (สดุดี 51:17)
ศิษยาภิบาลที่ถ่อมใจเป็ นผู้ที่สามารถเข้ าถึงได้ ธรรมิกชนจะรู้สกึ สามารถว่าเข้ าไปหาเขาพร้ อมด้ วยปั ญหาของตนได้ และ
จะรู้ สกึ ไม่อดึ อัดเมื่อเขาอยู่ด้วย แต่ธรรมิกชนจะรู้สกึ ว่าถูกปฏิเสธและอึดอัดเมื่อเข้ าหาผู้ที่มีวิญญาณที่หยิ่งจองหอง ใจของพวกเขา
จะมีความกลัวและไม่สบายใจ จะลังเลเมื่อจะเปิ ดใจของตนต่อผู้ที่หยิ่งยโส
พระวจนะของพระองค์สอนให้ ธรรมิกชนเชื่อฟั งศิษยาภิบาลของเขา “ท่านทัง้ หลายจงเชื ่อฟั งและยอมอยู่ในโอวาทของ
หัวหน้าของท่าน” (ฮี บรู 13:17) ตัวอย่างเป็ นครูที่ยิ่งใหญ่ เด็กๆ เรี ยนรู้จากสิ่งที่เห็นมากกว่าสิ่งที่มีคนบอก เช่นเดียวกัน ธรรมิกชน
จะดําเนินตามตัวอย่างจากศิษยาภิบาล สิง่ ที่เขาเห็นจะทําให้ เขาประทับใจมากยิ่งกว่าสิง่ ที่เขาได้ ยินจากการเทศนา
ไม่เกิดประโยชน์ที่จะสอนธรรมิกชนให้ เชื่อฟั งศิษยาภิบาลหากว่าศิษยาภิบาลไม่มีความเคารพต่อคณะกรรมการและเจ้ า
อธิการภาค ถ้ าผู้รับใช้ วิจารณ์คณะกรรมและไม่เชื่อฟั งผู้นําของเขา เขาก็ไม่ควรที่จะบอกธรรมิกชนให้ เชื่อฟั งเขา เพราะสิ่งที่เขาพูด
ไปจะไม่มีความหมาย
วิญญาณในกาลสุดท้ ายนี ้เป็ นวิญญาณที่กบฏและไม่เชื่อฟั ง วิญญาณในการต่อต้ านพระคริ สต์นี ้จะอยู่ในโลกนี ้ตลอดไป
ไม่ควรที่จะนําเข้ าไปในคริสตจักรเป็ นอย่างยิ่ง
จะดีเพียงใด ถ้ าผู้รับใช้ แสดงวิญญาณที่แตกหักในการยอมจํานน เชื่อฟั งและให้ ความเคารพ ถ้ าได้ เห็นที่ประชุมธรรมิกชน
ทังหมดสามั
้
คคี ดําเนินตามตัวอย่างที่ได้ เห็นและแสดงวิญญาณในการยอมจํานนและให้ ความเคารพ
ขอเตื อนไว้ ว่า ความถ่อมใจและการยอมจํ านนไม่ใช่สญ
ั ญาณแห่งความอ่อนแอ แต่แสดงให้ เห็นความแข็งแกร่ งของ
ลักษณะและความเชื่อคริสเตียน มนุษย์ที่มีความหยิ่งต่างหากคือผู้ที่ออ่ นแอ
ความยโสเป็ นส◌ิ ◌่ งที่แสดงให้ เห็นความไม่มนั่ คง ผู้ที่ยโสจะรู้สกึ ว่าตนต้ องป้องกันตัวเสมอ ทุกสิ่งจะถูกแปลเป็ นความ
ท้ าทายและการข่มขู่ต่อตําแหน่งและอํานาจของเขา ซึ่งไม่ใช่อย่างนัน้ เลย ชายที่ถ่อมใจซึ่งมีสนั ติสขุ กับกลุ่มสมาชิกของเขา กับ
ตัวเอง และกับพระเจ้ า จะเทศนาด้ วยความกล้ าหาญและด้ วยอํานาจ เขาจะผ่อนคลายและไม่ตงึ เครี ยด เขาจะด◌ํ าเนินการต่างๆ
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เนื่องด้ วยความรักต่อธรรมิกชนและพระวจนะของพระเจ้ า ดังนัน้ เขาจึงสามารถชี ้และนําฝูงแกะด้ วยความมัน่ ใจจากตําแหน่งแห่ง
ความแข็งแกร่งได้
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บทที่สิบแปด
การรับใช้ ในการเป็ นผ้ ูนํา
“และไม่ใช่เหมื อนเป็ นเจ้านายที ข่ ่มขี ่ผูท้ ีอ่ ยู่ใต้อํานาจ แต่เป็ นแบบอย่างแก่ฝงแกะนั
น้ ” (1เปโตร 5:3)
ู
สาระสําคัญของหนังสือเล่มนี ้ เรี ยนศิ ษยาภิ บาล หากว่าแกะสามารถพดได้
ู คือว่า ศิษยาภิบาลนําฝูงแกะ แกะจะตามเขา
้ บกัน แกะจะไม่ยอมให้ ถกู ไล่
เพราะรู้ จกั เสียงของเขา ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เลี ้ยงแกะและฝูงแกะจะถูกทําลายลงเมื่อลําดับนันกลั
ถ้ าศิษยาภิบาลพยายามทําเช่นนัน้ แกะจะกระโดดข้ ามทุกช่องในรัว้ ไป
จะดีเพียงใด ถ้ าศิษยาภิบาลจะเรี ยนรู้วา่ เขาเป็ นผู้นํา เมื่อแกะถูกไล่ มันจะกระจัดกระจายกันไป แต่เมื่อได้ รับการนํา แกจะ
รวมตัวกันอยูห่ ลังผู้เลี ้ยงและตามเขาไปยังนํ ้าพุที่มีนํ ้าเย็น
แผนการของพระเจ้ า คื อ ให้ ผ้ ูเ ลี ย้ งแกะนํ า ทาง คริ สตจัก รจะไม่ส ามารถไปถึง จุดสูง กว่า หรื อ ไปไกลกว่า ผู้รั บ ใช้ ข อง
คริสตจักรได้
ข้ อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับความจริ งที่ยิ่งใหญ่นี ้คือ “กสิ กรผู้ตรากตรํ าทํางานก็ควรเป็ นคนแรกที ไ่ ด้รับผล” (2ทิ โมธี 2:6) อัคร
ทูตเปาโลเขี ยนไปหาทิโ มธี ว่า ชาวนามีสิท ธิ ที่ จะเก็บเกี่ ยวผลแรกของฤดูเก็บเกี่ ยวได้ เมื่ อ นํ าหลักการนี ม้ าใช้ กับคริ สตจักร จะ
หมายความว่าศิษยาภิบาลมีสิทธิ์ที่จะเก็บเกี่ยวรายได้ ทางการเงินของคริ สตจักรได้ เพราะศิษยาภิบาลเป็ นผู้มีความรับผิดชอบใน
การดูแลเรื่ องสิบลด อย่างไรก็ตาม มีความหมายที่สองที่หมายถึงในที่นี ้ คือเขาจะต้ องเป็ นผลแรกในการทํากิจกรรมและการรับใช้
ของคริ สตจักร ในการอธิษฐาน นมัสการ ถวายสิบลดและการให้ เขาจะต้ องเป็ นผู้นํา ผู้เลี ้ยงแกะของฝูงเป็ นผู้นํา เป็ นผู้นําไปก่อน
เขาเป็ นตัวอย่างให้ ทกุ คนกระทําตาม
แกะจะไม่อธิษฐานถ้ าผู้เลี ้ยงแกะไม่อธิษฐาน
แกะจะไม่ถวายสิบลดถ้ าผู้เลี ้ยงแกะไม่ถวายสิบลด
แกจะไม่นมัสการถ้ าผู้เลี ้ยงแกะไม่นมัสการ
แกะจะไม่เข้ าประชุมอย่างสัตย์ซื่อถ้ าผู้เลี ้ยงแกะไม่เข้ าประชุมอย่างสัตย์ซื่อ
แกะจะไม่ศกึ ษาพระคัมภีร์ถ้าผู้เลี ้ยงแกะไม่ศกึ ษาพระคัมภีร์
แกะจะไม่ยอมจํานนต่อผู้มีอํานาจถ้ าผู้เลี ้ยงแกะไม่ยอมจํานนต่อผู้มีอํานาจ
ถ้ าศิษยาภิบาลเป็ นอิสระและจะไม่ดําเนินตามผู้นําที่พระเจ้ าทรงตังไว้
้ เขาก็จะไม่สามารถคาดหวังให้ ธรรมิกชนทําได้
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ในการรับใช้ ในการเป็ นผู้นํา ตัวอย่างเป็ นสิง่ ที่สําคัญมาก ธรรมิกชนจะมองดูผ้ รู ับใช้ ของเขาตลอดเวลา หลายปี มาแล้ ว ศิษ
ยาภิบาลคนหนึ่งได้ ขอร้ องอย่างเข้ มงวดที่จะให้ คริ สตมาสแก่พระคริ สต์มากกว่าที่จะให้ ของขวัญคริ สตมาสกันภายในครอบครัว ใน
คริสตจักร มีผ้ ทู ี่ได้ ยินคําตักเตือนนี ้และทําตามที่ศิษยาภิบาลขอร้ อง ครอบครัวหนึง่ มีลกู ที่กําลังโตอยู่หลายคน ในวันคริ สตมาสปี นัน้
ไม่มีใครได้ ของขวัญ พวกเขาเต็มใจที่จะอุทิศตนและเสียสละจนกระทัง่ วันหนึ่งเขาไปที่บ้านของศิษยาภิบาลและได้ เห็นของขวัญ
้
ดหวังเป็ นอย่างยิ่ง เขาใช้ เวลานานกว่าที่จะให้ อภัยได้
ราคาแพงที่ศิษยาภิบาลให้ แก่ลกู แต่ละคน เด็กๆ ในครอบครัวนันตกใจและผิ
น่าเสียดายที่ผ้ รู ับใช้ พระเจ้ าหลายคนไม่มีคณ
ุ สมบัติในการเป็ นผู้นําที่ดีได้ การรับใช้ ในการเป็ นผู้นําไม่มีอยู่ในคริ สตจักร
หลายๆ แห่ง เราอาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้นําบางประการดังนี ้
1. เขาต้ องเป็ นผู้ที่มีความเชื่อ ความเชื่อในพระเจ้ า ในตนเอง และในคริสตจักรและข้ อความที่เขาเทศนา
2. เขาต้ องเป็ นผู้ที่ทําให้ เกิดความไว้ วางใจและความเชื่อมัน่ ถ้ าเขาไม่มนั่ คง เขาจะแปลทุกอย่างเป็ นการข่มขู่ ดังนัน้ เขา
จะต้ องป้องกันตัวเองเสมอ ธรรมิกชนจะสูญเสียความมัน่ ใจในตัวคนเช่นนัน้
3. เขาจะต้ องเป็ นผู้ที่ถ่อมใจ เขาจะต้ องไม่กลัวที่จะขยายออกไปในด้ านใหม่ๆ เขาไม่กลัวที่จะทําความผิดพลาด แต่จะต้ อง
มองเห็นและสารภาพความผิดอย่างรวดเร็วและแก้ ไข และถ้ าจําเป็ น ก็ต้องชดใช้ ความเสียหาย
4. เขาเป็ นผู้ที่เต็มใจที่จะฟั งคนอื่นๆ เขาไม่พยายามที่จะยกหรื อป้องกันตนเอง ถ้ าเขาผิดในการตัดสิน
5. เขาเป็ นผู้ที่ต้องรู้วา่ เขาจะไปไหน เขาจะแสดงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ออกมาอย่างชัดเจน
6. เขาเป็ นผู้ที่ต้องรู้ สิ่งที่เขาเชื่อ เมื่อเขาเทศนา เขาไม่ได้ ป้องกันตัว เขาจะสอนและเทศนาด้ วยอํานาจ เขารู้ ว่าเขาเทศนา
ความจริ งและมีความเชื่อมัน่ ในตัวเองและในพระวจนะของพระเจ้ า เขาประกาศความจริ งด้ วยอํานาจและการเจิม ต้ อง
เข้ าใจว่า เหงื่อไม่ใช่การเจิม และการขับเหงื่อก็คือการขับเหงื่อ เขาเพียงแต่ประกาศความจริ งอย่างชัดเจน ด้ วยการพูดที่
เรี ยบง่ายและคําที่ง่าย
พระเจ้ าทรงแต่งตังผู
้ ้ นําในคริ สตจักรไม่ใช่เพื่อเป็ นเจ้ านายเหนือมรดกของพระเจ้ า เขาไม่ใช่จ่านายสิบที่ออกคําสัง่ เขาเป็ น
ตัวอย่างที่ปฏิบตั ิก่อน เขารู้ ว่าเขารับใช้ พระเจ้ า พระเจ้ าทรงเป็ นผู้ยกขึ ้นและสามารถทําให้ ตํ่าลงได้ เขานําฝูงแกะของเขาด้ วยการรั
ใช้ แห่งความรักและให้ ตวั เองทังหมด
้
และเต็มที่แก่การรับใช้ ในการเป็ นทุกอย่างที่พระเจ้ าประสงค์ให้ เขาเป็ นในฐานะผู้นําท่ามกลาง
คนของพระองค์
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บทที่สิบเก้ า
การรับใช้ ในการมีความอดทน
“อย่าให้เราเมื อ่ ยล้าในการทําดี เพราะว่าถ้าเราไม่ทอ้ ใจแล้ว เราก็จะเกี ย่ วเก็บในเวลาอันสมควร” (กาลาเทีย 6:9)
ท่านเคยลองช่วยกุหลาบตูมคลี่กลีบออกเป็ นดอกกุหลาบที่สวยงามหรื อไม่ ท่านไม่สามารถรอให้ ธรรมชาติทําหน้ าที่ของ
มันเอง ดังนัน้ ท่านจึงคลี่กลีบออกทีละกลีบ แล้ วท่านได้ อะไรในตอนท้ าย ได้ ดอกไม้ ที่เสียความสวยงามไป สิ่งเดียวที่ท่านทําได้
สําเร็ จคือ ทําลายสิ่งที่ควรจะกลายเป็ นดอกกุหลาบที่สวยงาม ถ้ าท่านปล่อยให้ ธรรมชาติใช้ เวลาของมัน กุหลาบตูมจะคลี่ออกมา
เป็ นดอกกุหลาบที่สวยงามอย่างง่ายดายและนําความพอใจมายังผู้ที่ได้ พบเห็นทุกคน
ท่านเคยลองช่วยไก่ออกจากไข่ไหม ระวังและให้ รอเวลาจะดีกว่า ไม่ฉะนันท่
้ านจะได้ ไก่ที่ตายเลอะเทอะอยู่ในมือของท่าน
เท่านันเอง
้
มีกระบวนการมากมายในโลกนี ้ที่ใช้ เวลา ความไม่อดทนจะทําลายและฆ่าให้ ตาย การรี บร้ อนจะเป็ นอุปสรรคมากกว่าจะ
ช่วยให้ เกิดผลตามที่ต้องการ
้
ความอดทนเป็ นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ อย่างหนึ่ง ความอดทนเป็ นคุณสมบัติที่คริ สเตียน
ในลักษณะการเป็ นคริ สเตียนทังหมด
ทุกคน โดยเฉพาะอย่างผู้ที่เป็ นผู้รับใช้ ข่าวประเสริ ฐ ควรจะมี ผู้เลี ้ยงแกะแห่งฝูงแกะของพระเจ้ าต้ องเป็ นผู้ที่มีความอดทนมาก หาก
ไม่มีความอดทนแล้ ว ศิษยาภิบาลและมิชชันนารี จะต้ องต่อสู้กบั ความอึดอัดและการท้ อถอย เมื่อมีความกดดัน ผู้รับใช้ ที่ไม่อดทน
จะไม่มีกําลังที่จะก้ าวต่อไป เขาจะล้ มเลิกไปง่ายๆ
เรามีชีวิตอยูใ่ นช่วงเวลาที่มีแต่การกดปุ่ ม ในบ้ านของเรา มีเตาไมโครเวฟและเครื่ องใช้ อตั โนมัติต่างๆ เรานําขนมสําเร็จรูป
กลับจากตลาดและพร้ อมที่จะทําเค้ ก ยุคสมัยใหม่นี ้ทําให้ เรามีเวลาอธิษฐาน ศึกษาพระคัมภีร์และเพลิดเพลินกับครอบครัวของเรา
มากขึ ้นอย่างนันหรื
้ อ ไม่ใช่เลย เวลาว่างของเรากลับเป็ นสิ่งที่มีค่ามากขึ ้นๆ ชีวิตเป็ นความเร่งด่วนที่ไม่ร้ ูจกั หยุด ถ้ าไม่ระมัดระวังให้
ดี อาจก่อให้ เกิดความตื่นตระหนกและทําให้ เป็ นโรคประสาท และเกิดหัวใจวายได้ ในโลกแห่งธุรกิจ ความกดดันในการประชุมและ
ราคาตลาดต่างๆ อาจจะทําให้ ทนรับไม่ไหว
วิญญาณแห่งยุคเร่ งด่วนจะต้ องไม่มีอยู่ในผู้รับใช้ ที่มีพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เขาจะต้ องไม่มีวิญญาณที่อยู่ไม่สขุ หงุดหงิด
และไม่พอใจ ความไม่อดทนเป็ นคุณสมบัติที่ก่อให้ เกิดวิญญาณเช่นนี ้ และต้ องถูกกําจัดให้ สิ ้นซาก
การอธิษฐานที่แท่นบูชาในโบสถ์ได้ รับอิทธิพลจากวิญญาณแห่งความไม่อดทนของสมัยนี ้ รี บๆ เข้ า ให้ เสร็จๆ ไป เราต้ อง
รี บไปกินข้ าว พบปะสังสรรค์กัน ห้ าสิบปี ที่แล้ ว ผู้ที่เชื่อใหม่จะใช้ เวลาแสวงหาพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นเวลาหลายชั่วโมง การ
้
ประชุมที่มีการเรี ยกให้ มาที่แท่นบูชาไม่ค่อยจะเสร็จสิ ้นก่อนเวลาเที่ยงคืน ผู้เทศนาคนหนึ่งประกาศว่า ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นเช่นนันเลย
พระผู้ช่วยได้ เสด็จมาแล้ ว และสิง่ ที่เราต้ องทําคือเชื่อและได้ รับ ซึง่ เป็ นความจริง และความจริงนี ้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ว่าในการ
กลับใจใหม่ จะต้ องใช้ เวลานานเพียงใด คนหนึ่งอาจกลับใจใหม่ได้ ในเวลาชั่วขณะ อีกคนหนึ่งอาจใช้ เวลาหลายวันในการที่จะ
อธิษฐานจนได้ สมั ผัสพระเจ้ า ในช่วงต้ นทศวรรษที่สามสิบ ข้ าพเจ้ าจําได้ ว่าได้ นอนลงที่แท่นบูชาเป็ นเวลาหลายชัว่ โมงเพื่อแสวงหา
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การได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เราตระหนักว่าไม่จําเป็ นต้ องใช้ เวลาหลายชัว่ โมง แต่เราไม่ควรจะที่จะรี บเร่ ง เพราะอาจกลายเป็ น
ประสบการณ์ที่ผิวเผินได้
หลายครัง้ เราพอใจกับการเกิดที่ถกู บังคับ ผู้ประกาศหลายท่านอยากที่จะนับจํานวน ผู้ประกาศคนหนึ่งซึง่ เทศนาในการ
ประชุมฟื น้ ฟูในคริ สตจักรที่ข้าพเจ้ าเป็ นศิษยาภิบาลอยู่ได้ ทําอย่างนัน้ ในการประชุมนี ้ มีคนแปลกหน้ ามาประชุมหลายคน เมื่อผู้
ประกาศเชิญชวนให้ มาที่แท่นบูชา คนเหล่านี ้ก็มา ในไม่กี่นาที ผู้ประกาศก็บอกเขาว่าเขาได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ แล้ ว ข้ าพเจ้ า
ยังคงจําสีหน้ าผิดหวังบนใบหน้ าของเขาเหล่านันได้
้ และไม่เคยเห็นบางคนกลับมาอีกเลย
งานของพระเจ้ าต้ องใช้ เวลา อย่าให้ เราต้ องรี บร้ อง ผู้รับใช้ ที่มีชื่อเสียงคนหนึง่ ที่ข้าพเจ้ าให้ ความเคารพเป็ นอย่างมากกล่าว
ดังนีใ้ นที่ประชุมภาค “ผมจะไปเมืองไหนก็ได้ และให้ มีผ้ ทู ี่มาเชื่อรับบัพติศมาห้ าสิบคนเป็ นอย่างน้ อยในเวลาหกเดือน” แม้ ว่า
ข้ าพเจ้ าจะเคารพผู้รับใช้ คนนีม้ าก แต่ข้าพเจ้ าเห็นว่าคํากล่าวนี เ้ กินความจริ ง ข้ าพเจ้ าคิดอยู่ในใจว่า “ผมอยากจะพาคุณไปรัฐ
ุ ทําอย่างนัน้ โปรดแสดงให้ ผมดูที”
มอนแทนาและไวโอมมิงจริงๆ และดูคณ
หลายครัง้ ความไม่อดทนเกิดขึ ้นจากเป้าหมายที่ไม่เป็ นจริ ง เป้าหมายที่ไม่เป็ นจริงจะยืนกรานให้ เราต้ องมีการฟื น้ ฟูเดี๋ยวนี ้
เราต้ องเก็บเกี่ยววันนี ้ ไม่เช่นนันเราจะเป็
้
นผู้ที่ล้มเหลว
ผู้เทศนาบางคนทําให้ ข้าพเจ้ านึกถึงชาวนาที่ไถนาในวันนี ้ และวันรุ่งขึ ้นไปลงคราดดิน วันที่สามไปที่นาพร้ อมกับนําเมล็ด
ลงดิน วันที่สี่ต้องการที่จะไปที่ทงุ่ นาเพื่อเก็บเกี่ยว ชาวนาจะรู้วา่ เป็ นไปไม่ได้ เขามีความคิดมากกว่าผู้เทศนาสมัยใหม่บางคน
พระเจ้ าเป็ นผู้ให้ เก็บเกี่ยว และพระเจ้ าเป็ นผู้ให้ เกิดการฟื น้ ฟู ผู้ที่ไถและหว่านต้ องเรี ยนรู้ ที่จะรอคอยพระเจ้ าไม่ว่าเขาจะ
เป็ นชาวนาหรื อผู้เทศนา จะต้ องไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลลัพธ์ ถ้ าไถและหว่านอย่างถูกต้ อง ฤดูเก็บเกี่ยวจะเกิดขึ ้นแน่นอน
“ผู้ที่ร้องไห้ออกไป หอบหิ้ วเมล็ดพื ชเพือ่ จะหว่าน จะกลับบ้านด้วยเสี ยงโห่ร้องอย่างชื ่นบาน นําฟ่ อนข้าวของตนมาด้วย”
(สดุดี 126:6)
ความอดทนก่อให้ เกิดความอุตสาหะ ไม่ว่าผลจะดูเหมือนเป็ นเช่นนัน้ ผู้เทศนาที่อดทนจะไม่ยอมแพ้ งานของพระเจ้ า
จะต้ องไม่มีการยอมแพ้ ถ้ าบุคคลหนึง่ อยูใ่ นนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า ฤดูเก็บเกี่ยวจะมีขึ ้นอย่างแน่นอน
ข้ าพเจ้ าได้ สอนหลักสูตร Pioneer Evangelism (การบุกเบิกในการประกาศข่าวประเสริ ฐ) หลายครัง้ ที่โรงเรี ยนสอนพระ
คัมภีร์ต่างๆ ในชัน้ เรี ยน ข้ าพเจ้ าได้ บอกนักเรี ยนว่า จะต้ องใช้ เวลาห้ าปี ในการตัง้ กลุ่มสมาชิกที่ประชุมของคริ สตจักร บางครัง้ ก็
ประสบผลสําเร็ จในห้ าเดือน แต่ถ้าสังเกตดูอย่างใกล้ ชิด จะเห็นว่า จะมีช่างทําเต็นท์ไปพร้ อมกับผู้ประกาศบุกเบิกด้ วย ถ้ ากลุ่ม
สมาชิกที่ประชุมขนาดเล็กย้ ายไปอยู่ในเมืองพร้ อมกับเขา ผลก็จะต่างไป ผู้เทศนาบางคนอาจจะอยู่ที่นนั่ ไถและหว่านเมล็ดอยู่แล้ ว
ในกรณีเช่นนัน้ ผู้ประกาศก็ย้ายเข้ าไปในเมืองและได้ เก็บเกี่ยว
ข้ าพเจ้ าสอนหลักสูตร Pioneer Evangelism (การบุกเบิกในการประกาศข่าวประเสริ ฐ) ตังแต่
้ ฤดูใบไม้ ร่วงปี 1936 และไม่
ถือว่าตนเองเป็ นผู้เริ่ มหัด ในครัง้ แรกที่ข้าพเจ้ าอยู่ที่จาเมกา คริ สตจักรมีจํานวนเพิ่มขึ ้นจากแปดเป็ นยี่สิบสาม ในระหว่างหกปี ใน
ภาคตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อข้ าพเจ้ าเป็ นเจ้ าอธิการภาค มีการเปิ ดคริสตจักรใหม่ยี่สบิ แห่ง
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ข้ าพเจ้ าได้ เห็นผู้ประกาศแรกเริ่มตังที
้ ่ประชุมสองหรื อสามแห่งและเสียไปทีละแห่งก่อนที่จะได้ ยินดีในการเห็นที่ประชุมอัน
แข็งแกร่ งเกิดขึ ้น ชาวนาอาจมีความยินดีในขณะที่เขามองดูต้นข้ าวไหวไปมาในสายลม จากนัน้ เขาก็ใจสลายเมื่อเห็นต้ นข้ าวถูก
ทําลายลงเพราะตัก๊ แตนรังควาน ปี ต่อมาอาจหนาวจัด และปี ถัดมาอาจแห้ งแล้ ง ชาวนาอาจเห็นนาล่มอยู่สองสามครัง้ ก่อนที่จะได้
เก็บเกี่ยวสิง่ ที่เขาได้ ลงแรงมา ทําไมเขาจึงสามารถเก็บเกี่ยวได้ เป็ นเพราะความอดทน
“ท่านทัง้ หลายจํ าเป็ นต้องมี ความอดทน เพือ่ ว่าท่านจะได้สามารถกระทํ าตามนํ้าพระทัยของพระเจ้าได้ แล้วท่านจะได้รั
สิ่ งทีพ่ ระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นนั้ ” (ฮีบรู 10:36)
เป้าหมายที่ผิดจะทําให้ คริสเตียน ผู้รับใช้ พระเจ้ า หรื อธรรมิกชนกลายเป็ นคนไม่อดทนและรู้สกึ อึดอัด ความปรารถนาที่จะ
ให้ ฝงู ชนปรบมือ และมีชื่อเสียงอาจเป็ นตัวทําลายความเชื่อของบุคคลอย่างสิ ้นเชิง ครัง้ หนึ่งศิษยาภิบาลหนุ่มเขียนจดหมายที่ทําให้
ใจแตกสลายแสดงความท้ อถอยของเขาว่า “ผมทํางานมากเหลือเกินเพื่อให้ ประสบความสําเร็จ”
เป็ นจดหมายที่น่าสงสาร ข้ าพเจ้ าได้ ขึ ้นรถไฟไปทังวั
้ นและคืนเพื่อไปเยี่ยมเขา ข้ าพเจ้ าพยายามอย่างดีที่สดุ เพื่อหนุนใจเขา
ความสําเร็ จคืออะไร ฝูงชน รายงานที่ตื่นตาตื่นใจ ความมีชื่อเสียง จํานวนคน ความสําเร็ จไม่ใช่การอยู่ในนํ ้าพระทัยขอ
พระเจ้ าและการเป็ นผู้สตั ย์ซื่อหรอกหรื อ ควรจะระลึกว่าความสําเร็ จของพระเจ้ าไม่เหมือนกันความสําเร็ จของเรา เราจะประสบ
ความสําเร็จได้ เมื่อเราบรรลุวตั ถุประสงค์ของพระเจ้ าในชีวิตของเรา ในการที่จะได้ ยินพระองค์ตรัสว่า “ดีแล้ ว“ เป็ นสิ่งที่สําคัญอย่าง
แท้ จริ ง เราสามารถประสบความสําเร็จได้ เท่ากันในการเทศนาให้ คนหลายสิบ หรื อหลายร้ อยคน
ทําไมจะต้ องมีความอดทน เพราะว่าเราต้ องติดต่อกับคนทังหลาย
้
ทุกคนแตกต่างกัน กลุม่ สมาชิกในคริ สตจักรแต่ละแห่ง
แตกต่างกัน ทุกเมืองและชุมชนแตกต่างกัน การตอบสนองแตกต่างกันไปตามที่ประชุม
ในที่ประชุมหนึ่ง ผู้เทศนาอาจทราบว่ามีกี่คนที่ไม่ชอบเขา อาจรู้ ว่ามีกี่คนที่ไม่เชื่อฟั งคําสอนของเขา แล้ วสิ่งนันส่
้ งผลต่อ
้ าเขา
เขาอย่างไร เขาจะเทศนาต่างออกไปหรื อไม่ เขาจะหมดความอดทน หยาบคาย ยโสหรื อพูดไม่ดีหรื อไม่ จะไม่เป็ นอย่างนันถ้
รู้ จกั ความหมายของการอดทน แม้ ว่าเขาอาจจะต่อสู้กบั ความอึดอัดและท้ อถอย แต่เขาจะไม่ปล่อยให้ สิ่งเหล่านันแสดงออกมาที
้
่
ธรรมาสน์ เขาจะเทศนาพระวจนะของพระเจ้ า เขารับใช้ คนทังหลาย
้
ทังคนที
้
่ดีและไม่ดี อยู่ฝ่ายวิญญาณและฝ่ ายเนื ้อหนัง พระ
วจนะของพระเจ้ าจะเกิดผลในชีวิตของเขา ผู้รับใช้ จะต้ องขึ ้นมาเหนือความใจแคบและความรู้ สกึ ที่จะทําให้ เขาไขว้ เขวไปจากพระ
วจนะของพระเจ้ า
พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับความอดทนไว้ มากมาย ดังนี ้
“ยิ่ งกว่านัน้ เราชื ่นชมยิ นดี ในความทุกข์ ยากของเราด้วย เพราะเรารู้ ว่าความทุกข์ ยากนัน้ ทํ าให้เกิ ดความอดทน และ
ความอดทนทําให้เห็นว่าเราเป็ นคนที พ่ ระเจ้าทรงใช้ได้ และการทีเ่ ราเห็นเช่นนัน้ ทําให้เกิ ดมี ความหวังใจ” (โรม 5:3-4)
“ท่านจะได้ชีวิตรอดโดยความอดทนของท่าน” (ลกา
ู 21:19)
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“และจงให้ความมัน่ คงนัน้ บรรลุผลอันสมบรณ์
ุ สมบัติครบถ้วน ไม่มีสิ่งใด
ู เพือ่ ท่านทัง้ หลายจะได้เป็ นคนที ่ดีพร้อม มี คณ
บกพร่ องเลย” (ยากอบ 1:4)
ข้ อดีของการมีความอดทนนัน้ มีมากมาย ในการเทศนาครัง้ หนึ่ง จอห์น เวสลีย์ ได้ กล่าวเรื่ องความอดทนไว้ ในหนังสือ
Sermon on Several Occasions (หนังสือรวบรวมคําเทศนาจากโอกาสต่างๆ) โดยจอห์น เวสลีย์ ปี 1855ว่า “ผลแห่งความอดทนที่
เกิดขึ ้นในทันทีคือ สันติสขุ ความสงบของจิตใจ ความราบรื่ นของวิญญาณ ซึง่ ไม่อาจพบได้ ยกเว้ นเมื่อความอดทนครอบครอง และ
สันติสขุ นีม้ กั จะก่อให้ เกิดความยินดี แม้ ในเวลาที่มีการทดลองมากมาย ผู้ที่ “ได้ ชีวิตรอดด้ วยความอดทน“ จะมีความสงบของ
วิญญาณ รวมทังชั
้ ยชนะและความยินดีอีกด้ วย”
ในการทําให้ ผ้ ทู ี่เชื่อใหม่เป็ นสาวก จะต้ องใช้ ความอดทนเป็ นอย่างมาก บางครัง้ ขันตอนการเรี
้
ยนรู้ ก็ช้า โดยทัว่ ไป การได้
้ เพียงพอ แต่ต้องใช้ เวลาในการฝึ ก สอนและติดตามในการพัฒนาธรรมิกชนทางฝ่ ายวิญญาณ
ฟั งความจริงเพียงครัง้ เดียวนันไม่
เราควรที่จะดูตวั อย่างการฝึ กความอดทนของนักกีฬาหรื อนักดนตรี ในปี 1934 ในขณะที่เข้ าเรี ยนโรงเรี ยนภาคฤดูร้อนใน
เมืองฮามิลตัน รัฐออนแทรี โอ ข้ าพเจ้ าพักอยู่ในบ้ านติดกับนักดนตรี ชายหนุ่มคนนี ้เป็ นนักเปี ยโนเหรี ยญทอง ทุกวันเขาจะฝึ กเปี ยโน
ตังแต่
้ ตอนเช้ าถึงคํ่า ในขณะที่ข้าพเจ้ าฟั งเขา ข้ าพเจ้ าสามารถเข้ าใจได้ ทนั ทีวา่ ทําไมเขาจึงสามารถชนะรางวัลและเหรี ยญทองต่างๆ
ได้
เมื่อข้ าพเจ้ าสอนคณิตศาสตร์ อยูท่ ี่วิทยาลัย King’s College (คิงส์คอลเลช) ในรัฐแวนคูเวอร์ ชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ าเขียนใน
ชัน้ เรี ยนของข้ าพเจ้ า เขาเคยตกวิชาคณิตศาสตร์ 91 มาสองครัง้ แล้ ว เขาต้ องเรี ยนพีชคณิตชัน้ สูงเพื่อที่จะเข้ าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย ข้ าพเจ้ าไม่เพียงแต่ใช้ เวลากับเขาในชันเรี
้ ยนปกติเท่านัน้ แต่ใช้ เวลาหลายชัว่ โมงหลังเลิกเรี ยนหรื อในเวลาตอนเที่ยง
เพื่อให้ คําแนะนําพิเศษ ข้ าพเจ้ ารู้สกึ พอใจเป็ นอย่างยิ่งเมื่อได้ ยินว่าเขาได้ ผา่ นการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ 91
อย่างไรก็ดี ผู้เทศนาบางคนแสดงความอดทนกับผู้ที่เชื่อใหม่เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ คิดว่าบอกเพียงครัง้ เดียวก็พอแล้ ว แต่
จริ งๆ แล้ วไม่เพียงพอ ท่านจะต้ องชี ้นําและตักเตือนเขาครัง้ แล้ วครัง้ เล่าด้ วยความอุตสาหะและอดทน ผู้เลี ้ยงแกะจะเห็นคริ สเตียนที่
บานออกและพัฒนากลายเป็ นกุหลาบที่สวยงามในที่สดุ
น่าอดสูเพียงใดที่เห็นแม่ตะโกนใส่ลูกน้ อยที่ทํานมหก การตบและตีลูกเล็กๆ ไม่ก่อให้ เกิดผลอะไรยกเว้ นแสดงให้ เห็น
อารมณ์ที่เลวร้ ายของแม่ ผลในท้ ายที่สดุ คือ เด็กจะเติบโตขึ ้นอย่างไม่อดทนและมีอารมณ์ที่เลวร้ าย พ่อแม่ที่รักและมีความอดทนจะ
เห็นลูกๆ เติบโตขึ ้นเป็ นคริสเตียนที่ดี
ในคริ สตจักรก็เช่นกัน ถ้ าศิษยาภิบาลฉุนเฉียวและไม่อดทนกับแกะ ถ้ าเขาดุและกล่าวหยาบคาย แกะก็จะกระจัดกระจาย
ไป หรื อจะกลายเป็ นผู้ที่ไม่มีความสุข โต้ เถียงและต่อสู้ แต่ด้วยการรับใช้ ที่สตั ย์ซื่อ มีความรักและอดทน เขาจึงจะสามารถเห็นผู้ที่
เชื่อใหม่เป็ นแกะที่แข็งแกร่ง แข็งแรงและมีความสุขได้
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บทที่ย่ สี ิบ
การรั บใช้ ในการให้ ความรั ก
“... ‘ซี โมนบุตรยอห์ นเอ๋ย เจ้ารักเราหรื อ’ เขาทลตอบพระองค์
ว่า ‘เป็ นความจริ งพระเจ้าข้า พระองค์ ทรงทราบว่าข้า
ู
พระองค์รกั พระองค์’ พระองค์ตรัสกับเขาว่า ‘จงดแลแกะของเราเถิ
ด’ ” (ยอห์น 21:16)
ู
พระเยซูตรัสถามเปโตรสามครัง้ ว่า “เจ้ ารักเราหรื อ” และพระเยซูทรงสัง่ ให้ เปโตรดูแลเลี ้ยงแกะของพระองค์สามครัง้

1.
2.
3.
4.

เราอาจเรี ยนรู้ความจริงหลายประการได้ จากเรื่ องนี ้
ถ้ าเรารักพระเยซู เราจะรักบุตรทังหลายของพระองค์
้
ด้วย
ในการแสดงความรักของเราต่อพระเยซู เราต้ องรับใช้ ฝงู แกะของพระองค์
เราอาจรับใช้ พระเยซูได้ โดยรับใช้ คริสตจักรของพระองค์
ในการดูแลแกะได้ อย่างถูกต้ อง เราต้ องรักฝูงแกะก่อน

เป็ นการยากที่จะหลอกลวงฝูงแกะด้ วยความรักที่จอมปลอม ฝูงแกะรู้ ว่าผู้เลี ้ยงแกะรักเขาหรื อไม่ เขารู้ หากว่าผู้รับใช้ เป็ น
เพียงอาชีพเฉยๆ และทําไปเพราะความสนใจของตัวเองหรื อไม่ เขาสามารถรู้สกึ อํานาจของหัวใจได้ เมื่อผู้รับใช้ ได้ รับใช้ จากใจแห่ง
ความรักทังหมด
้
จะมีการตอบสนองเกิดขึ ้น เขาไม่จําเป็ นต้ องบอกฝูงแกะว่า เขารักฝูงแกะ แต่ฝงู แกะจะรู้ อยู่แล้ ว พวกเขาจะรู้ ว่า
ผู้รับใช้ กระทําการต่างๆ เพราะจากความสนใจของตนเองเพียงอย่างเดียวหรื อไม่
ภรรยาที่ดีซึ่งรักสามีของเธอจะใช้ เวลาหลายชัว่ โมงในการเตรี ยมอาหาร เธอจะทําอาหารที่เขาชอบ เธอจะพยายามทําให้
ชายที่เธอรักพอใจ รางวัลที่เธอได้ คือการเห็นสามีกินอาหารได้ ดีและชอบอาหารนัน้
เช่นเดียวกัน ศิษยาภิบาลที่รักฝูงแกะของเขาจะไม่ให้ อาหารที่เหลือและอุ่นเนื ้อที่เหลือๆ ให้ เขาจะใช้ เวลาหลายชัว่ โมง
คุกเข่าอธิษฐาน ฟั งจากพระเจ้ าและศึกษาพระคัมภีร์ ไม่ใช่กล่าวคําปราศรัยที่มีโวหารดี ดังนัน้ เขาจึงเลี ้ยงฝูงแกะเป็ นอย่างดี การ
เตรี ยมข้ อความเทศนาของเขาจะมากเท่ากับปริมาณความรักที่เขามีตอ่ ฝูงแกะ
ตัวอย่างของผู้เทศนาที่รับใช้ เพียงเพราะเหตุผลทางเนื ้อหนัง เช่น ครู สอนพระคัมภีร์คนหนึ่งที่ข้าพเจ้ ารู้ จกั ในการประชุม
ครัง้ หนึง่ ของเรา ถึงเวลาที่เขาต้ องเข้ ามาในสถานที่ประชุมเพื่อเทศนากับฝูงชน เขาหันไปหาผู้เทศนาอีกคนหนึ่งและพูดว่า “ถึงเวลา
ที่ผมต้ องเข้ าไปและพูดอะไรกับพวกนกเหล่านี ้ซะแล้ ว”
เป็ นการดูถูกธรรมิกชนของพระเจ้ าเป็ นอย่างยิ่ง เป็ นการประกาศของชายที่ร้ ู จกั การเรี ยกของตนอย่างแท้ จริ ง เป็ นเรื่ อง
เศร้ าที่เลวร้ ายยิ่ง
บางครัง้ ผู้ประกาศจะใช้ เวลาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ จนเกือบถึงเวลาประชุม จากนัน้ เขาจะหาคําเทศนาในนาทีสดุ ท้ าย
อย่างรี บร้ อน เป็ นสิง่ ที่น่าเสื่อมเสียยิ่ง ผู้คนมาที่โบสถ์หลังจากทํางานมาอย่างหนัก คาดหวังว่าจะได้ ยินข้ อความจากพระเจ้ า แต่เขา
กลับได้ ยินคําเทศนาซํ ้าๆ ที่อนุ่ ขึ ้นใหม่ ซึง่ ฝึ กมาจากที่ประชุมต่างๆ ทัว่ ไป
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ความรักสําหรับฝูงแกะจะต้ องเป็ นจริ ง ไม่อาจเป็ นการแกล้ งทําได้ ไม่ยากเท่าไรที่จะรักแกะที่มีค่าซึ่งเข้ ามาในฝูงภายใต้
การรับใช้ ของเราเอง ปั ญหาอยู่ที่การรักแกะเก่าที่ได้ อยู่ในคริ สตจักรเป็ นเวลาหลายปี เขาได้ รับการสอนจากศิษยาภิบาลก่อนหน้ า
นัน้ วิธีของเขาถูกกําหนดและมีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ยาก ศิษยาภิบาลจะรักผู้ที่สร้ างความลําบากให้ กบั เขาได้ หรื อไม่
ในครอบครั วหนึ่งๆ จะมีแกะที่ป่วยหรื อลูกชายที่ดือ้ รั น้ ซึ่งจะได้ รับความสนใจและรั กมากที่สุด แกะที่เตร็ ดเตร่ ไปจะ
ต้ องการความสนใจมากที่สดุ และท้ ายที่สดุ จะได้ รับความรักที่หายไปมากที่สดุ
เราจะรักผู้ที่ไม่น่ารักนี ้ได้ อย่างไร ศิษยาภิบาลจะสามารถรักบุคคลที่ไม่ยอมตอบสนองได้ อย่างไร ประการแรก ขอให้ พระ
เจ้ าบัพติศมาใจของท่านด้ วยความรั ก พระเยซูทรงสามารถให้ ใจที่เต็มไปด้ วยความรั กเพื่อผู้ที่ไม่น่ารั กได้ ประการที่สอง ท่าน
สามารถเรี ยนรู้ที่จะรักได้ โดยการรัก ท่านเรี ยนรู้ที่จะว่ายนํ ้าโดยการว่ายนํ ้า ท่านเรี ยนรู้ที่จะเทศนาโดยการเทศนา ท่านเรี ยนรู้ที่จะรักไ
โดยการรัก การเริ่ มต้ นแบ่งปั นและให้ ตวั ของท่านเอง เมื่อท่านได้ เริ่ มรักและเอาใจใส่ ความรักจะท่วมท้ นเข้ ามาในใจของท่านอย่าง
มากมาย
ความรักที่แท้ จริ งสําหรับธรรมิกชนจะแสดงออกมาในวิถีทางต่างๆ มากมาย จะไม่มีการบ่นเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ ในการ
เตรี ยมคําเทศนา ในการเชิญชวน และการให้ คําปรึกษา นํ ้าเสียงของผู้รับใช้ จะบ่งบอกสิง่ ที่จะอยูใ่ นใจของเขา เขาจะไม่พดู หยาบคา
กับฝูงแกะ แม้ วา่ จําเป็ นที่จะต้ องว่ากล่าว ก็ต้องทําด้ วยการอดทนนาน (2ทิโมธี 4:2)
“...ผู้เลีย้ งทีด่ ีนนั้ ย่อมสละชีวิตของตนเพือ่ ฝงแกะ
ู ” (ยอห์น 10:11)
ผู้เลี ้ยงแกะที่ไม่รักฝูงแกะจะไม่เต็มใจที่จะเสียสละเพื่อแกะ ผู้เลี ้ยงที่รักเต็มใจที่จะตายเพื่อฝูงแกะ เขาจะให้ แบ่งปั น และ
เสียสละจนหมดสิ ้น และสิง่ ที่ทําให้ เขาทําเช่นนันคื
้ อความรัก
เขาจะถือว่า ไม่มีการเสียสละใดที่ยิ่งใหญ่เกินไป และการเสียสละมีรางวัลที่ดี ถ้ าผู้เลี ้ยงแกะรักฝูงแกะ เขาจะได้ รับรางวัล
คือความรักของแกะ ถ้ าเขาพูด แกะจะฟั งเสียงของเขา ถ้ าเขานํา แกะจะตาม ถ้ าเขาเสียสละ แกะจะเสียสละ ถ้ าเขาเต็มใจที่จะตาย
เพื่อฝูงแกะ ฝูงแกะจะเต็มใจที่จะตายเพื่อเขา
ดังนันความสั
้
มพันธ์ที่จะเกิดขึ ้นระหว่างศิษยาภิบาลและธรรมิกชนจะสมบูรณ์และสวยงาม กลุม่ ธรรมิกชนจะมีความเป็ น
หนึ่งเดียวและมีมิตรภาพร่ วมกัน จะมีความสามัคคีกนั ในการสร้ างคริ สตจักรที่จะมีการฟื น้ ฟูในพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ คริ สตจักรจะ
เติบโต และเติบโต และเติบโต
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บทที่ย่ สี ิบเอ็ด
การรั บใช้ ในการอารั กขา
“ฝ่ ายผู้อารักขาเหล่านัน้ ต้องเป็ นคนที ไ่ ว้วางใจได้ทกุ คน” (1โคริ นธ์ 4:2)
ศิษยาภิบาลของคริ สตจักรหนึ่งไม่ใช่แค่ผ้ เู ทศนาเท่านัน้ การรับใช้ ที่ธรรมาสน์อาจเป็ นงานที่สําคัญที่สดุ ของเขา แต่ไม่ใช่
งานเพียงอย่างเดียว ศิษยาภิบาลจะต้ องเป็ นผู้จดั การธุรกิจ นักบัญชี ผู้อารักขาที่สตั ย์ซื่อ หนังสือเล่มนี ้จะไม่สมบูรณ์ ถ้าไม่มีบทที่
เกี่ยวกับเรื่ องการอารักขานี ้
ผู้อารักขาคือใคร ผู้อารักขาคือ ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ ดแู ลของๆ ผู้อื่น เมื่อเขาดํารงหน้ าที่นี ้ ความสนใจในตัวของผู้อื่น
จะต้ องสําคัญเป็ นที่หนึง่
ผู้อารักขาคือใคร พวกเขาทุกคน ทุกคนเป็ นผู้อารักขา เราเข้ ามาในโลกนี ้ด้ วยตัวเปล่าและเราจะออกไปด้ วยตัวเปล่า ทุกสิ่ง
ที่เราเป็ นหรื อมีมาจากพระเจ้ า เช่น เวลา งาน การจ้ างงาน เงิน การเงิน พรสวรรค์ ทักษะ พระวจนะของพระเจ้ า และวิญญาณของ
ผู้คนที่อยูร่ อบๆ ตัวเรา
ความซื่อสัตย์เป็ นลักษณะที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของผู้อารักขาที่ดี ผู้อารักขาที่ซื่อสัตย์จะรับผิดชอบโดยไม่มีความสนใจในตัวเอง
ผู้อารักขาที่ซื่อสัตย์จะมีวินยั ในตนเอง ทุกคนเป็ นผู้อารักขาและสามารถเป็ นผู้อารักขาที่ซื่อสัตย์ได้ ความซื่อสัตย์เป็ นคุณสมบัติที่ทกุ
คนอาจมีได้
ความรู้สกึ และอารมณ์สง่ ผลต่อการตัดสินใจของเรา อย่างไรก็ตม การเป็ นผู้อารักขาที่ซื่อสัตย์ไม่ได้ ตดั สินใจตามความรู้สกึ
แต่ตามหลักการ เราจะไม่จํานองหรื อจ่ายค่าเช่าตามอารมณ์แต่ตามหลักการข้ อตกลง เมื่อถึงเวลาจ่ายค่าเช่า เราจะจ่ายค่าเช่าไม่
ว่าเราต้ องการหรื อไม่ ผู้อารักขาที่ดีจะทําสิง่ ที่ถกู ต้ องแม้ วา่ จะหมายถึงการเสียสละส่วนตัวที่ยิ่งใหญ่ก็ตาม
แม้ ว่าทุกคนเป็ นผู้อารักขาในอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การเป็ นผู้เลี ้ยงแกะในคอกแกะจะต้ องเป็ นผู้อารักขาอย่างแน่นอน ใน
ตําแหน่งการเป็ นผู้นําของเขา เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่สําคัญเขามีความรับผิดชอบต่อความแข็งแรงและสวัสดิภาพ
ของกลุม่ สมาชิก และวันหนึง่ เขาจะต้ องตอบคําถามของผู้เลี ้ยงที่ยิ่งใหญ่พระเยซูคริสต์เจ้ า
มีหลายสิ่งที่ศิษยาภิบาลได้ รับมอบหมายให้ ดูแล ก่อนอื่น ให้ เราพิจารณาถึงเรื่ องการเงิน ศิษยาภิบาลจะต้ องรู้ ว่าจะ
จัดการเรื่ องเงินอย่างไร ควรจะระลึกว่าเงินเป็ นสิ่งจําเป็ นต่อการก้ าวหน้ าและการเติบโตของกลุม่ สมาชิก เงินไม่ใช่มลู รากแห่งความ
ชัว่ ทังมวล
้
แต่การรักเงินทองเป็ นมูลรากแห่งความชัว่ ทังมวล
้
(1ทิโมธี 6:10) เงินอาจเป็ นการแช่งสาปหรื อการอวยพร อาจเป็ นผู้รับ
ใช้ หรื อเจ้ านายของเรา ถ้ าเราเป็ นเจ้ านายของเงิน เงินก็จะเป็ นการอวยพร
เงินเป็ นเพียงตัวกลางในการแลกเปลี่ยน ถ้ าเรายึดถือเงิน มันก็จะไร้ ค่า แต่จะมีค่าขึน้ เมื่อเราแลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่น เงิน
แสดงถึงเวลา พลังงานและทักษะของบุคคล ถ้ าธรรมิกชนคนหนึง่ ทํางานได้ เงินสิบดอลลาร์ ตอ่ ชัว่ โมง และใส่เงินสิบดอลลาร์ ไว้ ในถุง
เงินถวาย เขาก็ให้ เวลาหนึ่งชั่วโมงในชีวิตของเขาต่อพระเจ้ า ศิษยาภิบาลควรจะระลึกสิ่งนี ไ้ ว้ เสมอเมื่อเขาขอร้ องให้ คริ สตจักร
บริจาคเงินเพื่อความจําเป็ นบางอย่าง
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การเป็ นผู้อารักขาที่ดีเริ่ มต้ นจากงบประมาณ ผู้รับใช้ คนหนึ่งจะต้ องควบคุมงบประมาณส่วนตัวของตนและการเงินของ
กลุม่ สมาชิกอย่างเคร่ดครัด ไม่ควรจะเขียนเช็คเด้ ง เครดิตของคริ สตจักรจะต้ องอยู่ดีเสมอ จะต้ องจ่ายค่าใช้ จ่ายต่างๆ ตรงตามเวลา
โครงการสร้ างและขยายทังหมดจะต้
้
องวางแผนอย่างระมัดระวังตามงบประมาณ
จะเกิดประโยชน์ที่จะระลึกคํากล่าวเล็กน้ อยนี ้ “ถ้ ารายจ่ายมากกว่ารายได้ ค่าใช้ จ่ายประจําของเราก็จะเป็ นความหายนะ
ของเรา”
ถ้ ามีโครงการขยายต่อเติมใดๆ ศิษยาภิบาลต้ องรู้เมื่อไรควรจะเลิก บางครัง้ มีเส้ นบางๆ ระหว่างความเชื่อกับการทึกทักเอา
เป็ นสิ่งที่ดีท่ีจะก้ าวไปข้ างหน้ าและดําเนินการภายในขีดจํากัดของความเชื่อของคนๆ หนึ่ง อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อแก้ ตวั ที่จะทึกทัก
เอาหรื อเป็ นคนโง่
ในโครงการสร้ าง จะต้ องมีการหาทุนเพื่อการจํานองเพื่อที่คนในรุ่ นปั จจุบนั จะจ่ายได้ หมด การจํานองไปยังรุ่นลูกและหวัง
้ นความบาป ข้ าพเจ้ าได้ สอนเกี่ยวกับการสร้ างคริ สตจักรในหลายโอกาส และได้ ใช้
ว่าเขาจะจ่ายเงินเพราะการทึกทักของเขานันเป็
สูตรที่ข้าพเจ้ ารวบรวมมาจากหนังสือเรี ยนของพวกแบ็พติศเล่มหนึง่ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าเป็ นสูตรที่ดี โดยเขียนไว้ เช่นนี ้
1. ก่อนที่จะเริ่มสร้ าง จะต้ องมีเงินอยูแ่ ล้ วหนึง่ ในสามของงบประมาณ
2. ในระหว่างการสร้ าง หาเงินทุนหนึง่ ในสามของรายจ่ายทังหมด
้
3. หาเงินทุนไม่มากกว่าหนึง่ ในสามของรายจ่ายทังหมด
้
ข้ าพเจ้ าได้ ศกึ ษาเรื่ องนี ้อย่างละเอียดและเชื่อว่าเป็ นการเงินที่ดี
อีกสองตัวอย่าง ข้ าพเจ้ าได้ ร้ ู จกั ศิษยาภิบาลที่นําคริ สตจักรเข้ าสู่โครงการสร้ างต่อเติมที่ไม่สามารถจ่ายได้ ในแต่ละกรณี
ศิษยาภิบาลลาออกเพราะความกดดัน และในแต่ละกรณีผ้ ทู ี่เป็ นศิษยาภิบาลคนต่อมาเป็ นโรคประสาท การจัดการที่แย่เช่นนี ้เป็ น
สิง่ ไม่จําเป็ นและแสดงให้ เห็นถึงความไม่รับผิดชอบในส่วนของศิษยาภิบาล
ความรับผิดชอบในการเป็ นผู้อารักขาไม่ใช่เพียงแต่การจัดการทรัพย์สินของคริ สตจักรอย่างถูกต้ องเท่านัน้ แต่ยงั หมายถึง
การชี ้นําเรื่ องการเป็ นผู้อารักขาที่ดีให้ แก่คริสตจักรอีกด้ วย
ในปี 1936 ขณะที่ข้าพเจ้ าไปทางเหนือเพื่อเทศนาข่าวประเสริ ฐ ผู้ปกครองคนหนึ่งในคริ สตจักรท้ องถิ่นพูดกับข้ าพเจ้ าว่า
“ราล์ฟ อย่าลืมเทศนาเรื่ องสิบลดนะ เพราะเป็ นส่วนหนึง่ ของข่าวประเสริฐ”
ข้ าพเจ้ าพยายามทําตามคําแนะนําของเขาอยู่เสมอ ข้ าพเจ้ ากําหนดที่จะเทศนาเรื่ องการถวายสิบลดอยู่เป็ นประจําทุกปี
ธรรมิกชนจะไม่จ่ายสิบลดหากว่าไม่มีใครสอน คริ สตจักรที่ถวายสิบลดจะเป็ นคริ สตจักรที่มีการฟื น้ ฟู เป็ นหน้ าที่ของศิษยาภิบาลใน
การนําที่ประชุมเพื่อเป็ นผู้อารักขาที่ดีในทุกด้ าน
ผู้รับใช้ จะต้ องควบคุมเรื่ องการเงินของตนอย่างระมัดระวัง เขาไม่ควรจะลืมว่าผู้ที่ยืมก็เป็ นทาสของผู้ที่ให้ ยืม (สุภาษิ ต
22:7) ถ้ าเขามีความกดดันเรื่ องหนี ้เป็ นอย่างมาก เขาจะไม่สามารถตัดสินอย่างถูกต้ องในทางฝ่ ายวิญญาณในการรับใช้ ของเขา
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การเป็ นผู้อารักขาไม่ใช่เรื่ องการเงินเพียงเท่านัน้ ศิษยาภิบาลเป็ นผู้อารักขาข้ อลี ้ลับของพระเจ้ า (1โคริ น์ 4:2) และพระคุณ
นานาประการจากพระเจ้ า (1เปโตร 4:10) ซึ่งหมายความว่า เขาไม่สามารถเลือกคําเทศนาแบบสุ่มๆ ได้ เขาจะต้ องรับใช้ อย่าง
้
เช่น จะต้ องมีบญ
ั ชีเพื่อดูแลเรื่ อง
ซื่อสัตย์และอธิ ษฐานตามที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ จะนําเขาไปตามความจําเป็ นของคนทังหลาย
การเงิน เขาจะรับผิดชอบวิธีการจัดการเกี่ยวกับความจริงที่ยิ่งใหญ่ของพระวจนะของพระเจ้ า
มีเพียงสิ่งเดียวที่พระเจ้ าประสงค์จากผู้อารักขาและสิ่งนันคื
้ อความซื่อสัตย์ เขาสามารถทําได้ เขาสามารถเป็ นผู้ที่สตั ย์ซื่อ
ได้ ธรรมิกชนและผู้รับใช้ ทกุ คนสามารถซื่อสัตย์ได้ เหมือนกัน ในวันพิพากษา แต่ละคนจะได้ รับรางวัลเดียวกัน เมื่อพระเยซูตรัสว่า
“ดีแล้ ว” กับผู้อารักขาที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ทกุ คน
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บทที่ย่ สี ิบสอง
การรับใช้ ในการเป็ นบิดา
“เพราะในพระคริ สต์ถึงแม้ท่านมี ผูค้ วบคุมสักหมื น่ คน แต่ท่านก็มีบิดาแต่คนเดียว” (1โคริ นธ์ 4:15)
เมื่อไม่มีพ่ออยู่ในบ้ าน จะมีบางสิ่งขาดหายไป แม่อาจจะเป็ นแม่ที่ดีเยี่ยม ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ที่สุดและมีความรัก แต่ก็ไม่
เหมือนกับการมีพ่ออยู่ เมื่อพ่อไม่อยู่ ก็มีที่ว่างเปล่าซึ่งมีแต่พ่อเท่านันที
้ ่เติมเต็มได้ โครงสร้ างของบ้ านที่ไม่มีพ่อนันมี
้ ความอ่อนแอ
พ่อให้ ความแข็งแกร่งและความมัน่ คงที่บ้านที่ไม่มีผ้ ใู ดสามารถให้ ได้
เช่นเดียวกัน มีบางสิ่งขาดไปในกลุม่ สมาชิกคริ สตจักรเมื่อศิษยาภิบาลไม่อยู่ ไม่เหมือนกับเวลาที่เขาอยู่ ผู้รับใช้ ที่เทศนาที่
ธรรมาสน์อาจเป็ นผู้เทศนาที่มีโวหารดีกว่าศิษยาภิบาล แต่ก็ยงั ไม่เหมือนกัน
้
่อศิษยาภิ
การที่ศิษยาภิบาลอยู่ทําให้ เกิดความมัน่ คง นอกจากนี ้ ความไม่สบายใจและความหวัน่ ใจทังหมดจะหมดไปเมื
บาลอยู่ ถ้ าเขาเพียงแต่นงั่ อยูท่ ี่เวที ก็ยงั จะมีความไว้ วางใจและสันติสขุ ที่สงบซึง่ ทุกคนสามารถรู้สกึ ได้
้ไม่อาจแยกออกจากกันและกันได้ ผู้ที่แบกความรับผิดชอบ
ศิษยาภิบาลมีอํานาจและความรับผิดชอบ คุณสมบัติทงสองนี
ั้
ของการเป็ นผู้นําไว้ จะต้ องได้ รับอํานาจที่เป็ นของตําแหน่งนันอย่
้ างชอบธรรม เขาไม่อาจเรี ยกร้ องเอาอํานาจนี ้มาได้ แต่จะต้ องได้
รับมา ทุกคนตังแต่
้ คณะกรรมการผู้ปกครองจนถึงเด็กๆ ในชันอนุ
้ บาลจะต้ องระลึกถึงสิง่ นี ้ให้ ดี
ศิษยาภิบาลควรจะปรึกษากับคณะกรรมการเกี่ยวกับการตัดสินใจที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม เมื่อตัดสินใจแล้ ว ไม่ว่าถูกหรื อ
ผิด จะต้ องเป็ นการตัดสินใจของผู้รับใช้ ของพระเจ้ าที่พระองค์ทรงให้ รับผิดชอบ
ความรับผิดชอบต่อฝูงแกะของพระเจ้ าเป็ นเรื่ องสําคัญ ผู้รับจ้ างจะหนีไปเมื่อเกิดอันตราย แต่ผ้ เู ลี ้ยงแกะจะคงอยู่และ
ปกป้องฝูงแกะ
“เขาหนีเพราะเขาเป็ นลกจ้
ู างและไม่เป็ นห่วงแกะเลย” (ยอห์น 10:13)
เมื่อมีการฟื น้ ฟูและวิญญาณกําลังเกิดที่แท่นบูชา ผู้เทศนาค่อนข้ างเต็มใจที่จะรับความชอบที่พระเจ้ าทรงเคลื่อนไหว เมื่อ
มีผ้ ทู ี่เชื่อใหม่มาหาพระคริสต์ ทุกคนเชื่อว่าตนมีสว่ นร่วมในการนําวิญญาณนันมา
้ ศิษยาภิบาลและผู้ประกาศจะแบ่งปั นในรายงาน
ที่ดีนนั ้
แต่ใครจะรับผิดชอบต่อแกะที่เตร็ ดเตร่ไป อ๋อ พวกเขาเป็ นเพียงผู้หนั หลังกลับและไม่เชื่อฟั ง ดีแล้ วที่พวกนี ้ไปเสียได้ จะได้
มีความสงบและเป็ นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้ จริ งเพราะเก้ าอี ้ว่างแล้ ว นัน่ เป็ นเหตุผลของพวกผู้รับจ้ าง แต่ใครเป็ นผู้ที่รับผิดชอบอย่าง
แท้ จริ ง เราควรจะระลึกไว้ เสมอว่า พระเจ้ าจะเอาผิดจากผู้ที่รับผิดชอบต่อแกะที่เตร็ ดเตร่ ไปในป่ าเช่นนัน้ ผู้รับจ้ างไม่เต็มใจที่จะ
ยอมรับความรับผิดชอบเช่นนัน้ ผู้รับใช้ ของพระเจ้ าที่เป็ นพ่อฝ่ ายวิญญาณต่อกลุม่ สมาชิกเท่านันที
้ ่จะเต็มใจยอมรับความรับผิดชอบ
นัน้ จะต้ องมีคนตอบคําถามของพระเจ้ าเกี่ยวกับแกะที่เตร็ดเตร่ไปไม่ได้ อยูใ่ นคอก
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ผู้ประกาศบุกเบิกที่ได้ เริ่ มคริ สตจักรจะไม่ทําให้ แกะกระจัดกระจายไป เขาจะไถ ลงคราด หว่านเมล็ดและเก็บเกี่ยว เขาได้
ให้ บพั ติศมาผู้ที่เชื่อใหม่และอธิษฐานกับเขาจนได้ รับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ คนเช่นนันจะให้
้
ชีวิตของตนแก่ฝงู แกะ เมื่อ
เรื อศิโยนถูกชนด้ วยพายุหนัก เขาจะคงอยูท่ ี่หางเรื อนัน้ เขาจะเป็ นคนสุดท้ ายที่จะทิ ้งเรื อไป ผู้เทศนาบุกเบิกนี ้เป็ นพ่อของฝูงแกะ
เปาโลเขียนจดหมายไปยังคริสตจักรเมืองโคริ นธ์ว่าพวกเขาอาจจะมีผ้ คู วบคุมเป็ นหมื่นคน แต่มีพ่อเพียงไม่กี่คน ผู้ควบคุม
อาจเทศนาและสอน แต่วิ่งหนีไปเมื่อเกิดปั ญหาขึ ้น พ่อจะยืนอยู่อย่างมัน่ คงและไม่ยอมวิ่งหนี ยอมจํานนหรื อยอมประนีประนอม
เขาจะยืนอยูอ่ ย่างมัน่ คงเหมือนหินในยิบรอลต้ า
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ชายคนนันสามารถพู
้
ดด้ วยอํานาจ พระเยซูตรัสไม่เหมือนกับพวกอาลักษณ์ แต่ด้วยอํานาจ
“เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสัง่ สอนเขาด้วยสิ ทธิ อํานาจ หาเหมื อนพวกธรรมาจารย์ของเขาไม่” (มัทธิ ว 7:29)
ดีเพียงใดที่ได้ ยินเสียงของพ่อ ทุกอย่างเป็ นไปด้ วยดีเมื่อท่านได้ ยินเสียงแห่งอํานาจ
หลังจากผ่าตัดมะเร็ง ข้ าพเจ้ านอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาล ในเพ็นทิกทัน บริ ติชโคลัมเบีย เย็นวันหนึ่ง ดร. คริ ทชลีย์ ซึ่ง
เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านมะเร็ งมาที่ข้างเตียงข้ าพเจ้ า เมื่อเขาเริ่ มพูด ข้ าพเจ้ าเริ่ มตอบ ข้ าพเจ้ าจะไม่มีวนั ลืมสิ่งที่เขาพูดเลย “ผมกําลัง
พูดอยู่ คุณต้ องฟั ง”
นัน่ เป็ นผู้มีอํานาจเกี่ยวกับโรคมะเร็งพูดอยู่ ข้ าพเจ้ าเต็มใจที่จะเงียบและฟั ง
เมื่อพ่อพูดด้ วยเสียงแห่งอํานาจ ลูกๆ ควรจะเงียบและฟั ง เมื่อศิษยาภิบาลพูดด้ วยอํานาจ แกจะควรจะฟั ง เมื่อพ่อของฝูง
แกะพูด แกะไม่จําเป็ นต้ องพูด
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บทที่ย่ สี ิบสาม
เรี ยน โจ
เรี ยน คุณโจ
สวัสดี
คุณเห็นแล้ วใช่ไหมว่า ธรรมิกชนไม่ได้ เป็ นเพียงหุน่ เชิด แต่เป็ นอวัยวะในพระกายของพระคริ สต์ ทังผู
้ ้ รับใช้ และสมาชิกเป็ น
้
สว่ นสําคัญในการขยาย
อวัยวะของร่ างกายเดียวกัน การทํางานร่วมกันอย่างกลมกลืนเพื่อทํางานของพระเจ้ าให้ มากขึ ้น ทังสองมี
แผ่นดินของพระคริสต์บนโลกนี ้ ทังสองจะประสบความสํ
้
าเร็จได้ เมื่อพอใจที่จะทําตามนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าในชีวิตของเขา
ศิษยาภิบาลของคุณไม่ใช่คนพาล ผู้เผด็จการ เจ้ านายผู้ครอบครองมรดกของพระเจ้ า เขาเป็ นผู้เลี ้ยงแกะซึง่ ดูแลวิญญาณ
ของคุณ เขารู้วา่ วันหนึง่ เขาจะต้ องให้ การรายงาน ความกังวลหลักของเขาคือ สวัสดิภาพ ชีวิตและวิญญาณของคุณ เขาปรารถนาที่
จะเห็นคุณพัฒนาและพระเจ้ าทรงใช้ ความสามารถทังหมดของคุ
้
ณ
ในฐานะศิษยาภิบาลของคุณ ผมขอแนะนําให้ คุณคงความไว้ วางใจและความเชื่อมัน่ ในผู้นําที่พระเจ้ าประทานให้ ผม
หนุนใจให้ คณ
ุ รักษาวิญญาณที่เปิ ดออกและให้ สื่อสารอย่างจริ งใจ ถ้ าคุณมีปัญหาที่ต้องได้ รับคําตอบ มาหาผมโดยเร็ว
ขอให้ ผมกล่าวคําตักเตือนสุดท้ าย แม้ ว่าเราควรจะรักกันและรักและคงมิตรภาพที่อบอุ่นไว้ แต่จะต้ องอยู่ในระดับศิษยาภิ
บาลและธรรมิกชนเสมอ มิฉะนัน้ จะเป็ นการทําลายความเคารพไป เราจะต้ องไม่ค้ นุ เคยกันมากจนไม่มีความเคารพ คุณจะต้ องไม่
เรี ยกชื่อผมเฉยๆ แต่ให้ มีตําแหน่งข้ างหน้ า ไม่ใช่เพราะผมสูงส่งและเลิศลอยจนไม่สามารถเขาถึงได้ คุณควรจะสามารถเข้ าถึงผมได้
เสมอและรู้ สึกสามารถนําภาระหนักออกจากท่านได้ ผมรับรองได้ ว่าผมจะรักคุณและช่วยเหลือคุณเสมอ อย่างไรก็ตาม จะต้ อง
รักษาความเคารพไว้ ไม่ใช่สําหรับผมเอง แต่สําหรับตําแหน่งที่ผมดํารงอยูแ่ ละความหมายของตําแหน่งนัน้
ผมเชื่อว่าผมได้ ช่วยเหลือคุณ จงพอใจในที่ในพระคริสต์ซงึ่ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ได้ วางคุณไว้ ทังคุ
้ ณและผมจะได้ รับขึ ้นไป
ด้ วยกัน
ด้ วยความรักคริสเตียน
ศิษยาภิบาล
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บทที่ย่ สี ิบสี่
เรี ยน ศิษยาภิบาล
เรี ยน ศิษยาภิบาล
ก่อนอื่น ขอให้ ผมแสดงความขอบคุณอย่างจริ งใจที่คณ
ุ ให้ เวลากับผม ผมไม่มีวนั ที่จะหาคําขอบคุณใดที่เพียงพอ คุณได้
เปลี่ยนความคิดของผมในเรื่ องเกี่ยวกับผู้รับใช้ แต่แสดงให้ ผมเข้ าใจและผมจะไม่วิจารณ์ผ้ รู ับใช้ อีก
คุณได้ ขยายความเข้ าใจของผมออกและช่วยให้ ผมเห็นการเรี ยกและงานของศิษยาภิบาลในมิติใหม่ ตอนนี ้ผมเริ่ มเข้ าใจ
แล้ วเกี่ยวกับขอบเขตของความรับผิดชอบของผู้รับใช้ ต่อไป ผมจะสนับสนุนคุณและผู้รับใช้ ทกุ คนด้ วยการอธิษฐานอย่างร้ อนรน
ผมไม่เพียงแต่เข้ าใจเกี่ยวกับตําแหน่งของศิษยาภิบาลมากยิ่งขึ ้นเท่านัน้ แต่ได้ พบสถานที่ที่ถกู ต้ องในพระเจ้ า ผมรับรอง
ว่า จะไม่ร้ ู สึกเป็ นคนไร้ ค่าอีกต่อไป ไม่เป็ นเพียงชื่อในรายชื่อสมาชิกคริ สตจักร เป็ นเพียงหมายเลขบนบัญชี ผู้ทําให้ เก้ าอี ้อุ่นขึน้
ั ้ ้นในพระกายของพระคริ สต์ ผมจะไม่ร้ ู สกึ ว่าถูกบีบคออีกต่อไป และรู้ สกึ เป็ นอิสระที่จะพูดคุย
ตอนนี ้ผมสามารถตระหนักถึงที่ที่ตงขึ
เมื่อเหมาะสม ในขณะที่ใช้ สิทธิ์ ที่พระเจ้ าประทานให้ ในพระกาย ผมจะฟั งเสียงของผู้เลี ้ยงแกะ ผมจะไม่พูดสิ่งใดที่จะก่อให้ เกิด
ความเสียหาย
ุ ผู้ได้ แสดงให้ ผมมีความเข้ าใจเช่นนี ้ ด้ วยพระคุณของพระเจ้ า ผมขออุทิศตนเองใหม่เป็ นธรรมิก
ผมขอบคุณพระเจ้ าที่มีคณ
ชนที่สตั ย์ซื่อ ทําทุกสิ่งในอํานาจของผมเพื่อให้ งานของพระเจ้ าดีขึ ้น และรองรับมือของผู้รับใช้ พระเจ้ าที่เป็ นผู้เลี ้ยงแกะของผม ถ้ า
คุณคงนําผมเหมือนกับที่คณ
ุ ได้ ทํามาจนถึงตอนนี ้ ผมสัญญาว่าจะตามคุณ ผู้เลี ้ยงแกะของผม ไม่ว่าลมจะแรงกล้ าเพียงใด ข้ ามที่
ราบ และผ่านหุบเขาลึกไปยังทุ่งหญ้ าเขียว ผมมีความไว้ วางใจและเชื่อมัน่ ในคุณ ผมรู้ ว่าคุณจะนําผมไปยังนํ ้านิ่งและทุง่ หญ้ าเขียว
ผมจะพอใจที่จะอยูใ่ นคอกแกะที่คณ
ุ เป็ นผู้เลี ้ยงแกะ ขอให้ พระเจ้ าอวยพรคุณครับ ผมรักคุณ
โจ
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เกี่ยวกับผ้ ูเขียน
ราล์ฟ วี เรย์นลั ด์ส ผู้เทศนาเพ็นเทคอสต์เป็ นเวลาห้ าสิบปี ได้ ใช้ เวลาจํานวนมากในการรับใช้ คริ สตจักรของเขาในวิธีอื่นๆ
ที่นอกไปจากการเทศนา การเป็ นศิษยาภิบาล และการประกาศ เขาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการใหญ่ของ United Pentecostal
Church (สหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์) และดํารงตําแหน่งกรรมการใน Foreign Missionary Board (คณะกรรมการมิชชัน่
ต่างประเทศ) เป็ นเวลาหนึ่งปี และ Board of Christian Education (คณะกรรมการการศึกษาศริ สเตียน) เป็ นเวลาหนึ่งปี เป็ น
มิชชันนารี ที่อาศัยอยูใ่ นจาเมกาเป็ นคนแรกเป็ นเวลาแปดปี ในขณะที่อยู่ในจาเมกา อาจารย์เรย์นลั ด์สก่อตังโรงเรี
้
ยนสอนพระคัมภีร์
แห่งแรกของฝ่ ายมิชชันนารี ยพู ีซี นอกจากนี ้ ยังดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการของ Conquerors Bible College (คองเคอร์ เรอร์ ส ไบ
เบิ ้ล คอลเลช) เมืองพอร์ ทแลนด์ รัฐออริ กอน และเป็ นผู้อํานวยการคนแรกของ Apostolic Missionary Institute (อพอสตอลิก
มิชชันนารี อินสติททู ์) รัฐออนแทรี โอ ประเทศแคนาดาเป็ นเวลาสองปี นอกจากนี ้ ยังดํารงตําแหน่งเป็ นเจ้ าอธิภาคของภาคตะวันตก
้
มตังแต่
้ รัฐแคลิฟอร์ เนียถึงขัวโลกเหนื
้
อ และจากเมืองไชเอนน์ รัฐไวโอมิงถึงชายฝั่ งแปซิฟิก
เฉียงเหนือเก่าหกปี ซึง่ ในเวลานันปกคลุ
หลังจากนัน้ เขาเป็ นเจ้ าอธิภาคเขตบริ ติชโคลัมเลียเป็ นเวลาสามปี เขายังดํารงตําแหน่งคณะกรรมการภาคต่อไปนี ้ ออนแทรี โอ บริ
ติชโคลัมเบีย วอชิงตัน ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และภาคเหนือและกลาง นอกจากนี ้ ยังดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการพิเศษของภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือ สหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ เป็ นเวลาสองปี ในปี 1985 Editorial Division (ฝ่ ายบรรณาธิการ) ได้ ให้ รางวัล
“Writer of the Year” (นักเขียนแห่งปี ) แก่เขา ปั จจุบนั เขาเป็ นสมาชิกคณะกรรมการใหญ่กิตติมศักดิ์ของ U.P.C.I. (ยูพีซีไอ)
เลขาธิการของภาคบริติชโคลัมเลีย และอุทิศเวลาจํานวนมากในการรับใช้ ในการเขียน
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