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เรียน ศิษยาภิบาล 

หากว่า 
 แกะ 
 สามารถ 
 พดไดู้  
 

ราล์ฟ วี เรย์นัลด์ส 
Dear Pastor, If the Sheep Could Speak by Ralph V. Reynolds 

คํานิยมโดยนาแธเนียล เอ เออร์ชนั 

ศนูย์ศกึษาพระคริสตธรรม 

สหคริสตจกัรเพนเตคอสแหง่ประเทศไทย 

96/2  บ. หลิง่กญุชร   ต. ดอนศลิา 

อ. เวียงชยั   จ. เชียงราย   57210 

โทร.  01-2877940,   053-736294 
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อทิุศแด ่
โอทสิ เอ มอร์ 

แคลเรนซ์ แอล ครอส 
อาร์เธอร์ ดาวน์น่ิง 
ออสการ์ โวกา 

ผู้ เลีย้งแกะท่ีย่ิงใหญ่สี่ทา่น ผู้ให้แรงบนัดาลใจ และมีอิทธิพลตอ่ข้าพเจ้าในแบบฉบบัของ

ตนเอง ในเวลาชว่งแรกของการรับใช้ของข้าพเจ้า 
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คาํนํา 
 

 ข้าพเจ้าพยายามเขียนหนงัสือเลม่แรกในปี 1953 Making Full Proof of Our Ministry (จงกระทําพนัธบริการของเราให้

สําเร็จ) หลายปีต่อมา ข้าพเจ้าได้เขียนหนงัสือสําหรับผู้ รับใช้เลม่ท่ีสอง เร่ือง All Things To All Men (คนทกุชนิดต่อคนทัง้ปวง) 

และในเวลานี ้ข้าพเจ้ากําลงัพยายามจะเขียนหนงัสือเลม่ท่ีสามท่ีเก่ียวกบัผู้ รับใช้ 

 

 ข้าพเจ้าไม่ถือว่าตนเองเป็นผู้ มีอํานาจ แต่หลงัจากเทศนาข่าวประเสริฐมาเป็นเวลาห้าสิบสองปี ก็ไม่สามารถถือว่าเป็นผู้

เร่ิมหดัได้ ในระยะเวลาห้าสิบสองปีนี ้ข้าพเจ้าได้เห็นบางอย่างท่ีทําให้เจ็บปวดใจเป็นอย่างย่ิง ข้าพเจ้าเช่ือว่า มีหลายคนพยายาม

เป็นศิษยาภิบาลโดยท่ีพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกให้มาเป็น ปัญหาสําคญัของคนเหล่านัน้คือ เขาไม่ได้อยู่ในนํา้พระทยัของพระเจ้า เข

ไมเ่หมาะสมท่ีจะเป็นผู้ รับใช้ เขาอาจจะประสบความสําเร็จอย่างมากในฐานะผู้ ทํางานคริสเตียนคนหนึ่งในคริสตจกัรภายใต้การนํา

ของศิษยาภิบาลท่ีแน่วแน่ หรือในฐานะผู้ช่วยกปัตนั ชีวิตของเขาอาจเกิดผลได้ แต่ในฐานะกปัตนัผู้คมุเรือแล้ว เขารังแต่จะสร้าง

ความวุน่วาย 

 

 ข้าพเจ้าไม่ได้เขียนถ้อยคําเหล่านีเ้พ่ือประชดประชนัหรือวิพากษ์วิจารณ์ แต่ปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะช่วยเหลือและ

หนนุนํา้ใจแตล่ะทา่นให้เป็นผู้ ทํางานท่ีประสบผลสําเร็จในนํา้พระทยัของพระเจ้า 

 

 หลายปีมาแล้ว ข้าพเจ้าเป็นศิษยาภิบาลในคริสตจกัรท่ีดีแห่งหนึ่งทางตะวนัออกของรัฐออนแทรีโอเป็นเวลาส่ีปีคร่ึง ศิษ

ยาภิบาลหนุ่มคนต่อมาคิดว่า มีหลายสิ่งท่ีจําเป็นต้องได้รับการแก้ไข เขาจึงดําเนินการแก้ไข เม่ือเขาแก้ไขเสร็จเรียบร้อย คริสตจกัร

แยกออกเป็นสามทาง คริสตจักรอีกแห่งหนึ่งท่ีข้าพเจ้ามอบให้ผู้ อ่ืนไปถูกปิดลงถาวรและอาคารก็ถูกขายไป ครอบครัวสิบสอง

ครอบครัวกระจดักระจายกนัไป ข้าพเจ้าหวงัเหลือเกินท่ีจะกลา่วว่า มีเพียงคริสตจกัรสองแห่งนีเ้ท่านัน้ท่ีทนทกุข์เช่นนี ้แต่ข้าพเจ้าได้

เหน็สิง่เดียวกนันีเ้กิดขึน้ซํา้แล้วซํา้เลา่ หลายครัง้มากมาย 

 

 ดงันัน้ ข้าพเจ้าจึงมีภาระหนักในการพยายามท่ีจะเขียนหนังสือถึงผู้ รับใช้ทัง้หลายเป็นครัง้ท่ีสาม ใจความสําคัญของ

หนงัสือเล่มนีอ้าจสรุปออกมาได้คือ “ผ้เลี้ยงแกะนําฝงแกะ ไม่ใช่ไล่ฝงแกะ ถ้าฝงแกะถกไล่แล้ว แกะทัง้หลายก็จะกระโดดผ่านทุกู ู ู ู ู

ช่องในรัว้ ถา้ผเ้ลีย้งแกะเป็นผนํ้า แกะก็จะตามเขาไปผ่านหบุเขามืดและทางอนัตรายู ู ” 

 

 ถ้าหนงัสือ เรียนศิษยาภิบาล หากว่าแกะสามารถพดไดู้  (Dear Pastor: If the Sheep Could Speak) เลม่นีส้ามารถ

ช่วยเหลือศิษยาภิบาลและผู้ รับใช้ให้กลายเป็นผู้ เลีย้งแกะท่ีแท้จริง ผู้ซึ่งรัก นําทางและเต็มใจท่ีจะให้ชีวิตของตนแก่ฝูงแกะแล้ว 

หนงัสือเลม่นีก็้จะบรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีได้เขียนขึน้มา 

 

ราล์ฟ วี เรย์นลัด์ส 

เซอร์ร่ี บริติชโคลมัเบีย แคนาดา 
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คํานิยม 
 

 อาจารย์ราล์ฟ เรย์นลัด์สเป็นผู้ รับใช้ท่ีก่อให้เกิดผลกว้างออกไปถึงทกุสว่นของโลก เขาเป็นศิษยาภิบาล มิชชนันารีในเกาะ

จาเมกา ได้เขียนหนังสือและหลกัสตูรศึกษาพระคมัภีร์เอาไว้มากมายซึ่งสมัผสัชีวิตของคนจํานวนมาก นอกจากนี ้ยงัเคยดํารง

ตําแหน่งเจ้าอธิการภาคของ United Pentecostal Church (สหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์) เคยเป็นผู้ อํานวยการโรงเรียนสอนพระ

คมัภีร์ และปัจจบุนัดํารงตําแหน่งสมาชิกคณะกรรมการกิตติมศกัดิของ ์ United Pentecostal Church International (สหคริสตจกัร

เพน็เทคอสต์ระหวา่งประเทศ) 

 

 เม่ือกล่าวถึงบทบาทของผู้ชายคนนีใ้นคณะเพ็นเทคอสต์ท่ีเช่ือพระเจ้าองค์เดียวแล้ว เราจะเห็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์อย่าง

โชกโชนในพระกิตติคณุ เวลาหลายปีท่ีเขาได้รับใช้อย่างประสบผลสําเร็จทําให้เขามีข้อได้เปรียบพิเศษในการมองย้อนกลบัไปใน

อดีต เห็นหลมุพรางท่ีห้อมล้อมผู้ รับใช้ท่ีทํางานพระเจ้า รวมทัง้เห็นความสําเร็จอนัย่ิงใหญ่ท่ีเกิดขึน้มากพอๆ กนัในชีวิตสว่นตวัของ

เขา ควรจะสงัเกตเป็นพิเศษวา่ หนงัสือเลม่นีไ้มใ่ช่หนงัสือของผู้ เร่ิมหดั แต่เป็นหนงัสือของผู้ ท่ีได้รับความเคารพและเกียรติเน่ืองด้วย

การประกาศแผ่นดินของพระเจ้าตามหน้าท่ีอย่างสตัย์ซ่ือ เม่ือศึกษาส่วนลึกและความหมายท่ีลึกซึง้ของหนังสือเล่มนี ้ท่านจะมี

ความเข้าใจงานของพระเจ้าทางคริสตจกัรได้มากย่ิงขึน้ ผู้ รับใช้และธรรมิกชนของพระเจ้าทกุคนควรมีหนงัสือเลม่นีเ้ป็นสมบติัของ

ตน อาจารย์เรย์นลัด์สไมเ่พียงแตต่ัง้ช่ือหนงัสือท่ีไม่เหมือนใครเท่านัน้ (เรียนศิษยาภิบาล หากว่าแกะสามารถพดไดู้  - Dear Pastor: 

If the Sheep Could Speak) แตย่งันําเสนอเนือ้หาได้อยา่งมีเอกลกัษณ์อีกด้วย  

 

 เขาได้อธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างของคริสตจกัร โดยแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างศิษยาภิบาลและธรรมิกชนของพระเจ้า 

ให้ศิษยาภิบาลอยูใ่นตําแหน่งท่ีควรได้รับเกียรติตามอยา่งพระคมัภีร์ และให้คําอธิบายเพ่ือความกระจ่างเก่ียวกบัฝงูแกะหรือธรรมิก

ชนของพระเจ้าภายใต้การนําของศิษยาภิบาล เก่ียวกบัเร่ืองสิทธิในการพดูของศิษยาภิบาล ทัง้หมดนีเ้ขียนไว้ถกูต้องตามอย่างพระ

คมัภีร์ในเร่ืองความสมัพนัธ์ท่ีเทา่เทียมกนัระหวา่งแกะและผู้ เลีย้งแกะ 

 

 ในหนงัสือเลม่นี ้มีข้อความท่ีแสดงถงึสติปัญญาอนัย่ิงใหญ่ ซึง่จะได้มาจากการมีประสบการณ์กบัผู้คนเท่านัน้ ข้าพเจ้าขอ

กล่าวถึงบรรทัดท่ีสําคัญๆ ดงันี ้“งานของผ้รับใช้มีหน้าที่มากมายและเป็นหน้าที่ที่ซับซ้อนเป็นอย่างมาก เขาต้องเป็นเจ้าหน้าทีู่

บริหารธุรกิจ สถาปนิกและผว้าู งแผนงานต่างๆ อย่างไรก็ตาม ก่อนอื่น เขาได้รับการเรียกให้เป็นผร้ับใช้แก่ชายและหญิงทัง้หลาย ู

งานหลกัของเขาคือการช่วยวิญญาณใหร้อด” และอีกคํากลา่วหนึ่งว่า “แกะขอพดไดไ้หม แน่นอน แต่ไม่ใช่ดว้ยการไม่เชือ่ฟัง หรือู

วิพากษ์วิจารณ์ผเ้ลี้ยงแกะของตน แกะตอ้งไม่พดหว่านควู ู ามแตกร้าวในฝง เมื่อมีความผิดเพราะเหตนุัน้ จะตอ้งได้รับการลงโทษู

อย่างเด็ดขาดและไม่มีสิทธิมีเสียงเลย พระเจ้าไดต้รัสว่าพระองค์ทรงชงัการหว่านความแตกร้าวในหม่พีน่อ้ง ู (สภุาษิต 6:19)” ยงัมี

คํากลา่วอ่ืนๆ อีกท่ีผู้ รับใช้จะต้องมีเข้าใจเป็นอยา่งย่ิง ข้าพเจ้าอ้างถงึถ้อยคําเหลา่นีเ้พ่ือให้ทา่นมีความอยากรู้เพิ่มเติม 

 

 ตอ่จากนัน้ เขากลา่วถงึวา่ผู้ รับใช้คือใคร อธิบายเก่ียวกบักายของพระคริสต์ได้เป็นอย่างดี ให้เหตผุลว่าทําไมเขาคิดว่าควร

จะมีการจดัการคริสตจกัร ความจําเป็นท่ีผู้ เลีย้งแกะจะต้องมีความรักและเมตตา การเทศนาพระวจนะของพระเจ้า รวมทัง้จะได้ยิน

เสียงของพระเจ้าได้อยา่งไรและจดุประสงค์ของการเทศนาคืออะไร 

 

 ในปัจจบุนันี ้จะต้องมีหนงัสือเลม่นีเ้ป็นอยา่งย่ิง เสียงต่างๆ ในโลกของเรานัน้ทําให้หขูองคริสเตียนสบัสน และยากท่ีจะได้

ยินสิ่งท่ี “พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจกัร“อาจารย์เรย์นลัด์สใช้วิธีการท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในการจบัความสําคญัของความสมัพนัธ์ท่ี

เหมาะสมระหว่างศิษยาภิบาลและกลุ่มสมาชิก นอกจากนี ้ยงัใช้การสงัเกตในช่วงเวลาในการเป็นผู้ รับใช้เพ่ือให้คําแนะนําท่ีดีเลิศ 
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ทกุวนันี ้ผู้ ท่ีได้รับการเรียกให้เป็นผู้ เลีย้งแกะถกูชีนํ้าไปอย่างผิดๆ ด้วยการหลอกลอ่มากมาย สิ่งล่อลวงท่ีมีเล่ห์เหล่ียม หลมุพรางท่ี

ร้ายแรง การต่อสู้ ท่ีเกิดขึน้กะทนัหนั และการกล่าวหาท่ีไม่ถกูต้อง เน่ืองด้วยสภาพการณ์แห่งความสบัสนในเวลาของเรานี ้หนงัสือ

เลม่นีจ้งึให้ความกระจ่างเก่ียวกบัสิง่ท่ีสําคญัในงานของผู้ รับใช้ 

 

 ข้าพเจ้าได้อ่านหนงัสือท่ีโดดเด่นเล่มนี ้และสารภาพว่า ได้อ่านซํา้หลายครัง้ ข้าพเจ้าขอแนะนําหนงัสือเลม่นีแ้ก่ผู้ ที่บงัเกิ

ใหม่เป็นบตุรของพระเจ้าทกุคน ผู้ ท่ีจะเป็นผู้ รับใช้ทกุคน ศิษยาภิบาลทกุคน ผู้ประกาศข่าวประเสริฐทกุคน และครูอาจารย์ทกุคน 

ไมมี่ใครท่ีมีประสบการณ์มากมายหลายปี มีความรู้มากจนไมต้่องมีคนสอน หนงัสือเลม่นีส้อน ชีนํ้า เปิดประตสููค่วามคิดใหม่ๆ และ

ยืนยนัวิธีการนําของศิษยาภิบาลท่ีแท้จริง ในการท่ีจะเข้าใจและแยกแยะทางฝ่ายวิญญาณในด้านท่ียากจะกลา่วถึงของผู้ รับใช้พระ

เจ้าและแกะในทุง่หญ้าของพระเจ้าได้ ทา่นจะต้องเป็นเหมือนกบัอาจารย์ราล์ฟ เรย์นลัด์ส 

 

 ทา่นจะพบตวัเองเป็นเหมือนข้าพเจ้าในการเหน็ด้วยกบัคําแนะนําท่ีเป็นการอวยพรแก่เราอยา่งมากมายนี ้นอกจากนี ้ท่าน

จะพบว่าตวัเองมองดใูนกระจกและเห็นตวัเองภายในสถานการณ์เดียวกนั ถ้าท่านเป็นผู้ เร่ิมหดัในงานของพระเจ้า หนงัสือเลม่นีจ้ะ

ช่วยสอ่งแสงสวา่งให้แก่ทางของทา่นในอนาคต 

 

 หนงัสือเลม่นีส้อนหลกัจรรยา ซึง่บางอย่างถกูเหยียบไว้เน่ืองจากผู้ ท่ีไม่มีจรรยาไม่ใสใ่จความชอบธรรม หนงัสือเลม่นีส้อน

ความเมตตาและความห่วงใยอย่างลึกซึง้สําหรับคนทัง้หลาย และยงัสอนธรรมิกชนของพระเจ้าเพ่ือให้เข้าใจอํานาจของผู้ รับใช้

อย่างถกูต้อง หนงัสือนีไ้ม่ได้เข้าข้างผู้ เลีย้งแกะ หรือฝงูแกะ แต่เข้าถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในท่ีประชมุท้องถ่ิน หรือในกาย

คริสตจกัรระหวา่งประเทศ 

 

 ข้าพเจ้าเขียนคํานิยมนีด้้วยความเช่ือมัน่อย่างสงูสดุเพ่ือผู้ชายท่ียอดเย่ียมคนหนึ่ง ผู้ซึ่งทําการอย่างไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย 

อวยพรแก่คณะเพ็นเทคอสต์ทัง้หมดเป็นเวลาหลายทศวรรษ และยงัมีชีวิตอยู่เพ่ือประกาศความชัดเจนในเวลาแห่งความสบัสน

วุ่นวาย ท่านทัง้หลายผู้ มีสิทธิพิเศษในการอ่านหนังสือนีจ้ะเห็นด้วยกับสิ่งท่ีข้าพเจ้ากล่าวไว้ในคํานิยมนี ้และอาจจะกล่าวว่า 

“หนงัสือเลม่นีดี้กวา่นัน้” 

 

นาแธเนียล เอ เออร์ชนั 

ประธาน 

สหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ 
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เรียน ศิษยาภิบาล 

สวสัดีในพระนามของพระเยซ ู

 

 ผมเขียนจดหมายฉบบันีเ้พราะเช่ือว่าผมสามารถแสดงความรู้สึกของผมออกมาในการเขียนได้ดีกว่าการพดู ผมเช่ือว่า 

คณุสามารถช่วยผมได้เพราะผมมีข้อข้องใจเก่ียวกบัผู้ รับใช้ ผมทราบดีว่ากําลงัทําผิดในการตดัสินผู้ รับใช้ข่าวประเสริฐไม่ว่าในเวลา

ใดก็ตาม ถึงอย่างนัน้ ความเช่ือมัน่ของผมได้สัน่คลอนไปบ้างในบางครัง้ แต่ผมปรารถนาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะคงความเช่ือท่ีแข็งแกร่ง

ในผู้ รับใช้ท่ีเทศนาให้แก่ผม 

 

 ผมขอบคณุพระเจ้าอยา่งจริงใจท่ีมีคณุอยู ่ผมมีความเช่ือมัน่และไว้วางใจในตวัคณุอย่างเต็มท่ี คณุได้รับใช้พระวจนะของ

พระเจ้าอย่างสตัย์ซ่ือและเป็นผู้ รับใช้ของพระเจ้าอย่างแท้จริงตลอดเวลา คณุปฏิบติัตวัเสมอต้นเสมอปลายทัง้ท่ีธรรมาสน์ ท่ีบ้าน
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ของคณุ หรือท่ีตลาด คณุใช้ชีวิตตามท่ีคณุเทศนาตลอดเวลา ด้วยเหตผุลนีเ้อง ผมจึงรักและไว้วางใจคณุ และด้วยเหตผุลเดียวกนันี ้

เอง ผมจงึรู้สกึวา่สามารถเขียนจดหมายฉบบันีข้ึน้ได้ โดยท่ีรู้ว่าผมสามารถไว้วางใจและบอกคณุเก่ียวกบัความสงสยัและความกลวั

ท่ีผมเผชิญอยูบ่อ่ยครัง้ได้ 

 

 เม่ือเรานัง่อยู่ในโบสถ์ เราเป็นผู้ ฟังอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เราต้องยอมรับและเช่ือทกุสิ่งท่ีเราได้ยิน เราไม่สามารถแม้แต่จะ

ขอให้มีการอธิบายหรือชีแ้จงเพิ่มเติมได้ เราซึง่เป็นคริสเตียนท่ีบงัเกิดใหม่ท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิยงัมีความสา์ มารถท่ี

จะคิดเพ่ือตวัเราเองได้ เราไม่ได้เป็นหุ่นเชิดแต่เป็นมนุษย์ มีลมหายใจและมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริง เราเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีฉลาด ยงัคง

สามารถตดัสนิใจและเลือกเพ่ือตวัเราเองได้ เราไมใ่ช่ผู้ ท่ีไร้ความสําคญัท่ีเช่ือคนง่าย 

 

 ผมขอเล่าเหตกุารณ์หนึ่งเพ่ืออธิบายปัญหาท่ีหนกัใจของผม คือ ผมได้ยินผู้ รับใช้คนหนึ่งพดูว่า เม่ือเขาเทศนา เสียงของ

เขาเป็นพระสรุเสียงของพระเจ้า ผมสามารถยอมรับได้อย่างไม่มีปัญหาว่า เขาเป็นผู้กล่าวคําของพระเจ้า เป็นตวัแทนท่ีได้รับการ

มอบหมายให้พดูในฐานะตวัแทนของพระเจ้า แต่การอ้างว่าเสียงของเขาเป็นพระสรุเสียงของพระเจ้านัน้ ผมไม่สามารถยอมรับได้ 

ผมได้ยินหลายสิ่งท่ีผู้ รับใช้พดูซึ่งไม่ถกูต้องและได้เห็นข้อผิดพลาดหลายอย่าง พระเจ้าไม่เคยทําความผิดพลาด แต่ทําถกูอยู่เสมอ 

ผู้ รับใช้เป็นผู้ เทศนาข่าวประเสริฐท่ีได้รับการเจิมจากพระเจ้า แต่เขายงัคงเป็นมนษุย์อยู่ ผมต้องการท่ีจะเคารพและเช่ือฟังเขาด้วย

ความมัน่ใจ แตก่ารพดูเกินสมควรเช่นนัน้ทําให้ผมตะลงึงนัเป็นท่ีสดุ  

 

 นอกจากนี ้ผมไมอ่ยากท่ีจะกลา่ววา่ ผมได้เหน็ตวัอยา่งมากมายในเร่ืองมาตรฐานท่ีไม่เท่าเทียม การเทศนาอย่างหนึ่งและ

ปฏิบติัสิง่ตรงกนัข้ามอยา่งสิน้เชิงเป็นการหลอกลวงอยา่งแท้จริง ผมสามารถยกตวัอย่างได้มากมายถ้าคณุอยากจะทราบ ท้ายท่ีสดุ

แล้ว ผมขอถามคําถามข้อหนึ่งท่ีทําให้ผมทุกข์ใจ พระกายนัน้มีสองพระกายหรือ มีกายหนึ่งสําหรับผู้ รับใช้และกายหนึ่งสําหรับ

สมาชิก พระวิญญาณบริสทุธิมีสองพระวิญญาณหรือ มีพระวิญญาณหนึ่งสําหรับผู้ เทศนาและอีกพระวิญ์ ญาณสําหรับสมาชิก 

พระวิญญาณบริสทุธิท่ีตรัสกบัทัง้สมาชิกและศิษยาภิบาลเป็นพระวิญญาณเดียวไม่ใช่หรือครับ ผมจะขอบคณุมากถ้าคณุจะช่วย์

ตอบคําถามในเร่ืองนี ้แกะจะต้องรับฟังเทา่นัน้หรือ จะเกิดอะไรขึน้หากวา่แกะสามารถพดูได้ ผมแน่ใจวา่ จะมีหลายสิง่ท่ีเปล่ียนไป 

 

 ผมจะรอคอยคําตอบของคณุ และจะยินดีมากท่ีจะพบคณุในห้องทํางานท่ีโบสถ์หรือบ้านของผม หรือคณุอาจเขียนตอบ

ผมก็ได้ถ้าคณุต้องการ ไม่ว่าจะอย่างไร ผมรู้ว่า คําตอบของคณุจะช่วยผม และขจดัความสงสยัและความกลวัของผมได้ แม้ว่าผม

จะมีข้อข้องใจในจิตใจและวิญญาณของผมบ่อยครัง้ แต่ผมมีความเช่ือมัน่ว่าคณุจะเช่ือว่า ผมยงัคงเป็นแกะท่ีสตัย์ซ่ือของคณุอยู ่

ขอให้พระเจ้าอวยพรคณุอยา่งมากมาย 

 

 ด้วยการอธิษฐานอยา่งจริงใจ 

 โจ 
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บทที่สอง 
เรียน โจ 

 

 เรียน คณุโจ 

 สวสัดี เม่ือวานนีผ้มได้รับจดหมายของคณุ และจะตอบคณุในตอนนีเ้ลย 

 

 ผมขอบคณุท่ีตรงไปตรงมาและซ่ือสตัย์ ผมจะพยายามช่วยตอบคําถามของคณุบางข้ออยา่งแน่นอน ผมใช้เวลาอย่างมาก

เพ่ือแก้ไขปัญหาทัง้หลายท่ีเกิดขึน้ระหวา่งผู้ เลีย้งแกะและฝงูแกะ หลงัจากคณุได้อา่นเนือ้หาเก่ียวกบัผู้ รับใช้ในบทต่างๆ ซึง่แนบมานี ้

และได้อธิษฐานแล้ว ขอให้ติดตอ่มาหาผม เราจะได้นดัหมายกนัเพ่ือพดูคยุถงึปัญหาท่ีทําให้คณุทกุข์ใจ 

 

 อยา่งไรก็ดี ในจดหมายฉบบันี ้ผมอยากจะให้คณุคํานงึถงึข้อเทจ็จริงท่ีสําคญัสองประการ ประการแรก มีสมาชิกท่ีอยู่ฝ่าย

วิญญาณและมีชยัชนะ และก็มีสมาชิกท่ีเยือกเย็น เต็มไปด้วยตณัหา พ่ายแพ้และอวดอ้างว่าตนเป็นคริสเตียนเช่นกนั และมีหลาย

คนท่ีอยูใ่นทางฝ่ายวิญญาณระดบัตา่งๆ กนัระหวา่งสองขัว้นี ้การตดัสินคริสเตียนทกุคนจากผู้ ท่ีเช่ือซึง่อยู่ในทางโลกนัน้เป็นสิ่งท่ีผิด 

แต่ละคนจะต้องได้รับการตัดสินแยกจากกันตามการกระทําของตน ในทํานองเดียวกัน ก็มีผู้ รับใช้ข่าวประเสริฐท่ีประสบ

ความสําเร็จ ผู้ ท่ีล้มเหลว และผู้ ท่ีประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวในระดบัต่างๆ ระหว่างสองขัว้นัน้ การขาดความเช่ือในผู้ รับใช้

เพราะคนหนึง่หรือสองคนท่ีได้ทําผิดพลาดไปเป็นสิ่งท่ีไม่ถกูต้องเลย อาจจะเป็นได้ว่าบางคนล้มเหลวเพราะได้พยายามทําสิ่งท่ีพระ

เจ้าไมเ่คยเรียกให้เขาทํา เขาจงึรู้สกึอดึอดัและท้อถอย และต้องการการหนนุใจ ไมใ่ช่การวิจารณ์อยา่งรุนแรง 

 

 ข้อเทจ็จริงประการท่ีสองท่ีจะต้องคํานงึถงึคือ แกะฟังเสียงของผู้ เลีย้งแกะซึง่พดูและนํา แกะรู้จกัเสียงของเขาและตามเขา 

(ยอห์น 10:27) ผู้ เลีย้งแกะมีหน้าท่ีนําและแกะมีหน้าท่ีตามอย่างเต็มใจ เม่ือมีการละเมิดกฎของพระเจ้าในข้อนีแ้ละระเบียบก็กลบั

ตาลปัตร แกะจะมีปัญหาท่ีร้ายแรง ผู้ เลีย้งแกะต้องนําหน้า เม่ือแกะอยู่หน้าผู้ เลีย้งแกะ แสดงว่าผู้ เลีย้งพยายามท่ีจะไล่ฝงูแกะ เม่ือ

เป็นเช่นนัน้ แกะจะกระโดดข้ามทกุช่องในรัว้ท่ีสามารถหาได้ และจะกระจดักระจายไป 

 

 อย่างไรก็ตาม มีบางเวลาท่ีแกะควรจะมีสิทธิพิเศษในการพดู ในเวลาเช่นนัน้ ผู้ เลีย้งแกะจะรับฟังเพ่ือตดัสินว่าฝงูแกะมี

ความจําเป็นอะไรบ้าง เม่ือทําเช่นนัน้แล้ว เขาสามารถตดัสินได้ว่า แกะหิว อ่อนแอ หลงทางอยู่หรือไม่ ซึง่เขาจะต้องให้ความสนใจ

ในทนัที ถึงอย่างนัน้ สิทธิพิเศษในการตดัสินใจยงัคงอยู่ในมือของผู้ เลีย้งแกะอย่างแน่นอน เขานําแกะไปยงัทุ่งหญ้าเพ่ือให้อาหาร 

และไปท่ีนํา้พแุละลําธารเพ่ือให้นํา้ เขาจะไลส่ตัว์ป่าและปกป้องฝงูแกะจากอนัตรายท่ีอาจท ําลายฝงูได้ 

 

 แกะได้รับอนญุาตให้พดูได้ไหม แน่นอน แต่เฉพาะในเวลาท่ีแกะฟังเสียงของผู้ เลีย้งและตามผู้ นําท่ีพระเจ้าทรงแต่งตัง้ขึน้

ด้วยเท่านัน้ ถ้าเสียงของแกะขัดกับเสียงของผู้ เลีย้งแกะ และแกะพยายามเป็นผู้ นํา ความวุ่นวายและเร่ืองน่าเศร้าก็จะเป็นผลท่ี

เกิดขึน้ 

 

 โจ ผมขอบคณุท่ีคณุจริงใจและซ่ือสตัย์ หลงัจากคณุอ่านบทเรียนเก่ียวกบัหน้าท่ีและความสมัพนัธ์ของศิษยาภิบาลนีแ้ล้ว 

ติดตอ่มาหาผม เราจะได้พดูคยุเก่ียวกบัเร่ืองนีอ้ยา่งเตม็ท่ีจนกวา่ความสงสยัและความกลวัจะหมดไป 

 

 ด้วยการอธิษฐานอยา่งจริงใจ 

 ศิษยาภิบาล 
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บทที่สาม 
ธรรมิกชนคือใคร 

 

 “เรียน บรรดาทา่นท่ีอยูใ่นกรุงโรมผู้ซึง่พระเจ้าทรงรัก และทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชน...” (โรม 1:7) 

 

 ในพระคมัภีร์เก่า รากศพัท์ท่ีแปลออกมาเป็น “ธรรมิกชน” แสดงถึงความบริสทุธิและความมีธรรม ความหมายพืน้ฐานดู์

เหมือนจะเป็น “การแยกออกต่อพระเจ้า” ในพระคมัภีร์ใหม่ มีการใช้คํานีบ้่อยครัง้ และมีความหมายเหมือนกบัคําว่า การเป็นผู้ ท่ี

เช่ือ การเป็นธรรมิกชนไม่ได้หมายความว่า บคุคลมีรัศมีหรือมีปีกงอกออกมา แต่ธรรมิกชนคือ อวยัวะของพระกายของพระคริสต์ 

ซึง่แยกออกจากโลกและได้รับการเรียกให้เป็นเหมือนพระคริสต์ 

 

 การเป็นธรรมิกชนไม่ได้หมายความว่า บคุคลจะต้องอยู่ในทางฝ่ายวิญญาณเกินปกติจนทําให้ตนเองเป็นท่ีน่ารังเกียจไม่

วา่จะไปท่ีไหน จริงอยูท่ี่วา่เขาสนใจในทางฝ่ายวิญญาณ แตใ่นเวลาเดียวกนั เขาเข้าใจวา่ตวัเองมีชีวิตอยูใ่นโลกของความเป็นจริง 

 

 เคยมีคนกลา่วว่า ผู้ ท่ีอ้างตวัว่าเช่ือนัน้ “เป็นธรรมิกชน” หรือ “ไม่ใช่ธรรมิกชน” คริสเตียนทกุคนปรารถนาท่ีจะเป็นธรรมิก

ชนท่ีประสบผลสําเร็จและแท้จริงอยา่งแน่นอน ไมมี่ใครต้องการเป็นผู้ ท่ี “ไมใ่ช่ธรรมิกชน” 

 

 จริงๆ แล้ว ธรรมิกชนคือใคร แกะเหล่านีท่ี้เป็นสมาชิกในฝงูของพระเจ้าคือใคร เราจะระบใุห้ชดัเจนเก่ียวกบัธรรมิกชนคน

หนึง่ ธรรมชิกชนท่ีมีคา่ของพระองค์ ผู้ ท่ีพระเยซวูายพระชนม์เพ่ือเขา 

 

 ประการแรก ธรรมิกชนคือ มนษุย์ ผู้ ท่ีหายใจและมีชีวิตอยู่ ไม่มีใครท่ีเหมือนกนัทัง้หมด ดงันัน้ ธรรมิกชนจึงเป็นบคุคลท่ีมี

สิทธิของตนเอง มีบุคลิกลักษณะของตนเอง มีความรู้สึกและอารมณ์ของตนเอง และอาจถูกทดลองให้ท้อถอยได้ เขาอาจมี

ความรู้สึกอ้างว้างและอึดอัด และต้องการความเข้าใจและความรัก ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง เขาเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีฉลาด มี

ความสามารถในการตดัสนิใจ และในฐานะผู้ ท่ีมีสทิธิเลือก เขามีหน้าท่ีเลือกด้วยตวัของเขาเอง์  

 

 ประการท่ีสอง ธรรมิกชนคือ คริสเตียน บตุรท่ีบงัเกิดใหม่ของพระเจ้า เขาได้กลบัใจใหม่ รับบพัติศมาในพระนามของพระ

เยซ ูและเตม็ไปด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ในฐานะบตุรของพระเจ้า เขาเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า เป็นพ่ีน้องชายหญิงใน

หมูบ่ตุรของพระเจ้าทัง้หมด ไมว่า่จะอายเุทา่ไร เพศไหน หรือชนชาติใด เขาเป็นหนึง่ในผู้ ท่ีเป็นของพระเจ้า 

 

 ประการท่ีสาม ธรรมิกชนคือ อวยัวะของพระกายของพระคริสต์ เขาได้รับการบพัติศมาเข้าในกายนัน้โดยพระวิญญาณ

บริสทุธิ ์ (1โครินธ์ 12:13) พระองค์ทรงวางเขาในพระกายในท่ีๆ พระองค์พอพระทยั ตําแหน่งท่ีเขาดํารงอยู่ไม่มีความแตกต่างกนั 

เพราะทุกตําแหน่งมีความสําคญัเหมือนกันหมด อวยัวะในร่างกายทุกส่วนมีความสําคัญและมีความหมาย พระวิญญาณของ

พระองค์ในกายนัน้เป็นสิ่งสําคญั เม่ือพระองค์ไม่อยู่ในกาย กายนัน้ก็ขาดสว่นท่ีสําคญัต่อชีวิตไป ความแข็งแรงและการเติบโตของ

ร่างกายขึน้อยู่กบัความแข็งแรงและการเติบโตของอวยัวะทกุส่วน (เอเฟซสั 4:16) ดงันัน้ บตุรของพระเจ้าจะต้อง “เป็นธรรมิกชน” 

ไมใ่ช่ผู้ ท่ี “ไมใ่ช่ธรรมิกชน” ซึง่อวดอ้างตน 

 

 ในฐานะอวยัวะของกายของพระคริสต์ ธรรมิกชนจะต้องให้ความรัก ความซ่ือสตัย์และการอทุิศตนแก่พระเยซูคริสต์ พระ

เยซตู้องเป็นท่ีหนึง่ในใจและจิตใจของเขาตลอดเวลา รองจากพระเยซคืูอความรักและความซ่ือสตัย์ต่อคู่ครองและครอบครัวของเขา 



10 

ต่อมาเป็นความรักของธรรมิกชนต่อศิษยาภิบาลของเขาซึ่งเป็นผู้ เลีย้งแกะท่ีพระเจ้าทรงแต่งตัง้ให้ดแูลวิญญาณของเขา ถ้าเขาให้

ลําดบัความสําคญัอย่างถกูต้องแล้ว จะไม่มีการชกัเย่อเกิดขึน้ในใจของเขา การชกัเย่อท่ีจะดงึเขาไปในสองทิศทางหรือมากกว่านัน้ 

พระเยซจูะต้องสําคญัท่ีสดุเสมอ ภรรยาหรือสามีจะสําคญัเป็นท่ีสอง และผู้ รับใช้ของพระเจ้าท่ีให้อาหารแก่วิญญาณของเขาจะเป็น

ท่ีสาม สิง่อ่ืนๆ ทัง้หมดจะอยูใ่นท่ีท่ีเหมาะสมถ้าธรรมิกชนรักษาความสมัพนัธ์ท่ีถกูต้องระหวา่งคริสตจกัรและบ้าน 

 

 ควรจะเข้าใจวา่ไมมี่ธรรมิกชนสองคนท่ีเหมือนกนัทกุอยา่ง แตล่ะคนจะมีสว่นตา่งเลก็น้อย 

 

 แม้ว่าธรรมิกชนจะทําตามตวัอย่างของผู้ เลีย้งแกะ แต่ชีวิตของเขาจะมีแบบแผนเหมือนกบัชีวิตของพระคริสต์ตลอดเวลา 

เป้าหมายของเขาจะต้องเป็นการเป็นเหมือนพระคริสต์ เม่ือชีวิตของคนๆ หนึ่งมีแบบแผนเหมือนกบัชีวิตของพระคริสต์ เขาจะเป็น

ตวัอย่างของธรรมิกชนท่ีมีชยัชนะและอยู่ฝ่ายวิญญาณ แต่ในเวลาเดียวกนั ยงัคงรักษาบุคลิกลกัษณะของตนเองไว้ได้ ธรรมิกชน

จะต้องไมเ่ลียนแบบชีวิตกนั แตบ่อ่ยครัง้ ก็เป็นเช่นนัน้ คือคริสเตียนคนหนึง่ทําตามแบบอยา่งของมนษุย์ 

 

 หลายปีมาแล้ว ข้าพเจ้าเข้าร่วมประชมุค่ายเอาต์เล็ท (Outlet) ในรัฐออนแทรีโอ ในระหว่างการประชมุเป็นพยาน คริส

เตียนหลายคนยืนขึน้และเป็นพยาน เกือบจะทกุคนเป็นพยานในแบบเดียวกนั หลงัจากฟังแล้ว ข้าพเจ้าคิดว่าพวกเขาน่าจะมาจาก

คริสตจกัรเดียวกนัท่ีอยู่นอกรัฐนัน้ หลงัการประชมุ ข้าพเจ้าถามว่าธรรมิกชนเหลา่นีม้าจากท่ีไหน ข้าพเจ้าไม่แปลกใจเลยท่ีรู้ว่าสิ่งท่ี

ข้าพเจ้าคิดนัน้ถูกต้อง ในความคิดเห็นของข้าพเจ้า ปัญหาคือ มีการเลียนแบบกันเกิดขึน้ คนเหล่านัน้ไม่ใช่ธรรมิกชนท่ีอยู่ฝ่าย

วิญญาณ ซึง่มีลกัษณะบคุคลของตนเอง 

 

 เม่ือมีการเลียนแบบกนั ความไม่สมบรูณ์ก็ถกูลอกแบบออกมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ในช่วงเวลาท่ีข้าพเจ้าเพิ่งจะกลา่วถึง

ไปนัน้ ข้าพเจ้าอยู่ในคริสตจกัรของผู้ประกาศท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลกคนหนึ่ง ผู้ซึ่งทําให้ข้าพเจ้าประทบัใจเม่ือข้าพเจ้าเป็นผู้ เทศนา

หนุ่ม ข้าพเจ้าสงัเกตเห็นว่าเม่ือเขาเดินไปท่ีเวที เขาจะยืดขาข้างหนึ่งออกและลากขานัน้ไว้ด้านหลงั หลงัจากนัน้ไม่นาน ข้าพเจ้า

พบวา่ ในระหวา่งการเทศนาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ทําสิง่เดียวกนันัน้ อนัเป็นการเลียนแบบผู้ประกาศคนนัน้ เม่ือข้าพเจ้าเห็นข้อผิด

ของตนเอง ข้าพเจ้าก็ไมทํ่าเช่นนัน้อีก ธรรมิกชนไมใ่ช่ของเลียนแบบอยา่งแน่นอน บคุคลแตล่ะคนมีสทิธิของตนเอง์  

 

 ควรหรือท่ีจะเทธรรมิกชนลงในแบบพิมพ์เพ่ือให้ออกมาเหมือนกับชิน้ส่วนในโรงงาน การกระทําเช่นนัน้มีข้อดีเพียง

เลก็น้อยเทา่นัน้แตท่ี่แน่ๆ ไมใ่ช่การถวายเกียรติแดพ่ระเจ้าอยา่งแน่นอน 

 

 ผู้ เลีย้งแกะประสบความสําเร็จในการฝึกฝนผู้ ท่ีเช่ือใหม่เม่ือเขาปลกูความรักในความบริสทุธิและพระวจนะของพระเจ้าไว้์

ในใจของเขาเหล่านัน้ ธรรมิกชนคือ ผู้ ท่ีตดัสินใจเพ่ือตนเอง พระเจ้าไม่เคยนําเอาสิทธิพิเศษของการเป็นผู้ ท่ีมีสิทธิเลือกได้ไปจาก์

คนๆ หนึง่ ผู้ เลีย้งแกะจะประสบความสําเร็จได้ก็ตอ่เม่ือธรรมิกชนมีชีวิตบริสทุธิเพราะความต้องการของเขาเอง ์ (ไมใ่ช่ถกูบงัคบั) 

 

 ในการสร้างครอบครัว พอ่แมจ่ะไมป่ระสบความสําเร็จจนกวา่จะสอนลกูๆ ให้เผชิญหน้ากบัปัญหาในชีวิตและแก้ไขปัญหา

เหล่านัน้ด้วยตวัเองได้ พ่อแม่จะประสบความสําเร็จเม่ือลกูๆ สามารถเข้าสู่สงัคมและสร้างบ้านคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จได้

เป็นของตนเอง การทดสอบท่ีแท้จริงจะเกิดขึน้หลงัจากลกูชายหรือลกูสาวออกจากบ้านไป ในทํานองเดียวกนั การทดสอบท่ีแท้จริง

จะเกิดขึน้เม่ือธรรมิกชนออกไปจากท่ีพกัอาศยัในคอกแกะท่ีซึ่งเขาได้รับการเลีย้งดแูละสัง่สอนอย่างอ่อนโยนจากผู้ เลีย้งแกะท่ีมี

ความรัก 
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 แกะควรจะได้รับอนญุาตให้พดูหรือไม่ แกะจะต้องได้รับอนญุาตให้แสดงความรู้สกึของตวัเองจึงจะพฒันาและกลายเป็น

ธรรมิกชนท่ีแข็งแรงได้ ถ้าเขาถูกมัดและครอบปากไว้ เขาจะเป็นผู้ ท่ีอ่อนแอและไม่เติบโตตลอดไป เสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นท่ีได้รับนัน้ไม่ได้เป็นใบอนญุาตในการจบัผิดศิษยาภิบาลและก่อให้เกิดความแตกแยกในฝงูแกะ เสรีภาพในการแสดงความ

คิดเหน็ควรจะมีเพ่ือสร้างและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่งานของพระเจ้าเทา่นัน้ 

 

 ธรรมิกชนเป็นอวยัวะของพระกายของพระคริสต์ เขาควรจะแบง่เบาความกงัวลและภาระหนกัเพ่ืองานของพระเจ้าร่วมกนั 

เขาควรอธิษฐานและคร่ําครวญเพื่อวิญญาณทัง้หลาย เขาควรจะสตัย์ซื่อในการประชมุที่โบสถ์และในการถวายสบิลดและถวา

ทรัพย์ ควรจะยกมือของศิษยาภิบาลขึน้และให้การสนับสนุนท่ีแข็งแกร่งและซ่ือสตัย์ หากเป็นเช่นนัน้แล้ว เขาทําผิดหรือไม่ถ้า

ต้องการท่ีจะแสดงความคิดเหน็ คําตอบคือ ไมเ่ลย ถ้าเหตจุงูใจบริสทุธิและวิญญาณถกูต้อง แกะจะเพียงแตพ่ดูเอเมนแก่เสียงของผู้์

เลีย้งแกะเทา่นัน้ และหนนุนํา้ใจผู้ อ่ืนตามการนําท่ีฉลาดของผู้ รับใช้ของพระเจ้า 
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บทที่ส่ี 
ผ้รับใช้คือใครู  

 

 “แต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนัน้ไม่ ถ้าผ้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่าน ผ้นัน้จะต้องเป็นผ้ปรนนิบติัท่านทัง้หลาย ถ้าู ู ู

ผใ้ดใคร่จะไดเ้ป็นเอกเป็นตน้ ผ้นัน้จะต้องเป็นทาสสมคัรของพวกท่าน อู ู ย่างที่บุตรมนษุย์มิได้มาเพือ่รับการปรนนิบติั แต่ท่านมา

เพือ่จะปรนนิบติัเขา และประทานชีวิตของท่านใหเ้ป็นค่าไถ่คนเป็นอนัมาก” (มทัธิว 20:26-28) 

 

 ผู้ รับใช้คือใคร พระเจ้าของเราทรงให้คําตอบท่ีถกูต้อง พระองค์อธิบายเก่ียวกบัหน้าท่ีของผู้ รับใช้เม่ือยากอบและยอห์นขอ

นัง่ท่ีพระหตัถ์ด้านซ้ายหรือขวาของพระองค์ในแผ่นดินของพระองค์ พระเยซูว่ากล่าวเขาเพราะความปรารถนาทางฝ่ายเนือ้หนงันี ้

และตรัสวา่ถ้าเขาต้องการเป็นใหญ่ในแผน่ดิน เขาจะต้องรับใช้คนทัง้ปวง 

 

 ตามท่ีพระเจ้าตรัส ผู้ รับใช้คือ ผู้ ท่ีปรนนิบติัผู้ อ่ืน ดงันัน้ เขาจะไม่คิดถึงความจําเป็นของตนเองอีกต่อไป แต่คิดถึงความ

จําเป็นของคนอ่ืนๆ เขาจะใช้เวลาและพลงังานเพ่ือช่วยเหลือและหนนุนํา้ใจผู้ อื่น งานหลกัของเขาคือเพื่อรับใช้ธรรมิกชนและรับใช้ค

อ่ืนๆ 

 

 คําขอของสาวกทัง้สองคนเกิดขึน้เพราะแรงจงูใจท่ีผิด ความทะเยอทะยานในทางท่ีผิดซึง่ต้องการเป็นเลิศและเป็นใหญ่ใน

แผ่นดิน ความทะเยอทะยานนัน้ไม่ผิด แต่จะต้องเป็นความทะเยอทะยานท่ีบริสทุธิซึ่งจะยกพระคริสต์ขึน้ ไม่ใช่ตวัเอง ทําไมผู้ รับใช้์

หลายคนจงึท้อถอยและล้มเลกิไป ไมใ่ช่เพราะความเข้าใจผิดเก่ียวกบัการรับใช้หรอกหรือ ถ้าผู้ รับใช้มีความเข้าใจเก่ียวกบังานท่ีเขา

ได้รับการเรียกให้มาทําอย่างถูกต้องแล้ว เขาจะท้อถอยน้อยมาก เขาจะเข้าใจว่าอะไรคือการประสบความสําเร็จและจะไม่

ตัง้เป้าหมายท่ีไมส่มจริงขึน้ 

 

 เขาได้รับการทรงเรียกให้เป็นผู้ รับใช้ธรรมิกชน คริสตจกัรไม่ได้มีอยู่เพ่ือรับใช้เขา แต่เขาจะต้องรับใช้คริสตจกัร เขาเป็น

ผู้ รับใช้ของพระเจ้าเพ่ือให้อาหาร เสริมความแข็งแกร่ง และบํารุงพระกายของพระคริสต์ บางคนอาจรู้สึกว่าคริสตจกัรมีอยู่เพ่ือรับ

ใช้ศิษยาภิบาล แตค่วามคิดเช่นนัน้ผิด อคัรทตูเปาโลกล่าวว่า ผู้ รับใช้นัน้ทรงประทานให้แก่คริสตจกัรเพ่ือทําหน้าท่ีสามประการคือ 

1).ให้สทิธิชนเป็นคนดีรอบคอบ 2) ปฏิบติัการงาน และ 3) บํารุงให้พระกายของพระคริสต์จําเริญขึน้ (เอเฟซสั 4:12) สวสัดิภาพของ

ธรรมิกชนเป็นสิ่งสําคญัท่ีสดุในใจของผู้ รับใช้ท่ีแท้จริง เขาจะอทุิศตนอย่างเต็มท่ีในการดแูลฝงูแกะและเฝ้าคอกแกะ การรับใช้นีมี้

หน้าท่ีมากมายและใช้เวลามาก เป็นงาน 24 ชัว่โมงต่อวนั เจ็ดวนัต่อสปัดาห์ ผู้ รับใช้พระเจ้าอาจพยายามเก็บหนึ่งวนัไว้เพ่ือตวัเอง

และครอบครัว แต่ก็ยากท่ีจะทําได้ ในเวลากลางดึกหรือเช้าตรู่ อาจมีคนโทรมาให้เขาไปห้องฉกุเฉินเพ่ืออธิษฐานให้และรับใช้ผู้ อ่ืน 

หลายคืนเม่ือหมดแรงเพราะความเหน็ดเหน่ือย เขาต้องนัง่อยู่ข้างเตียงของธรรมิกชนท่ีเจ็บป่วยและกําลงัจะตาย เขาไม่ได้นึกถึง

ตวัเองหรือความจําเป็นของตวัเอง แตคิ่ดถงึความจําเป็นของผู้ อ่ืน 

 

 พระเยซอูธิบายเก่ียวกบัการรับใช้ด้วยความรักท่ีเสียสละนีโ้ดยอ้างถึงตวัพระองค์เอง “เราเป็นผเ้ลีย้งทีดี่ ผเ้ลีย้งทีดี่นัน้ย่อมู ู

สละชีวิตของตนเพือ่ฝงแกะู ”(ยอห์น 10:11) “...และชีวิตของเรา เราสละเพือ่แกะ” (ยอห์น 10:15) 

 

 ตอนนีส้มควรท่ีจะถามใจเราด้วยคําถามนี ้แกะสละชีวิตของตนเพ่ือผู้ เลีย้งแกะหรือผู้ เลีย้งแกะสละชีวิตของตนเพ่ือแกะ 

คําตอบท่ีถกูต้องมีเพียงคําตอบเดียว เม่ือแกะเรียนรู้ท่ีจะรัก เคารพ และติดตามผู้ เลีย้งแกะ เขาจะพร้อมท่ีจะสละชีวิตของตนเพ่ือผู้

เลีย้งแกะอยา่งไมต้่องสงสยั แตน่ัน่ไมใ่ช่ระเบียบของพระเจ้า ระเบียบของพระเจ้าคือ ผู้ เลีย้งแกะจะสละชีวิตของตนเพ่ือแกะ 
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 ชีวิตของเขาทัง้ชีวิตเป็นการเสียสละเพ่ือแกะ ทัง้เวลา พรสวรรค์ความแข็งแกร่งและความสามารถของเขาจะอทุิศเพ่ือให้

บรรลเุป้าหมายหนึง่ นัน่คือ การมีคริสตจกัรท่ีเข้มแข็ง แข็งแรง อยูฝ่่ายวิญญาณ และมีชยัชนะ 

 

 งานของผู้ รับใช้มีหน้าท่ีมากมายและเป็นหน้าท่ีท่ีซบัซ้อนเป็นอยา่งมาก เขาต้องเป็นเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจ สถาปนิกและผู้

วางแผนงานต่างๆ อย่างไรก็ตาม ก่อนอ่ืน เขาได้รับการเรียกให้เป็นผู้ รับใช้แก่ชายและหญิงทัง้หลาย งานหลกัของเขาคือการช่วย

วิญญาณให้รอด เขาไม่ได้รับการเรียกให้มาสร้างคริสตจักรทัง้หลาย ไม่มีข้อพระคมัภีร์ข้อใดสัง่ให้ผู้ รับใช้สร้างอาคารคริสตจักร

ขนาดใหญ่ เขาไม่ได้รับการเรียกให้มาหาเงิน หรือเรียกให้กําหนดโครงการขยายต่อเติมคริสตจกัรท่ีย่ิงใหญ่และติดจํานองไปจนถึง

คนรุ่นต่อไป การเรียกของเขานัน้เรียบง่ายและอธิบายไว้ชดัเจน เขาได้รับการทรงเรียกให้เป็นคนรับใช้ ตําแหน่งผู้ รับใช้เป็นความ

รับผิดชอบอยา่งหนึง่มากกวา่ท่ีจะเป็นสทิธิพิเศษ 

 

 วิธีของพระเจ้าคือ วิธีการรับใช้ผ่านทางผู้ รับใช้ท่ีพระองค์ทรงรียก ไม่ใช่ด้วยอาคารคริสตจักรท่ีใหญ่ขึน้และดีขึน้ หรือมี

กิจกรรมมากขึน้และดีขึน้เพ่ือให้เกิดการฟืน้ฟใูนเวลาสดุท้ายของยคุนี ้แตด้่วยผู้ รับใช้ ชายและหญิงท่ีจะอทุิศตนเอง และหากจําเป็น

แล้ว เป็นผู้ ท่ีจะยอมตายเพ่ือให้คนอ่ืนได้มีชีวิตอยู ่

 

 คริสตจกัรไมส่ามารถไปได้ไกลหรือสงูกวา่จดุท่ีผู้ รับใช้ท่ีสตัย์ซ่ือไปถงึได้ 

 

 นอกจากพระเยซูแล้ว เพ่ือนท่ีดีท่ีสดุของธรรมิกชนคือ ผู้ รับใช้ เขาเป็นท่ีปรึกษาซึ่งจะรับฟังและเข้าใจ เขาเป็นผู้ นําท่ีจะไป

ก่อนฝงูแกะ นําแกะไปในทางแห่งความชอบธรรมและความบริสทุธ์ิ เขาไม่เพียงแต่สอน ตกัเตือนและชีนํ้าอย่างสตัย์ซ่ือเท่านัน้ แต่

ยงัแสดงให้เห็นอีกว่าการเป็นคริสเตียนเป็นอย่างไร ในการท่ีจะเป็นธรรมิกชนท่ีมีชยัชนะยืนอยู่อย่างมัน่คงเพ่ือความจริงและความ

บริสทุธ์ิ 

 

แกะจําเป็นต้องพดูหรือไม่เม่ือมีผู้ เลีย้งแกะท่ีแท้จริง ทําไมจึงจะต้องการพดู แล้วถ้าแกะพดู แกะจะพดูอะไร พระเจ้าทรง

ประทานผู้ เลีย้งแกะให้แกะเพ่ือดแูลวิญญาณของเขา และนําเขาออกจากโลกไปสู่สง่าราศี พระเจ้าของเราสอนว่า ผู้ เลีย้งแกะพดู 

และแกะรู้จกัเสียงของเขาและติดตามเขาไป 
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บทที่ห้า 
พระกายของพระคริสต์ 

 

 “พระเจ้าไดท้รงปราบส่ิงสารพดัลงไว้ใตพ้ระบาทของพระคริสต์ และไดท้รงตัง้พระองค์ไว้เป็นประมขุเหนือส่ิงสารพดัแห่ง

คริสตจกัร ซ่ึงเป็นพระกายของพระองค์ คือซ่ึงเต็มบริบรณ์ดว้ยพระองค์ ผท้รงอย่เต็มทกุอย่างทกุแห่งหนู ู ู ” (เอเฟซสั 1:22-23) 

 

 พระเยซูตรัสแก่เหล่าสาวกว่า จําเป็นท่ีพระองค์ต้องจากพวกเขาไป เพราะถ้าพระองค์ไม่จากไป องค์พระผู้ช่วยก็จะไม่

เสด็จมา (ยอห์น 16:7) พระเยซูตรัสเช่นนัน้หมายความว่าอย่างไร พระวิญญาณบริสทุธิทรงอยู่เม่ือพระองค์ตรัสคําเหลา่นัน้ ยอห์น์

ผู้ให้บพัติศมาประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสทุธิตัง้แตเ่กิด พระบิดาของพระเยซเูองก็คือพระวิญญาณบริสุ์ ทธิ ์ (มทัธิว 1:20) 

 

 ในวนัเพ็นเทคอสต์ พระเจ้าทรงกระทําสิ่งใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน คริสตจกัรเกิดขึน้เป็นระบบท่ีมีชีวิต เป็นร่างกายท่ีมีพระ

เยซูคริสต์อยู่ ดงันัน้ คริสตจกัรจึงเกิดขึน้เป็นพระกายของพระคริสต์บนโลกนี ้ก่อนท่ีพระองค์จะเสด็จขึน้สู่สวรรค์ พระเยซูทรงอยู่ใน

โลกนีใ้นร่างกายท่ีปฏิสนธิในครรภ์ของหญิงพรหมจารี ตัง้แต่วนัเพ็นเทคอสต์เป็นต้นมา พระเยซูอยู่ในโลกนีใ้นพระกายท่ีเกิดขึน้ใน

ห้องชัน้บน คริสตจกัรได้กลายเป็นพระบาท พระหตัถ์และพระสรุเสียงของพระองค์ในโลกนี ้ดงันัน้ เราจึงเข้าใจได้ว่าทําไมพระเยซู

ต้องจากไปก่อนท่ีองค์พระผู้ช่วยจะเสด็จมา ข้อลํา้ลกึที่ได้ซอ่นไว้เป็นเวลาหลายยคุไมเ่ป็นข้อลํา้ลกึอีกตอ่ไป พระวิญญาณบริสทุธิไ์

ให้พระองค์เองมีตําแหน่งใหม่ ซึง่คือ พระคริสต์ในคริสตจกัร ความหวงัแห่งศกัดิศรี ์ “พระเจ้าทรงชอบพระทยัที่จะสําแดงให้ธรรมิก

ชนเหล่านัน้ร้ว่า ในหม่คนต่างชาติู ู นัน้อะไรเป็นความมัง่คัง่แห่งข้อล้ําลึกนี ้คือทีพ่ระคริสต์ทรงสถิตในท่านอนัเป็นทีห่วงัแห่งศกัดิศรี์ ” 

(โคโลสี 1:27) 

 

 ด้วยข้อเท็จจริงนี ้อาจกล่าวความจริงท่ีสําคญัอีกประการหนึ่งได้ว่า คริสตจกัรมีคริสตจกัรเดียว พระกายมีพระกายเดียว 

(เอเฟซสั 4:4) พระเจ้าเป็นหนึ่งเดียว ไม่ได้มีหลายองค์ เรามีพระเจ้าเดียว (เอเฟซสั 4:4) พระกายของพระคริสต์ไม่เคยมีสองพระ

กาย ไมมี่กายของแกะ และอีกกายหนึง่ของผู้ เลีย้งแกะ “เราทัง้หลายไดร้บับพัติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกนั

...” (1โครินธ์ 12:13) เราทกุคนได้อยู่ในพระกายด้วยประสบการณ์ในการรับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิเหมือนกนั เราทกุ์

คนเป็นอวยัวะแก่กนัและกนั เราซึ่งเป็นอวยัวะของพระกายของพระคริสต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ รับใช้หรือสมาชิก เป็นผู้ รับพระวิญญาณ

บริสุทธิเดียวกัน และมีชีวิตเดียวกัน แม้ว่าผู้ ท่ีเช่ือทุกคนจะเป็นอวัยวะของร่างกายหนึ่์ งเดียวกัน แต่สมาชิกทุกคนไม่ได้มีหน้าท่ี

เหมือนกนั ทกุคนไม่ได้รับการเรียกให้ทําหน้าท่ีเดียวกนั หรือมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเหมือนกนั ร่างกายจะแข็งแรง เข้มแข็ง และ

เกิดผลได้เม่ือสมาชิกแต่ละคนทําหน้าท่ีตามท่ีพระเจ้าทรงตัง้ไว้ ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถเป็นผู้ นํา ผู้ วางแผนงานต่างๆ หรือผู้ดูแล

โรงเรียนสอนพระคัมภีร์วันอาทิตย์ได้ ถึงอย่างนัน้ พระเจ้าได้ให้ทุกคนอยู่ในพระกายตามความสามารถ พรสวรรค์ และ

ประสิทธิภาพของตนเอง เม่ือทกุคนพอใจท่ีท่ีพระเจ้าทรงตัง้เราไว้และอทุิศตนในการทํางานท่ีได้รับมา ก็จะเกิดความสามคัคีและ

กลมกลืนในกายนัน้ เม่ือเป็นเช่นนัน้แล้ว กายจะเติบโตและขยายออกไปอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่มีความเครียดและแรงกดดนั 

ควรจะจดจําไว้ว่า คริสเตียนสามารถทํางานท่ีพระเจ้าได้เรียกเขาให้ทําได้อย่างเป็นผลสําเร็จเสมอ ถ้าพระเจ้าได้เรียกเขาให้เป็นคน

ต้อนรับ เขาก็จะทํางานนัน้ได้ดี พระเจ้าจะไม่ทรงเรียกคนๆ หนึ่งมาเพ่ือทํางานท่ีเขาไม่สามารถทําได้ ความแข็งแกร่ง อํานาจ 

พระคณุและความรู้ท่ีจําเป็นตอ่หน้าท่ีภายในพระกายจะเกิดขึน้ในทางท่ีถกูต้องพร้อมกบัการเรียกของพระเจ้า 

 ปัญหาจะเกิดขึน้เม่ือคนๆ หนึง่ต้องการดํารงตําแหน่งท่ีพระเจ้าไมไ่ด้ทรงเรียกเขาให้ทํา เม่ือเป็นเช่นนัน้ จะจบลงด้วยความ

ล้มเหลวท่ีน่าเศร้าอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ เม่ืออวยัวะของพระกายพยายามท่ีจะดําเนินตามการเรียกท่ีไม่ได้อยู่ในนํา้พระทยัของพระเจ้า

เขาจะอึดอัด ท้อถอยและล้มเหลว เราสามารถทําตามนํา้พระทยัของพระเจ้าได้และทําให้สําเร็จได้ พระเจ้าไมเ่คยให้บตุรขอ

พระองค์อยูใ่นตําแหน่งท่ีจะท้อถอยและพา่ยแพ้ 
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 สิ่งสําคญัท่ีต้องจําไว้เสมอคือให้พงึพอใจไม่ว่าพระเจ้าจะทรงวางเราไว้ท่ีไหน และทํางานท่ีพระเจ้าทรงมอบหมายให้ท่าน

ด้วยความยินดีและกระตือรือร้น ความสขุและความสําเร็จจะเป็นผลลพัธ์ท่ีได้เสมอ เม่ือธรรมิกชนคนหนึ่งพยายามทําหน้าท่ีซึ่งไม่

อยู่ในนํา้พระทยัของพระเจ้า กายทัง้หมดก็จะทนทกุข์ สทิธิชนไมค่วรปลอ่ยให้ตนเองกระทําสิง่ตา่งๆ เพราะความอิจฉาหรือควา

ทะเยอทะยานทางเนือ้หนงั ดิโอเตรเฟสรักความเป็นใหญ่และก่อให้เกิดการแตกแยก (3ยอห์น 9) สถานการณ์เช่นนีท่ี้อยู่ภายใน

ร่างกายเป็นมะเร็งท่ีจะต้องเอาออก ถ้าจําเป็นก็ต้องผา่ตดัออกอยา่งเจบ็ปวด 

 

 ทัง้ผู้ รับใช้และสมาชิกเป็นอวยัวะของพระกายเดียวกนั ทัง้ผู้ รับใช้และสมาชิกเป็นผู้ รับและได้รับการนําจากพระวิญญาณ

เดียวกนั อยา่งไรก็ตาม ผู้ รับใช้และสมาชิกไมไ่ด้รับการเรียกให้ทํางานเดียวกนั พระเจ้าทรงเรียกคนหนึ่งให้นํา อีกคนหนึ่งให้ตาม คน

หนึง่ให้พดู อีกคนหนึง่ให้ฟังเสียงของผู้ เลีย้งแกะ 

 

 แกะได้รับอนญุาตให้พดูหรือไม ่แน่นอน แต่เฉพาะในท่ีในร่างกายซึง่พระเจ้าได้วางเขาไว้เท่านัน้ เขากลา่วในฐานะอวยัวะ

ของพระกาย ในฐานะแกะในฝงู แต่ไม่ใช่ในฐานะผู้ เลีย้งแกะท่ีนําฝงูแกะ เม่ือศิษยาภิบาลเป็นผู้ เลีย้งแกะท่ีดี และสมาชิกแต่ละคน

เป็นธรรมิกชนท่ีดี ทําหน้าท่ีในฐานะอวยัวะแก่กนัและกนั ร่างกายก็จะแข็งแรงและเติบโตขึน้เร่ือยๆ (เอเฟซสั 4:16) 
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บทที่หก 
การจัดการคริสตจักร 

 

 “และพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักร คือหน่ึงอัครทต สองผ้เผยพระวจนะ สามครู ู ูบาอาจารย์ แล้ว

ต่อจากนัน้ก็มีผก้ระทําการอนัเป็นอิทธิฤทธิ ผร้กัษาโรค ผอ้ปุการะ ผค้รอบครอง และผร้้ภาษาแปลกู ู ู ู ู ู์ ” (1โครินธ์ 12:28) 

 

 บางคนประกาศว่า เขาไม่คิดว่าควรจะมีการจดัการในคริสตจกัร แต่ควรจะมีการจดัการในท่ีอ่ืนๆ อย่างแน่นอน บ้านของ

เขาจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีระเบียบท่ีแน่นอน การจราจรในเมืองของเราจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีกฎหมายจราจร ถ้าไม่มีการจดัการท่ี

เหมาะสม ทุกอย่างก็จะสบัสนวุ่นวาย แต่พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งความสนัสนวุ่นวาย “เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งการ

วุ่นวาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสนัติสขุ ตามทีป่ฏิบติักนัอย่ในคริสตจกัรแห่งธรรมิกชนู ” (1โครินธ์ 14:33) 

 

 ผู้ ท่ีขบัรถลงคใูนระหวา่งท่ีมีพายหุิมะคิดวา่ควรจะมีการจดัการอย่างแน่นอนเม่ือมีเจ้าหน้าท่ีมาช่วยเหลือ ผู้ชายส่ีคนดนัรถ

ขึน้มาจากกองหิมะง่ายกว่าท่ีคนๆ เดียวจะทําได้เพียงลําพงั การจดัการก็เป็นอย่างนัน้เอง เป็นวิธีท่ีจะก่อเกิดให้ผลตามท่ีต้องการ 

คริสตจกัรได้รับมอบหมายให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนษุย์ทัง้ปวง เม่ือรวมกําลงัอย่างมีระเบียบแล้ว เราสามารถทําได้มากกว่าท่ี

ทกุคนพยายามทําตามวิธีของตนเอง 

 

 ทกุสิง่ท่ีพระเจ้าทรงกระทํามีระเบียบ พระองค์ทรงทําการตามบทบญัญัติท่ีแน่นอน พระองค์ทรงมีแผนการสําหรับจกัรวาล

ทัง้หมด รวมทัง้คริสตจกัรด้วย 

 

 เราเหน็ระเบียบท่ีสมบรูณ์และความกลมกลืนในร่างกายของเราเอง เม่ืออวยัวะหนึ่งในร่างกายทํางานไม่ถกูต้อง บคุคลจะ

เจ็บป่วย เม่ือบคุคลสบายดี อวยัวะทกุสว่นก็อยูใ่นท่ีเหมาะสมและทํางานอยา่งถกูต้อง คริสตจกัรควรจะมีระเบียบเช่นนี ้

 

 คริสตจกัรเป็นระบบท่ีมีชีวิต เป็นกายทางฝ่ายวิญญาณท่ีพระวิญญาณของพระคริสต์สถิตอยู่ ไม่ใช่องค์กรแต่เป็นระบบ

ชีวิต แต่ในระบบชีวิตนัน้ จะต้องมีการจดัการอย่างถกูต้อง ความจริงท่ีสําคญัคือ การจดัการอยู่ภายในร่างกาย ไม่ใช่ภายนอก ถ้า

เราคิดว่าการจัดการควรจะอยู่นอกร่างกาย เราก็จะมีคณะปกครองท่ีควบคมุคริสตจักรจากภายนอก อนัจะทําให้การจัดการจะ

กลายเป็นเพียงองค์การหนึ่งเท่านัน้เอง แต่พระเจ้าทรงให้มีการปกครองภายในคริสตจกัร (1โครินธ์ 12:28) การจดัการไม่ใช่แค่

องค์การหรือสํานกังานท่ีออกคําสัง่กบัร่างกาย พระคริสต์ทรงอยู่ภายในกายนัน้และปกครองจากภายใน พระองค์ได้ทรงวางหน้าท่ี

และตําแหน่งการปกครองทัง้หมดไว้ภายในกายนัน้ 

 

 ข้าพเจ้าขอยํา้วา่ หลกัการนีมี้ความสําคญัและสมาชิกทกุคนในคริสตจกัรควรจะทําความเข้าใจในเร่ืองนี ้

 

 สมาชิกของคริสตจกัรทกุคนจะต้องมีศิษยาภิบาลท่ีพระเจ้าทรงตัง้ไว้ ผู้ เลีย้งแกะท่ีดแูลสวสัดิภาพทางฝ่ายวิญญาณของ

เขา ในทางกลบักนั ศิษยาภิบาลทกุคนจะต้องมีศิษยาภิบาล ซึ่งเป็นผู้ นําท่ีพระเจ้าทรงตัง้ไว้ให้ปกครองเขา เราเห็นความจําเป็นท่ี

จะต้องมีโครงสร้างคริสตจกัรของเราในระดบัภาคและระหวา่งประเทศ 

 

 พระเจ้าตัง้สมาชิกทกุคนไว้ในร่างกายตามชอบพระทยัของพระองค์ (1โครินธ์ 12:18) ความกลมกลืนเกิดขึน้เม่ือสมาชิก

ทกุคนทําหน้าท่ีตามท่ีได้รับ เขาจะทําหน้าท่ีของตนได้ดีท่ีสดุในตําแหน่งท่ีพระเจ้าทรงเรียกเขา และสนบัสนนุผู้ ท่ีพระเจ้าทรงตัง้ไว้
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เพ่ือปกครองเขา เม่ือเป็นเช่นนัน้ จะไม่มีการแก่งแย่งกนัในร่างกาย (1โครินธ์ 12:25) ทกุคน ทัง้ผู้ เลีย้งแกะและแกะ จะสามารถ

แสดงความคิดเหน็ของตนเองได้ แตจ่ะต้องทําเพ่ือสวสัดิภาพของร่างกายทัง้หมดเสมอ 

 

 ข้าพเจ้าเคยได้ยินคนพดูว่า เขาไม่ต้องการให้มีคณะกรรมการในคริสตจกัร ตวัของข้าพเจ้าเองจะไม่เป็นศิษยาภิบาลของ

คริสตจกัรท่ีไมมี่คณะกรรมการคริสตจกัร ถงึกระนัน้ คณะกรรมการจะต้องทํางานภายใต้การนําของศิษยาภิบาล ถ้ากลบักนั ปัญหา

ก็จะเกิดขึน้ คณะกรรมการต้องอยู่ภายใต้การปกครองของศิษยาภิบาลเสมอ ไม่ใช่ในทางกลบักนั ระเบียบของพระเจ้าทําให้เกิด

ความแข็งแกร่งและความกลมกลืนเสมอ 

 

 อคัรทตูเปาโลแสดงให้เห็นความสําคญัของการท่ีอวยัวะทกุสว่นทํางานได้อย่างเหมาะสม และเม่ือทํางานอย่างเหมาะสม

แล้ว ร่างกายก็จะเติบโตขึน้ (เอเฟซสั 4:16) เม่ือคริสตจกัรมีระเบียบและการปกครองตามท่ีพระเจ้าทรงวางแผนไว้ ก็จะมีการฟืน้ฟู

และการเติบโต 

 

 ตวัข้าพเจ้าเองสงสยัผู้ เทศนาและสมาชิกอิสระทกุคน ข้าพเจ้ารู้สกึกลวัวิญญาณอิสระทัง้หลาย เราทกุคนต้องมีกนัและกนั 

และต้องได้รับการนําทางจากพระเจ้าร่วมกนัด้วย 

 

 ข้าพเจ้าคิดว่าควรจะมีการจดัการหรือไม่ ข้าพเจ้าเช่ืออย่างแน่นอน เพราะการจดัการเป็นของพระเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้

ยกตวัอยา่งห้าข้อวา่ทําไมจงึทราบวา่การจดัการเป็นของพระเจ้า ดงันี ้

1. พระคมัภีร์กลา่ววา่ พระเจ้าตัง้ให้มีผู้ปกครองขึน้ในร่างกาย (1โครินธ์ 12:28) 

2. พระเจ้าไมไ่ด้เป็นพระเจ้าแหง่การวุน่วาย แตพ่ระเจ้าแหง่ระเบียบ 

3. วิญญาณอิสระคือวิญญาณท่ีไมเ่ช่ือฟัง 

4. ธรรมชาติทัง้ปวงเป็นพยานวา่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแหง่การจดัการและระเบียบ 

5. ถ้าไมมี่การจดัการ ชีวิตจะไมส่ามารถดําเนินตอ่ไปได้ 

 

ข้าพเจ้าคิดว่าควรจะมีการจดัการเพราะการจดัการนํามาซึ่งความกลมกลืน สนัติสขุ ความแข็งแกร่งและการฟืน้ฟู การ

จดัการทําให้เราสามคัคีกนัทํางานท่ีย่ิงใหญ่ท่ีพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้ทํา นัน่คือ การประกาศข่าวประเสริฐแก่โลกท่ีหลงหายนี ้
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บทที่เจด็ 
คอกแกะ 

 

 “แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และเราร้จกัแกะเหล่านัน้ และแกะนัน้ตามเราู ” (ยอห์น10:27) 

 

 ในพระกิตติคณุยอห์นบทท่ีสิบ พระเยซูกล่าวถึงคริสตจกัรไว้อย่างสวยงาม พระองค์เปรียบธรรมิกชนเป็นแกะท่ีได้พกัอยู่

ในคอกแกะอย่างปลอดภยัในแต่ละคืน และทกุเช้าผู้ เลีย้งแกะจะนําแกะออกมาท่ีทุ่งหญ้า ในบทเรียนท่ีลํา้คา่นี ้พระเจ้าของเราเรีย

พระองค์เองวา่เป็นผู้ เลีย้งท่ีดี และตรัสวา่พระองค์เป็นผู้ เลีย้งท่ีดีเพราะพระองค์ให้ชีวิตของพระองค์แก่ฝงูแกะ 

 

 ท่ีประชุมของคริสตจกัรแต่ละแห่งเป็นคอกแกะ ศิษยาภิบาลแต่ละคนเป็นผู้ เลีย้งแกะท่ีทํางานภายใต้การนําของพระผู้

เลีย้งผู้ ย่ิงใหญ่หรือผู้ เลีย้งแกะท่ีดี (1เปโตร 5:4) ผู้ ท่ีเช่ือท่ีบงัเกิดใหม่แต่ละคนเป็นแกะหรือลกูแกะในฝงู คณุสมบติัสําคญัในการเป็น

ผู้ เลีย้งแกะคือ เตม็ใจท่ีจะตายเพ่ือฝงูแกะ สว่นคณุสมบติัในการเป็นแกะคือ รู้จกัเสียงของผู้ เลีย้งแกะ และตามผู้ เลีย้งแกะไป 

 

 คอกแกะล้อมเป็นรัว้ไว้ด้วยกําแพงหินหรือพุ่มไม้หนา ไม่ว่าจะทําจากอะไร รัว้นัน้ออกแบบและสร้างขึน้มาเพ่ือให้ความ

ปลอดภยั แกะไม่สามารถเตร็ดเตร่ไปข้างนอกและสตัว์กินเนือ้ไม่สามารถเข้ามาข้างในเพ่ือทําลายได้ ฝงูแกะหลายฝงูมกัจะพกัอยู่

ในคอกเดียวกนัในเวลากลางคืน ผู้ เลีย้งแกะคนหนึ่งจะเฝ้าฝงูแกะทัง้หมดในเวลากลางคืน และในเวลาเช้า ผู้ เลีย้งแกะจะมาและ

เรียกแกะของตนท่ีประต ูแกะในฝงูของเขาจะรู้จกัเสียงของเขาและว่ิงมาหาเขา แกะจะเดินผ่านใต้ไม้ของผู้ เลีย้งในขณะท่ีเขานบั

จํานวนแกะ หลงัจากแกะทัง้หมดตอบเสียงเรียกของเขาแล้ว เขาจะนําฝงูแกะไปยงัทุง่หญ้า 

 

 เราจะต้องเข้าใจว่าผู้ เลีย้งแกะนําแกะไปยงัทุ่งหญ้าและแกะก็ตามไป ถ้าผู้ เลีย้งแกะพยายามไล่ฝงูแกะ แกะก็จะกระจดั

กระจายไป แกะท่ีถกูไล่จะกระโดดข้ามช่องทกุช่องในรัว้ นอกจากนี ้ยงัต้องเข้าใจความจริงอีกประการหนึ่งว่า แกะไม่ได้เลือกทุ่ง

หญ้า ผู้ เลีย้งแกะเป็นผู้ตดัสนิใจวา่แกะจะได้กินอาหารท่ีไหน 

 

 ผู้ เลีย้งแกะจะต้องเอาใจใสแ่ละดแูลความปลอดภยัของแกะ แกะจะปลอดภยัและแข็งแรงเม่ืออยู่ใกล้กบัผู้ เลีย้งแกะ แกะ

จะถกูทําร้ายและทําลายเม่ือเตร็ดเตร่ไป แกะจะอยูใ่นอนัตรายมากย่ิงขึน้เม่ืออยูห่า่งจนไม่ได้ยินเสียงของผู้ เลีย้งแกะ ควรจะจดจําไว้

เสมอวา่ ผู้ เลีย้งแกะเป็นผู้พดู ไมใ่ช่แกะ แกะจะต้องฟังและตาม 

 

 ก่อนท่ีแกะจะตามได้ แกะจะต้องรู้จักเสียงของผู้ เลีย้งแกะ หลายปีมาแล้ว ข้าพเจ้าได้อ่านเร่ืองราวซึ่งผู้ รับใช้คนหนึ่งท่ี

เดินทางไปเอเชียได้เล่าไว้ เขาเห็นผู้ เลีย้งแกะท่ีเฝ้าดูฝูงแกะอยู่ เขาฟังเวลาผู้ เลีย้งแกะเรียกแกะของเขา และเฝ้าดูเวลาแกะ

ตอบสนองตอ่เสียงนัน้ เขาเข้าไปหาผู้ เลีย้งแกะและถามว่าจะสามารถเรียกแกะได้อย่างไร ผู้ เลีย้งแกะพยายามบอกเขาว่า พยายาม

ไปก็ไมเ่กิดประโยชน์ เพราะฝงูแกะไมรู้่จกัเสียงของเขาและจะไม่ตอบสนอง แต่ผู้ รับใช้ยืนกรานว่าต้องการลองด ูผู้ เลีย้งแกะรู้ว่าไม่มี

ประโยชน์เลย แต่หลงัจากถกูเกลีย้กลอ่ม จึงตกลงท่ีจะเปล่ียนเสือ้ผ้ากบัผู้ รับใช้คนนัน้ ผู้ เลีย้งแกะบอกกบัเขาซึง่เป็นชาวต่างชาติว่า

จะต้องพดูอะไรบ้าง และพยายามช่วยสอนเขาออกเสียงหนกัเบาในแต่ละคํา ผู้ รับใช้เดินเข้าไปหาฝงูแกะและเรียกแกะ แต่ฝงูแกะ

ยงัคงกินอาหารต่อไป ไม่มีแกะตวัไหนตอบสนองเลย หลงัจากพยายามอยู่หลายครัง้ เขาจึงเลิกพยายาม ผู้ เลีย้งแกะพดูกบัฝงูแกะ 

และแกะก็เงยหน้าขึน้และวิ่งมาหาเขาแม้วา่จะใสเ่สือ้ผ้าท่ีแปลกไป ฝงูแกะรู้จกัเสียงของเขา แตไ่มรู้่จกัเสียงของคนแปลกหน้า 
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 ใจของผู้ เลีย้งแกะเป็นสิ่งสําคญัในการเป็นศิษยาภิบาลท่ีประสบผลสําเร็จ ถ้าแกะจะไว้วางใจ รัก เคารพ และตามเขา เขา

จะต้องพิสจูน์ว่า เขาเป็นผู้ เลีย้งแกะท่ีพระเจ้าทรงเรียก โดยจะต้องดแูลฝงูแกะด้วยความรักและความอ่อนโยน ความเคารพและ

อํานาจท่ีเป็นของศิษยาภิบาลจะต้องได้มาอย่างสมควร ไม่ใช่เรียกร้องเอามา ถ้าเขารักธรรมิกชน ธรรมิกชนก็จะรักเขาตอบ ถ้าเขา

แสดงความเคารพต่อพวกเขา พวกเขาจะให้เกียรติเขาด้วยความเคารพ ถ้าเขาทําให้ธรรมิกชนไว้วางใจ พวกเขาก็จะเช่ือฟัง 

ความสมัพนัธ์นีเ้ป็นความสมัพนัธ์ท่ีใช้เวลา ศิษยาภิบาลจะต้องอดทน 

 

 ข้าพเจ้าเองใช้เวลาถึงสามปีกว่าจะเป็นศิษยาภิบาลได้ เม่ือเจ้าอธิการภาคแต่งตัง้คนๆ หนึ่งให้ดํารงตําแหน่งศิษยาภิบาล 

เขาก็เป็นศิษยาภิบาลของท่ีประชมุนัน้อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ดี เขาจะไม่เป็นผู้ เลีย้งแกะท่ีแท้จริงจนกว่าจะได้รับการยอมรับ

เตม็ท่ี และฝงูแกะจําเสียงของเขาได้อยา่งแท้จริง ทัง้นี ้จะต้องใช้เวลา คริสตจกัรหลายแหง่ถกูทําลายลงเพราะผู้ รับใช้ใหม่ท่ีใจร้อน ผู้

ซึง่พยายามเปล่ียนแปลงสิง่ตา่งๆ อยา่งรวดเร็วอนัทําให้สมาชิกขุ่นเคือง ถ้าเขาจะรอจนกวา่จะเป็นผู้ ท่ีควบคมุและทกุคนรู้ว่าเขาเป็น

ผู้ นําภายใต้พระเจ้า เขาจะสามารถรักษาคริสตจกัรไว้เป็นหนึ่งเดียวและแข็งแกร่งได้ ในเวลานัน้ เขาจะสามารถกําหนดระเบียบ

ตา่งๆ และปฏิบติัตามระเบียบนัน้ได้ แตเ่ขาจะไมมี่ทางทําเช่นนัน้ได้เม่ือเขาเป็นศิษยาภิบาลท่ีเพิ่งได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่

 

 ธรรมิกชนทกุคนต้องเป็นสมาชิกของท่ีประชุมท้องถ่ินและมีคริสตจกัรประจํา แกะทกุตวัควรจะรู้ว่าตนเองเป็นของคอก

ไหน ผู้ ท่ีเช่ือทกุคนควรจะมีศิษยาภิบาล และแกะทกุตวัควรจะมีผู้ เลีย้งแกะ การท่ีจะแยกออกและลอ่งลอยไปเป็นสิ่งอนัตราย มีศตัรู

มากมายท่ีจะปล้นและทําลายฝงูแกะ ขโมย ผู้ ท่ีปล้นและคนรับจ้างจะทําให้ฝงูแกะกระจดักระจายไป และทิง้แกะไว้ให้บาดเจ็บและ

เลือดออก คริสเตียนทกุคนจะต้องเข้าประชมุอยา่งสตัย์ซ่ือและอยูภ่ายใต้การเอาใจใสด่แูลของศิษยาภิบาลผู้ซึง่มีใจของผู้ เลีย้งแกะ 

 

 หลงัจากรับการเรียกให้เป็นศิษยาภิบาลของท่ีประชุมคริสตจกัรท่ีข้าพเจ้าเคยเป็นศิษยาภิบาลอยู่ก่อนหน้านัน้ ข้าพเจ้า

มองหาสมาชิกเก่าๆ เม่ือสอบถามไปมา จึงทราบว่ามีครอบครัวหนึ่งได้ออกจากคริสตจกัรไปและไม่ได้เข้าร่วมประชมุท่ีไหน ไม่นาน

หลงัจากนัน้ ข้าพเจ้าพบพ่ีน้องคนนีบ้นถนน จึงทกัทายเธอและบอกให้เธอรู้ว่า ข้าพเจ้าคิดถึง และจากนัน้ ถามว่าเธอและสามีเข้า

ร่วมประชมุท่ีไหน เธอตอบว่า “คือเราไม่ไปโบสถ์อีกแล้วค่ะ พระเจ้าตรัสบอกให้เราอยู่บ้านและนมสัการท่ีบ้านได้ เรามีประชมุกนัท่ี

บ้านและไมไ่ปนมสัการข้างนอก” 

 

 พ่ีน้องคนนีโ้กหกกบัข้าพเจ้า เพราะพระเจ้าไม่ตรัสบอกใครให้ขาดการประชมุในคริสตจกัร “อย่าขาดการประชมุเหมือน

อย่างบางคนทีข่าดอย่นัน้ แต่จงพดหนนุใจกนัใหม้ากย่ิงข้ึน เพราะท่านทัง้หลายก็ร้อย่ว่าวนันัน้ใกลเ้ข้ามาแลวู้ ู ู ู ” (ฮีบรู 10:25) พระ

เจ้าไมเ่คยตรัสบอกใครให้ทําสิง่ท่ีตรงกนัข้ามกบัพระวจนะของพระองค์ 

 

 ประโยชน์ของการมีคริสตจกัรประจํานัน้มีมากมาย ในคอกแกะ มีความมัน่คง ปลอดภยั และความเอาใจใส่ด้วยความรัก

จากผู้ เลีย้งแกะท่ีแท้จริง แกะได้อาหารคือพระวจนะของพระเจ้า วิญญาณของเขาจึงได้กินต้นข้าวสาลีท่ีดีท่ีสดุ แกะสามารถหยัง่

รากลกึและรู้สกึเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ เขาสามารถคบหากบัธรรมิกชนคนอ่ืนๆ และรู้สกึว่าตวัเองเติบโตขึน้และมีความแข็งแกร่งขึน้

ทกุวนั 

 

 คอกแกคือระเบียบของพระเจ้า แผนการของพระองค์คือให้บุตรของพระองค์ทุกคนมีคริสตจกัรประจํา เข้าร่วมประชุม

อยา่งสตัย์ซ่ือ และแข็งแกร่งขึน้ในทางฝ่ายวิญญาณ โดยมีผู้ เลีย้งแกะท่ีให้ความรักคอยเฝ้าดแูล 
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บทที่แปด 
แกะที่เตร็ดเตร่ไป 

 

 “เมื่อพบแลว้เขาก็ยกข้ึนใส่บ่าแบกมาดว้ยความเปรมปรีด์ เมื่อมาถึงบ้านแลว้ จึงเชิญพวกมิตรสหายและเพือ่นบ้านใหม้า

พร้อมกนั พดกบัเขาว่า ู ‘จงเปรมปรีด์กบัข้าพเจ้าเถิด เพราะข้าพเจ้าไดพ้บแกะของข้าพเจ้าทีห่ายไปนัน้แลว้’ ”(ลกา ู 15:5-6) 

 

 หลายปีมาแล้วท่ีจาเมกา ข้าพเจ้าถามชัน้เรียนพระคมัภีร์ว่าอะไรสําคญักว่ากนั ระหว่างการช่วยคนบาปให้รอดและการ

รักษาผู้ ท่ีเช่ือไว้ในคริสตจกัร ผู้ปกครองคนหนึ่งซึ่งเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ในเมืองตอบว่า “การช่วยคนบาปให้

รอด นําคนมาเช่ือใหมน่ัน้สําคญักวา่” เม่ือขอให้เขาหาข้อพระคมัภีร์มาสนบัสนนุคําตอบของเขา เขาตอบว่าพระเยซูสอนเร่ืองอปุมา

เก่ียวกบัผู้ เลีย้งแกะท่ีมีแกะร้อยตวัในทุง่หญ้า ผู้ เลีย้งแกะละแกะเก้าสบิเก้าตวัไปเพ่ือหาแกะตวัหนึง่ท่ีหายไป 

 

 ข้าพเจ้าตอบวา่ “แต ่ตวัท่ีหนึง่ร้อยนัน้เป็นแกะท่ีเตร็ดเตร่ไปจากคอก” 

 

 เราได้รับมอบหมายให้นําข่าวแห่งความรอดไปให้คนท่ีหลง และมนษุย์แต่ละคนมีสิทธิท่ีจะได้ยินพระกิตติคณุ อย่างไรก็์

ตาม การให้อาหารและเลีย้งดลูกูแกะท่ีเกิดใหม ่รวมทัง้ รักษาลกูแกะไว้ให้ปลอดภยัในคอกเป็นสิง่สําคญั 

 

 เราจะต้องไม่ลืมว่าแกะท่ีเตร็ดเตร่ไปเป็นผู้ ท่ีหนัหลงักลบั และผู้ ท่ีหนัหลงักลบัเป็นวิญญาณท่ีหลง ตราบเท่าท่ีลกูชายท่ี

หายไปยงัคงอยู่ในคอกหม ูเขาได้หายและตายไปจากพ่อของเขา สิ่งท่ีดีเก่ียวกบัอุปมานีคื้อ ลกูชายสํานึกตวัได้และกลบัมาบ้าน 

แกะท่ีเตร็ดเตร่ไปอาจมีผู้มาพบและนํากลบัมายงัคอกแกะได้ 

 

ครัง้ท่ียงัเป็นผู้ รับใช้หนุ่ม ข้าพเจ้ารู้สึกตกใจกบัสิ่งท่ีผู้ เทศนาหนุ่มอีกคนหนึ่งกล่าวขึน้ เขาโอ้อวดว่าเขาได้มีการฟืน้ฟูโดย 

“การเทศนาแรงจนคนหนีไป” ในคริสตจกัรแหง่หนึง่ 

 

 การฟืน้ฟโูดย “การเทศนาแรงจนคนหนีไป” มีจริงหรือ จะเป็นไปได้อย่างไร วลีนีมี้ความขดัแย้งกนัเอง ถ้ามีการอพยพออก

จากไปคริสตจกัร สิ่งนัน้ไม่สามารถจะเรียกว่าเป็นการฟืน้ฟูได้ เรียกว่าเป็นงานศพคงจะดีกว่า ผู้คนท่ีมีค่าเหล่านัน้ซึ่งเดินออกจาก

ประตไูปกําลงัจะเป็นแกะท่ีเตร็ดเตร่ไป เป็นผู้ ท่ีหนัหลงักลบั เป็นวิญญาณท่ีหลงหายและกําลงัจะตาย 

 

 การรับใช้ของผู้ เลีย้งแกะคือ เพ่ือช่วยไม่ให้สมาชิกต้องมีประสบการณ์เลวร้ายเช่นนัน้ ในฐานะศิษยาภิบาล ข้าพเจ้าเคย

เสียวิญญาณท่ีรับผิดชอบไปครัง้หนึง่ ข้าพเจ้าเสียครอบครัวแปดครอบครัวไปจากคริสตจกัร ซึง่เป็นการเจ็บปวดและใจของข้าพเจ้า

ก็ปวดร้าว อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าไม่ได้พยายามปลอบความรู้สึกของตัวเองโดยวิพากษ์วิจารณ์แกะท่ีเตร็ดเตร่ไปอย่างรุนแรง 

ข้าพเจ้าตรวจสอบใจของข้าพเจ้าและถามตวัเองวา่ล้มเหลวในท่ีใด ทําไมจงึไมส่ามารถช่วยเหลือเขาตามท่ีเขาจําเป็น และรักษาเขา

ไว้ในคอกได้ สิง่ท่ีทําให้ใจของศิษยาภิบาลคนนีเ้ป็นกงัวลไมใ่ช่วา่เขาล้มเหลวท่ีไหน แตข้่าพเจ้าล้มเหลวท่ีไหน 

 

 การรับใช้ของคริสตจกัร คือ เพ่ือช่วยคนหลงให้รอดและรักษาเขาไว้ให้รอดในคริสตจกัร 

 

 ครัง้หนึ่ง มีผู้ เทศนาถามคําถามว่า “คริสตจักรเป็นกลุ่มคนท่ีได้รับความรอด หรือท่ีช่วยให้รอด” คําตอบท่ีถูกต้องคือ 

คริสตจกัรเป็นทัง้สองอยา่ง ในการท่ีจะได้รับความรอด เราจะต้องอยูใ่นคริสตจกัร ธรรมิกชนเป็นเกลือของโลกนี ้ถ้าเขาเป็นลกูแกะท่ี



21 

อ่อนแอและเจ็บป่วย ก็ควรท่ีจะมีคนรับใช้เขา เม่ือแกะท่ีแก่กว่าอทุิศตนและอยู่ในทางฝ่ายวิญญาณ ก็จะสามารถเอาชนะความ

ออ่นแอของแกะหนุ่มท่ีเพิ่งจะเข้ามาในคอกได้ คริสตจกัรไมค่วรกลวัท่ีจะมีแกะท่ีออ่นแอซึง่ต้องได้รับการสอนและดแูล 

 

 หากมีท่ีประชมุใดสมบรูณ์แบบ ก็คงจะไมจํ่าเป็นต้องมีศิษยาภิบาล เพราะถ้าเป็นอย่างนัน้ งานของศิษยาภิบาลก็เสร็จสิน้

แล้ว ผู้ เลีย้งแกะมีงานและการรับใช้ภายในคริสตจกัรอย่างแน่นอน อคัรทตูเปาโลกลา่วถึงการรับใช้ของเขาอย่างชดัเจนดงันี ้1).ให้

สิทธิชนเป็นคนดีรอบคอบ 2) ปฏิบติัการงาน 3) บํารุงให้พระกายของพระคริสต์จําเริญขึน้ (เอเฟซสั 4:12) การรับใช้ธรรมิกชนท่ี

ย่ิงใหญ่อยา่งหนึง่คือการช่วยผู้ ท่ีออ่นแอให้กลบัตัง้ตวัใหม ่(กาลาเทีย 6:1) ซึง่ผู้ รับใช้จะต้องกระทําด้วยใจอ่อนสภุาพ โดยรู้ว่าตวัเขา

เองอาจจะเป็นผู้ ท่ีละเมิดได้เช่นกนั 

 

 ความจริงท่ีว่าพระเจ้าทรงประทานของประทานฝ่ายพระวิญญาณเก้าอย่างไว้ในพระกายเป็นหลกัฐานว่าคริสตจกัรไม่ได้

สมบูรณ์แบบ ของประทานฝ่ายพระวิญญาณแต่ละอย่างจะปรากฏเม่ือมีความจําเป็น ของประทานให้มีถ้อยคําประกอบด้วย

สติปัญญาหรือถ้อยคําประกอบด้วยความรู้จะปรากฏขึน้ได้อย่างไรถ้าไม่มีปัญหาเกิดขึน้ในคริสตจกัร ของประทานในการรักษาจะ

ปรากฏขึน้ได้อยา่งไรถ้าไมมี่ความเจ็บป่วย ของประทานในการรู้จกัสงัเกตวิญญาณตา่งๆ จะปรากฏขึน้ได้อยา่งไรถ้าไม่มีวิญญาณท่ี

ไม่ถกูต้องอยู่ ความจริงท่ีว่าพระเจ้าทรงประทานของประทานฝ่ายพระวิญญาณเก้าอย่างไว้ในคริสตจกัรเป็นข้อพิสจูน์ว่าหลายครัง้ 

คริสตจกัรจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ 

 

 ในอปุมาว่าด้วยผู้หว่านพืชในมทัธิว 13 พระเยซูทรงสอนว่าเมลด็จะถกูหว่านลงบนดินประเภทต่างๆ ดงันัน้ อาจมีคนในท่ี

ประชุมท่ีมีใจริมทาง ใจหิน ใจหนาม และใจท่ีมีดินดี มนษุย์ก็ประพฤติเหมือนอย่างมนษุย์ทัว่ไป มนุษย์มีหลายประเภท ทุกคนมี

สทิธิท่ีจะ์ ได้ยินข่าวประเสริฐ และผู้ เทศนาต้องรับใช้เขาเหลา่นัน้ไม่ว่าเขาจะตอบสนองแบบใด ความสามารถในการรับใช้ไม่ได้วดัท่ี

ความสามารถในการรับใช้เฉพาะผู้ ท่ีทําให้เกิดผลร้อยเท่าเท่านัน้ แต่จะตดัสินจากความสามารถในการรับใช้ผู้ ฟังท่ีเป็นดินเต็มไป

ด้วยหินและหนามด้วย ผู้ รับใช้จะสามารถช่วยคนเหลา่นัน้ได้หรือไม ่เขาจะต้องมีภาระหนกัและใสใ่จในการช่วยเหลือ 

 

 ภายในกําแพงของคริสตจกัร จะมีผู้ ท่ีจดัอยู่ในประเภท “ข้าวละมาน” อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงสอนว่าเราควรจะปลอ่ย

ข้าวละมานไว้ ถ้าเราดงึข้าวละมานขึน้มา เราก็จะดงึข้าวสาลีขึน้มากบัข้าวละมานด้วย 

 

 ขอเตือนว่า สวสัดิภาพของคนๆ หนึ่งมีความสําคญัน้อยกว่าสวสัดิภาพของร่างกายทัง้หมด ในทกุกลุ่มสมาชิก จะมีเวลา

ท่ีศิษยาภิบาลท่ีแท้จริงต้องใช้การลงโทษ และเพ่ือประโยชน์ของฝงูแกะแล้ว จะมีบางครัง้ท่ีต้องถอนรากออก แม้ว่าจะเจ็บปวดก็

ตาม 

 

 ต่อไปนีเ้ป็นคนบางประเภทท่ีต้องจดัการแก้ไข 1) คนท่ียใุห้แตกนิกายกนั (ทิตสั 3:10) 2) คนท่ีก่อเหตวุิวาท (โรม 16:17) 

และ 3) ผู้ ท่ีล่วงประเวณีกบัญาติพ่ีน้องท่ีใกล้ชิด (1โครินธ์ 5:11) พระเยซูทรงสอนว่า ถ้าคนๆ หนึ่งไม่กลบัคืนดี ให้ถือว่าเขาเป็น

เหมือนคนตา่งชาติและคนเก็บภาษี (มทัธิว 18:15-17) 

 

 ในการลงโทษแต่ละครัง้ จะต้องกระทําด้วยความเศร้าใจและเพ่ือสวสัดิภาพของคริสตจกัรเสมอ จะต้องไม่ทําการลงโทษ

หรือเลกิคบหาคนๆ หนึง่เพราะเร่ืองสว่นตวั การลงโทษไมค่วรเป็นการต่อสู้กนัเป็นการสว่นตวัระหว่างศิษยาภิบาลและสมาชิกของท่ี

ประชมุ แตจ่ะต้องลงโทษด้วยใจท่ีเจ็บปวด และเม่ือใช้วิธีการอ่ืนๆ ทัง้หมดแล้วไมไ่ด้ผล จงึคอ่ยเลกิคบหาบคุคลนัน้ 
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 ศิษยาภิบาลจะทําสุดความสามารถเพ่ือนําเขามาและรักษาเขาไว้ภายในคอก ตราบเท่าท่ีเขายังเข้าร่วมประชุม ก็มี

ความหวงัท่ีจะช่วยเขาได้ พวกเขาอาจอยู่ทางโลก ทางฝ่ายเนือ้หนังและเย็นชาทางฝ่ายวิญญาณ แต่ข้าพเจ้าจะทําอย่างดีท่ีสุด

เพ่ือให้เขาเข้าประชมุตอ่ไป ข้าพเจ้าอยากจะเทศนาให้แก่ผู้ ท่ีหนัหลงักลบัดีกว่าจะเทศนาให้เก้าอีเ้ปลา่ๆ ข้าพเจ้ามีความต่ืนเต้นเม่ือ

เทศนาให้คนฟังมากกวา่คริสตจกัรท่ีวา่งเปลา่ 

 

 บางคนพดูวา่ เขาต้องมีคริสตจกัรท่ีสะอาด ถ้าปัดฝุ่ นเก้าอี ้และดดูฝุ่ นพรม ทา่นก็จะมีคริสตจกัรท่ีสะอาดแตว่า่งเปลา่ 

 

 สําหรับตวัข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้าเทศนาแก่คนดีกว่า คนท่ีมีความอ่อนแอ ข้อผิดพลาด และมีความผิดบาป ผู้ ท่ีถกูทดลอง 

ท้อถอย อ้างว้างและผิดหวงั คนท่ีอาจเป็นผู้ ท่ีหนัหลงักลบั เตร็ดเตร่ไปจากคอก ให้โอกาสข้าพเจ้าค้นหาพวกเขาในทุ่งหญ้า ไปหา

เขาในเวลากลางดกึหรือเช้าตรู่ ท่ีบ้านหรือท่ีทํางาน การรับใช้ของคริสตจกัรเป็นเช่นนีเ้อง 

 

 จะเกิดอะไรขึน้เม่ือคริสตจกัรมีการฟืน้ฟ ูผู้ ท่ีหนัหลงักลบั แกะท่ีเตร็ดเตร่ไปจะหาทางกลบับ้านมาได้ จากนัน้ การอศัจรรย์

ก็เกิดขึน้ คนแปลกหน้ามาถึงคริสตจกัรท่ีซึ่งเขาพบความรักและความเมตตา เม่ือออกจากโลกแห่งความบาปท่ีเย็นและโหดร้าย 

พวกเขาไปถึงปลายไม้กางเขน ผู้ เลีย้งแกะจะเอาใจใส่แกะทกุตวัอย่างอ่อนโยน ทัง้ตวัท่ีเจ็บป่วย อ่อนแอ และแข็งแรง สขุภาพดี ท่ี

แทน่บชูาของคริสตจกัร 
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บทที่เก้า 
การฟ้ืนฟโดยการเทศนาแรงจนคนหนีไปู  

 

 “แต่นายตอบว่า ‘อย่าเลยเกลือกว่า เมือ่กําลงัถอนข้าวละมาน จะถอนข้าวดีดว้ย’ ” (มทัธิว 13:29) 

 

 ไมมี่สิง่ท่ีเรียกวา่ การฟืน้ฟโูดยการเทศนาแรงจนคนหนีไป วลีนีมี้ความขดัแย้งกนัเอง ไม่ใช่การฟืน้ฟอูย่างแน่นอนถ้ามีการ

อพยพออกไปจากคริสตจกัร การฟืน้ฟเูป็นเวลาของการเร่ิมใหมแ่ละการเสริมกําลงั ธรรมิกชนได้รับการฟืน้ฟแูละหนนุใจ ผู้ ท่ีหนัหลงั

กลบัได้กลบัคืนมา และการอศัจรรย์ก็เกิดขึน้ ผลโดยตรงของการฟืน้ฟูคือกายมีจํานวนคนเพิ่มขึน้ คนบาปเข้าในมาคริสตจกัรและ

พ้นจากบาป สมาชิกมีจํานวนเพิ่มขึน้ในทนัที 

 

 พระเยซูทรงสอนอปุมาว่าด้วยข้าวละมานว่า ควรจะเก็บผู้ ท่ีอ่อนแอและท่ีอยู่ฝ่ายเนือ้หนงัไว้ในคริสตจกัร เพราะการแยก

ออกจะเกิดขึน้ในวนัพิพากษา จนกว่าจะถึงเวลานัน้ ให้เก็บพวกเขาไว้ในคอกก่อน ถ้าพยายามจะถอนรากขึน้มา ก็อาจไปถอนถกู

ต้นข้าวสาสีด้วย 

 

 แผนการของพระเจ้าคือให้บ้านของพระองค์เต็มไปด้วยคนทัง้หลาย แสดงว่าบางครัง้จําเป็นท่ีจะต้องนําผู้ ท่ียากจน คน

พิการ คนเขยก และคนตาบอดเข้ามา (ลกูา 4:21) จะต้องไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกหน้าในคริสตจกัร ทัง้คนหนุ่มและแก่ รวยและ

จน มีความรู้และโง่เขลา ธรรมิกชนและคนบาปได้รับการหนนุใจให้นมสัการร่วมกนั ผู้คนจากทกุเชือ้ชาติ สีผิว และวฒันธรรมได้รับ

การต้อนรับอยา่งอบอุน่ และรู้สกึสบายใจ ในบ้านของพระเจ้า ไม่มีใครถกูเมินเฉยหรือดถูกู ยิม้ท่ีเป็นมิตรและการจบัมืออย่างอบอุ่น

มีสําหรับกนัและกนั โดยไมมี่การเลือกหน้า 

 

 แผนการของพระเจ้าคือ เราสามารถไปท่ีถนนและทางใหญ่และเร่งเร้าให้เขาเข้ามา บางครัง้ เพียงเชือ้เชิญก็เพียงพอแล้ว 

แตบ่างครัง้เราต้องเร่งเร้าให้เขาเข้ามาเพ่ือให้บ้านของพระเจ้าเต็ม (ลกูา 14:23) อย่างไรก็ตาม แค่ให้มีแขกและคนแปลกหน้ามาทํา

ให้เก้าอีเ้ตม็นัน้ไมเ่พียงพอ เราต้องให้ความสนใจเขาเป็นการสว่นตวัและให้เขาได้อธิษฐานจนสมัผสัพระเจ้าท่ีแท่นบชูา แม้เท่านัน้ก็

ไมพ่อ เขาต้องคงอยูใ่นคริสตจกัรแม้วา่จะมีปัญหา การตอ่สู้และความยากลําบากก็ตาม นัน่คือการรอดพ้นและการกลบัตัง้ตวัใหม ่

 

 ถ้ามีผู้ ท่ีเช่ือซึง่ออ่นแอ เขาจะหาความแข็งแกร่งได้จากในบ้านของพระเจ้า ถ้ามีผู้สะดดุและล้มลง เขาจะกลบัตัง้ตวัใหม่ได้ 

ในคอกแกะจะมีการหนนุใจและการรับใช้เพ่ือให้มีการกลบัตวัใหม่อยู่เสมอ “ดก่อนพีน่อ้งทัง้หลาย แม้จบัผใ้ดทีล่ะเมิดประการใดได ู้ ู

ท่านซ่ึงอย่ฝ่ายพระวิญญาณ จงช่วยผน้ัน้ดว้ยใจอ่อนสภุาพให้เขากลบัตัง้ตวัใหม่ โดยคิดถึงตวัเอง เกรงว่าท่านจะถกชกัจงให้หลงู ู ู ู

ไปดว้ย” (กาลาเทีย 6:1) การท่ีเปาโลกลา่วตกัเตือนคริสตจกัรในกาลาเทียเช่นนีทํ้าให้เรารู้วา่ งานของเราอย่างหนึ่งคือการช่วยให้มี

การกลบัตัง้ตวัใหม่ ผู้ เลีย้งแกะท่ีดีไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ขว้างก้อนหิน หรือผลกัผู้ ท่ีพิการทางฝ่ายวิญญาณออกทาง

ประตหูลงั ถึงกระนัน้ ควรระลกึว่า ศิษยาภิบาลท่ีสตัย์ซ่ือจะต้องใช้การลงโทษบ้างเป็นบางครัง้ ซึ่งจะต้องกระทําด้วยใจท่ีเจ็บปวด

และวิญญาณแหง่ความรัก พยายามท่ีจะช่วยวิญญาณนัน้ 

 

 ในการดําเนินการลงโทษ ผู้ เลีย้งแกะจะต้องพิจารณาเก่ียวกบัการละเมิดตามลําดบัตอ่ไปนีเ้สมอ 

1. การละเมิดส่งผลกระทบต่อคริสตจกัรอย่างไร ศิษยาภิบาลจะต้องคํานึงถึงความแข็งแรงและสวสัดิภาพของร่างกาย

ทัง้หมดก่อน 
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2. ต่อมา จะต้องคํานึงถึงการช่วยให้ผู้ ท่ีเช่ือซึ่งทําผิดไปนัน้กลบัตัง้ตวัใหม่ ศิษยาภิบาลไม่อาจละเลยความผิดบาปได้ 

ต้องมีการจดัการแก้ไข การดําเนินการลงโทษจะทําให้เกิดการกลบัใจใหม่ และจะต้องคํานึงถึงการกลบัตัง้ตวัใหม่

เสมอ สิง่ท่ีสําคญัท่ีสดุคือ การช่วยวิญญาณให้รอด 

3. ความรู้สึกทัง้หลายของศิษยาภิบาลเองเป็นสิ่งสุดท้ายท่ีจะมีผลต่อการตัดสินใจของเขา ศิษยาภิบาลอาจรู้สึก

เจ็บปวดและขุ่นเคือง แตค่วามรู้สกึของเขาจะต้องไมเ่ป็นสิง่ควบคมุการกระทําของเขา 

 

ศิษยาภิบาลมีทางเลือกมากมายในการจดัการกบัสมาชิกในคริสตจกัรท่ีได้ทําผิดไป โดยอาจกลา่วสัน้ๆ ไว้ดงันี ้

1. การตกัเตือน ศิษยาภิบาลอาจตกัเตือนพ่ีน้องคนนัน้ ในห้องทํางานของตนหรือท่ีบ้านของเขา 

2. การว่ากล่าว อาจจะต้องว่ากล่าวอย่างเข้มงวดและจริงจงั การว่ากล่าวในพระวิญญาณได้ผลดี ซึ่งอาจจะว่ากล่าว

เป็นการสว่นตวัหรือตอ่หน้าผู้ อ่ืน 

3. ทณัฑ์บน เม่ือมีการทําทณัฑ์บน ผู้ ท่ีละเมิดจะไม่มีสิทธิมีเสียงในคริสตจกัรเป็นระยะเวลาหนึ่ง อาจมีการไต่ถามหรือ์

ถกูระงบัไมใ่ห้เป็นสมาชิกในเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้กําหนดเวลาอาจแตกตา่งกนัไปตัง้แตห่นึง่เดือนถงึหนึง่ปี 

4. การทิง้ออกจากการเป็นสมาชิก วัตถุประสงค์หลกัของการลงโทษคือการให้ผู้ ท่ีเช่ือซึ่งทําผิดไปได้กลบัตัง้ตัวใหม ่

ดงันัน้ การทิง้ออกจากการเป็นสมาชิกจะต้องใช้ในกรณีท่ีร้ายแรงเทา่นัน้ 

5. การมอบให้ซาตาน การมอบให้ซาตานเป็นรูปแบบการลงโทษตามพระคมัภีร์ แต่ควรจะใช้โดยคํานึงว่า จะนําผู้ ท่ี

ละเมิดสูก่ารกลบัใจใหม ่(1โครินธ์ 5:5) 

 

ศิษยาภิบาลจะต้องคํานึงถึงธรรมชาติของความบาปนัน้ๆ และตดัสินใจว่าจะจดัการกบัปัญหา 1) เป็นการสว่นตวั 2) ต่อ

หน้าคณะกรรมการคริสตจกัร หรือ 3) ต่อหน้าท่ีประชมุทัง้คริสตจกัร ทัง้นี ้จะต้องพิจารณาอย่างจริงจงั และคํานึงว่าสมาชิกใน

คริสตจกัรรับรู้และทนทกุข์เพราะปัญหาหรือไม ่เพราะถ้าเป็นเช่นนัน้ การจดัการแบบสว่นตวัก็ไมเ่พียงพอ 

 

 เม่ือเราพิจารณาเร่ืองการลงโทษ ควรจะคํานงึถงึกฎบางประการ ดงันี ้

1. สวสัดิภาพของร่างกายทัง้หมดสําคญัท่ีสดุ เพราะปลาตายตวัเดียวเหมน็ไปทัง้ข้อง 

2. สวสัดิภาพของบคุคลท่ีเก่ียวข้องสําคญักวา่ความคิดเหน็สว่นตวั 

3. ในกรณีท่ีมีการทะเลาเบาะแว้งกนั ศิษยาภิบาลต้องฟังความจากสองฝ่าย เขาจะต้องรับฟังข้อเท็จจริงทัง้หมด จด

บนัทกึและเขียนทกุอยา่งท่ีเก่ียวกบัปัญหาเอาไว้ เขาไมค่วรดว่นสรุปหรือได้รับอิทธิพลจากความรู้สกึต่างๆ เขาไม่ควร

จะให้ความคิดเหน็เก่ียวกบัเร่ืองนัน้จนกวา่จะแน่ใจวา่ได้ตดัสนิใจอยา่งถกูต้อง 

4. ศิษยาภิบาลต้องไมพ่ยายามท่ีจะลงโทษจนกวา่จะรู้วา่สามารถลงโทษได้จริง เม่ือพดูวา่จะทํา ก็ต้องทํา 

5. ศิษยาภิบาลต้องไมเ่ข้าข้างและติดอยูต่รงกลางระหวา่งฝ่ายท่ีขดัแย้งกนั จะต้องไมเ่ป็นเร่ืองสว่นตวั 

6. การดําเนินการลงโทษจะต้องกระทําอยา่งเงียบๆ และรวดเร็วท่ีสดุ ไมค่วรจะพดูถงึปัญหากบัผู้ ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

7. ท้ายท่ีสดุ ศิษยาภิบาลควรพยายามใช้รูปแบบการลงโทษท่ีเบาก่อน พ่ีน้องท่ีทําผิดและอ่อนแอไม่ควรจะถกูให้ออก

จากการเป็นสมาชิก ถ้าเพียงตกัเตือนก็พอแล้ว 

 

ถึงกระนัน้ ผู้ เลีย้งแกะจะรับใช้อย่างสตัยซ่ือและทํางานอย่างขันแข็งเพ่ือรักษาแกะไว้ในคอก มีเพียงบางกรณีเท่านัน้ท่ี

จําเป็นต้องเลกิคบหาและให้ออกจากคริสตจกัร เม่ือเป็นเช่นนัน้ แกะก็หลงหายและศิษยาภิบาลไมส่ามารถช่วยเหลือเขาได้อีกต่อไป 

ตราบใดท่ีเขายงัร่วมประชมุในคริสตจกัรและนัง่อยู่ท่ีม้านัง่ในโบสถ์ มีความเป็นไปได้ท่ีเขาจะได้รับความช่วยเหลือและได้รับความ

รอด ผู้ ท่ีหันหลังกลับสามารถกลับใจใหม่และกลับตัง้ตัวใหม่ถ้าเขายังอยู่ในคริสตจักร ความหวังเดียวของเขาคือ การอยู่ใน
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คริสตจกัร ดงันัน้ ผู้ เลีย้งแกะจะต้องเก็บเขาไว้ในคอกไม่ว่าจะเจ็บปวดใจและมีความกงัวลเพราะวิญญาณท่ีกบฎและไม่เช่ือฟังนัน้

เพียงใด 

 

ในคริสตจกัรท่ีมีการฟืน้ฟู ประตหูลงัไม่ค่อยจะเปิดนกั ไม่มีการอพยพออกไป ประตหูน้าเปิดกว้างเพ่ือรับคนทกุประเภทท่ี

มีความผิดและมีปัญหา เขาจะได้พบกบัพระเยซผูู้ซึง่ยกภาระหนกัของเขาออก และเขาจะได้เข้าไปยงัสถานท่ีนมสัการเพ่ืออธิษฐาน 

นมสัการและคงอยูใ่นท่ีนัน้ 
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บทที่สิบ 
การเทศนาพระวจนะของพระเจ้า 

 

 “ใหป้ระกาศพระวจนะ...” (2ทิโมธี 4:2) 

 

 การเทศนาพระวจนะและการเทศนาเก่ียวกบัพระวจนะมีความแตกต่างกนัเป็นอย่างมาก การเทศนาเก่ียวกบัพระวจนะ

อาจทําให้ผู้ ฟังประทบัใจเพราะความรู้และคารมของผู้ เทศนา การเทศนาประเภทนีอ้าจทําให้เกิดความเพลิดเพลิน แต่ไม่บรรลผุล

ตามต้องการ 

 

 การทําให้ผู้ ฟังประทบัใจนัน้ไม่เพียงพอ ผู้ รับใช้เทศนาพระวจนะเพ่ือช่วยวิญญาณให้รอด ไม่ใช่เพ่ือสร้างความบนัเทิง เขา

อาจใช้คําศพัท์ท่ียากและมีโวหารดีเหมือนอปอลโล แต่ยงัคงไม่ได้เทศนาพระวจนะ หลงัจากท่ีเขากล่าวให้พร ท่ีประชุมอาจขึน้รถ

กลบับ้าน แล้วคิดวา่ได้ยินคําปราศรัยท่ีดีเย่ียม อยา่งไรก็ตาม ถ้าการเทศนาไมไ่ด้ผลตามท่ีต้องการ ผู้ เทศนาก็ไม่ได้เทศนาพระวจนะ 

หลงัจากการประชมุในคริสตจกัรครัง้หนึ่ง สภุาพสตรีคนหนึ่งพดูถึงการเทศนาท่ีพึง่ได้ยินไปว่า “ช่างเป็นการเทศนาท่ีดีอะไรอย่างนี ้

นกัเทศน์เทศนาได้ดีจริงๆ เช้านี”้ 

 

 คนหนึง่ได้ยินเธอพดู จงึถามเธอวา่ “แล้วเขาพดูเก่ียวกบัอะไรหรือ เขาเทศนาเร่ืองอะไร” 

 

 “รอเด๋ียวนะ เก่ียวกบัอะไร ดิฉนัเกรงว่าจะลืมไปแล้วว่าเก่ียวกบัอะไร และบอกไม่ได้จริงๆ ว่าหวัข้อเร่ืองอะไร แต่เป็นการ

เทศนาท่ีดีจริงๆ ผู้ เทศนาได้เทศนาจริงๆ”  

 

 ความประทบัใจอยา่งนีไ้มจํ่าเป็นต้องมีการอธิบายอีกตอ่ไป ผู้ เทศนาไมไ่ด้เทศนาจริงๆ สิ่งท่ีเขาทําคือแค่กลา่วปราศรัย แต่

ไมมี่ข้อความอะไรเลย 

 

 ควรจะจําไว้เสมอว่า ข้อความท่ีเทศนาจะเท่ากับข้อความท่ีได้รับ ผู้ เทศนาเพียงแต่นําข้อความจากพระเจ้านําส่งแก่คน

ทัง้หลาย ถ้าผู้ ฟังไม่ได้รับอะไร ผู้ เทศนาก็ไม่ได้เทศนาอะไร การท่ีจะตัดสินว่าการเทศนาดีเพียงใด ให้ตัดสินว่าผู้ ฟังได้นําอะไร

กลบัไปบ้านหลงัจากการประชมุ 

 

 การเทศนามีวตัถปุระสงค์เพ่ือช่วยผู้ ท่ีเช่ือให้รอด “เพราะตามสติปัญญาของพระเจ้าเห็นว่าโดยปัญญาของโลกๆ ย่อมไม่

ร้จกัพระเจ้าไดแ้ลว้ พระเจ้าจึงทรงโปรดช่วยคนทัง้หลายทีเ่ชือ่นัน้ใหร้อดโดยคําเทศนาทีเ่ขาถือว่าโงู่ ” (1โครินธ์ 1:21) สําหรับโลกนี ้

การเทศนาเป็นเร่ืองโง่ แต่สําหรับผู้ ท่ีได้รับความรอด การเทศนาเป็นวิธีปลกูความจริงลงในใจของเขา อนัจะนํามาซึ่งความเช่ือและ

ความรอด การเทศนาพระวจนะไมใ่ช่เร่ืองโง่ และทัง้ผู้ เทศนาและท่ีประชมุไมค่วรจะถือวา่เป็นเร่ืองเลก็น้อย 

 

 เราสามารถเห็นว่าการเทศนาพระวจนะมีความสําคญั จากคํากล่าวในสดดีุ 138:2 “…เพราะพระองค์ไดท้รงกระทําให้

พระดํารัสของพระองค์เป็นใหญ่เหนือพระนามทัง้ส้ินของพระองค์” เรารู้ว่า ความรอดอยู่ในนามของพระเยซู การยกความผิดบาป

เกิดขึน้ผ่านทางพระนามของพระองค์ ไม่มีความรอดในนามอ่ืนเลย อย่างไรก็ตาม ผู้สดดีุกล่าวว่าพระเจ้าทรงเชิดชูพระวจนะของ

พระองค์เหนือพระนามของพระองค์ ซึง่แสดงให้เราเหน็วา่การเทศนาพระวจนะมีความสําคญั ถ้าไม่มีการเทศนาแล้ว เพียงพระนาม
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ของพระองค์จะไม่อาจช่วยคนท่ีหลงให้รอดได้ หากพระนามของพระเยซูย่ิงใหญ่และทรงอํานาจ พระวจนะของพระเจ้าก็ย่ิงใหญ่

และทรงอํานาจมากย่ิงกวา่ พระนามของพระเยซจูะมีอํานาจได้เพราะพระวจนะของพระองค์ 

 

 การเทศนาพระวจนะก่อให้เกิดผลท่ีสําคญัสามประการคือ 

1. พืน้ฐานความเช่ือ “เหตฉุะนัน้ความเชือ่ไดเ้กิดข้ึนก็เพราะไดฟั้ง และการทีไ่ดฟั้งนัน้ก็เพราะฟังพระคําของพระคริสต์” 

(โรม 10:17) การเทศนาพระวจนะของพระเจ้าก่อให้เกิดความเช่ือและหว่านความเช่ือลงในใจของคนบาป เพ่ือท่ีเขา

จะเช่ือฟังเพ่ือรับสิ่งท่ีพระเจ้าทรงซือ้ไว้ท่ีไม้กางเขน พระวจนะของพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความเช่ือ พระวจนะของ

พระเจ้าจะสําเร็จลลุว่ง ถ้าพระเจ้าตรัสไว้ ก็จะเป็นตามท่ีตรัส 

2. การชําระให้สะอาดและบริสทุธ์ิ “ท่านทัง้หลายได้รับการชําระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคําที่เราได้กล่าวแก่ท่าน” 

(ยอห์น 15:3) “ขอทรงโปรดชําระเขาใหบ้ริสทุธิดว้ยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง์ ” (ยอห์น 17:17) 

ผู้ ท่ีได้ฟังการเทศนาพระวจนะของพระเจ้ากําลงัได้แยกออกจากโลก ยกออกจากความโสมมและความเลวทรามของ

ความบาป และแยกออกเพ่ือรับใช้พระเจ้า พระวจนะของพระเจ้ามีอํานาจท่ีจะทําเช่นนัน้ได้ 

3. พระวจนะของพระเจ้าเป็นเมลด็ท่ีหว่านลงในใจของมนษุย์ซึง่ก่อให้เกิดการบงัเกิดใหม ่ “ท่านทัง้หลายไดบ้งัเกิดใหม่

แลว้ ไม่ใช่จากพนัธุ์มตะแต่จากพนัธุ์อมตะ คือดว้ยพระวจนะของพระเจ้าอนัทรงชีวิตและดํารงอยู่” (1เปโตร 1:23) 

ก่อนท่ีจะมีการเกิด จะต้องมีการปฏิสนธิก่อน ทัง้ในการเกิดทางธรรมชาติและทางวิญญาณ จะต้องมีการปลกูเมล็ด 

ความรอดไม่ได้เกิดขึน้จากเชือ้พนัธุ์ของมนุษย์ แต่เกิดจากเมล็ดท่ีไม่เน่าเป่ือยท่ีอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า เม่ือ

เทศนาพระวจนะ เมลด็จะถกูหว่านลงในใจของบคุคล ถ้าใจนัน้มีดินท่ีอดุมสมบรูณ์ เมลด็จะเกิดเป็นต้นกล้าและโผล่

ขึน้สูชี่วิตนิรันดร์ 

 

ผู้ รับใช้เทศนาพระวจนะของพระเจ้าเพ่ือให้เกิดผลตามท่ีต้องการ เขาจะไม่เทศนาเพียงเพ่ือแสดงโวหารดีและได้รับการ

สรรเสริญจากมนษุย์ เขาเทศนาเพ่ือเข้าถึงวิญญาณของมนษุย์ เพ่ือนําคนบาปมาท่ีปลายไม้กางเขนให้กลบัใจใหม่ และเพ่ือสร้าง

ความเช่ือในใจของพวกเขา ให้เขาได้เช่ือฟังเพ่ือวิญญาณจะได้รอด ผู้ รับใช้เทศนาแก่คริสตจกัรเพ่ือบํารุงและหนนุใจธรรมิกชน เขา

เทศนาแก่พระกายของพระคริสต์เพ่ือท่ีบตุรแต่ละคนของพระเจ้าจะแยกตวัเองออกจากสิ่งต่างๆ ของโลกนี ้และพร้อมเม่ือพระเจ้า

กลบัมา ถ้าเขาจะเทศนาเพ่ือให้เกิดผล ตวัเขาเองจะต้องมีใจท่ีมีภาระหนกัสําหรับท่ีประชมุ มีความรักให้กบัแต่ละคน และเช่ือว่า

พระเจ้าจะให้ผลตามท่ีความต้องการ 

 

 ชายหนุ่มคนหนึ่งเทศนาในคริสจักรแห่งหนึ่งเป็นเวลาหลายสปัดาห์แต่ไม่เกิดผลใดๆ ในท่ีสดุ เขาพดูกบัผู้ เทศนาท่ีอายุ

มากกวา่วา่ “อาจารย์ครับ ผมเทศนามาหลายสปัดาห์แล้ว และยงัไมเ่หน็ผลอะไรเลย ไมมี่วิญญาณมาหาพระเจ้าเลย” 

 

 ผู้ รับใช้ท่ีแก่กวา่พดูกบัคนหนุ่มวา่ “เม่ือคณุเทศนา คณุเช่ือวา่จะเกิดผลหรือเปลา่” 

 

 “ผมคิดวา่ไมค่รับ” 

 

 “นัน่แหละปัญญา ถ้าคณุเช่ือและคาดหวงัให้เกิดผล ผลก็จะเกิดขึน้” 
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 ผู้ รับใช้หนุ่มรับฟังคําแนะนําของชายท่ีแก่กว่า และขอให้พระเจ้าประทานความเช่ือให้เขา การรับใช้ของเขาเปล่ียนไป

อย่างสิน้เชิง เพราะเขาไม่เพียงแต่เทศนาไปเท่านัน้ แต่เทศนาด้วยการเจิมจากพระวิญญาณบริสทุธิ ชายหนุ่มร้อนรนและได้แรง์

กระตุ้นจากความเช่ือท่ีแท้จริง ใจของเขาเตม็ไปด้วยความยินดีเม่ือได้เหน็คนหนุ่มสาวทัง้หลายตอบสนองและมาท่ีแทน่บชูา 

 

 ผลจะเกิดขึน้อยา่งแน่นอนเม่ือผู้ รับใช้เทศนาพระวจนะของพระเจ้าด้วยภาระหนกั ความรัก ความเช่ือและการทรงเจิมจาก

พระวิญญาณบริสทุธ์ิ 
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บทที่สิบเอ็ด 
พระสุรเสียงของพระเจ้า 

 

 “ฉะนัน้เราจึงเป็นทตของพระคริสต์ โดยทีพ่ระเจ้าทรงขอร้องท่านู ทัง้หลายทางเรา เราจึงขอร้องท่านในนามของพระคริสต์

ใหคื้นดีกนักบัพระเจ้า” (2โครินธ์ 5:20) 

 

 พระเจ้าประสงค์ท่ีจะตรัสกบัคนของพระองค์อย่างแน่นอน พระองค์ปรารถนาให้บตุรของพระองค์ได้ยินเสียงของพระองค์ 

และฟังสิ่งท่ีพระองค์ตรัสแก่เขาอย่างระมดัระวงั ทัง้นี ้เห็นได้จากคําพยานในพระคมัภีร์และประสบการณ์สว่นตวัว่าพระองค์ทรงใช้

วิธีการหลายวิธีเพ่ือให้เสียงของพระองค์เป็นท่ีได้ยิน ตามสภาพและสถานการณ์ตามเวลา พระองค์ตรัสผ่านทางต่างๆ หลายทาง

ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. โดยตรง หลายครัง้พระเจ้าตรัสกบับุคคลด้วยเสียงท่ีสามารถได้ยินได้หรือด้วยความรู้สึกลึกๆ พระคมัภีร์มีตวัอย่าง

มากมายท่ีแสดงให้เหน็เวลาซึง่พระเจ้าตรัสด้วยเสียงท่ีสามารถได้ยินได้ บนถนนไปยงัดามสักสั พระเจ้าตรัสกบัเซาโล

ด้วยเสียงท่ีสามารถได้ยินได้ว่า “เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทําไม” คนทัง้หลายท่ีเดินทางไปกบัเซาโลได้ยินเสียง

แตไ่มเ่หน็ใคร พระเจ้าสามารถตรัสกบัมนษุย์ได้โดยตรงอยา่งนัน้ 

 

อย่างไรก็ตาม พระองค์อาจตรัสด้วยความรู้สกึลกึๆ เสียงท่ีอยู่ภายใน ซึ่งอาจได้ยินชดัเจนเหมือนกบัได้ตะโกนคํานัน้

ออกมา พระเจ้าได้ตรัสกบัข้าพเจ้าอย่างชดัเจนและหนกัแน่นด้วยความรู้สึกลึกเช่นนี ้หลายครัง้ ข้าพเจ้าได้ยินคําท่ี

พระองค์ตรัสด้วยซํา้ เม่ือพระเจ้าตรัส พระองค์จะไมป่ลอ่ยให้เราสงสยัเก่ียวกบัข้อความที่พระองค์ประสงค์จะสนทน

กบัเรา 

 

2. การพยากรณ์ ท่ีอนัทิโอก พระวิญญาณบริสทุธิตรัสว่า ์ “จงตัง้บารนาบสักบัเซาโลไว้สําหรับการซ่ึงเราเรียกให้เขาทํา

นัน้” (กิจการ 13:2) พระเจ้าตรัสด้วยข้อความภาษาแปลกๆและการแปล หรือด้วยการพยากรณ์ อย่างไรก็ดี พระเจ้า

ตรัสโดยท่ีพระวิญญาณบริสทุธิดลใจให้บคุคลพดู์  

 

พระเจ้ามกัจะตรัสกบัคริสตจกัรด้วยของประทานฝ่ายพระทานวิญญาณทางการพดู คริสตจกัรควรจะตัง้ใจฟังสิ่งท่ี

พระเจ้าจะตรัส 

 

3. พระวจนะของพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าเป็นอํานาจสงูสดุในเร่ืองฝ่ายวิญญาณและชีวิตนิรันดร์ พระวจนะของ

พระเจ้าไมเ่ปล่ียนแปลงและไมผิ่ดพลาด ให้คําตอบกบัทกุคําถามได้อยา่งไมต้่องสงสยัเลย เป็นพระวจนะของพระเจ้า

โดยแท้ เม่ือมีการเทศนาพระวจนะโดยการทรงเจิมของพระวิญญาณบริสทุธิ พระวจนะนัน้ก็เป็นเสียงของพระเจ้า์

ให้กบัทกุคนท่ีได้ฟัง 

 

4. ผู้ รับใช้ของพระเจ้า ผู้ รับใช้เทศนาแทนองค์พระคริสต์ เขาเป็นทตูของพระเจ้าซึ่งนําข้อความของพระองค์มา การท่ีผู้

เทศนาซึง่ได้รับการเจิมเทศนาข่าวประเสริฐ อนัจะอธิบายความจริงแหง่พระวจนะของพระเจ้านัน้เป็นสิง่สําคญั 
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แตเ่สียงของผู้ เทศนาเป็นพระสรุเสียงของพระเจ้าอย่างนัน้หรือ ไม่ใช่แน่นอนเพราะผู้ เทศนาไม่ใช่พระเจ้า แม้ว่าข้อความท่ี

เขาเทศนาเป็นพระวจนะของพระเจ้า เป็นความจริงท่ีไม่ผิดพลาด แต่ตวัเขาเองก็ผิดพลาดได้ เขายงัคงเป็นมนษุย์คนหนึ่ง มีความ

ออ่นแอของเนือ้หนงั 

 

 ในครัง้หนึ่ง คนทัง้หลายตะโกนว่าเสียงของเฮโรดเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้า เน่ืองจากเขายอมรับคําอ้างนัน้โดยไม่

ปฏิเสธ เขาจงึถกูตวัหนอนกินจนตาย นัน่เป็นเพราะ เขาไมใ่ห้สง่าราศีแก่พระเจ้า (กิจการ 12:23) 

 

 ผู้ เทศนาทําความผิดพลาดได้ เขาอาจจะพูดผิดและตดัสินผิด เขาอาจเป็นผู้ รับใช้ของพระเจ้า ตวัแทนท่ีกล่าวแทนองค์

พระคริสต์ แตเ่ขายงัคงเป็นมนษุย์ เขาเป็นภาชนะท่ีได้รับการเจิมและพระเจ้าทรงตรัสผา่นเขา แตเ่ขายงัคงเป็นมนษุย์อยู ่

 

 คณุสมบติัท่ีย่ิงใหญ่ประการหนึ่งท่ีจําเป็นต้องมีคือ ความถ่อมใจ ย่ิงผู้ รับใช้ถ่อมใจลงมากเท่าใด พระเจ้าจะทรงใช้เขาให้

กลา่วพระคําของพระองค์มากขึน้เทา่นัน้ 

 

 แม้ว่าเขายงัคงทําผิดพลาดและถ่อมใจอย่างมาก แต่ก็สามารถเทศนาด้วยอํานาจเหมือนเช่นพระเยซูทรงสอน (มาระโก 

1:22) 

 

 ผู้ รับใช้คนหนึง่จะเทศนาด้วยอํานาจได้อยา่งไรแม้วา่เขารู้ข้อด้อยในการเป็นมนษุย์ของตนเอง เขาจะถ่อมใจและกล้าหาญ

ในเวลาเดียวกนัได้อยา่งไร ในการท่ีจะตอบคําถามนีไ้ด้ เราจะต้องจําไว้ว่า เขาจะได้รับการทรงเจิมมากน้อยตามวิญญาณท่ีแตกหกั

และยอมจํานนของเขา เขาจะต้องยอมจํานนเพ่ือพระเจ้าจะทรงใช้ได้ เขาทราบเป็นอย่างดีว่า เขาเป็นมนษุย์ แต่เขามีความกล้า

หาญเพราะเขาเทศนาข้อความของพระเจ้า ความเช่ือมัน่เป็นสิง่สําคญั เขาได้อธิษฐานและได้ยินจากพระเจ้า เขามัน่ใจว่าได้ยินและ

ได้รับข้อความท่ีพระเจ้าต้องการให้เขานําไปสง่ ดงันัน้ เขาจงึเทศนาด้วยอํานาจได้อยา่งมัน่ใจ 

 

 เขาไม่ได้เทศนาอย่างขอไปทีหรืออวดดี ไม่มีนํา้เสียงโต้เถียงหรือแสดงวิญญาณความเป็นใหญ่ เขาไมไ่ด้เทศนาดถูกูค

ทัง้หลาย หรือเทศนาวา่กลา่วคนทัง้หลาย เขาผู้ เป็นทตูของพระเจ้าซึง่มีข้อความจากพระองค์จะกลา่วแก่ท่ีประชมุและรับใช้พวกเขา

แตล่ะคน 

 

 เม่ือเขายืนอยู่หลงัธรรมาสน์ เขาไม่เคยทําให้ใครอบัอายด้วยคําประชดหรือคําเยาะเย้ย ข้าพเจ้าเคยได้ยินผู้ รับใช้บางคน

พดูบางอย่างท่ีทําให้ข้าพเจ้าอบัอาย ผู้ รับใช้คนหนึ่งซึ่งพยายามแก้ไขปัญหาเร่ืองการวิวฒันาการได้กล่าวกบัคริสตจกัรว่า “ลิงตวั

เดียวท่ีคณุจะเหน็คือเม่ือคณุมองดตูวัเองในกระจก” โอย นัน่ไมต่ลกเลย เม่ือผู้ รับใช้กลา่วเช่นนัน้ เขาทําร้ายตวัเองมากกวา่คนอ่ืนๆ 

 

 ผู้ รับใช้พระเจ้าท่ีแท้จริงจะรับใช้ฝงูแกะของเขา เขาจะรักและสนใจในสวสัดิภาพของทกุคน เขาจะเห็นค่าของผู้ชายและ

ผู้หญิง เดก็ชายและเดก็หญิง ธรรมิกชนและคนบาปแตล่ะคน เขามีความปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือ หนนุใจ และช่วยให้รอด เขาทําให้

เกิดความเบิกบานใจ และความแข็งแกร่งด้วยพระวจนะของพระเจ้า เขาเป็นทตูของพระเจ้าท่ีเทศนาคําแห่งชีวิตนิรันดร์แทนองค์

พระคริสต์ 
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บทที่สิบสอง 
การรับใช้ในการฟัง 

 

 “...แต่ตอ้งมีใจเมตตาต่อทกุคน เป็นครที่เหมาะสมและมีความอดทน ชีแ้จงให้ฝ่ายตรงกนัข้ามเข้าใจดว้ยความสภุาพู …” 

(2ทิโมธี 2:24-25) 

 

 เยน็วนัหนึง่ขณะท่ีข้าพเจ้านอนอยูใ่นโรงพยาบาลเพน็ทิกทนั บริติชโคลมัเบีย ผู้ เช่ียวชาญด้านมะเร็งมาท่ีข้างเตียงและเร่ิม

ให้คําแนะกบัข้าพเจ้า ในขณะท่ีเขาพดูอยู ่ข้าพเจ้าพยายามพดูแทรก หมอคนนัน้กลา่วในทนัทีว่า “ผมกําลงัพดูอยู่ และคณุต้องฟัง” 

หลงัจากถกูวา่แล้ว ข้าพเจ้าก็ปลอ่ยให้หมอพดู  

 

 แกะรู้จกัเสียงของผู้ เลีย้งแกะ ผู้ เลีย้งแกะเป็นผู้พดูและแกะเป็นผู้ ฟัง แกะไม่ได้รับอนญุาตให้พดูเลยหรือ แน่นอนว่า มีเวลา

ท่ีแกะสามารถพดูได้ และในเวลานัน้ ผู้ เลีย้งแกะก็จะฟัง โดยสว่นใหญ่ แกะจะได้พดูในเวลาขอคําปรึกษา 

 

 คนทัง้หลายเป็นมนษุย์และต่อสู้กบัความโดดเด่ียว ท้อถอย เจ็บปวดใจและความกลวั แต่ละคนเป็นบคุคลท่ีมีปัญหาและ

ความกลวัของตนเอง เขาต้องแก้ปัญหาของเขาและให้ภาระหนกัได้ยกออกไป อย่างไรก็ดี ก่อนท่ีศิษยาภิบาลจะสามารถรับใช้เขา

ได้ ศิษยาภิบาลจะต้องเข้าใจปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไขก่อน ดงันัน้ ศิษยาภิบาลจะต้องฟังเพ่ือท่ีจะแก้ไขปัญหาได้ 

 

 เราจะต้องไมถื่อวา่ปัญหาของธรรมิกชนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นเร่ืองเลก็น้อย ข้าพเจ้ามกัจะรับฟังปัญหาต่างๆ และ

สารภาพว่าปัญหาเหล่านัน้ดเูหมือนจะเป็นเร่ืองเล็กน้อย เป็นเร่ืองท่ีไม่มีความสําคญัจนข้าพเจ้าอยากจะหวัเราะท่ีธรรมิกชนคิดว่า

สิง่เหลา่นัน้เป็นปัญหา อยา่งไรก็ตาม จะต้องระลกึไว้เสมอว่า แม้ว่าปัญหาจะดเูลก็น้อยสําหรับเรา แต่สําหรับผู้ ท่ีมีภาระหนกัเพราะ

ปัญหาเหลา่นัน้ มนัไมใ่ช่ปัญหาเลก็เลย สําหรับแกะท่ีเลือดไหล ปัญหานัน้เป็นเร่ืองสําคญั และแกะกําลงัเจ็บปวด 

 

 การให้คําปรึกษาต้องใช้เวลา อาจต้องใช้เวลาหลายชัว่โมงในการรับฟัง ถึงแม้ว่าอาจจะใช้เวลามาก แต่อาจเป็นการลง

เวลาอยา่งเกิดผลมากท่ีสดุ แกะท่ีเจ็บปวดและเลือดไหลอาจจะได้รับความช่วยเหลือในระหวา่งการให้คําปรึกษามากกวา่เวลาอ่ืนๆ  

 

 หลายครัง้ ข้าพเจ้ารับฟังธรรมิกชนท่ีปรึกษาข้าพเจ้าเก่ียวกับปัญหาและความกังวลใจของเขาอย่างอดทน เม่ือคุยจบ 

ข้าพเจ้าจะให้คําแนะนําหรือคําอธิษฐานสกัเลก็น้อย เขาจะจบัมือกบัข้าพเจ้าอย่างเบิกบาน และกลา่วว่า “ผมได้รับพรจากคณุเป็น

อยา่งมาก คณุช่วยผมได้จริง” จริงๆ แล้ว ข้าพเจ้าได้พดูเพียงเลก็น้อย สิง่ท่ีข้าพเจ้าทําคือฟังในขณะท่ีเขาเทใจออกมา อย่างไรก็ตาม 

ในขณะท่ีเขาพดูและปรึกษากบัข้าพเจ้า การรักษาอนัน่าอศัจรรย์เกิดขึน้ บาดแผลของเขาได้รับการรักษาเม่ือเขาได้นําภาระหนกั

ออกมา 

 

 ก่อนท่ีจะนําวิญญาณมาหาพระเจ้าได้ จะต้องเข้าถึงบคุคลนัน้ก่อน เราจะนําวิญญาณมาหาพระเจ้าได้ทีละวิญญาณ เขา

ไปโบสถ์และฟังผู้ รับใช้เพราะรู้สกึว่าผู้ รับใช้ใสใ่จเขา ผู้ รับใช้พิสจูน์ว่าเขาเอาใจใส่โดยการรับฟังปัญหาของวิญญาณเหลา่นัน้อย่าง

อดทน เขาสามารถช่วยได้เพราะได้สร้างความเช่ือมัน่ขึน้ ความเช่ือมัน่และความไว้วางใจท่ีได้มาทําให้เขาสามารถส่ือสารได้ การ

ส่ือสารไมใ่ช่ถนนแบบรถวิ่งทางเดียว ในการสนทนากนั ผู้ รับใช้จะต้องสามารถพดูและฟังได้ 
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 ผู้ เลีย้งแกะท่ีฟังจะไม่เคยประหลาดใจกับสิ่งท่ีเขาได้ยิน บางครัง้ เขาอาจจะรู้สึกตกใจ แต่จะต้องไม่แสดงออกมา เขา

จะต้องไม่วิจารณ์หรือถากถาง เขาจะต้องฟังอย่างอดทนด้วยความรักและความเข้าใจ จากนัน้ เขาจะให้คําปรึกษาเพ่ือสวสัดิภาพ

ของคริสเตียน 

 

 ผู้ เลีย้งแกะท่ีฟังต้องระลกึไว้เสมอวา่ผู้ ท่ีปรับทกุข์และสารภาพกบัเขามาหาเขาเพราะไว้วางใจในตวัผู้ เลีย้งแกะ ผู้ เลีย้งแกะ

จะต้องไมห่กัหลงัความไว้วางใจนัน้เดด็ขาด 

 

 สมาชิกหญิงสาวคนหนึ่งสารภาพความบาปท่ีห้อมล้อมชีวิตของเธอกับศิษยาภิบาล เธอกําลงัต่อสู้กับนิสยัท่ีทําให้เกิด

ความรู้สกึผิดขึน้ในชีวิต ศิษยาภิบาลทําเป็นเร่ืองตลกและเลา่เร่ืองของเธอไปทัว่ทัง้คริสตจกัร เราสามารถเข้าใจได้ว่าทําไมหญิงสาว

คนนัน้จึงออกจากคริสตจกัรไป และไม่เคยกลบัมาอีก การทรยศความไว้วางใจเช่นนัน้เป็นเร่ืองเศร้าและไม่สมควรมีอยู่ในผู้ รับใช้

พระเจ้าท่ีแท้จริง 

 

 แกะขอพดูได้ไหม แน่นอน แต่ไม่ใช่ด้วยการไม่เช่ือฟัง หรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้ เลีย้งแกะของตน แกะต้องไม่พดูหว่านความ

แตกร้าวในฝูง เม่ือมีความผิดเพราะเหตุนัน้ จะต้องได้รับการลงโทษอย่างเด็ดขาดและไม่มีสิทธิมีเสียงเลย พระเจ้าได้ตรัสว่า

พระองค์ทรงชงัการหวา่นความแตกร้าวในหมูพ่ี่น้อง (สภุาษิต 6:19) 

 

 ผู้ เลีย้งควรฟังแกะบ้างเป็นบางครัง้ด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

1. เม่ือรับฟัง ผู้ เลีย้งแกะจะสามารถบอกได้ว่าสวัสดิภาพทางฝ่ายวิญญาณของแต่ละคนเป็นอย่างไร และจากนัน้ 

สามารถรับใช้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพตามความจําเป็น 

2. ผู้ เลีย้งแกะจะเห็นความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในฝูง เม่ือเขารู้ว่าความสนใจ ภาระหนกั และความสามารถ

ของสมาชิกคืออะไรแล้ว เขาก็จะสามารถนําสิง่เหลา่นัน้มาใช้เพ่ือประโยชน์ของแผน่ดินของพระเจ้าได้ 

3. ผู้ เลีย้งแกะไม่เพียงแต่จะทราบความจําเป็นทางฝ่ายวิญญาณของสมาชิกแต่ละคนเท่านัน้ แต่เขายังตระหนักถึง

ปัญหาภายในร่างกายด้วย เขาจงึสามารถจดัการกบัสิง่ตา่งๆ ท่ีก่อพิษขึน้ก่อนท่ีจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ 

4. ในการพดูคยุกนัเป็นการสว่นตวั สมาชิกอาจสามารถมีสว่นช่วยคริสตจกัรได้มาก สมาชิกหลายคนสามารถช่วยเหลือ

ด้านธุรกิจ การปกครองและการสร้างได้ เราจะต้องไม่ละเลยพรสวรรค์เหลา่นีแ้ต่จะใช้เพ่ืองานของพระเจ้า ถ้าผู้ เลีย้ง

แกะไมฟั่งแกะ เขาอาจไมเ่หน็ความช่วยเหลือท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสามารถเกิดขึน้เพ่ืองานของพระเจ้าได้ 

5. บางครัง้แกะอาจสอนความจริงท่ีลึกซึง้แก่ผู้ รับใช้ของเขาได้ ครูทุกคนจะต้องเต็มใจท่ีจะได้รับการสอน ทุกคนท่ีไม่

ยอมให้คนอ่ืนสอนไมมี่คณุสมบติัท่ีจะเป็นครู ข้าพเจ้าขอยกตวัอยา่งนีจ้ากประสบการณ์ของตนเอง 

 

ข้าพเจ้าเร่ิมเทศนาข่าวประเสริฐในฤดใูบไม้ร่วงปี 1936 ในเวลานัน้ ข้าพเจ้าไม่ได้เช่ือในเร่ืองการบงัเกิดใหม ่ข้าพเจ้า

เทศนาวา่ทกุคนท่ีเช่ือก็พร้อมท่ีจะได้รับขึน้ไปกบัพระองค์  

 

ในช่วงเวลาท่ีมีสงคราม ข้าพเจ้าเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในชนบทในทางตะวนัออกของรัฐ

ออนแทรีโอ คริสตจกัรนีเ้ป็นคริสตจกัรท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึง่ในประเทศแคนาดา ข้าพเจ้ามีสมาชิกท่ีมีค่าในคริสตจกัร

แหง่นี ้ผู้ซึง่ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิมานานกวา่อายขุองข้าพเจ้าเสียอีก เช้าวนั์ หนึง่ ข้าพเจ้าสอนชัน้เรียนพระคมัภีร์

อยู่ และมีคนถามคําถามขึน้มาเก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกายในวนัแต่งงาน เราจึงอภิปรายเร่ืองท่ีว่าใครพร้อมท่ีจะมาหา

พระเจ้ากนั ข้าพเจ้าบอกกบัพวกเขาวา่ ผู้ ท่ีเช่ือทกุคนพร้อม พวกเขาไม่ได้แย้งข้าพเจ้า แต่เร่ิมท่ีจะถามคําถามและยก
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ข้อพระคมัภีร์ขึน้มาอย่างอ่อนโยนและด้วยความรัก พวกเขาค่อยๆ ต้อนข้าพเจ้าให้จนมมุอย่างอ่อนโยนจนข้าพเจ้ารู้

ว่าข้าพเจ้าไม่มีคําตอบอีกต่อไป ข้าพเจ้ากลบับ้านไปตัง้ใจท่ีจะค้นคว้าพระวจนะของพระเจ้า ข้าพเจ้าดใูนพระคมัภีร์

ใหม่ แล้วเขียนข้อพระคมัภีร์แต่ละข้อท่ีเก่ียวกบัเร่ืองความรอดออกมาด้วยลายมือของข้าพเจ้าเอง เม่ือข้าพเจ้าเขียน

เสร็จเรียบร้อย ข้าพเจ้าเปล่ียนหลกัคําสอนของข้าพเจ้า พระเจ้าทรงสําแดงให้ข้าพเจ้าทราบให้วนันัน้เก่ียวกบัความ

รอด ตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา ข้าพเจ้าได้สอนพระคมัภีร์ในเร่ืองการบงัเกิดใหมใ่นท่ีตา่งๆ ทัว่โลก 

 

หลายครัง้ข้าพเจ้าขอบคณุพระเจ้าท่ีในเช้าวนัอาทิตย์นัน้ ข้าพเจ้าได้ฟังเสียงของแกะ ถ้าข้าพเจ้าห้ามไม่ให้เขาพูด 

พระเจ้าคงไมส่ามารถนําข้าพเจ้าไปสูค่วามจริงท่ีลกึซึง้ลงไปอีกได้ 

 

6. เม่ือฟังเสียงแกะแล้ว ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างศิษยาภิบาลและสมาชิกของคริสตจกัรจะเกิดขึน้และคงอยู่ต่อไป ใน

บ้านและครอบครัวก็เช่นกนั ถ้ามีการฟังก็จะมีความสมัพนัธ์ท่ีดี เม่ือต้องตดัสินใจครัง้สําคญั พ่อจะต้องใช้สติปัญญา

เพ่ือให้สมาชิกของครอบครัวแต่ละคนพดูและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ อาจจะเก่ียวกบัเร่ืองจะไปไหนกนั

ในช่วงเวลาปิดเทอมหน้าร้อน แม่มีข้อเสนอและลกูๆ ก็เหมือนกนั พ่ออนญุาตให้เขาบอกความคิดเห็น แต่หลงัจาก

นัน้ พอ่จะเป็นผู้ตดัสนิใจ และทัง้ครอบครัวจะยอมรับการตดัสนิใจของเขา ครอบครัวคริสตจกัรก็เป็นเช่นนัน้  

 

ไม่เสียหายท่ีจะให้แกะได้พดูถ้าเขาไม่พดูเพ่ือโต้แย้ง หรือกบฏต่อศิษยาภิบาล ศิษยาภิบาลจะฟังและจากนัน้ ตดัสินใจ 

หลงัจากผู้ เลีย้งแกะตดัสินใจแล้ว ฝงูแกะทัง้ฝงูจะยอมรับการตดัสินใจนัน้ และรวมกนัเพ่ือตามผู้ รับใช้ของพระเจ้าไป ผู้ ท่ีพระเจ้าได้

ประทานไว้ปกครองเขา 

 

เวลาท่ีจะพดูมีอยา่งแน่นอน และมีเวลาท่ีจะฟังด้วย 
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บทที่สิบสาม 
การรับใช้ในการให้ความร่วมมือ 

 

 “ฝ่ายผร้บัใชข้ององค์พระผเ้ป็นเจ้าตอ้งไม่เป็นคนทีช่อบทะเลาะวิวาทู ู ...” (2ทิโมธี 2:24) 

 

 คนบางคนชอบต่อสู้  ดเูหมือนว่าเขาจะไม่พอใจถ้าไม่ได้โต้เถียงกบัคนอ่ืน บางครัง้ ผู้ รับใช้ก็แสดงวิญญาณทางเนือ้หนงั

แบบนีอ้อกมา ซึ่งไม่ควรเป็นเช่นนัน้เลย อคัรทตูเปาโลเขียนไปหาทิโมธีเพ่ือตกัเตือนให้เขาเป็นคนอ่อนโยนกบัทกุคน ผู้ เลีย้งแกะท่ี

แท้จริงจะออ่นโยนกบัแกะ เขาจะไมห่ยาบคายกบัแกะ 

 

 นิสยั ทศันคติ* วิญญาณ และแม้แตนํ่า้เสียงของผู้ รับใช้อาจก่อให้เกิดความสําเร็จหรือความล้มเหลว เม่ือศิษยาภิบาลพดูกั

ท่ีประชมุด้วยนํา้เสียง การตอ่สู้ ก็จะเกิดขึน้ 

 

 เม่ือบตุรของพระเจ้าเข้าไปยงัสถานท่ีแห่งการนมสัการ ร่างกายและวิญญาณของเขาเหน็ดเหน่ือยอย่างไม่ต้องสงสยั เขา

ต้องต่อสู้กบัรถติดและงานท่ีต้องทํามาทัง้วนั เขามีความเครียดและกดดนั และต้องการการพกัผ่อนและความแข็งแกร่งท่ีรอเขาอยู่

ตอ่พระพกัตร์ของพระเจ้า คริสตจกัรเป็นโอเอซิส*ในทะเลทราย ท่ีพํานกัท่ีเงียบแหง่สนัติสขุในทา่มกลางโลกแหง่ความสบัสน 

 

 น่าผิดหวงัย่ิง เม่ือสนัติสขุของพระเจ้าหายไป และมีการต่อสู้  การเผชิญหน้า การโต้เถียงและการทะเลาะวิวาท แทนท่ีจะ

เป็นความเป็นหนึง่เดียวกนัและความกลมกลืนกนั 

 

 ศิษยาภิบาลเป็นผู้ นําและกําหนดอารมณ์และความรู้สกึในท่ีประชมุ ถ้าจะโทษอย่างอ่ืน ก็ทําได้ง่าย ถ้าบคุคลต้องการหา

แพะรับบาป ก็จะมีให้อยู่เสมอ แต่บคุคลผู้ ท่ีรับผิดชอบต่อวิญญาณท่ีมีชยัชนะในท่ีประชมุคือศิษยาภิบาล หากเขาแสดงวิญญาณ

แห่งการต่อสู้และการเผชิญหน้า สมาชิกก็จะแสดงทศันคติเช่นนัน้ออกมา ผู้ รับใช้ไม่ควรจะมีวิญญาณเช่นนัน้ แต่จะต้องเป็นผู้ มี

สนัติ ไมถ่กเถียงหรือโต้เถียงกบัคนอ่ืน 

 

 ผู้ รับใช้พระเจ้าไม่สนใจท่ีจะเอาชนะการโต้เถียง แต่สนใจในการนําคนหลงให้รอด เขาอาจจะเอาชนะการโต้เถียงแต่เสีย

วิญญาณไป เราจะเลือกอะไรระหวา่งการโต้เถียงกบัวิญญาณ 

 

 ความอ่อนโยนและความอดทนไม่ใช่สญัญาณแห่งความอ่อนแอ ผู้ รับใช้สามารถเป็นผู้ ท่ีแข็งแกร่งเหมือนหินท่ียิบรอลต้า 

และนําอยา่งมัน่คงและแข็งแกร่ง แตมี่วิญญาณแหง่ความปรานีและความรัก 

 

 บางครัง้ผู้ รับใช้อาจคิดวา่ การแสดงความคิดเหน็ท่ีไมเ่หมือนเขาหมายถงึการตอ่สู้กบัอํานาจของเขา เขาอาจมองดแูล้วคิด

ว่าเป็นการข่มขู่และการท้าทายในการเป็นผู้ นํา โดยทั่วไป นั่นเป็นความผิด เม่ือมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน เขาสามารถขอ

                                                  
*
 ทศันคติ (ทรรศนะ) หมายถึง แนวความคดิเห็น ทัง้นี ้ยงัรวมถึง ท่าทาง พฤติกรรม และการแสดงออกของอารมณ์ อีกด้วย 

*
 โอเอซสิ หมายถึง ท่ีท่ีมีนํา้และต้นไม้ในกลางทะเลทราย 
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สติปัญญาจากพระเจ้าได้ พระเจ้าจะไม่ทําให้เขาผิดหวงั เขาจะต้องจําไว้ว่าธรรมิกชนคือผู้ ท่ีสามารถคิดเพ่ือตนเองและควรได้รับ

สทิธิพิเศษในการแสดงความคิดเหน็ถ้าเขามีทศันคติและวิญญาณท่ีถกูต้อง 

 

 เราควรศกึษาสติปัญญาท่ีอคัรทตูคนหนึง่ได้แสดงออกในเวลาท่ีมีการเผชิญหน้า ในกิจการบทท่ีหก มีการบ่นเก่ียวกบัหญิง

หม้ายชาวกรีก มีการร้องเรียนวา่หญิงเหลา่นัน้ถกูละเลย ซึง่จริงๆ แล้วก็ไม่มีทางทราบได้ว่าเขาถกูละเลยเพียงใด ชาวกรีกเหลา่นีม้า

จากตา่งประเทศ และเคยมีสิง่ตา่งๆ มากมาย คงจะยากท่ีจะตอบสนองความพอใจของเขาได้เหมือนชาวฮีบรูท่ีอยูท่ี่นัน่ตลอดเวลา 

 

 เม่ือมีการนําคําร้องเรียนนีม้ายงัอคัรทตู ไมมี่การเผชิญหน้าใหญ่โต อคัรทตูไม่ได้ว่ากลา่วชาวกรีกท่ีบ่นแต่แสดงสติปัญญา

ท่ีย่ิงใหญ่ในการจดัการกบัปัญหาทัง้หมด 

 

 พวกเขาแนะนําให้เขาเลือกชายขึน้มาเจ็ดคนซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีช่ือเสียงดี ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสทุธิและสติปัญญา์

ให้มารับใช้ท่ีโต๊ะ อคัรทตูได้กําหนดคณุสมบติัขึน้ แตค่นทัง้หลายเป็นผู้ เลือกชายเจ็ดคนนัน้เอง หลงัจากท่ีเลือกแล้ว อคัรทตูก็แต่งตัง้

พวกเขา เป็นท่ีน่าสนใจว่ามคันายกเจ็ดคนแรกท่ีได้รับเลือกเป็นชาวกรีกทัง้หมด อคัรทตูไม่ได้ถือว่าเป็นการข่มขู่หรือท้าทายอํานาจ

ของพวกเขา พวกเขาจดัการกบัสถานการณ์อยา่งฉลาด และมีความเป็นหนึง่เดียวและกลมกลืนกนัอยูใ่นคริสตจกัร 

 

 บางครัง้ ศิษยาภิบาลจะพบว่าสมาชิกบางคนไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจบางอย่างของเขา ในเวลาเช่นนัน้ แทนท่ีจะ

โต้เถียงให้ใหญ่โต มีคนโมโหและโกรธ ผู้ รับใช้ควรจะถอยห่างออกมา และปลอ่ยให้เร่ืองสงบลงสองสามวนั จากนัน้ เขาอาจพดูถึง

เร่ืองนัน้อีกครัง้ด้วยหนทางใหม่ เขาอาจจําเป็นต้องทําเช่นนีห้ลายครัง้ แต่ไม่มีครัง้ใดท่ีจะเป็นการดิน้รนและต่อสู้  ท้ายท่ีสดุ ถ้าเขา

แสดงจดุประสงค์ของเขาอย่างระมดัระวงัและฉลาด พ่ีน้องท่ีจะโต้เถียงกบัเขาจะตดัสินใจตามท่ีเขาต้องการ บางครัง้ พวกเขาจะ

รู้สกึวา่เป็นการตดัสนิใจของตวัเอง ในเวลาเช่นนัน้ ทกุคนจะมีความสขุ และจะคงความเป็นหนึง่เดียวและความกลมกลืนกนัไว้ได้ 

 

 กฎท่ีจะต้องจดจําไว้ให้ดีคือ ผู้ รับใช้เองจะต้องไม่ติดอยู่ในสถานการณ์ท่ีตนเองเป็นปัญหา ผู้ เลีย้งแกะจะไม่ยกนิว้ขึน้เพ่ือ

ปกป้องตนเอง ให้พระเจ้าตอ่สู้ให้เขา หากพระเจ้าไมส่ามารถแก้แค้นให้เขาได้ ก็คงจะหมดหวงั 

 

 หากเป็นเร่ืองความจริงหรือความชอบธรรม ผู้ รับใช้ของพระเจ้าจะต้องไมก้่มลงหรือยอมต่อความกดดนั เขาจะยืนตรงและ

ยืนหยดัเพ่ือสิง่ท่ีถกูต้อง สวสัดิภาพของแผน่ดินของพระเจ้าจะต้องมาก่อนอยา่งอ่ืนเสมอ เขาจะตอ่สู้ เพ่ือความจริงและความบริสทุธิ ์

แตจ่ะถอยออกจากการเผชิญหน้าเม่ือเป็นเร่ืองสว่นตวั 

 

 ข้าพเจ้าสามารถเลา่เหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีเป็นเร่ืองสว่นตวัและข้าพเจ้าถอยออกมาโดยสิน้เชิง ข้าพเจ้าพยายามเสมอท่ีจะให้

คริสตจกัรเป็นท่ีหนึ่งและส่งมอบให้พระเยซูดแูล หลายครัง้ พ่ีน้องบางคนจะไม่ยอมพดูกบัข้าพเจ้าหรือจบัมือกบัข้าพเจ้า ในเวลา

เช่นนัน้ ข้าพเจ้าให้เร่ืองนัน้แก่พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่แม้แต่จะบอกภรรยาของข้าพเจ้าเก่ียวกับเหตุการณ์นัน้ ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้

ตวัเองถกูนําลงมาโต้เถียงเล็กๆ น้อย ข้าพเจ้าพยายามเสมอท่ีหลีกเล่ียงการโต้เถียงในแบบนัน้ และพระเจ้าไม่เคยทําให้ข้าพเจ้า

ผิดหวงั 

 

 ดร. บีเชอร์ได้กลา่วไว้ก่อนท่ีจะเสียชีวิตว่า “จดุประสงค์ไม่ใช่ศาสนศาสตร์ ไม่ใช่การโต้เถียง แต่เป็นการช่วยวิญญาณให้

รอด” และเราสามารถพดูเอเมนกบัคํากลา่วนีไ้ด้ 
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บทที่สิบส่ี 
การรับใช้ในการยอมเสียสละ 

 

 “ต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอเพือ่จะไดค้นอ่อนแอ ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทกุชนิดต่อคนทัง้ปวง เพือ่จะช่วยเขาให้

รอดไดบ้า้งโดยทกุวิถีทาง” (1โครินธ์ 9:22) 

 

 ผู้ เลีย้งแกะท่ีประสบความสําเร็จจะให้ตนเองแก่นํา้พระทยัของพระเจ้าอยา่งแท้จริง เขาจะไมส่นใจเร่ืองของตนเอง งานขอ

พระเจ้าจะสําคญัเป็นท่ีหนึ่งในชีวิตของเขา สวสัดิภาพของคริสตจักรเป็นสิ่งสําคญัท่ีสุดในจิตใจและใจของเขา เขาตระหนักว่า

จดุประสงค์นัน้ย่ิงใหญ่กวา่ตวัเขาและต้องทําอยา่งดีท่ีสดุ สิง่ท่ีดีรองเป็นอนัดบัสองนัน้ไมดี่พอ 

 

 ความสําเร็จของผู้ รับใช้จะขึน้อยู่กบัการอทุิศตนของเขา ถ้าเขาสนใจในตวัเอง เขาก็ประสบความสําเร็จแบบธรรมดา ถ้า

เขาถามตวัเองอยูเ่สมอวา่เขาจะได้อะไร เขาจะช่วยคนอ่ืนให้รอดได้แบบธรรมดาๆ  

 

 เขาต้องให้ตนเองอยู่ท่ีแท่นบชูาโดยไม่เอากลบัคืนมา เขาต้องทําให้ตวัเองพร้อมท่ีจะทํางานสําหรับพระเจ้า และจะต้องรู้

ว่าตนเองนัน้เป็นผู้ ท่ีพร้อมจะเสียสละ เขาต้องพร้อมทัง้สองอย่าง บางครัง้ ผู้ รับใช้ข่าวประเสริฐต้องเสียสละอย่างมากเพ่ือทําตามนํ ้

พระทยัของพระเจ้า 

 

 คําตอบของกษัตริย์ดาวิดต่ออาราวนาห์ควรจะเป็นพยานแก่ผู้ เลีย้งแกะท่ีสตัย์ซ่ือทกุคนได้ว่า “...หามิได ้แต่เราจะขอเสีย

เงินซ้ือจากท่าน เราจะถวายเคร่ืองเผาบชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราโดยทีเ่ราไม่เสียค่าอะไรเลยนัน้ไม่ไดู้ ” (2ซามเอู ล 24:24) 

 

 อาราวนาห์ให้ลานนวดข้าวแก่ดาวิดโดยไม่คิดเงิน แต่ดาวิดยืนยันท่ีจะจ่ายเงินให้ เขาจึงจ่ายเงินห้าสิบเชเขลสําหรับ

สถานท่ีท่ีเขาจะสร้างแทน่บชูาขึน้มา 

 

 หลายครัง้ เราเสนอเคร่ืองบูชาท่ีไม่ทําให้เราเสียอะไรเลยให้แก่พระเจ้า แต่ในการทํางานของพระเจ้า จะต้องมีการเสีย

บางอยา่ง เราจะต้องถวายตวัทัง้หมด 

 

 ในมทัธิวบทท่ีสบิสาม เราจะเห็นว่ามีบนัทกึเก่ียวกบัอปุมาว่าด้วยขมุทรัพย์ท่ีซ่อนอยู่ในทุ่งนา ในการท่ีจะซือ้ทุ่งนานัน้ ชาย

คนหนึง่จะต้องขายทกุอยา่งท่ีเขามีเสียก่อน หลงัจากเขาขายไปหมดแล้ว เขาจึงสามารถเป็นเจ้าของทุ่งนาท่ีมีขมุทรัพย์ซ่อนไว้อยู่ได้ 

ทุง่นาคือโลกนี ้ในการท่ีจะเข้าสูทุ่ง่นาเพ่ือค้นหาขมุทรัพย์ในการช่วยวิญญาณให้รอด ผู้ รับใช้จะต้องขายทกุสิง่ท่ีเขามีก่อน 

 

 เราควรจะจดจําคําพยานของอคัรทตูเปาโลไว้อยูเ่สมอ เขาเขียนไปยงัคริสตจกัรท่ีกรุงโรมดงันี ้“ฉะนัน้ข้าพเจ้าจึงขวนขวาย

ทีจ่ะประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทัง้หลายทีอ่ย่ในกรุงโรมดว้ยู ” (โรม 1:15) “ข้าพเจ้าจึงขวนขวาย” แสดงถึงการอทุิศตนอย่างเต็มท่ี

และแท้จริงต่อนํา้พระทยัของพระเจ้า หมายความวา่เขาจะต้องพร้อมที่จะทํางานและพร้อมที่จะเสียสละ อคัรทตูเปาโลพร้อมที่จ

เทศนาในโรม เช่นเดียวกนั ผู้ รับใช้ข่าวประเสริฐท่ีแท้จริงจะพร้อมอยู่ตลอดเวลา เขาพร้อมท่ีจะใช้ทกุโอกาสเพ่ือเทศนา เป็นพยาน 

และรับใช้ นอกจากนี ้เขาก็พร้อมท่ีจะตายเพ่ือพระนามของพระเยซถู้าจําเป็น 
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 ความปรารถนาอยา่งรุนแรงในชีวิตของเขาคือการรับใช้คนอ่ืนๆ พรสวรรค์ทกุอยา่ง กําลงัทัง้หมด เวลาทกุนาทีจะใช้ไปเพ่ือ

วตัถปุระสงค์สงูสดุในการช่วยวิญญาณให้รอด ทัง้นี ้ไม่ใช่แต่เพียงการอทุิศตนเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงวินยัและงานอีกด้วย พระเจ้าไม่

มีท่ีวา่งในแผน่ดินของพระองค์ให้ผู้ เทศนาท่ีเกียจคร้าน 

 

 อาจารย์ลอว์สนัแห่งคริสตจกัรในคิงส์ตนั จาเมกา ได้เทศนาข้อความท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุข้อความหนึ่งท่ีข้าพเจ้าเคยได้ยินมา 

หลังการประชุม ชายหนุ่มหลายคนล้อมรอบเขาและถามคําถามนี  ้“อาจารย์ครับ ผมจะประสบความสําเร็จในการรับใช้ข่าว

ประเสริฐเหมือนอาจารย์ได้อย่างไร” ผมยงัจําคําตอบของอาจารย์ลอว์สนัได้ คําตอบของเขามีเพียงคําเดียวเท่านัน้ คือ ทํางาน 

อาจารย์ลอว์สนับอกชายหนุ่มเหลา่นีว้า่ ในการรับใช้ของเขานัน้ เขาได้ช่วยให้เกิดมีท่ีประชมุขนาดใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึง่ในกรุงนิวยอร์ค 

ทัง้นี ้มนัเกิดขึน้ได้เพราะเขาทํางาน 

 

 ความสําเร็จไมไ่ด้เกิดขึน้จากการคิดหวงัขึน้มา การฟืน้ฟไูมไ่ด้เกิดขึน้กบัคริสตจกัรเพราะโบกคฑาวิเศษไปมา จะต้องมีการ

ทํางาน การฟืน้ฟจูะเกิดขึน้ได้ในทกุคริสตจกัรท่ีอดอาหารและอธิษฐาน อทุิศตนแก่พระเจ้าอยา่งเตม็ท่ี และทาํงาน 

 

 อาจารย์ดบัเบิลย ูที วิเธอร์สปนูและภรรยา จากเมืองโคลมับสั รัฐโอไฮโอ ไปเย่ียมจาเมกาสามครัง้ ขณะท่ีอยู่ท่ีนัน่ เขาเป็น

พยานว่ามีบางคืน เขากลับบ้านท่ีเมืองโคลัมบัสและจะเหน่ือยจนไม่สามารถปีนขึน้บันไดเข้าบ้านตัวเองได้ พวกเขาจะนั่งอยู่

ขัน้บนัไดและพกัก่อนท่ีจะเข้าไปในบ้าน ทําไมเขาจึงเหน็ดเหน่ือยนัก คําตอบก็มีเพียงคําตอบเดียว คู่สามีภรรยาท่ีอุทิศตนนีรู้้ว่า

จะต้องให้ตวัของตนเองทัง้หมดและทํางาน ด้วยเหตนุัน้ พวกเขาทําให้เกิดมีงานในพระนามของพระเยซูท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุในโลกใน

โคลมับสัในเวลานัน้ 

 

 ครัง้หนึ่ง ข้าพเจ้าได้ยินผู้ เทศนาแบ็บติสท์คนหนึ่งในเมืองแวนคเูวอร์ บริติชโคลมัเบียซึ่งตัง้เป้าหมายท่ีจะเย่ียมบ้านเรือน

ตา่งๆ เจ็ดสบิห้าหลงัในแตล่ะสปัดาห์ ในการรับใช้ห้าสบิสองปี ข้าพเจ้าไม่เคยทําได้ใกล้เคียงจํานวนนัน้เลย แต่เม่ือข้าพเจ้าได้ยินว่า

ผู้ รับใช้แบบ็ติสท์คนนัน้ทําเช่นนัน้ จงึมีความต้องการเกิดขึน้ในใจของข้าพเจ้า พระเจ้าพระองค์เจ้าข้า ขอให้ผู้ เทศนาเพ็นเทคอสต์คน

นีทํ้าได้ดีกว่านัน้เพ่ือพระองค์ อย่าให้มีผู้ รับใช้ของคริสตจกัรอ่ืนทําได้ดีไปกว่าสิ่งท่ีข้าพเจ้าสามารถทําได้ในแผ่นดินของพระองค์ 

ไม่ใช่เพียงแค่ไปเย่ียมบ้านต่างๆ แต่ในการอธิษฐาน การเย่ียมท่ีโรงพยาบาล และเวลาท่ีใช้ในการให้คําปรึกษาชายและหญิง

ทัง้หลาย ทัง้หมดนีต้้องใช้ความพยายาม การทํางานของแผ่นดินของพระเจ้าไม่เหมือนเด็กๆ เล่น แต่จะต้องใช้กําลงัของผู้ เทศนา

ข่าวประเสริฐท่ีมีประสบการณ์ 

 

 ในใจของหมอทกุคน สวสัดิภาพของคนไข้สําคญัเป็นอนัดบัหนึ่งเสมอ เช่นเดียวกนั สวสัดิภาพของฝงูแกะจะสําคญัเป็น

อนัดบัหนึ่งในใจของผู้ เลีย้งแกะเสมอ ผู้ เลีย้งแกะท่ีรักฝงูแกะจะไม่บ่นท่ีจะใช้ความพยายามและเวลาในการรับใช้แก่ธรรมิกชนท่ี

เจ็บป่วยและอ่อนแอ ลกูแกะจะต้องได้รับการดแูล ให้อาหารและปกป้อง สวสัดิภาพของแกะจะต้องสําคญัท่ีสดุ ในการท่ีจะได้ผล

ดงักลา่วได้ ผู้ เลีย้งแกะจะต้องอทุิศตนเองเพ่ือความพร้อมท่ีจะทํางานและความพร้อมท่ีจะเสียสละ 
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บทที่สิบห้า 
การรับใช้ในการมีเมตตา 

 

 “แต่ชาวสะมาเรียคนหน่ึง เมือ่เดินทางมาถึงคนนัน้ ครัน้เห็นแลว้ก็มีเมตตา” (ลกาู  10:33) 

 

 ปโุรหิตและชาวเลวีเห็นชายคนหนึ่งนอนอยู่ข้างทาง ไม่ได้ใสเ่สือ้ผ้าและได้รับบาดเจ็บ พวกเขาคงรู้สกึสงสารผู้ชายคนนัน้

อยู่บ้าง แต่ไม่ได้ช่วยเหลือ ชาวสะมาเรียผู้ ใจดีเข้าไปท่ีซึง่เขานอนอยู่และรับใช้เขา ชาวสะมาเรียต่างจากปโุรหิตและชาวเลวี เพราะ

เขามีความเมตตา ด้วยความเมตตานัน้ เขาจงึพนับาดแผลและนําชายคนนัน้ขึน้ข่ีลาของตน ด้วยความเมตตานัน้ เขาจึงไม่เดินผ่าน

ไปเหมือนเช่นปโุรหิตและชาวเลวี ความสงสารขนาดหนึง่นัน้ไมเ่พียงพอ พวกเขาขาดความเมตตา 

 

 ความเมตตาเป็นความรู้สกึเห็นอกเห็นใจและเข้าใจอย่างลกึซึง้ ความเมตตาไม่ใช่แค่ความรู้สกึสงสาร แต่จะทําให้บคุคล

หนึ่งมองเห็นตวัเองในสภาพเดียวกนันัน้ ความเมตตาจะสมัผสัส่วนลึกของวิญญาณของบุคคลเพ่ือให้เข้าใจความจําเป็นของผู้ ท่ี

ได้รับบาดเจ็บและมีบาดแผล ผลกัดนัใจท่ีเมตตาให้เทเหล้าองุ่นและนํา้มนั และพนับาดแผลนัน้ 

 

 ในโลกนี ้มีคนหลายล้านคนท่ีมีความเจ็บปวด เขาถกูหลอกลวง หกัหลงัและโกง เขาเป็นผู้ ท่ีถกูกระทําทารุณ หลอกใช้และ

กระทําทารุณ พวกเขาถกูกดข่ี เอาเปรียบและฉ้อโกง แล้วเขาก็ล้มลงในคแูห่งความผิดบาป เม่ือผู้ รับใช้ข่าวประเสริฐไปหาเขาพร้อม

กบัถ้อยคําแห่งชีวิต ผู้ รับใช้จะต้องมีวิญญาณของพระคริสต์และเต็มไปด้วยวิญญาณแห่งความเมตตา หากไม่มีวิญญาณเช่นนัน้

แล้ว การรับใช้ของเขาจะเยน็ชาและไมเ่กิดผล เช่นเดียวกบัชาวเลวี เขาจะเพียงแตม่องและผา่นไปอีกฟากหนึง่ 

 

 ชาวสะมาเรียผู้ใจดีคือพระเยซูคริสต์ เม่ือพระองค์ทอดพระเนตรดเูยรูซาเลม็ พระองค์กนัแสงและทรงมีความเมตตาต่อฝงู

ชน (มทัธิว 9:36) ความเหน็อกเหน็ใจและความเข้าใจปลกุเร้าพระทยัของพระองค์ วิญญาณของพระคริสต์เป็นเช่นนัน้ 

 

 พระเยซูทรงเหมือนเดิมในวนันี ้เม่ือเราไปหาพระองค์พร้อมกับบาดแผลและใจท่ีเจ็บปวดของเรา พระองค์ทรงเมตตา 

“เพราะวา่เรามิได้มีมหาปโุรหิตท่ีไมส่ามารถจะเหน็ใจในความออ่นแอของเรา แต่ได้ทรงถกูทดลองใจเหมือนอย่างเราทกุประการ ถึง

กระนัน้พระองค์ก็ยงัปราศจากบาป” (ฮีบรู 4:15) การท่ีพระเยซูสามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแปลว่าอย่างไร 

หมายความวา่พระองค์ทรงมีความเมตตา วา่พระองค์มีความเข้าใจซึง่ทําให้พระทยัแห่งความรักของพระองค์มีความรู้สกึเหมือนเรา

ใช่ไหม ใช่แล้ว เม่ือเราเจ็บปวด เม่ือเราถกูทดลอง และเม่ือเราล้มลง มหาปโุรหิตของเรารู้สกึเหมือนเราและมีความเมตตาตอ่เรา 

 

 คณุสมบติัท่ีผู้ เลีย้งแกะท่ีแท้จริงจะต้องมีมากกว่าคณุสมบติัอ่ืนๆ ก็คือ ความเมตตา บางคนเป็นผู้ รับใช้เพียงเพราะเป็น

อาชีพเทา่นัน้ ผู้ เทศนาอาจกระทําหน้าท่ีของผู้ รับใช้ แตท่ิง้ให้ท่ีประชมุไมรู้่สกึสมัผสัและดลใจ ก่อนท่ีเขาจะสามารถดลใจผู้ ฟังได้ เขา

จะต้องทําให้ตนเองได้รับการดลใจก่อน ก่อนท่ีคนจะสามารถได้รับการสมัผสัจากพระวิญญาณของพระเจ้าได้ ผู้ เทศนาจะต้องได้รับ

การสมัผสัด้วยความเมตตาก่อน 

 

 ดูเหมือนว่า โรงเรียนฝึกอบรมท่ีดีท่ีสดุในการสร้างความเมตตาคือประสบการณ์ ถ้าผู้ รับใช้ได้เดินทางผ่านหุบเขาแห่ง

ความท้อถอย เขาจะสามารถรู้สกึเหมือนเช่นผู้ ท่ีอยูใ่นหบุเขามืดเหมือนกนัได้ ถ้าเขาถกูปฏิเสธ เขาจะสามารถเข้าใจผู้ ท่ีถกูปฏิเสธได้ 

ถ้าเขามีความโศกเศร้าในชีวิตของเขา และทนทกุข์จากการสญูเสียคนท่ีรัก เขาจะเห็นว่าการมีเมตตาต่อผู้ ท่ีมีใจท่ีแตกหกันัน้ไม่ยาก

เลย 
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 ในเดือนพฤศจิกายน ปี 1985 ข้าพเจ้านอนอยู่ในโรงพยายามท่ีเพ็นทิกทนั บริติชโคลมัเบียเป็นเวลาย่ีสิบวนั เม่ือหมอบอก

วา่ ข้าพเจ้าเป็นมะเร็ง ข้าพเจ้าไมอ่ยากท่ีจะเช่ือเลย ข้าพเจ้าเคยอธิษฐานให้แก่ผู้ ท่ีเป็นโรคมะเร็งหลายครัง้ ข้าพเจ้าเคยทําพิธีในงาน

ศพของผู้ ท่ีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ข้าพเจ้าคิดไปว่า โรคมะเร็งจะเกิดขึน้กบัผู้ อ่ืนเสมอแต่จะไม่มีวนัเกิดขึน้กบัตวัข้าพเจ้า จนกระทัง่

หมอทําให้ข้าพเจ้าตะลึงไปด้วยคํานัน้ ตลอดระยะเวลาท่ีข้าพเจ้าอยู่ในโรงพยาบาล ใจของข้าพเจ้ามีแต่เสียงเพลงแห่งการ

ขอบพระคณุอย่างลกึซึง้ ยากท่ีจะอธิบายได้ หลงัจากได้ออกมา ข้าพเจ้าใคร่ครวญเหตผุลท่ีข้าพเจ้ามีความยินดีนัน้ คําตอบคือว่า 

พระเยซทูรงอนญุาตให้ข้าพเจ้าผา่นการผา่ตดัเพ่ือท่ีข้าพเจ้าจะมีความเมตตาตอ่ผู้ ท่ีต้องนอนอยูใ่นโรงพยาบาล 

 

 จําเป็นท่ีต้องเป็นอย่างนัน้หรือ คําตอบคือ ไม่จําเป็นเม่ือพระวิญญาณของพระคริสต์เติมใจของผู้ รับใช้ของพระเจ้า พระ

วิญญาณของพระคริสต์คือวิญญาณแห่งความเมตตา ผู้ เลีย้งแกะท่ีเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสทุธิจะพบว่าไม่ยากท่ีจะเป็นเข้าใจ์

แกะในเวลาตา่งๆ ในชีวิต เขาสามารถร้องไห้เม่ือพวกเขาร้องไห้ หวัเราะเม่ือพวกเขาหวัเราะ ตะโกนเม่ือพวกเขาตะโกน ยินดีร่วมกบั

เขาในเวลาแหง่ชยัชนะและรู้สกึร่วมกบัเขาในเวลาทนทกุข์ ไมว่า่ในเวลาใด ความเมตตาจะทําให้เราย่ืนมือออกไปเพ่ือช่วยเหลือชาย

หรือหญิงในคท่ีูตกลงไปทา่มกลางขโมยทัง้หลาย 

 

 แกะจะรักผู้ เลีย้งแกะท่ีรับใช้เขา ซึง่ไมใ่ช่รับใช้ด้วยกฎระเบียบท่ีเยน็ชา แตใ่นพระวิญญาณ ด้วยความรู้สกึเมตตาท่ีลกึซึง้ 



40 

บทที่สิบหก 
การรับใช้ในการช่วยเหลือผ้อ่ืนู  

 

 “แต่ท่านจงหนกัแน่นมัน่คง จงอดทนต่อความทุกข์ยากลําบาก จงทําหน้าที่ของผ้ประกาศข่าวประเสริฐ และจงกระทําู

พนัธบริการของท่านใหสํ้าเร็จ” (2ทิโมธี 4:5) 

 

 ทําไมผู้ เทศนาบางคนจึงล้มเหลว ทําไมบางคนจึงท้อถอยและล้มเลิกไป คําตอบอาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งจากสอง

คําตอบตอ่ไปนี ้

1. ผู้ เทศนารู้สกึอดึอดัเพราะเขาไมไ่ด้อยูใ่นนํา้พระทยัของพระเจ้า เขาพยายามทําสิง่ท่ีพระเจ้าไมไ่ด้เรียกให้ทํา ศิษยาภิบาลที

ไม่ได้รับการเรียกจะอึดอัดและพ่ายแพ้ ผลลพัธ์ท่ีน่าเศร้าคือศิษยาภิบาลจะระบายความอึดอัดของเขาออกมาอย่าง

หลีกเล่ียงไมไ่ด้ทางธรรมาสน์และปลอ่ยลงบนสมาชิก 

2. ผู้ เทศนามีแนวความคิดผิดๆ เก่ียวกบัการรับใช้ เขาไม่เห็นว่าการรับใช้คือการเป็นผู้ รับใช้ เขาคิดว่าผู้ รับใช้คือ ผู้ ท่ียืนอยู่

หลงัธรรมาสน์ตอ่หน้าผู้ ฟังท่ีรู้สกึพอใจจํานวนมาก 

 

ศิษยาภิบาลได้รับใช้อยา่งแน่นอนเม่ือเทศนาพระวจนะของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม นัน่เป็นเพียงสว่นหนึ่งเท่านัน้ การรับใช้

ท่ีมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุบางครัง้เป็นแบบตวัตอ่ตวั เป็นการสมัผสัสว่นบคุคล อนันํามาซึง่การตอบสนองตามท่ีต้องการ 

 

 ในสภาคริสตจกัรแรก ยากอบประกาศว่าพระเจ้าทรงเย่ียมชาวต่างชาติ พระองค์ทรงให้ชาวตา่งชาติเข้าในคริสตจกัรท่ี
มีพระนามของพระองค์ได้เพราะพระองค์เสดจ็ไปยงัท่ีท่ีเขาอยู ่ในกลุม่สมาชิกทกุกลุม่ท่ีพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสมัผสั พระเจ้า

ทรงเย่ียมกลุม่สมาชิกท่ีประชมุนัน้ พระเจ้าจะทรงอวยพรท่ีใดก็ตามและเม่ือไรก็ตาม พระเจ้าจะทรงย่ืนพระหตัถ์ออกเพ่ือสมัผสัและ

ทําให้เกิดความเบิกบานใจ พระองค์ทรงสําแดงพระองค์เป็นการสว่นตวั 

 

 ผู้ เลีย้งแกะท่ีเอาใจใสฝ่งูแกะของเขาก็จะทําอย่างนัน้ ตลอดเวลาผู้ เลีย้งแกะจะไปกบัฝงูแกะในท่ีท่ีพวกเขาอยู่ เพ่ือท่ีเขาจะ

รับใช้ฝงูแกะเป็นการสว่นตวัได้ 

 

 ศิษยาภิบาลทกุคนมีประสบการณ์ในการเดินในทางเดินของโรงพยาบาลและเดินเข้าไปในตึกของโรงพยาบาลเพ่ือรับใช้

คนป่วย อย่างไรก็ตาม การรับใช้ในการช่วยเหลือผู้ อ่ืนนัน้ไม่ได้จํากดัอยู่แค่สถานท่ีของคริสตจกัรหรือตึกในโรงพยาบาล อาจจะ

เกิดขึน้ห้องครัว ร้านค้า ร้านขายของ ทุง่หญ้าหรือโรงนา 

 

 ศิษยาภิบาลท่ีเตรียมพร้อมจะมีโอกาสท่ีจะรับใช้ผู้ ท่ีจําเป็น เขาจะพบว่ามีความจําเป็นทกุท่ี ทัง้ทางฝ่ายวิญญาณและทาง

วตัถ ุจะมีผู้ ท่ีมีความจําเป็นท่ีจะได้รับการหนนุนํา้ใจและการทําให้เบิกบานใจ 

 

 ในคริสตจักร อาจมีครอบครัวท่ีขาดแคลน ศิษยาภิบาลอาจจําเป็นต้องหาทางช่วยเหลือ และจัดให้มีการให้ของแก่

ครอบครัวนัน้ เขาอาจจําเป็นต้องช่วยเหลือครอบครัวนัน้ท่ีถกูไลอ่อกจากบ้าน หรือหาบ้านเช่าใหม่ให้ อาจมีคําถามว่า น่ีใช้การรับใช้

หรือ แน่นอน เม่ือศิษยาภิบาลกลายเป็นเพ่ือนท่ีย่ืนมือออกไปช่วยเหลือ หนนุนํา้ใจ เขาเป็นผู้ รับใช้ของคนเหลา่นัน้ 
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 ในช่วงสงคราม ข้าพเจ้าเป็นศิษยาภิบาลในคริสตจกัรชนบทแห่งหนึ่ง ชาวนาไม่สามารถหาคนมาช่วยเก็บเก่ียวได้ ชายคน

หนึ่งต้องการความช่วยเหลือ เขาไม่ใช่คริสเตียน แล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคริสตจักรใดๆ แต่ข้าพเจ้าเสนอตัวช่วยเขาเก็บฟาง 

ทํางานร่วมกบัเขาเป็นเวลาหลายวนั ในระหวา่งเวลานัน้ ข้าพเจ้าพดูถงึเร่ืองความจําเป็นท่ีเขาต้องได้รับความรอดน้อยมาก ข้าพเจ้า

รับใช้เขาอยูห่รือ แน่นอน ในฤดใูบไม้ร่วง ข้าพเจ้ามีความยินดีท่ีได้เห็นชาวนาคนนัน้มาท่ีแท่นบชูา คกุเข่าลงท่ีปลายไม้กางเขน และ

ร้องไห้จนเขาได้รับชยัชนะ ข้าพเจ้าอยากท่ีจะคิดว่าข้าพเจ้ามีส่วนในท่ีทําให้เขาได้รับชยัชนะได้เม่ือข้าพเจ้าทํางานในทุ่งหญ้าของ

เขา 

 

 ในประเทศทางเหนือท่ีเราเร่ิมงานรับใช้ของเขา เราอาศยัอยู่ห่างจากหมอและโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสดุไปย่ีสิบห้าไมล์ (ส่ีสิบ

กิโลเมตร) ในช่วงฤดหูนาว ถนนจะถกูปกคลมุด้วยหิมะ รถไม่สามารถผ่านได้ ในระหว่างช่วงฤดหูนาวนัน้ พวกแม่ๆ จะให้กําเนิดลกู 

ภรรยาของข้าพเจ้าจะไปดแูลเขาและช่วยในการคลอดและดแูลเขาเป็นเวลาสองสามวนัต่อมา นัน่คือการรับใช้หรือเปล่า แน่นอน 

และเรามีความยินดีท่ีได้เหน็คนจํานวนมากเข้าร่วมการประชมุกบัเรา และได้เหน็บางคนท่ีแทน่บชูาของเรา 

 

 การรับใช้คือการย่ืนสมัผสัอนัอ่อนโยนแห่งรัก การบรรเทาความเจ็บปวดและทนทกุข์ทรมาน และการพนัแผลให้แก่ใจท่ี

แตกหกั การรับใช้คือ การย่ืนมือออกไปช่วยเหลือคนอ่ืนๆ ช่วยให้เขาได้รู้ว่ามีคนรักเขา ข้าพเจ้าจะไม่มีวนัลืมสมัผสัท่ีอ่อนโยนของ

แมข่องข้าพเจ้าเม่ือเธอเช็ดตวัให้เม่ือข้าพเจ้าป่วยเป็นไข้อีดําอีแดง หลายต่อหลายคืน เธอควรจะได้นอนบนเตียงของตนเอง แต่เธอ

เฝ้าดแูลและรับใช้ลกูชายท่ีป่วย น่ีเป็นการแสดงออกถงึการรับใช้ในการช่วยเหลือผู้ อ่ืนอยา่งแท้จริง 

 

 มนษุย์ต้องการให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ รอบๆ ตวัเรามีผู้ ท่ีโดดเด่ียวและท้อถอย พวกเขากระหายหาคําแห่งความเมตตาจากเพ่ือนท่ี

รักซึ่งสามารถเข้าใจและทําให้เบิกบานใจได้ ศิษยาภิบาลมีหน้าท่ีเช่นนี ้นอกจาก พระเยซูคริสต์เองแล้ว ศิษยาภิบาลควรจะเป็น

เพ่ือนท่ีดีท่ีสดุท่ีคนๆ หนึ่งจะมีได้ในโลกนี ้หลายครัง้การรับใช้ของศิษยาภิบาลอาจมาจากการรับใช้ของภรรยาหรือสามี แม่หรือพ่อ 

ศิษยาภิบาลคนนัน้ทราบความต้องการของแต่ละคน และสามารถย่ืนสมัผสัแห่งความกรุณาท่ีอ่อนโยนและยกเขาขึน้ต่อพระคริสต์

ได้ 
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บทที่สิบเจด็ 
การรับใช้ในการยอมจาํนน 

 

 “ท่านทัง้หลายจงเชือ่ฟังและยอมอย่ในโอวาทของหวัหนา้ของท่านู ” (ฮีบร ู 13:17) 

 

 วิญญาณแหง่ความหย่ิงและการไม่เช่ือฟังจะต้องไม่มีอยู่ในใจของผู้ รับใช้ ความยโสไม่มีท่ีอยู่ในใจของผู้ รับใช้ของพระเจ้า

ท่ีแท้จริง 

 

 ลกัษณะท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุของศิษยาภิบาลท่ีประสบผลสําเร็จคือ ความถ่อมใจ พระเจ้าจะทรงใช้ภาชนะท่ีถ่อมใจ แต่จะไม่ใช้

ผู้ ท่ีหย่ิงยโส “ท่านทัง้หลายจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผเ้ป็นเจ้า และพระองค์จะทรงยกชท่านข้ึนู ู ” (ยากอบ 4:10) “เคร่ืองบชาทีพู่ ระ

เจ้าทรงรบัไดคื้อจิตใจทีช่อกช้ํา จิตใจทีสํ่านึกผิดและชอกช้ํานัน้ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิไดท้รงดถกู ู ” (สดดีุ 51:17) 

 

 ศิษยาภิบาลท่ีถ่อมใจเป็นผู้ ท่ีสามารถเข้าถึงได้ ธรรมิกชนจะรู้สกึสามารถว่าเข้าไปหาเขาพร้อมด้วยปัญหาของตนได้ และ

จะรู้สกึไม่อดึอดัเม่ือเขาอยู่ด้วย แต่ธรรมิกชนจะรู้สกึว่าถกูปฏิเสธและอดึอดัเม่ือเข้าหาผู้ ท่ีมีวิญญาณท่ีหย่ิงจองหอง ใจของพวกเขา

จะมีความกลวัและไมส่บายใจ จะลงัเลเม่ือจะเปิดใจของตนตอ่ผู้ ท่ีหย่ิงยโส 

 

 พระวจนะของพระองค์สอนให้ธรรมิกชนเช่ือฟังศิษยาภิบาลของเขา “ท่านทัง้หลายจงเชื่อฟังและยอมอย่ในโอวู าทของ

หวัหนา้ของท่าน” (ฮีบร ู 13:17) ตวัอย่างเป็นครูท่ีย่ิงใหญ่ เด็กๆ เรียนรู้จากสิ่งท่ีเห็นมากกว่าสิ่งท่ีมีคนบอก เช่นเดียวกนั ธรรมิกชน

จะดําเนินตามตวัอยา่งจากศิษยาภิบาล สิง่ท่ีเขาเหน็จะทําให้เขาประทบัใจมากย่ิงกวา่สิง่ท่ีเขาได้ยินจากการเทศนา 

 

 ไม่เกิดประโยชน์ท่ีจะสอนธรรมิกชนให้เช่ือฟังศิษยาภิบาลหากว่าศิษยาภิบาลไม่มีความเคารพต่อคณะกรรมการและเจ้า

อธิการภาค ถ้าผู้ รับใช้วิจารณ์คณะกรรมและไม่เช่ือฟังผู้ นําของเขา เขาก็ไม่ควรท่ีจะบอกธรรมิกชนให้เช่ือฟังเขา เพราะสิ่งท่ีเขาพดู

ไปจะไมมี่ความหมาย 

 

 วิญญาณในกาลสดุท้ายนีเ้ป็นวิญญาณท่ีกบฏและไม่เช่ือฟัง วิญญาณในการต่อต้านพระคริสต์นีจ้ะอยู่ในโลกนีต้ลอดไป 

ไมค่วรท่ีจะนําเข้าไปในคริสตจกัรเป็นอยา่งย่ิง 

 

 จะดีเพียงใด ถ้าผู้ รับใช้แสดงวิญญาณท่ีแตกหกัในการยอมจํานน เช่ือฟังและให้ความเคารพ ถ้าได้เห็นท่ีประชมุธรรมิกชน

ทัง้หมดสามคัคี ดําเนินตามตวัอยา่งท่ีได้เหน็และแสดงวิญญาณในการยอมจํานนและให้ความเคารพ 

 

 ขอเตือนไว้ว่า ความถ่อมใจและการยอมจํานนไม่ใช่สญัญาณแห่งความอ่อนแอ แต่แสดงให้เห็นความแข็งแกร่งของ

ลกัษณะและความเช่ือคริสเตียน มนษุย์ท่ีมีความหย่ิงตา่งหากคือผู้ ท่ีออ่นแอ 

 

 ความยโสเป็นส◌ิ◌่งท่ีแสดงให้เห็นความไม่มัน่คง ผู้ ท่ียโสจะรู้สกึว่าตนต้องป้องกนัตวัเสมอ ทกุสิ่งจะถกูแปลเป็นความ

ท้าทายและการข่มขู่ต่อตําแหน่งและอํานาจของเขา ซึ่งไม่ใช่อย่างนัน้เลย ชายท่ีถ่อมใจซึ่งมีสนัติสขุกับกลุ่มสมาชิกของเขา กับ

ตวัเอง และกบัพระเจ้า จะเทศนาด้วยความกล้าหาญและด้วยอํานาจ เขาจะผอ่นคลายและไมต่งึเครียด เขาจะด◌ําเนินการตา่งๆ 
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เน่ืองด้วยความรักต่อธรรมิกชนและพระวจนะของพระเจ้า ดงันัน้ เขาจึงสามารถชีแ้ละนําฝงูแกะด้วยความมัน่ใจจากตําแหน่งแห่ง

ความแข็งแกร่งได้ 
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บทที่สิบแปด 
การรับใช้ในการเป็นผ้นําู  

 

 “และไม่ใช่เหมือนเป็นเจ้านายทีข่่มขี่ผที้อ่ย่ใตอํ้าู ู นาจ แต่เป็นแบบอย่างแก่ฝงแกะนันู้ ” (1เปโตร 5:3) 

 

 สาระสําคญัของหนงัสือเลม่นี ้เรียนศิษยาภิบาล หากว่าแกะสามารถพดไดู้  คือว่า ศิษยาภิบาลนําฝงูแกะ แกะจะตามเขา

เพราะรู้จกัเสียงของเขา ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เลีย้งแกะและฝงูแกะจะถกูทําลายลงเม่ือลําดบันัน้กลบักนั แกะจะไม่ยอมให้ถกูไล ่

ถ้าศิษยาภิบาลพยายามทําเช่นนัน้ แกะจะกระโดดข้ามทกุช่องในรัว้ไป 

 

 จะดีเพียงใด ถ้าศิษยาภิบาลจะเรียนรู้วา่เขาเป็นผู้ นํา เม่ือแกะถกูไล ่มนัจะกระจดักระจายกนัไป แตเ่ม่ือได้รับการนํา แกจะ

รวมตวักนัอยูห่ลงัผู้ เลีย้งและตามเขาไปยงันํา้พท่ีุมีนํา้เยน็ 

 

 แผนการของพระเจ้าคือ ให้ผู้ เลีย้งแกะนําทาง คริสตจักรจะไม่สามารถไปถึงจุดสูงกว่าหรือไปไกลกว่าผู้ รับใช้ของ

คริสตจกัรได้ 

 

 ข้อพระคมัภีร์ท่ีเก่ียวกบัความจริงท่ีย่ิงใหญ่นีคื้อ “กสิกรผต้รากตรําทํางานก็ควรเป็นคนแรกทีไ่ดร้ับผลู ” (2ทิโมธี 2:6) อคัร

ทูตเปาโลเขียนไปหาทิโมธีว่าชาวนามีสิทธิท่ีจะเก็บเก่ียวผลแรกของฤดูเก็บเก่ียวได้ เม่ือนําหลักการนีม้าใช้กับคริสตจักร จะ

หมายความว่าศิษยาภิบาลมีสิทธิท่ีจะเก็บเก่ียวรายได้ทางการเงินของคริสตจกัรได้ เพราะศิษยาภิบาลเป็นผู้ มีความรับผิดชอบใน์

การดแูลเร่ืองสิบลด อย่างไรก็ตาม มีความหมายท่ีสองท่ีหมายถึงในท่ีนี ้คือเขาจะต้องเป็นผลแรกในการทํากิจกรรมและการรับใช้

ของคริสตจกัร ในการอธิษฐาน นมสัการ ถวายสิบลดและการให้ เขาจะต้องเป็นผู้ นํา ผู้ เลีย้งแกะของฝงูเป็นผู้ นํา เป็นผู้ นําไปก่อน 

เขาเป็นตวัอยา่งให้ทกุคนกระทําตาม 

 

 แกะจะไมอ่ธิษฐานถ้าผู้ เลีย้งแกะไมอ่ธิษฐาน 

 

 แกะจะไมถ่วายสบิลดถ้าผู้ เลีย้งแกะไมถ่วายสบิลด 

 

 แกจะไมน่มสัการถ้าผู้ เลีย้งแกะไมน่มสัการ 

 

 แกะจะไมเ่ข้าประชมุอยา่งสตัย์ซ่ือถ้าผู้ เลีย้งแกะไมเ่ข้าประชมุอยา่งสตัย์ซ่ือ 

 

 แกะจะไมศ่กึษาพระคมัภีร์ถ้าผู้ เลีย้งแกะไมศ่กึษาพระคมัภีร์ 

 

 แกะจะไมย่อมจํานนตอ่ผู้ มีอํานาจถ้าผู้ เลีย้งแกะไมย่อมจํานนตอ่ผู้ มีอํานาจ 

 

 ถ้าศิษยาภิบาลเป็นอิสระและจะไมดํ่าเนินตามผู้ นําท่ีพระเจ้าทรงตัง้ไว้ เขาก็จะไมส่ามารถคาดหวงัให้ธรรมิกชนทําได้ 

 



45 

 ในการรับใช้ในการเป็นผู้ นํา ตวัอยา่งเป็นสิง่ท่ีสําคญัมาก ธรรมิกชนจะมองดผูู้ รับใช้ของเขาตลอดเวลา หลายปีมาแล้ว ศิษ

ยาภิบาลคนหนึ่งได้ขอร้องอย่างเข้มงวดท่ีจะให้คริสตมาสแก่พระคริสต์มากกว่าท่ีจะให้ของขวญัคริสตมาสกนัภายในครอบครัว ใน

คริสตจกัร มีผู้ ท่ีได้ยินคําตกัเตือนนีแ้ละทําตามท่ีศิษยาภิบาลขอร้อง ครอบครัวหนึง่มีลกูท่ีกําลงัโตอยู่หลายคน ในวนัคริสตมาสปีนัน้ 

ไม่มีใครได้ของขวญั พวกเขาเต็มใจท่ีจะอทุิศตนและเสียสละจนกระทัง่วนัหนึ่งเขาไปท่ีบ้านของศิษยาภิบาลและได้เห็นของขวญั

ราคาแพงท่ีศิษยาภิบาลให้แก่ลกูแตล่ะคน เดก็ๆ ในครอบครัวนัน้ตกใจและผิดหวงัเป็นอยา่งย่ิง เขาใช้เวลานานกวา่ท่ีจะให้อภยัได้ 

 

 น่าเสียดายท่ีผู้ รับใช้พระเจ้าหลายคนไม่มีคณุสมบติัในการเป็นผู้ นําท่ีดีได้ การรับใช้ในการเป็นผู้ นําไม่มีอยู่ในคริสตจกัร

หลายๆ แหง่ เราอาจพิจารณาคณุสมบติัของผู้ นําบางประการดงันี ้

1. เขาต้องเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ือ ความเช่ือในพระเจ้า ในตนเอง และในคริสตจกัรและข้อความท่ีเขาเทศนา 

2. เขาต้องเป็นผู้ ท่ีทําให้เกิดความไว้วางใจและความเช่ือมัน่ ถ้าเขาไม่มัน่คง เขาจะแปลทุกอย่างเป็นการข่มขู่ ดงันัน้ เขา

จะต้องป้องกนัตวัเองเสมอ ธรรมิกชนจะสญูเสียความมัน่ใจในตวัคนเช่นนัน้ 

3. เขาจะต้องเป็นผู้ ท่ีถ่อมใจ เขาจะต้องไม่กลวัท่ีจะขยายออกไปในด้านใหม่ๆ เขาไม่กลวัท่ีจะทําความผิดพลาด แต่จะต้อง

มองเหน็และสารภาพความผิดอยา่งรวดเร็วและแก้ไข และถ้าจําเป็น ก็ต้องชดใช้ความเสียหาย 

4. เขาเป็นผู้ ท่ีเตม็ใจท่ีจะฟังคนอ่ืนๆ เขาไมพ่ยายามท่ีจะยกหรือป้องกนัตนเอง ถ้าเขาผิดในการตดัสนิ 

5. เขาเป็นผู้ ท่ีต้องรู้วา่เขาจะไปไหน เขาจะแสดงเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ออกมาอยา่งชดัเจน 

6. เขาเป็นผู้ ท่ีต้องรู้สิ่งท่ีเขาเช่ือ เม่ือเขาเทศนา เขาไม่ได้ป้องกันตวั เขาจะสอนและเทศนาด้วยอํานาจ เขารู้ว่าเขาเทศนา

ความจริงและมีความเช่ือมัน่ในตวัเองและในพระวจนะของพระเจ้า เขาประกาศความจริงด้วยอํานาจและการเจิม ต้อง

เข้าใจว่า เหง่ือไม่ใช่การเจิม และการขบัเหง่ือก็คือการขบัเหง่ือ เขาเพียงแต่ประกาศความจริงอย่างชดัเจน ด้วยการพดูท่ี

เรียบง่ายและคําท่ีง่าย 

 

พระเจ้าทรงแตง่ตัง้ผู้ นําในคริสตจกัรไมใ่ช่เพ่ือเป็นเจ้านายเหนือมรดกของพระเจ้า เขาไม่ใช่จ่านายสิบท่ีออกคําสัง่ เขาเป็น

ตวัอย่างท่ีปฏิบติัก่อน เขารู้ว่าเขารับใช้พระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นผู้ยกขึน้และสามารถทําให้ต่ําลงได้ เขานําฝงูแกะของเขาด้วยการรั

ใช้แหง่ความรักและให้ตวัเองทัง้หมด และเตม็ท่ีแก่การรับใช้ในการเป็นทกุอย่างท่ีพระเจ้าประสงค์ให้เขาเป็นในฐานะผู้ นําท่ามกลาง

คนของพระองค์ 
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บทที่สิบเก้า 
การรับใช้ในการมีความอดทน 

 

 “อย่าใหเ้ราเมือ่ยลา้ในการทําดี เพราะว่าถา้เราไม่ทอ้ใจแลว้ เราก็จะเกีย่วเก็บในเวลาอนัสมควร” (กาลาเทีย 6:9) 

 

 ท่านเคยลองช่วยกหุลาบตมูคล่ีกลีบออกเป็นดอกกหุลาบท่ีสวยงามหรือไม่ ท่านไม่สามารถรอให้ธรรมชาติทําหน้าท่ีของ

มนัเอง ดงันัน้ ท่านจึงคล่ีกลีบออกทีละกลีบ แล้วท่านได้อะไรในตอนท้าย ได้ดอกไม้ท่ีเสียความสวยงามไป สิ่งเดียวท่ีท่านทําได้

สําเร็จคือ ทําลายสิ่งท่ีควรจะกลายเป็นดอกกหุลาบท่ีสวยงาม ถ้าท่านปล่อยให้ธรรมชาติใช้เวลาของมนั กหุลาบตมูจะคล่ีออกมา

เป็นดอกกหุลาบท่ีสวยงามอยา่งง่ายดายและนําความพอใจมายงัผู้ ท่ีได้พบเหน็ทกุคน 

 

 ทา่นเคยลองช่วยไก่ออกจากไข่ไหม ระวงัและให้รอเวลาจะดีกว่า ไม่ฉะนัน้ท่านจะได้ไก่ท่ีตายเลอะเทอะอยู่ในมือของท่าน

เทา่นัน้เอง 

 

 มีกระบวนการมากมายในโลกนีท่ี้ใช้เวลา ความไม่อดทนจะทําลายและฆ่าให้ตาย การรีบร้อนจะเป็นอปุสรรคมากกว่าจะ

ช่วยให้เกิดผลตามท่ีต้องการ 

 

 ในลกัษณะการเป็นคริสเตียนทัง้หมด ความอดทนเป็นสิ่งท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุอย่างหนึ่ง ความอดทนเป็นคณุสมบติัท่ีคริสเตียน

ทกุคน โดยเฉพาะอยา่งผู้ ท่ีเป็นผู้ รับใช้ข่าวประเสริฐ ควรจะมี ผู้ เลีย้งแกะแห่งฝงูแกะของพระเจ้าต้องเป็นผู้ ท่ีมีความอดทนมาก หาก

ไม่มีความอดทนแล้ว ศิษยาภิบาลและมิชชนันารีจะต้องต่อสู้กบัความอึดอดัและการท้อถอย เม่ือมีความกดดนั ผู้ รับใช้ท่ีไม่อดทน

จะไมมี่กําลงัท่ีจะก้าวตอ่ไป เขาจะล้มเลกิไปง่ายๆ 

 

 เรามีชีวิตอยูใ่นช่วงเวลาท่ีมีแตก่ารกดปุ่ ม ในบ้านของเรา มีเตาไมโครเวฟและเคร่ืองใช้อตัโนมติัต่างๆ เรานําขนมสําเร็จรูป

กลบัจากตลาดและพร้อมท่ีจะทําเค้ก ยคุสมยัใหม่นีทํ้าให้เรามีเวลาอธิษฐาน ศกึษาพระคมัภีร์และเพลิดเพลินกบัครอบครัวของเรา

มากขึน้อย่างนัน้หรือ ไม่ใช่เลย เวลาว่างของเรากลบัเป็นสิ่งท่ีมีค่ามากขึน้ๆ ชีวิตเป็นความเร่งด่วนท่ีไม่รู้จกัหยดุ ถ้าไม่ระมดัระวงัให้

ดี อาจก่อให้เกิดความต่ืนตระหนกและทําให้เป็นโรคประสาท และเกิดหวัใจวายได้ ในโลกแห่งธุรกิจ ความกดดนัในการประชมุและ

ราคาตลาดตา่งๆ อาจจะทําให้ทนรับไมไ่หว 

 

 วิญญาณแห่งยคุเร่งด่วนจะต้องไม่มีอยู่ในผู้ รับใช้ท่ีมีพระวิญญาณบริสทุธิ เขาจะต้องไม่มีวิญญาณท่ีอยู่ไม่สขุ หงดุหงิด์

และไมพ่อใจ ความไมอ่ดทนเป็นคณุสมบติัท่ีก่อให้เกิดวิญญาณเช่นนี ้และต้องถกูกําจดัให้สิน้ซาก 

 

 การอธิษฐานท่ีแท่นบชูาในโบสถ์ได้รับอิทธิพลจากวิญญาณแห่งความไม่อดทนของสมยันี ้รีบๆ เข้า ให้เสร็จๆ ไป เราต้อง

รีบไปกินข้าว พบปะสงัสรรค์กัน ห้าสิบปีท่ีแล้ว ผู้ ท่ีเช่ือใหม่จะใช้เวลาแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิเป็นเวลาหลาย์ ชั่วโมง การ

ประชมุท่ีมีการเรียกให้มาท่ีแท่นบชูาไม่ค่อยจะเสร็จสิน้ก่อนเวลาเท่ียงคืน ผู้ เทศนาคนหนึ่งประกาศว่า ไม่จําเป็นต้องเป็นเช่นนัน้เลย 

พระผู้ช่วยได้เสดจ็มาแล้ว และสิง่ท่ีเราต้องทําคือเช่ือและได้รับ ซึง่เป็นความจริง และความจริงนีไ้มอ่าจเปล่ียนแปลงได้ แต่ว่าในการ

กลบัใจใหม่ จะต้องใช้เวลานานเพียงใด คนหนึ่งอาจกลบัใจใหม่ได้ในเวลาชั่วขณะ อีกคนหนึ่งอาจใช้เวลาหลายวนัในการท่ีจะ

อธิษฐานจนได้สมัผสัพระเจ้า ในช่วงต้นทศวรรษท่ีสามสิบ ข้าพเจ้าจําได้ว่าได้นอนลงท่ีแท่นบชูาเป็นเวลาหลายชัว่โมงเพ่ือแสวงหา
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การได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ เราตระหนกัว่าไม่จําเป็นต้องใช้เวลาหลายชัว่โมง แต่เราไม่ควรจะท่ีจะรีบเร่ง เพราะอาจกลายเป็น

ประสบการณ์ท่ีผิวเผินได้ 

 

 หลายครัง้ เราพอใจกบัการเกิดท่ีถกูบงัคบั ผู้ประกาศหลายท่านอยากท่ีจะนบัจํานวน ผู้ประกาศคนหนึ่งซึง่เทศนาในการ

ประชุมฟืน้ฟูในคริสตจกัรท่ีข้าพเจ้าเป็นศิษยาภิบาลอยู่ได้ทําอย่างนัน้ ในการประชุมนี ้มีคนแปลกหน้ามาประชุมหลายคน เม่ือผู้

ประกาศเชิญชวนให้มาท่ีแท่นบชูา คนเหล่านีก็้มา ในไม่ก่ีนาที ผู้ประกาศก็บอกเขาว่าเขาได้รับพระวิญญาณบริสทุธิแล้ว ข้าพเจ้า์

ยงัคงจําสีหน้าผิดหวงับนใบหน้าของเขาเหลา่นัน้ได้ และไมเ่คยเหน็บางคนกลบัมาอีกเลย 

 

 งานของพระเจ้าต้องใช้เวลา อยา่ให้เราต้องรีบร้อง ผู้ รับใช้ท่ีมีช่ือเสียงคนหนึง่ท่ีข้าพเจ้าให้ความเคารพเป็นอย่างมากกลา่ว

ดงันีใ้นท่ีประชุมภาค “ผมจะไปเมืองไหนก็ได้ และให้มีผู้ ท่ีมาเช่ือรับบพัติศมาห้าสิบคนเป็นอย่างน้อยในเวลาหกเดือน” แม้ว่า

ข้าพเจ้าจะเคารพผู้ รับใช้คนนีม้าก แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าคํากล่าวนีเ้กินความจริง ข้าพเจ้าคิดอยู่ในใจว่า “ผมอยากจะพาคุณไปรัฐ

มอนแทนาและไวโอมมิงจริงๆ และดคูณุทําอยา่งนัน้ โปรดแสดงให้ผมดทีู” 

 

 หลายครัง้ความไมอ่ดทนเกิดขึน้จากเป้าหมายท่ีไมเ่ป็นจริง เป้าหมายท่ีไมเ่ป็นจริงจะยืนกรานให้เราต้องมีการฟืน้ฟเูดี๋ยวนี ้

เราต้องเก็บเก่ียววันนี ้ไมเ่ช่นนัน้เราจะเป็นผู้ ท่ีล้มเหลว 

 

 ผู้ เทศนาบางคนทําให้ข้าพเจ้านึกถึงชาวนาท่ีไถนาในวนันี ้และวนัรุ่งขึน้ไปลงคราดดิน วนัท่ีสามไปท่ีนาพร้อมกบันําเมล็ด

ลงดิน วนัท่ีส่ีต้องการท่ีจะไปท่ีทุง่นาเพ่ือเก็บเก่ียว ชาวนาจะรู้วา่เป็นไปไมไ่ด้ เขามีความคิดมากกวา่ผู้ เทศนาสมยัใหมบ่างคน 

 

 พระเจ้าเป็นผู้ ให้เก็บเก่ียว และพระเจ้าเป็นผู้ ให้เกิดการฟืน้ฟู ผู้ ท่ีไถและหว่านต้องเรียนรู้ท่ีจะรอคอยพระเจ้าไม่ว่าเขาจะ

เป็นชาวนาหรือผู้ เทศนา จะต้องไมมี่ข้อสงสยัเก่ียวกบัผลลพัธ์ ถ้าไถและหวา่นอยา่งถกูต้อง ฤดเูก็บเก่ียวจะเกิดขึน้แน่นอน 

 

 “ผที้่ร้องไห้ออกไป หอบห้ิวเมล็ดพืชเพือ่จะหว่าน จะกลบับ้านดว้ยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน นําฟ่อนข้าวของตนมาดว้ยู ” 

(สดดีุ 126:6) 

 

 ความอดทนก่อให้เกิดความอุตสาหะ ไม่ว่าผลจะดูเหมือนเป็นเช่นนัน้ ผู้ เทศนาท่ีอดทนจะไม่ยอมแพ้ งานของพระเจ้า

จะต้องไมมี่การยอมแพ้ ถ้าบคุคลหนึง่อยูใ่นนํา้พระทยัของพระเจ้า ฤดเูก็บเก่ียวจะมีขึน้อยา่งแน่นอน 

 

 ข้าพเจ้าได้สอนหลกัสตูร Pioneer Evangelism (การบกุเบิกในการประกาศข่าวประเสริฐ) หลายครัง้ท่ีโรงเรียนสอนพระ

คมัภีร์ต่างๆ ในชัน้เรียน ข้าพเจ้าได้บอกนักเรียนว่า จะต้องใช้เวลาห้าปีในการตัง้กลุ่มสมาชิกท่ีประชุมของคริสตจักร บางครัง้ก็

ประสบผลสําเร็จในห้าเดือน แต่ถ้าสงัเกตดูอย่างใกล้ชิด จะเห็นว่า จะมีช่างทําเต็นท์ไปพร้อมกับผู้ประกาศบุกเบิกด้วย ถ้ากลุ่ม

สมาชิกท่ีประชมุขนาดเลก็ย้ายไปอยู่ในเมืองพร้อมกบัเขา ผลก็จะต่างไป ผู้ เทศนาบางคนอาจจะอยู่ท่ีนัน่ ไถและหว่านเมลด็อยู่แล้ว 

ในกรณีเช่นนัน้ ผู้ประกาศก็ย้ายเข้าไปในเมืองและได้เก็บเก่ียว 

 

 ข้าพเจ้าสอนหลกัสตูร Pioneer Evangelism (การบกุเบิกในการประกาศข่าวประเสริฐ) ตัง้แต่ฤดใูบไม้ร่วงปี 1936 และไม่

ถือว่าตนเองเป็นผู้ เร่ิมหดั ในครัง้แรกท่ีข้าพเจ้าอยู่ท่ีจาเมกา คริสตจกัรมีจํานวนเพ่ิมขึน้จากแปดเป็นย่ีสิบสาม ในระหว่างหกปีใน

ภาคตะวนัตกเฉียงใต้ เม่ือข้าพเจ้าเป็นเจ้าอธิการภาค มีการเปิดคริสตจกัรใหมย่ี่สบิแหง่ 
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 ข้าพเจ้าได้เหน็ผู้ประกาศแรกเร่ิมตัง้ท่ีประชมุสองหรือสามแห่งและเสียไปทีละแห่งก่อนท่ีจะได้ยินดีในการเห็นท่ีประชมุอนั

แข็งแกร่งเกิดขึน้ ชาวนาอาจมีความยินดีในขณะท่ีเขามองดตู้นข้าวไหวไปมาในสายลม จากนัน้ เขาก็ใจสลายเม่ือเห็นต้นข้าวถกู

ทําลายลงเพราะตัก๊แตนรังควาน ปีต่อมาอาจหนาวจดั และปีถดัมาอาจแห้งแล้ง ชาวนาอาจเห็นนาลม่อยู่สองสามครัง้ก่อนท่ีจะได้

เก็บเก่ียวสิง่ท่ีเขาได้ลงแรงมา ทําไมเขาจงึสามารถเก็บเก่ียวได้ เป็นเพราะความอดทน 

 

 “ท่านทัง้หลายจําเป็นตอ้งมีความอดทน เพือ่ว่าท่านจะไดส้ามารถกระทําตามน้ําพระทยัของพระเจ้าได ้แลว้ท่านจะไดร้ั

ส่ิงทีพ่ระองค์ไดท้รงสญัญาไวน้ัน้” (ฮีบรู 10:36) 

 

 เป้าหมายท่ีผิดจะทําให้คริสเตียน ผู้ รับใช้พระเจ้า หรือธรรมิกชนกลายเป็นคนไมอ่ดทนและรู้สกึอดึอดั ความปรารถนาท่ีจะ

ให้ฝงูชนปรบมือ และมีช่ือเสียงอาจเป็นตวัทําลายความเช่ือของบคุคลอย่างสิน้เชิง ครัง้หนึ่งศิษยาภิบาลหนุ่มเขียนจดหมายท่ีทําให้

ใจแตกสลายแสดงความท้อถอยของเขาวา่ “ผมทํางานมากเหลือเกินเพ่ือให้ประสบความสําเร็จ” 

 

 เป็นจดหมายท่ีน่าสงสาร ข้าพเจ้าได้ขึน้รถไฟไปทัง้วนัและคืนเพ่ือไปเย่ียมเขา ข้าพเจ้าพยายามอยา่งดีท่ีสดุเพ่ือหนนุใจเขา 

 

 ความสําเร็จคืออะไร ฝงูชน รายงานท่ีต่ืนตาต่ืนใจ ความมีช่ือเสียง จํานวนคน ความสําเร็จไม่ใช่การอยู่ในนํา้พระทยัขอ

พระเจ้าและการเป็นผู้สตัย์ซ่ือหรอกหรือ ควรจะระลึกว่าความสําเร็จของพระเจ้าไม่เหมือนกนัความสําเร็จของเรา เราจะประสบ

ความสําเร็จได้เม่ือเราบรรลวุตัถปุระสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเรา ในการท่ีจะได้ยินพระองค์ตรัสว่า “ดีแล้ว“ เป็นสิ่งท่ีสําคญัอย่าง

แท้จริง เราสามารถประสบความสําเร็จได้เทา่กนัในการเทศนาให้คนหลายสบิ หรือหลายร้อยคน 

 

 ทําไมจะต้องมีความอดทน เพราะว่าเราต้องติดต่อกบัคนทัง้หลาย ทกุคนแตกต่างกนั กลุม่สมาชิกในคริสตจกัรแต่ละแห่ง

แตกตา่งกนั ทกุเมืองและชมุชนแตกตา่งกนั การตอบสนองแตกตา่งกนัไปตามท่ีประชมุ 

 

 ในท่ีประชมุหนึ่ง ผู้ เทศนาอาจทราบว่ามีก่ีคนท่ีไม่ชอบเขา อาจรู้ว่ามีก่ีคนท่ีไม่เช่ือฟังคําสอนของเขา แล้วสิ่งนัน้ส่งผลต่อ

เขาอย่างไร เขาจะเทศนาต่างออกไปหรือไม่ เขาจะหมดความอดทน หยาบคาย ยโสหรือพดูไม่ดีหรือไม่ จะไม่เป็นอย่างนัน้ถ้าเขา

รู้จกัความหมายของการอดทน แม้ว่าเขาอาจจะต่อสู้กบัความอึดอดัและท้อถอย แต่เขาจะไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านัน้แสดงออกมาท่ี

ธรรมาสน์ เขาจะเทศนาพระวจนะของพระเจ้า เขารับใช้คนทัง้หลาย ทัง้คนท่ีดีและไม่ดี อยู่ฝ่ายวิญญาณและฝ่ายเนือ้หนัง พระ

วจนะของพระเจ้าจะเกิดผลในชีวิตของเขา ผู้ รับใช้จะต้องขึน้มาเหนือความใจแคบและความรู้สกึท่ีจะทําให้เขาไขว้เขวไปจากพระ

วจนะของพระเจ้า 

 

 พระคมัภีร์กลา่วเก่ียวกบัความอดทนไว้มากมาย ดงันี ้

 

 “ย่ิงกว่านัน้ เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วย เพราะเราร้ว่าความทุกข์ยากนัน้ ทําให้เกิดความอดทน และู

ความอดทนทําใหเ้ห็นว่าเราเป็นคนทีพ่ระเจ้าทรงใชไ้ด ้และการทีเ่ราเห็นเช่นนัน้ทําใหเ้กิดมีความหวงัใจ” (โรม 5:3-4) 

 

 “ท่านจะไดชี้วิตรอดโดยความอดทนของท่าน” (ลกา ู 21:19) 
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 “และจงให้ความมัน่คงนัน้บรรลผุลอนัสมบรณ์ เพือ่ท่านทัง้หลายจะไดเ้ป็นคนที่ดีพร้อม มีคณุสมบติัครบถ้วน ไม่มีส่ิงใดู

บกพร่องเลย” (ยากอบ 1:4) 

 

 ข้อดีของการมีความอดทนนัน้มีมากมาย ในการเทศนาครัง้หนึ่ง จอห์น เวสลีย์ ได้กล่าวเร่ืองความอดทนไว้ในหนังสือ 

Sermon on Several Occasions (หนงัสือรวบรวมคําเทศนาจากโอกาสตา่งๆ) โดยจอห์น เวสลีย์ ปี 1855ว่า “ผลแห่งความอดทนท่ี

เกิดขึน้ในทนัทีคือ สนัติสขุ ความสงบของจิตใจ ความราบร่ืนของวิญญาณ ซึง่ไม่อาจพบได้ยกเว้นเม่ือความอดทนครอบครอง และ

สนัติสขุนีม้กัจะก่อให้เกิดความยินดี แม้ในเวลาท่ีมีการทดลองมากมาย ผู้ ท่ี “ได้ชีวิตรอดด้วยความอดทน“ จะมีความสงบของ

วิญญาณ รวมทัง้ชยัชนะและความยินดีอีกด้วย”  

 

 ในการทําให้ผู้ ท่ีเช่ือใหม่เป็นสาวก จะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก บางครัง้ขัน้ตอนการเรียนรู้ก็ช้า โดยทัว่ไป การได้

ฟังความจริงเพียงครัง้เดียวนัน้ไมเ่พียงพอ แตต้่องใช้เวลาในการฝึก สอนและติดตามในการพฒันาธรรมิกชนทางฝ่ายวิญญาณ 

 

 เราควรท่ีจะดตูวัอย่างการฝึกความอดทนของนกักีฬาหรือนกัดนตรี ในปี 1934 ในขณะท่ีเข้าเรียนโรงเรียนภาคฤดรู้อนใน

เมืองฮามิลตนั รัฐออนแทรีโอ ข้าพเจ้าพกัอยู่ในบ้านติดกบันกัดนตรี ชายหนุ่มคนนีเ้ป็นนกัเปียโนเหรียญทอง ทกุวนัเขาจะฝึกเปียโน

ตัง้แต่ตอนเช้าถึงค่ํา ในขณะที่ข้าพเจ้าฟังเขา ข้าพเจ้าสามารถเข้าใจได้ทนัทีวา่ทําไมเขาจงึสามารถชนะรางวลัและเหรียญทองตา่งๆ

ได้ 

 

 เม่ือข้าพเจ้าสอนคณิตศาสตร์อยูท่ี่วิทยาลยั King’s College (คิงส์คอลเลช) ในรัฐแวนคเูวอร์ ชายหนุ่มคนหนึ่งเข้าเขียนใน

ชัน้เรียนของข้าพเจ้า เขาเคยตกวิชาคณิตศาสตร์ 91 มาสองครัง้แล้ว เขาต้องเรียนพีชคณิตชัน้สงูเพ่ือท่ีจะเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลยั ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่ใช้เวลากบัเขาในชัน้เรียนปกติเท่านัน้ แต่ใช้เวลาหลายชัว่โมงหลงัเลิกเรียนหรือในเวลาตอนเท่ียง

เพ่ือให้คําแนะนําพิเศษ ข้าพเจ้ารู้สกึพอใจเป็นอยา่งย่ิงเม่ือได้ยินวา่เขาได้ผา่นการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ 91 

 

 อย่างไรก็ดี ผู้ เทศนาบางคนแสดงความอดทนกบัผู้ ท่ีเช่ือใหม่เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ คิดว่าบอกเพียงครัง้เดียวก็พอแล้ว แต่

จริงๆ แล้วไมเ่พียงพอ ทา่นจะต้องชีนํ้าและตกัเตือนเขาครัง้แล้วครัง้เลา่ด้วยความอตุสาหะและอดทน ผู้ เลีย้งแกะจะเห็นคริสเตียนท่ี

บานออกและพฒันากลายเป็นกหุลาบท่ีสวยงามในท่ีสดุ 

 

 น่าอดสูเพียงใดท่ีเห็นแม่ตะโกนใส่ลูกน้อยท่ีทํานมหก การตบและตีลูกเล็กๆ ไม่ก่อให้เกิดผลอะไรยกเว้นแสดงให้เห็น

อารมณ์ท่ีเลวร้ายของแม ่ผลในท้ายท่ีสดุคือ เดก็จะเติบโตขึน้อย่างไม่อดทนและมีอารมณ์ท่ีเลวร้าย พ่อแม่ท่ีรักและมีความอดทนจะ

เหน็ลกูๆ เติบโตขึน้เป็นคริสเตียนท่ีดี 

 

 ในคริสตจกัรก็เช่นกนั ถ้าศิษยาภิบาลฉนุเฉียวและไม่อดทนกบัแกะ ถ้าเขาดแุละกลา่วหยาบคาย แกะก็จะกระจดักระจาย

ไป หรือจะกลายเป็นผู้ ท่ีไม่มีความสขุ โต้เถียงและต่อสู้  แต่ด้วยการรับใช้ท่ีสตัย์ซ่ือ มีความรักและอดทน เขาจึงจะสามารถเห็นผู้ ท่ี

เช่ือใหมเ่ป็นแกะท่ีแข็งแกร่ง แขง็แรงและมีความสขุได้ 
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บทที่ยี่สิบ 
การรับใช้ในการให้ความรัก 

 

 “... ‘ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย เจ้ารักเราหรือ’ เขาทลตอบพระองค์ว่า ู ‘เป็นความจริงพระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้า

พระองค์รกัพระองค์’ พระองค์ตรสักบัเขาว่า ‘จงดแลแกะของเราเถิดู ’ ” (ยอห์น 21:16) 

 

 พระเยซตูรัสถามเปโตรสามครัง้วา่ “เจ้ารักเราหรือ” และพระเยซทูรงสัง่ให้เปโตรดแูลเลีย้งแกะของพระองค์สามครัง้  

 

 เราอาจเรียนรู้ความจริงหลายประการได้จากเร่ืองนี ้

1. ถ้าเรารักพระเยซ ูเราจะรักบตุรทัง้หลายของพระองค์ด้วย 

2. ในการแสดงความรักของเราตอ่พระเยซ ูเราต้องรับใช้ฝงูแกะของพระองค์ 

3. เราอาจรับใช้พระเยซไูด้โดยรับใช้คริสตจกัรของพระองค์ 

4. ในการดแูลแกะได้อยา่งถกูต้อง เราต้องรักฝงูแกะก่อน 

 

เป็นการยากท่ีจะหลอกลวงฝงูแกะด้วยความรักท่ีจอมปลอม ฝงูแกะรู้ว่าผู้ เลีย้งแกะรักเขาหรือไม่ เขารู้หากว่าผู้ รับใช้เป็น

เพียงอาชีพเฉยๆ และทําไปเพราะความสนใจของตวัเองหรือไม่ เขาสามารถรู้สกึอํานาจของหวัใจได้ เม่ือผู้ รับใช้ได้รับใช้จากใจแห่ง

ความรักทัง้หมด จะมีการตอบสนองเกิดขึน้ เขาไม่จําเป็นต้องบอกฝงูแกะว่า เขารักฝงูแกะ แต่ฝงูแกะจะรู้อยู่แล้ว พวกเขาจะรู้ว่า

ผู้ รับใช้กระทําการตา่งๆ เพราะจากความสนใจของตนเองเพียงอยา่งเดียวหรือไม ่

 

 ภรรยาท่ีดีซึ่งรักสามีของเธอจะใช้เวลาหลายชัว่โมงในการเตรียมอาหาร เธอจะทําอาหารท่ีเขาชอบ เธอจะพยายามทําให้

ชายท่ีเธอรักพอใจ รางวลัท่ีเธอได้คือการเหน็สามีกินอาหารได้ดีและชอบอาหารนัน้ 

 

 เช่นเดียวกนั ศิษยาภิบาลท่ีรักฝงูแกะของเขาจะไม่ให้อาหารท่ีเหลือและอุ่นเนือ้ท่ีเหลือๆ ให้ เขาจะใช้เวลาหลายชัว่โมง

คกุเข่าอธิษฐาน ฟังจากพระเจ้าและศึกษาพระคมัภีร์ ไม่ใช่กล่าวคําปราศรัยท่ีมีโวหารดี ดงันัน้ เขาจึงเลีย้งฝงูแกะเป็นอย่างดี การ

เตรียมข้อความเทศนาของเขาจะมากเทา่กบัปริมาณความรักท่ีเขามีตอ่ฝงูแกะ 

 

 ตวัอย่างของผู้ เทศนาท่ีรับใช้เพียงเพราะเหตผุลทางเนือ้หนงั เช่น ครูสอนพระคมัภีร์คนหนึ่งท่ีข้าพเจ้ารู้จกัในการประชุม

ครัง้หนึง่ของเรา ถึงเวลาท่ีเขาต้องเข้ามาในสถานท่ีประชมุเพ่ือเทศนากบัฝงูชน เขาหนัไปหาผู้ เทศนาอีกคนหนึ่งและพดูว่า “ถึงเวลา

ท่ีผมต้องเข้าไปและพดูอะไรกบัพวกนกเหลา่นีซ้ะแล้ว” 

 

 เป็นการดถููกธรรมิกชนของพระเจ้าเป็นอย่างย่ิง เป็นการประกาศของชายท่ีรู้จกัการเรียกของตนอย่างแท้จริง เป็นเร่ือง

เศร้าท่ีเลวร้ายย่ิง 

 

 บางครัง้ผู้ประกาศจะใช้เวลาเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆ จนเกือบถึงเวลาประชุม จากนัน้ เขาจะหาคําเทศนาในนาทีสดุท้าย

อยา่งรีบร้อน เป็นสิง่ท่ีน่าเส่ือมเสียย่ิง ผู้คนมาท่ีโบสถ์หลงัจากทํางานมาอย่างหนกั คาดหวงัว่าจะได้ยินข้อความจากพระเจ้า แต่เขา

กลบัได้ยินคําเทศนาซํา้ๆ ท่ีอุน่ขึน้ใหม ่ซึง่ฝึกมาจากท่ีประชมุตา่งๆ ทัว่ไป 
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 ความรักสําหรับฝงูแกะจะต้องเป็นจริง ไม่อาจเป็นการแกล้งทําได้ ไม่ยากเท่าไรท่ีจะรักแกะท่ีมีค่าซึ่งเข้ามาในฝงูภายใต้

การรับใช้ของเราเอง ปัญหาอยู่ท่ีการรักแกะเก่าท่ีได้อยู่ในคริสตจกัรเป็นเวลาหลายปี เขาได้รับการสอนจากศิษยาภิบาลก่อนหน้า

นัน้ วิธีของเขาถกูกําหนดและมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงได้ยาก ศิษยาภิบาลจะรักผู้ ท่ีสร้างความลําบากให้กบัเขาได้หรือไม ่

 

 ในครอบครัวหนึ่งๆ จะมีแกะท่ีป่วยหรือลูกชายท่ีดือ้รัน้ ซึ่งจะได้รับความสนใจและรักมากท่ีสุด แกะท่ีเตร็ดเตร่ไปจะ

ต้องการความสนใจมากท่ีสดุ และท้ายท่ีสดุจะได้รับความรักท่ีหายไปมากท่ีสดุ 

 

 เราจะรักผู้ ท่ีไม่น่ารักนีไ้ด้อย่างไร ศิษยาภิบาลจะสามารถรักบคุคลท่ีไม่ยอมตอบสนองได้อย่างไร ประการแรก ขอให้พระ

เจ้าบัพติศมาใจของท่านด้วยความรัก พระเยซูทรงสามารถให้ใจท่ีเต็มไปด้วยความรักเพ่ือผู้ ท่ีไม่น่ารักได้ ประการท่ีสอง ท่าน

สามารถเรียนรู้ท่ีจะรักได้โดยการรัก ทา่นเรียนรู้ท่ีจะวา่ยนํา้โดยการวา่ยนํา้ ทา่นเรียนรู้ท่ีจะเทศนาโดยการเทศนา ทา่นเรียนรู้ที่จะรักไ

โดยการรัก การเร่ิมต้นแบ่งปันและให้ตวัของท่านเอง เม่ือท่านได้เร่ิมรักและเอาใจใส ่ความรักจะท่วมท้นเข้ามาในใจของท่านอย่าง

มากมาย 

 

 ความรักท่ีแท้จริงสําหรับธรรมิกชนจะแสดงออกมาในวิถีทางต่างๆ มากมาย จะไม่มีการบ่นเก่ียวกับเวลาท่ีใช้ในการ

เตรียมคําเทศนา ในการเชิญชวน และการให้คําปรึกษา นํา้เสียงของผู้ รับใช้จะบง่บอกสิง่ที่จะอยูใ่นใจของเขา เขาจะไมพ่ดูหยาบคา

กบัฝงูแกะ แม้วา่จําเป็นท่ีจะต้องวา่กลา่ว ก็ต้องทําด้วยการอดทนนาน (2ทิโมธี 4:2) 

 

 “...ผเ้ลีย้งทีดี่นัน้ย่อมสละชีวิตของตนเพือ่ฝงแกะู ู ” (ยอห์น 10:11) 

 

 ผู้ เลีย้งแกะท่ีไม่รักฝงูแกะจะไม่เต็มใจท่ีจะเสียสละเพ่ือแกะ ผู้ เลีย้งท่ีรักเต็มใจท่ีจะตายเพ่ือฝงูแกะ เขาจะให้ แบ่งปัน และ

เสียสละจนหมดสิน้ และสิง่ท่ีทําให้เขาทําเช่นนัน้คือความรัก 

 

 เขาจะถือว่า ไม่มีการเสียสละใดท่ีย่ิงใหญ่เกินไป และการเสียสละมีรางวลัท่ีดี ถ้าผู้ เลีย้งแกะรักฝงูแกะ เขาจะได้รับรางวลั

คือความรักของแกะ ถ้าเขาพดู แกะจะฟังเสียงของเขา ถ้าเขานํา แกะจะตาม ถ้าเขาเสียสละ แกะจะเสียสละ ถ้าเขาเต็มใจท่ีจะตาย

เพ่ือฝงูแกะ ฝงูแกะจะเตม็ใจท่ีจะตายเพ่ือเขา 

 

 ดงันัน้ความสมัพนัธ์ท่ีจะเกิดขึน้ระหว่างศิษยาภิบาลและธรรมิกชนจะสมบรูณ์และสวยงาม กลุม่ธรรมิกชนจะมีความเป็น

หนึ่งเดียวและมีมิตรภาพร่วมกนั จะมีความสามคัคีกนัในการสร้างคริสตจกัรท่ีจะมีการฟืน้ฟูในพระวิญญาณบริสทุธิ คริสตจกัรจะ์

เติบโต และเติบโต และเติบโต 



52 

บทที่ยี่สิบเอด็ 
การรับใช้ในการอารักขา 

 

 “ฝ่ายผอ้ารัู กขาเหล่านัน้ตอ้งเป็นคนทีไ่วว้างใจไดท้กุคน” (1โครินธ์ 4:2) 

 

 ศิษยาภิบาลของคริสตจกัรหนึ่งไม่ใช่แค่ผู้ เทศนาเท่านัน้ การรับใช้ท่ีธรรมาสน์อาจเป็นงานท่ีสําคญัท่ีสดุของเขา แต่ไม่ใช่

งานเพียงอย่างเดียว ศิษยาภิบาลจะต้องเป็นผู้จดัการธุรกิจ นกับญัชี ผู้อารักขาท่ีสตัย์ซ่ือ หนงัสือเล่มนีจ้ะไม่สมบรูณ์ถ้าไม่มีบทท่ี

เก่ียวกบัเร่ืองการอารักขานี ้

 

 ผู้อารักขาคือใคร ผู้อารักขาคือ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้ดแูลของๆ ผู้ อ่ืน เม่ือเขาดํารงหน้าท่ีนี ้ความสนใจในตวัของผู้ อ่ืน

จะต้องสําคญัเป็นท่ีหนึง่ 

 

 ผู้อารักขาคือใคร พวกเขาทกุคน ทกุคนเป็นผู้อารักขา เราเข้ามาในโลกนีด้้วยตวัเปลา่และเราจะออกไปด้วยตวัเปลา่ ทกุสิ่ง

ท่ีเราเป็นหรือมีมาจากพระเจ้า เช่น เวลา งาน การจ้างงาน เงิน การเงิน พรสวรรค์ ทกัษะ พระวจนะของพระเจ้า และวิญญาณของ

ผู้คนท่ีอยูร่อบๆ ตวัเรา 

 

 ความซ่ือสตัย์เป็นลกัษณะท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุของผู้อารักขาท่ีดี ผู้อารักขาท่ีซ่ือสตัย์จะรับผิดชอบโดยไม่มีความสนใจในตวัเอง 

ผู้อารักขาท่ีซ่ือสตัย์จะมีวินยัในตนเอง ทกุคนเป็นผู้อารักขาและสามารถเป็นผู้อารักขาท่ีซ่ือสตัย์ได้ ความซ่ือสตัย์เป็นคณุสมบติัท่ีทกุ

คนอาจมีได้ 

 

 ความรู้สกึและอารมณ์สง่ผลตอ่การตดัสนิใจของเรา อยา่งไรก็ตม การเป็นผู้อารักขาท่ีซ่ือสตัย์ไมไ่ด้ตดัสินใจตามความรู้สกึ 

แต่ตามหลกัการ เราจะไม่จํานองหรือจ่ายค่าเช่าตามอารมณ์แต่ตามหลกัการข้อตกลง เม่ือถึงเวลาจ่ายค่าเช่า เราจะจ่ายค่าเช่าไม่

วา่เราต้องการหรือไม ่ผู้อารักขาท่ีดีจะทําสิง่ท่ีถกูต้องแม้วา่จะหมายถงึการเสียสละสว่นตวัท่ีย่ิงใหญ่ก็ตาม 

 

 แม้ว่าทกุคนเป็นผู้อารักขาในอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การเป็นผู้ เลีย้งแกะในคอกแกะจะต้องเป็นผู้อารักขาอย่างแน่นอน ใน

ตําแหน่งการเป็นผู้ นําของเขา เขาไม่สามารถหลีกเล่ียงการตดัสินใจท่ีสําคญัเขามีความรับผิดชอบต่อความแข็งแรงและสวสัดิภาพ

ของกลุม่สมาชิก และวนัหนึง่เขาจะต้องตอบคําถามของผู้ เลีย้งท่ีย่ิงใหญ่พระเยซคูริสต์เจ้า 

 

 มีหลายสิ่งท่ีศิษยาภิบาลได้รับมอบหมายให้ดูแล ก่อนอ่ืน ให้เราพิจารณาถึงเร่ืองการเงิน ศิษยาภิบาลจะต้องรู้ว่าจะ

จดัการเร่ืองเงินอยา่งไร ควรจะระลกึว่าเงินเป็นสิ่งจําเป็นต่อการก้าวหน้าและการเติบโตของกลุม่สมาชิก เงินไม่ใช่มลูรากแห่งความ

ชัว่ทัง้มวล แต่การรักเงินทองเป็นมลูรากแห่งความชัว่ทัง้มวล (1ทิโมธี 6:10) เงินอาจเป็นการแช่งสาปหรือการอวยพร อาจเป็นผู้ รับ

ใช้หรือเจ้านายของเรา ถ้าเราเป็นเจ้านายของเงิน เงินก็จะเป็นการอวยพร 

 

 เงินเป็นเพียงตวักลางในการแลกเปลี่ยน ถ้าเรายึดถือเงิน มนัก็จะไร้ค่า แต่จะมีค่าขึน้เม่ือเราแลกเปล่ียนกบัสิ่งอ่ืน เงิน

แสดงถงึเวลา พลงังานและทกัษะของบคุคล ถ้าธรรมิกชนคนหนึง่ทํางานได้เงินสบิดอลลาร์ตอ่ชัว่โมง และใสเ่งินสิบดอลลาร์ไว้ในถงุ

เงินถวาย เขาก็ให้เวลาหนึ่งชั่วโมงในชีวิตของเขาต่อพระเจ้า ศิษยาภิบาลควรจะระลึกสิ่งนีไ้ว้เสมอเม่ือเขาขอร้องให้คริสตจักร

บริจาคเงินเพ่ือความจําเป็นบางอยา่ง 
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 การเป็นผู้อารักขาท่ีดีเร่ิมต้นจากงบประมาณ ผู้ รับใช้คนหนึ่งจะต้องควบคมุงบประมาณส่วนตวัของตนและการเงินของ

กลุม่สมาชิกอยา่งเคร่ดครัด ไมค่วรจะเขียนเช็คเด้ง เครดิตของคริสตจกัรจะต้องอยู่ดีเสมอ จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตรงตามเวลา 

โครงการสร้างและขยายทัง้หมดจะต้องวางแผนอยา่งระมดัระวงัตามงบประมาณ 

 

 จะเกิดประโยชน์ท่ีจะระลกึคํากลา่วเลก็น้อยนี ้“ถ้ารายจ่ายมากกว่ารายได้ ค่าใช้จ่ายประจําของเราก็จะเป็นความหายนะ

ของเรา” 

 

 ถ้ามีโครงการขยายตอ่เติมใดๆ ศิษยาภิบาลต้องรู้เม่ือไรควรจะเลกิ บางครัง้มีเส้นบางๆ ระหวา่งความเช่ือกบัการทกึทกัเอา 

เป็นสิ่งท่ีดีท่ีจะก้าวไปข้างหน้าและดําเนินการภายในขีดจํากดัของความเช่ือของคนๆ หนึ่ง อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อแก้ตวัท่ีจะทึกทกั

เอาหรือเป็นคนโง่ 

 

 ในโครงการสร้าง จะต้องมีการหาทนุเพ่ือการจํานองเพ่ือท่ีคนในรุ่นปัจจบุนัจะจ่ายได้หมด การจํานองไปยงัรุ่นลกูและหวงั

ว่าเขาจะจ่ายเงินเพราะการทึกทกัของเขานัน้เป็นความบาป ข้าพเจ้าได้สอนเก่ียวกบัการสร้างคริสตจกัรในหลายโอกาส และได้ใช้

สตูรท่ีข้าพเจ้ารวบรวมมาจากหนงัสือเรียนของพวกแบพ็ติศเลม่หนึง่ ข้าพเจ้าเช่ือวา่เป็นสตูรท่ีดี โดยเขียนไว้เช่นนี ้

1. ก่อนท่ีจะเร่ิมสร้าง จะต้องมีเงินอยูแ่ล้วหนึง่ในสามของงบประมาณ 

2. ในระหวา่งการสร้าง หาเงินทนุหนึง่ในสามของรายจ่ายทัง้หมด 

3. หาเงินทนุไมม่ากกวา่หนึง่ในสามของรายจ่ายทัง้หมด 

ข้าพเจ้าได้ศกึษาเร่ืองนีอ้ยา่งละเอียดและเช่ือวา่เป็นการเงินท่ีดี 

 

 อีกสองตวัอย่าง ข้าพเจ้าได้รู้จกัศิษยาภิบาลท่ีนําคริสตจกัรเข้าสู่โครงการสร้างต่อเติมท่ีไม่สามารถจ่ายได้ ในแต่ละกรณี 

ศิษยาภิบาลลาออกเพราะความกดดนั และในแต่ละกรณีผู้ ท่ีเป็นศิษยาภิบาลคนต่อมาเป็นโรคประสาท การจดัการท่ีแย่เช่นนีเ้ป็น

สิง่ไมจํ่าเป็นและแสดงให้เหน็ถงึความไมรั่บผิดชอบในสว่นของศิษยาภิบาล 

 

 ความรับผิดชอบในการเป็นผู้อารักขาไม่ใช่เพียงแต่การจดัการทรัพย์สินของคริสตจกัรอย่างถกูต้องเท่านัน้ แต่ยงัหมายถึง

การชีนํ้าเร่ืองการเป็นผู้อารักขาท่ีดีให้แก่คริสตจกัรอีกด้วย 

 

 ในปี 1936 ขณะท่ีข้าพเจ้าไปทางเหนือเพ่ือเทศนาข่าวประเสริฐ ผู้ปกครองคนหนึ่งในคริสตจกัรท้องถ่ินพดูกบัข้าพเจ้าว่า 

“ราล์ฟ อยา่ลืมเทศนาเร่ืองสบิลดนะ เพราะเป็นสว่นหนึง่ของข่าวประเสริฐ” 

 

 ข้าพเจ้าพยายามทําตามคําแนะนําของเขาอยู่เสมอ ข้าพเจ้ากําหนดท่ีจะเทศนาเร่ืองการถวายสิบลดอยู่เป็นประจําทกุปี 

ธรรมิกชนจะไมจ่่ายสบิลดหากว่าไม่มีใครสอน คริสตจกัรท่ีถวายสิบลดจะเป็นคริสตจกัรท่ีมีการฟืน้ฟ ูเป็นหน้าท่ีของศิษยาภิบาลใน

การนําท่ีประชมุเพ่ือเป็นผู้อารักขาท่ีดีในทกุด้าน 

 

 ผู้ รับใช้จะต้องควบคมุเร่ืองการเงินของตนอย่างระมดัระวงั เขาไม่ควรจะลืมว่าผู้ ท่ียืมก็เป็นทาสของผู้ ท่ีให้ยืม (สภุาษิต 

22:7) ถ้าเขามีความกดดนัเร่ืองหนีเ้ป็นอยา่งมาก เขาจะไมส่ามารถตดัสนิอยา่งถกูต้องในทางฝ่ายวิญญาณในการรับใช้ของเขา 

 



54 

 การเป็นผู้อารักขาไมใ่ช่เร่ืองการเงินเพียงเทา่นัน้ ศิษยาภิบาลเป็นผู้อารักขาข้อลีล้บัของพระเจ้า (1โคริน์ 4:2) และพระคณุ

นานาประการจากพระเจ้า (1เปโตร 4:10) ซึ่งหมายความว่า เขาไม่สามารถเลือกคําเทศนาแบบสุ่มๆ ได้ เขาจะต้องรับใช้อย่าง

ซ่ือสตัย์และอธิษฐานตามท่ีพระวิญญาณบริสทุธิจะนําเขาไปตามความจําเป็นของคนทัง้หลาย เช่น จะต้องมีบญัชีเพ่ือดแูลเร่ือง์

การเงิน เขาจะรับผิดชอบวิธีการจดัการเก่ียวกบัความจริงท่ีย่ิงใหญ่ของพระวจนะของพระเจ้า 

 

 มีเพียงสิ่งเดียวท่ีพระเจ้าประสงค์จากผู้อารักขาและสิ่งนัน้คือความซ่ือสตัย์ เขาสามารถทําได้ เขาสามารถเป็นผู้ ท่ีสตัย์ซ่ือ

ได้ ธรรมิกชนและผู้ รับใช้ทกุคนสามารถซ่ือสตัย์ได้เหมือนกนั ในวนัพิพากษา แต่ละคนจะได้รับรางวลัเดียวกนั เม่ือพระเยซูตรัสว่า 

“ดีแล้ว” กบัผู้อารักขาท่ีซ่ือสตัย์ของพระองค์ทกุคน 
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บทที่ยี่สิบสอง 
การรับใช้ในการเป็นบดิา 

 

 “เพราะในพระคริสต์ถึงแมท่้านมีผค้วบคมุสกัหมืน่คน แต่ท่านก็มีบิดาแต่คนเดียวู ” (1โครินธ์ 4:15) 

 

 เม่ือไม่มีพ่ออยู่ในบ้าน จะมีบางสิ่งขาดหายไป แม่อาจจะเป็นแม่ท่ีดีเย่ียม ปฏิบติัหน้าท่ีได้ท่ีสุดและมีความรัก แต่ก็ไม่

เหมือนกบัการมีพ่ออยู่ เม่ือพ่อไม่อยู่ ก็มีท่ีว่างเปล่าซึ่งมีแต่พ่อเท่านัน้ท่ีเติมเต็มได้ โครงสร้างของบ้านท่ีไม่มีพ่อนัน้มีความอ่อนแอ 

พอ่ให้ความแข็งแกร่งและความมัน่คงท่ีบ้านท่ีไมมี่ผู้ใดสามารถให้ได้ 

 

 เช่นเดียวกนั มีบางสิ่งขาดไปในกลุม่สมาชิกคริสตจกัรเม่ือศิษยาภิบาลไม่อยู่ ไม่เหมือนกบัเวลาท่ีเขาอยู่ ผู้ รับใช้ท่ีเทศนาท่ี

ธรรมาสน์อาจเป็นผู้ เทศนาท่ีมีโวหารดีกวา่ศิษยาภิบาล แตก็่ยงัไมเ่หมือนกนั 

 

 การท่ีศิษยาภิบาลอยู่ทําให้เกิดความมัน่คง นอกจากนี ้ความไม่สบายใจและความหวัน่ใจทัง้หมดจะหมดไปเม่ือศิษยาภิ

บาลอยู ่ถ้าเขาเพียงแตน่ัง่อยูท่ี่เวที ก็ยงัจะมีความไว้วางใจและสนัติสขุท่ีสงบซึง่ทกุคนสามารถรู้สกึได้ 

 

 ศิษยาภิบาลมีอํานาจและความรับผิดชอบ คณุสมบติัทัง้สองนีไ้ม่อาจแยกออกจากกนัและกนัได้ ผู้ ท่ีแบกความรับผิดชอบ

ของการเป็นผู้ นําไว้จะต้องได้รับอํานาจท่ีเป็นของตําแหน่งนัน้อย่างชอบธรรม เขาไม่อาจเรียกร้องเอาอํานาจนีม้าได้ แต่จะต้องได้

รับมา ทกุคนตัง้แตค่ณะกรรมการผู้ปกครองจนถงึเดก็ๆ ในชัน้อนบุาลจะต้องระลกึถงึสิง่นีใ้ห้ดี 

 

 ศิษยาภิบาลควรจะปรึกษากบัคณะกรรมการเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีสําคญั อย่างไรก็ตาม เม่ือตดัสินใจแล้ว ไม่ว่าถกูหรือ

ผิด จะต้องเป็นการตดัสนิใจของผู้ รับใช้ของพระเจ้าท่ีพระองค์ทรงให้รับผิดชอบ 

 

 ความรับผิดชอบต่อฝูงแกะของพระเจ้าเป็นเร่ืองสําคญั ผู้ รับจ้างจะหนีไปเม่ือเกิดอนัตราย แต่ผู้ เลีย้งแกะจะคงอยู่และ

ปกป้องฝงูแกะ 

 

 “เขาหนีเพราะเขาเป็นลกจ้างและไม่เป็นห่วงแกะเลยู ” (ยอห์น 10:13) 

 

 เม่ือมีการฟืน้ฟแูละวิญญาณกําลงัเกิดท่ีแท่นบชูา ผู้ เทศนาค่อนข้างเต็มใจท่ีจะรับความชอบท่ีพระเจ้าทรงเคล่ือนไหว เม่ือ

มีผู้ ท่ีเช่ือใหมม่าหาพระคริสต์ ทกุคนเช่ือวา่ตนมีสว่นร่วมในการนําวิญญาณนัน้มา ศิษยาภิบาลและผู้ประกาศจะแบ่งปันในรายงาน

ท่ีดีนัน้ 

 

 แต่ใครจะรับผิดชอบต่อแกะท่ีเตร็ดเตร่ไป อ๋อ พวกเขาเป็นเพียงผู้หนัหลงักลบัและไม่เช่ือฟัง ดีแล้วท่ีพวกนีไ้ปเสียได้ จะได้

มีความสงบและเป็นหนึ่งเดียวกนัอย่างแท้จริงเพราะเก้าอีว้่างแล้ว นัน่เป็นเหตผุลของพวกผู้ รับจ้าง แต่ใครเป็นผู้ ท่ีรับผิดชอบอย่าง

แท้จริง เราควรจะระลึกไว้เสมอว่า พระเจ้าจะเอาผิดจากผู้ ท่ีรับผิดชอบต่อแกะท่ีเตร็ดเตร่ไปในป่าเช่นนัน้ ผู้ รับจ้างไม่เต็มใจท่ีจะ

ยอมรับความรับผิดชอบเช่นนัน้ ผู้ รับใช้ของพระเจ้าท่ีเป็นพอ่ฝ่ายวิญญาณตอ่กลุม่สมาชิกเทา่นัน้ท่ีจะเตม็ใจยอมรับความรับผิดชอบ

นัน้ จะต้องมีคนตอบคําถามของพระเจ้าเก่ียวกบัแกะท่ีเตร็ดเตร่ไปไมไ่ด้อยูใ่นคอก 
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 ผู้ประกาศบกุเบิกท่ีได้เร่ิมคริสตจกัรจะไม่ทําให้แกะกระจดักระจายไป เขาจะไถ ลงคราด หว่านเมลด็และเก็บเก่ียว เขาได้

ให้บพัติศมาผู้ ท่ีเช่ือใหมแ่ละอธิษฐานกบัเขาจนได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ คนเช่นนัน้จะให้ชีวิตของตนแก่ฝงูแกะ เม่ือ์

เรือศิโยนถกูชนด้วยพายหุนกั เขาจะคงอยูท่ี่หางเรือนัน้ เขาจะเป็นคนสดุท้ายท่ีจะทิง้เรือไป ผู้ เทศนาบกุเบิกนีเ้ป็นพอ่ของฝงูแกะ 

 

 เปาโลเขียนจดหมายไปยงัคริสตจกัรเมืองโครินธ์ว่าพวกเขาอาจจะมีผู้ควบคมุเป็นหม่ืนคน แต่มีพ่อเพียงไม่ก่ีคน ผู้ควบคมุ

อาจเทศนาและสอน แต่วิ่งหนีไปเม่ือเกิดปัญหาขึน้ พ่อจะยืนอยู่อย่างมัน่คงและไม่ยอมวิ่งหนี ยอมจํานนหรือยอมประนีประนอม 

เขาจะยืนอยูอ่ยา่งมัน่คงเหมือนหินในยิบรอลต้า 

 

 ไมต้่องสงสยัเลยวา่ ชายคนนัน้สามารถพดูด้วยอํานาจ พระเยซตูรัสไมเ่หมือนกบัพวกอาลกัษณ์ แตด้่วยอํานาจ 

 

 “เพราะว่าพระองค์ไดท้รงสัง่สอนเขาดว้ยสิทธิอํานาจ หาเหมือนพวกธรรมาจารย์ของเขาไม่” (มทัธิว 7:29) 

 

 ดีเพียงใดท่ีได้ยินเสียงของพอ่ ทกุอยา่งเป็นไปด้วยดีเม่ือทา่นได้ยินเสียงแหง่อํานาจ 

 

 หลงัจากผ่าตดัมะเร็ง ข้าพเจ้านอนอยู่บนเตียงท่ีโรงพยาบาล ในเพ็นทิกทนั บริติชโคลมัเบีย เย็นวนัหนึ่ง ดร. คริทชลีย์ ซึ่ง

เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านมะเร็งมาท่ีข้างเตียงข้าพเจ้า เม่ือเขาเร่ิมพดู ข้าพเจ้าเร่ิมตอบ ข้าพเจ้าจะไม่มีวนัลืมสิ่งท่ีเขาพดูเลย “ผมกําลงั

พดูอยู ่คณุต้องฟัง” 

 

 นัน่เป็นผู้ มีอํานาจเก่ียวกบัโรคมะเร็งพดูอยู ่ข้าพเจ้าเตม็ใจท่ีจะเงียบและฟัง 

 

 เม่ือพ่อพดูด้วยเสียงแห่งอํานาจ ลกูๆ ควรจะเงียบและฟัง เม่ือศิษยาภิบาลพดูด้วยอํานาจ แกจะควรจะฟัง เม่ือพ่อของฝงู

แกะพดู แกะไมจํ่าเป็นต้องพดู 
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บทที่ยี่สิบสาม 
เรียน โจ 

 

 เรียน คณุโจ 

 

 สวสัดี 

 

 คณุเหน็แล้วใช่ไหมวา่ ธรรมิกชนไมไ่ด้เป็นเพียงหุน่เชิด แตเ่ป็นอวยัวะในพระกายของพระคริสต์ ทัง้ผู้ รับใช้และสมาชิกเป็น

อวยัวะของร่างกายเดียวกนั การทํางานร่วมกนัอย่างกลมกลืนเพ่ือทํางานของพระเจ้าให้มากขึน้ ทัง้สองมีสว่นสําคญัในการขยาย

แผน่ดินของพระคริสต์บนโลกนี ้ทัง้สองจะประสบความสําเร็จได้เม่ือพอใจท่ีจะทําตามนํา้พระทยัของพระเจ้าในชีวิตของเขา 

 

 ศิษยาภิบาลของคณุไมใ่ช่คนพาล ผู้ เผดจ็การ เจ้านายผู้ครอบครองมรดกของพระเจ้า เขาเป็นผู้ เลีย้งแกะซึง่ดแูลวิญญาณ

ของคณุ เขารู้วา่วนัหนึง่เขาจะต้องให้การรายงาน ความกงัวลหลกัของเขาคือ สวสัดิภาพ ชีวิตและวิญญาณของคณุ เขาปรารถนาท่ี

จะเหน็คณุพฒันาและพระเจ้าทรงใช้ความสามารถทัง้หมดของคณุ 

 

 ในฐานะศิษยาภิบาลของคุณ ผมขอแนะนําให้คุณคงความไว้วางใจและความเช่ือมัน่ในผู้ นําท่ีพระเจ้าประทานให้ ผม

หนนุใจให้คณุรักษาวิญญาณท่ีเปิดออกและให้ส่ือสารอยา่งจริงใจ ถ้าคณุมีปัญหาท่ีต้องได้รับคําตอบ มาหาผมโดยเร็ว 

 

 ขอให้ผมกลา่วคําตกัเตือนสดุท้าย แม้ว่าเราควรจะรักกนัและรักและคงมิตรภาพท่ีอบอุ่นไว้ แต่จะต้องอยู่ในระดบัศิษยาภิ

บาลและธรรมิกชนเสมอ มิฉะนัน้ จะเป็นการทําลายความเคารพไป เราจะต้องไม่คุ้นเคยกนัมากจนไม่มีความเคารพ คณุจะต้องไม่

เรียกช่ือผมเฉยๆ แตใ่ห้มีตําแหน่งข้างหน้า ไมใ่ช่เพราะผมสงูสง่และเลศิลอยจนไม่สามารถเขาถึงได้ คณุควรจะสามารถเข้าถึงผมได้

เสมอและรู้สึกสามารถนําภาระหนกัออกจากท่านได้ ผมรับรองได้ว่าผมจะรักคณุและช่วยเหลือคุณเสมอ อย่างไรก็ตาม จะต้อง

รักษาความเคารพไว้ ไมใ่ช่สําหรับผมเอง แตสํ่าหรับตําแหน่งท่ีผมดํารงอยูแ่ละความหมายของตําแหน่งนัน้ 

 

 ผมเช่ือวา่ผมได้ช่วยเหลือคณุ จงพอใจในท่ีในพระคริสต์ซึง่พระวิญญาณบริสทุธิได้วางคณุไว้ ทัง้คณุและผมจะได้รับขึน้ไป์

ด้วยกนั 

 

 ด้วยความรักคริสเตียน 

 

 ศิษยาภิบาล 
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บทที่ยี่สิบส่ี 
เรียน ศษิยาภบิาล 

 

เรียน ศิษยาภิบาล 

 

ก่อนอ่ืน ขอให้ผมแสดงความขอบคณุอย่างจริงใจท่ีคณุให้เวลากบัผม ผมไม่มีวนัท่ีจะหาคําขอบคณุใดท่ีเพียงพอ คณุได้

เปล่ียนความคิดของผมในเร่ืองเก่ียวกบัผู้ รับใช้ แตแ่สดงให้ผมเข้าใจและผมจะไมว่ิจารณ์ผู้ รับใช้อีก 

 

คณุได้ขยายความเข้าใจของผมออกและช่วยให้ผมเห็นการเรียกและงานของศิษยาภิบาลในมิติใหม่ ตอนนีผ้มเร่ิมเข้าใจ

แล้วเก่ียวกบัขอบเขตของความรับผิดชอบของผู้ รับใช้ ตอ่ไป ผมจะสนบัสนนุคณุและผู้ รับใช้ทกุคนด้วยการอธิษฐานอยา่งร้อนรน 

 

ผมไม่เพียงแต่เข้าใจเก่ียวกบัตําแหน่งของศิษยาภิบาลมากย่ิงขึน้เท่านัน้ แต่ได้พบสถานท่ีท่ีถกูต้องในพระเจ้า ผมรับรอง

ว่า จะไม่รู้สึกเป็นคนไร้ค่าอีกต่อไป ไม่เป็นเพียงช่ือในรายช่ือสมาชิกคริสตจักร เป็นเพียงหมายเลขบนบญัชี ผู้ ทําให้เก้าอีอุ้่นขึน้ 

ตอนนีผ้มสามารถตระหนกัถึงท่ีท่ีตัง้ขึน้ในพระกายของพระคริสต์ ผมจะไม่รู้สกึว่าถกูบีบคออีกต่อไป และรู้สกึเป็นอิสระท่ีจะพดูคยุ

เม่ือเหมาะสม ในขณะท่ีใช้สิทธิท่ีพระเจ้าประทานให้ในพระกาย ผมจะฟังเสียงของผู้ เลีย้งแกะ ผมจะไม่พูดสิ่งใดท่ีจะก่อให้เกิด์

ความเสียหาย 

 

ผมขอบคณุพระเจ้าท่ีมีคณุ ผู้ได้แสดงให้ผมมีความเข้าใจเช่นนี ้ด้วยพระคณุของพระเจ้า ผมขออทุิศตนเองใหม่เป็นธรรมิก

ชนท่ีสตัย์ซ่ือ ทําทกุสิ่งในอํานาจของผมเพ่ือให้งานของพระเจ้าดีขึน้ และรองรับมือของผู้ รับใช้พระเจ้าท่ีเป็นผู้ เลีย้งแกะของผม ถ้า

คณุคงนําผมเหมือนกบัท่ีคณุได้ทํามาจนถึงตอนนี ้ผมสญัญาว่าจะตามคณุ ผู้ เลีย้งแกะของผม ไม่ว่าลมจะแรงกล้าเพียงใด ข้ามท่ี

ราบ และผ่านหบุเขาลกึไปยงัทุ่งหญ้าเขียว ผมมีความไว้วางใจและเช่ือมัน่ในคณุ ผมรู้ว่าคณุจะนําผมไปยงันํา้นิ่งและทุง่หญ้าเขียว

ผมจะพอใจท่ีจะอยูใ่นคอกแกะท่ีคณุเป็นผู้ เลีย้งแกะ ขอให้พระเจ้าอวยพรคณุครับ ผมรักคณุ 

 

โจ 
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เก่ียวกับผ้เขียนู  
 

 ราล์ฟ วี เรย์นลัด์ส ผู้ เทศนาเพ็นเทคอสต์เป็นเวลาห้าสิบปี ได้ใช้เวลาจํานวนมากในการรับใช้คริสตจกัรของเขาในวิธีอ่ืนๆ 

ท่ีนอกไปจากการเทศนา การเป็นศิษยาภิบาล และการประกาศ เขาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการใหญ่ของ United Pentecostal 

Church (สหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์) และดํารงตําแหน่งกรรมการใน Foreign Missionary Board (คณะกรรมการมิชชัน่

ต่างประเทศ) เป็นเวลาหนึ่งปี และ Board of Christian Education (คณะกรรมการการศกึษาศริสเตียน) เป็นเวลาหนึ่งปี เป็น

มิชชนันารีท่ีอาศยัอยูใ่นจาเมกาเป็นคนแรกเป็นเวลาแปดปี ในขณะท่ีอยู่ในจาเมกา อาจารย์เรย์นลัด์สก่อตัง้โรงเรียนสอนพระคมัภีร์

แห่งแรกของฝ่ายมิชชนันารียพีูซี นอกจากนี ้ยงัดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการของ Conquerors Bible College (คองเคอร์เรอร์ส ไบ

เบิล้ คอลเลช) เมืองพอร์ทแลนด์ รัฐออริกอน และเป็นผู้ อํานวยการคนแรกของ Apostolic Missionary Institute (อพอสตอลิก 

มิชชนันารี อินสติทท์ู) รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดาเป็นเวลาสองปี นอกจากนี ้ยงัดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าอธิภาคของภาคตะวนัตก

เฉียงเหนือเก่าหกปี ซึง่ในเวลานัน้ปกคลมุตัง้แต่รัฐแคลิฟอร์เนียถึงขัว้โลกเหนือ และจากเมืองไชเอนน์ รัฐไวโอมิงถึงชายฝ่ังแปซิฟิก 

หลงัจากนัน้ เขาเป็นเจ้าอธิภาคเขตบริติชโคลมัเลียเป็นเวลาสามปี เขายงัดํารงตําแหน่งคณะกรรมการภาคต่อไปนี ้ ออนแทรีโอ บริ

ติชโคลมัเบีย วอชิงตนั ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ และภาคเหนือและกลาง นอกจากนี ้ยงัดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการพิเศษของภาค

ตะวนัตกเฉียงเหนือ สหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ เป็นเวลาสองปี ในปี 1985 Editorial Division (ฝ่ายบรรณาธิการ) ได้ให้รางวลั 

“Writer of the Year” (นกัเขียนแห่งปี) แก่เขา ปัจจบุนั เขาเป็นสมาชิกคณะกรรมการใหญ่กิตติมศกัดิของ์  U.P.C.I. (ยพีูซีไอ) 

เลขาธิการของภาคบริติชโคลมัเลีย และอทุิศเวลาจํานวนมากในการรับใช้ในการเขียน 


