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4 คู่มือผู้เรียน 

บทที่ 1 
ความจริงพืน้ฐานสาํหรับการเช่ือฟังผู้นําของเรา 

ก.  อะไรคือประสบการณ์ชีวิตที่เรามีกับผู้นําของเรา? 

พวกเราแตล่ะคนล้วนมีเร่ืองราวตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จริงเก่ียวกบัผู้ นําและการท่ีพวกเขาเคยเป็นสว่นหนึง่ใน

ชีวิตของเรา  เราอาจมีเร่ืองราวบางอยา่งในทางบวกท่ีเราได้รับการหนนุใจ หรือไมก็่มีความทรงจํากบับรรดา

ผู้ นําท่ีก่อให้เหตกุารณ์ท่ีสร้างความเจ็บปวดและภาพนัน้ยงัคงทําร้ายจิตใจเราอยา่งมาก 

ในวิชานีเ้ราต้องการท่ีจะสร้างบนประสบการณ์ในอดีตของเราและสํารวจอยา่งระมดัระวงัถึงวิธีการท่ี

พระเยซูทรงต้องการให้เราตอบสนองตอ่ผู้ นําของเรา    ความจริงโดยพืน้ฐานก็คือวา่พระเจ้าทรงต้องการให้

เราเช่ือฟังผู้ นําของเรา    แล้วอะไรคือประสบการณ์ของเรากบับรรดาผู้ นําของเรา? 

1.  ประเด็นของการไม่เช่ือฟัง

พวกเราทกุคนล้วนเคยตอ่สู้ดิน้รนกบัการไมเ่ช่ือฟัง   สําหรับพวกเราสว่นใหญ่ปัญหานีเ้ร่ิมต้นตัง้แตย่งั

เป็นทารก   เราทกุคนล้วนเข้ามาในโลกนีพ้ร้อมกบัแนวโน้มท่ีจะไมเ่ช่ือฟัง   แม้ก่อนเรียนรู้ท่ีจะพดู  เราก็

ค้นพบทกัษะของการไมเ่ช่ือฟังแล้ว   นบัตัง้แตย่ดุแรกเร่ิมเป็นต้นมาเราได้พฒันาความเช่ียวชาญของการไม่

เช่ือฟังอยา่งตอ่เน่ือง 

ผู้คนมากมายค้นพบวา่ในชว่งวยัรุ่นของพวกเขานัน้เป็นชว่งท่ีเตม็ไปด้วยความขดัแย้งกบัพอ่แมแ่ละ

ผู้ นําคนอ่ืนๆ   บอ่ยครัง้การไมเ่ช่ือฟังทกุครัง้ไปนัน้ได้นําสู่ผลลพัธ์ท่ีเจ็บปวด  ย่ิงเราอายมุากขึน้เท่าไหร่

ผลลพัธ์ก็จะย่ิงร้ายแรงมากขึน้เทา่นัน้    ทกุวนันีผู้้ ใหญ่หลายคนกําลงัอยูใ่นคกุก็เป็นผลมาจากการไมเ่ช่ือฟัง

ของพวกเขา 
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2.  ความขัดแย้งกับผู้นํา

บอ่ยแคไ่หนท่ีความขดัแย้งท่ีเคยมีกบับรรดาผู้ นําของเรานัน้เป็นสิ่งท่ีเก่ียวพนักบัประเด็นปัญหาของการ

ไมเ่ช่ือฟังของเรา?   บอ่ยครัง้ท่ีการโต้เถียงระหวา่งเด็กวยัรุ่นกบัพอ่แมน่ัน้ได้ระเบิดออกเป็นความขดัแย้งท่ี

ใหญ่โต   ณ ศนูย์กลางของความขดัแย้งมากมายเหลา่นีคื้อประเดน็ปัญหาของการไมเ่ช่ือฟัง    ถ้าหาก

ความขดัแย้งเหลา่นีไ้มไ่ด้รับการแก้ไขก็จะนําไปสูค่วามสมัพนัธ์ท่ีแตกสลายได้ 

บอ่ยครัง้การกระทําท่ีไมเ่ช่ือฟังอยา่งหนึง่สามารถก่อให้เกิดการไมเ่ช่ือฟังอีกอยา่งหนึ่งได้   เป็นเร่ืองง่าย

ท่ีจะพดูกบัตวัเองว่า “เรารู้วา่อะไรดีท่ีสดุสําหรับเรา  ไมมี่ใครมาเปล่ียนความคิดของเราได้!” 

เราอาจมีความทรงจําท่ีเจ็บปวดเก่ียวกบัผู้ นําบางคนท่ีปฏิบตัิตอ่เราอย่างไมถ่กูต้อง    ความจริงท่ีว่า

ผู้ นําคนนัน้อาจไมน่า่ไว้วางใจแตไ่มไ่ด้หมายความว่าเราจะสามารถปฏิเสธทกุอยา่งท่ีเขาพดู  เรายงัมีความ

รับผิดชอบท่ีจะต้องเช่ือฟังผู้ นําแบบท่ีพระเยซูจะทรงตอบสนองหากวา่พระองค์อยูใ่นสถานการณ์ของเรา 

ถ้าหากพระเจ้าทรงขจดับรรดาผู้ นําท่ีไมส่มบรูณ์ออกไปแล้ว  เราก็จะไมเ่หลือผู้ นําอีกเลย  และเม่ือเรา

กลายมาเป็นผู้ นําเสียเอง  พระเจ้าก็คงจะต้องขจดัเราออกไปด้วยเหมือนกนั! 

พระเจ้าประทานพระเมตตาแก่เราทกุคน   ข้อพระธรรมทัง้หมดในพระคมัภีร์พดูถึงการเช่ือฟังบรรดา

ผู้ นําซึง่พระเจ้าได้ประทานให้เรา   พระเจ้าทรงรู้วา่ไมมี่ผู้ นําคนใดท่ีสมบรูณ์พร้อมแตพ่ระองค์ก็ยงับอกเราให้

เช่ือฟังผู้ นําของเรา  

3.  นิสัยของการไม่เช่ือฟัง

การไมเ่ช่ือฟังอาจกลายเป็นเร่ืองธรรมดาทัว่ไปในชีวิตประจําวนัท่ีเราแทบจะไมค่ิดถึงด้วยซํา้ไป   การไม่

เช่ือฟังแบบนีจ้ะกลายเป็นการตอบสนองตามปกติของเราเพ่ือตอ่ต้านผู้ นํา  การไมเ่ช่ือฟังจะกลายเป็นนิสยั

มากกวา่ท่ีจะเป็นการกระทําท่ีมีจิตสํานกึ  และนิสยัท่ีไมดี่นัน้จะกลายเป็นรากท่ีหยัง่ลกึในชีวิตของเราได้

ง่ายๆ 

บอ่ยครัง้ท่ีผู้ นําของเราใช้หลากหลายวิธีในการตีสอนเพ่ือทําให้เราเปล่ียนแปลง    บางครัง้การตีสอน

เพ่ือนําเรากลบัมาสูจ่ดุของการเปล่ียนแปลงก็ใช้ได้ผล แตบ่างครัง้ก็ไมไ่ด้ผล 

เม่ือเป็นเชน่นัน้ เราจะทําอยา่งไรตอ่ไป?   พระเจ้าทรงต้องการให้เราเรียนรู้ว่าเราจะถวายเกียรตแิด ่

พระเจ้าด้วยการเช่ือฟังผู้ นําท่ีไมส่มบรูณ์แบบได้อย่างไร 

วิชานีมี้หลกัคําสอนบางอยา่งท่ีคอ่นข้างจริงจงั   หลกัคําสอนนีอ้าจจะตอ่สู้กบัความคิดเห็นท่ีเรามี

เก่ียวกบัการเช่ือฟังและความเป็นผู้ นํา    พระคมัภีร์ได้พดูถึงการเปล่ียนแปลงท่ีจําเป็นต้องเกิดขึน้หลงัจากท่ี



6 คู่มือผู้เรียน 

เราได้มอบชีวิตให้กบัพระเยซู   เอเฟซสั 4:17-32 พดูถึงการถอดนิสยัเดมิๆ และทา่ทีเก่าๆ ออกไป และ

พฒันาทา่ทีใหม่ๆ      

วิชานีเ้ปิดโอกาสให้เราถอดนิสยัเดมิๆ และท่าทีเก่าๆ ในอดีตของตนออกไป และพฒันาทา่ทีใหม่ๆ  ท่ี

ถวายเกียรติแดพ่ระเยซูคริสต์    การดําเนินชีวิตตามวิถีทางของพระเจ้าเชน่นีเ้ป็นหนทางท่ีดีท่ีสดุสําหรับชีวิต

ท่ีเหลืออยูข่องเรา 

4.  พระเจ้าจะเข้ากับชีวติของเราได้อย่างไร?

การเรียนรู้วา่จะเช่ือฟังผู้ นําของเราอย่างไรนัน้เป็นผลอยา่งใหญ่หลวงจากความสมัพนัธ์ท่ีเรามีกบั 

พระเจ้า   หากเราไมไ่ด้รักพระเจ้าและไมไ่ด้ต้องการท่ีจะเช่ือฟังพระองค์แล้ว เราก็อาจพบวา่เป็นเร่ือง

ยากเย็นแสนเข็ญท่ีจะเช่ือฟังผู้ นําของเราได้  

แตถ้่าหากเราได้มอบจิตใจของเราแดพ่ระเยซู และให้พระองค์ทรงเป็นผู้ นําในชีวิตของเราแล้ว เราก็

กําลงัอยู่บนเส้นทางซึง่สามารถจะเช่ือฟังผู้ นําท่ีเป็นมนษุย์ได้อยา่งง่ายดาย พระเจ้าจะประทานฤทธ์ิอํานาจ

ท่ีจะเปล่ียนแปลง และเพ่ือวา่เราจะสามารถเรียนรู้วา่จะเช่ือฟังผู้ นําของเราในวิถีทางท่ีจะถวายเกียรตแิด่

พระเจ้าได้อยา่งไร 

ข. ผู้นําคนใดที่เราควรจะเช่ือฟัง? 

ในโรม 13:1-7 พระเจ้าตรัสชดัเจนวา่พระองค์ได้ทรงวางคนท่ีมีสิทธิอํานาจไว้เหนือเรา   พระเจ้าตรัสวา่

เราจะต้องเช่ือฟังพวกเขา   หากเราไมเ่ช่ือฟังผู้ นําของเรา  เราก็กําลงัตอ่สู้กบัพระเจ้าด้วย  เรามีความ

รับผิดชอบสว่นตวัในการเช่ือฟังทกุคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่ท่ีมีสิทธิอํานาจเหนือเรา   เชน่    

1.  ผู้นํารัฐบาล

เราจะต้องเช่ือฟังผู้ นําในคณะรัฐบาล  ตัง้แตน่ายกรัฐมนตรีไปจนถึงผู้ นําท้องถ่ินในจงัหวดัท่ีเราอยู่     

น่ีรวมถึงผู้ นําทัง้ประเทศ ทกุจงัหวดั และทกุอําเภอ    เราจะต้องเช่ือฟังทัง้หญิงและชายท่ีทํางานกบัผู้ นํา

เหลา่นี ้เชน่ เจ้าหน้าท่ีตํารวจ   เรายงัต้องเช่ือฟังกฏหมายตา่งๆ ท่ีกําหนดขึน้โดยผู้ นําในคณะรัฐบาลด้วย 
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โรม 13:1-2 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

ทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ท่ีมีอาํนาจปกครอง  เพราะว่าไม่มีอาํนาจใดเลยท่ี

ไม่ได้มาจากพระเจ้า และผู้ท่ีถืออาํนาจนัน้พระเจ้าทรงแต่งตัง้ขึน้  เพราะฉะนัน้ผู้ท่ี

ขัดขืนอาํนาจนัน้ก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตัง้ขึน้ และผู้ท่ีขัดขืนนัน้จะต้องถูก

ลงโทษ    

1 เปโตร 2:13-14 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

พวกเราจงยอมเช่ือฟังผู้มีสิทธิอาํนาจเพราะเหน็แก่องค์พระผู้เป็นเจ้า  ไม่ว่าผู้นัน้

จะเป็นจักรพรรดผู้ิมีอาํนาจหรือจะเป็นบรรดาผู้ว่าราชการเมืองท่ีจักรพรรดส่ิงไป

ให้ลงโทษผู้ทาํช่ัวและยกย่องผู้ทาํดี 

หากเจ้าหน้าท่ีศาลตดัสินให้เราอยูใ่นบ้านหรือในศนูย์พกัพิงของทีนชาล์เล้นจ์   เรามีความรับผิดชอบใน

การเช่ือฟังผู้พิพากษา  รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลหรือควบคมุความประพฤตขิองเราด้วย 

2.  พ่อแม่

พระคมัภีร์พดูไว้ชดัเจนวา่ลกูๆ จําเป็นต้องเช่ือฟังบดิามารดาของตน  (ดเูอเฟซสั 6:1-3, อพยพ 20:12)  

และพระคมัภีร์ไมไ่ด้แบง่แยกวา่พอ่แมข่องเราต้องเป็นคริสเตียนหรือไม ่ แม้ในกรณีท่ีพ่อแมข่องเราไมไ่ด้

เป็นคริสเตียนเราก็ยงัต้องเช่ือฟังพวกทา่นอยูดี่  เพราะวา่พระเจ้าเป็นผู้ประทานพอ่แม่ให้แก่เรา ดงันัน้เราจงึ

ต้องให้เกียรติ รัก และเช่ือฟังพวกเขา 

เอเฟซัส 6:1-3 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

บุตรทัง้หลายจงเช่ือฟังบิดามารดาของเราในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าน่ีเป็น

เร่ืองถูกต้อง จงให้เกียรตบิิดามารดาของเจ้า  น่ีเป็นบัญญัตข้ิอแรกท่ีมีพระสัญญา

กาํกับด้วย  เพ่ือเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดนิโลก 

3.  นายจ้าง

หากเรากําลงัทํางาน เราก็มีความรับผิดชอบท่ีต้องเช่ือฟังนายจ้างของเราหรือบคุคลท่ีเราทํางานให้เขา  

ตราบใดท่ีเราทํางานให้กบัเขา  เราก็มีความรับผิดชอบท่ีจะต้องเช่ือฟังเจ้านาย 

ในบทท่ี 4 เราจะดวู่าสิ่งท่ีเราควรจะทําหากว่าผู้ นําของเราบอกเราให้ทําบางสิ่งซึง่เรารู้สึกวา่เป็นสิ่งท่ีผิด

บาป   อยา่งไรก็ตาม สว่นใหญ่แล้วผู้ นําของเราจะบอกเราให้ทําในสิ่งท่ีถกูต้องและควรทํา 
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4.  ผู้นําฝ่ายจติวญิญาณหรือศิษยาภบิาล

ในฐานะท่ีเป็นคริสเตียนใหม่  สิ่งสําคญัคือเราควรจะมีสว่นร่วมและเป็นสมาชิกของคริสตจกัรท้องถ่ิน    

เราจําเป็นต้องเช่ือฟังผู้ ท่ีเป็นผู้ นําฝ่ายวิญญาณ เชน่ ผู้ เป็นศษิยาภิบาลหรือผู้ชว่ยศิษยาภิบาล    หากเรา

สอนชัน้เรียนรวีฯ ในคริสตจกัร  เรามีความรับผิดชอบในการเช่ือฟังผู้ดแูลฝ่ายคริสเตียนศกึษาในคริสตจกัร

ของเราด้วย  

5.  ผู้นําซึ่งเราอยู่ด้วยในปัจจุบัน

ถ้าหากปัจจบุนัเรากําลงัอาศยัอยูห่่างไกลจากบ้านเกิด  เราก็มีความรับผิดชอบในการเช่ือฟังผู้ นําใน 

“บ้าน” ปัจจบุนัของเรา    สําหรับบางคนแล้วน่ีอาจหมายถึงศนูย์พกัพิงทีนชาล์เล้นจ์ หอพกัมหาวิทยาลยั 

หรือสถานท่ีคล้ายคลงึกนันี ้   เม่ือเราเข้ามาอยูท่ี่น่ีเราอาจถกูขอให้เซ็นต์ช่ือในเอกสารข้อตกลงว่าจะเช่ือฟัง

ผู้ นําและกฏระเบียบของสถานท่ีแหง่นี ้  ตราบเทา่ท่ีเรายงัอยูท่ี่น่ีเราก็มีความรับผิดชอบท่ีจะต้องเช่ือฟังคนท่ี

อยูใ่นตําแหนง่ท่ีมีสิทธิอํานาจเหนือเราในสถานท่ีนี ้   ซึง่รวมถึงบคุคลท่ีเป็นผู้ อํานวยการ ครูใหญ่ บรรดาครู 

และเจ้าหน้าท่ีท่ีอยูเ่หนือเรา 

หนึง่ในเคล็ดลบัการเรียนรู้ท่ีจะเช่ือฟังผู้ นําของเราก็คือการวางใจในพระเจ้าวา่จะทรงใช้ผู้ นําทกุคนใน

ชีวิตของเรา    เราสามารถเลือกท่ีจะวางใจในพระเจ้าวา่พระองค์จะทรงใช้ผู้ นําของเราให้ทําสิ่งดีทกุอย่างท่ี

พระเจ้าได้ทรงวางแผนไว้สําหรับชีวิตของเรา  การไว้วางใจพระเจ้าเป็นกญุเจสําคญั เพราะวา่พระเจ้า

สามารถทํางานผา่นผู้ นําได้ แม้แตผู่้ นําท่ีไมส่มบรูณ์แบบก็ตาม  

เราได้แยกให้เห็นแล้ววา่ใครคือผู้ นําท่ีเราควรจะเช่ือฟัง  เวลานีใ้ห้เรามาสํารวจดวูา่เราจะเรียนรู้ท่ีจะเช่ือ

ฟังผู้ นําของเราได้อยา่งไร   ปัญหาหลายอยา่งเก่ียวกบัการเช่ือฟังผู้ นํานัน้เก่ียวข้องกบัท่าทีของเรา 

ค.  จงพฒันาท่าทขีองการเช่ือฟัง 

หนึง่ในขัน้ตอนท่ีสําคญัของการเรียนรู้ท่ีจะเช่ือฟังผู้ นําของเราก็คือการพฒันาทา่ทีของการเช่ือฟัง   ท่าที

เหลา่นีอ้าจแตกตา่งจากทา่ทีท่ีไมเ่ช่ือฟังซึง่เคยเป็นสว่นหนึง่ในชีวิตของเรามาเนิ่นนาน 
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มีตวัอยา่งทา่ทีซึง่ก่อให้เกิดการไมเ่ช่ือฟังผู้ นํา   ใช้เวลาสกัครู่ในการประเมินตวัเอง    ให้คะแนนตวัเอง

จาก 1-10   โดยการให้คะแนนแตล่ะทา่ที    เลข “10” หมายถึงสิ่งนีเ้ป็นท่าทีหลกัในชีวิตเรา ขณะท่ีเลข “1” 

นัน้แสดงวา่น้อยครัง้มากท่ีเราจะตอบสนองด้วยทา่ทีนัน้ 

 _____ ทา่ทีท่ีกลา่วโทษ (ทา่ทีวิพากษ์วิจารณ์) 

 _____ ทา่ทีท่ีเป็นกบฏ 

 _____ ทา่ทีท่ีไมสํ่านกึในบญุคณุ 

 _____ ทา่ทีท่ีขีเ้กียจ 

_____ ทา่ทีท่ีขุน่เคืองใจ 

 _____ ทา่ทีท่ีดือ้ดงึ 

ทา่ทีเหลา่นีส้ง่ผลตอ่พฤตกิรรมของเรา   หากเรามีทา่ทีท่ีไมเ่ช่ือฟังเหลา่นีโ้ดยปกตมินัจะปรากฏออกมา

ในเวลาท่ีเราเผชิญกบัสถานการณ์ท่ียากลําบากในการเช่ือฟังผู้ นําของเรา    หากเราปลอ่ยให้ท่าทีท่ีไมเ่ช่ือ

ฟังเหลา่นีค้วบคมุความคิดของเรา  การกระทําท่ีไมเ่ช่ือฟังก็จะกลายเป็นสิ่งปกตใินชีวิตประจําวนัของเรา  

เม่ือเราตดัสินใจเป็นคริสเตียนทา่ทีของเราจะต้องได้รับการเปล่ียนแปลง  พระเยซูทรงต้องการให้เรา

เรียนรู้ท่ีจะเช่ือฟังพระองค์และผู้ นําของเราอยา่งไร   การมีทา่ทีท่ีเช่ือฟังนัน้เป็นกญุแจสู่การเปล่ียนแปลง

พฤตกิรรม 

ฟีลิปปี 2:5 บอกเราวา่ “ท่านควรมีทา่ทีแบบเดียวกบัพระเยซูคริสต์”  ขณะท่ีพระเยซูยงัอยูใ่นโลกนี ้

พระองค์ทรงมีทา่ทีอยา่งไรตอ่คนท่ีมีสิทธิอํานาจ?   ให้เรามองดทูา่ทีท่ีเช่ือฟังส่ีประการซึง่เราจําเป็นต้อง

พฒันาในตวัเรา 

1.  ท่าทีที่แสดงความเคารพ 

ก. อะไรคือท่าทีที่แสดงความเคารพ? 

การแสดงความเคารพหมายถึงการให้เกียรติแก่ผู้ นํา    การมีทา่ทีท่ีแสดงความเคารพตอ่ผู้ นําหมายถึง

วา่เราเป็นผู้ ท่ีมีความเมตตาและสภุาพตอ่คนท่ีเป็นผู้ นํา 

ข. เราจะพฒันาท่าททีี่แสดงความเคารพนีอ้ย่างไร? 

หนึง่ในวิธีการท่ีทรงพลงัท่ีสดุในการพฒันาท่าทีท่ีแสดงความเคารพตอ่ผู้ นําก็คือ การเข้าใจดีวา่พระเจ้า

กําลงัทํางานในชีวิตของเราผ่านทางผู้ นํา 



10 คู่มือผู้เรียน 

พระเจ้ากําลงัใช้ผู้ นําของเราในการทําให้เราเป็นชายหรือหญิงท่ีพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็น    ผู้ นําของ

เราเป็น “พระหตัถ์ของพระเจ้า” ท่ีกําลงันําและให้ทิศทางแก่เรา 

เม่ือเรามองผู้ นําวา่เป็นตวัแทนของพระเจ้าแล้ว  เราก็จะสามารถไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทรงใช้ผู้ นํา

เหลา่นีใ้นการชว่ยเหลือเรา   เราสามารถนบัถือผู้ นําไมใ่ชเ่พราะวา่พวกเขาสมควรท่ีจะได้รับความเคารพ

จากเราเทา่นัน้แตเ่ป็นเพราะพระเจ้าสมควรได้รับความเคารพจากเราด้วย   เม่ือเราเคารพผู้ นําของเรา  เรา

กําลงัแสดงให้พระเจ้าเห็นวา่เราเช่ือฟังพระองค์ 

2. ท่าทีที่ยอมจาํนน 

ก. อะไรคือท่าทีของการยอมจาํนน? 

สําหรับเราส่วนใหญ่สามารถรับรู้ทา่ทีท่ีตรงข้ามกบัท่าทีนีไ้ด้อย่างง่ายดาย   มีก่ีครัง้ท่ีเราพดูกบัตวัเองวา่ 

“ไมมี่ใครมาบอกให้เราต้องทําอะไรได้!”   เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเราจะตอ่ต้านคนท่ีหยาบคาบทัง้ๆท่ีเขามีสิทธิ

อํานาจเหนือเรา   แตเ่ราต้องเรียนรู้ท่ีจะควบคมุทา่ทีท่ีไมย่อมจํานนของเราให้ได้  

การมีทา่ทีท่ียอมจํานนหมายความวา่เราเข้าใจว่าเราไมไ่ด้เป็นเจ้านายเหนือตวัเราเอง   เราเข้าใจดีวา่

เรากําลงัเช่ือฟังพระเจ้าผา่นการเช่ือฟังผู้ นําของเรา (ดโูคโลสี 3:23)   เม่ือเราแสดงทา่ทีท่ียอมจํานนเราก็

แสดงให้เห็นว่าเราเอาใจใสต่อ่สิ่งท่ีพระเจ้าทรงเห็นชอบให้เรากระทํา   การเช่ือฟังผู้ นําเป็นวิธีการหนึง่ท่ีเรา

สามารถทําได้ 

เม่ือเรามีทา่ทีท่ียอมจํานน  เราก็กําลงัพดูว่า “เรา ต้องการ เช่ือฟังผู้ นําของเรา”  เราเลือกท่ีจะยอมรับให้

คนๆ นีเ้ป็นผู้ นําของเรา และเราเตม็ใจท่ีจะยอมให้เขารับผิดชอบการเป็นผู้ นําของเรา    เราเห็นชอบวา่

กฏเกณฑ์คือสว่นท่ีสําคญัอย่างหนึง่ในชีวิตเราและเราเห็นชอบท่ีจะเช่ือฟังกฏเกณฑ์เหลา่นัน้ท่ีผู้ นําให้แก่เรา 

เราเห็นตวัอย่างมากมายของทา่ทีท่ียอมจํานนตอ่บรรดากฏเกณฑ์และพระบญัญตั ิในสดดีุ 119  ซึง่เป็น

บทท่ียาวท่ีสดุในพระคมัภีร์และหนึง่ในหวัข้อหลกัของบทนีก็้คือทา่ทีแหง่ความรักและความเคารพตอ่ 

พระบญัญตัท่ีิพระเจ้าประทานให้ 

ข. เราจะพฒันาท่าททีี่ยอมจาํนนได้อย่างไร? 

เราพฒันาทา่ทีท่ียอมจํานนได้โดยการบอกตวัเองว่า “เราเลือกท่ีจะยอมจํานนตอ่ผู้ นําของเราและเช่ือฟัง

พวกเขา”    เราเลือกท่ีจะวางตวัเองให้อยูภ่ายใต้การปกปอ้งของผู้ นําของเรา  
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ให้เราบอกกบัตวัเองวา่ “เราไว้วางใจให้พระเจ้าเป็นผู้ปกปอ้งเราในขณะท่ีเราเช่ือฟังผู้ นําของเรา”   หาก

เรายดึพระหตัถ์ของพระเยซูไว้แนน่แล้วเราก็จะมีสนัตสิขุในจิตใจวา่พระองค์จะทรงชว่ยเราในทกุ

สถานการณ์    

ให้เรามองหาวิธีท่ีจะแสดงความตัง้ใจในการเช่ือฟังผู้ นําและเลือกท่ีจะค้นพบความปีตยิินดีท่ีแท้จริงจาก

การเช่ือฟังผู้ นํา   เรารู้ดีว่าน่ีคือสิ่งท่ีพระเจ้าปรารถนาให้เราทํา 

อีกหนึง่ยทุธวิธีท่ีสามารถชว่ยเราในการพฒันาทา่ทีท่ียอมจํานนก็คือ การถามตวัเองวา่ “หากเราเป็น

ผู้ นําคนนัน้  เราจะรู้ได้อยา่งไรวา่คนๆ นีมี้ทา่ทีท่ียอมจํานนตอ่เราซึง่เป็นผู้ นํา?” 

อยา่พยายามท่ีจะทําหน้าท่ีแทนผู้ นํา  อย่าพยายามท่ีจะขโมยความรับผิดชอบในฐานะผู้ นําของคนนัน้

ไป   จงยอมให้เขานํา   เราต้องจดจอ่ท่ีการเช่ือฟัง  ไมใ่ชวิ่พากษ์วิจารณ์ในทกุๆ การตดัสินใจของผู้ นํา 

จงมอบความคาดหวงัทกุอย่างของเราไว้กบัพระเจ้า   จงเขียนทกุสิ่งท่ีเราคาดหวงัให้ผู้ นําของเราทําเพ่ือ

เราแล้วอธิษฐานมอบความคาดหวงัเหลา่นีไ้ว้กบัพระเจ้า   ขณะท่ีเราวางใจในพระเจ้าพระองค์จะประทาน

สิ่งท่ีเราต้องการนัน้ 

3. ท่าทีแห่งความกตัญ�ู (ท่าทแีห่งการขอบคุณ) 

ก. อะไรคือท่าทีแห่งความกตัญ�ู? 

ทา่ทีแหง่ความกตญั�ก็ูคือท่าทีท่ีเตม็ไปด้วยใจขอบคณุตอ่ผู้ นําท่ีพระเจ้าได้ประทานให้เรา   

เม่ือเรามีทา่ทีแหง่ความกตญั�เูราก็จะมีความสขุและประทบัใจในสิ่งท่ีผู้ นําได้ทําแก่เรา   เราจะรับรู้วา่

พระเจ้าทรงใช้พวกเขาในการทําให้เราเป็นชายหรือหญิงท่ีพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็น 

ข. เราจะพฒันาท่าทีแห่งความกตัญ�ูได้อย่างไร? 

เราจะพฒันาทา่ทีแหง่ความกตญั�ไูด้เม่ือเราเลือกท่ีจะอยูอ่ยา่งเป็นสขุกบัผู้ นําท่ีเรามี    และ

ขอบพระคณุพระเจ้าทกุวนัสําหรับพวกเขา 

1 เธสะโลนิกา 5:18 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะน่ีแหละเป็นนํา้พระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่

ในพระเยซูคริสต์เพ่ือเราทัง้หลาย  
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จงแสดงความกตญั�อูยา่งแท้จริงตอ่ผู้ นําของเราทกุๆ วนั    จงขอบคณุพวกเขาเม่ือพวกเขาให้

คําแนะนําและแก้ไขเรา 

4. ท่าทีที่เงยีบสงบ 

ก. อะไรคือท่าทีที่เงียบสงบ? 

ทา่ทีนีเ้รียบง่ายมาก นัน่คือการเรียนรู้ท่ีจะอยู่อยา่งสงบ!  เราจําเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะอยูอ่ยา่งสงบในสอง

ลกัษณะ คือ (1) เราพดูมากขนาดไหน และ (2) เราพดูดงัแคไ่หน   

นอกจากนี ้ เงียบสงบยงัเป็นการเรียนรู้ท่ีจะอยู่อยา่งสงบทัง้ ภายใน และภายนอก ด้วย   เราคงเคยได้

ยินบางคนพดูบอ่ยๆ วา่ “เครียดจงัเลย!!!”   การรู้สกึเครียดนัน้แสดงให้เห็นว่าเราไมไ่ด้มีทา่ทีท่ีเงียบสงบ   

เราต้องเรียนรู้ท่ีจะทําให้ความคดิและอารมณ์ของเราน่ิงสงบ   

การมีทา่ทีท่ีเงียบสงบก็คือการเรียนรู้ท่ีจะอยูอ่ยา่งสงบกบัผู้ นําของเรา 

1 เปโตร 3:4 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

แต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจ แต่งด้วยเคร่ืองประดับซึ่งไม่รู้เส่ือมสลาย 

คือด้วยจิตใจท่ีสงบและสุภาพ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีประเสริฐยิ่งในสายพระเนตรพระเจ้า 

พระธรรมข้อนีเ้ขียนขึน้สําหรับทา่ทีของภรรยาท่ีควรมีตอ่สามี   แตห่ลกัการนีย้งัเป็นประโยชน์ตอ่เราทกุ

คนด้วย    เราทกุคนต้องพฒันาทา่ทีท่ีเงียบสงบและสภุาพเพราะพระเจ้าทรงถือวา่ทา่ทีนีเ้ป็นสิ่งท่ีมีคา่

ประเสริฐย่ิง   ดงันัน้ เราต้องให้คณุคา่แก่ท่าทีนีใ้นชีวิตของเราด้วยเชน่กนั 

ข. เราจะพฒันาท่าททีี่เงยีบสงบนีไ้ด้อย่างไร? 

เราสามารถพฒันาท่าทีท่ีเงียบสงบนีไ้ด้โดยการเรียนรู้ท่ีจะเช่ือฟังผู้ นําของเราโดยไมพ่ดูโต้ตอบพวกเขา   

จงเตม็ใจท่ีจะเช่ือฟังอยา่งง่ายๆ เพราะวา่เราถกูบอกให้ทําเชน่นัน้ 

จงไว้วางใจในพระเจ้า   พระเจ้าทรงสามารถท่ีจะทํางานผ่านผู้ นําท่ีไมส่มบรูณ์แบบได้   จงยอมให้ผู้ นํา

ทําในสิ่งท่ีพระเจ้าทรงปรารถนาท่ีจะทําในชีวิตของเรา   จงวางใจพระเจ้าให้ทําสิ่งนีใ้นเวลาท่ีเรารู้ว่าผู้ นําของ

เรากําลงัทําสิ่งท่ีผิดพลาดและทําสิ่งท่ีผิด 

อยา่โต้เถียงกบัผู้ นําของเรา   อยา่เรียกร้องขอคําอธิบายหรือเหตผุลวา่ทําไมเราควรจะทําสิ่งนัน้ก่อนท่ี

เราจะยอมเช่ือฟัง 
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บทสรุป 

เม่ือเราพิจารณาชีวิตของพระเยซู  เราจะพบวา่พระองค์ทรงพฒันาทา่ทีท่ีเช่ือฟังเหลา่นีใ้นชีวิตของ

พระองค์   พระเยซูได้แสดงถึงทา่ทีเหลา่นีใ้นความสมัพนัธ์ของพระองค์กบัผู้ นําและกบัพระบดิาด้วย 

ทา่ทีแหง่การเช่ือฟังทัง้ส่ีประการนีเ้ป็นสิ่งท่ียากในการพฒันา    แตพ่ระเจ้าทรงสญัญาวา่พระองค์จะ

ทรงชว่ยเราหากเราทลูขอความชว่ยเหลือจากพระองค์   ขัน้ตอนพืน้ฐานอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยเราในการพฒันา

ทา่ทีท่ีเช่ือฟังก็คือ การสร้างท่าทีเหลา่นีบ้นรากฐานแหง่มิตรภาพท่ีมีกบัผู้ นําคนนัน้ 

อยา่งไรก็ตาม รากฐานท่ีดีท่ีสดุท่ีจะมีเพ่ือการสร้างทา่ทีท่ีเช่ือฟังในชีวิตของเราก็คือ ความสมัพนัธ์ของ

เรากบัพระเจ้า   การรักพระเจ้าเป็นเหตผุลท่ีดีท่ีสดุสําหรับการพฒันาท่าทีท่ีเช่ือฟังตอ่บรรดาผู้ นําของเรา 

ทา่ทีท่ีเช่ือฟังจะได้รับการพฒันาขึน้เม่ือเราตดัสินใจเลือกสร้างทา่ทีเหล่านีใ้ห้เป็นสว่นสําคญัในระบบ

ความคดิของเราเม่ือเราต้องเก่ียวข้องกบัผู้ นําของเรา   เม่ือทา่ทีท่ีเช่ือฟังเตบิโตขึน้ในชีวิตเราจะค้นพบว่า 

การเช่ือฟังผู้ นํานัน้เป็นเร่ืองง่าย 

ง. การเช่ือฟังมนุษย์ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรัก 

สิ่งท่ีอยูล่กึๆ ในตวัเราจะมีอิทธิพลสําคญัตอ่ความยากหรือง่ายในการเช่ือฟังผู้ นําของเรา  จงถามตวัเอง

วา่ “อะไรคือแรงจงูใจของการเช่ือฟังผู้ นําของเรา?” 

• ความกลวัว่าจะถูกลงโทษ   

• เพือ่จะไดร้ับส่ิงดีๆ จากผูนํ้าของเราในโอกาสต่อไป 

“หากฉนัเช่ือฟังแมข่องฉนัในวนันี ้บางทีฉนัอาจได้ไปข้างนอกกบัเพ่ือนๆ คืนนีก็้ได้” 

• ความรู้สึกฟ้องผิด 

เราอาจกระทําผิดบางอยา่ง ดงันัน้เวลานีเ้ราจงึระมดัระวงัอยา่งมากในการเช่ือฟัง  

โดยหวงัวา่การทําเชน่นีจ้ะชว่ยให้ผู้ นํายอมผอ่นผนัให้กบัเราบ้างในเวลาท่ีเราถกูจบัได้  

• ความรัก 

แรงจงูใจนีใ้ช้ได้ผลดีท่ีสดุในการรักษาเราไว้บนเส้นทางแหง่การเช่ือฟัง 

การเช่ือฟังพระเจ้านัน้ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรักซึง่เป็นรากฐานท่ีดีท่ีสดุสําหรับการสร้างชีวิต   และ

การเช่ือฟังผู้ นําของเราก็ใช้ความจริงเดียวกนันี ้  เราสามารถเช่ือฟังเน่ืองจากความกลวั หรือจากความรู้สกึ
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เป็นหนีบ้ญุคณุ หรือรู้สกึถกูบีบบงัคบั แตแ่รงจงูใจท่ีดีท่ีสดุท่ีควรมีในการเช่ือฟังผู้ นําของเราก็คือความรัก   

ความรักคือกญุเจสูก่ารเช่ือฟัง 

หากเราเรียนรู้ท่ีจะรักคนเหล่านัน้ท่ีมีสิทธิอํานาจเหนือเราแล้วเราก็จะสามารถเช่ือฟังพวกเขาได้   น่ีอาจ

ดเูหมือนเป็นไปไมไ่ด้สําหรับเราท่ีจะรักผู้ นําเหล่านัน้   แตไ่มมี่สิ่งใดท่ีเป็นไปไมไ่ด้สําหรับพระเจ้า   พระองค์

สามารถประทานให้เรามีความรักตอ่ผู้ นําของเราได้ 

การมีความรักเป็นแรงจงูใจนัน้ยงัเป็นสิ่งท่ีชว่ยเราให้สามารถต้านทานการทดลองของการไมเ่ช่ือฟัง

บรรดาผู้ นําด้วย  แตก่ารรักผู้ นําจะเร่ิมต้นท่ีการตดัสินใจเลือก นัน่คือ เราต้องการท่ีจะพฒันาความสมัพนัธ์

สว่นตวักบัผู้ นําของเราหรือไม?่ เราต้องการเรียนรู้ท่ีจะรักพวกเขาหรือไม?่ 

1. พระเจ้าบอกให้เรารักคนอ่ืนเหมือนรักตนเอง 

พระเยซูตรัสวา่การรักคนอ่ืนนัน้เป็นพระบญัญัตข้ิอสองจากสองข้อใหญ่สดุของพระเจ้า  หนึง่คือการรัก

พระเจ้าซึง่เป็นสิ่งเดียวท่ีเหนือกวา่ทกุสิ่ง   พระเจ้าได้ทรงบญัชาเราให้รักคนเหลา่นัน้ท่ีอยูใ่นตําแหนง่ท่ีมีสิทธิ

อํานาจ   เม่ือเราเช่ือฟังพระบญัญตัข้ิอนี ้ เราก็กําลงัเช่ือฟังกฏเกณฑ์อ่ืนๆ ทัง้หมดท่ีคนเหลา่นีไ้ด้ให้แก่เรา  

(ด ูมทัธิว 22:39 และมาระโก 12:31) 

2. พระเยซูทรงบอกให้เรารักคนอ่ืนแบบเดียวกับที่พระองค์ทรง

รักเรา 

ในยอห์น 13:34 และยอห์น 15:12 ทําให้ประเดน็นีช้ดัเจนมากขึน้   เราจะต้องรักคนเหลา่นัน้ท่ีมีสิทธิ

อํานาจด้วยความรักแบบเดียวกบัท่ีพระเจ้าทรงมีตอ่เรา และเราจําเป็นต้องได้รับความชว่ยเหลือจาก 

พระเจ้าในการทําสิ่งนี ้

ยอห์น 13:34 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

เราให้บัญญัตใิหม่ไว้แก่เจ้าทัง้หลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน   เรารักเจ้าทัง้หลาย

มาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนัน้ 

ยอห์น 15:12 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

พระบัญญัตขิองเรา คือให้เจ้าทัง้หลายรักกันเหมือนดังท่ีเราได้รักเจ้า 

พระเยซูจะไมบ่ญัชาเราให้ทําสิ่งท่ีเป็นไปไมไ่ด้  และพระองค์ได้ทรงสญัญาวา่จะชว่ยเหลือเราเม่ือเรา

ออ่นแอ 
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3. หากเราไม่รักผู้นําของเรา  เราก็จะไม่สามารถเช่ือฟังพวกเขา

ได้ 

การท่ีเราจะเช่ือฟังบางคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่ท่ีมีสิทธิอํานาจอาจไมใ่ชเ่ร่ืองยาก   แตผู่้ นําบางคนก็ยากท่ี

เราจะเช่ือฟังได้   หากเราต้องการเช่ือฟังผู้ นําทกุคนและเช่ือฟังพระเจ้าแล้วเราจําเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะรักคน

เหลา่นัน้ท่ีมีอํานาจเหนือเรา   ความสมัพนัธ์ท่ีเป่ียมด้วยความรักจะทําให้การเช่ือฟังนัน้เป็นสิ่งท่ีง่ายขึน้มาก 

แตถ้่าหากเราเกลียดชงัคนท่ีมีอํานาจเหนือเรา  ก็เป็นเร่ืองท่ียากท่ีเราจะเช่ือฟังเขา   การเช่ือฟังนัน้เป็น

สิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัความไว้วางใจ   หากเราไว้วางใจคนท่ีมีอํานาจเหนือเรา  เราก็จะสามารถเช่ือฟังพวกเขา

ด้วยความมัน่ใจวา่พวกเขารู้วา่อะไรดีท่ีสดุสําหรับเรา    แตถ้่าหากเราเกลียดบรรดาผู้ นําของเราแล้ว ก็เป็น

การยากท่ีเราจะไว้วางใจพวกเขา   หลกัการในการเช่ือฟังพระเจ้าสามารถนํามาประยกุต์ใช้กบัผู้ นําของเราท่ี

เป็นมนษุย์ได้เชน่กนั   (ดยูอห์น 15:10 และยอห์น 14:21, 23-24) 

จ. แนวทางที่จะช่วยเราให้เช่ือฟังผู้นําด้วยความรัก 

เราเคยรู้สึกวา่ยากท่ีจะเช่ือฟังพอ่แมห่รือคนท่ีมีสิทธิอํานาจบ้างหรือไม?่   เราเคยพดูวา่ “พวกเขาไม่

เข้าใจเราหรือไม?่   หรือบางทีอาจเป็นเราเองท่ีไมเ่ข้าใจพวกเขา   ให้เรามาดวู่ามีอะไรท่ีจะชว่ยให้เราเข้าใจ

คนเหลา่นัน้ท่ีมีสิทธิอํานาจเหนือเราได้ 

1. เรียนรู้ที่จะเคารพคนที่มีสิทธิอาํนาจแม้ว่าเขา/เธอจะมี

ข้อบกพร่อง 

เราทกุคนล้วนเคยทําผิดพลาด   เราทกุคนล้วนมีข้อบกพร่อง มีจดุออ่น  ควบคมุอารมณ์ไมไ่ด้ และมี

ปัญหามากมาย   ผู้ นําของเราก็ไมไ่ด้เป็นคนท่ีสมบรูณ์พร้อม    แตจ่งนบัถือพวกเขาแม้วา่พวกเขาจะมี

ข้อบกพร่องก็ตาม   เราต้องตดัสินใจท่ีจะแสดงความนบัถือตอ่ผู้ นําไมว่า่พวกเขาเป็นอยา่งไร  ใน 1 เปโตร 

2:17 พระเจ้าได้บญัชาเราให้แสดงความเคารพอยา่งเหมาะสมตอ่คนอ่ืน 

1 เปโตร 2:17 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

จงให้เกียรตแิก่ทุกคน จงรักบรรดาพ่ีน้อง จงยาํเกรงพระเจ้าและจงถวายเกียรติ

แด่มหาจักรพรรด ิ 

หากเราไมเ่คารพผู้ นําของเราแล้ว   ก็เป็นเร่ืองยากท่ีเราจะเข้าใจและรักพวกเขา  และย่ิงยากในการเช่ือ

ฟังพวกเขาด้วย 
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2. พระเจ้าทรงใช้ผู้นําในการชีนํ้าและปกป้องเรา

โรม 13:1-2  ชีใ้ห้เห็นชดัเจนวา่พระเจ้าทรงอนญุาตให้ผู้ นําของเรามีสิทธิอํานาจเหนือเรา   พระเจ้าได้

ทรงวางผู้ นําเหลา่นีไ้ว้เหนือเราเพ่ือชีนํ้า, ช่วย และปกปอ้งเรา    พวกเขาเป็นเหมือน “พระหตัถ์ของพระเจ้า” 

ในการทําให้เราเป็นคนท่ีพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็น    พระเจ้าได้ประทานความรับผิดชอบมากมายแก่ผู้ นํา

ซึง่เก่ียวข้องโดยตรงกบัเรา   ตราบเทา่ท่ีเราเช่ือฟังผู้ นําของเราและเช่ือฟังพระเจ้าแล้วเราก็จะอยูภ่ายใต้การ

ปกปอ้งของพวกเขา   พระเจ้าจะใช้ผู้ นําในการชีนํ้าชีวิตของเรา 

ฮีบรู 13:17 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

เราทัง้หลายจงเช่ือฟังและยอมอยู่ในโอวาทของหัวหน้าของเรา  จงให้เขาทาํงานนี ้

ด้วยความช่ืนใจไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่เราทัง้หลาย

เลย  เพราะว่าเราเหล่านัน้ดูแลรักษาจิตวิญญาณของเราอยู่เสมือนหน่ึงผู้ท่ีจะต้อง

เสนอรายงาน  

เม่ือเราเลือกท่ีจะเช่ือฟังผู้ นําของเรา พระเจ้า

ตรัสวา่เราได้อยูภ่ายใต้การปกปอ้งของพวกเขา

และการปกปอ้งของพระเจ้าด้วย   เป็นเหมือนการ

ยืนอยูภ่ายใต้ร่มทา่มกลางสายฝนท่ีตกลงมา    

เม่ือเราเช่ือฟังผู้ นําก็เป็นเหมือนกบัการท่ีเรายืนอยู่

ภายใต้ร่มของพวกเขา    ตราบเทา่ท่ีเราเช่ือฟังเรา

ก็จะไมต้่องเปียกปอน แตถ้่าหากเราเลือกท่ีจะเดิน

อยูใ่นเส้นทางของการไมเ่ช่ือฟัง  เราก็จะเดนิออก

หา่งจากการปกปอ้งของผู้ นํา 

ภาพตวัอย่างอีกอนัหนึง่ท่ีแสดงให้เห็นวา่ 

พระเจ้าทรงใช้ผู้ นําของเราก็คือ ฆ้อนและสิ่วซึง่ถกู

ใช้เพ่ือสร้างเพชรนํา้งาม   พระเจ้าทรงใช้พวกผู้ นํา

ของเราให้เป็นดงัฆ้อนและสิ่วในการขจดัเอาด้าน

ตา่งๆ ท่ีไมเ่ช่ือฟังในชีวิตของเราออกไป   เม่ือเรา

อนญุาตให้กระบวนการเหลา่นีดํ้าเนินไปมนัจะ

เปิดเผยถึงความงดงามท่ีพระเจ้าได้ทรงใสไ่ว้ลกึๆ 

ภายในตวัเรา   การเช่ือฟังคือหนทางในการกลายเป็นทัง้หมดท่ีพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็น 
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3. จะเกิดอะไรขึน้หากเราไม่ไว้วางใจผู้นําของเรา? 

เราเคยพดูวา่ “เราไมไ่ว้วางใจผู้ นําคนนัน้”?  บอ่ยแคไ่หน   คนท่ีรู้สกึแบบนีเ้ขาได้รับยดึเอาความ

รับผิดชอบในการประเมินชีวิตผู้ นําท่ีมีสิทธิอํานาจไว้ท่ีตนเอง   แล้วก็ทําการตรวจสอบผู้ นําแตล่ะคนเพ่ือดวูา่

พวกเขาทําหน้าท่ีของตนได้ดีแคไ่หน    

หากเราเคยทําดงัท่ีกล่าวมา ก็เป็นไปได้วา่เราอาจพบว่าผู้ นําของเรามีความผิดพลาด   ปฏิกิริยาตาม

ธรรมชาตขิองเราเม่ือคืนพบสิ่งนีก็้คือ “ถ้าหากผู้ นําของเราทําผิดพลาด (มีข้อบกพร่อง ควบคมุอารมณ์ไมไ่ด้ 

ฯลฯ) แล้วละ่ก็  เราก็ควรจะระวงัตวัไว้ดีกวา่ เพราะวา่เขาอาจจะทําให้เราวุน่วายได้!  เราจะไว้ใจเขาไมไ่ด้!”  

เม่ือเราสญูเสียความนบัถือในตวัผู้ นําของเราแล้ว   ก็เป็นเร่ืองยากมากท่ีเราจะเช่ือฟังผู้ นํา   พระเจ้ามิได้

มอบความรับผิดชอบในการประเมินชีวิตผู้ นําให้กบัเรา  แตเ่ป็นคนอ่ืนตา่งหากท่ีมีความรับผิดชอบในการทํา

สิ่งนัน้   ดงันัน้ เราจําเป็นต้องมุง่ความสนใจของเราไปท่ีการทําในสิ่งท่ีเป็นความรับผิดชอบของเราตอ่ 

พระเจ้าและตอ่ผู้ นํา  นัน่คือการเช่ือฟังผู้ นํา  การให้ความเคารพและรักพวกเขา 
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บทที่ 2 
สามระดับของการเช่ือฟัง 

สําหรับการเรียนรู้ท่ีจะเช่ือฟังผู้ นําของเรานัน้   มีสามระดบัหรือสามขัน้ตอนท่ีสําคญัเพ่ือการเจริญเติบโต

และพฒันาการเช่ือฟัง  ซึง่เราจําเป็นต้องเข้าใจและนําไปประยกุต์ใช้กบัชีวิตของเรา 

เราสามารถเปรียบเทียบสามระดบัของการเช่ือฟังนีก้บัระดบัการศกึษาในโรงเรียน (ระดบัท่ีหนึง่=

ระดบัประถม ระดบัท่ีสอง=ระดบัมธัยมศกึษา ระดบัท่ีสาม=ระดบัมหาวิทยาลยั)   เราจําเป็นต้องเรียนจบ

ชัน้ประถมศกึษาก่อนเราถึงจะไปเรียนชัน้มธัยมศกึษาและระดบัท่ีสงูขึน้ได้   

สามระดบัของการเช่ือฟังนัน้  แตล่ะระดบัจะถกูสร้างบนพืน้ฐานของระดบัท่ีอยูก่่อนหน้า   เราจําเป็น 

ต้องใช้ระดบัท่ีหนึง่ก่อนท่ีเราจะไปตอ่ในระดบัท่ีสองได้  และเราต้องใช้ในระดบัท่ีหนึง่และสองก่อนท่ีเราจะ

ไปในระดบัท่ีสามได้ 

ระดับที่ 1: จงเช่ือฟังเพราะว่าเราถูกบอกให้ทาํสิ่งนัน้  

ระดบัแรกของการเช่ือฟังนัน้เป็นสิ่งท่ีง่ายในการเข้าใจแตย่ากท่ีจะปฏิบตัติาม  นัน่คือ จงเช่ือฟังเพียง

เพราะวา่เราได้ถกูบอกให้ทําสิ่งนัน้  แคน่ัน้เอง  น่ีเป็นสิ่งท่ีฝืนกบัธรรมชาตขิองตวัเรา    มีคําแนะนําบาง

ประการสําหรับการนํามาประยกุต์ใช้ในชีวิตเรา 

ก.  อยา่บน่   ฟีลิปปี 2:14-15 

ข.  อยา่พดูยอกย้อนหรือโต้เถียงกบัผู้ นําของเรา   ฮีบรู 13:17 

ค.  จงทํางานนัน้ให้ดีอยา่งสดุความสามารถของเรา   โคโลสี 3:23 

ง.  จงเรียนรู้ท่ีจะยินดีในการเช่ือฟัง 

เม่ือเราทําตามคําแนะนําเร่ืองระดบัของการเช่ือฟัง เราก็จะอยูบ่นเส้นทางท่ีนําเราเข้าใกล้การเป็นคนท่ี

พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็นมากย่ิงขึน้   ประเด็นท่ีสําคญัก็คือการเลือกท่ีจะเช่ือฟังผู้ นําของเรา   ในอดีต

เราอาจจะเคยเลือกท่ีจะไมเ่ช่ือฟังผู้ นํา   ไมแ่ม้แตจ่ะคิดถึงเร่ืองนีเ้ลย   แตถ้่าหากเราตดิตามพระเยซูและให้
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พระองค์เป็นผู้ นําในชีวิตของเราแล้วละ่ก็  เราจําเป็นต้องตอบสนองตอ่สถานการณ์ในชีวิตประจําวนัใน

วิถีทางท่ีพระองค์ทรงต้องการให้เราทํา   การเช่ือฟังผู้ นําเป็นหนึง่ในวิธีการพืน้ฐานท่ีเราสามารถแสดงวา่เรา

ต้องการท่ีจะติดตามพระเยซู 

เม่ือเรากําลงัเช่ือฟังในระดบันี ้  ก็เป็นโอกาสในการพฒันาทา่ทีท่ีเช่ือฟังและขจดัทา่ทีท่ีไมเ่ช่ือฟังออกไป

จากชีวิตของเรา   การเช่ือฟังผู้ นํานัน้จะต้องเร่ิมต้นท่ีสมองของเราซึง่ก็คือ การตดัสินใจ   บางครัง้เราอาจ

รู้สกึวา่มีการตอ่สู้ภายในเรา  แตล่ะครัง้ท่ีเราเลือกท่ีจะเช่ือฟังผู้ นําเราก็ได้ก้าวหน้าไปอีกขัน้หนึง่ในการ

กลายเป็นคนท่ีมีธรรมชาตท่ีิพระเจ้าทรงต้องการให้เป็น   

หากทา่ทีท่ีเช่ือฟังเหลา่นีกํ้าลงัเตบิโตขึน้ในชีวิตของเรา  เราต้องบอกตวัเองวา่ “เราต้องการเช่ือฟังผู้ นํา”  

น่ีคือการพฒันาความปรารถนาท่ีจะทําให้พระเจ้าพอพระทยั   แตบ่างคนอาจมีการตอ่สู้ภายในใจวา่ “หาก

เราบอกวา่เราต้องการเช่ือฟังผู้ นํา  เราก็กําลงัโกหก  เพราะจริงๆ แล้วเราไมอ่ยากเช่ือฟังผู้ นําคนนี”้ 

ทกุครัง้ท่ีผู้ นําบอกเราให้ทําบางสิ่งนัน่เป็นโอกาสสําหรับเราในการเลือกตดัสินใจ   เราสามารถบอกกบั

ตวัเองว่า “เราจะเช่ือฟังผู้ นํา”  แม้ในขณะท่ีเราไม่อยากจะเช่ือฟังก็ตาม   เราสามารถเลือกท่ีจะเช่ือฟังได้

เพราะเราบอกตวัเองในสิ่งท่ีเราจะทํา 

เราต้องเตบิโตจนถึงจดุท่ีเราพดูอยา่งอตัโนมตัิวา่ “เราจะเช่ือฟัง” ในทกุครัง้ท่ีผู้ นําบอกเราให้ทําบางสิ่ง 

การเช่ือฟังที่มืดบอด  

การเช่ือฟังในระดบัท่ีหนึง่ไมใ่ชก่ารเช่ือฟังท่ีมืดบอด   เราต้องใคร่ครวญสถานการณ์และมองดท่ีูพระเยซู

เพ่ือให้พระองค์ชว่ยเราให้เช่ือฟังและชว่ยเราให้พฒันาท่าทีท่ีเช่ือฟังได้  นัน่คือรูปแบบความคดิท่ีเช่ือฟังซึง่

จะนํามาใช้ในตอนนีแ้ละในอนาคต 

การเช่ือฟังท่ีมืดบอดนัน้อาจนําคนให้ตกลงไปในเส้นทางท่ีอนัตราย   ผู้ นําของดัก๊ได้บอกให้เขาสง่

ข้อความไปถึงคนๆ หนึง่   ในขณะท่ีเขากําลงัเตรียมทําตามคําสัง่อยู่นัน้เขาก็รู้สกึไมส่บายใจ   ดงันัน้ เขาจงึ

กลบัไปหาผู้ นําและถามวา่ “คณุกําลงัขอให้ผมโกหกคนๆ นีห้รือครับ?”   ผู้ นําของเขารีบเปล่ียนคําสัง่ท่ีให้ดัก๊

ในทนัทีเพ่ือเขาจะไมต้่องโกหก 

การเช่ือฟังท่ีมืดบอดนัน้จะไม่หยดุเพ่ือจะถามวา่ “การทําเชน่นีคื้อสิ่งถกูต้องใชห่รือไม?่”   การเช่ือฟังท่ี

มืดบอดจะไมย่อมรับรู้เพ่ือพิจารณาสิ่งท่ีเป็นผลลพัธ์ของการเช่ือฟังเลย 
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พระเจ้ามิได้ทรงแสวงหาการเช่ือฟังท่ีมืดบอดเชน่นี ้  พระองค์ทรงมองหาการเช่ือฟังท่ีเอาใจใสซ่ึง่เป็น 

การเช่ือฟังท่ีฉลาด    บางครัง้เราอาจไมเ่ข้าใจวา่ทําไมผู้ นําจงึได้บอกให้เราทําบางสิ่งแตเ่รายงัจําเป็นต้อง

เข้าหาสถานการณ์นัน้ด้วยความเตม็ใจท่ีจะเช่ือฟัง   

ในบทเรียนท่ี 4 เราจะดวิูธีการในการตอบสนองเม่ือผู้ นําบอกเราให้ทําบางสิ่งท่ีเราเช่ือว่าเป็นสิ่งท่ีผิด 

คริสเตียนไมน้่อยท่ีต้องตอ่สู้กบัการเช่ือฟัง  ไมใ่ชเ่พราะมีผู้ นําท่ีไมดี่  แตเ่พราะเขาเคยไมเ่ช่ือฟังนัน่เอง   

พวกเขาไมต้่องการให้ใครมาบอกวา่จะต้องทําอะไร   พวกเขาต้องการท่ีจะตดัสินใจด้วยตวัเอง   แตค่วาม

จริงก็คือวา่พระเจ้าทรงวางผู้ นําไว้ในชีวิตของเราเพ่ือช่วยเหลือเรา   ย่ิงเราเช่ือฟังมากเทา่ไหร่ เราก็จะย่ิง

เตบิโตสูก่ารเป็นคนท่ีพระเจ้าต้องการให้เราเป็นได้เร็วมากขึน้เทา่นัน้  

จดุสําคญัเก่ียวกบัการเช่ือฟังในระดบัท่ีหนึง่ก็คือการเลือกท่ีจะเช่ือฟัง   ถ้าหากเราเลือกท่ีจะเช่ือฟังผู้ นํา

ของเรา  เราก็กําลงัสร้างทกัษะในระดบัท่ีหนึง่ของการเช่ือฟังนี ้

แตก่ารเช่ือฟังในระดบัท่ีหนึง่ไมไ่ด้เป็นจดุสดุท้ายของการเช่ือฟัง   เป็นเพียงแคร่ะดบัเร่ิมต้นเทา่นัน้  เรา

ทกุคนยงัจําเป็นต้องก้าวไปไกลกวา่นีสู้่ระดบัท่ีสอง 

ระดับที่ 2: จงเช่ือฟังและค้นหาเหตุผลหลักว่าทาํไมผู้นําจงึบอก

เราให้ทาํสิ่งนัน้ 

ระดบัท่ีสองของการเช่ือฟังนัน้เป็นมากกวา่แคก่ารเช่ือฟัง  นัน่คือการใช้สมองบวกเข้าไปในการเช่ือฟัง

ผู้ นําของเรา   การเช่ือฟังในระดบัท่ีสองนีเ้รียกร้องการใช้ความคิด   จงเรียนรู้ท่ีจะเช่ือฟังและพยายามท่ีจะ

เข้าใจวา่ผู้ นําคิดอะไรอยู ่  จงพยายามค้นหาเหตผุลหลกัว่าทําไมผู้ นําจงึบอกเราให้ทําสิ่งนัน้  

ก. เราจะค้นพบเหตุผลหลักที่ทาํไมผู้นําของเราจงึบอกเราให้ทาํบาง

ส่ิงได้โดย… 

1) วางตวัเองไว้ในสถานะของผู้ นําและมองสถานการณ์นัน้จากมมุมองของเขา 

2) ถามผู้ นําของเราวา่ทําไมเขาหรือเธอจงึต้องการให้เราทําสิ่งนัน้ 

คาํเตือน: จงระวงัเก่ียวกบัจงัหวะเวลาท่ีเราถามคําถามนีก้บัผู้ นํา และระมดัระวงั

เก่ียวกบัวิธีการ ถามคําถามของเราด้วย 

เม่ือไหร่?  โดยปกตแิล้วการรอคอยเวลาท่ีจะถามผู้ นําในภายหลงัจะเป็นสิ่งท่ีดี

สําหรับเรา  เพราะ หากเราเรียกร้องให้เขาหรือเธอบอกเหตผุลวา่ทําไมเราจงึต้องทํา
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สิ่งนีก่้อนท่ีเราจะเช่ือฟังแล้วละ่ก็ ผู้ นําอาจมองวา่คําถามของเราเป็นการท้าทายตอ่

สิทธิอํานาจของเขาหรือเธอก็ได้  

อย่างไร?  จงถามผู้ นําในลกัษณะท่ีแสดงวา่เราต้องการท่ีจะเรียนรู้วา่จะเช่ือฟังได้ดี

ขึน้ได้อย่างไร     อยา่ถามด้วยทา่ทีท่ีฟังดเูหมือนว่าเรากําลงัท้าทายสิทธิอํานาจของ

ผู้ นําของเราอยู ่  จงถามว่า  “ทําไมการทําสิ่งนีจ้งึเป็นสิ่งท่ีถกูต้อง?”  อยา่ถามวา่ 

“ทําไมเราจงึควรทําสิ่งนี?้”    

3) จงพยายามค้นหาเหตผุลหลกัวา่ทําไมพระเจ้าจงึต้องการให้เราทําสิ่งนี ้ มีความ

ออ่นแออะไรท่ี  พระเจ้ากําลงัพยายามแสดงให้เราได้เห็นผ่านผู้ นํา?  มีคณุลกัษณะ

อะไรบ้างท่ีพระเจ้ากําลงั   พยายามท่ีจะสร้างในชีวิตเราผ่านผู้ นํา? 

4) จงถามผู้ นําของเราวา่พวกเขามีเปา้หมายอะไรสําหรับเรา 

ในพระคมัภีร์มีแบบอยา่งมากมายของผู้คนท่ีเลือกท่ีจะเช่ือฟังผู้ นําของเขา   ดาเนียลเป็นชายหนุม่อาจ

อยูใ่นชว่งวยัรุ่นในขณะท่ีเขาถกูจบัไปเป็นเชลยยงัอีกประเทศหนึง่  ณ ท่ีนัน้เขาได้ถกูเลือกให้เข้าร่วมใน

โรงเรียนพิเศษเพ่ือรับการฝึกอบรมเพ่ือทํางานให้กบัรัฐบาล   ในวนัแรกๆ เขาได้เผชิญกบัปัญหาใหญ่   นัน่

คือ  อาหารท่ีเขาได้รับมานัน้เป็นสิ่งท่ีละเมิดตอ่พระบญัญัตซิึง่พระเจ้าได้ประทานให้แก่ประชากรของ

พระองค์ 

ดาเนียลได้แสดงถึงความใสใ่จอยา่งย่ิงตอ่การตอบสนองในวิถีทางท่ีจะแสดงถึงเหตผุลหลกัซึง่ซอ่นอยู่

เบือ้งหลงัคําสัง่ท่ีเขาได้รับมานัน้   เขาค้นพบวิธีการท่ีสร้างสรรค์ในการตอบสนองตอ่ผู้ นําของเขาโดย

ปราศจากการทําบาปตอ่พระเจ้า  ดเูร่ืองราวนีไ้ด้จากพระธรรมดาเนียลบทท่ี 1 

ข. ทาํไมเราจงึควรค้นหาเหตุผลหลักว่าทาํไมผู้นําของเราจงึบอกเรา

ให้ทาํบางส่ิง? 

เราควรค้นหาเหตผุลหลกัวา่ทําไมผู้ นําของเราจงึบอกเราให้ทําบางสิ่ง เพ่ือวา่เราจะสามารถก้าวไปสู่

ระดบัท่ีสามของการเช่ือฟังได้ นัน่คือการเช่ือฟังด้วยตวัเองโดยไมต้่องให้บอก 

เหตผุลสําคญัอีกอยา่งท่ีเราควรจะฝึกฝนในระดบัท่ีสองก็เพ่ือวา่เราจะสามารถเรียนรู้และเตบิโตขึน้   

พระเจ้าต้องการให้เราได้พฒันาความเข้าใจเก่ียวกบัการเช่ือฟัง   เราทําสิ่งนีไ้ด้โดยการเรียนรู้ท่ีจะมองดู

สถานการณ์จากมมุมองของผู้ นําของเรา 
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ระดบัท่ีสองของการเช่ือฟังนีจ้ะให้โอกาสเราในการพฒันาทา่ทีท่ีเช่ือฟัง   เราควรบอกตวัเองอยูเ่สมอวา่ 

“เราต้องการเช่ือฟังผู้ นํา”   เม่ือเราค้นพบเหตผุลหลกัว่าทําไมผู้ นําจงึบอกให้เราทําบางสิ่ง   เราก็จะเข้าใจ

วิธีการตอบสนองในแบบท่ีดีท่ีสดุได้   

ไมใ่ชผู่้ นําทกุคนจะมีเหตผุลท่ีดีพร้อมในการบอกเราให้ทําบางสิ่ง   บางครัง้เหตผุลหลกัท่ีพวกเขาอยาก

ให้เราทําบางสิ่งนัน้อาจเป็นสิ่งท่ีตา่งไปจากสิ่งท่ีพระเยซูจะทําหากพระองค์ทรงอยูใ่นสถานะของผู้ นําคนนัน้   

แตเ่ราก็ยงัจําเป็นต้องเช่ือฟังผู้ นํา นอกเสียจากวา่เหตผุลหลกันัน้คือการให้เราทําบาป   เราจะพดูถึงเร่ืองนี ้

ในบทเรียนท่ี 4 

หากผู้ นําของเราไมเ่ตม็ใจท่ีจะอภิปรายถึงเหตผุลหลกักบัเราวา่ทําไมจงึบอกเราให้ทําสิ่งนัน้แล้ว  ก็จง

ยอมรับการตอบสนองนัน้และเช่ือฟังตอ่ไป   อยา่ทําตวัเองเป็นผู้พิพากษาท่ีคอยพิจารณาเหตผุลก่อนการ

ตดัสินใจท่ีจะเช่ือฟัง   เราสามารถอธิษฐานและขอพระเจ้าชว่ยให้เราเข้าใจเหตผุลหลกันัน้  แม้ในกรณีท่ี

ผู้ นําจะปฏิเสธท่ีจะพดูคยุเร่ืองนีก้บัเราก็ตาม 

จงเพง่ความสนใจไปท่ีการเติบโตขึน้ของเรา   การเช่ือฟังในระดบัท่ีสองนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีมุง่สูก่ารเป็นคนท่ี

พระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็น   แตจ่งอย่าหยดุอยูท่ี่ระดบัท่ีสอง   จงเคล่ือนตอ่ไปสูก่ารเช่ือฟังในระดบัท่ี

สาม 

ระดับที่ 3: จงเช่ือฟังด้วยตัวของเราเอง 

ระดบัท่ีสามของการเช่ือฟังก็คือการเช่ือฟังด้วยตวัเอง เพราะเป็นสิ่งท่ีถกูต้องท่ีจะทําอย่างนัน้    

ทา่ทีนีค้วรเป็นเปา้หมายของเรานัน่คือการเรียนรู้ท่ีจะเช่ือฟังด้วยตวัเองในทกุด้านของชีวิต   เราเช่ือฟัง

โดยท่ีไมต้่องบอก   เราเช่ือฟังเพราะวา่เราต้องการท่ีจะทําสิ่งท่ีถกูต้อง   เราเช่ือฟังเพราะวา่เรารู้วา่น่ีเป็นสิ่งท่ี

ถกูต้องท่ีควรทํา 

บางคนต้องการท่ีจะกระโดดข้ามไปสูร่ะดบัท่ีสามเลย  พร้อมกบัการแก้ไขบางอยา่ง   พวกเขาต้องการท่ี

จะทําอะไรด้วยตวัเอง สร้างกฏเกณฑ์ของตวัเองและทําเฉพาะสิ่งท่ีอยากจะทําเทา่นัน้   แตน่ี่ไมใ่ชล่กัษณะ

ของการเช่ือฟังในระดบัท่ีสาม   เม่ือเราดําเนินอยู่ในระดบัท่ีสาม เรายงัคงดําเนินอยูภ่ายใต้สิทธิอํานาจของ

ผู้ นํา  หากแตก่ารเช่ือฟังของเรานัน้จะแสดง ออกก่อนท่ีผู้ นําจะขอเราให้กระทําสิ่งเหลา่นัน้    

คนท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสามของการเช่ือฟังจะเป็นคนท่ีเร็วในการเช่ือฟัง   พวกเขามีความตัง้ใจท่ีจะเช่ือฟัง 

และพร้อมท่ีจะเช่ือฟัง   เขาจะกระตือรือร้นท่ีจะถามวา่ “เราจะเช่ือฟังได้อยา่งไร?”   พวกเขาจะก้าวเดนิไป

พร้อมกบัผู้ นําและให้ความใสใ่จตอ่ผู้ นํา 
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การเช่ือฟังด้วยตวัเองนัน้เป็นการแสดงออกอย่างหนึง่ของการควบคมุตนเอง   อีกทัง้ยงัเป็นการแสดง 

ออกซึง่เสรีภาพท่ีแท้จริง   แนวคดิของพระเจ้าเก่ียวกบัเสรีภาพนัน้ไมใ่ชก่ารทําสิ่งใดก็ตามท่ีเราต้องการจะ

ทํา แตเ่ป็นความเตม็ใจท่ีจะทําสิ่งท่ีพระเจ้าต้องการให้เราทํา 

คนท่ีเช่ือฟังด้วยตวัเองในทกุด้านของชีวิตนัน้ถือเป็นคนท่ีดีพร้อม  และพระเยซูทรงเป็นบคุคลผู้ เดียวท่ี

สามารถทําสิ่งนีต้ลอดพระชนม์ชีพของพระองค์   พวกเราทกุคนล้วนแตเ่คยล้มเหลวมาแล้วทัง้สิน้แตเ่รา

สามารถท่ีจะมุง่ไปสูเ่ปา้หมายนีไ้ด้   ย่ิงเราเช่ือฟังด้วยตวัเองได้มากเทา่ไหร่เราก็จะย่ิงเป็นเหมือนพระคริสต์

ได้มากขึน้เทา่นัน้   เราจําเป็นต้องได้รับความชว่ยเหลือจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิเพ่ือจะเช่ือฟังด้วยตวัเองได้  

และพระองค์ทรงพร้อมท่ีจะช่วยเราและประทานกําลงัให้แก่เราในการเช่ือฟังด้วยตวัเอง 

มีคําเตือนท่ีน่าคิดก็คือ เราอาจเช่ือฟังโดยการพึง่กําลงัของตวัเอง  แตจ่ะไมนํ่าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ี

แท้จริงจากภายใน   และอาจจบลงท่ีการดําเนินชีวิตในระดบัท่ีต่ํากวา่สิ่งท่ีพระเจ้าได้วางแผนไว้สําหรับเรา   

เราอาจเช่ือฟังเพียงเพ่ือจะหลีกเล่ียงผลลพัธ์ท่ีเจ็บปวดของการไมเ่ช่ือฟัง  แตพ่ระเจ้าทรงมองหาอะไรท่ี

มากกวา่นัน้มาก   พระองค์ต้องการเห็นเราเติบโตขึน้และพฒันาไปสูก่ารมีคณุลกัษณะชีวิตภายในซึง่เป็น

เคร่ืองหมายท่ีแท้จริงของการเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ 

การเช่ือฟังจะสร้างขอบเขตท่ีดีสําหรับชีวิตของเราในขณะท่ีเราพฒันาคณุลกัษณะชีวิตท่ีชอบธรรม   

อยา่งไรก็ตามเราจําต้องตระหนกัวา่พระเจ้าทรงมองหามากกวา่พฤตกิรรมท่ีเช่ือฟัง  นัน่คือพระเจ้าทรงรัก

เราและพระองค์ทรงต้องการท่ีจะมีสมัพนัธ์สนิทกบัเรา 
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บทที่ 3 
เราควรจะตอบสนองอย่างไรขณะพูดคุยกับผู้นําของ

เรา? 

ในความสมัพนัธ์ของเรากบัผู้ นํานัน้จะมีสถานการณ์หลายอยา่งซึง่เราจําเป็นต้องตอบสนองตอ่พวกเขา  

อะไรคือวิธีการท่ีถกูต้องสําหรับเราท่ีเป็นคริสเตียนในการตอบสนองตอ่ผู้ นําของเรา?   เราควรจะพดูอะไร 

และพดูด้วยทา่ทีอยา่งไร? 

วิธีการท่ีเราตอบสนองผู้ นํานัน้มีความสําคญัสําหรับเราในการทําความเข้าใจเร่ืองนี ้   ความขดัแย้ง

หลายอยา่งท่ีเกิดขึน้กบัผู้ นํานัน้มีสาเหตมุาจากประเดน็นี ้  บอ่ยครัง้ท่ีการตอบสนองตอ่ผู้ นําทําให้

สถานการณ์ย่ิงเลวร้ายลง   เป็นเหมือนการสาดนํา้มนัท่ีเป็นเชือ้เพลิงใสก่องไฟ   ดงันัน้ หากเราตอบสนอง

ไมถ่กูต้องเราอาจทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก 

ในท่ีนีมี้แนวทางสองสามประการซึง่จะชว่ยเราในการวางแผนสิ่งท่ีเราจะพดูกบัผู้ นํา   เราอาจมีเวลา

หลายวนัหรือหลายชัว่โมงในการวางแผนถึงสิ่งท่ีเราจะพดู   บางครัง้เราอาจมีเวลาเพียงไมก่ี่วินาทีหรือสอง

สามนาทีในการเตรียมตวั   ดงันัน้ เม่ือเราเรียนรู้วิธีการตอบสนองตอ่ผู้ นําของเราแล้วสิ่งนีจ้ะชว่ยเราให้

ตอบสนองพวกเขาได้ดีขึน้และจะเช่ือฟังผู้ นําได้ง่ายขึน้ด้วย 

ก. จงอย่ากล่าวโทษหรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้นําของเรา 

แนใ่จวา่เรามีท่าทีท่ีเช่ือฟังในขณะท่ีเรากําลงัตอบสนองผู้ นํา   อยา่พดูวา่ “คณุก็ทําผิดเร่ือง.....”   

เม่ือพดูคยุกบัผู้ นําเราต้องระมดัระวงัท่ีจะไมพ่ดูในทางท่ีแสดงออกวา่เรามีจิตวิญญาณท่ีสามารถ

ตกัเตือนผู้ นําได้  อย่าลืมวา่บทบาทของเราไมใ่ชเ่ป็นผู้แก้ไขผู้ นํา  แตเ่ป็นผู้ ท่ีต้องการเรียนรู้ 

การพิจารณาวิธีการตอบสนองตอ่ผู้ นํานัน้  เราสามารถขออนญุาตถามคําถามเก่ียวกบัสิ่งท่ีถกูบอกให้

ทําหรือขออนญุาตเสนอคําแนะนํา   แตถ้่าหากผู้ นําตอบว่า “ไม”่ เราก็จําเป็นต้องทําตามท่ีเขาบอกให้ทํา 
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วิธีหนึง่ท่ีสามารถใช้สําหรับการร้องขอก็คือ การพดูวา่ “ขอชว่ยอธิบายให้เราเข้าใจเร่ือง.........มากขึน้ได้

ไหม?”    

ข. จงให้การตอบสนองของเราตัง้อยู่บนความคดิเหน็ของเรา 

ให้เร่ิมต้นด้วยการแสดงความคดิเห็นของเราด้วยการกล่าววา่ “เราคิดวา่สิ่งนี”้ หรือ “ในความคดิเห็น

ของเรา”   อย่าเร่ิมต้นด้วยการกลา่วว่า “ทกุคน รู้ดีว่าน่ีเป็นวิธีท่ีถกูต้องท่ีจะทํา” หรือ “สามญัสํานกึบอกเรา

วา่” 

ค. จงพดูในลักษณะที่จะช่วยผู้นําของเราให้บรรลุเป้าหมายของ

เขาหรือเธอ 

“หากอธิบายงานให้เราฟังอีกครัง้  เราคิดวา่เราจะทํางานนีไ้ด้สําเร็จและถกูต้อง”   เราจําเป็นต้องออก

จากโลกแคบๆ ของเราและมองวา่กําลงัเกิดอะไรขึน้ด้วยมมุมองท่ีกว้างขึน้   จงถามตวัเองวา่อะไรคือสิ่งท่ี

ผู้ นําพยายามท่ีจะทําให้สําเร็จ? 

วยัรุ่นหญิงคนหนึง่กําลงัพดูกบัพอ่ของเธอ   พ่อถามเธอวา่ “ลกูคิดวา่อะไรคือเหตผุลสําคญัท่ีทําให้พอ่

ต้องบอกกบัลกูวา่ ‘ไม’่?”  เธอคิดอยูช่ัว่ขณะแล้วตอบวา่ “พอ่ก็เพียงแคจ่ะทําให้ชีวิตของหนตู้องยุง่วุ่นวายก็

เทา่นัน้” 

เดก็คนนีต้้องการทําตามใจตวัเองมากเสียจนเธอเข้าใจว่าเหตผุลเดียวท่ีพอ่ต้องการจะหยดุยัง้เธอเพียง

เพราะพอ่พยายามทําให้ชีวิตของเธอยุง่วุน่วายขึน้เทา่นัน้ 

ให้นบัถือผู้ นําและเข้าใจวา่ส่วนใหญ่แล้วพวกเขามีเหตผุลท่ีดีมากในการบอกเราให้ทําสิ่งนัน้ 

แนวทางปฏิบตัิอีกวิธีการหนึ่งท่ีเราจะเข้าใจประเด็นนีไ้ด้ก็คือ ถามตวัเองวา่ “หากเราเป็นผู้ นําใน

สถานการณ์นี ้  เราจะขอให้คนๆ นีทํ้าสิ่งนีด้้วยเหตผุลใด?   เราต้องการให้พวกเขาตอบสนองตอ่ความเป็น

ผู้ นําของเราอยา่งไร?”  คําถามนีจ้ะชว่ยให้เราได้รับความเข้าใจใหม่ๆ  ในการเช่ือฟังผู้ นํา 
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ง. จงตัง้เป้าหมายไว้ที่ว่าเราจะตอบสนองอย่างไรเม่ือปัญหา

บางอย่างได้เกดิขึน้ 

การอยูก่บัผู้ นําบางคนนัน้จะเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้ลําดบัความสําคญัและประเดน็ปัญหาทัง้หลายท่ีทํา

ให้พวกเขาขุน่เคืองใจ   แทนท่ีจะคดิว่า “ผู้ นําของเราจําเป็นต้องเปล่ียนแปลง”  จงมองหาวิธีท่ีเราจะสามารถ

ตอบสนองด้วยท่าทีท่ีเหมือนพระเยซูคริสต์   เม่ือการเช่ือฟังดเูหมือนเป็นเร่ืองยาก  เราจําเป็นต้องจดจ่ออยูท่ี่

การตอบสนองของเราไมใ่ชก่ารพยายามเปล่ียนแปลงผู้ นํา 

จงใช้เวลาคดิดวูา่เราจะตอบสนองผู้ นําของเราอยา่งไร  เม่ือเราต้องเผชิญกบัสถานการณ์ท่ียากลําบาก

เก่ียวกบัผู้ นํา  ยกตวัอยา่งเช่น  “เม่ือเราโกรธ...... 

(1)  เราจะไมพ่ดู 

(2)  เราจะพยายามดวูา่ทําไมเราจงึโกรธ 

(3)  เราจะพยายามมองดสูถานการณ์จากมมุมองของผู้ นํา 

จ. จงกาํหนดขอบเขตเวลาในการที่เราจะพดูคุยกับผู้นําของเรา 

มีสถานการณ์บางอยา่งท่ีเรารู้วา่เราจําเป็นต้องไปหาและพดูคยุกบัผู้ นําของเรา   อยา่ผลดั 

วนัประกนัพรุ่งและพดูวา่ “เราจะรอคอยจนถึงวนัท่ีทกุอย่างดีขึน้กวา่นีก่้อน”   อยา่รอคอยให้เกิด

สถานการณ์ท่ีดีพร้อม  จงรีบไปหาผู้ นําเพ่ือจะแก้ไขปัญหาให้เร็วท่ีสดุ 

ยกตวัอย่างเชน่ “หลงัจากอาหารเช้า  เราจะเข้าไปพดูคยุกบัผู้ นําเร่ือง....  น่ีคือสิ่งท่ีเราจะพดู….” 

ฉ. จงมองดูที่พระเจ้าเพื่อรับกาํลังในการกระทาํสิ่งนีใ้ห้ถูกต้อง 

การเรียนรู้ท่ีตอบสนองตอ่ผู้ นําในวิถีทางท่ีถกูต้องก็คือวิธีการท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราตอบสนอง 

อาจดเูหมือนยากมากท่ีจะทําได้   สิ่งแรกเลย เราจําเป็นต้องตระหนกัวา่รูปแบบของการไมเ่ช่ือฟังได้ถกู

พฒันาขึน้ตลอดชีวิตของเราและบางครัง้นิสยัเก่าเหลา่นีก็้เป็นสิ่งยากท่ีจะเปล่ียนแปลง 

อาจารย์เปาโลได้พดูถึงการดิน้รนตอ่สู้ นีใ้นพระธรรมโรมบทท่ี 7 วา่ 

โรม 7:14-25 ฉบับอ่านเข้าใจง่าย (ขจง) (ERV-TH) 

14-16 ผมไม่เข้าใจหรอกว่าทาํไมผมถงึทาํในส่ิงท่ีผมทาํ เพราะส่ิงท่ีผมอยากทาํผม

ก็ไม่ได้ทาํ แต่ผมกลับไปทาํในส่ิงท่ีผมเกลียด....17-20 ความจริงแล้ว ไม่ใช่ตัวผม
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หรอกท่ีทาํส่ิงนี ้แต่บาปท่ีอยู่ในตัวผมต่างหากท่ีทาํ ใช่ ผมรู้ว่าส่ิงท่ีดีนัน้ไม่ได้อยู่ใน

ตัวผม ผมอยากจะทาํดีแต่ก็ทาํไม่ได้ ....ส่ิงดีๆท่ีผมอยากทาํนัน้ ผมไม่ได้ทาํ แต่

กลับไปทาํในส่ิงท่ีช่ัวร้ายท่ีผมไม่อยากทาํ .... ก็แสดงว่าไม่ใช่ผมท่ีเป็นคนทาํ แต่

เป็นบาปท่ีอยู่ในผมต่างหากท่ีทาํ 

21-23 ผมเลยค้นพบกฎข้อหน่ึงว่า เม่ือไรก็ตามท่ีผมอยากจะทาํดี ความช่ัวจะอยู่ท่ี

น่ันกับผมเสมอ ... มันต่อสู้กับกฎของพระเจ้าท่ีจิตใจของผมยอมรับอยู่ แล้วมันก็

ทาํให้ผมเป็นนักโทษของกฎแห่งบาปท่ีทาํงานอยู่ในตัวผมนี ้ 

24 ผมน่ีน่าสมเพชจริงๆใครจะช่วยชีวิตผมให้พ้นจากร่างกายนีท่ี้นําความตายมา

ให้กับผมได้บ้าง    25 ขอบคุณพระเจ้า ผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ใจของ

ผมนัน้เป็นทาสของกฎของพระเจ้า แต่สันดานของผมนัน้เป็นทาสของกฎแห่ง

บาป 

เราเองก็รู้สกึต้องตอ่สู้ เชน่เดียวกบักบัการตอ่สู้ดิน้รนท่ีอาจารย์เปาโลได้พดูไว้ในพระคมัภีร์ข้อนี ้  

อาจารย์เปาโลอยากจะทําสิ่งท่ีถกูต้อง  แตก่ลบัพบว่าตนเองกําลงัไปในทิศทางตรงข้าม   เรามองเห็นความ

เป็นกบฏในจิตใจของเราซึง่ไมใ่ชม่าจากมารร้ายแตเ่ป็นจิตใจของเปาโลเอง  ซึง่ก็คือความบาปท่ีกําลงัวาง

กบัดกัชีวิตเราและปล้นเอาพลงัในการตดัสินใจทําสิ่งท่ีถกูต้องไปจากชีวิตเรา   

เราต้องมาถึงบทสรุปแบบเดียวกบัท่ีอาจารย์เปาโลมี นัน่คือเราไม่อาจท่ีจะเป็นผู้ ท่ีเช่ือฟังด้วยกําลงั 

ของเราเอง   เราจําเป็นต้องมีฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าเพ่ือช่วยเราในการตอบสนองตอ่ผู้ นําด้วยการเช่ือฟัง   

พระเจ้าทรงสญัญาท่ีจะประทานฤทธ์ิอํานาจท่ีเราจําต้องมีให้แก่เราในยามท่ีเราออ่นแอ 

2 โครินธ์ 12:9 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “การท่ีมีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความ

อ่อนแอมีท่ีไหน เดชของเราก็มีฤทธ์ิขึน้เตม็ขนาดท่ีน่ัน”   

ฟีลิปปี 4:19 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานส่ิงสารพัดท่ีพวกเราขาดอยู่นัน้ จากทรัพย์อัน

รุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ 

เรามัน่ใจได้วา่พระเจ้าจะประทานฤทธ์ิอํานาจทัง้หมดท่ีเราจําต้องมีในการเช่ือฟังผู้ นําของเรา   พระเจ้า

ทรงมีฤทธ์ิอํานาจท่ีเกินกวา่ท่ีเราต้องการ   การตอบสนองตอ่ผู้ นําในวิถีทางแบบพระเจ้านัน้อาจเป็นสิ่งท่ียาก

สําหรับเราแตพ่ระเจ้าทรงพร้อมท่ีจะชว่ยเราเสมอ  สิ่งท่ีเราต้องทําก็คือการร้องขอความชว่ยเหลือจาก

พระองค์ 
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บทสรุป 

เราเป็นผู้ ถือกญุแจท่ีจะทําให้ชีวิตของเราง่ายขึน้หรือยากลําบากและเตม็ไปด้วยปัญหา   วิธีการท่ีเรา

ตอบสนองตอ่ผู้ นํานัน้อาจนําสนัตสิขุมาสูชี่วิตของเราหรือนําสิ่งตรงข้ามมาก็เป็นได้ 

กญุแจท่ีแท้จริงคือการหนัสายตาของเราออกไปจากความปรารถนาและความต้องการทัง้หลายของเรา 

และวางความสนใจไว้ท่ีพระเยซ ู  หนึง่ในวินยัท่ีดีท่ีสดุท่ีเราจะสามารถพฒันาในชีวิตของเราได้ก็คือการถาม

ตวัเองกบัพระเจ้าวา่ “พระเยซูคริสต์ ในสถานการณ์นีพ้ระองค์ทรงต้องการให้ข้าพระองค์ตอบสนองตอ่ผู้ นํา

ของข้าพระองค์อย่างไร?”   จงพยายามท่ีจะจินตนาการวา่พระเยซูจะทรงตอบสนองด้วยวิธีใดหากพระองค์

ทรงอยูใ่นสถานการณ์เดียวกนักบัท่ีเรากําลงัเผชิญอยู ่     
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บทที่ 4 
เราควรทาํอย่างไรเม่ือผู้นําบอกเราให้ทาํบางสิ่งที่ผิด? 

คนท่ีมีสิทธิอํานาจเหนือเราเคยบอกให้เราทําสิ่งท่ีผิดหรือไม?่   ลองนกึด ูเชน่ “จะเกิดอะไรขึน้หากผู้ นํา

บอกให้เรากระโดดลงมาจากหลงัคาท่ีสงูเทา่กบัตกึสิบชัน้?  เราควรจะเช่ือฟังมัย๊?” 

เรามาเผชิญกบัความเป็นจริงกนัสกัหน่อย   มีสกัก่ีครัง้ท่ีผู้ นําเคยบอกเราให้ทําบางสิ่งซึ่งเราสามารถฟัน

ธงได้วา่เป็นสิ่งท่ีผิด?  สว่นใหญ่แล้วเรามกัถกูบอกให้ทําในสิ่งท่ีถูกต้องมากกวา่!   คงมีโอกาสน้อยมากท่ี

พวกผู้ นําบอกเราให้ทําบางสิ่งท่ีผดิ 

ให้ดคููมื่อการเรียนการสอนในโครงการท่ี 3 และ 5 ซึง่พดูถึงดาเนียลบทท่ี 1 และ 3   บทเรียนเหลา่นีพ้ดู

ถึงสถานการณ์ท่ีดาเนียลและเพ่ือนๆ ถกูบอกให้ทําบางสิ่งท่ีผิดและวิธีท่ีพวกเขาตอบสนองตอ่ผู้ นําของเขา   

พวกเขาเป็นแบบอยา่งด้านการตอบสนองตอ่ผู้ นําในทางท่ีถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้า 

ก. จงประเมนิสิ่งที่เราถูกบอกให้กระทาํนัน้ด้วยความระมัดระวัง  

แทนท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอ่ผู้ นําของเราอยา่งฉบัพลนั จงสดูลมหายใจลกึๆ และปิดปากไว้โดยท่ี

ไมต้่องพดูเลย   คิดก่อน แล้วขอพระเจ้าให้ชว่ยเราในการตอบสนองอยา่งระมดัระวงัตอ่สถานการณ์นี ้

1. จงค้นดูว่าเราได้ยนิอย่างถูกต้องหรือไม่เก่ียวกับส่ิงที่ผู้นําได้

บอกเราให้ทาํ? 

อยา่คาดเดาวา่เราได้ยินมาถกูต้องแล้ว  หากเราคดิวา่ผู้ นําบอกให้เราทําบางอยา่งซึง่เราคิดวา่เป็นสิ่ง

ผิด ก็จงหยดุก่อน  อยา่เพิ่งดว่นสรุปเอาวา่ผู้ นําเป็นผู้กระทําผิดและพยายามท่ีจะทําให้เราร่วมทําผิดบาป

ด้วย 
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จงตรวจสอบกบัผู้ นําของเราเพ่ือให้แนใ่จวา่สิ่งท่ีเราได้ยินนัน้คือสิ่งท่ีเขาหรือเธอพดูไว้จริงๆ   จงใช้

คําถามท่ีรวบรวมสิ่งท่ีเราคดิวา่ผู้ นําได้บอกเราให้ทํา   อย่าเพิ่งกลา่วโทษหรือตําหนิผู้ นําจนกวา่เราจะรู้แนช่ดั 

วนัหนึง่ดัก๊กําลงัประชมุอยูก่บัผู้ นําของเขา  ขณะกําลงัพดูถึงปัญหาหนึง่ท่ีเกิดขึน้   ผู้ นําได้บอกให้ดัก๊สง่

ข้อความบางอยา่งไปให้คนท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหานัน้   ขณะท่ีดัก๊กําลงัคิดเก่ียวกบัข้อความท่ีเขาถกูขอให้สง่

นัน้ ดัก๊รู้สกึว่าข้อความท่ีถกูขอให้สง่เป็นการพดูคําโกหกกบัคนท่ีจะได้รับข้อความ   ดัก๊จงึย้อนกลบัไปหา

ผู้ นําของเขาซึง่เป็นคริสเตียนและถามวา่ “คณุกําลงัขอให้ผมโกหกคนๆ นีห้รือครับ?”   

ทนัใดนัน้ผู้ นําของดัก๊ได้เปล่ียนข้อความท่ีจะสง่ทนัที    ไม่มีสิ่งใดรับรองได้วา่สถานการณ์ของเราจะ

ได้รับการแก้ไขในทนัทีเหมือนในกรณีของดัก๊   แตเ่ราต้องพร้อมท่ีจะทําอยา่งท่ีดัก๊ได้ทํา นัน่คือถามผู้ นําอีก

ครัง้เพ่ือความแนใ่จ 

จงถามคําถามในลกัษณะท่ีผู้ นําเห็นวา่เราไมไ่ด้กําลงัพยายามท่ีจะกบฏ  และหากวา่เรากําลงัเข้าใจ

ผู้ นําผิดปัญหานัน้ก็จะได้รับการแก้ไขอยา่งรวดเร็ว   แตถ้่าหากเราได้ยินอยา่งถกูต้องในครัง้แรกและเราเช่ือ

วา่เรากําลงัถกูบอกให้ทําบางสิ่งท่ีผิดแล้วเราจําเป็นต้องปฏิบตัติามแนวทางท่ีบทเรียนนีไ้ด้แนะนําไว้  

อยา่กลวัท่ีจะถามผู้ นําวา่เราเข้าใจสิ่งท่ีเขาหรือเธอได้กล่าวไปนัน้ถกูต้องหรือไม ่  ถ้าหากเราคดิว่าเราได้

ยินอย่างถกูต้องทัง้ท่ีจริงๆ แล้วไมไ่ด้เป็นเชน่นัน้  ก็อาจนําไปสูผ่ลลพัธ์ท่ีนา่เศร้าใจ 

ในเช้าวนัอาทิตย์หนึง่ ภรรยาศษิยาภิบาลกําลงับรรเลงเปียโนในคริสตจกัรก่อนท่ีการนมสัการจะเร่ิมขึน้   

นกัร้องคนหนึง่ในทีมนมสัการได้เข้ามาและถามเธอเก่ียวกบัเพลงท่ีคณะนกัร้องจะร้องในเช้าวนันัน้   ด้วย

เหตท่ีุศษิยาภิบาลเป็นผู้ อํานวยการของคณะนกัร้องประสานเสียงนัน้  ภรรยาศษิยาภิบาลจงึบอกกบัสมาชิก

ในคณะนกัร้องนัน้ว่า “จงไปหาเฮลล์” (ช่ือสามีของเธอ)  สมาชิกคนนัน้คิดวา่เธอพดูว่า “ไปลงนรกซะ” 

[เฮลล์ในภาษาองักฤษแปลว่านรก--ผู้แปล] เขาจงึจากมาด้วยความรู้สึกโกรธและรู้สกึเจ็บปวดอยา่งมาก   

เธอได้เลา่เร่ืองนีไ้ปทัว่คริสตจกัรวา่ภรรยาศษิยาภิบาลได้บอกให้เธอไปลงนรกซะ 

ถ้าหากสมาชิกคนนัน้กลบัไปถามภรรยาศษิยาภิบาลอีกครัง้วา่สิ่งท่ีเธอได้ยินมานัน้ถกูต้องหรือไม ่

เหตกุารณ์นัน้ก็จะได้รับการแก้ไขในทนัที   แตเ่พราะเธอไมไ่ด้ทําเชน่นัน้  ผลลพัธ์ท่ีนา่เศร้าของการแพร่ 

ขา่วลือของเธอนัน้นําความเจ็บปวดและความยากลําบากมาสูง่านรับใช้ของศษิยาภิบาลทา่นนัน้กบัภรรยา 

ของเขาอยา่งมาก   ตอนจบท่ีนา่เศร้าใจของเหตกุารณ์นีก็้คือวา่ เกิดการเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงจน 

ศษิยาภิบาลกบัภรรยาต้องลาออกจากการรับใช้ในคริสตจกัรแหง่นัน้ 
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2. จงพจิารณาดูว่าส่ิงท่ีเราถูกบอกให้ทาํนัน้เป็นบาปจริงๆ หรือไม่ 

จงระมดัระวงัในการประเมินคําสัง่หรือกฏเกณฑ์  หากเราเช่ือฟังคําสัง่นัน้เราได้ละเมิดบญัญตัข้ิอใดของ

พระเจ้าหรือไม?่   หรือเป็นกฏเกณฑ์ท่ีไมดี่หรือไม?่   บางทีเราอาจคดิวา่ไมส่มเหตสุมผล   ในความคดิเห็น

ของเราสิ่งนัน้เป็นกฏเกณฑ์หรือการตดัสินใจท่ีไมดี่   เราคิดวา่น่าจะมีทางอ่ืนท่ีดีกวา่นีใ้นการทําให้งานเสร็จ   

เรารู้สกึวา่ผู้ นําทําผิดพลาดครัง้ใหญ่ 

นัน่เป็นกฏเกณฑ์ท่ีไมย่ตุธิรรมหรือไม?่  ยกตวัอยา่งเชน่  สมมตุวิา่เราและทกุคนท่ีอยู่ท่ีน่ีถกูกําหนดให้

ทํางานบ้านให้เสร็จในแตล่ะวนั   เราได้รับมอบหมายให้ทํางานชิิน้หนึง่ซึง่จะใช้เวลาเป็นสามเทา่ของงานท่ี

คนอ่ืนได้รับ  ไมมี่การให้เวลาพิเศษหรือคา่ตอบแทนพิเศษใดๆ แก่เราสําหรับการทํางานท่ียาวนานกว่าคน

อ่ืน  เราโต้แย้งวา่ “น่ีไมถ่กูต้อง” แตว่า่นัน่เป็นความบาปหรือเปลา่?  เรากําลงัละเมิดตอ่บญัญัตข้ิอใดของ

พระเจ้าหรือไมห่ากเราจะทําตามท่ีเขาบอกให้ทํานัน้? 

หรือบางทีเราอาจโกรธผู้ นําโดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือพวกเขาใช้วิธีท่ีไมส่ภุาพในการเรียกร้องให้เราทําบาง

สิ่ง  เราอาจรู้สกึวา่ผู้ นําคนนัน้เป็นคนท่ีขาดความรับผิดชอบ   ถึงกระนัน้วิธีการท่ีพวกเขาใช้ในการส่ือสารกบั

เราก็ไมทํ่าให้เรามีสิทธิท่ีจะไมเ่ช่ือฟังพวกเขา 

หากสิ่งท่ีผู้ นําบอกเราให้ทํา ไมใ่ชค่วามบาปแล้ว เราก็มีความรับผิดชอบท่ีจะต้องเช่ือฟังผู้ นํา   หากว่า

สิ่งนัน้ไมใ่ชค่วามผิดบาปแล้วสถานการณ์ก็ไมต่รงกบัเนือ้หาท่ีเหลือของบทเรียนนีเ้รามีความรับผิดชอบท่ี

จะต้องเช่ือฟังผู้ นําแม้ว่าเราจะไมช่อบกฏเกณฑ์นัน้ก็ตาม  เราอาจหาโอกาสท่ีจะพดูถึงสถานการณ์นีก้บัผู้ นํา

และเสนอมมุมองของเรา    การเช่ือฟังทัง้สามระดบัท่ีได้พดูไว้ในเนือ้หาก่อนหน้านีก็้สอดคล้องกบั

สถานการณ์นี ้ 

ทกุครัง้ท่ีผู้ นําบอกเราให้ทําบางสิ่งเราต้องมองว่าเป็นโอกาสท่ีเราจะเช่ือฟังพระเจ้าและเช่ือฟังผู้ นําฝ่าย

โลกของเราด้วย   เม่ือผู้ นําบอกเราให้ทําบางสิ่งท่ีเป็นบาป เราต้องเลือกวา่เราจะเช่ือฟังผู้ใด พระเจ้าหรือ

ผู้ นํา   หากเราเลือกท่ีจะไมเ่ช่ือฟังผู้ นํานัน่ก็เพราะว่าเรากําลงัเลือกท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้ามากกวา่ 

3. ถ้าหากว่าเป็นความบาป จงพจิารณาว่าเป็นบาปอะไร 

ถ้าหากเราแนใ่จว่าผู้ นํากําลงัขอให้เราทําบาป  เราต้องตอบคําถามนี ้  สิ่งท่ีผู้ นําบอกให้เราทํานัน้ละเมิด

บญัญตัข้ิอใดของพระเจ้าบ้าง?      

บางครัง้ผู้ นําอาจบอกให้เราทําบางสิ่งซึง่เราคิดวา่เป็นสิ่งท่ีโง่เขลา  เราพดูวา่ “น่ีไมถ่กูต้อง น่ีต้องเป็น

บาปแนน่อน!”   ให้เจาะจงให้ชดัเจนเลยว่าการเช่ือฟังผู้ นําด้วยการทําตามท่ีผู้ นําบอกเป็นการละเมิด

บญัญตัขิองพระเจ้า 



32 คู่มือผู้เรียน 

เรากําลงัถกูขอให้พดูโกหกหรือไม?่   เรากําลงัถกูขอให้ขโมยบางสิ่งหรือเปลา่? 

ในพระคมัภีร์เดมิ โยเซฟทํางานในบ้านของโปทิฟาร์  หลายครัง้ท่ีภรรยาของโปทิฟาร์ขอให้เขามี

เพศสมัพนัธ์กบัเธอ   โยเซฟไมต้่องอธิษฐานเพ่ือค้นหาวา่สิ่งท่ีเขากําลงัถกูขอให้ทํานัน้เป็นบาปหรือไม ่ เขา

เข้าใจชดัเจนในสิ่งท่ีภรรยาของโปทิฟาร์ต้องการและเขารู้วา่หากเขาเช่ือฟังเธอ  เขาก็จะทําบาปตอ่พระเจ้า   

เราสามารถอา่นเร่ืองราวทัง้หมดนีไ้ด้จากปฐมกาลบทท่ี 39 

ข. จงค้นหาเหตุผลหลักที่ทาํไมผู้นําจงึบอกเราให้ทาํสิ่งนัน้ 

น่ีเป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุ!   หากเราไมเ่ข้าใจเหตผุลหลกัของผู้ นําท่ีบอกเราให้ทําสิ่งนีแ้ล้ว  เราก็จะไม่

สามารถตอบสนองอยา่งเหมาะสม 

เม่ือเราค้นพบเหตผุลหลกัท่ีทําไมเราจงึถกูบอกให้ทําบางสิ่งท่ีผิดแล้ว  เราจะต้องตดัสินใจวา่ตรงกบัส่ี

ประการใดตอ่ไปนี ้

1. เหตุผลหลักนัน้เพื่อประโยชน์ของเราหรือไม่? 

ดาเนียลบทท่ี 1   ตวัอยา่งของดาเนียลและเพ่ือนๆ ท่ีกําลงัได้รับการฝึกอบรมนัน้  ผู้ นําของพวกเขา

ต้องการมอบสิ่งท่ีดีท่ีสดุเพ่ือชายหนุม่เหลา่นี ้ ผู้ นําคนนัน้ไมไ่ด้กําลงัพยายามให้ดาเนียลและเพ่ือนอีกสาม

คนทําบาป    เจตนาของเขาก็เพ่ือจดัเตรียมอาหารท่ีดีท่ีสดุเพ่ือวา่พวกเขาทกุคนจะมีสขุภาพท่ีดี 

2. เหตุผลหลักนัน้เพื่อทาํให้เราทาํบาปหรือไม่? 

ดปูฐมกาลบทท่ี 39 และดาเนียลบทท่ี 3 เพ่ือเป็นตวัอยา่งของเร่ืองนี ้  ในปฐมกาลบทท่ี 39 โยเซฟเป็น

ทาสในเรือนของโปทิฟาร์   ภรรยาของโปทิฟาร์พยายามท่ีจะเอาตวัโยเซฟมาร่วมหลบันอนกบัเธอ   เห็นได้

ชดัวา่เจตนาของเธอคือทําให้โยเซฟลว่งละเมิดตอ่พระบญัญตัขิองพระเจ้า 

ในดาเนียลบทท่ี 3 นัน้ชดัรัค เมชาค และเอเบดเนโกต้องเผชิญกบัการกราบไหว้รูปเคารพ   พวกเขาถกู

สัง่ให้ก้มกราบและนมสัการรูปเคารพท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือเป็นเกียรตแิก่กษัตริย์    ชายหนุ่มเหลา่นีเ้ข้าใจคําสัง่

ชดัเจนและรู้วา่การทํานีเ้ป็นการละเมิดตอ่พระบญัญัตขิองพระเจ้า   ผู้ นําในประเทศนัน้แทบจะไมใ่สใ่จ 

พระบญัญตัขิองพระเจ้าท่ีพดูเก่ียวกบัการนมสัการพระอ่ืน 
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3. ผู้นํากาํลังทดสอบเราเพื่อดูว่าเราจะทาํอย่างไร? 

ดปูฐมกาล 22:1-19 และฮีบรู 11:17-19  พระเจ้าตรัสกบัอบัราฮมัให้ฆา่ลกูชายและถวายเขาเป็น 

เคร่ืองบชูาแดพ่ระเจ้า   แตว่่าพระบญัญตัขิองพระเจ้าสัง่เราไมใ่ห้ฆา่คน  ในปฐมกาล 22:1 สรุปว่าพระเจ้า

ทรงกําลงัทดลองใจอบัราฮมั 

4. ผู้นํากาํลังเล่นตลกกับเราหรือเปล่า? 

บางครัง้ผู้ นําจะบอกเราให้ทําบางสิ่ง  แตพ่วกเขากําลงัล้อเราเลน่และไมไ่ด้ตัง้ใจให้เราทําสิ่งท่ีพวกเขา

บอกจริงๆ   

ค. ถ้าเหตุผลหลักนัน้เพื่อประโยชน์ของเราโดยที่ไม่ใช่เป็นบาป

แล้ว  เรากมี็ความรับผิดชอบที่จะต้องเช่ือฟังผู้นําของเรา 

1. จงค้นหาว่ามีวธีิใดอีกที่จะทาํส่ิงนัน้ได้เพื่อเราจะไม่ต้องทาํบาป 

แนใ่จวา่วิธีการของเรา (ทางเลือกท่ีสร้างสรรค์ของเรา) จะทําให้เปา้หมายของผู้ นําของเราสําเร็จได้    

ในดาเนียลบทท่ี 1 ดาเนียลได้พบอีกหนึง่วิธีเพ่ือรักษาตนเองให้มีสขุภาพดี   และวิธีการของเขาไมเ่ป็น 

การละเมิดตอ่พระบญัญัตข้ิอใดเลย  ในขณะท่ีการเช่ือฟังคําสัง่เดมิจะละเมิดตอ่พระบญัญตัขิองพระเจ้า   

จงเป็นคนท่ีคดิอย่างสร้างสรรค์!   จงพยายามท่ีจะทําให้วิธีการของเราง่ายขึน้  จงอธิษฐานและทลูขอ 

พระเจ้าให้ชว่ยเราให้คดิออกวา่มีวิธีการอ่ืนท่ีสร้างสรรค์เพ่ือเราจะทําสิ่งนัน้ให้สําเร็จได้ 

2. จงพดูคุยกับผู้นําของเรา 

จงแสดงทา่ทีท่ีเช่ือฟังและความปรารถนาท่ีจะเช่ือฟังผู้ นํา   จงบอกวา่เราต้องการท่ีจะช่วยเขาหรือเธอ

ให้บรรลเุปา้หมายนัน้ 

จงแนะนําวิธีท่ีจะทําสิ่งนัน้กบัผู้ นํา   อธิบายให้เขาหรือเธอรู้วา่ทําไมเราจงึต้องการท่ีจะทําสิ่งนัน้โดยใช้

อีกวิธีหนึง่   อธิบายถึงสถานการณ์ทัง้หมด  อยา่เรียกร้องให้ผู้ นําอนญุาตให้เราทําสิ่งนัน้ตามวิธีการของเรา    

อยา่กล่าวโทษหรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้ นํา 
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3. จงให้เวลาแก่พระเจ้าในการเปล่ียนแปลงความคดิของผู้นํา 

หากพระเจ้าทรงต้องการท่ีจะให้ผู้ นําเปล่ียนแปลงความคิดของเขาหรือเธอ   พระองค์จะทรงใสค่วาม

กดดนับนผู้ นําเอง    จงเตรียมตวัสําหรับความกดดนัท่ีผู้ นําจะใสใ่ห้กบัเรา   แรงกดดนันีเ้พ่ือประโยชน์ของ

เราเอง คือเพ่ือชว่ยเราให้ได้พฒันาคณุลกัษณะชีวิตตา่งๆ ท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เรามี 

ง. ถ้าเหตุผลหลักนัน้เพื่อทาํให้เราทาํบาปแล้ว เรากมี็ความ

รับผิดชอบที่จะไม่เช่ือฟังผู้นําของเรา 

ดดูาเนียลบทท่ี 3 เพ่ือเป็นหนึ่งในตวัอยา่งของเร่ืองนี ้  การรู้เจตนาท่ีชดัเจนของผู้ นําวา่ต้องการให้เราทํา

บาปหรือไมน่ัน้มีความสําคญัเป็นอย่างย่ิง   เม่ือเรามองเร่ืองราวในดาเนียลบทท่ี 3 เราจะเห็นชายทัง้สามท่ี

เป่ียมด้วยความกล้าหาญแตย่งัคงสภุาพตอ่กษัตริย์ 

ในปัจจบุนันีค้ริสเตียนมกัถกูขอให้ทําบาปอยูเ่นืองๆ เชน่  ในท่ีทํางาน  เจ้านายมกัขอให้พวกเขาเปล่ียน

รายงานเพ่ือทําให้สถานการณ์ดเูหมือนวา่ทกุอย่างเป็นไปได้ดีและเพ่ือปกปิดปัญหาของงานนัน้  จะเห็นได้

ชดัวา่คริสเตียนกําลงัถกูขอให้โกหก 

สถานการณ์อ่ืนในทํานองนีคื้อ การขายสินค้าซึง่เจ้านายบอกพนกังานขายให้โกหกลกูค้า  ทําให้ลกูค้า

เช่ือมัน่และซือ้รถยนต์ หรือสินค้าอะไรก็ตามท่ีพวกเขากําลงัจําหนา่ย 

1. จงพดูคุยกับผู้นําของเรา 

จงแสดงความนบัถือตอ่ผู้ นําของเรา   จงแสดงทา่ทีท่ีเช่ือฟังตอ่ผู้ นําของเรา 

จงถามผู้ นําวา่อะไรคือเหตผุลสําคญัของพวกเขาท่ีกําลงับอกให้เราทําสิ่งนี ้  แนใ่จวา่เราเข้าใจคําตอบ

อยา่งถกูต้อง   บางทีเหตผุลหลกัของพวกเขาอาจตา่งจากท่ีเราคิด   บางทีเหตผุลหลกัอาจไมใ่ชเ่พ่ือทําให้

เราทําบาปก็ได้ 

จงอธิบายกบัผู้ นําวา่ทําไมเราจงึคดิว่าสิ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีผิด   และทําไมเราจงึไมส่ามารถเช่ือฟังคําสัง่นัน้   

อยา่กล่าวโทษผู้ นําเม่ือเราอธิบายว่าทําไมเราจงึไมส่ามารถเช่ือฟัง 
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2. จงให้เวลาแก่พระเจ้าในการเปล่ียนแปลงความคิดของผู้นํา 

หากพระเจ้าทรงต้องการท่ีจะให้ผู้ นําเปล่ียนแปลงความคิดของเขาหรือเธอ   พระองค์จะทรงใส ่

ความกดดนับนผู้ นําเอง   จงเตรียมตวัสําหรับความกดดนัท่ีผู้ นําจะใสใ่ห้กบัเรา   แรงกดดนันีเ้พ่ือประโยชน์

ของเราเอง คือเพ่ือชว่ยเราให้ได้พฒันาคณุลกัษณะชีวิตตา่งๆ ท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เรามี 

สภาษิต 21:1 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

พระทัยพระราชาเป็นเหมือนธารนํา้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า  พระเจ้าจะหันไป

ไหนๆ ตามแต่พระองค์ทรงโปรด  

น่ีเป็นข้อพระธรรมท่ียากท่ีจะเช่ือเพราะวา่บอ่ยครัง้เราไมเ่ห็นด้วยกบัการตดัสินใจบางอยา่งท่ีพวกผู้ นํา

ของเราได้ทํา   “ถ้าหากพระเจ้าเป็นผู้ ชีนํ้าแก่พวกผู้ นําแล้วละ่ก็ พระองค์คงกําลงัสบัสนอะไรอยูแ่น่ๆ”   

ข้อพระธรรมนีไ้มไ่ด้หมายความวา่พระเจ้าทรงเห็นด้วยกบัทกุการตดัสินใจท่ีผู้ นําทํา   แตพ่ระสญัญานี ้

กลา่วไว้ชดัเจนวา่พระเจ้าทรงเฝา้ดผูู้ นําและพระองค์สามารถชีนํ้าให้พวกเขาเปล่ียนการตดัสินใจได้ เหมือน

เชน่ท่ีพระเจ้าทรงสามารถเปล่ียนทิศทางการไหลของกระแสนํา้นัน่เอง 

สว่นท่ียากสําหรับเราก็คือการรอคอยพระเจ้า  นัน่หมายความวา่การยอมให้พระเจ้าทําสิ่งท่ีพระองค์ทรง

รู้วา่ดีท่ีสดุ   บอ่ยครัง้เราต้องการให้ผู้ อ่ืนเกิดการเปล่ียนแปลงแบบทนัทีทนัใด   แตน้่อยครัง้มากท่ีจะเกิดขึน้   

แทนท่ีจะเป็นเชน่นัน้เราควรมองหาวิถีของพระเจ้าจากความทกุข์ยากลําบากนี ้  พระเจ้าทรงมีสตปัิญญา

มากมายท่ีจะให้แก่เรา 

3. จงเตม็ใจที่จะทนทุกข์กับผลลัพธ์ของการทาํส่ิงที่ถูกต้อง 

ใน 1 เปโตร 2:20 ได้ให้คําแนะนําในภาคปฏิบตัิบางอยา่งเก่ียวกบัผลลพัธ์แหง่การทนทกุข์ของเราอนั

เน่ืองจากการทําสิ่งท่ีถกูต้องในสายพระเนตรพระเจ้า 

1 เปโตร 2:20 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

เพราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไรถ้าเราทาํความช่ัวและเราถูกเฆ่ียนเพราะ

การกระทาํช่ัวนัน้  แม้เราจะอดทนต่อการถูกเฆ่ียนด้วยความอดกลัน้ แต่ว่าถ้าเรา

ทัง้หลายกระทาํการดีและทนเอาเม่ือตกทุกข์ยาก เพราะการดีนัน้เราก็จะเป็นท่ีพอ

พระทัยของพระเจ้า 
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พระคมัภีร์ข้อนีพ้ดูถึงสถานการณ์สองอยา่ง อยา่งแรกคือการทนทกุข์กบัผลลพัธ์จากการทําสิ่งท่ีผิด และ

อยา่งท่ีสองพดูถึงการทนทกุข์เม่ือเราทําสิ่งท่ีถกูต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า   หากผู้ นําของเราปฏิเสธท่ี

จะเปล่ียนความคิด  เราก็มีความรับผิดชอบท่ีจะไมเ่ช่ือฟังและยอมทนทกุข์อยา่งเงียบๆ กบัผลลพัธ์นัน้ 

การรับการลงโทษไว้อยา่งเงียบๆ ไมใ่ชเ่ร่ืองง่ายท่ีจะทําได้  นัน่อาจจะหมายถึงการสญูเสียอาชีพของเรา   

วนัท่ีพระเยซูทรงถกูตรึงท่ีกางเขนนัน้คือแบบอยา่งท่ีดีของการทนทกุข์กบัผลลพัธ์อยา่งเงียบๆ ขณะท่ีทรงทํา

สิ่งท่ีถกูต้อง 

การทนทกุข์เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของเราเสมอ  การสญูเสียงานจะเป็นประโยชน์กบัเราได้อยา่งไร?    

เราต้องมองสิ่งท่ีเกิดขึน้จากมมุมองของพระเจ้า   สิ่งแรก พระเจ้าทรงเป็นผู้จดัเตรียมของเรา  พระองค์ทรง

สามารถหนัเหสถานการณ์ท่ียากลําบากนีไ้ปสูส่ถานการณ์ซึง่กลายเป็นประโยชน์มากท่ีสดุแก่เราได้  

พระเจ้าอาจจดัเตรียมงานท่ีดีกวา่ให้แก่เรา  แตแ่ม้ว่าพระองค์จะไมไ่ด้ทําเชน่นัน้และเราต้องจบลงท่ีการ

ทํางานท่ีได้เงินเดือนน้อยกวา่  เราก็ยงัมัน่ใจได้วา่พระเจ้าทรงสถิตกบัเรา   การมีจิตสํานกึท่ีชอบนัน้เป็นสิ่งท่ี

มีคณุคา่มากย่ิงกวา่การดํารงชีวิตอยูใ่นบาปกบัอาชีพท่ีสร้างรายได้มากมาย 

พระเจ้าทรงต้องการท่ีจะใช้สถานการณ์เหลา่นีเ้พ่ือพฒันาคณุสมบตัภิายในเพ่ือเราจะเป็นคริสเตียนท่ี

ประสบความสําเร็จ   โดยปกตแิล้วหลายครัง้ท่ีเราทนทกุข์นัน้มากจากเหตหุนึง่เหตใุดในสามเหตผุลนี ้

1.  ทา่ทีท่ีไมดี่ของเรา 

2.  การขาดความสร้างสรรค์ของเรา 

3.  การไมเ่ช่ือฟังของเรา 

เม่ือเราเช่ือฟังพระเจ้าอย่างดีท่ีสดุแล้ว  เราก็มัน่ใจได้วา่พระองค์จะทรงชว่ยเราให้เติบโตขึน้   การเช่ือฟัง

พระเจ้าของโยเซฟในปฐมกาลบทท่ี 39  ทําให้เขาจบลงท่ีการติดคกุเพราะการเช่ือฟังนัน้  แม้ขณะอยูใ่นคกุ

เขาก็ยงัคงรับใช้พระเจ้า   ในท่ีสดุพระเจ้าได้ทรงใช้เขาอย่างย่ิงใหญ่เม่ือเขากลายมาเป็นผู้ชว่ยของฟาโรห์

กษัตริย์แหง่อียิปต์ 

4. จงออกจากสถานการณ์ที่ถูกทาํทารุณ 

บางคนอาจเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีถกูทารุณกรรม  หญิงสาววยัย่ีสิบเอ็ดปีคนหนึง่อาศยัอยูก่บับิดา

ตลอดชว่งวยัรุ่นเธอถกูบิดาทําทารุณกรรมทางเพศ   แม้ว่าเธอจะอาย ุ21 ปีแล้วเขาก็ยงัทําทารุณกรรมทาง

เพศตอ่เธออยู ่  ในขณะท่ีบิดาทําทารุณกรรมทางเพศตอ่เธอนัน้เขาได้รับใช้ในคริสตจกัรตําแหนง่มคันายก

ด้วย  เขาได้รับความเคารพอยา่งสงูจากผู้คนในคริสตจกัรแหง่นัน้ 
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จากขนบประเพณีของครอบครัวและคริสตจกัรได้สอนให้เคารพนบัถือพ่อแม ่  แม้เธอรู้วา่สิ่งท่ีพอ่ทําตอ่

เธอนัน้เป็นสิ่งท่ีผิดบาป  แตเ่ธอก็ไมมี่ความกล้าหาญพอท่ีจะเปิดเผยบาปของเขา   แม้วา่เธอจะร้องขอ

ความชว่ยเหลือจากผู้ให้คําปรึกษาคริสเตียนคนหนึง่แล้วเธอก็ยงัไมเ่ตม็ใจท่ีจะแยกตวัออกมาจากครอบครัว

และไมใ่ห้เกียรตพิอ่ของเธอ 

อะไรคือสิ่งท่ีคนๆ หนึง่ควรจะทําเม่ือตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีถกูทําทารุณกรรมเชน่นี?้   ขัน้ตอนตา่งๆ ใน

บทเรียนนีไ้มใ่ชส่ิ่งท่ีจะนํามาประยกุต์ใช้กบัความบาปในลกัษณะนี ้   เราไมจํ่าเป็นต้องอยูใ่นสถานการณ์

นัน้ เพ่ือจะ “ให้เวลาพระเจ้าท่ีจะเปล่ียนความคดิของพวกเขา”   

พระคมัภีร์พดูไว้ชดัเจนวา่ความบาปจําเป็นต้องได้รับการเปิดเผย  ไมใ่ชนํ่า้พระทยัของพระเจ้าท่ีจะ

อนญุาตให้บางคนทําทารุณกรรมทางเพศตอ่เราหรือทําร้ายร่างกายเรา   ขัน้ตอนแรกก็คือออกจาก

สถานการณ์ท่ีถกูทารุณกรรมทนัที   หลงัจากนัน้เราต้องปกปอ้งตนเองไมใ่ห้ใครทารุณกรรมเราอีกตอ่ไป   

นัน่คือเราต้องอยูก่บัคนท่ีไมเ่ป็นพิษเป็นภยักบัเราพวกเขาจะชว่ยปกปอ้งเราให้ปลอดภยัได้ 

 

บทสรุป 
บทเรียนทัง้หมดนีเ้ก่ียวข้องกบัปัญหาท่ียาก  หวงัวา่เราจะไมต้่องเผชิญกบัปัญหาในลกัษณะเหลา่นี ้

บอ่ยนกั   แตถ้่าปัญหาเหลา่นีเ้ข้ามาในเส้นทางชีวิตของเรา  เราต้องอธิษฐานและแสวงหาความชว่ยเหลือ

จากพระเจ้าเพ่ือเราจะตอบสนองในวิถีทางท่ีถวายเกียรติแดพ่ระองค์ 

ทัง้โยเซฟและดาเนียลเป็นแบบอย่างท่ีชดัเจนเร่ืองการไมเ่ช่ือฟังผู้ นําในแบบท่ีถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้า    

ชายทัง้สองมีความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัพระเจ้าและปรารถนาท่ีจะเป็นคนท่ีเช่ือฟัง   ความปรารถนาของพวก

เขาท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้าคือสิ่งท่ีขบัเคล่ือนพวกเขาสูก่ารเลือกท่ีจะไมเ่ช่ือฟังผู้ นําของตน   พวกเขาแสดงการไม่

เช่ือฟังไมใ่ชด้่วยทา่ทีท่ีเป็นกบฏ  เพราะในขณะท่ีพวกเขากําลงัไมเ่ช่ือฟังผู้ นํา  พวกเขาก็ได้เช่ือฟังพระเจ้า

อยา่งดีท่ีสดุ 

แม้ในเวลาท่ีเราเผชิญกบัสถานการณ์ท่ียากลําบากท่ีสดุ  หากเราได้อทิุศตวัท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้าโดยยินดี

จา่ยราคาทกุอยา่งแล้วพระเจ้าก็จะประทานฤทธ์ิอํานาจและสตปัิญญาให้แก่เราเพ่ือเราจะทําการตดัสินใจ

ได้อยา่งถกูต้อง  
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บทที่ 5 
ผลลัพธ์ของการเช่ือฟังและการไม่เช่ือฟังผู้นําของเรา 

เราไมจํ่าเป็นต้องมองไปไกลนกัเพ่ือจะเห็นผลลพัธ์ของการเช่ือฟังและการไมเ่ช่ือฟังผู้ นําของเรา   หลาย

ครัง้เราล้มเหลวในการคดิถึงผลลพัธ์ของการเช่ือฟังและการไมเ่ช่ือฟังในขณะท่ีเราเผชิญกบัการทดลองท่ีจะ

ไมเ่ช่ือฟังผู้ นํา   พระคมัภีร์ได้ให้ตวัอยา่งบคุคลเช่ือฟังหรือไมเ่ช่ือฟังผู้ มีสิทธิอํานาจไว้มากมาย 

ขณะท่ีเรามองดผูลลพัธ์ของการเช่ือฟังและการไมเ่ช่ือฟังผู้ นําของเรานัน้  สิ่งนีจ้ะมีอิทธิพลท่ีทรงพลงัใน

การจงูใจเราให้เช่ือฟังผู้ นํา   เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะมองดสูถานการณ์ท่ีเกิดขึน้แล้วพดูทนัทีว่า “น่ีเป็นเร่ืองท่ีง่ีเง่า  

เราจะไมทํ่าอยา่งนัน้แน ่ เรารู้วา่อะไรดีท่ีสดุสําหรับเรา” 

แตถ้่าเราจะหยดุคิดและมองดท่ีูผลของการเช่ือฟังและการไมเ่ช่ือฟังผู้ นํา  เราก็จะมองเห็นผลกระทบใน

ระยะยาวจากการตดัสินใจของเรา   อย่าปล่อยให้อารมณ์ในปัจจบุนัปล้นเอาการมองเห็นประโยชน์ในระยะ

ยาวจากการเช่ือฟังไป  รวมถึงผลลพัธ์ท่ีนําสูค่วามเสียหายจากการไมเ่ช่ือฟังนัน้ด้วย 

ก. ผลลัพธ์ของการเช่ือฟังผู้นําของเรา 

เม่ือเราเลือกท่ีจะเช่ือฟังผู้ นํา  บอ่ยครัง้เราจะเห็นประโยชน์ของการตดัสินใจท่ีฉลาดนี ้  บางทีเราอาจรู้

จากประสบการณ์วา่การเช่ือฟังผู้ นําไมไ่ด้ทําให้ปัญหาทัง้หมดของเราหายไป   ท่ีจริงบางครัง้การเช่ือฟังผู้ นํา

นัน้เป็นงานท่ีหนกัและสร้างปัญหามากย่ิงขึน้   พระคมัภีร์ไมไ่ด้สญัญาวา่ชีวิตจะมีแตร่อยยิม้และความสขุ

ไปเสียทัง้หมดเพียงเพราะวา่เราเช่ือฟังผู้ นํา 

การเช่ือฟังอาจเป็นสิ่งยากในชว่งเร่ิมต้น แตป่ระโยชน์ในระยะยาวนัน้จะดีขึน้เร่ือยๆ เม่ือเวลาผา่นไป 
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1. การเช่ือฟังของเราจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรากับ

คนอ่ืนอย่างไร? 

การเช่ือฟังจะสง่ผลกระทบตอ่ความสมัพนัธ์ของเรากบัผู้คนมากมาย  ไมเ่พียงตอ่ผู้ นําท่ีบอกเราวา่ต้อง

ทําอะไรเทา่นัน้  จงคิดถึงสถานการณ์ล่าสดุซึง่เราเช่ือฟังผู้ นําบางคน        ใช้ถามคําถามนีก้บัสถานการณ์

นัน้   “การเช่ือฟังผู้ นําคนนีส้ง่ผลกระทบตอ่ความสมัพนัธ์ของเรากบัคนเหล่านีอ้ยา่งไร?”  

1.  พระเจ้า 

2.  พอ่แมแ่ละครอบครัวของเรา 

3.  ลกูๆ ของเรา (ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต) 

4.  เพ่ือนๆ ของเรา 

5.  คนท่ีเราทํางานด้วย 

6.  คนอ่ืนท่ีอยูร่อบตวัเรา 

หนึง่ในบทเรียนชีวิตย่ิงใหญ่ท่ีเราสามารถเรียนรู้ก็คือ การเช่ือฟังเป็นหนทางแหง่ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคน

อ่ืน   การเช่ือฟังจะสร้างสะพานเช่ือมถึงผู้คนมากมาย  แตก่ารไมเ่ช่ือฟังจะทําลายความสมัพนัธ์ทัง้ปวงกบั

ผู้คน  การเช่ือฟังเป็นเส้นทางสูค่วามเป็นผู้ใหญ่ 

เม่ือพระเยซูทรงเป็นเด็กท่ีกําลงัเตบิโตขึน้ในบ้านของพอ่แม ่ พระคมัภีร์กลา่ววา่พระองค์ทรงจําเริญวยั

ในด้านสตปัิญญาและเป็นท่ีโปรดปรานตอ่พระเจ้าและตอ่คนทัง้ปวง  พระองค์ทรงดําเนินชีวิตด้วยการเช่ือ

ฟัง 

ลูกา 2:51-52 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

แล้วพระกุมารก็ลงไปกับเขาไปยังเมืองนาซาเร็ธ อยู่ใต้การปกครองของเขา [โย

เซฟและมารีย์] พระเยซูก็ได้จาํเริญขึน้ในด้านสตปัิญญา ในด้านร่างกาย และเป็น

ท่ีชอบจาํเพาะพระเจ้า และต่อหน้าคนทัง้ปวงด้วย 

2. พระเจ้าทรงมองการเช่ือฟังอย่างไร? 

พระคมัภีร์ชีใ้ห้เห็นชดัเจนว่าปัญหาหลายอยา่งสามารถหลีกเล่ียงได้หากเราเช่ือฟังพวกผู้ นํา   โครงการ

ท่ี 7 ในสมดุบนัทกึโครงการจะให้เราเขียนผลลพัธ์ของการเช่ือฟังผู้ นําของเรา 

มีพระคมัภีร์ท่ีพดูถึงผลลพัธ์บางอยา่งของการเช่ือฟัง 

1.  ปฐมกาล 24 

2.  1 พงศ์กษัตริย์ 17:8-23 
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3.  สภุาษิต 2:1-2 

4.  สภุาษิต 6:20-24 

5.  สภุาษิต 13:13 

6.  สภุาษิต 28:7 

7.  โรม 13:1-6 

8.  เอเฟซสั 6:1-3 

9.  เอเฟซสั 6:5-8 

10. ฮีบรู 5:8-9, ฮีบรู 13:17 

11. 1 เปโตร 2:13-17 

ยงัมีข้อพระคมัภีร์อีกมากมายท่ีสอนเร่ืองเดียวกนันี ้นัน่คือ พระเจ้าได้ทรงวางลําดบัความสําคญัของ

การเช่ือฟังผู้ นําไว้ในจดุท่ีสงู   พระคมัภีร์ยงัชีใ้ห้เห็นพระสญัญาของพระเจ้าท่ีจะอวยพรเราหากเราเช่ือฟัง

ผู้ นําของเรา 

3. การเช่ือฟังเปล่ียนชีวติของเราอย่างไรบ้าง? 

ขณะท่ีเราพฒันาทา่ทีท่ีเช่ือฟังตามท่ีเราได้กลา่วถึงในบทเรียนท่ี 1 นัน้   สิ่งเหลา่นีจ้ะชว่ยให้เราเช่ือฟัง

ผู้ นําของเราได้ง่ายขึน้   การกระทําท่ีเช่ือฟังจะนําสูก่ารเปล่ียนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต   การเช่ือฟังจะชว่ย

ให้เราพฒันาคณุสมบตัชีิวิตฝ่ายวิญญาณ    ให้เรามาดคูณุสมบตัิดงักลา่วสกัสองประการ นัน่คือ การ

ควบคมุตนเอง และความไว้วางใจ 

ก. การพัฒนาการควบคุมตนเอง 

ในบทเรียนท่ี 2 เราได้พดูถึงการพฒันาการเช่ือฟังในสามระดบั   เม่ือเราทําให้สามระดบันีก้ลายเป็น

สว่นหนึง่ในชีวิตประจําวนัของเราแล้วเราก็จะเร่ิมเติบโตขึน้ในการควบคมุตนเอง   เราเลือกท่ีจะทําสิ่งท่ี

ถกูต้องด้วยตนเองไมใ่ชเ่พียงเพ่ือจะหลีกเล่ียงการลงโทษท่ีเจ็บปวดแตเ่พราะเรารู้ว่านัน่เป็นสิ่งท่ีถกูต้อง   

เรารู้วา่การเช่ือฟังทําให้พระเจ้าพอพระทยั 

สามระดับของการเช่ือฟัง 

1.  จงเช่ือฟังเพราะวา่เราถกูบอกให้ทําสิ่งนัน้ 

2.  จงเช่ือฟังและค้นหาเหตผุลหลกัวา่ทําไมผู้ นําจงึบอกเราให้ทําสิ่งนัน้ 

3.  จงเช่ือฟังด้วยตวัเองเพราะวา่เป็นสิ่งถกูต้องท่ีจะทํา  
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การควบคมุตนเองเป็นสิ่งท่ีอยูภ่ายในขอบเขตท่ีเราและผู้ นําของเราได้กําหนดขึน้เพ่ือเรา    ย่ิงเรา

พฒันาการควบคมุตนเองได้มากเทา่ไหร่เราก็จะย่ิงต้านทานการทดลองให้ทําบาปได้ง่ายขึน้เทา่นัน้  

ข. การพัฒนาความไว้วางใจ 

การเช่ือฟังจะชว่ยเราในการพฒันาคณุลกัษณะชีวิตเร่ืองความไว้วางใจ   ขณะท่ีเราเรียนรู้ท่ีจะไว้วางใจ

พระเจ้าวา่พระองค์จะทรงใช้การเช่ือฟังผู้ นําของเราเพ่ือช่วยให้เราเรียนรู้การเป็นคนในแบบท่ีพระเจ้าทรง

ต้องการให้เราเป็น 

ความไว้วางใจจะชว่ยเราให้เราเตบิโตขึน้สูจ่ดุท่ีเราสามารถพดูได้วา่ “เราสามารถวางใจผู้ นําของเรา 

เพราะวา่เราวางใจพระเจ้า”   น่ีไมใ่ชก่ารเช่ือฟังท่ีมืดบอด  แตเ่ป็นความไว้วางใจท่ีได้ผา่นการพิจารณาแล้ว   

เรายงัต้องเข้าหาพระเจ้าเพ่ือจะรับความเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการตอบสนองตอ่ผู้ นําของเราด้วย    เม่ือพวกผู้ นํา

ทําสิ่งท่ีผิดพลาดเราจะยงัคงรักษาความสมัพนัธ์ไว้ได้อยา่งไร? 

แม้ในยามท่ีเราเผชิญกบัสถานการณ์ท่ียากลําบากตา่งๆ เพราะเหตท่ีุผู้ นําทําผิดพลาดหรือขาดตกบก 

พร่องในบางเร่ือง  เราก็ยงัมัน่ใจได้วา่พระเจ้าจะไมผ่ิดพลาดท่ีอนญุาตให้เราต้องเผชิญกบัสถานการณ์นี ้  

ขณะท่ีเราเช่ือฟังผู้ นําและเติบโตอย่างตอ่เน่ืองเราก็จะเรียนรู้ท่ีจะไว้วางใจผู้ นําในแบบท่ีพระเจ้าทรงต้องการ

ให้เราวางใจพวกเขา 

ข. ผลลัพธ์ของการไม่เช่ือฟังผู้นําของเรา 

เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะหาข้อแก้ตวัให้กบัการไมเ่ช่ือฟัง  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงหากเราเป็นคนนัน้ท่ีกําลงัไมเ่ช่ือ

ฟัง!   บางทีเราอาจคดิวา่เป็นกฏเกณฑ์ท่ีใช้ไมไ่ด้  หรือเราอาจเช่ือมัน่วา่ผู้ นําไมย่ตุธิรรม   เป็นไปได้วา่เรา

อาจคิดถึงข้อแก้ตวัท่ีดีอีกมากมายท่ีผู้คนจะมีให้การไมเ่ช่ือฟังนัน้   แตข้่อแก้ตวัทัง้หมดนีไ้มอ่าจเปล่ียน

ข้อเท็จจริงท่ีวา่ นัน่เป็นพฤติกรรมของการไมเ่ช่ือฟัง  เราได้พดูถึงโอกาสอนัน้อยนิดท่ีผู้ นําจะบอกให้เราทํา

บางสิ่งท่ีละเมิดตอ่พระบญัญัตขิองพระเจ้า 

โดยปกตแิล้วมีผลลพัธ์ท่ีชดัเจนสําหรับการไมเ่ช่ือฟังกฏหมายหรือกฏเกณฑ์ซึง่กําหนดขึน้โดยผู้ นําของ

เรา   บางครัง้ผลลพัธ์นัน้ก็เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ทนัทีทนัใด  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือเจ้าหน้าท่ีตํารวจกําลงัเฝา้ดคูน

ท่ีจะฝ่าไฟแดง 

เม่ือผลลพัธ์นัน้ไมไ่ด้เกิดขึน้ในทนัทีบางคนอาจหลอกตวัเองวา่พวกเขาสามารถหลีกเล่ียงโทษของ

พฤตกิรรมท่ีไมเ่ช่ือฟังได้  เพราะเขาไมไ่ด้เผชิญกบัผลลพัธ์ของการไมเ่ช่ือฟัง  
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พระเจ้าสามารถเปิดเผยการไมเ่ช่ือฟังนัน้ได้  พระองค์มิได้หลบัหหูลบัตาตอ่พฤติกรรมท่ีไมเ่ช่ือฟังของ

เรา   หากการลงโทษนัน้ไมไ่ด้เกิดขึน้เม่ือเขายงัมีชีวิตอยู ่  เขาก็จะต้องเผชิญกบัการพิพากษาลงโทษของ

พระเจ้าภายหลงัความตาย 

1. อะไรคือผลลัพธ์ของการไม่เช่ือฟัง? 

มีผลลพัธ์ท่ีแตกตา่งกนัอยูส่ี่ชนิด ซึง่บอ่ยครัง้จะเก่ียวพนักบัการกระทําท่ีไมเ่ช่ือฟัง   เราจําเป็นต้อง

พิจารณาอย่างเอาใจใสใ่นผลลพัธ์เหลา่นีที้ละอยา่ง เพ่ือเราจะสามารถเข้าใจวา่แตล่ะอยา่งนัน้เก่ียวข้องกบั

ความไมเ่ช่ือฟังอย่างไรบ้าง 

ก.  ผลลัพธ์ตามธรรมชาต ิ

พอ่แมบ่อกกบัลกูวา่ “อย่าแตะต้องเตาไฟ มนัร้อน”   ถ้าหากลกูไมเ่ช่ือฟังและไปสมัผสัเตาไฟนัน้ 

ผลลัพธ์ตามธรรมชาต ิจากการกระทําท่ีไมเ่ช่ือฟังนัน้ก็คือว่า เด็กอาจทําให้นิว้มือของตนไหม้พอง 

ผลลพัธ์ตามธรรมชาต ิคือ ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้โดยอตัโนมตัจิากการกระทําบางอย่าง   ผลลพัธ์เหลา่นีไ้มไ่ด้

เป็นสิ่งเดียวกบัการตีสอนหรือการลงโทษ   เม่ือเราไมเ่ช่ือฟังผู้ นํายอ่มมีผลลพัธ์เกิดขึน้เสมอ   เราอาจไมถ่กู

จบัในทกุครัง้ท่ีเราไมเ่ช่ือฟังผู้ นําของเราแตจ่ะมีผลกระทบบางอย่างหลงเหลืออยูจ่ากการไมเ่ช่ือฟังเสมอ 

ผลลพัธ์ท่ีรุนแรงอยา่งหนึง่ของการไมเ่ช่ือฟังก็คือ เราจะเร่ิมพฒันาทา่ทีท่ีก่อให้เกิดการไมเ่ช่ือฟังผู้ นํา    

ทา่ทีท่ีไมเ่ช่ือฟังเหลา่นีจ้ะทําให้ย่ิงยากท่ีเราจะเช่ือฟังผู้ นําเม่ือเกิดสิ่งใดในอนาคตด้วย (ดกูาลาเทีย 6:7-10) 

ข. การตีสอน  

เม่ือเราไมเ่ช่ือฟังผู้ นําหลายครัง้พวกเขาอาจจะตีสอนเรา   การตีสอน มีแนวคิดเดียวกบัการแก้ไข

ปัญหาด้วย   เปา้หมายของการตีสอนก็เพ่ือชว่ยเราให้ดําเนินชีวิตท่ีถกูต้อง หรือเลือกท่ีจะเช่ือฟังในคราว

หน้าเม่ือเราเผชิญกบัสถานการณ์อย่างเดียวกนันี ้  ฮีบรู 12:7-11 ได้ให้เหตผุลวา่ทําไมผู้ นําจงึตีสอนเรา  

ฮีบรู 12:7-11 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

เราทัง้หลายจงรับและทนเอาเถอะเพราะเป็นการตีสอน  พระเจ้าทรงปฏิบัตต่ิอเรา

ในฐานะท่ีเราเป็นบุตรของพระองค์  ด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าท่ีบิดาไม่ได้ตีสอนเขา

บ้าง  แต่ถ้าเราทัง้หลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอ่ืนๆ เราก็ไม่ได้เป็นบุตรแต่

เป็นลูกท่ีไม่มีพ่อ  อีกประการหน่ึง เราทัง้หลายมีบิดาเป็นมนุษย์ท่ีได้ตีสอนเรา

และเราก็นับถือบิดานัน้  ยิ่งกว่านัน้อีก เราควรจะอยู่ใต้บังคับของพระบิดาแห่ง



การเช่ือฟังมนษุย์   43 

วิญญาณจิตและมีชีวิตจาํเริญมิใช่หรือ  เพราะบิดาท่ีเป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงช่ัว

เวลาเล็กน้อยตามความเหน็ดีเหน็ชอบของเขาเท่านัน้ แต่พระองค์ได้ทรงตสีอน

เราเพ่ือประโยชน์ของเรา เพ่ือให้เราได้เข้าส่วนในวิสุทธิภาพของพระองค์ เม่ือมี

การตีสอนนัน้ดูไม่เป็นท่ีช่ืนใจเลย เป็นเร่ืองเศร้าใจ แต่ต่อมาภายหลังก็จะ

ก่อให้เกิดความสุขสาํราญแก่บรรดาคนท่ีต้องทนอยู่นัน้ คือความชอบธรรม

นัน้เอง  

พระคมัภีร์บางฉบบัได้ใช้คําว่า “ลงโทษ”  แทนคําว่าตีสอน  ในหลายกรณี คําวา่การลงโทษถกูใช้ใน

ความหมายท่ีกว้างมากเพ่ือรวมเอาทกุรูปแบบของการตีสอนหรือการแก้ไขไว้ด้วยกนั 

การตีสอนนําเอาองค์ประกอบของความหวงัมาด้วย   การตีสอนมาพร้อมกบัความหวงัท่ีจะนําสูก่าร

เปล่ียนแปลงด้านบวกในชีวิตของคนท่ีไมเ่ช่ือฟังนัน้  ไมว่า่จะมีการตีสอนในรูปแบบใดก็ตามมา  การกระทํา

นัน้ควรจะมีผลกระทบท่ีชดัเจนในการนําคนๆ นัน้ไปสูค่วามเข้าใจวา่อะไรคือวิถีทางท่ีถกูต้องท่ีควรเดนิไป 

ย่ิงเราเรียนรู้บทเรียนของการตีสอนได้รวดเร็วมากเทา่ไร ชีวิตของเราก็จะย่ิงง่ายมากขึน้เทา่นัน้   การไม่

เช่ือฟังจะนําเราสูเ่ส้นทางแห่งการทําลาย   การตีสอนสามารถนําเราให้กลบัสูเ่ส้นทางท่ีถกูต้อง  

ค. การลงโทษ 

การลงโทษมีความหมายวา่ ประสบการณ์ท่ีเจ็บปวดบางอยา่งเพ่ือเป็นการลงโทษสําหรับการกระทําท่ี

ไมเ่ช่ือฟัง   การลงโทษจะนําเอาแนวคิดท่ีวา่เม่ือเราไมเ่ช่ือฟังผู้ นําเราควรรับการทนทกุข์สําหรับการกระทํา

ทัง้หลายนัน้ 

การลงโทษไมไ่ด้รวมถึงเปา้หมายในการช่วยแก้ไขปัญหาเสมอไป   เพราะมุง่เน้นท่ีการจา่ยคา่ตอบแทน

สําหรับความผิดนัน้ท่ีเราได้ทําไป   หนึง่ในเปา้หมายของการลงโทษก็คือการทําให้เรารู้สกึเจ็บปวดอยา่งมาก

เสียจนเราหยดุพฤตกิรรมแห่งการไมเ่ช่ือฟังนัน้ 

การลงโทษไมจํ่าเป็นต้องรวมถึงการสอนท่ีวา่จะเป็นคนท่ีเช่ือฟังได้อยา่งไร  เพราะนัน่เป็นเปา้หมาย

พืน้ฐานของการตีสอน  แตก่ารลงโทษอยูบ่นหลกัการชีวิตท่ีวา่ “ความเจ็บปวดจะจงูใจให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง”   

ในสงัคมของเรา  เราอาจถกูเรียกร้องให้จ่ายคา่ปรับหากเราละเมิดกฏหมายบางอยา่ง ตวัอยา่งเชน่  

การละเมิดกฏจราจร  การกระทําอ่ืนๆ ของการไมเ่ช่ือฟังอาจก่อให้เกิดความร้ายแรงท่ีมากกวา่การลงโทษซึง่

รวมถึงการต้องโทษในเรือนจํา   
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ง. การแก้แค้น 

การแก้แค้นเน้นท่ีการตอบแทนแก่คนท่ีได้กระทําผิด  หากจิมไลตี่น้องชายตวัน้อยของเรา  เราก็คงจะไล่

ตีจิมเป็นการตอบแทน  หรือไมก็่ให้เพ่ือนของเราทําการแก้แค้นแทนเรา   การแก้แค้นเป็นการฉวยเอาความ

รับผดิชอบของการลงโทษบคุคลผู้ซึง่ได้กระทําความผิดนัน้มาไว้ในมือของตนเอง   

การแก้แค้นจะไมย่อมรับรู้ถึงสิทธิอํานาจ  ความสมัพนัธ์ และความรับผิดชอบ ซึง่ผู้ นําต้องทําการตีสอน

แก่บคุคลซึง่ไมเ่ช่ือฟังนัน้   โรม 12:17-21 อธิบายถึงสิ่งท่ีคริสเตียนควรทําเก่ียวกบัการแก้แค้น   พระเจ้าตรัส

วา่ “จงมอบการแก้แค้นไว้แก่เรา” 

โรม 12:17-21 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

อย่าทาํช่ัวตอบแทนช่ัวแก่ผู้หน่ึงผู้ใดเลย แต่จงมุ่งกระทาํส่ิงท่ีใครๆ ก็เหน็ว่าดี  ถ้า

เป็นได้คือเท่าท่ีเร่ืองขึน้อยู่กับเรา จงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน  ดูก่อน เราผู้เป็นท่ี

รักของข้าพเจ้า  อย่าทาํการแก้แค้น  แต่จงมอบการนัน้ไว้  แล้วแต่พระเจ้าจะทรง

ลงพระอาชญา  เพราะมีคําเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “การ

แก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง”  อย่าแก้แค้นเลย ถ้าศัตรูของเราหวิจง

ให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขากระหายนํา้ก็จงให้นํา้เขาดื่ม เพราะว่าการทาํ

อย่างนัน้เป็นการสุมถ่านท่ีลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขา  อย่าให้ความช่ัวชนะเราได้ 

แต่จงชนะความช่ัวด้วยความดี  

เม่ือเราทําการแก้แค้นคนท่ีทําความผิดบางอยา่ง  เราก็ได้ขดัขวางสิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการท่ีจะทําใน

สถานการณ์นี ้  เราจําเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะวางสถานการณ์ท่ีเจ็บปวดเหลา่นีไ้ว้ในพระหตัถ์ของพระเจ้าและ

บอกพระองค์วา่ “พระเจ้า ข้าพระองค์ขอสละสิทธิของข้าพระองค์ในการแก้แค้นคนๆ นี”้  

2. การไม่เช่ือฟังส่งผลต่อความสัมพนัธ์ของเรากับคนอ่ืนอย่างไร

บ้าง? 

การไมเ่ช่ือฟังสง่ผลตอ่ความสมัพนัธ์ของเรากบัผู้คนมากมาย ไมเ่พียงตอ่ผู้ นําท่ีบอกให้เราทําสิ่งนัน้

เทา่นัน้   หลายครัง้เราไมไ่ด้คิดวา่การไมเ่ช่ือฟังของเรานัน้จะสง่ผลตอ่คนอ่ืนอยา่งไร   จงคดิถึงสถานการณ์

ลา่สดุท่ีเราไมเ่ช่ือฟังหนึง่ในบรรดาผู้ นําของเรา   แล้วถามตวัเองด้วยคําถามนี ้ “พฤตกิรรมท่ีไมเ่ช่ือฟังของ

เราสง่ผลตอ่ความสมัพนัธ์ของเรากบัคนเหลา่นีอ้ยา่งไรบ้าง?” 

1.  พระเจ้า 

2.  พอ่แมแ่ละครอบครัวของเรา 
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3.  ลกูๆ ของเรา (ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต) 

4.  เพ่ือนๆ ของเรา 

5.  คนท่ีเราทํางานด้วย 

6.  คนท่ีอยูร่อบตวัเรา 

เม่ือเราเช่ือว่าเราสามารถไมเ่ช่ือฟังผู้ นําได้   เราก็ได้กําหนดวิธีการตอบสนองแบบตายตวั   การไมเ่ช่ือ

ฟังบอ่ยครัง้เป็นการกระตุ้นให้เกิดความขดัแย้ง  ดงัท่ีการไมเ่ช่ือฟังนําความขดัแย้งมาสูค่วามสมัพนัธ์ของเรา  

บอ่ยครัง้นําไปสู่ความแตกแยกในความสมัพนัธ์นัน้ด้วย  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงหากเราปฏิเสธท่ีจะรับวา่การไม่

เช่ือฟังของเราเป็นสิ่งท่ีผิด 

3. พระเจ้าทรงมองเร่ืองการไม่เช่ือฟังอย่างไร? 

พระคมัภีร์ให้ตวัอยา่งท่ีแสดงให้เห็นสิ่งท่ีเกิดขึน้เม่ือคนไมเ่ช่ือฟังคนท่ีมีสิทธิอํานาจ   โครงการท่ี 8 ใน

คูมื่อการเรียนการสอนจะให้เราเขียนผลลพัธ์ของการไมเ่ช่ือฟังผู้ นําของเรา   ในท่ีนีมี้พระคมัภีร์บางสว่นซึง่

จะบอกผลลพัธ์ของการไมเ่ช่ือฟัง 

1.  ปฐมกาลบทท่ี 39  

2.  1 ซามเูอล 13 และ 14  

3.  สภุาษิต 13:13 

4.  สภุาษิต 5:12-14 

5.  สภุาษิต 15:9-10 

6.  กิจการฯ 5:17-41 

7.  โรม 13:1-6 

8.  2 โครินธ์ 10:6 

9.  1 เปโตร 2:13-17 

มีพระคมัภีร์ข้อใดอีกท่ีแสดงให้เห็นภาพของการไมเ่ช่ือฟัง?   จงเขียนข้อพระคมัภีร์เหลา่นัน้ไว้ข้างๆ ข้อ

พระคมัภีร์ท่ีได้ให้ไว้ด้านบน 

พระเจ้าทรงทําให้เป็นท่ีประจกัษ์แล้วว่าเม่ือเราไมเ่ช่ือฟังผู้ นํา เราก็ไมเ่ช่ือฟังพระองค์จริงๆ   และเราได้ดู

กรณียกเว้นซึง่มีอยูน้่อยมากในบทเรียนท่ี 4 แล้วเชน่กนั 
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การไมเ่ช่ือฟังจะก่อให้เกิดความมืดบอดในฝ่ายจิตวิญญาณ   การกระทําท่ีไมเ่ช่ือฟังของเรานัน้บอ่ยครัง้

ถกูหอ่หุ้มด้วยรูปแบบความคิดท่ีวา่ “เรารู้ว่าอะไรดีท่ีสดุสําหรับเรา  ไมมี่ใครบงัคบัให้เราทําสิ่งท่ีโง่เขลานี ้

ได้!” 

เม่ือเราไมเ่ช่ือฟังผู้ นําของเรา  เรากําลงัหนัหลงัให้พระเจ้า   เราได้มุง่ไปสูเ่ส้นทางของภาพลวงตาและ

ความมืดบอด   หากเราไมห่ยดุการไมเ่ช่ือฟังสิ่งนีจ้ะนําเราไปสูค่วามพินาศ   เราต้องตรวจสอบตามความ

เป็นจริงและถามตนเองวา่ “เรากําลงัปล่อยให้ทา่ทีท่ีดือ้ดงึในชีวิตปิดกัน้เราจากการเห็นสิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีพระเจ้า

ทรงมีสําหรับเราหรือไม?่” 

4. ความจาํเป็นของการตีสอนและการลงโทษในปัจจุบัน 

การอ่านเร่ืองการเช่ือฟังในหนงัสือเลม่นีจ้ะไมส่ามารถเปล่ียนชีวิตของเราโดยอตัโนมตั ิ  เราได้ดวิูธีการท่ี

เราสามารถเช่ือฟังผู้ นําของเรา   เราได้อภิปรายถึงประโยชน์ของการเช่ือฟังและผลลพัธ์ด้านลบของการไม่

เช่ือฟังผู้ นําของเรา 

แตป่ระเดน็เร่ืองการเช่ือฟังไมไ่ด้เป็นเพียงแคท่ฤษฎีเทา่นัน้   เราทกุคนล้วนเผชิญกบัสถานการณ์เหล่านี ้ 

เกือบทกุวนัเราต้องเผชิญกบัการตดัสินใจท่ีวา่ “เราจะเช่ือฟังหรือไมเ่ช่ือฟัง?”   น่ีไมใ่ชแ่คบ่ทเรียนหนึง่ท่ีเรา

ต้องรอคอยสกัหกเดือนหรือหนึง่ปีก่อนท่ีเราจะสามารถประยกุต์ใช้บทเรียนนีไ้ด้   โอกาสของการประยกุต์ใช้

สิ่งนีใ้นชีวิตของเรานัน้ดเูหมือนวา่กําลงัจะมาในอีกไมก่ี่ชัว่โมงข้างหน้า หากเร็วกวา่นัน้  เราควรทําอยา่งไร? 

พวกเราสว่นใหญ่ยงัคงดิน้รนตอ่สู้กบัการเช่ือฟัง   การกระทําท่ีไมเ่ช่ือฟังนํามาซึง่การตีสอน   พระเจ้า

ทรงวางผู้ นําไว้ในชีวิตของเราและหนึง่ในความรับผิดชอบของพวกเขาก็คือตีสอนเราเม่ือเราล้มเหลวในการ

เช่ือฟัง    ผู้ นําบางคนอาจปฏิเสธความรับผิดชอบท่ีพระเจ้าประทานแก่พวกเขาและไมตี่สอนเรา  ขณะท่ี

ผู้ นําบางคนอาจไปอีกทางและลงโทษเราโดยวิธีการท่ีไมเ่ป็นท่ีพอพระทยัของพระเจ้า  

ดงันัน้ เม่ือเราถกูตีสอนหรือถกูลงโทษ พระเจ้าทรงกําลงัให้โอกาสเราในการเปล่ียนแปลง นัน่คือการ

เตบิโตขึน้   การตดัสินใจเป็นของเรา  เราจะตอบสนองอย่างไร? 

ฮีบรู 12:11 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

เม่ือมีการตีสอนนัน้ดูไม่เป็นท่ีช่ืนใจเลย เป็นเร่ืองเศร้าใจ แต่ต่อมาภายหลังก็จะ

ก่อให้เกิดความสุขสาํราญแก่บรรดาคนท่ีต้องทนอยู่นัน้ คือความชอบธรรม

นัน้เอง  
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การตีสอนวิธีใดเป็นประโยชน์กบัเรามากท่ีสดุ?   น่ีเป็นคําถามท่ียากสําหรับผู้ นําส่วนใหญ่ท่ีจะตอบ   

พวกเขาจะสามารถตีสอนเราด้วยวิธีใดจงึจะชว่ยให้เราตดัสินใจเปล่ียนแปลงในทางบวกแบบท่ีพระเจ้าทรง

ต้องการให้เราทํา? 

หากเราเป็นผู้ ท่ีอยูใ่นสถานะของการเป็นผู้ นําและจําเป็นต้องตีสอนคนอ่ืน เชน่ ลกูของเรา เพ่ือน

ร่วมงานในโครงการของเรา หรือในกรณีอ่ืนแล้วละ่ก็  เราก็มีความรับผิดชอบเพิ่มขึน้  เราจะตีสอนคนเหล่านี ้

ในวิถีทางท่ีจะถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้าอย่างไร? 

มีประเดน็หนึง่ท่ีชดัเจน นัน่คือการตีสอนนัน้ดเูหมือนจะเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตเราในอีกหลายปีข้างหน้า 

เพราะวา่พวกเราทกุคนล้วนเผชิญกบัโอกาสใหมข่องการไมเ่ช่ือฟัง   นา่เศร้าท่ีจะพดูวา่พวกเราสว่นใหญ่ตก

หลน่ไปจากมาตรฐานของพระเจ้าในเร่ืองการเช่ือฟัง และเราจําเป็นต้องได้รับการตีสอน 

บทสรุป 

เป็นไปได้ว่าการเช่ือฟังผู้ นําของเราอาจเป็นหนึง่ในบทเรียนท่ียากท่ีสดุท่ีจะเรียนรู้ในชีวิต   อย่างไรก็ตาม 

ย่ิงเราทําให้การเช่ือฟังเป็นสิ่งท่ีคงเส้นคงวาในชีวิตของเราได้เร็วมากเทา่ไหร่  เราก็จะได้รับประโยชน์ท่ีมา

พร้อมกบัการเช่ือฟังได้เร็วขึน้เทา่นัน้ 

การเช่ือฟังเป็นสว่นสําคญัของการเจริญเติบโต  นัน่คือการกลายเป็นคนท่ีเป็นผู้ใหญ่ท่ีพระเจ้าทรง

ต้องการให้เราเป็น   เรายงัคงต้องตอ่สู้กนัอีกเร่ือยไปและบางทีอาจยงัคงตอ่สู้อย่างดเุดือดในปัจจบุนั    

การเลือกท่ีจะเช่ือฟังหรือไมเ่ช่ือฟังนัน้อาจเป็นการตอ่สู้ในชีวิตประจําวนัของเรา 

ขณะท่ีเรากําลงัใสก่ารเช่ือฟังสามระดบันีเ้ข้าไปในชีวิตของเรา  เราแนใ่จได้วา่สิ่งนีจ้ะนําเราสูเ่ส้นทาง

แหง่สนัตสิขุอนัใหญ่   การทําเชน่นีย้งัเป็นหนทางท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคนอ่ืนด้วย   อยา่ก่อร่างลง

บนสิ่งท่ีน้อยกว่าสิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีพระเจ้าทรงมีไว้สําหรับเรา
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