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ความคิดเบ้ืองตน 
 เราจําเปนตองกลาวถึงความคิดเบื้องตนบางอยาง ซึ่งเรานํามาใชในทุกสวนของการอบรม  
เพ่ือสรางความเขาใจพื้นฐานกอนจะนําไปสูความเขาใจที่ลึกซึ้งอยางคอยเปนคอยไปตลอดการอบรม   
และจะกลาวถึงความคิดรวมถึงความสัมพันธระหวางความคิดเหลานี้  ตามลําดับคือ 

1. กฎธรรมชาติและหลักศีลธรรมตามกฎธรรมชาติ ( Natural Law and Natural Law 
Principles )  

2.  คุณคา  ( Values )   
3. นิสัย  ( Habits )   
4. กรอบความคิด  ( Paradigms )   
5. ผูรับใชและความเปนผูรับใช  ( Steward and Stewardship ) 

มีคาํพูดทํานองวา 
 ความคิดจะสงผลใหเกิดการปฏิบัต ิ
 การปฏิบัติเปนนิจจะกอเกิดเปนนิสัย 
 นิสัยก็จะกลายเปนคุณลักษณะ 
 และในที่สุดคุณลักษณะจะสงผลเปนวิถีชีวิต 
 ความม่ันใจซึ่งแฝงไวในคําพูดนี้ก็คือ เราสามารถเปนดังที่เราตองการจะเปนไดดวยการ-
กระทําของเรา  หรืออาจกลาวไดวาเราเปนผูกําหนดโชคชะตาและอนาคตของเราเอง   แตส่ิงที่สําคัญ
คือเราตองรูวาส่ิงใดเกี่ยวของกับการสรางนิสัยซึ่งจะนําไปสูสันติสุขหรือความทุกขตรม  อาจจะกลาว
ในอีกลักษณะหนึ่งไดวา  ส่ิงที่เปนไปตามมาตรฐานแหงความเปนมนุษยที่แทตามพระประสงคของ
พระเปนเจาผูทรงสรางเราข้ึนมานั้นเองจะนําเราไปสูสันติสุขจริง 
 และความม่ันใจที่นอกเหนือจากที่กลาวอีกประการหนึ่งซึ่งจะไดจากการอบรมนี้ก็คือ  บุคคล
ที่เปนมนุษยแทจริงเทานั้นจึงจะเปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  และประสบความสําเร็จในระยะยาว  
นักบุญอีเรเนอุส ( ค.ศ.130-202 ) กลาววา “มนุษยที่มีชีวิตชีวาเปนส่ิงงดงามที่ยิ่งใหญของพระเจา” 
กฎธรรมชาติและหลักศีลธรรมตามกฎธรรมชาต ิ 
 ที่ประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่  2  สอนวา  ในสวนลึกของมโนธรรม  มนุษยคนพบบัญญัติ
ประการหนึ่งที่เขามิไดเปนผูตั้งข้ึนใหตัวเองถือ   แตเขาจําเปนตองถือ  กฎบัญญัตินี้คอยเรงเราให
มนุษยรักและประกอบความดีกบัหนีความชั่ว  และมักดังข้ึนในใจอยางเหมาะเจาะวา  “จงทําส่ิงนี้  
อยาทําส่ิงนั้น”  และนั่นคือ กฎเกณฑที่พระเจาทรงจารึกไวในใจของมนุษยเปนศักด์ิศรีที่มนุษยจะตอง
ถือ  และมนุษยก็จะถูกพิพากษาตามกฎนั้น  ( พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ขอ 16  เทียบ 
คําประกาศเร่ืองเสรีภาพทางศาสนา ขอ  3 )    สภาสังคายนายังเสริมอีกวา  ขอไขแสดงที่คริสตชนรูจะชวย
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สงเสริมใหบุคคลเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันไดมากที่สุด  ในขณะเดียวกันจะชวยใหเราเขาใจบัญญัติของ
การดําเนินชีวิตในสังคม ซึ่งพระเจาไดทรงจารึกลงในธรรมชาติฝายจิต และศีลธรรมของมนุษยได
ลึกซึ้งยิ่งข้ึน  ๆนั่นคือ มนุษยควรรูวา  ทุกคนมีวิญญาณที่รูจักคิด  สรางมาตามพระฉายาของพระเปน
เจา  มีธรรม-ชาติและตนกําเนิดเดียวกัน   มนษุยทุกคนไดรับการไถโดยพระคริสตเจา  มีกระแสเรียก
อยางเดียวกัน และมีชะตากรรมที่พระเปนเจาทรงกําหนดอยางเดียวกัน  ฉะนั้นเราตองรับรูยิ่งหนักข้ึน
ทุกวัน วามนุษยมีความเทาเสมอกันในข้ันมูลฐาน (พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ขอ 
23 , 29 , คําประกาศเร่ืองเสรีภาพในการถือศาสนา  )   
 อีกทั้งเนนย้ําใหมนุษยทุกคนระลึกวา  สิทธิโดยธรรมชาติของบุคคลกับหลักเกณฑทั่วไปของ
สิทธินั้นยังมีผลใชบังคับอยูเสมอ  มโนธรรมของมนุษยเองก็ประกาศรับรองหลักเกณฑเหลานั้นอยาง
ม่ันคงหนักแนนยิ่งข้ึนทุกที  ( พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ขอ  79 )   
 และนักเทววิทยาทางดานศีลธรรมของคาทอลิกไดแบงหลักศีลธรรมตามกฎธรรมชาติไวเปน  
2  ระดับ   ซึ่งระดับที่หนึ่งมีความชัดเจนและพิสูจนไดในตัวเอง   สวนระดับที่สองนั้นก็เปนเหตุผลจาก
ระดับที่หนึ่ง ดังนี ้
 ระดับที่  1  หลักศีลธรรมซึ่งเปนสากลที่สุด 
            จงทําดีและละเวนความชั่ว 
 ระดับที่  2  หลักศีลธรรมข้ันตนประการอ่ืนๆ  คือ 

1. จงรักษาและสงเสริมชีวิตฝายกาย   
2. จงรักษาและสงเสริมความสัมพันธทางสังคม  
3. ปฏิบัติตนในหนาที่ตามสถานภาพตางๆ ของชีวิต  ( โดยเฉพาะหนาที่ของบิดา

มารดา )    
4. เคารพสิทธิอํานาจตามกฎหมาย  ( โดยเฉพาะบิดามารดา )   
5. อยากระทําส่ิงที่ทานไมปรารถนาใหผูอ่ืนปฏิบัตติอทาน  ( บัญญัติเอก )   
6. จงใหส่ิงที่เปนของเขา    
7. จงทําตามสัญญา 
และหลักการระดับที่ 2  นี้เปนเพียงความรูหรือการยอมรับซึ่งอาจจะเปนวัตถุประสงค 
และการปฎิบัติของแตละบุคคลเทานั้น 

คุณคา 
 คุณคา  ( values )  หมายถึง ส่ิงของ  บุคคล  ความคิด  และหลักการตางๆ  ซึ่งแตละคนให
ความสําคัญมาก  เปนตัวกระตุนใหแตละคนเลือกและตัดสินใจ พูดและกระทําในลักษณะของตนเอง   
เราจะเห็นวาการทํางานและความมีอยูของคุณคาตางๆ  ในบุคคลใดนั้นข้ึนอยูกับบุคคล  สวนกฎ
บัญญัติที่กลาวขางตนไมข้ึนอยูกับความรูหรือการยอมรับของบุคคล 
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นิสัยและคุณธรรม 
 นิสัย  ( habit )  มีความหมายตามพจนานุกรมวา  ความถนัด ( aptitude ) หรือความโนม
เอียง ( inclination ) สําหรับการกระทําบางอยางซึ่งไดมาดวยการทําซ้ําๆ  และเปนการกระทําซึ่งมี
ความคลองแคลวมากข้ึน  หรือมีความตานทานลดลง  อาจกลาวไดชัดเจนวา  นิสัยเปนรูปแบบหนึ่ง
ของความประพฤติที่ไดรับมา 
 ในทํานองเดียวกัน  เราอาจกลาววา  คุณธรรม ( virtues ) หมายถึง รูปแบบหนึ่งของพฤติ-
กรรมที่ไดถูกปรับใหเขากับหลักศีลธรรมตามกฎธรรมชาติ  ซึ่งจะกลายเปนคุณคาของบุคคลประการ
หนึ่ง   อริสโตเติล  ไดนิยามคุณธรรมวา  เปนนิสัยที่แสดงนัยของการเลือกประพฤติที่ยอดเยี่ยม       
ซึ่งความยอดเยี่ยมนี้ก็เปนความสมดุลระหวางความมากเกินไปและความนอยเกินไปนั่นเอง  
 คําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก มีคํานิยามของคําวา  คุณธรรม ดังนี้  
 คุณธรรม เปนความพรอมที่เปนกิจนิสัยและม่ันคงที่จะทําส่ิงดีงาม   และไมเพียงแตจะชวย
ใหบุคคลกระทําส่ิงดีงามเทานั้น  แตยังชวยใหเขาสามารถใหส่ิงที่ดีที่สุดของตนดวย   บุคคลที่มี
คุณธรรมนั้นมุงสูส่ิงดีงาม  ดวยพละกําลังทั้งมวลทางประสาทสัมผัสและอํานาจฝายจิตของตน  เขา
แสวงหาส่ิงที่ดีและเลือกกระทําส่ิงดีนั้นใหเปนรูปธรรม  ( ขอ 1803 , เทียบ ฟป 4:8 ) 
 เทววิทยาทางดานศีลธรรมและหลักคําสอนกลาวไววา คุณธรรมทั้งหลายจะพัฒนาไดก็ดวย
ความพยายามของเรา คุณธรรมทางศีลธรรมไดมาโดยความพยายามของมนุษย  เปนผลพวงและ
เชื้อของการกระทําที่ดีทางศีลธรรม  มีความพรอมตามศักยภาพทั้งมวลของความเปนมนษุย  ที่จะ
เขารวมสวนชีวิตกับความรักของพระองค  ( ขอ 1804 ) 
 คุณธรรมเปนนิสัยที่มาจากการฝกฝน   และเนื้อแทของคุณธรรมก็ไมไดประกอบอยูอยาง
ตรงไปตรงมาในรูปแบบพฤติกรรมที่ดี  แตประกอบอยูในความรักคุณคาที่แทจริง   เชน  ความ
ประพฤติของมนุษยและชีวิตมนุษยที่สอดคลองกับหลักศีลธรรมตามกฎธรรมชาติ   แตอยางไรก็ตาม
การมีใจโนมเอียงมาสูคุณคาทางศีลธรรมและรักคุณคาแบบนี้ก็ยังไมเพียงพอ  มนุษยตองควบคุม
จิตใจและความตองการของรางกายตน  เพ่ือความพรอมที่จะทําส่ิงที่ดีๆ ตามที่เขานับถือและรัก1 
 ภาพตอไปนี้แสดงถึงแนวทางการรวมกันระหวางคุณคาและหลักการ   เพ่ือใหเห็นขอบเขต
การรวมกันของคุณคาและหลักการที่ทําใหคุณเปนมนุษยที่แทจริง  ซึ่งมีความสมบูรณพรอมทาง
คุณลักษณะ 
 
                                                                                    หลักการ 
                                            คุณคา 
 
                                                        
1 Karl H. Peschke, Christian Ethics: Moral Theology in the Light of Vatican II, vol. 1 ,pp.338-347 
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กรอบความคิด  
 กรอบความคิด ในภาษาอังกฤษใชคํา  paradigms  มีรากศัพทมาจากภาษากรีก   เปนศัพท
ที่ใชทางวิทยาศาสตร  กอนที่จะนํามาใชอยางแพรหลายในทุกวันนี้  มีความหมายถึงแบบจําลอง  
ทฤษฎีการรับรู  ขอสันนิษฐาน  หรือกรอบที่ใชอางอิง  ในความหมายทั่วๆ ไป  หมายถึงแนวทางที่ใช 
“มอง” โลกภายนอก   ไมใชในแงของการมองเห็นภาพ    แตเปนในแงของการรับรู   ความเขาใจ  
และการแปลความหมายของส่ิงตางๆ  ที่เกิดข้ึน2   
 ในความเปนจริงกรอบความคิดเหลานี้อาจจะเปนตัวแทน ( รูปแบบ, แบบจําลอง )  ที่ถูกตอง
ของการเปนอยู  หรือการทํางานของส่ิงตางๆ (สอดคลองกับหลักศีลธรรมตามธรรมชาติของเราและ
จุดหมายของการมีชีวิตอยูของมนุษย )   ในอีกดานหนึ่งกรอบความคิดนั้นๆ  อาจจะเปนตัวแทนที่ไม
ถูกตองหรือไมสมบูรณของการเปนอยูหรือการทํางานของส่ิงตางๆ ก็ได 
 เพ่ือใหเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของกรอบความคิด และตระหนักถึงความสําคัญของกรอบ-
ความคิดในฃีวิตของเรา   เราจําเปนตองเขาใจวา  เหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึนจริงนั้นบริสุทธ์ิเปนขอมูล
ดิบซึ่งไมมีความหมายใดๆ    ส่ิงเหลานั้นจะมีความหมายก็ตอเม่ือเราตีความ  เราเชื่อมโยงขอมูลนั้น
กับขอเท็จจริงอ่ืนๆ  และประสบการณอันกอน    เราตีความโดยนํามาสัมพันธกับประสบการณใน
อดีต  กับความกลัว  และความตองการ   แลวจึงตัดสินตามความสัมพันธเหลานั้น    อาจกลาวในอีก
ลักษณะหนึ่งไดวา กระบวนการการทําความเขาใจมาจากการประมวลชีวิตในอดีตของเรา เชนความ-
สัมพันธ   ประสบการณ   รูปแบบพฤติกรรมที่เรียนรูมา   จากที่กลาวมาเราสามารถสรุปใจความ-
สําคัญไดดังนี้    (1 ) ความรูของเรามักมาจากส่ิงที่อยูในจิตใจของเรา    ( 2 ) กรอบความคิดของเรา
ซึ่งก็คือขอสมมุติซึ่งเราเรียนรูผานทางชีวประวัติของเรา  จะเปนตัวกําหนดคุณคาและปนแตงพฤติ-
กรรมและทัศนคติของเรา 
 พฤติกรรมหลายๆ  พฤติกรรมของเราจะประกอบเปนคุณลักษณะและบุคลิกภาพของเรา   
ดังนั้น ถาเราไมชอบผลที่จะเกิดข้ึนอยางอัตโนมัติจากบุคคลที่เราเปนอยูในปจจุบัน   เราก็สามารถ
เปล่ียนแปลงได   เพราะเรามีเสรีภาพ   แมวาการเปล่ียนแปลงนั้นอาจจะเปนไปไดยาก   และทําให
คงอยูไดยากก็ตาม  ความลับของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในเบื้องลึกก็คือ การเปล่ียนกรอบ-  
ความคิด  อันไดแกขอสมมุติพื้นฐานที่กอใหเกิดการตอบสนองตอบุคคล  ส่ิงของและเหตุการณตางๆ  
ซึ่งโดยความเปนจริงแลว เม่ือกรอบความคิดของเราเปดกวาง  ขอสมมุติฐานของเราสอดคลองกับ
กรอบความคิดของพระเจาสําหรับมนุษยแลว  พฤติกรรมและทัศนคติของเรา   รวมทั้งคุณลักษณะ
และบุคลิกภาพของเราจะนําเราสูผลอันยาวนานของความเปนมนุษยที่แทจริง ซึ่งเต็มไปดวยความ-
สงบสุข  ความยินดี  และความพอใจที่ลึกลํ้า 
                                                        
2 สงกรานต จิตสุทธิภากร  และนิรันดร  เกชาคุปต  อุปนิสัย  7  ประการ  พัฒนาสูผูมีประสิทธิผลสูง  กรุงเทพมหานคร  บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด ( มหาชน ) 
1996  หนา 36 
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 ปฎิสัมพันธที่มีการผลักดันกัน ( dynamic interrelationships ) นี้เปล่ียนแปลงเปนไปตาม  
“วัฏจักรการเปล่ียนแปลง” ตอไปนี้   
 
 
                                        ความตองการ                               กรอบความคิด 
 

                                ผลลัพธ                      หลักศีลธรรม                  กระบวนการ 
 

                                                                             นิสัย 

บทสรุป 
 ในการอบรมนี้จะมีการผลักดันเพ่ือการเปลี่ยนแปลง  2  ประการคือ 
1. เราตองการที่จะชวยใหผูเขารับการอบรมเขาใจกรอบความคิดที่เขามี  และการมีสวนรวมปฏิบัติ
ในหลักศีลธรรมตามกฎธรรมชาติ  
2. เสนทางแหงการเติบโตและการพัฒนาของมนุษยที่แทตองออกมาจากดานใน   การอบรมนี้
ตองการชวยคุณใหมีกรอบความคิดสอดคลองกับหลักศีลธรรมเหลานั้น  เพ่ือจะกลายเปนคนที่มีคุณ-
ธรรม เปนผูหม่ันสะสมคาความเปนมนุษยที่แทและนานับถือตามกฎของธรรมชาติ ซึ่งพระผูสรางคือ   
พระบิดาในสวรรคไดจารึกไว  เราตองการที่จะใหคุณไดรูวิธีการ( know-how )      ที่จะแสดงความ-
ถูกตองและความซื่อสัตยในทุกดานของชีวิต และเหนือส่ิงอ่ืนใดใหคุณไดดําเนินชีวิตตามกฎแหง
ความรัก
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ผูรับใชและความเปนผูรับใช   
 ในภาษาอังกฤษ  เราคุนเคยกับคําวา  “steward”  ซึ่งเรามักจะหมายถึง  เจาหนาที่บริการใน
เคร่ืองบินซึ่งเปนผูชาย  มากกวาคําวา  “stewardesses”  หมายถึงเจาหนาที่บริการในเคร่ืองบินซึ่ง
เปนผูหญิง   อยางไรก็ตามความหมายที่กลาวนี้เปนเพียงความหมายแคบๆ ของคําวา “steward” 
เทานั้น 
 คําวา  ผูรับใช ( steward )  ใน  Old  English  มาจากคําวา “stig”  หมายถึงบาน  และ 
“weard”  หมายถึงผูจัดการ ผูอารักขา  ดังนั้น ผูรับใชในที่นี้จึงหมายถึงผูรักษา ผูบริหารหรือผูจัดการ
บานหลังใหญ  หรือคฤหาสถ   คําในภาษากรีกซึ่งมีความหมายเหมือน  steward  คือ                       
oíĸoνóμoς( oikonomos ) ซึ่งประกอบดวยคําวา   house  ( บาน )  และคําวา  to  
manage  ( จัดการ )   และคําวา  economy  ก็กําเนิดมาจากคํานี ้ 
 เพ่ือความเขาใจงานของผูรับใช ( steward หรือ oikonomos )  เราจําเปนตองนึกถึงบาน
ใหญโตหรูหราในสมัยโบราณ   บานไมใชเปนเพียงสถานที่สําหรับอยูอาศัยของครอบครัวเด่ียวหรือ
ครอบครัวขนาดขยายเทานั้น   แตเปนศูนยกลางธุรกิจของครอบครัวซึ่งประกอบดวย  หองผลิตงาน
หัตถกรรม   สํานักงานขายและคลังสินคา    บานเปนศูนยกลางการบริหาร  การครอบครองที่ดินและ
การลงทุนของครอบครัว oikonomos เปนเหมือน  CEO (Chief  Executive Officer )ของบริษัทธุรกิจ
แบบใหม   เขาดูแลสมาชิกในครอบครัวและคนงานในครอบครัว  เขาบริหารการเงินและธุรกิจของ
เจานาย    บานในสมัยโบราณเชนนั้นจะมีทาสประมาณ  200 คน  ทํางานดานตางๆ  และผูรับใชจะ
ดูแลทาสทั้งหมด 
 เราอาจเรียกบุคคลในสํานักงานทางการเมืองหรือหนวยงานรัฐบาลวาผูรับใช  ( steward )  
เราเรียกผูครองแควนชาวโรมันวา ผูรับใชของซีซาร ( oikonomos  of  Caesar )   อัครสาวกบรรยาย
ตัวทานเองวาเปนผูรับใชตามคําส่ังสอนของพระเยซูคริสต  (oikonomos  of the  Gospel )  ( 1คร 
4:1 )  เราพรรณาวาพระสังฆราชเปนเสมือนผูรับใชของสมาชิกในครอบครัวของพระเจา (oikonomos  
of the  household  of God )       ( ทต 1:7 )   ใน 1ปต  4:10 -11  คริสตชนทุกคนเปนผูรับใชแหง
พระเมตตาของพระเจาซึ่งอยูเหนือพระพรตางๆ  และประโยชนที่พวกเขาไดรับในชุมชน 
 คําในภาษาฮีบรูสําหรับคําวาผูรับใช  คือคําวา                           Ben  Baith  , บุตรของบาน 
( son  of  the  house ) เปนคําที่ไดมาจากการมองอยางลึกซึ้ง  มีความหมายคลายกับคําวา 
steward หรือ oikonomos โดยปกติเจานายก็จะจัดใหมีทาสคนหนึ่งเปนผูดูแลสมาชิกในครอบครัว 
และดูแลทรัพยสินทั้งหมด  และในภาษาฮีบรูยังหมายถึง บุตรที่เปนทายาทผูสืบทอดมรดกจากบิดา
ดวย 
 ใหเรามาสํารวจความหมายของคําวาผูรับใชกันอีกเล็กนอยในเร่ืองบรรพบุรุษของพระเยซูเจา  
ในพระวรสารโดยนักบุญลูกา  ผูประพันธพระวรสารสืบหาประวัติของพระเยซูเจายอนไปจนถึงอาดัม
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ผูไดรับสมญาวา บุตรพระเจา   ( ลก 3:23-38 )  และในพระคัมภีรปฐมกาลกลาววา   พระเจาโปรด
ใหอาดัมและเอวาเปนผูรับใฃของสมาชิกในครอบครัวและสรรพส่ิงที่พระองคทรงสราง ซึ่งคลายกับ  
Bar Baith  ( ปฐก 1:28-30 )  แลวยังมีส่ิงใดรวมอยูในความเปนผูรับใชนี้อีกบาง 

1. พระเจามอบทุกส่ิงใหอยูในความครอบครองของอาดัมและเอวา  
2. งานของพวกเขา คือ  ความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและการพัฒนามนุษยชาต ิ  

ทั้งมวล  
3. พวกเขาตองพัฒนาและเอาใจใสโลก  
4. โลกและส่ิงที่อยูในโลกเปนของพระเจาและยังเปนของพระเจาอยู   อาดัมและเอวาไดรับ

ความไววางใจใหเปนผูดูแลและพัฒนาโลกตามแผนการของพระเจา   
5. อาดัมและเอวามีภาระหนาที่และพวกเขาตองรายงานงานที่ไดทําตอพระเจา 

บทสรุป 
 เราแตละคนซึ่งมีฐานะเปน Bar Baith  บุตรของบาน   ผูรับใช  และผูมีสวนรวมในความเปน
ผูรับใชของอาดัมและเอวา  พระเจายังคงเปนผูปกครองชีวิตของเรา   และมีอํานาจเหนือสรรพส่ิง  
ชีวิตของเราและส่ิงที่เรามีนั้นเปนส่ิงที่เราตองรับผิดชอบ   และเรายังมีหนาที่ใช  รักษา  และพัฒนา
ชีวิตของเรา  รวมทั้งส่ิงที่เรามีเพ่ือพระเจาดวย 
 ความเปนผูรับใช  ( Stewardship )  ไมไดหมายถึง กลุมตัวแทนผูรับภาระเล็กนอย                
( a “gofer” delegation )  ความเปนผูรับใชนั้นประกอบดวย  ความรับผิดชอบซึ่งผูรับใชไดรับมอบ
ความไววางใจจากผูเปนเจาของ   และเรียกรองใหมีความซื่อสัตยและความจงรักภักดีในการปฏิบัติ
หนาที่จนบรรลุความปรารถนาของเจาของดวย  ดังนั้น การนอมรับเอาพระประสงคและความ-
ปรารถนาตางๆ  ของพระเจามาเปนของเราดวยความเต็มใจจึงเปนคุณลักษณะสําคัญประการแรก
ของผูรับใช     โดยเฉพาะเราผูซึ่งเปน Bar Baith     จําเปนตองดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับความเปน
ผูรับใชดวย เพราะแมพระบุตรก็จําเปนตองมีความเปนอยูและดําเนินชีวิตเชนเดียวกับพระบิดา  
ความจงรักภักดีตอพระเจา   ดําเนินชีวิตตามพระประสงคของพระองคเปนลักษณะเดนของโมเสส   
ซึ่งเปนเหตุใหเขาไดเปนผูรับใชที่พระเจาทรงยกยองวา  “ในบานของเรา  ( ซึ่งหมายถึง โลก ตาม   
สดด 24:1 )   โมเสสเปนผูรับใชที่ซื่อสัตยตอเรา”    ( เทียบ  ฮบ 3:1-6 ) 
 และในตอนทายนี้ขอใหเราไดไตรตรองเร่ืองความเปนผูรับใช  และความรับผิดชอบ  จาก
อุปมาเร่ืองเงินตะลันตของพระเยซูเจา  ใน  มธ 25: 14-30    ซึ่งมีใจความสําคัญ คือ  บุคคล  3 คนที่
มีลักษณะความเปนผูรับใชตางกัน  3  แบบ แตละคนมีอิสระในการทําแบบฝกหัดของความเปนผูรับ
ใชเหมือนกัน    แมวาแตละคนจะไดรับมอบความไววางใจใหดูแลทรัพยสินของเจานายตางกัน  และ
การทํากําไรจะข้ึนอยูกับความสามารถสวนบุคคลก็ตาม    แตละคนก็ยังเปนกลุมตัวแทนความเปน  
ผูรับใชแตละแบบ  ที่ทําประโยชนใหเจานายไดตางกัน    
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 ผูรับใชคนที่หนึ่งและคนที่สองยอมรับความเปนผูรับใชและการเส่ียงโชค    พวกเขาใชของที่
ไดรับและความฉลาดของเขาในนามของเจานาย  ทําใหเงินที่เขาไดรับมาเพ่ิมข้ึนเปนสองเทา สวนคน
ที่สามไมยอมรับความเปนผูรับใช   ไมยําเกรงและตัดสินบุคลิกของเจานายผิด   โดยเชื่อและวางใจ
อยางผิดๆ วา “เจานายออกไปขางนอกเพ่ือที่จะกลับมาลงโทษเขาหากเขาทําเงินสูญหาย” ชายคน
สุดทายจึงรักษาเงินที่ไดรับไวอยางดีโดยเก็บซอนไว 
 เจานายตอบแทนผูรับใชคนที่หนึ่งและคนที่สองดวยรางวัลอยางงาม       แตกลับลงโทษคนที่
สามหนักมาก  จากการตอบแทนในเร่ืองนี้        เราพบวาเจานายไมไดพิจารณาความเปนผูรับใชดวย
เร่ืองเงินทอง  แตดวยการดําเนินชีวิต   ผูรับใช  2  คนแรกกลายเปนบุคคลที่พระเจาปรารถนาใหเขามี
ชีวิตอยูได โดยใชของที่ไดรับและความสามารถ และโดยการทํางานอยางหนัก  เพ่ือเขาจะไดรวมยินดี
กับเจานายของเขาซึ่งเปนความยินดีที่จะไมมีวันสูญหายไปเลย     สําหรับคนสุดทายซึ่งปฏิเสธความ-
เปนผูรับใชของตนเอง     ไดสูญเสียความเปนมนุษยของเขาไปในโลกภายนอกอันมืดมนไมมีโอกาสที่
จะแกตัวอีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ แตละคนจงใชพระพรที่ไดรับมา  เพ่ือรับใชกัน  ประดุจผูจัดการที่ด ี
เพ่ือแจกจายพระหรรษทานหลากหลายของพระเจา ”   

( 1 ปต 4: 10) 


