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บทที่ 6
ผูนํ าที่เปนเหมือนดังผูเลี้ยงแกะ

วัตถุประสงค
เม่ือคุณจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี

- เขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า
- บอกวาผูเลี้ยงแกะที่ดีเปนอยางไร
- บอกถึงคอกแกะคอกเดียวที่แทจริง
- สรปุความรับผิดชอบของผูเลี้ยงแกะ
- สรุปคํ าเตือนใหระวังผูเลี้ยงแกะที่ไมดี
- นํ าเอาหลักการธรรมชาติของการเปนผูเลี้ยงแกะมาใชกับการเปนผูนํ า

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“จงเลีย้งฝงูแกะของพระเจาที่อยูในความดูแลของทาน ไมใชดวยความ

ฝนใจแตดวยความเต็มใจ  ไมใชดวยการเห็นแกทรัพยสิ่งของที่ไดมาโดยทุจริต
แตดวยใจเลื่อมใส

และไมใชเหมือนเปนเจานายที่ขมข่ีผูที่อยูใตอํ านาจ แตเปนแบบอยาง
แกฝูงแกะนั้น”  1 เปโตร 5:2-3

คํ านํ า

การเปรียบเทียบตามธรรมชาติอีกประการหนึ่งที่แสดงถึงการเปนผูนํ าคือ ผูเลี้ยงแกะ
ในโลกธรรมชาติ ผูเลี้ยงแกะคือ คนที่ดูแลเอาใจใสแกะ “คอก” คือ กลุมหรือฝูงแกะ
ในโลกฝายวิญญาณ คนถูกเปรียบไดกับแกะ  เราเปนแกะที่เดินหลงทางไปในฝายวิญญาณ (อิส

ยาห 53:6) หรือไมก็เปนผูที่เปนสวนของ “คอก”  หรือ “ฝูงแกะ” ของพระเจา
พระเยซูทรงอางพระองคเองวาเปน “ผูเลี้ยงแกะที่ดี”  และอธิบายอยางละเอียดวา การเลี้ยงแกะ

น้ันประกอบดวยอะไรบาง  ตัวอยางนี้เปนการแสดงใหเห็นชัดถึงการเปนผูนํ าฝายวิญญาณ (ดู ยอหน
10)

การที่จะเปนผูนํ าที่มีประสิทธิภาพ คุณตองไมเพียงแตรูจักผูเลี้ยงแกะที่ดีและมีความสัมพันธกับ
พระองคเปนการสวนตัวเทานั้น  แตคุณยังตองรูจักที่จะเปนผูเลี้ยงแกะดวย

เปโตรยืนยันวา เราตองเปนผูนํ าเหมือนผูเลี้ยงแกะ
“จงเลีย้งฝูงแกะของพระเจาที่อยูในความดูแลของทาน”  1 เปโตร 5:2
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หลักของการเปนผูเลี้ยงแกะ

โดยเหตุที่พระเยซูทรงเรียกพระองคเองวา “ผูเลี้ยงที่ดี” ดังน้ัน เราจึงตองศึกษาตัวอยางของพระ
องคในการรับใช เพ่ือที่จะเขาใจหลักการของการเปนผูเลี้ยงแกะ

เปดไปที่ ยอหน 10 ในพระคัมภีรของคุณ และใชเปนคูมือในขณะที่คุณศึกษาหลักการพื้นฐาน
ของการเปนผูเลี้ยงแกะ
คอกแกะคอกเดียว ผูเล้ียงคนเดียว

หลกัการประการแรกที่ตองเขาใจก็คือ มีคอกแกะคอกเดียวและผูเลี้ยงคนเดียว “คอกแกะ” คือ
ครสิตจักรซึ่งประกอบดวยผูเชื่อทุกคนที่บังเกิดใหม  “ผูเลี้ยงแกะ” คือพระเยซูคริสต มีทางเดียวที่เขาไป
สูคอกนั้นคือ ทางพระเยซู

“บรรดาผูที่มากอนเรานั้นเปนขโมยและโจร แตฝูงแกะก็มิไดฟงเขา”
ยอหน 10:8

“......จะรวมเปนฝูงเดียว และมีผูเลี้ยงเพียงผูเดียว”  ยอหน 10:16

ในโลกธรรมชาติ ผูเลี้ยงแกะแบงฝูงแกะออกจากฝูงอ่ืน เพ่ือใหงายตอการที่จะดูแลกัน เขาจะรับ
ผิดชอบไดมากเทาที่เขาทํ าได

การเปนผูนํ าในฝายวิญญาณก็เชนเดียวกัน แตในความเปนจริงมีคอกแกะเพียงคอกเดียว ซ่ึง
ประกอบดวยผูเชื่อที่แทจริง ซ่ึงเปนของผูเลี้ยงที่ดีคือ พระเยซูคริสต  ในฐานะผูนํ าหรือ “ผูเลี้ยงแกะ”
จริงๆ แลวคุณก็เปน “ผูเลี้ยงแกะที่อยูภายใต”     คุณปรนนิบัติสวนตางๆ ของฝูงแกะของพระองคภาย
ใตการทรงนํ าของผูเลี้ยงแกะที่ดี

จํ าไววาการแบงแยกของนิกาย องคการและคริสตจักรทองถิ่นนั้น มนุษยเปนผูกระทํ าและองค
การตางๆ มีอยูก็เพ่ือใหสามารถดูแลเอาใจใสไดในองคการนั้นๆ แตโดยแทจริงแลว มีคอกแกะเพียง
คอกเดียว

อยาพยายามที่จะแบงแยก “ฝูงแกะของคุณ”  ตามนิกายหรือคริสตจักรทองถิ่น จงเอาใจใสกับ
การสรางฝูงแกะของผูเลี้ยงที่ดี

อยาวางกฎเกณฑของมนุษยไวเพ่ือแยกแกะออกจากกัน พระเยซูตรัสวา “ใครก็ตามที่มา”
ตราบเทาที่เขามาโดยทางประตูของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา

คอกแกะของพระเจาไมไดแยกไวโดยเฉพาะ  ประตูถูกเปดออกแกแกะทุกตัวของพระองค
“แกะอ่ืนซึ่งมิไดเปนของคอกนี้ เราก็มีอยู  แกะเหลาน้ันจะฟงเสียงของ

เราแลวจะรวมเปนฝูงเดียวและมีผูเลี้ยงผูเดียว”   ยอหน 10:16

พระเจาเปนผูประทานแกะ
เพราะวามีคอกแกะเพียงคอกเดียว พระเจาจึงเปนผูประทานแกะทุกตัว
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“พระบิดาของเราผู ประทานแกะนั้นใหแกเราเปนใหญกวาทุกสิ่ง...”  
ยอหน 10:29

คณุไดรับมอบหมายใหเอาใจใสสาวก ซ่ึงโดยความเปนจริงแลว เขาเปนของพระเจา
บางคนจะไมตามมา

มีความจริงมีนาเศราอยู ซ่ึงคุณตองระวังในฐานะผูเลี้ยงแกะ  บางคนซึ่งถูกเรียกจะปฏิเสธที่จะ
ตามมา

พระเยซูตรัสวา
“แตทานทั้งหลายไมเชื่อ เพราะทานมิไดเปนแกะของเรา”  ยอหน 10:26

จะมีบางคนที่ถูกเรียกแตเขาไมตามมา เขาจะปฏิเสธที่จะเปนสวนหนึ่งของคอกแกะ เปนความ
จริงที่นาเศราแตเปนจริง อยาใหสิ่งน้ีทํ าใหคุณทอใจ จงนํ าพาคนที่จะติดตามไป
ผูเล้ียงแกะรูจักแกะของเขา

พระเยซูตรัสวา
“เราเปนผูเลี้ยงที่ดี เรารูจักแกะของเราและแกะของเราก็รูจักเรา”  ยอห

น 10:14

ในสมยัทีพ่ระเยซูทรงรับใชอยู ผูเลี้ยงแกะมีความสัมพันธสวนตัวกับแกะของตน ผูเลี้ยงแกะอยู
ในเวลาที่แกะออกลูก  เขานํ าทางและเอาใจใสแกะตลอดชีวิตของมัน

การที่จะเปนผูนํ าที่มีประสิทธิภาพ  คณุตองรูจักคนที่คุณไดรับมอบหมายใหเอาใจใสดูแล คุณ
ตองพัฒนาความสัมพันธสวนตัวกับเขา  พระเยซูทรงตรัสวา ผูเลี้ยงที่ดี “เรียกชื่อแกะของเขา”  (ยอหน
10:3)
แกะรูจักพี่เล้ียง

ไมเพียงแตผูเลี้ยงแกะจะรูจักแกะของเขาเทานั้น แกะก็รูจักผูเลี้ยงแกะดวย
“แกะของเรายอมฟงเสียงของเราและเรารูจักแกะเหลาน้ัน  และแกะนั้น

ตามเรา” ยอหน 10:27

พระเยซตูรัสวา แกะรูจักเสียงของผูเลี้ยงแกะ มันฟงและติดตามเขาเพราะวามันรูจักและไวใจ
เขา

ในฐานะผูนํ า คุณตองสรางความสัมพันธของความรักและไวใจกับสาวกของคุณ  การที่จะทํ า
เชนนี้ได คุณตองอยูกับแกะของคุณและมีเวลาใหเขาเสมอ  ไมแยกจากเขาไป

คณุตองดํ าเนินชีวิตของคุณ เพ่ือใหแกะติดตามคุณในขณะที่คุณติดตามพระคริสต
“ทานทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอยางขาพเจา เหมือนอยางที่ขาพเจา

ปฏิบัติตามอยางพระคริสต”   1 โครินธ 11:1
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คนจะไมติดตามคุณเพียงเพราะวา คุณไดรับมอบหมายใหเปนผูนํ า คุณอาจตองไดรับความไว
วางใจจากเขา เพ่ือที่จะนํ าทางเขา คุณทํ าเชนน้ีไดโดยยอมใหเขารูจักคุณ
ผูเล้ียงแกะหวงใยแกะ

ผูเลี้ยงแกะที่ดียอมหวงใยแกะของเขา คุณตองหวงใยวิญญาณของแกะ คุณตองดูวา “วิญญาณ
ของเขาไดรับการฟนฟู”  เขามาสูสัมพันธภาพที่ถูกตองกับพระเจา

“พระองคทรงฟนจิตวิญญาณของขาพระองค”  สดุดี 23:3

การดแูลเอาใจใสแกะรวมถึงการเลาโลมเขาในยามเศราและยามที่ตองการ ไมเทาของผูเลี้ยง
แกะใชสํ าหรับยื่นออกไปจับแกะและดึงมันเขามาใกลเพ่ือปลอบใจและตรวจดูแกะ (สดุดี 23:4)

การดูแลประกอบดวยการนํ าทางคนไปหาผูเลี้ยงที่ดีซ่ึงสามารถใหทุกสิ่งที่เขาตองการได
“พระเจาทรงเปนผูเลี้ยงของขาพเจา  ขาพเจาจะไมขัดสน”  สดุดี 3:1

ในการพูดถึงการดูแลเอาใจใสที่พระเจาทรงมีในฐานะผูเลี้ยงฝายวิญญาณของเขา กษัตริยดาวิด
กลาววา

“พระองคทรงกระทํ าใหขาพเจานอนลงที่ทุงหญาเขียวสด  พระองคทรง
นํ าขาพเจาไปริมนํ้ าแดนสงบ”   สดุดี 23:2

เม่ือแกะไดรับการดูแลเอาใจใสอยางดี มันจะนอนลงและสบายใจ แกะในโลกธรรมชาติเชนเดียว
กบัในโลกวิญญาณ จะนอนลงตอเม่ือมันรูสึกดังตอไปน้ี

ปราศจากความกลัว  แกะจะกระจัดกระจายออกไปเมื่อมันกลัวคนหรือศัตรู คุณตองสอนแกะ
วา

“เพราะวาพระเจามิไดทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวใหเรา แตไดทรง
ประทานจิตที่กอปรดวยฤทธิ์ความรัก และการบังคับตนเองใหแกเรา”  2 ทิโมธี
1:7

ปราศจากความขัดแยงกับบรรดาแกะอื่นๆ    แกะที่กํ าลังตอสูกันจะไมสามารถพักผอนหรือ
ใหอาหารได และจะไมเพ่ิมผลในฝายวิญญาณดวย

ในสมัยของพระคัมภีร เม่ือแกะตอสูกัน ผูเลี้ยงแกะจะเอานํ้ ามันทาที่บนหัวของมัน ซ่ึง
จะทํ าใหลื่นและเอาหัวชนกันเพ่ือตอสูไมได

จงสอนแกะใหตอสูศัตรู ไมใชตอสูกันเอง จงเอานํ้ ามันแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมลง
ไปบนศีรษะของเขา
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ปราศจากแมลงรบกวน   ในโลกธรรมชาติ มีแมลงหลายชนิดที่เขามาอยูในขนแกะและทํ าให
มันไมสบายและหงุดหงิด

มีแมลงวนับางชนิดที่เขามาวางไขและฟกไขแลวลูกแมลงวันก็คลานขึ้นไปบนหัว และ
ทํ าใหตาบอดและตายได

ดาวิดกลาววา ผูเลี้ยง “เจิมศีรษะเขาดวยนํ้ ามัน”  (สดุดี 23:5) ในโลกธรรมชาติ ผูเลี้ยง
แกะใชน้ํ ามันเพ่ือชํ าระลางแกะจากความเจ็บปวย  เชื้อโรคและการติดเชื้อ

ในโลกวิญญาณ แมลงอาจเปรียบไดกับความบาป  ความบาปจะทํ าใหเกิดการตาบอด
ฝายวิญญาณและความตาย  น้ํ ามันของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะตองถูกใชเพ่ือชํ าระแกะจาก
แมลงของความบาป

ปราศจากความหิวและความกระหาย   ถาคุณตองการใหแกะอยูในคอก  คุณตองใหอาหาร
ฝายวิญญาณ ผูนํ าตองนํ าแกะไปยังทุงหญาเขียวสดและใหอาหารแกเขาดวยความจริงแหงพระ
วจนะของพระเจา

“จงเลีย้งฝูงแกะของพระเจาที่อยูในความดูแลของทาน  ไมใชดวยความ
ฝนใจ แตดวยความเต็มใจ”   1 เปโตร 5:2

ไมเปนการเพียงพอที่จะนํ าประชากรไปสูทุงหญาเขียวสด คุณตองทํ าใหเขานอนลงและอยูกับ
เขา  คณุตองเตรียมโตะอาหารดวยสิ่งดีๆ ของพระเจาและวางไวตอหนาเขา  (สดุดี 23:5)

คุณตองนํ าแกะไปสูแมน้ํ าแหงชีวิตนิรันดร  (ยอหน 4)  ซ่ึงจะดับความกระหายของเขา  เติมเขา
ใหเตม็ดวยฝายวิญญาณใหไหลทวมทนดวยพระวจนะ  (สดุดี 23:5)

ในโลกธรรมชาติ ถาแกะกระหายนํ้ า  มันจะมุงไปหานํ้ ากิน  แตถาไมมีใครนํ ามันไปที่น้ํ าดี มัน
จะไปด่ืมน้ํ าที่ไมดี   ผูเลี้ยงแกะตองไปขางหนามันและตรวจสอบดูวา  ตนไมตนใดมีพิษซึ่งอาจขึ้นอยู
ใกลลํ านํ้ า และดูวานํ้ านั้นไมดีหรือไม

ในฐานะผูเลี้ยง คุณตองนํ าแกะไปสูน้ํ าดี พระเยซูตรัสวา
“ถาผูใดกระหาย  ใหเขาเขามาหาและดื่มจากเรา....”  ยอหน 7:37

เยเรมียกลาวถึง  “แองแตกที่ขังน้ํ าไมได”   ความวางเปลาไมอาจถมใหเต็มได  นอกจากโดยนํ้ า
แหงชีวิต  (เยเรมีย 2:13)

เปนที่นาสนใจที่จะสังเกตวาใน สดุดี 23:2  ผูเลี้ยงแกะนํ าแกะไปยัง “น้ํ าที่สงบ”  น้ํ าสงบหมาย
ถึงแมน้ํ าที่เรียบแตไหลอยูเสมอ  น้ํ าที่น่ีสะอาดบริสุทธิ์  ไมใชน้ํ าที่สกปรก เปอยเนา  แตสดชื่นและเปน
น้ํ าที่ไมถูกรบกวน  หรือน้ํ าตกที่ไหลลงมาอยางรวดเร็วแตเปนอันตราย  หมายถึงหลักขอเชื่อที่ม่ันคงซึ่ง
ไมหวั่นไหวโดยลมที่พัดไปมาของประสบการณหรือหลักศาสนศาสตรที่นิยมกัน
ผูเล้ียงแกะลงวินัยแกแกะ (ทํ าโทษ)
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การดูแลเอาใจใสแกะจะตองประกอบดวยวินัย  ไมเทาซึ่งผูเลี้ยงแกะถือน้ันใชสํ าหรับดันแกะให
เดินในทางที่ถูก  แกะอาจรูสึกไมคอยดีนักถามันถูกจ้ิมที่สีขางดวยไมเทา   แตก็จํ าเปนตองทํ า

ไมเทาของผูเลี้ยงแกะเปนตัวอยางธรรมชาติที่แสดงถึงไมเทาแหงสิทธิอํ านาจของพระวจนะของ
พระเจา ซ่ึงผูนํ าฝายวิญญาณถืออยู  ไมเทาทํ าใหเกิดวินัย  สมาชิกอาจรูสึกไมดีนักแตก็เปนสิ่งจํ าเปน

การเปนผูนํ าประกอบดวยวินัย  การตักเตือนและการแกไขเพ่ือทํ าใหแกะเดินในทางที่ถูกตอง
เม่ือแกะหลงทางไป  วินัยและการดูแลจะประกอบดวยการตามหาแกะ และนํ ามันกลับเขาคอกดังเดิม

คุณตองนํ าแกะออกจากความบาปมาสูความชอบธรรม
“....พระองคทรงนํ าขาพระองคไปในทางแหงความชอบธรรม....”   สดุดี

23:3
ในโลกธรรมชาติ แกะที่ถูกทิ้งไวตามลํ าพังก็จะไปตามทางของมัน  มันจะเล็มหญาตรงที่เดิมจน

กระทั่งไมมีหญาขึ้น  หรือไมก็กระจัดกระจายไปตามทิศทางตางๆ ชายและหญิงก็เชนเดียวกัน
“เราทุกคนไดเจิ่นไปเหมือนแกะ  เราทุกคนตางไดหันไปตามทางของ

ตนเอง และพระเจาทรงวางลงบนทานซึ่งความบาปผิดของเราทุกคน”   อิสยาห
53:6

คุณไดลงวินัยแกเขาใหเดินในทางของพระเจาโดยการนํ าชายหญิงมาสูในทางของความชอบ
ธรรม
ผูเล้ียงแกะชวยแกะที่ลมลง

ในโลกฝายธรรมชาติ  แกะที ่“ลมลง”  คือ  แกะที่นอนกลิ้งหงายหลังและลุกขึ้นดวยตัวเองไมได
จึงเปนเหยื่อตอสัตวอ่ืนๆ  และชวยตนเองไมได  ผูเลี้ยงแกะตองมาเอาไมเทาจ้ิมและกระตุนใหมันลุกขึ้น
ยืนได

ทัง้แกะและผูเชื่อจะ “ลมลง” ก็ตอเม่ือ
สบายเกินไป   ในโลกธรรมชาติ บางครั้งแกะ “ลมลง”  เม่ือมันเขาไปในทุงหญาที่เขียวสดและ
สบายอกสบายใจ นอนกลิ้งหงายหลัง  เลียขาดวยความเพลิดเพลินและลุกขึ้นอีกไมได

ในโลกฝายวิญญาณ ผูเชื่อมักจะตกอยูในความสุขสบายทางดานวัตถุ  เขาเขารวมใน
ความเพลิดเพลินและความรํ่ ารวยของโลก  เขาไมสนใจเรื่องของพระเจา   อาณาจักรอขงพระ
องคและวิญญาณที่สูญหาย  เม่ือเปนเชนนี้ เขาก็ไมมีประสิทธิภาพเพื่อพระเจา  และงายตอการ
เปนเหยื่อของศัตรู  การที่จะชวยแกะเชนนี้  คุณตองมุงเนนความสนใจของเขาไปที่คุณคาของ
สิ่งที่เปนนิรันดร และกระตุนเขาใหทํ างานของอาณาจักรของพระองค

มีขนมากเกินไป    เม่ือขนที่หนาทึบของแกะยาวเกินไป  หนามตางๆ ของตนไมก็มาจับอยูที่
ขนและแกะเริ่มมีน้ํ าหนักมากเกินไปดวยสิ่งเหลานี้  ทํ าใหเปนเหยื่อของศัตรูไดงาย

การที่จะชวยแกะที่ “ลมลง”  น้ี  ผูเลี้ยงแกะตองตัดพวกขยะหนามตางๆ ที่ติดขนแกะ
อยูทิ้งไป  ขณะที่เขาทํ าเชนน้ีแกะจะรอง ตอสูและเตะ
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ในโลกฝายวิญญาณ ผูเชื่อมีน้ํ าหนักมากขึ้นดวย  “ความสาละวนกับสิ่งของในโลก”
และ “ความบาปที่รุมลอมเราไดงาย”   สิ่งเหลานี้ตองถูกตัดออก ถาเขาตองการเกิดผลเพื่อ
พระเจา  เราอาจเตะ ด้ินรนตอสูและรองเชนกัน แตก็เปนสิ่งที่จํ าเปนตองทํ า

อวนเกินไป     แกะที่อวนเกินไปจะไมสามารถตั้งตัวขึ้นไดอีก  เม่ือมันนอนหงายหลัง  ผูเชื่อ
บางคนอวนเกินไปฝายวิญญาณ  เขารับสิ่งตางๆ ของพระเจาเขาไปแตไมเคยใหออกมา  เขา
ไมไดรับใชผูอ่ืน  เพียงแตเติบโตอวนทวนฝายวิญญาณเองฝายเดียว

ในโลกธรรมชาติ แกะอวนๆ เหลานี้มักจะไมใชแกะที่สุขภาพดีที่สุดหรือเกิดผลที่สุด สิ่ง
น้ีเปนจริงในโลกวิญญาณเชนกัน  ผูเลี้ยงแกะฝายวิญญาณตองเอาแกะที่ “อวน”  เหลานี้ใหลุก
ขึน้และกาวไปเพื่อพระเจา

ผูเล้ียงแกะนํ าแกะไป
พระเยซูตรัสวา

“เมื่อทานตอนแกะของทานออกไปหมดแลว  ก็เดินนํ าหนา  และแกะก็
ตามทานไป เพราะรูจักเสียงของทาน”   ยอหน 10:4

การเปนผูนํ าคือสิ่งที่หมายถึงวา  คุณตองไปขางหนาแกะและนํ ามันไป คุณไมเพียงแตบอกแกะ
วาจะไปที่ใด  แตคุณตองแสดงใหเขาเห็นโดยการออกไปขางหนาเขา คุณทํ าเชนนี้ไดโดยการนํ าเอาสิ่ง
ที่คุณเทศนามาปฏิบัติและแสดงใหเขาเห็นดวยวิถีชีวิตของคุณเองมากกวาที่จะบอกเขาดวยถอยคํ าเทา
น้ัน

ผูเลี้ยงแกะวางตัวอยางในฐานะผูนํ า ไมใชเปน “เจานาย”  ซ่ึงแสดงทาทางอยางเดียว เปโตร
บอกใหเราปรนนิบัติเชนน้ี

“และไมใชเหมือนเปนเจานายที่ขมข่ีผูที่อยูใตอํ านาจ  แตเปนแบบอยาง
แกฝูงแกะนั้น”  1 เปโตร 5:3

ผูเล้ียงแกะปรนนิบัติรับใชอยางเต็มใจ
คุณไมควรเปนผูนํ าเพราะวาคุณถูกขอรอง  ถูกบังคับหรือมีผูตองการใหคุณทํ า  คุณควรนํ าพา

เขา เพราะวาคุณตองการที่จะนํ า จงทํ าใหการทรงเรียกสํ าเร็จลงอยางเต็มใจ
ผูเล้ียงมอบชีวิตของตนแกแกะ

พระเยซูตรัสวา
“เราเปนผูเลี้ยงที่ดี  ผูเลีย้งที่ดีน้ันยอมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ”

ยอหน 10:11
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พระเยซูทรงเปนเครื่องบูชาเพียงอยางเดียวที่จํ าเปนสํ าหรับความบาปของมนุษยชาติ  คุณไม
อาจตายเพื่อแกะของคุณดวยวิธีน้ีได  พวกเรานอยคนนักที่จะตายเพื่อผูอ่ืนหรือสละชีพเพ่ือสิ่งหน่ึงสิ่งใด
ได

แตในการเปนผูนํ า คุณจะตอง “มอบชีวิตของคุณ”  ดวยวิธีอ่ืน คุณตองเสียสละความปรารถนา
ของคุณเอง หรือความทะเยอทะยานที่เห็นแกตัวเพ่ือผูอ่ืน   มีความไมสะดวกสบายหลายอยางในการดู
แลผูอ่ืน  ตองใชเวลามากและอาจรบกวนแผนการสวนตัวของคุณ

พระเยซูทรงชี้แจงชัดเจนถึงขอน้ีในคํ าอุปมาของแกะที่หลงหายใน ลูกา 15  แกะทุกตัวเชื่อฟง
และอยูในที่ที่ควรจะอยู  แตมีตัวหน่ึงหายไป

การที่จะตามหาแกะหลงในตอนกลางคืนเปนการไมสะดวก  ไมสบายและไมนาพึงพอใจ บางที
กอั็นตราย แตผูเลี้ยงแกะ “วางชีวิตของเขาลง”  และออกไปชวยเหลือแกะที่หลงหาย
ผูเล้ียงแกะปองกันแกะ

“ขโมยน้ันยอมมาเพื่อจะลักและฆาและทํ าลายเสีย”   ยอหน 10:10

“ผูทีรั่บจางมิไดเปนผูเลี้ยงแกะ และฝูงแกะไมเปนของเขา  เมื่อเห็นสุนัข
ปามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไป  สุนัขปาก็ชิงเอาแกะไปเสีย  และทํ าใหฝูงแกะ
กระจัดกระจายไป

เขาหนเีพราะเขาเปนลูกจางและไมเปนหวงแกะเลย”   ยอหน 10:12-13

ผูเลี้ยงแกะที่ดีอยูกับแกะ และปกปองแกะ  ไมวาจะตองลงทุนอะไรก็ตาม
ผูรับจางคือ ผูนํ าซึ่งใชตํ าแหนงของตนเพื่อเงิน อํ านาจ ตํ าแหนงหรือเกียรติยศเทานั้น  เขา

ปรนนิบัติเพ่ือสิ่งที่เปน “หยากเยื่อ”  หรือเพ่ือผลประโยชนของตนเอง
ผูรับจางไมดูแลเอาใจใสแกะอยางจริงจัง ดังน้ันเขาจึงหนีไปเม่ือศัตรูเขามาโจมตี (1 เปโตร 5:2)

คํ าเตือนสํ าหรับผูเลี้ยงแกะ

จงอาน เอเสเคียล 34  ในพระคัมภีรของคุณ บทนี้มีคํ าเตือนใหระวังผูเลี้ยงแกะซึ่งปกครอง
อิสราเอล

แตวาคํ าเตือนในขอความนี้เกี่ยวของกับผูนํ าซึ่งเปนผูเลี้ยงแกะที่ไมดี  พระเจาทรงสัญญาที่จะ
พิพากษาผูเลี้ยงแกะซึ่งมีลักษณะตอไปน้ี

1. ไมเลี้ยงฝูงแกะ  ขอ 2
2. ขโมยและเอาจากแกะอยางเห็นแกตัว  ขอ 3
3. เอาใจใสแตตนเอง  แตไมดูแลแกะ  ขอ 2-3, 8
4. ไมสนใจความตองการของฝูงแกะ   ขอ 4

(เขาไมปลอบโยนผูที่เจ็บปวด  ไมหนุนนํ้ าใจแกะ  ไมสนใจในผูที่เจ็บปวยทางฝาย
วิญญาณ)
5. ไมแสวงหาแกะที่หลงหาย   ขอ 4 และ 6
6. ปกครองดวยกํ าลังและความโหดราย   ขอ 4
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7. ทํ าใหแกะกระจัดกระจายไป  ขอ 5-6
8. ปลอยใหศัตรูมาทํ าลายแกะ   ขอ 8
9. ปลอยใหเชื้อโรคของความบาปและความไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมาทํ าลายฝูงแกะ 

ขอ 21

คํ าสัญญาที่มีตอผูเลี้ยงแกะ

ถาคุณทํ าตามหลักการของพระคัมภีรในการเปนผูนํ าเหมือนดังผูเลี้ยงแกะ คุณสามารถอางพระ
สัญญานี้ได

“และเมือ่พระผูเลี้ยงยิ่งใหญจะเสด็จมาปรากฏ ทานทั้งหลายจะรับศักดิ์
ศรเีปนมงกุฎที่รวงโรยไมไดเลย”  1 เปโตร 5:4

ชื่อ                                                              

บททดสอบตนเอง บทที่ 6

1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

2. ใครคือผูเลี้ยงแกะที่ดี

                                                                                                   

3. คอกแกะที่แทจริงเพียงคอกเดียวคืออะไร
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4. จงเขียนคํ าสรุปของหลักการของการเปนผูเลี้ยงตามที่คุณไดศึกษามาในบทนี้ ผูเลี้ยงแกะมี
ความรับผิดชอบอะไรบาง

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

5. สรุปคํ าเตือนที่ใหไวแกผูเลี้ยงแกะที่ไมดีใน เอเสเคียล 34

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 6

1. “จงเลีย้งฝูงแกะของพระเจาที่อยูในความดูแลของทาน ไมใชดวยความฝนใจแตดวยความเต็มใจ
ไมใชดวยการเห็นแกทรัพยสิ่งของที่ไดมาโดยทุจริตแตดวยใจเลื่อมใส และไมใชเหมือนเปนเจา
นายที่ขมขี่ผูที่อยูใตอํ านาจ แตเปนแบบอยางแกฝูงแกะนั้น”  1 เปโตร 5:2-3

2. พระเยซูคริสต

3. ผูเชือ่แททุกคนในพระเยซูเปนสวนของคอกแกะที่แทคอกเดียว

4. มีความหวงใย  รูจักแกะที่เลี้ยง ปองกันแกะใหพนจากศัตรู ใหอาหารเลี้ยงดูแกะ ลงวินัยแกแกะ

5. เกิดวิบัติ

พระเจาตอสูกับผูเลี้ยงแกะที่ไมดี

พระเจายับยั้งการเลี้ยงแกะของเขา และเรียกเอาแกะคืน
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จะถูกพิพากษา

เพื่อศึกษาตอไป

1. ตรวจสอบชีวิตของคุณเองในเรื่องของหลักการการเปนผูเลี้ยงแกะตามที่คุณไดศึกษามาในบทนี้
คุณนํ าหลักการเหลานี้ไปใชในชีวิตและงานรับใชของคุณหรือไม  คุณพลาดตรงไหน  คุณอาจ
ปรับปรุงไดอยางไร

2. จงศึกษาสดุดี 23 โดยใชโครงรางนี้ ในฐานะผูเลี้ยงแกะ  พระเจาทรงเปนสิ่งตอไปน้ีของคุณ

- ผูจัดหา   สดุดี 23:1
- สันติสุข   สดุดี 23:2
- ผูนํ าทาง   สดุดี 23:3
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- ผูคุมครองปองกัน   สดุดี 23:4
- การจัดเตรียม    สดุดี 23:5
- ความอุดมสมบูรณ   (ลนถวย)  สดุดี 23:5
- พระสัญญา  สดุดี 23:6

ขอสังเกตเพิ่มเติมใน   สดุดี 23
*  ในการพูดถึงความดีและความเมตตาในขอ 6 จงสังเกตดู

- ความใกลชิด   “จะติดตามขาพระองคไป”
- ความตอเน่ือง   “ตลอดไปชั่วชีวิต”
- ความมั่นคง    “ตลอดวันเวลา”
- ความแนนอน  “แนทีเดียว”

จงพิจารณาดูคํ าถามนี้  :  ความดีและความเมตตาติดตามคุณไปหรือไม?  ในขณะที่คุณเดิน
ทางผานชีวิตไปคุณเหลือความหนุนใจ  แรงดลใจ  ความเมตตาและความดีไวกับคุณที่คุณพบหรือไม

*  ในการพูดถึงหุบเขา ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงเวลาที่ทุกขยากลํ าบากในประสบการณคริสเตียนของ
เรา จงสังเกตวา

.....หุบเขานั้นไมใชความจริงเปนเพียงแตเงา  เม่ือคุณเห็นเงาในโลกธรรมชาติ จะมีอยางอ่ืนที่
ทํ าใหเกิดเงา เงาไมใชของจริง ในโลกฝายวิญญาณ สงครามของศัตรูอยูเบื้องหลังเงาในหุบ
เขาของเรา

.....เปนการเดิน  “ผานไป”  (ภาษาไทยแปล ขอ 4 น้ีวา  “เดินไปตาม” ที่แทจริงคือ “เดินผาน
ไป”)  คณุไมตองอยูในหุบเขานั้นตลอดไป

    ขอน้ีไมไดกลาววา  “ขาพระองคตายอยูที่น่ัน”  หรือ  “ขาพระองคอยูที่น่ัน”
.....เปนการ “เดิน”  ไมใชการวิ่งหนีดวยความกลัว
.....หุบเขาในโลกธรรมชาติเปนสถานที่ที่อุดมสมบูรณที่สุด คํ าถามไมใชวาคุณไดเดินผานหุบ

เขาหรือไม คุณจะเดินผานหลายหุบเขาแนนอน  แตคํ าถามคือ  คุณมีปฏิกิริยาอยางไรตอ
หุบเขานั้นๆ  คุณจะไดรับสิ่งดีๆ  ของพระเจาซึ่งมีอยูในหุบเขาเทานั้นหรือไม   (คุณไดรับ
สิง่ดีอะไรจากการเดินผานความทุกขทรมานในชีวิต)

ในประสบการณแหงหุบเขาของเรา เราจะพบไมเทา (คทา)  ของผูเลี้ยงแกะ (เพ่ือสรางวินัย)
และไมตาขอ (ธารพระกร)  เพ่ือดูแลเราอยูตลอดเวลา
3. จงเรียนใหมากขึ้นวาพระคัมภีรสอนอะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะ โดยศึกษาขอพระคัมภีรอางอิง

ตอไปน้ี

- กันดารวิถี 27:17

- สดุดี  23, 80:1

- อิสยาห  40:11

- เอเสเคียล  34, 37:24

- เศคาริยาห  10:2,  11:15-17
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- มัทธิว   9:36,  25:32,  26:31

- มาระโก  6:34,  14:27

- ยอหน  10

- ฮีบรู  13:20

- 1 เปโตร 2:25, 5:4


