คนกิโลเมตรที่สอง A Second Mile People
• คําเทศนาบนภูเขาใน มัทธิว 5-7 เป็นคําเทศนาที่ควรเป็น LIFE STYLE ของคริสเตียน
แต่ก็เป็นคําเทศนาที่ไม่ง่ายทีจ่ ะทําหากไม่ตัดสินใจจริง หรือไม่พึ่งพระคุณพระเจ้า
• เพื่อเราจะสร้างการรับใช้ออกมาจากคุณภาพชีวิตภายใน หลั่งไหลออกมาจากความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า
จากอัตลักษณ์ของเราที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่แล้ว
มัทธิว 5:37-48 37 จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ พูดแต่เพียงนี้ก็พอ คําพูดเกินนี้ไป มาจากความชั่ว 38
“ท่านทั้งหลายได้ยินคําซึ่งกล่าวไว้ว่า ตาแทนตา และฟันแทนฟัน “39 ฝ่ายเราบอกท่านว่า อย่าต่อสู้คนชั่ว
ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน ก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย ถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาล เพื่อจะปรับเอาเสื้อของท่านไป
ก็จงให้เสื้อคลุมแก่เขาเสียด้วย41 ถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไปหนึ่งกิโลเมตร
ก็ให้เลยไปกับเขาถึงสองกิโลเมตร 42 ถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่าน ก็จงให้อย่าเมินหน้าจากผู้ที่อยากขอยืมจากท่าน 43
“ท่านทั้งหลายได้ยินคําซึ่งกล่าวไว้ว่า จงรักคนสนิท และเกลียดชังศัตรู44 ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน
และจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่าน 45 ทําดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์
เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกัน
และให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม 46 แม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่าน จะได้บําเหน็จอะไร
ถึงพวกเก็บภาษีก็ยังกระทําอย่างนั้นมิใช่หรือ 47 ถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียว
ท่านได้กระทําอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเล่า ถึงคนต่างชาติก็กระทําอย่างนั้นมิใช่หรือ 48
เหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ
• ถ้าเราอยากจะไปถึงเป้าประสงค์ที่พระเจ้าสร้างเรา อยากจะทําสิ่งยิ่งใหญ่ อยากจะทําสิ่งพิเศษ
เราต้องเป็นคนดําเนินชีวิตแบบคนกิโลเมตรที่สอง เช่น นักกีฬาอยากจะคว้าแชมป์ได้ เขาต้องมีทีมที่ดีหรือทีมในฝัน
ที่แต่ละคนจะนําความสามารถทีโ่ ดดเด่นออกมาใช้ เมื่อทุกคนอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม
§ เมือ่ คริสตจักรอยากจะแตะโลก เราต้องมีทีมพิชิตโลก คนในทีมต้องเป็นคนกิโลเมตรที่สอง
• แต่การที่ผู้นําจะได้ลกู ทีมแบบไหน ผู้นําต้องเป็นแบบนั้นก่อน
• และคนที่เป็นแบบอย่างของเราในการเป็นคนกิโลเมตรที่สองที่ชัดเจนที่สุด คือพระเยซูคริสต์
• และเราต้องมี DNA กิโลเมตรที่สอง มีวิญญาณของคนกิโลเมตรที่สองเช่นพระเยซู

ลักษณะของคนกิโลเมตรที่สอง
ประการที่ 1 คนกิโลเมตรที่สองมีน้อยคน

• นอกจากเขาจะเป็นคนที่จัดลําดับความสําคัญของชีวิตอย่างถูกต้องแล้ว ให้พระเจ้ามาก่อน ตามด้วยชีวิตส่วนตัว
ครอบครัว การรับใช้ และการงานส่วนตัว เขายังยึดมั่นใน
มัทธิว 6:33 แต่ท่านทัง้ หลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้
• น้อยคนที่อยากจะเป็นแบบนี้ ทําตามใจพระเจ้า เพราะดูว่าเสียเปรียบ และต้องจ่ายราคาสูง
• แต่ถ้าคุณเป็นคนกิโลเมตรที่สองไม่ต้องกลัวใครแย่งงานคุณทํา เพราะเป็นที่ๆ น้อยคนอยากจะไป และอยากจะทํา
เปรียบเทียบ กับเรื่องทางด่วนใน กทม

• แต่ในทางทฤษฏี ถ้าคุณจ่ายค่าทางด่วนเช่นจ่าย 50 บาท คุณจะไปถึงที่หมายได้เร็วกว่าเยอะ เพราะรถไม่ติด
ประหยัดเวลา และบางทีอาจจะได้ค่าน้ํามันคืนมากกว่าที่จ่ายไป
• คริสตจักรที่หวังว่าจะเติบโต ชีวิตคริสเตียนที่หวังจะเกิดผล ชีวิตที่ปรารถนาจะทําสิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้า
ต้องเป็นชีวิตของคนกิโลเมตรที่สอง คือพร้อมจะจ่ายราคา และกล้าที่จะก้าว
Ø คําถาม
ที่ผ่านมาคุณดื้อรั้นกับการทรงเรียกที่พระวิญญาณของพระเจ้ากระตุ้นเตือนคุณให้เลือกการจ่ายราคา
เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่กําลังจะมาถึงหรือไม่? เวลานี้ตัดสินใจอย่างไร?
• คนส่วนใหญ่ชอบเป้าหมายใหญ่ ฝันใหญ่ แต่ไม่อยากเดินไปให้ถึงกิโลเมตรที่สอง เพราะมีการจ่ายราคา
มีการลงทุนชีวิต แต่ถึงอย่างไรถ้าคุณเป็นคนกิโลเมตรที่สองถึงแม้จะมีคนน้อย
ที่สุดแล้วมันจะคุ้มค่าเกินกว่าราคาที่ต้องจ่ายไป

ประการที่สอง คนกิโลเมตรที่สองมีความเชื่อที่มุ่งมั่น ชัดเจนในสิ่งที่ทํา

• เขารู้ว่าทําไมเขาถึงทํา และเขาพร้อมจะทําถึงแม้ไม่เข้าใจ เช่น อับราฮัม
• คนกิโลเมตรที่สองเป็นคนที่รู้ว่าทําไมเขาจึงยอมทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ ทําไมจึงยอมเสียเปรียบ
• บางครั้งแม้ไม่รู้ว่าทําไมถึงต้องทํา ทําไมถึงต้องรอ ทําไมคําอธิษฐานถึงยังไม่ได้รับคําตอบ
เขาก็จะยังมุ่งมั่นทําต่อไปด้วยความเชื่อ ยังมุ่งมั่นทําต่อไปอย่างสุดความสามารถ ทําอย่างเต็มศักยภาพ
• และวัฒนธรรมของแผ่นดินของพระเจ้า คือวัฒนธรรมกิโลเมตรที่สอง
§ ทําเกินกว่าที่บอก เขาจะทําทุกสิ่งประหนึ่งปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า
• คนกิโลเมตรที่สองวิจารณ์น้อย ตําหนิน้อย อิดออดน้อย บ่นน้อย ฯ
§ เขาจะไม่มีคําถามว่า ทําไมเราต้องทําคนเดียว ทําไมคนอื่นไม่ช่วย ฯ?
§ เพราะเขารู้คนไม่เห็น พระเจ้าเห็น คนไม่ชมไม่ใช่ปัญหา พระเจ้าพอพระทัย แค่นั้นพอ
• แต่เขาจะร้อนใจเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า เขาจะขอเข้าส่วนกับงานของพระเจ้ามากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้
Ø คําถาม อะไรบ้างที่เราจะพร้อมจะทําเพื่อแผ่นดินของพระเจ้ามากกว่านี้(แม้ไม่เข้าใจ) ?
• ถ้าคุณอยู่กับคนกิโลเมตรที่สอง อย่าห้ามเขา
§ ถ้าเขามีใจช่วยเหลือคน ปล่อยให้เขาช่วยเหลือคนต่อไป
§ ถ้าเขามีใจเสียสละ ปล่อยเขาเสียสละต่อไป
§ ถ้าเขาไม่ได้ทําเกินจนสุขภาพเสีย อย่าห้ามเขา

§ ถ้าเขาไม่ได้ทําจนจัดลําดับสิ่งต่างๆ ไม่ถูกต้อง อย่าห้ามเขา ฯ
Ø คําถาม คุณไม่เป็นคนกิโลเมตรที่สอง ก็อย่าไปห้ามคนที่เขาอยากจะเป็นได้ไหม ?
• เพราะเขามีความเชื่อที่มุ่งมั่น เขารู้ว่าเขากําลังทําอะไร เพื่อใคร และทําไมต้องทํา
• ก็เพราะเขารักพระเจ้า และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง เขาจึงพร้อมจะอยู่เพื่อสนองพระคุณพระเจ้า

ประการที่สาม คนกิโลเมตรที่สองทําเกินกว่าที่คนอื่นคาดหวัง

• เขาจะไม่ใช่แค่ทําสิ่งที่คนอื่นคาดหวังให้คุณทํา แต่เขาจะทําดีกว่านั้น

คนกลุ่ม 500 เมตรเป็นยังไง ?

§ ไปสาย ใช้เงินอนาคตจนเกินควบคุม ไม่รักการเรียนรู้ ขี้เกียจ มีข้ออ้างสารพัด ชอบแก้ตัว โยนความผิดให้คนอื่น
เกี่ยงงาน ฯ พวก 500 เมตรจะไม่ยอมออกจากโซนสะดวก
ชีวิตแบบนี้ถือว่าต่ํากว่ามาตรฐานและคนกลุ่มนี้ไม่มีใครสักคนที่จะพบกับความสําเร็จ

คนกิโลเมตรที่หนึ่งเป็นยังไง ?

• เขาจะทําตามกฎ ตามระเบียบ มาตรงเวลา กลับตรงเวลา มากกว่านั้นไม่เอา ไม่สู้ พอแล้ว หมดเวลางานแล้ว
ตารางแน่นแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ฯ
• ลองนึกดูเวลาคนกล่าวขวัญถึงคนที่เขาประทับใจ หรือแม้แต่พระคัมภีร์ คนที่ถูกบันทึกที่เป็นฮีโร่ของเราๆ
มักจะเป็นคนที่ทําเกินกว่าคนอื่นจะคาดคิดได้ เพราะเขามีความมุ่งมั่น เช่นเรื่องราวของหญิงตกโลหิต 12 ปี
มัทธิว 9:21-22 21….. “ถ้าเราได้แตะต้องฉลองพระองค์เท่านั้น เราก็จะหายโรค” 22
ฝ่ายพระเยซูทรงเหลียวหลังทอดพระเนตรเห็นเข้า จึงตรัสว่า “ลูกหญิงเอ๋ย จงชื่นใจเถิด ที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อ”
นับตั้งแต่เวลานั้น ผู้หญิงนั้นก็หายป่วยเป็นปกติ

คนกิโลเมตรที่สองเป็นยังไง ?
§
§
§
§

เขาจะทํามากกว่าคนธรรมดา
เขาทํางานดีกว่าคนอื่นๆ
เขาจะทําแม้ไม่มีใครขอ เขาจะมุ่งมั่นทําต่อไปแม้ไม่มีใครเห็น
ไม่ต้องรอให้คนบอก ไม่ต้องรอให้คนสั่ง ไม่ต้องคอยเตือนว่า ทําแล้วรึยัง ทําไมยังไม่ทํา ?

ประการที่สี่ คนกิโลเมตรที่สอง มีชีวิตเรียบง่ายไม่ซับซ้อน
• เพราะเขามีความมุ่งมั่นทําในสิ่งที่พระเจ้าให้เขาทํา เขาจะทําอย่างเต็มกําลัง ใครจะว่ายังไงไม่เป็นไร
เขาฝากผลลัพธ์และการให้ความเป็นธรรมไว้กับพระเจ้า
มัทธิว 5:38-41 38 “ท่านทั้งหลายได้ยินคําซึ่งกล่าวไว้ว่า ตาแทนตา และฟันแทนฟัน 39 ฝ่ายเราบอกท่านว่า
อย่าต่อสู้คนชั่ว ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน ก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย 40 ถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาล
เพื่อจะปรับเอาเสื้อของท่านไป ก็จงให้เสื้อคลุมแก่เขาเสียด้วย 41 ถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไปหนึ่งกิโลเมตร
ก็ให้เลยไปกับเขาถึงสองกิโลเมตร
• พระเยซูตรัสเตือนว่า ฝ่ายเรา(แต่เรา) บอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่ว พระเยซูกําลังบอกว่า
คนกิโลเมตรที่สองไม่ต้องสนใจคําว่า ยุติธรรมไหม เสียเปรียบไหม เท่าเทียมไหม ?
• แค่ต้องเชื่อในพระเจ้า และทําตามที่พระองค์บอกเท่านั้นที่เหลือ พระเจ้าจะรับผิดชอบเอง

Ø คําถาม เรามาถึงจุดนี้แล้วหรือยัง ? จุดที่ฝากวางชีวิตทั้งสิ้นไว้กับพระเจ้า
• คนกิโลเมตรที่สองมีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนได้ เพราะเขาจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใคร
เพราะรู้ว่าทุกคนไม่ได้มีของประทาน ความสามารถ กําลังหรือต้นทุนชีวิตที่เหมือนกัน เขาเรียนรู้จะนับพระพร
และขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี
• นี่คือท่าทีของคนกิโลเมตรที่สอง ที่มุ่งมั่นทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
เป็นฝีพายใต้ท้องเรือที่จะจ้วงพายสุดกําลังตามกัปตันสั่งอย่างไม่อ่อนระอาใจ

ประการที่ห้า คนกิโลเมตรที่สองมีความยืดหยุ่น

• เขาสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ ทําให้ทีม ทําให้บ้าน ทําให้คริสตจักรมีสันติสุขมีกําลังที่จะไปต่อได้
เพราะความยืดหยุ่นของเขาทําให้ทีมผ่านปัญหายากๆ ไปได้
• เขาจะเข้าใจว่ามีวาระสําหรับทุกสิ่ง เมื่อมีปัญหาเข้ามาก็รู้ว่านี่เป็นวาระที่ต้องเผชิญ ต้องแก้ และผ่านมันไปให้ได้
• คนกิโลเมตรที่สองใช้ชีวิตเหนือกฎเกณฑ์ ไม่ใช่ทําลายกฎเกณฑ์
• เขายืดหยุ่น เพราะเขาจดจ่อสิ่งที่สําคัญ ไม่ใช่เน้นรายละเอียดปลีกย่อย
• คนกิโลเมตรที่สองจะไม่ขบี้ ่น เพราะเราไม่สนใจใครได้เปรียบ หรือใครกําลังไม่ให้เกียรติเราอยู่หรือเปล่า?
• เพราะเรารู้พระเจ้ามองเราอยู่ เราจะมีชีวิตเรียบง่าย ยืดหยุ่น คนอยู่กับเราเขาจะมีสันติสุข และ ณ
จุดนี้เราก็จะทําทุกอย่างๆ สบายใจ โดยไม่ต้องพยายามพิสูจน์ตัว เพราะเราทําทุกอย่างๆ
เต็มที่ด้วยสํานึกชัดเจนว่าทําไปเพื่อสิ่งใด ทําด้วยความสุข มีสันติสุขที่เกินกว่าความเข้าใจ

ประการที่หก คนกิโลเมตรที่สอง ทําอะไรไม่โฆษณา
มัทธิว 6:1-2 1“จงระวัง อย่ากระทําศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่น
ถ้าทําอย่างนั้นท่านจะไม่ได้รับบําเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ 2 “เหตุฉะนั้น
เมื่อท่านทําทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าท่าน เหมือนคนหน้าซื่อใจคด กระทําในธรรมศาลาและตามถนน
เพื่อให้คนสรรเสริญ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาได้รับบําเหน็จของเขาแล้ว
• ไม่โฆษณา ไม่บอก ไม่ประชาสัมพันธ์ว่าฉันเสียสละอะไรบ้าง
• ทําอะไรก็ไม่มีเจตนาแอบแฝง

ประการที่เจ็ด คนกิโลเมตรที่สอง มีความเชื่อ ทําสิ่งที่ไม่สมเหตุผล

• ถ้าคุณเป็นคนใจกว้างคุณจะทําสิ่งที่เหตุผลไปไม่ถึง คุณจะทําสิ่งที่เหตุผลอธิบายไม่ได้

• Ex. แม่ชีเทเรซา เมื่อถูกถามว่า แม่ชีที่ท่านคิดจะสร้างบ้านเด็กกําพร้าท่านมีงบประมาณเท่าไหร่?
แม่ชีเทเรซาจึงตอบไปว่า…สามเพนนี…หลายคนสงสัย และถามกลับว่า ท่านจะทํางานได้ยังไงด้วยเงินแค่น?ี้
§ แม่ชีเทเรซาตอบกลับไปว่า…ฉันมีเงินสามเพนนีกับพระเจ้า แล้วฉันยังจะต้องการอะไรอีกละ ?
§ นี่คือทัศนคติของคนกิโลเมตรที่สอง เธอรู้ว่าสามเพนนีก็มากเพียงพอเมื่อมันอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า
• คนที่ติดตามพระเยซู จะดําเนินชีวิตอย่างไม่สมเหตุสมผล เพราะเขาดําเนินด้วยความเชื่อ ไม่ใช่ด้วยตามองเห็น
• และจากคําเทศนาบนภูเขา เราได้เห็นความคาดหวังของพระเยซูในสาวกของพระองค์ว่า
มัทธิว 5:48เหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของท่าน
ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ
สรุป
• คุณเป็นคนกิโลเมตรที่สองไหม ?
• เมื่อพระเจ้าท้าทายให้คุณทําสิ่งที่เกินความสามารถ เกินกว่าที่มนุษย์ทั่วไปจะรับได้ คุณจะทํายังไง ?
• พระเจ้าสามารถทําอะไรๆ ผ่านเราได้อีกเยอะ ถ้าเราไม่ยอมหยุดอยู่แค่เป็นคนกิโลเมตรที่หนึ่ง

