พิชติ ยักษ์ นักป่ วนทีม (ซีรีย์ 8 อาทิตย์ พชิ ติ กับพระเยซู)
 เป็ นเรื่ องที่เราปฏิเสธไม่ได้ ว่าพระเจ้ าได้ ทรงสร้ างเราให้ เป็ นพระกายเดียวกันในพระเยซู ร่างกาย
จาเป็ นต้ องสอดประสานกัน ทุกคนต่างต้ องรู้หน้ าที่ของตัวเอง
 ในฐานะพระกายหรื อในฐานะทีมเดียวกันเราจะไม่ยอมให้ ใครสักคนเข้ ามาป่ วนให้ ทีมเราแตกแยกกัน
หรื อจะมาทะเลาะขัดแข้ งขัดขากันเองไม่ได้
 เช่นกัน พระเจ้ าเรี ยกสามีภรรยาว่ากายเดียวกัน พระเจ้ าเรี ยกพวกเราให้ อยู่ในคริสตจักรท้ องถิ่น
เดียวกัน พระเจ้ าเรี ยกเราอยู่ในกลุม่ เซลล์เดียวกัน ภาพนี ้คือภาพครอบครัว เป็ นภาพทีมเดียวกัน
สดุดี 133:1-31 ดูเถิด ซึง่ พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็ นน ้าหนึ่งใจเดียวกันก็เป็ นการดี และน่าชื่นใจมากสัก
เท่าใด 2 เหมือนน ้ามันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเคราของอาโรน ไหล
อาบลงมาบนคอเสื ้อของท่าน 3 เหมือนนา้ ค้ างของภูเขาเฮอร์ โมน ซึ่งตกลงบนเทือกเขาศิโยน
เพราะว่ าพระเจ้ าทรงบังคับบัญชา พระพรที่น่ ัน คือชีวติ จาเริญเป็ นนิตย์
 เราต้ องจัดลาดับความสาคัญกับการสานสัมพันธ์ให้ ถกู ต้ องก่อน
 ดี ฮ๊ อก ใช้ เวลาคิดและเขียนเรื่ องนี ้ถึง 20 ปี ท่านได้ รับรางวัลเกียรติยศ ด้ านธุรกิจ เคยเป็ น CEO ของ
บริษัทยักษ์ ใหญ่และได้ รับการ รับรองนับไม่ถ้วน บอกว่าเราควรลงทุนพลังงาน
o 50 % ในการนาตนเอง
o 25 % นาคนที่เหนือกว่ า ผูกมิตรกับคนที่เราต้ องรายงานตัวด้ วย
o 20% นาคนในระดับเดียวกัน เราลงเรือลาเดียวกันแล้ ว เราต้ องรักกันและกัน รวบรวมกันและ
กัน และผลักดันช่วยให้ ผ้ อู ื่นขึ ้นไปอีกขั ้น ด้ วยการปรนนิบตั ิรับใช้ ซงึ่ กันและกัน
o 5 % นาทีม 5% นาคนที่อยู่ใต้ การดูแล แต่อย่าใช้ พลังงานทั ้งหมดไปกับการนาด้ านล่าง เพราะ
การนาในระดับอื่นๆ ได้ ดี จะเป็ นแรงเหวี่ยงที่จะทาให้ การนาด้ านล่างเกิดผลมาก (ถึงแม้ จะใช้
พลังงานไม่เยอะมาก แต่จะเกิดผลมากกว่า)
 เราต้ องเหมือนต้ นสนชอร์ พายที่ต้องขยายพันธุ์โดยการใช้ เมล็ด แต่เมล็ดของมันจะออกมาได้ ก็ต่อเมื่อ
มันเจอไฟ เจอความร้ อนที่ร้อนมากๆ ไม่งั ้นผลที่ตกลงมาจากต้ นจะนอนอยู่ในผืนป่ าอย่างนั ้น จนกว่า
จะเจอไฟป่ า หรื อภาวะภูมอิ ากาศที่รุนแรงมากๆ เมล็ดถึงจะออกมา
 เราต้ องเหมือนเมล็ดต้ นสนชอร์ พายนี ้เพราะพระเจ้ าได้ ใส่ธรรมชาติของพระองค์ในเราเพื่อให้ เรา
สามารถรับมือกับเรื่ องหนักๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องอะไรก็ตาม
 คำถำม วันนี้ใครบ้ ำง ที่ชีวติ ของคุณกำลังเจอไฟ เจอแรงต้ ำน เจอวิกฤต เจอเรื่ องทีห่ นักอก
หนักใจ ยกมือขึน้ หน่ อย?

 ถ้ าพระเจ้ าผู้ทรงครอบครองอยู่อย่ างสมบูรณ์ อนุญาตให้ ส่ งิ เหล่ านีเ้ กิดขึน้ แสดงว่ าพระองค์ ร้ ู
ว่ าสิ่งเหล่ านีจ้ ะกระตุ้นศักยภาพ กระตุ้นความเชื่อ กระตุ้นความอดทน กระตุ้นอะไรบางอย่ าง
ในคุณให้ ผงาดขึน้ มา
 Ex. คริสตจักรในสมัยก่อน ตอนที่อยู่กนั ดีๆ เกิดผลจากัดแค่ในเยรูซาเล็ม แต่พอเจอการข่มเหง
กลายเป็ นว่าพวกเขากระจายไปตามชนชาติตา่ งๆ คริสตจักรเติบโตเร็วมากๆ
o ประเทศจีนที่ถกู ข่มเหงหนักมากๆ ตอนนี ้มีคริสเตียนไปแล้ ว 100 กว่าล้ านคน นับเป็ นจานวน
ประชากรประมาณ 10%
o ประเทศอินโดนีเซียที่ถกู ข่มเหงใครละทิ ้งความเชื่อเดิมต้ องตาย ตอนนี ้มีการฟื น้ ฟูครัง้ ใหญ่ มีผ้ ู
เชื่อแซงประเทศไทยไปแล้ วหลายช่วงตัว
 ดังนั ้นวันนี ้เราต้ องไม่กลัวว่าถ้ าเจอแรงกดดัน ถ้ าเราเรี ยนรู้ที่จะรับมือกับมันอย่างถูกต้ อง ยืนหยัดสู้กบั
มันด้ วยความมัน่ ใจพระเจ้ าจะช่วยทุกสิง่ กลายเป็ นผลดีในไม่ช้าก็เร็ว
 คำถำม จริงไหม ชีวติ เรำจะมีคนที่จะเข้ ำมำป่ วนเรำอยู่เรื่ อยๆ ป่ วนครอบครั ว ป่ วนบริษัท
ป่ วนทีม ป่ วนกำรเรี ยน ป่ วนคริสตจักร ?
 ส่วนหนึ่งของคนที่ประสบความสาเร็จทุกคน ต่างต้ องเจอกับแรงต้ านและการโจมตีเสมอ โดยเฉพาะ
บุคคลในพระคัมภีร์ อับราฮัมก็เจอ โยเซฟก็เจอหนัก ดาวิดก็เจอ เปาโลก็เจอ เปโตรก็เจอ พระเยซูพระ
อาจารย์ก็เจอแบบสุดๆ มาก่อนเหมือนกัน
 ที่เห็นได้ ชดั คือบุคคลเหล่านี ้ชนะหมด เขามี DNA ของนักสู้ เขาเปล่งประกายท่ามกลางความมืดได้
 คำถำม แรงต้ ำน ควำมกดดัน หรื อนักป่ วนทีมส่ วนใหญ่ มำจำกไหน ?
o ส่วนใหญ่มาจากคน จะมีบางคนมาป่ วน มีบางคนมาชักใบให้ เรื อล่ม มาโจมตี
ตัวอย่ างของการพิชติ ยักษ์ นักป่ วนทีมของเนหะมีย์ว่าเขาเจออะไรบ้ าง และเขาแก้ ไขอย่ างไร
1. กลยุทธ์ ของนักป่ วนทีม
 3 วิธีที่ศตั รูมกั จะใช้ ในการหยุดเราจากเป้าหมาย/นิมติ ที่พระเจ้ าประทานให้ ในยุคปั จจุบนั ด้ วย
1. ใช้ วธิ ีเยำะเย้ ย
เนหะมีย์ 4:1ต่อมาเมื่อสันบาลลัททราบว่า เรากาลังก่อสร้ างกาแพง เขาโกรธและเดือดดาลมาก และ
เขาเยาะเย้ ยพวกยิว
 ดังนั ้นทุกครัง้ ที่คณ
ุ กาลังตั ้งใจทาดี หรือตั ้งใจจะเป็ นพร อย่าคิดว่าทุกสิง่ จะราบรื่ น จะได้ รับการ
สนับสนุนเสมอไป มันอาจมีอปุ สรรคโผล่มาก็ได้
เนหะมีย์ 4:2-3 2 และเขาพูดต่อหน้ าพี่น้องของเขาและต่อหน้ า กองทัพของสะมาเรี ยว่า “พวกยิวที่
อ่อนแอเหล่านี ้ทาอะไรกัน เขาจะซ่อมกันหรื อ เขาจะทาสัตวบูชาหรือ เขาจะทาให้ เสร็จในวันเดียวหรือ

เขาจะกู้เอาหินที่ถกู เผาจากกองขยะมาใช้ อีกหรื อ” 3 โทบีอาห์คนอัมโมนอยู่ข้างๆท่าน และเขาพูดว่า
“เออ สิง่ ที่เขากาลังสร้ างอยู่นั ้น ถ้ าสุนขั จิ ้งจอกตัวหนึ่งวิ่งขึ ้นไป มันจะพังกาแพงหินของเขาลงมา
 นี่คือกลยุทธ์แรกที่ศตั รูพยายามจะหยุดเราจากการทาสิง่ ที่ดี สิง่ ที่เป็ นพระพร สิง่ ที่เป็ นนิมติ และความ
ฝันที่พระเจ้ าให้ กบั เรา คือ การเยาะเย้ ยถากถาง และเครื่องมือชิ ้นนี ้มีประสิทธิภาพมากในการบัน่ ทอน
 คำถำม ใครบ้ ำงเคยถูกเยำะเย้ ยถำกถำงเรื่องควำมเชื่อบ้ ำง ?
 การเยาะเย้ ยเป็ นเป็ นโรคระบาด เมื่อหนึ่งคนทา มักมีคนเข้ าร่วมด้ วย
 ดังนั ้นคนที่จะประสบความสาเร็จ ด่านแรกที่คณ
ุ มักต้ องเจอ คือด่านของการถูกเยาะเย้ ย
 เขาเยาะเย้ ยสิง่ ดีที่เราทา เพื่อทาให้ เรารู้สกึ ว่าสิง่ ที่เราเปลีย่ นไปในทางที่ดีนั ้นเป็ นสิง่ ที่น่าอาย แต่ อย่ า
อายสิ่งดีท่ ีคุณกาลังทา อย่ าอายสิ่งที่พระเจ้ ากาลังเปลี่ยนแปลงคุณ จงขอบคุณพระเจ้ าในสิ่ง
ที่พระเจ้ าทาในชีวติ เรา
2. ขัดขวำง
เนหะมีย์ 4:6-7 6 เราจึงสร้ างกาแพงขึ ้น และกาแพงทั ้งสิ ้นก็ต่อกันสูงครึ่งหนึ่งแล้ ว เพราะประชาชนมี
น ้าใจที่จะทางาน 7 แต่เมื่อสันบาลลัทและโทบีอาห์กบั ชาวอาหรับ และคนอัมโมนและชาวอัศโดด ได้ ยิน
ว่าการซ่อมแซมกาแพงเยรูซาเล็มนั ้น กาลังคืบหน้ าต่อไป และกาลังปิ ดช่องโหว่ต่างๆ เขาทัง้ หลายก็
โกรธมาก
 เราต้ องรู้ ว่าใครคือคนที่ไม่ ประสงค์ ดี
 เขาเหล่านี ้เขาจะโกรธที่พวกเรารักกัน คนเหล่านี ้เขาจะโกรธที่คณ
ุ พึง่ พาพระเจ้ า เขาจะโกรธที่คณ
ุ กาลัง
มุง่ หน้ าไปสูค่ วามสาเร็จ เขาจะโกรธที่คณ
ุ เลิกล่วงประเวณี เขาจะโกรธที่คณ
ุ เลิกแทงหวย เขาจะโกรธที่
คุณเลิกไปเที่ยวกับพวกเขา เพราะเมื่อคุณเปลี่ยนไปทาให้ พวกเขาดูแย่
 เช่นกันเราต้ องขอพระเจ้ าช่วยให้ เรามีใจเนื ้อ ชื่นชมยินดีได้ เมื่อคนอื่นประสบความสาเร็จ ที่เราจะ
ปรบมือให้ กบั คนที่พระเจ้ ายกชูได้ อย่างเต็มใจ
 เราต้ องเรียนรู้ที่จะหัวเราะกับคนที่กาลังหัวเราะ ร้ องไห้ กบั คนที่กาลังร้ องไห้ (โรม12:15)
3. สร้ ำงข่ ำวลือ
เนหะมีย์ 4:11-12 11 และศัตรูของเรากล่าวว่า “เขาจะไม่ร้ ูไม่เห็นจนกว่าเราจะเข้ ามาท่ามกลางเขา และ
ฆ่าเขากับยับยั ้งงานของเขา” 12 เมื่อพวกยิวที่อยู่ใกล้ เขาทัง้ หลายมาก็ได้ บอกเราตั ้งสิบครั ง้ ว่า “เขาจะ
ลุกขึ ้นมาต่อสู้เราจากที่อยู่ของเขาทุกแห่ง”
 วิธีแพร่ข่าวลือได้ เร็วที่สดุ คือ ทาให้ ร้ ูสกึ กลัว
 คำถำม อะไรจะเกิดขึน้ เมื่อเรำอยู่ใกล้ คนทีค่ ดิ ลบ ? คุณก็จะคิ ดลบไปด้วย

 ฮิตเลอร์ พบความจริงว่า ถ้ าเราพูดมุสานานพอจะทาให้ คนเริ่มเชื่อ
 ถ้ าคุณต้ องการเติบโตหนุนใจให้ คณ
ุ อธิษฐานกับพระเจ้ า ขอให้ เราเจอเพื่อนที่คดิ บวก เจอคนที่หนุนใจ
เรา เจอคนที่ท้าทายเราได้ เจอคนที่เปลี่ยนความคิดเราได้ เจอคนที่ยกระดับใจเราได้ ช่วยให้ ความเชื่อ
เราเป็ นเหมือนพระเยซูมากขึ ้น
2. ผลของการป่ วนทีม
เนหะมีย์ 4:10-11 10 แต่ยดู าห์กล่าวว่า “เรี่ ยวแรงของคนที่ขนของก็กาลังทรุดลง และมีสงิ่ ปรักหักพังมาก
เราไม่สามารถซ่อมกาแพงได้ ” 11 และศัตรูของเรากล่าวว่า “เขาจะไม่ร้ ูไม่เห็นจนกว่าเราจะเข้ ามา
ท่ามกลางเขา และฆ่าเขากับยับยั ้งงานของเขา”
เนหะมีย์ 4:6 เราจึงสร้ างกาแพงขึ ้น และกาแพงทั ้งสิ ้นก็ต่อกันสูงครึ่งหนึ่งแล้ ว เพราะประชาชนมีน ้าใจที่
จะทางาน
 สาหรับทฤษฏีของผู้นา เราทราบว่าช่วงที่ยากที่สดุ ของงานคือช่วงระหว่างกลางจากที่นี่ไปที่นนั่
4 ประการที่ทาให้ คนท้ อแท้ คือ
1. ความเหนื่อยล้ า
2. มีความหงุดหงิด
3. เมื่อเราเริ่มคิดถึงความล้ มเหลว
4. เมื่อเรากลัว
3. เราจะตอบสนองต่ อการป่ วนทีมอย่ างไรดี
3.1 เราต้ องพึ่งพระเจ้ า
เนหะมีย์ 4:4-5 4 ข้ าแต่พระเจ้ าของข้ าพระองค์ทั ้งหลายขอทรงฟั ง เพราะข้ าพระองค์ทั ้งหลายเป็ นที่ดถู กู ดู
หมิน่ ขอทรงหันการเยาะเย้ ยของเขาให้ ตกบนศีรษะของเขาเอง และขอทรงมอบเขาไว้ ให้ ถกู ปล้ นบน
แผ่นดิน ที่เขาจะไปเป็ นเชลยนั ้น 5 ขออย่าทรงปกปิ ดกรรมชัว่ ของเขาไว้ และขออย่าลบล้ างบาปของเขา
ทั ้งหลายจากสายพระเนตรของพระองค์ เพราะเขาทั ้งหลายได้ ยวั่ เย้ าให้ ทรงกริว้ ต่อหน้ าบรรดาผู้ก่อสร้ าง
 เยเรมีย์หนั มาพึง่ พระเจ้ าและบอกพระเจ้ าว่า พระเจ้ าเราไว้ วางใจในพระองค์ ว่ ามั่นใจว่ าพระองค์
จะปกป้ องเรา เราเชื่อในพระองค์
สุภาษิต 26:4อย่าตอบคนโง่ตามความโง่ของเขา เกรงว่าเจ้ าเองจะเป็ นเหมือนเขาเข้ า
 แต่ จงเริ่มต้ นพึ่งพระเจ้ าด้ วยการอธิษฐาน ยิ่งมีการต่ อต้ านมากเท่ าไหร่ เรายิ่งต้ องอธิษฐาน
พึ่งพระเจ้ ามากขึน้ แค่ นัน้
 หลักการคือ ถ้ าคุณตัง้ หลักด้ วยการอธิษฐานได้ คุณสู้ต่อได้

เนหะมีย์ 4:9 แต่เราทั ้งหลายได้ อ้อนวอนต่อพระเจ้ าของเรา…
o วิธีส้ กู ็คือ รวมตัวกันในการอธิษฐาน
3.2 เสริมจุดอ่ อน
เนหะมีย์ 4:13 ข้ าพเจ้ าจึงตั ้งประชาชนไว้ ในส่วนที่ต่าที่สดุ ข้ างหลังกาแพง ในที่ช่องโหว่ ตามตระกูลของ
เขา โดยมีดาบ หอก และคันธนู
 เนหะมีย์มีการอธิษฐาน และเวลาเดียวกันก็มีการเฝ้าระวัง เขาวางยามไว้ จดุ ต่าสุดหลังกาแพง จุดที่
สูงสุดประมาณ 4-5 เมตร จุดที่ต่าที่สดุ ประมาณ 1-2 เมตร เป็ นจุดที่ลอ่ แหลม ศัตรูโจมตีง่าย
 คำถำม คุณรู้ ไหมจุดอ่ อนของคุณอยู่ที่ไหน? จาไว้ ว่าศัตรูจะโจมตีตรงส่วนที่เป็ นจุดอ่อนของคุณ
 หลักการ เราต้ องรู้ว่าจุดไหนคือจุดอ่อน และเราต้ องเสริมกาลังในจุดนั ้นตั ้งแต่เนิ่นๆ
เนหะมีย์ 4:15-21 16 ตั ้งแต่วนั นั ้นมา ผู้รับใช้ ของข้ าพเจ้ าครึ่งหนึ่งทาการก่อสร้ าง อีกครึ่งหนึ่งถือหอก โล่
คันธนู และเสื ้อเกราะ บรรดาประมุขทั ้งหลายหนุนหลังพวกยูดาห์ 17 ผู้ที่ก่อสร้ างกาแพง และบรรดาผู้ที่
ขนของก็ยกของขึ ้น ทุกคนมือหนึ่งทางาน อีกมือหนึ่งถืออาวุธไว้ 18 ผู้ก่อสร้ างทุกคนมีดาบคาดอยู่ที่สีข้าง
ขณะที่เขาสร้ าง ชายที่เป่ าเขาสัตว์อยู่ข้างข้ าพเจ้ า19 ข้ าพเจ้ าพูดกับขุนนางและเจ้ าหน้ าที่ทั ้งปวงกับคน
นอกนั ้นว่า “การงานก็ใหญ่โตและกระจายกันไปมาก เพราะเราแยกกันอยู่บนกาแพงห่างจากกัน 20 เมื่อ
ท่านทั ้งหลายได้ ยินเสียงเป่ าเขาสัตว์ อยูต่ รงไหน จงวิ่งกรูกนั ไปที่พวกเราพระเจ้ าของ เราทั ้งหลายจะทรง
ต่อสู้เพื่อพวกเรา” 21 เราจึงทางานกัน พวกเราครึ่งหนึ่งถือหอกตั ้งแต่ เช้ ามืดจนดาวขึ ้น
 ทางเลือกของเราเหมือนทางเลือกของเนหะมีย์ซงึ่ มีอยู่สามทาง ยอมแพ้ , ทิ ้งกาแพงแล้ วออกไปสู้,
สร้ างและสู้ในเวลาเดียวกัน และเราต้ องเลือกสร้ างและสู้ในเวลาเดียวกัน
3.3 เสริมกาลังใจคน
เนหะมีย์ 4:14ข้ าพเจ้ ามองดู แล้ วลุกขึ ้นพูดกับขุนนางและเจ้ าหน้ าที่ทั ้งหลาย กับคนนอกนั ้นว่า “อย่ า
กลัวเขาเลย จงระลึกถึงพระเจ้ าผู้ใหญ่ ย่ งิ และน่ าเกรงกลัว และต่ อสู้เพื่อพี่น้องของท่ าน บุตรชาย
บุตรหญิงของท่ าน ภรรยาและเรื อนของท่ าน”
 วันนี ้อย่าจดจ่อที่ปัญหา แต่จงจดจ่อที่พระเจ้ า
3.4 ไม่ ยอมเลิกรา
เนหะมีย์ 4:15อยู่มาเมื่อศัตรูของเราได้ ยนิ ว่าเราทราบเรื่ องแล้ ว และพระเจ้ าได้ ทรงทาลายแผนงานของเขา
เราต่างก็มายังกาแพงที่งานของตนทุกคน
 ถ้ าเราไม่หยุด เราจะชนะ ทานิมติ และความฝันทั ้งของพระเจ้ าและของเราได้ จนสาเร็จ และจะทาได้
เสร็จเร็วกว่ากาหนดเหมือนเนหะมีย์ได้ เช่นกัน

