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คานา
“บนเส้นทางแห่งความเชื่ อ” เป็ นหนังสื อที่แจงอย่างละเอียด ซึ่ งครอบคลุมตั้งแต่ปฐมกาลบทที่
12 ถึงบทที่ 23 ในช่วงเวลาของอับราฮัม ที่เราท่านถือว่า เป็ นบิดาแห่งความเชื่อ
หนังสื อเล่มนี้ จะช่วยให้คริ สเตียนตระหนักว่า ความเชื่อไม่ใช่มนต์วเิ ศษ ที่เกิดขึ้นราวสายฟ้ า
แลบ
ความเชื่อไม่ใช่สูตรแห่งความสาเร็ จที่ครบบริ บูรณ์
แต่ความเชื่ อมีข้ นั ตอนในการพัฒนา วันต่อวัน....ก้าวต่อก้าว.....เรื่ อยไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่
ความเชื่อจะไม่มีความหมายอันใดเลย ถ้าปราศจากพระเจ้า ผูเ้ ป็ นเจ้าของความเชื่อนั้น
ทีมงาน อปท.
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1. ความเชื่อในพระเจ้ า
คริ สเตียนมักชอบกล่าวว่า “ถ้าผมมีความเชื่อมากกว่านี้แล้วละก้อ....!” “หล่อนมีความเชื่อแรง
กล้า” “ดิฉนั อยากจะมีความเชื่อมากเท่าคุณ”
ดูราวกับว่า “ความเชื่อ” เป็ นของวิเศษ เราอาจเคยคาดหวังว่าถ้าเรามีความเชื่ อเป็ นของเราเอง
แล้วเราจะทาอะไรก็ได้ คริ สเตียนบางคนรู ้สึกว่าเขามีความเชื่อไม่ถึงขั้นเขาได้รับการสอนว่าความเชื่ อใน
พระคริ สต์จะทาให้ชีวิตราบรื่ น แต่เขากลับประสบด้วยตัวเองว่าชีวติ ของเขาไม่ราบรื่ นเลยและเต็มไป
ด้วยปั ญหาต่าง ๆ นานา จึงเริ่ มสงสัยว่าความเชื่อให้ประโยชน์อะไรแก่เขาได้บา้ ง ดังนั้นเราจึงควรทา
ความเข้าใจให้ดีวา่ ความเชื่ อแบบคริ สเตียนนั้นคืออะไรกันแน่ ความเชื่ อไม่ใช่ของวิเศษที่จะใช้แก้ปัญหา
ชีวติ โดยตัวของมันเองแล้วความเชื่อไม่มีความหมายอะไรเลย ความเชื่ อจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเรามี
ความสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้ นกับพระเจ้าผูท้ รงสร้างโลกนี้ ต่อไปนี้ เราจะศึกษาชีวติ ของชายผูห้ นึ่งซึ่ งสอน
เราว่าความเชื่อคืออะไร เขาเผชิญกับปั ญหาชี วติ มากมายแต่เขาได้เรี ยนรู ้จากมันว่า พระเจ้าทรงพระชนม์
อยูจ่ ริ งและพระองค์ทรงซื่ อสัตย์ ชายผูน้ ้ ีคืออับราฮัม
เปาโลได้เขียนไว้ในหนังสื อโรมว่า ผูท้ ี่วางใจในพระเยซูคริ สต์ “มีความเชื่อเช่นเดียวกับอับรา
อัม” อับราฮัมจึงได้รับการกล่าวถึงว่าเป็ น “บิดาของพวกเรา” ชีวติ ของท่านไม่เป็ นเพียงแต่ตวั อย่างของผู ้
ที่เชื่อในพระเจ้า ท่านน่าจะเป็ นแบบฉบับสาหรับชีวิตคริ สเตียน ท่านเป็ นบุคคลคนแรกในพระคัมภีร์ที่
ดาเนินชี วติ ด้วยทัศนคติและหลักการซึ่ งเราควรทาตาม พระคัมภีร์ฉบับแอมพลิไฟด์จึงยกย่องว่าท่าน
“ได้รับพลังจากความเชื่อ”
ถึงอย่างไรก็ตามเราไม่ควรคิดว่าอับราฮัมเป็ นบุรุษมหัศจรรย์ ท่านไม่ใช่ปูชนียบุคคลที่เราได้แต่
ชะเง้อมอง เราสามารถมีชีวิตอย่างท่านได้ พระเจ้าทรงเลือกท่านเพื่อแสดงให้เห็นว่าชีวติ แห่งความเชื่อ
ควรมีคุณสมบัตอย่างไรบ้าง เปรี ยบเหมือนอาจารย์แพทย์กาลังสอนนักศึกษาแพทย์ โดยยกผูป้ ่ วยที่มี
อาการของโรคชัดเจน เพื่อว่าต่อไปนักศึกษาแพทย์จะสามารถวินิจฉัยโรคชนิดนี้ในผูป้ ่ วยที่มีอาการของ
โรคไม่ค่อยชัดเจนได้ ชีวติ ของอับราฮัมแสดงถึงความเชื่ ออย่างเด่นชัดเช่นเดียวกับผูป้ ่ วยที่มีอาการของ
โรคชัดเจน จากหนังสื อปฐมกาล 5:24 เราทราบว่าเอโนคดาเนินชี วติ ไปกับพระเจ้า แต่พระคัมภีร์ไม่ได้
บอกว่าเอโนคดาเนินชวิตอย่างไรบ้าง ดังนั้นถึงแม้วา่ เรายกย่องชีวติ เอโนค แต่เราไม่ได้เรี ยนรู ้วธิ ี การ
ดาเนินชี วติ จากท่าน ส่ วนในชีวติ ของอับราฮัมเราได้เห็นชีวติ แห่งความเชื่ อของท่านในแง่ดีและไม่ดี
พระคัมภีร์ได้บนั ทึกไว้อย่างละเอียดพอควร โดยบรรยายถึงการดารงชี วติ ของท่านในดินแดนทะเลทราย
และกล่าวถึงความวุน่ วายในครอบครัวของท่าน ในที่สุดอับราฮัมได้รับการขนานนามว่า “สหายของพระ
เจ้า” ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าท่านมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้ นกับพระเจ้าและเป็ นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วย
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ความยาเกรงต่อพระองค์ พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสกับอัครทูตของพระองค์วา่ “ท่านเป็ นมิตรสหายของเรา”
ความเชื่อเป็ นจุดเริ่ มต้นของความเป็ นสหายกับพระเจ้า
หลังจากอาจารย์แพทย์ได้นานักศึกษาแพทย์ไปดูผปู้ ่ วยที่มีอาการของโรคชัดเจนแล้วอาจารย์
ต้องสอนต่อไปอีกเขาต้องวิเคราะห์ให้นกั ศึกษาทราบว่าทาไมผูป้ ่ วยจึงมีอาการเช่นนั้นและโรคนี้ทาให้
เซลล์เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง เขาต้องใช้วธิ ี การอธิ บายที่นกั ศึกษาจะเข้าใจได้ ผูป้ ่ วยอาจไม่สบายใจถ้าเขา
ได้ยนิ ทุกอย่างที่อาจารย์แพทย์วเิ คราะห์ให้นกั ศึกษาฟัง แต่ผปู ้ ่ วยจะได้รับประโยชน์ในที่สุด ดังนั้นเรา
ต้องนาชี วติ ของอับราฮัมมาวิเคราะห์ดูความเชื่อของท่านอย่างละเอียด เพื่อเราจะได้เรี ยนรู ้วธิ ี การดาเนิน
ชีวติ ด้วยความเชื่อ
เมื่อเราเริ่ มต้นวิเคราะห์ความเชื่อของอับราฮัม เราก็พบความจริ งว่า ความเชื่อเริ่มจากพระเจ้ า
และพระคาของพระองค์ หนังสื อปฐมกาลบทที่ 12 เขียนไว้วา่ “พระเจ้าตรัสแก่อบั ราอัม....!” พระคัมภีร์
ประโยคนี้สอนเราว่าความเชื่ อไม่ใช่สิ่งลึกลับ ความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่อุบตั ิข้ ึนเองในตัวเรา ไม่ใช่ความรู ้สึกที่
เราได้รับมาจากห้วงอวกาศอย่างฉับพลัน ตามความเป็ นจริ งแล้วจาเป็ นต้องมีบุคคลที่เราจะเชื่ อก่อนจะ
เกิดความเชื่ อในตัวเรา พระเจ้าได้เริ่ มตรัสกับอับราฮัมก่อนที่ท่านจะตอบสนองด้วยความเชื่อและทาตาม
พระคาของพระเจ้ามาก่อนและความเชื่อตามมาทีหลัง ความเชื่อจึงไม่ได้เริ่ มจากตัวเราแต่เริ่ มจากพระเจ้า
ผูต้ รัสกับเรา ดังนั้นพระเจ้าผูต้ รัสและพระคาของพระองค์ที่มาถึงเราจึงมีคุณค่ามากกว่าความเชื่อของเรา
ด้วยเหตุน้ ีความเชื่ อจึงไม่มีคุณค่าด้วยตัวของมันเอง
แต่คุณค่าของมันมีข้ ึนเพราะพระเจ้าผูท้ ี่เรา
ตอบสนองด้วยความเชื่อ
เปาโลได้เขียนอธิ บายสิ่ งที่ได้กล่าวมาแล้วในโรม 10:14-17 ว่า “แต่ผทู ้ ี่ยงั ไม่เชื่ อในพระองค์ จะ
ทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้” มนุษย์ไม่สามารถตอบสนองต่อพระเจ้าถ้าเขาไม่เคยรู ้เรื่ องของพระองค์
เปาโลได้เขียนอธิ บายอย่างมีเหตุผลต่อไปอีกว่า “และผูท้ ี่ยงั ไม่ได้ยนิ ถึงพระองค์ จะเชื่อในพระองค์
อย่างไรได้” ถ้าเราไม่เคยได้ยนิ เรื่ องพระเจ้า เราจะตอบสนองพระองค์ดว้ ยความเชื่ อได้อย่างไร แล้ว
เปาโลจึงชี้ให้เห็นว่าต้องมีผปู ้ ระกาศข่าวประเสริ ฐให้คนได้ยนิ และต้องเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงใช้ออกไป
ประกาศ ถ้าไม่มีการประกาศข่าวประเสริ ฐมนุษย์ไม่อาจมีความเชื่อได้ ทั้งนี้เพราะเขาไม่ทราบเรื่ องข่าว
ประเสริ ฐ เปาโลจึงสรุ ปว่า “ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยนิ และการได้ยนิ เกิดขึ้นได้ก็
เพราะการประกาศพระคริ สต์” ดังนั้นความเชื่ อจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีข่าวประเสริ ฐที่เราจะเชื่อและความ
เชื่อในพระเจ้าจะเกิดก็ต่อเมื่อมีพระคาของพระองค์ที่เราจะเชื่อ
ในชีวติ ประจาวันเราแสดงออกถึงความเชื่อในคาพูดของผูอ้ ื่น เรายืนคอยรถประจาทางที่ป้าย
และขึ้นรถโดยดูที่เลขบอกสายของรถและป้ ายบอกปลายทาง เป็ นการแสดงออกถึงความเชื่อในเลขบอก
สายและป้ ายบอกปลายทางของบริ ษทั รถประจาทาง
เราไม่เห็นปลายทางของรถประจาทาง
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เช่นเดียวกับที่เราไม่เห็นพระเจ้า เราไม่เคยถามพนักงานเก็บค่าโดยสารว่า เลขบอกสายและป้ ายบอก
ปลายทางของบริ ษทั รถที่ติดเอาไว้น้ นั ถูกหรื อผิด เราก้าวขึ้นรถโดยไม่ซกั ถามพนักงานเก็บค่าโดยสารว่า
รถจะไปถึงปลายทางหรื อไม่ เราไปถึงปลายทางได้เสมอจนทาให้เราเชื่อมัน่ ในป้ ายบอกปลายทาง ถ้าเลข
บอกสายและป้ ายบอกปลายทางเกิดหายไป เราคงต้องถามพนักงานว่ารถจะวิง่ ไปทางไหนก่อนที่เราจะ
ก้าวขึ้นรถ และเราจะเชื่ อตามคาบอกของพนักงาน จึงเห็นได้วา่ ความเชื่ อจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราได้ยนิ คา
บอกของผูอ้ ื่น ถ้าไม่มีคาบอกของผูอ้ ื่นเราจะเกิดความเชื่อได้อย่างไร ความเชื่ อในพระเจ้าก็อยูใ่ นทานอง
เดียวกันแตกต่างกันเพียงแต่วา่ เป็ นสิ่ งล้ าค่ากว่า ผลเสี ยจากการขาดความเชื่ อนั้นรุ นแรงและยาวนานกว่า
ประการสุ ดท้าย พระเจ้าผูต้ รัสกับเรานั้นทรงเป็ นผูท้ ี่น่าเชื่ อถือที่สุด
ความเชื่อของอับราฮัมต่อพระเจ้านั้น น่าประทับใจกว่าความเชื่อของพวกเรา ด้วยเหตุที่วา่ ก่อน
หน้าสมัยของท่านไม่ค่อยมีใครที่พระเจ้าทรงติดต่อด้วย พวกเรามีพระคัมภีร์ ซึ่ งเป็ นพระคาของพระเจ้า
สาหรับมวลมนุษย์ พระคัมภีร์ได้บนั ทึกถึงเรื่ องราวของพระเจ้ายาวนานเป็ นศตวรรษและเขียนถึงชีวติ
ของพระเยซูคริ สต์ ผูเ้ ป็ นพระวาทะที่ทรงพระชนม์อยู่ เราได้เปรี ยบว่าอับราฮัมเนื่ องจากเรามีพระคัมภีร์
เรารู้เรื่ องราวของพระเจ้ามากกว่าอับราฮัม มนุษย์หาพระคัมภีร์อ่านได้ไม่ยาก และพระคัมภีร์เตือนให้
มนุษย์กลับใจหันกลับมาหาพระเจ้า พระคัมภีร์สอนให้มนุษย์วางใจและถวายชีวติ แด่พระเยซูคริ สต์เพื่อ
จะได้รับการอภัยโทษบาป การกลับคืนดีกบั พระเจ้าและรับชีวติ ใหม่ มนุษย์ได้รับสิ่ งเหล่านี้เพราะพระ
เยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ฟื้ นคืนพระชนม์และเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์
เมื่อเราได้เรี ยนรู้คุณลักษณะประการแรกของความเชื่อแล้ว
ให้เราพิจารณาถึงคุณลักษณะ
ประการที่สองของความเชื่ อ อันได้แก่ การทรงเรียกโดยตรงจากพระเจ้ าซึ่งบังเกิดผล อับราฮัมได้
เพียงแต่ได้ยนิ พระคาเฉย ๆ ท่านรู ้วา่ พระคามาจากพระเจ้าถึงท่านโดยตรง ท่านพบกับพระเจ้าแบบซึ่ ง ๆ
หน้าและพระเจ้าทรงชวนให้ท่านเดินไปกับพระองค์และมีความสัมพันธ์กบั พระองค์ พระเจ้ากับท่านอยู่
ด้วยกันแต่เพียงสองต่อสอง
คริ สเตียนทุกคนรู ้จกั ประสบการณ์อนั นี้
เปาโลได้เขียนบรรยาย
ประสบการณ์เช่นนี้ในหนังสื อกาลาเทีย 1:13-16 เปาโลเคยเป็ นคนเคร่ งครัดมากในศาสนายิว และเคยคิด
ว่าการข่มเหงคริ สตจักรของพระเจ้าเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง เขาร้อนรนมากเพื่อพระเจ้า และร้อนรนยิง่ กว่าเพื่อน
รุ่ นราวคราวเดียวกัน แต่แล้วเขากล่าวว่า “พระเจ้าทรงสรรข้าพเจ้าไว้ต้ งั แต่อยูใ่ นครรภ์มารดาและได้ทรง
โปรดบัญชาใช้ขา้ พเจ้า โดยพระคุณของพระองค์ ทรงพอพระทัยที่จะทรงสาแดงพระบุตรของพระองค์
แก่ขา้ พเจ้า” เมื่อถึงเวลากาหนดพระเจ้าทรงเปิ ดใจเขาและเรี ยกเขาให้เปลี่ยนวิถีชีวิต และมอบถวายชีวติ
แด่พระเยซูคริ สต์ พระเยซูคริ สต์ทรงเรี ยกมัทธิ วในทานองเดียวกันนี้ วันหนึ่งพระองค์เสด็จผ่านที่ทางาน
ของเขาและตรัสว่า “จงตามเรามาเถิด” เปโตรและอันดะเรอาก็ได้รับการทรงเรี ยกเช่นนี้ ขณะเขาทั้งสอง
กาลังหาปลา พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านให้เป็ นผูห้ าคนดัง่ หาปลา”
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(มัทธิว 4:19) พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าทรงทาให้มนุษย์มนั่ ใจว่าพระเจ้าตรัสกับเขาโดยตรง พระ
วิญญาณทาให้มนุษย์เห็นคุณค่าแห่งพระคุณและความรักของพระเจ้าว่ามีเหลือล้น จนเขาต้องถวายชีวติ
แด่พระองค์ ด้วยเหตุน้ ีความเชื่อจึงเป็ นสิ่ งที่ให้ความอุ่นใจและมีชีวติ ชีวา พระคาที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์
กลายเป็ นพระคาที่มาถึงจิตวิญญาณของเราโดยตรง กวีผหู ้ นึ่งได้กล่าวไว้วา่
“ฟ้ าสวรรค์มีสีฟ้าสดใส
พื้นแผ่นดินโลกเขียวสดขจี
สรรพสิ่ งมีสีสันในตัวเอง
ผูไ้ ม่รู้จกั พระคริ สต์ไม่อาจรู ้ซ้ ึ งได้”
ความเชื่ออย่างที่กล่าวนี้แตกต่างอย่างสิ้ นเชิงจากการถือศาสนาตามประเพณี อับราฮัมได้พบกับ
พระเจ้าสองต่อสองและมีความสัมพันธ์กบั พระองค์อย่างแน่นแฟ้ น
ท่านจึงสามารถฟันฝ่ าอุปสรรค
ร้ายแรงในชีวติ ได้
บางท่านอาจอยากถามว่า “เราควรทาอย่างไรถ้าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ยงั ไม่เสด็จมาหาเรา และยัง
ไม่ทรงทาให้พระคัมภีร์กลายเป็ นคาตรัสจากพระเจ้าถึงเราโดยตรง?”
ข้าพเจ้าใคร่ แนะนาให้ท่าน
แสวงหาพระเจ้าด้วยการอ่านพระคัมภีร์และทูลขอให้พระองค์ทาให้เราแน่ใจว่าพระคาของพระองค์เป็ น
สัจธรรมที่พระองค์ตรัสกับเราโดยตรง ข้าพเจ้าเองไม่สามารถทาให้ผอู ้ ่านเกิดความแน่ใจเช่นนี้ได้ และ
ไม่มีมนุษย์ผใู ้ ดทาได้ ทั้งนี้เพราะ “บรรดาผูท้ ี่ตอ้ นรับพระองค์” “ผูท้ ี่เชื่อในพระนามของพระองค์” และ
“ซึ่ งพระองค์ก็ประทานสิ ทธิให้เป็ นบุตรของพระเจ้า” นั้น เป็ นผูท้ ี่มิได้เกิดจากเลือดเนื้ อหรื อกาม หรื อ
ตามความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า (ยอห์น 1:12,13) พระคัมภีร์ตอนนี้ หมายความว่าการ
เป็ นคริ สเตียน ไม่ได้เป็ นเพราะเกิดในครอบครัวของคริ สเตียน (มิได้เกิดจากเลือดเนื้ อหรื อกาม) ไม่ได้
เป็ นคริ สเตียนเพราะความตั้งใจของตนเอง หรื อเพราะความต้องการของผูอ้ ื่น (มิได้เกิดจากความ
ประสงค์ของมนุษย์) แต่เป็ นคริ สเตียนเพราะการทรงเรี ยกของพระเจ้า (เกิดจากพระเจ้า) อย่างไรก็ตาม
พระคุณและความรักของพระเจ้ามีมากพอที่เราจะมัน่ ใจได้วา่ เราจะพบถ้าเราเสาะหาและพระองค์จะเปิ ด
ให้แก่เราถ้าเราเคาะ เรามีจิตใจแสวงหาพระเจ้าอย่างจริ งจัง เนื่องจากพระองค์ทรงทางานในใจของเรา
ก่อน
คุณลักษณะประการที่สามของความเชื่อในพระจะดาเนินเจ้าที่ปรากฎในชีวิตของอับราฮัมอย่าง
ชัดแจ้ง ได้แก่ ความเชื่อคือการสั ญญากับพระเจ้ าว่า ชีวติ ไปกับพระองค์ อย่างใกล้ชิด ปฐมกาล 12:1-3
เขียนถึงความจริ งข้อนี้ โดยการใช้คา “เจ้า” และ “เรา” หลาย ๆ ครั้ง อับราฮัมต้อง “จาก” และ “ไป” และ
พระเจ้า “จะให้...เป็ น...” “อวยพร” อับราฮัมและอวยพรผูอ้ ื่นผ่านทางท่าน พระเจ้าทรงเรี ยกให้ท่านมี
ความสัมพันธ์กบั พระองค์ซ่ ึ งท่านไม่เคยมีมาก่อน และเป็ นความสัมพันธ์ที่ท่านต้องทาอะไรบางอย่าง
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และในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงสัญญาว่าจะทาอะไรบางอย่างให้ท่าน อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่อยาก
ชี้ให้เห็นตอนนี้คือ ความเชื่ อที่แท้จริ งมิใช่สัญญาเพียงระยะเวลาสั้น ๆ แต่ความเชื่ อเป็ นการเริ่ มต้น
ความสัมพันธ์ การสมรสไม่เป็ นเพียงการกล่าวในพิธีวา่ “ฉันจะ” แต่การสมรสเป็ นการทะนุถนอม
ความสัมพันธ์ที่ยาวนาน ในทานองเดียวกันความเชื่อต้องมีอยูน่ านตราบชัว่ ชีวติ หาใช่มีอยูเ่ พียงชัว่
ขณะหนึ่งเท่านั้นไม่
โปรดอย่าเข้าใจผิดในจุดนี้ การตัดสิ นใจเลือกเอาพระคริ สต์ในวันนี้ โดยไม่ยอมดาเนินชีวติ ตาม
พระองค์ทุก ๆ วันนั้นเป็ นความเข้าใจผิด อย่าหลงผิดคิดว่าการตัดสิ นใจเลือกเอาพระคริ สต์ในวันนี้เป็ น
การเพียงพอที่จะทาให้ชีวิตคริ สเตียนในอนาคตมีความสมบูรณ์ คริ สเตียนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อไป
อีกหลังจากที่เขาตัดสิ นใจเลือกเอาพระคริ สต์ในวันนี้ แท้จริ งแล้วคาว่า “ตัดสิ นใจเลือกเอา” ไม่ใช่คาที่
เหมาะสม เพราะมันสื่ อความหมายว่าเรามีความสามารถด้วยตนเองในการตัดสิ นใจติดตามพระคริ สต์
คล้ายกับว่าเราเป็ นฝ่ ายเริ่ มต้นเข้าหาพระเจ้า ดังที่ได้อธิ บายข้างต้นแล้วา่ เราไม่ได้เป็ นฝ่ ายเริ่ ม น่าจะใช้คา
ว่า “ยอมรับการทรงเรี ยกของพระคริ สต์” มากกว่า เพราะพระองค์ทรงเป็ นฝ่ ายเริ่ มมาหาเรา การมีความ
เชื่อตามที่พระคัมภีร์สอนนั้นคือการมีความสัมพันธ์นานเป็ นนิจกับพระเจ้าและเรามีหน้าที่กระทาให้
ความสัมพันธ์น้ ีลึกซึ้ งมากขึ้น พระเจ้าทรงซื่ อสัตย์ในส่ วนของพระองค์ที่จะเจริ ญความสัมพันธ์กบั เรา
ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรี ยกอับราฮัม พระองค์ทรงมีแผนการวางไว้โดยตลอดเพื่ออับราฮัม และจะทรงทา
ให้สาเร็ จทุกประการ พระองค์ทรงเรี ยกให้อบั ราฮัมยอมรับแผนการเหล่านี้ และมีความสัมพันธ์ที่แน่น
แฟ้ นมากขึ้น ๆ กับพระองค์ตลอดชัว่ ชีวติ ของท่าน
บางคนอาจมีคาถามในใจว่า
“เราจะมีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าตามที่ผเู ้ ขียนกล่าวถึงนั้นได้
อย่างไร?” เราได้เห็นแล้วว่าความเชื่อคือการยอมตามพระบัญชาของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงมีพระบัญชา
อะไรแก่เราในปั จจุบนั ? พระเจ้าตรัสสั่งให้อบั ราฮัมลุกขึ้น ละจากเพื่อน ๆ ของท่านไปยังดินแดนอีกแห่ง
หนึ่ง พระเจ้าไม่ทรงสัง่ เราเช่นนั้นแล้ว แล้วพระองค์ทรงต้องการให้เราทาอะไร? หนังสื อโรม 3:21-26
ตอบคาถามเหล่านี้ อย่างแจ่มแจ้ง พระคาตอนนี้กล่าวถึงความชอบธรรมโดยความเชื่อ เปาโลเขียนถึงการ
คืนดีกนั ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และหนทางแห่งการคืนดีน้ ี จุดมุ่งหมายที่เปาโลต้องการคือขจัดความ
เข้าใจผิดของจานวนมากในเรื่ องการคืนดีกบั พระเจ้า
ความหลงผิดดังกล่าวนี้ได้แก่ความคิดที่วา่ เรา
สามารถกระทาตนให้พระเจ้าพอพระทัยและความดีของเราอาจทาให้พระองค์ทรงยกโทษความผิดบาป
ที่เราได้กระทา และยังทรงตอบแทนเราด้วยพระกรุ ณา ด้วยเหตุน้ ี เปาโลจึงพยายามชี้แจงในตอนต้นของ
จดหมายโรมว่ามนุษย์ไร้ความสามารถที่จะทาให้พระเจ้าพอพระทัย
มนุษย์บางคนอาจปราศจากซึ่ง
คุณธรรมประจาใจ บางคนอาจได้รับการยกย่องว่ามีคุณความดีในสังคมชั้นสู ง บางคนอาจเป็ นคนเคร่ ง
ศาสนาถือกฏเกณฑ์ต่าง ๆ นานา แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานของพระเจ้าแล้วมนุ ษย์ทุกคนสอบตก
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หมดและไม่สามารถช่วยตนเองได้ดงั นั้นเปาโลจึงสรุ ปว่า “ในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีผหู ้ นึ่งผูใ้ ด
เป็ นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ” (โรม 3:20) การประพฤติตามธรรมบัญญัติสัก
เท่าใดก็ไม่เพียงพอ “เพราะว่าธรรมบัญญัติน้ นั ทาให้เรารู ้จกั บาปได้” เมื่อเราไม่ใช้มาตรฐานของมนุษย์
ในการวัดตนเอง แต่ใช้มาตรฐานของพระเจ้าแทน เราจะตระหนักความจริ งว่าเราหมดหวังที่จะเป็ นคน
ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า มองอย่างเผิน ๆ แล้วคาสอนเช่นนี้ไม่เห็นมีประโยชน์อะไร แต่
เราต้องยอมรับความจริ งอันนี้ ก่อนเพื่อจะไปสู่ หนทางแห่งความรอด
ข่าวประเสริ ฐของพระเจ้าเข้าถึงจิตใจของบุคคลที่รู้ตวั ว่าไม่สามารถประพฤติตนจนเป็ นผูช้ อบ
ธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าได้ ข่าวประเสริ ฐบอกถึงการที่มนุษย์สามารถคืนดีกบั พระเจ้าได้โดยพระ
เจ้าประทานการอภัยโทษให้โดยไม่คิดมูลค่า เปาโลเขียนบรรยายไว้วา่ “ความชอบธรรมจากพระเจ้า
นอกเหนือกฎบัญญัติ” ซึ่ งหมายความว่ามนุษย์ที่มีคุณธรรมสู งส่ งที่สุดก็ยงั ไม่อาจรับความชอบธรรมนี้
โดยการเพียรทาความดี ความชอบธรรมนี้เริ่ มต้นโดยพระเจ้าและสาเร็ จโดยพระองค์ เพราะมนุษย์ทุกคน
“ทาบาปและเสื่ อมจากพระสิ ริของพระเจ้า” (โรม 3:23) ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงไม่เข้าขั้นมาตรฐานของ
พระเจ้าเลย แต่สาหรับผูท้ ี่ยอมรับว่าตนเองเป็ นคนบาปนั้นพระเจ้าประทานการอภัยโทษให้ ทรงนับว่า
เขาชอบธรรมและทรงยอมให้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีกบั พระองค์ “โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูทรงไถ่
เขาให้พน้ บาปแล้ว”
คนเป็ นอันมากไม่ยอมรับข่าวประเสริ ฐ เพราะคิดว่าข่าวประเสริ ฐนั้นดีเกินกว่าที่จะเป็ นความ
จริ ง บ้างก็สงสัยว่าข่าวประเสริ ฐขัดต่อหลักศีลธรรมและจริ ยธรรมหรื อไม่ พวกเขาคิดว่าถ้ามนุษย์ทาบาป
และต้องได้รับโทษบาป เหตุไฉนพระเจ้าซึ่งเป็ นผูพ้ ิพากษาที่เที่ยงธรรมจึงทรงโปรดยกโทษให้เปล่า ๆ
บ้างก็คิดว่าวิธีการของข่าวประเสริ ฐนั้นง่ายเกินไป แต่ข่าวประเสริ ฐเป็ นเรื่ องที่มีเหตุผลเพราะ “พระเยซู
คริ สต์ทรงไถ่เขาให้พน้ บาปแล้ว” เมื่อเราไถ่ของจากโรงรับจานาเราต้องเสี ยค่าไถ่ เจ้าของโรงรับจานาไม่
เคยสนใจว่าใครเป็ นผูจ้ ่ายค่าไถ่ ขอแต่เพียงได้รับเงินค่าไถ่เขาก็พอใจแล้ว พระเยซูคริ สต์ทรงจ่ายค่าไถ่
เพื่อไถ่มนุษย์ให้เป็ นอิสระและให้เขาได้รับความชอบธรรม เปาโลเขียนบรรยายต่อไปว่าค่าไถ่น้ ีมีราคา
แพงมาก พระเยซูคริ สต์ทรงสละพระชนม์ของพระองค์ “ให้เป็ นที่ลบล้างพระอาชญา” เพื่อให้เราบรรลุ
ถึงความชอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้า พระเยซูทรงสามารถไถ่ผอู ้ ื่นได้ เพราะพระองค์ทรง
ปราศจากบาปทั้งสิ้ น พระองค์ทรงไถ่มนุษย์ทุกคนได้เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าองค์พระบุตรผูม้ ีค่า
อันหาที่เปรี ยบมิได้
ด้วยเหตุน้ ีเปาโลกล่าวถูกต้องแล้วที่วา่ พระเจ้าทรงสาแดงความชอบธรรมของพระองค์ โดยการ
สิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์บนไม้กางเขน ที่กางเขนพระเจ้าทรงประกาศว่า ความบาปเป็ นความชัว่
ร้ายและจาเป็ นต้องได้รับโทษ
แต่ในขณะเดียวกันกางเขนเป็ นที่สิ้นพระชนม์ของพระบุตรผูท้ รง
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ปราศจากบาป เพื่อเป็ นค่าไถ่สาหรับมนุษย์พระเจ้าจึงทรงสามารถนับว่า มนุษย์ทุกคนที่เชื่อว่าพระเยซู
สิ้ นพระชนม์เพื่อเขานั้นเป็ นผูพ้ น้ มลทินและผ่านการพิพากษาได้
นอกจากนี้ยงั มีความสัมพันธ์กบั
พระองค์เนื่องจากเชื่อในการสิ้ นพระชนม์ของพระบุตร (โรม 3:26)
ถึงแม้วา่ พระเจ้าทรงหยิบยืน่ การไถ่บาปด้วยพระเมตตาของพระองค์ให้กบั มนุษย์ที่กาลังไปสู่
นรก ก็ยงั มีคนเป็ นจานวนมากที่พยายามช่วยตนเองให้หลุดพ้นจากโทษของบาป การกระทาเช่นนี้เป็ น
การดูถูกฤทธานุภาพในการไถ่บาปทางพระคริ สต์วา่ เป็ นสิ่ งที่ง่ายเกินไป มนุษย์มกั หยิง่ เกินไปจนไม่
ยอมรับว่าตนเองไร้ความสามารถและหวังพึ่งการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู เรามักมีความมัน่ ใจว่าเราเก่ง
พอจะช่วยตัวเองได้ จนเมื่อเรารู ้ตวั ว่าเราจาเป็ นต้องรับความช่วยเหลือทางจิตวิญญาณอย่างยิง่ เราจะยอม
สารภาพเหมือนท่านออกัสตัส โทปลาดีวา่
“ตัวของข้าพระองค์ไม่มีความดีเลย
ข้าพระองค์หวังอิงกางเขนของพระองค์
ข้าพระองค์ไร้ความชอบธรรม เหมือนคนเปลือยกาย
สิ้ นหวัง จึงขอพึ่งพระคุณพระเมตตาจากพระองค์
ข้าพระองค์ละอายในความบาป และวิง่ เข้าหาน้ าพุ
ของพระองค์
โอพระผูช้ ่วย โปรดล้างข้าพระองค์ หาไม่ขา้ พระองค์ตอ้ งตาย”
นี่คือจุดเริ่ มต้นของความสัมพันธ์กบั พระเจ้าโดยความเชื่อและความวางใจ
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2. ความเชื่อและชีวติ
บางคนไม่สามารถยอมรับได้วา่ มนุษย์มีความชอบธรรมโดยความเชื่อ ทั้งนี้เนื่องจาก ไม่เข้าใจ
ความหมายของความเชื่อซึ่ งได้กล่าวในบทที่แล้ว พวกเขาคิดว่าความชอบธรรมโดยความเชื่อเป็ นสิ่ งที่
ได้มาง่ายเกินไป พวกเขามีความเห็นว่าคริ สเตียนเพียงแต่ยอมรับหลักการว่าพระเยซูคริ สต์สิ้นพระชนม์
เพื่อมนุษย์บนไม้กางเขน ต่อจากนั้นก็จะได้รับการอภัยโทษบาปและเป็ นคนชอบธรรมต่อพระพักตร์
พระเจ้า พวกเขาคิดว่าเพียงยอมรับในหลักการนี้ ครั้งเดียวแล้วคริ สเตียนจะยืนสง่าผ่าเผยต่อพระพักตร์
พระเจ้าได้ถึงแม้วา่ คริ สเตียนจะดาเนินชี วติ เหลวแหลกอย่างไรก็ตาม ดูมนั จะง่ายเกินไป หากว่าความเชื่อ
เป็ นแต่เพียงการยอมรับในหลักการเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเยซูบนไม้กางเขนเท่านั้นแล้วละก็
ความชอบธรรมโดยความเชื่อคงดูง่ายเกินไปเช่นที่พวกเขาคิด แต่ความเชื่อไม่ได้มีความหมายอย่างที่เขา
คิด
ความเชื่อคือการสนองตอบพระคุณที่พระเยซูทรงกระทาให้เราที่กางเขนเนื่องจากพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ทาให้เราแต่ละคนรู ้แจ้งว่า พระเยซูทรงกระทาสิ่ งที่มีค่ามหาศาลเพื่อเรา ความเชื่อไม่ใช่การ
ยอมรับหลักของศาสนาคริ สต์เพียงครั้งเดียว แต่ความเชื่อเป็ นการยอมถวายชีวติ เพื่อความสัมพันธ์กบั
พระเจ้าอย่างถาวรและลึกซึ้ งแน่นแฟ้ นยิง่ กว่าความสัมพันธ์ใด ๆ ในโลก ดังนั้นถึงแม้วา่ พระเจ้าประทาน
ความชอบธรรมแก่คริ สเตียนครั้งเดียวเป็ นพอ แต่ผทู ้ ี่เชื่ อทุกคนไม่อาจจะย้อนกลับไปมีชีวติ เช่นเดิมอีก
เปาโลจึงเขียนไว้วา่ “ถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไร ควรเราจะอยูใ่ นบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมาก
ยิง่ ขึ้นหรื อ อย่าให้เป็ นอย่างนั้นเลย พวกเราที่ตายต่อบาปแล้ว จะมีชีวติ ในบาปต่อไปอย่างไรได้” (โรม
6:1) ความเชื่ อที่แท้จริ งนาไปสู่ ชีวติ ที่สมบูรณ์
แล้วพระเจ้าทรงต้องการอะไร และมีพระประสงค์อะไรสาหรับผูท้ ี่เชื่อในพระองค์ เรา
จาเป็ นต้องรู ้สิ่งนี้เพื่อจะรู ้วถิ ีชีวติ ของเรา หากเราต้องการเป็ นคริ สเตียน ความสัมพันธ์กบั พระเจ้าเป็ น
ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้ นมาก เราจึงไม่ควรผลีผลามตัดสิ นใจ การตัดสิ นใจแต่งงานอย่างรี บร้อน
ก่อให้เกิดการหย่าร้างเสมอ ฉันใดก็ดีการตัดสิ นใจไปกับพระเจ้าย่อมต้องการความรอบคอบมากขึ้นอีก
บทเรี ยนบทแรกที่อบั ราฮัมได้รับคือความเชื่อหมายถึง การพลัดพราก ท่านอาศัยอยูใ่ นเมืองที่เจริ ญ เป็ นที่
ที่บิดาของท่านมีธุรกิจรุ่ งเรื องและเต็มไปด้วยความสุ ขสบายฝ่ ายกาย อยูท่ ่ามกลางหมู่ญาติและมิตรสหาย
การเชื่อในพระคาของพระเจ้าหมายถึงการตัดขาดจากสิ่ งเหล่านี้ และการออกเดินทางซึ่ งเต็มไปด้วยภัย
ต่าง ๆ ไปยังดินแดนที่ท่านไม่เคยรู ้จกั ท่านต้องดาเนิ นชีวิตต่างจากผูค้ นรอบข้าง ท่านต้องมีวถิ ีชีวิตและ
ค่านิยมที่ต่างจากผูอ้ ื่น เป็ นค่านิยมที่มนุษย์ทวั่ ไปไม่เข้าใจแต่ท่านรับมาจากพระเจ้า ท่านต้องเลิก
พึ่งตนเองหันมาพึ่งพระเจ้าด้านปั จจัยชีวติ แต่ละวัน ท่านไม่เคยมีประสบการณ์กบั พระเจ้าผูต้ รัสเรี ยกท่าน
และไม่รู้วา่ จะพึ่งพระองค์ได้แค่ไหน
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การอพยพย้ายที่อยูข่ องอับราฮัม ทาให้ตอ้ งประสบกับความยากลาบาก จากหนังสื อปฐมกาล
11:31 เราอาจตีความได้วา่ เทราห์บิดาของอับราฮัม ก็พอมีความเชื่อเหมือนกัน และนาครอบครัวออกจาก
เมืองเออร์ ไปอยูใ่ นเมืองฮาราน พวกเขาตั้งใจเข้าไปในแผ่นดินคานาอันที่พระเจ้าทรงนาอับราอัมไป
ภายหลัง แต่ดว้ ยเหตุบางประการพวกเขาไปไม่ถึงแผ่นดินคานาอันในครั้งนั้น เมื่อพวกเขาถึงเมืองฮาราน
พวกเขาคิดว่าได้มาไกลพอแล้ว และตั้งรกรากที่นนั่ โดยไม่เดินทางต่อ จนกระทัง่ เทราห์สิ้นชีวติ แล้วพวก
เขาเริ่ มต้นได้ดี แต่แล้วกลับสงสัยว่าพระเจ้าทรงต้องการให้ยอมตามพระองค์ในทุก ๆ ด้านของชีวติ
หรื อไม่ พวกเขาเริ่ มไม่แน่ใจว่าจะสามารถดารงชีวิตที่ขาดความสุ ขกายได้ บางทีพระเจ้าอาจไม่ทรง
ต้องการให้พวกเขาเปลี่ยนวิถีชีวติ อย่างมากมายนัก บางทีถา้ เขาได้อพยพย้ายออกจากมุมที่ชวั่ ร้ายที่สุด
ของเมืองเออร์เขาอาจมีชีวิตอยูเ่ พื่อพระเจ้าได้อย่างปลอดภัยในเมืองฮาราน
ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าได้
วิเคราะห์ ความคิดของพวกเขาอย่างถูกต้อง ข้าพเจ้ามัน่ ใจว่ามีคริ สเตียนจานวนมากยอมทาตามพระเจ้า
อย่างร้อนรนในตอนแรกเมื่อจิตใจเบิกบาน เพราะเพิ่งได้ยนิ พระสุ รเสี ยงเรี ยกของพระเจ้า พวกเขายอม
ตามพระเจ้าเพียงชัว่ ระยะแรกที่ใจยังเบิกบาน แต่เมื่อการแบกกางเขนตามพระเยซู ทาให้ตอ้ งเปลี่ยนวิถี
การดาเนินชีวติ ทาให้ตอ้ งละทิ้งความใฝ่ ฝันดั้งเดิมทาให้ตอ้ งดาเนินชี วติ ตามพระบัญชาของพระเจ้าโดย
ไม่สนใจมาตรฐานของสังคมรอบด้าน และแล้วพวกเขาก็ไม่ยอมตามพระเจ้าอย่างสิ้ นเชิงอีกต่อไป พวก
เขาคิดว่าได้เปลี่ยนวิถีชีวติ มามากพอแล้ว และคงไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากกว่านี้ พวกเขาหลง
ผิดคิดว่าพระเจ้าพอพระทัยในสิ่ งที่พวกเขาได้กระทาแล้ว คริ สเตียนเช่นนี้ จะหยุดความก้าวหน้าในชีวติ ค
ริ สเตียนไปจนวันตาย
ในขณะเดียวกันคริ สตจักรไม่ได้สอนเรื่ องนี้และไม่สามารถชี้ให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างผูท้ ี่ยอมตามพระเจ้าจริ ง ๆ กับผูท้ ี่ทาตัวเคร่ งศาสนา
ความเชื่อทาให้เราพลัดพรากหรื อละทิ้งบางสิ่ ง จะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ว่าชีวิตเดิมของเราเป็ น
อย่างไร และพระเจ้ามีพระประสงค์อะไรสาหรับเราในปั จจุบนั เริ่ มด้วยการละทิ้งความบาปและความชัว่
ร้าย บางทีเราอาจต้องละทิง้ สิ่ งที่ไม่เป็ นสิ่ งเลวในตัวของมันเอง เราบางคนจาต้องละจากบ้านและบุคคล
ที่เรารักเพื่อเดินทางไปอยูท่ ี่อื่น ไม่จาเป็ นต้องกล่าวถึงแผนการชีวติ ของแต่ละอย่างละเอียด สิ่ งที่ควรจะ
เน้นในที่น้ ีคือชีวิตของเราต่อแต่น้ ีไปต้องอยูภ่ ายใต้พระบัญชา เพื่อเราจะได้มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั พระ
ผูส้ ร้างจักรวาล และชีวติ ของเราจะไม่เป็ นไปตามความต้องการของเราเองหรื อตามความเห็นของเพื่อน
มนุษย์ ความเชื่อนาไปสู่ ชีวติ เช่นนี้แหละ เป็ นที่น่าทึ่งมากเพราะเมื่ออับราฮัมเดินทางออกจากเมืองฮาราน
นั้นท่านมีอายุ 75 ปี เราอาจหยุดอยูก่ บั ที่มาเป็ นเวลานานหรื อเราอาจไม่เคยเริ่ มชี วติ แห่ งความเชื่อเลย แต่
ยังไม่สายเกินไปหรอกที่จะเริ่ ม
ประการที่สองซึ่งอับราฮัมได้เรี ยนรู้คือความเชื่อหมายถึง การค้ นหาพระประสงค์ ของพระเจ้ า
สาหรับชีวติ ของท่าน พระเจ้าตรัสว่า “ไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้ ” โปรดสังเกตว่าพระเจ้ามิได้
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ตรัสแก่ท่านว่าดินแดนนั้นอยูท่ ี่ไหน ท่านต้องออกเดินทางและพึ่งพระเจ้า ขอพระองค์ทรงแสดงให้ท่าน
รู ้เส้นทางการเดินทางทีละขั้นและนาท่านไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางในที่สุด ท่านพอใจยอมให้พระเจ้า
กระทาเช่นนี้ ดงั ที่หนังสื อฮีบรู 11:10 กล่าวถึงบั้นปลายชีวติ ของท่านว่า “ท่านได้เฝ้ ารอคอยนครที่ต้ งั บน
รากฐาน ซึ่ งพระเจ้าทรงเป็ นนายช่างและทรงเป็ นผูส้ ร้าง” ความเชื่อเริ่ มด้วยการที่ท่านตั้งใจถวายชีวติ แด่
พระเจ้าและเดินทางต่อไปเรื่ อย ๆ เพื่อให้น้ าพระทัยของพระเจ้าสาเร็ จในชีวิตของท่าน น้ าพระทัยของ
พระเจ้าเช่นนี้ช่างน่าตื่นเต้นสาหรับสังคมที่ปราศจากการท้าทาย และขาดจุดหมายเพื่อจะอยูแ่ ละเพื่อจะ
ตาย พระเจ้าทรงเรี ยกผูเ้ ชื่ อทุกคนให้เดินทางไปกับพระองค์ เป็ นหนทางที่เราไม่รู้จกั เราต้องเดินทางไป
กับพระองค์เพื่อกระทาให้พระประสงค์ของพระองค์สาเร็ จ พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบพระประสงค์ของ
พระองค์อย่างถ่องแท้ เราเพียงแต่ทราบพระประสงค์ของพระองค์ทีละเล็กทีละน้อยพอจะดาเนินชีวิตไป
แต่ละวันและแต่ละปี เราไม่ทราบว่าหนทางของพระเจ้าสาหรับเรานั้นมีทางเลี้ยวทางแยกกี่แห่ง แต่เรา
แน่ใจว่าพระผูน้ าทางทรงรู ้จกั หนทางดีและสามารถนาเราไปยังจุดหมายได้ จุดหมายนี้ อยูเ่ บื้องหลังความ
ตาย การที่พระองค์มีพระประสงค์สาหรับชีวติ ของเรานั้น นับเป็ นพระพรยิง่ ใหญ่สาหรับชีวิตของผูม้ ี
ความเชื่อ
เราอยูใ่ นโลกที่ปราศจากจุดประสงค์ในการดาเนินชีวิต โลกในปั จจุบนั ไม่ได้มองไปข้างหน้า
ด้วยความหวังมนุษย์ทุกวันนี้ มองว่าตนเองเป็ นแต่เพียงละครฉากสั้น ๆ ของโลก เขาคิดว่าโลกดาเนินไป
อย่างไร้จุดหมาย ชนรุ่ นก่อนดับสู ญไปแล้ว มีชนรุ่ นใหม่มาแทนที่ เขาไม่กล้ามองไปยังเบื้องหลังความ
ตายเพราะมันน่าสะพรึ งกลัว เขาจึงได้แต่พดู ว่า “ให้เรากินและดื่มเถิด เพราะว่าพรุ่ งนี้ เราก็จะตาย” ใน
พระคัมภีร์ตอนนี้พระเจ้าทรงเขียนถึงพระประสงค์, แผนการของพระองค์และการที่พระองค์ทรงทาให้
สาเร็ จ ทั้งนี้ เพื่อแยกเราออกจากโลกที่ไร้จุดประสงค์ในชี วติ และให้เราเข้าสู่ โลกที่มีความสัมพันธ์กบั
พระองค์โดยตรง และพระองค์จะทรงนาเราเพื่อแผนการที่พระองค์ทรงวางไว้จะสาเร็ จ
ประการที่สาม ความเชื่อมีความหมายต่ออับราฮัมว่า พระเจ้ าจะทรงสร้ างท่านให้ เป็ นคนใหม่
พระองค์ตรัสว่า “เราจะให้เจ้าเป็ นชนชาติใหญ่” (ปฐมกาล 12:2) พระเจ้าพระผูส้ ร้างทรงทางานอยู่
ตลอดเวลา พระองค์พอพระทัยที่จะเปลี่ยนมนุษย์ที่ไร้ค่าให้เป็ นผูท้ ี่มีคุณค่า เมื่อเรามีความเชื่อพระองค์
ทรงสัญญาจะทาหน้าที่ของพระองค์ส่วนนี้ ยิง่ ไปกว่านั้นพระเจ้ามิได้ทรงทาอย่างขอไปที แต่ทรงทา
อย่างพิถีพิถนั พระองค์ไม่ได้เพียงแต่นาอับราฮัมอพยพไป แต่พระองค์จะทรงสร้างท่านให้เป็ นคนใหม่
พระประสงค์ของพระองค์สาหรับโลกนี้คือการสร้างชนชาติใหม่ และประชากรแต่ละคนในชนชาติใหม่
นี้เป็ นมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นใหม่ ด้วยเหตุน้ ีความเชื่อที่เรามีเมื่อพระองค์ทรงเรี ยกเรานั้นย่อม
หมายถึงการยอมอยูใ่ นอุง้ พระหัตถ์ของพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงปั้ นเราตามแต่น้ าพระทัยของ
พระองค์ พระประสงค์สาหรับอับราฮัมข้อนี้ครอบคลุมถึงผูอ้ ื่นด้วย เพราะท่านจะกลายเป็ นชนชาติใหญ่
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อับราฮัมไม่สามารถสร้างตนเองให้เป็ นชนชาติใหญ่ แต่พระเจ้าทรงเป็ นผูก้ ระทาให้ เช่นเดียวกับบุตร
น้อยในคาอุปมาเรื่ องบุตรน้อยที่หลงหายไป เขาได้เรี ยนรู ้ที่จะพูดว่า “ขอท่านให้ขา้ พเจ้าเป็ น....” ก่อนที่
บิดาจะรับเขาเข้าบ้านในฐานะบุตร การทรงสร้างเราขึ้นใหม่เหมือนกับการที่ทรงนาเราตรงที่วา่ เป็ นสิ่ งที่
ดาเนินไปตลอดชัว่ ชี วติ ของเรา เมื่ออับราฮัมจากโลกนี้ไปชนชาติของท่านยังเป็ นเพียงชนกลุ่มเล็ก ๆ แต่
ถึงอย่างไรก็ตามพระเจ้าได้ทรงเริ่ มทาสิ่ งที่พระองค์จะทาต่อไปเรื่ อย ๆ ตลอดประวัติศาสตร์ ของ
มนุษยชาติ ในจดหมายฟิ ลิปปี เปาโลได้เขียนเน้นความมัน่ ใจของตนว่า “พระองค์ผทู ้ รงตั้งต้นการดีไว้
ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทาให้สาเร็ จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริ สต์” พระเจ้าทรงเลือกคริ สเตียนแต่ละ
คนและทรงสร้างเขาแต่ละคนตามพระประสงค์เพื่อให้เขาเป็ นประชากรของชนชาติใหม่ที่พระองค์กาลัง
สร้างขึ้น ด้วยเหตุน้ ีเราต้องพร้อมให้พระองค์สร้างเราขึ้นใหม่ ในการนี้ เราอาจจะต้องเผชิญกับความ
เจ็บปวด แต่อย่างไรก็ตาม การที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นใหม่น้ นั เป็ นส่ วนหนึ่งของชี วติ แห่งความเชื่อ
ประการที่สี่ ชีวติ แห่งความเชื่อของอับราฮัมหมายถึงการที่ พระเจ้ าจะทรงอวยพรท่าน
ความสัมพันธ์ใหม่กบั พระเจ้าเป็ นความสัมพันธ์ที่เปี่ ยมด้วยความรัก อับราฮัมจึงไม่ตอ้ งห่ วงเรื่ องความมัง่
คัง่ พระเจ้าทรงดูแลเอาใจใส่ อยูต่ ลอดเวลา พระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมสิ่ งทั้งปวงให้แก่ชีวิตของท่าน พระเจ้า
จะทรงทาให้ท่านมัง่ คัง่ ในทุก ๆ ด้าน มิใช่เพียงแต่ดา้ นทรัพย์สินเท่านั้น สิ่ งที่พระองค์ประทานให้แก่อบั
ราฮัมล้วนเป็ นสิ่ งที่ดีท้ งั สิ้ น เปาโลเขียนบรรยายความจริ งข้อนี้อย่างชัดเจนในหนังสื อโรม 8:32 ซึ่ง
กล่าวถึงสิ่ งที่พระเจ้าประทานให้คริ สเตียนว่า “พระองค์ผมู้ ิได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เรา ถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทาน
สิ่ งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรื อ? เมื่อพระเจ้าประทานสิ่ งที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้แก่เรา
แล้ว เราจึงแน่ใจได้วา่ พระองค์จะประทานทุกสิ่ งทุกอย่างแก่เรา สาหรับบางคนแล้วคาว่าอวยพรดูหมือน
เป็ นสิ่ งล้าสมัย
ถ้าจะพูดให้ทนั สมัยเราอาจกล่าวได้วา่ พระเจ้าไม่อาจหยุดให้สิ่งสารพัดแก่เราและ
พระองค์ไม่อาจหยุดรักเราได้ ดังนั้นถึงแม้วา่ เราจะตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่คบั ขันเพียงไรก็ตาม เรา
สามารถมัน่ ใจว่าพระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งเรา ถ้าหากเราระลึกถึงสิ่ งที่พระเจ้าได้ประทานแก่เราที่กางเขน”
พระพรส่ วนหนึ่งที่อบั ราฮัมได้รับจากพระเจ้าคือ พระองค์จะทรงทาให้ท่านมีชื่อเสี ยงเลื่องลือ
ไป พระองค์เองจะทรงดูแลปกป้ องชื่อเสี ยงของอับราฮัม ทุกวันนี้เรายังยกย่องให้เกียรติแก่อบั ราฮัม
ถึงแม้วา่ ท่านได้สิ้นชีวติ ไปนับพันปี แล้ว พระเจ้าได้ทรงกระทาให้ชื่อเสี ยงของท่านเลื่องลือไป เมื่อครั้ง
ท่านยังมีชีวติ อยูท่ ่านมีชื่อเสี ยงด้านความร่ ารวยและอาจนับได้วา่ เป็ นผูม้ ีตาแหน่งไม่ดอ้ ย แต่ชื่อเสี ยงที่
แท้จริ งของท่านปรากฎหลังจากท่านเสี ยชีวติ ไปแล้ว และเราเองทราบดีถึงชื่อเสี ยงแท้จริ งของท่านและ
ความสัมพันธ์ที่ท่านมีกบั พระเจ้า ชื่อเสี ยงที่พระเจ้าประทานให้ท่านนั้นไม่จางหายไป มนุษย์อาจสร้าง
ชื่อเสี ยงให้ตนเองและอาจยกย่องซึ่ งกันและกัน แต่ชื่อเสี ยงที่แท้จริ งและถาวรนั้นมาจากพระเจ้าบ่อยครั้ง
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คุณค่าชีวติ ผูห้ นึ่งผูใ้ ดปรากฎหลังจากที่ผนู ้ ้ นั เสี ยชีวติ ไปแล้วหลาย ๆ ปี คนที่สังคมรอบตัวเขาไม่สนใจ
หรื อถึงกับรังเกียจ
ในภายหลังได้กลับกลายเป็ นผูท้ ี่ยงิ่ ใหญ่มีหญิงคนหนึ่งมาหาพระเยซูเนื่องจากรัก
พระองค์อย่างสุ ดใจและได้เปิ ดผอบน้ ามันหอมล้ าค่าชโลมพระองค์ พระองค์ตรัสว่าสิ่ งที่นางกระทาจะ
เลื่องลือไปทัว่ โลก และทุกวันนี้เราเองยังได้ยนิ เรื่ องนี้ เมื่อเรามอบชื่ อเสี ยงของเราไว้ในพระหัตถ์ของ
พระเจ้าแล้ว เราไม่ตอ้ งกังวลถึงมันอีกเลย
จากนั้นพระเจ้าทรงสัญญาผลประการที่หา้
ซึ่ งอับราฮัมจะได้รับเมื่อท่านมีความสัมพันธ์กบั
พระองค์ดว้ ยความเชื่อ และผลนี้ได้แก่ ท่ านจะช่ วยให้ ผ้ อู ื่นได้ รับพร (ปฐมกาล 12:2) ถ้วยที่เต็มล้นย่อม
ไหลไปเผือ่ แผ่ผอู ้ ื่นพระพรจากพระเจ้ามิได้มีเพื่อตนเองเท่านั้น นี่เป็ นเหตุผลที่วา่ ทาไมคริ สเตียนที่ชอบ
เปลี่ยนคริ สตจักรบ่อย ๆ จึงพบแต่ความผิดหวัง พวกเขาไปที่โน่นที่นี่เพื่อค้นหาสิ่ งที่จะช่วยให้ตนเอง
ปลอดจากปั ญหาทั้งปวง แต่พวกเขาไม่พบหรอกกฏของพระเจ้ามีอยูว่ า่ “จงให้เขา และท่านจะได้รับ
ด้วย” จงแบ่งปั นในสิ่ งที่เรามีอยูแ่ ล้ว และพระเจ้าจะทรงเพิม่ เติมให้เราอีก ในพระคัมภีร์ยอห์น 7:37-39
พระเยซูทรงช่วยผูท้ ี่กระหายให้มาหาพระองค์และดื่ม แต่พระองค์ไม่ได้ทรงบอกผูด้ ื่มให้ดื่มเพื่อตนเอง
เท่านั้น พระองค์ตรัสว่าเขาจะเป็ นแหล่งพระพรสาหรับผูอ้ ื่นเพราะแม่น้ าที่มีน้ าดารงชีวติ จะไหลออกมา
จากภายในผูน้ ้ นั ด้วยเดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระเจ้าไม่ได้ทรงอวยพรมนุษย์เพื่อเขาจะภูมิใจในสิ่ ง
ที่พระองค์ทรงกระทาให้เขาเท่านั้น พระองค์ทรงต้องการให้พระพรของพระองค์ไหลล้นออกไป เพราะ
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่ชอบแบ่งปั นสารพัดสิ่ งประเสริ ฐที่มีในจักรวาลให้แก่มนุษย์
และอีกครั้งหนึ่ง เราได้เห็นว่าพระพรเป็ นสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับตัวของมนุษย์โดยตรง เนื่องจากพระ
เจ้าตรัสว่าอับราฮัมจะเป็ นพระพรสาหรับผูอ้ ื่น พระเจ้าทรงต้องการเพิ่มจานวนประชากรผูส้ ามารถเข้าถึง
ความต้องการของผูอ้ ื่นประชากรเหล่านี้เข้าถึงผูอ้ ื่นได้เพราะพระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวติ ของเขาและประทาน
สิ่ งสารพัดให้พวกเขา ซีกโลกตะวันตกปัจจุบนั เป็ นสังคมที่มีแต่ความแตกแยกซึ่ งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว มี
วัตถุสิ่งของเหลือเฟื อแต่ไม่มีคุณภาพของชีวิต ประชาชนในโลกตะวันตกคบกันอย่างผิวเผิน ปราศจาก
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในที่ทางานและที่บา้ น ความไม่มนั่ คงใจชีวติ ปรากฎอยูท่ วั่ ไป ในพระคัมภีร์ตอนนี้
พระเจ้าทรงเสาะหาผูท้ ี่จะเยียวยารักษาผูอ้ ื่นและเป็ นพระพรสาหรับผูอ้ ื่น การเป็ นพระพรสาหรับผูอ้ ื่น
ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของเราเองและไม่ได้สาเร็ จด้วยความสามารถของเราเอง
การที่คริ สเตียน
สามารถให้การรักษาและช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้น้ นั เป็ นผลจากที่พระเจ้าทรงอวยพรชีวติ ของคริ สเตียนผูน้ ้ นั
ก่อน คริ สเตียนไม่จาเป็ นต้องพยายามกระทาตนเพื่อเป็ นพระพรสาหรับผูอ้ ื่น พระพรที่ไหลออกมาจาก
ชีวติ คริ สเตียนที่แท้จริ งเป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในบุคคลผูน้ ้ นั ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า
ให้คริ สเตียนนัง่ รออยูเ่ ฉย ๆ โดยไม่ทาอะไรจนกว่าจะมีความรู ้สึกกระตุน้ ภายในตัว การมีพระวิญญาณ
สถิตอยูภ่ ายในย่อมส่ งผลออกมาเองเป็ นพระพรสู่ ผอู ้ ื่น เป็ นที่น่าเสี ยดายสาหรับคริ สเตียนในปั จจุบนั ที่
17

เดินเข้าออกคริ สตจักรโดยมีความสัมพันธ์ต่อกันน้อยเหลือเกิน
เป็ นเหตุให้พระเจ้าไม่สามารถใช้เรา
ช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้
ในไม่ชา้ อับราฮัมได้เรี ยนรู ้วา่ ชีวติ แห่งความเชื่อไม่ได้หมายถึงการปราศจากปัญหาชีวติ เราทุก
คนรู ้ถึงความจริ งอันนี้ ถึงแม้วา่ เราอาจหลีกเลี่ยงอันตรายบางอย่างได้เพราะมาตรฐานความดีของชีวิต
คริ สเตียนแต่เราต้องประสบปั ญหาอีกหลายอย่างที่ผอู ้ ื่นไม่ตอ้ งประสบ อับราอัมเดินทางไป
พร้อมกับครอบครัวและใช้เวลาที่เหลือทั้งหมดในชีวิตท่องไปในดินแดนที่ท่านไม่รู้จกั ท่านอยูท่ ่ามกลาง
ชาวพื้นเมืองที่ไม่เป็ นมิตรและไม่เข้าใจการกระทาของท่าน ชาวพื้นเมืองบางคนชอบท่านและปฏิบตั ิต่อ
ท่านเป็ นอย่างดี แต่ก็มีคนเป็ นจานวนมากที่ไม่ใยดีต่อท่านและสาปแช่งท่าน บ่อยครั้งที่ชาวโลกไม่เข้าใจ
พวกคริ สเตียน กระนั้นก็มีชาวโลกบางคนชื่นชอบวิถีชีวติ ของคริ สเตียนและปฏิบตั ิต่อเราอย่างอบอุ่น แต่
มีหลายคนที่เกลียดทุกอย่างของชีวติ คริ สเตียนและด่าทอเราอย่างไม่เกรงใจ
พระเจ้าทรงบอกวิธีการ
ปฏิบตั ิตนในสถานการณ์เช่นนี้ให้อบั ราฮัมทราบ และทรงทาให้ท่านเข้าใจว่า ชีวติ แห่ งความเชื่อนาเรา
มาสู่ การคุ้มครองของพระเจ้ า พระองค์ตรัสว่า “เราจะอานวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้า เราจะสาปคนที่แช่ง
เจ้า” (ปฐมกาล 12:3) พระเจ้าไม่ได้ทรงสัญญาว่าอับราฮัมจะไม่ได้รับคาแช่งพระดารัสของพระองค์มีวา่
ผูท้ ี่แช่งผูม้ ีความเชื่ อได้ทาร้ายตนเองแทนที่จะทาร้ายผูม้ ีความเชื่อ ทั้งนี้เพราะพระเจ้าทรงทาให้คาแช่งตก
อยูแ่ ก่เขาเอง พระเจ้าทรงมีวถิ ีทางของพระองค์ในการคุม้ ครองประชากรของพระองค์ให้รอดพ้นจาก
ศัตรู ที่เกลียดชังพวกเขา แต่สาหรับผูท้ ี่ปองร้ายคริ สเตียนย่อมได้รับผลร้ายจากความเกลียดชังของตนเอง
ปัจจุบนั เราทราบว่าความโกรธเกลียดทาให้สุขภาพร่ างกายและสุ ขภาพจิตเสื่ อมลง พระเยซูขณะถูกตรึ ง
ที่กางเขนได้ทรงอธิ ษฐานว่า “ขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะเขาไม่รู้วา่ เขาทาอะไร” พระองค์ทรงแสดง
ความห่วงใยถึงอันตรายที่กาลังมาถึงผูต้ รึ งพระองค์และครอบครัวของเขา ถ้าชาวโลกเป็ นห่วงตนเอง
แล้วละก็เขาจะไม่คิดปองร้ายคริ สเตียนเลย
ผลของชีวติ แห่งความเชื่ อยังมีอีกประการหนึ่ง อับราฮัมพบว่าการดาเนินชีวิตไปตามการทรง
เรี ยกนั้นเป็ น แผนการทีช่ ีวติ ทีไ่ ม่ มีขอบเขตจากัด พระเจ้าตรัสว่า “บรรดาเผ่าพันธุ์ทวั่ โลกจะได้พรเพราะ
เจ้า” (ปฐมกาล 12:3) ดูเหมือนเป็ นสิ่ งที่เหลือเชื่อสาหรับท่านในเวลานั้น พระเจ้าตรัสเกินเลยความจริ ง
หรื อ? เราทราบดีวา่ พระเจ้าทรงแน่วแน่ในพระดารัสของพระองค์เสมอ และข้าพเจ้าสามารถเขียน
หนังสื อที่ท่านกาลังอ่านอยูน่ ้ ี ได้เนื่องจากพระเจ้าทรงทาให้พระสัญญาที่ทรงมีอบั ราฮัมนั้นสาเร็ จในชีวติ
ของข้าพเจ้า ถึงแม้วา่ ข้าพเจ้ามีชีวติ อยูใ่ นสมัยหลังอับราฮัมหลายพันปี และอาศัยอยูใ่ นที่ที่อบั ราฮัมไม่รู้จกั
พระพรกาลังไหลไปทัว่ โลกผ่านทางชีวติ ของอับราฮัม เรามักขยาดในการก้าวไปกับพระเจ้า เมื่อ
พระองค์ทรงเรี ยกเราให้มีชีวิตแห่งความเชื่อและความเชื่อฟัง ทั้งนี้เพราะเรากลัวว่าชีวติ ของเราจะไม่
ก้าวหน้าและยากจน น่าเสี ยดายจริ ง ๆ อย่าหลงเชื่อคาหลอกลวงของมาร แผนการของพระเจ้าสาหรับ
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ประชากรของพระองค์ไม่มีขอบเขตจากัด ส่ งผลให้ชีวิตของเราเป็ นพระพรไปไกลเกินกว่าบ้านเกิดเมือง
นอนของเราและไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก
นิมิตของพระเจ้าไม่ได้มีสาหรับเฉพาะบางเมืองบาง
ประเทศเท่านั้น พระองค์ทรงรักโลกและตั้งพระทัยให้ผเู ้ ชื่อทุกคนแบ่งปั นความรักนี้ออกไปไกลแสน
ไกล เราพบเมล็ดของมิชชันนารี น้ ี ต้ งั แต่สมัยของอับราฮัมซึ่ งเป็ นยุคที่พระเจ้าเพิง่ จะเริ่ มติดต่อกับมนุษย์ค
ริ สเตียนทุกคนควรเป็ นคริ สเตียนของโลก บ่อยครั้งเรามองว่างานมิชชันนารี เป็ นงานพิเศษสาหรับคน
บางคนที่สนใจทางนี้ และในสมัยที่ประเทศของเราขาดแคลนผูร้ ับใช้พระเจ้าเรามักใจแคบว่าเราต้องเริ่ ม
งานของพระองค์ที่ประเทศของเราก่อน ถูกแล้วเราควรเริ่ มที่บา้ นเมืองของเราก่อน แต่ถา้ เราจะทาให้
แผนการชีวิตแห่งความเชื่ อสาเร็ จได้เราต้องมีนิมิตไปยังดินแดนต่าง ๆ ทัว่ โลก หากเรามัวแต่สนใจสิ่ งที่
อยูร่ อบข้างเราจะทาให้ชีวติ ของเราแคบลง
แน่นอนมิใช่วา่ เราสามารถเดินทางไปรับใช้พระเจ้าใน
ประเทศอื่น ๆ ได้ทุกคน แต่เราทุกคนสามารถอธิ ษฐานเผือ่ และให้ความช่วยเหลือสาหรับผูร้ ับใช้ของ
พระเจ้าที่เดินทางไปทางานต่างประเทศและสาหรับคริ สตจักรใจต่างแดน พระเจ้าทรงวางแผนการชี วติ
ของเราให้เจริ ญและก้าวหน้ายิง่ ขึ้นเรื่ อย ๆ ชีวติ ของอับราฮัมเจริ ญขึ้นเพราะความเชื่ อของท่าน ชีวิตของ
ชาวพื้นเมืองที่ทาหน้ายักษ์ใส่ ท่านและก่อความราคาญเดือดร้อนให้ท่านนั้นเป็ นชีวติ ที่เทียบคุณค่าไม่ได้
เลยกับชีวติ คริ สเตียน
ความเชื่อในพระเจ้าผูท้ รงปราศจากขอบเขตทาให้ผทู ้ ี่เป็ นของพระองค์ไม่มี
ขอบเขตเหมือนพระองค์
ในตอนต้นของบทนี้ เราได้เห็นว่าความเชื่ อเริ่ มต้นที่พระเจ้าและพระคาของพระองค์ และเมื่อเรา
วิเคราะห์พระดารัสของพระเจ้าต่ออับราฮัมเมื่อพระองค์ทรงเรี ยกท่านเราได้เห็นว่าพระดารัส
ประกอบด้วยลักษณะประการต่าง ๆ ของชีวติ แห่งความเชื่อ ต่อไปเราจะเห็นว่าการดาเนินชีวิตของอับ
ราฮัมไปกับพระเจ้าพัฒนาได้อย่างไรจนทาให้ท่านมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ งกับพระเจ้า ข้าพเจ้าหวังว่าผูอ้ ่าน
ได้เห็นแล้วว่าความเชื่ อไม่ใช่ของวิเศษที่คนบางคนเท่านั้นที่ได้รับต่างจากการเล่นเปี ยโนซึ่ งคนบางคน
เท่านั้นที่ทาได้ ความเชื่อมีรากฐานตั้งอยูบ่ นเนื้ อความพระคัมภีร์ นอกจากนี้ รากฐานของมันยังตั้งอยูบ่ น
การที่เราแต่ละคนพบกับพระเจ้าโดยตรง การพบกับพระเจ้าเป็ นจุดเริ่ มต้นของความสัมพันธ์ใหม่กบั
พระองค์และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวติ ไปในทางที่กา้ วหน้าและครบบริ บูรณ์
พระสัญญาที่จะ
เปลี่ยนแปลงชีวติ ของเราประกอบด้วย การสร้างเราขึ้นใหม่ การอวยพรเรา การทาให้เราเป็ นพรสาหรับ
ผูอ้ ื่น การคุม้ ครองเราและแผนการอันไม่มีจากัดสาหรับชี วติ ของเรา แต่ท้ งั นี้ เราต้องยอมถวายตัวแด่พระ
เจ้าและพร้อมจะดาเนินชีวิตแตกต่างจากผูค้ นรอบข้าง สาหรับชาวโลกแล้วชีวิตอยูใ่ นกรอบจากัดของ
วัตถุและกฎธรรมชาติ พระเจ้าไม่อยูใ่ นสายตาของพวกเขา อับราฮัมทราบดีวา่ ความจริ งหาเป็ นดังที่พวก
เขาคิดไม่ และข้าพเจ้าแน่ใจว่าเรามีความเห็นเช่นเดียวกับท่าน เราต้องแสดงให้เห็นความจริ งนั้นในชีวติ
ของเรา
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3. ความเชื่อและโลกสองฝ่ าย
คริ สเตียนใหม่มกั จะเรี ยนรู ้ในเวลาไม่นานนักว่าข่าวประเสริ ฐไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างของ
ชีวติ อย่างทันอกทันใด ยิง่ ไปกว่านั้นเราต้องพบกับปั ญหาชีวติ ซึ่ งเราไม่เคยประสบมาก่อน คริ สเตียน
ใหม่อาจประสบกับความผิดหวังในตัวสมาชิกร่ วมคริ สตจักร ซึ่ งนับเป็ นความผิดหวังที่ใหญ่หลวงเอา
การทีเดียว เขาอาจประเมินว่าสมาชิกคนอื่น ๆ จานวนมากไม่มีชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง เขาอาจ
สงสัยว่าพี่นอ้ งคริ สเตียนได้แต่มานมัสการในวันอาทิตย์ แต่ปราศจากความเร้าใจในความสัมพันธ์กบั
พระเจ้าผ่านทางพระคริ สต์ สมาชิกส่ วนใหญ่มือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ า แท้จริ งแล้วคริ สเตียนใหม่กาลัง
เผชิญกับปั ญหาในการดารงชี วติ อยูใ่ นโลกสองฝ่ าย โลกฝ่ ายแรกเป็ นโลกที่มนุษย์ทุกคนอาศัยอยู่ และใน
โลกฝ่ ายนี้คริ สตจักรเป็ นเพียงองค์การซึ่ งมีคนบางคนเท่านั้นเป็ นสมาชิก โลกอีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ นโลกฝ่ ายจิต
วิญญาณ ในโลกฝ่ ายนี้พระเจ้าทรงพระชนม์อยูจ่ ริ งและคริ สตจักรเป็ นประชากรของพระองค์ ซึ่ง
พระองค์ทรงสร้างเพื่อพระสง่าราศีของพระองค์และถวายนมัสการอย่างสมพระเกียรติ เราต้องบังเกิด
ใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณก่อนจะเข้าไปมีประสบการณ์และความสุ ขในโลกฝ่ ายที่สองนี้ พระเยซูได้ตรัสบอก
นิโคเดโมว่า “ถ้าผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดใหม่ ผูน้ ้ นั จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” ซึ่ งหมายความว่าเขาไม่
อาจรู้ได้วา่ โลกฝ่ ายที่สองมีจริ ง หากยังไม่บงั เกิดใหม่โดยพระวิญญาณของพระเจ้า คริ สเตียนต้อง
ดารงชีวิตในโลกทั้งสองฝ่ ายนี้พร้อม ๆ กัน เป็ นเหตุให้บางคนสับสน ด้วยเหตุน้ ีบางคนจึงเป็ นคริ สเตียน
แต่ในนามโดยไม่เป็ นบุตรที่แท้จริ งของพระเจ้า
เพราะคริ สเตียนที่แท้จริ งต้องดาเนินชีวิตในโลก
ประจาวัน โดยเป็ นประชากรของโลกฝ่ ายวิญญาณในเวลาเดียวกัน
อับราฮัมรู ้อยูเ่ สมอว่าโลกฝ่ ายจิตวิญญาณนั้นมีจริ ง ท่านได้ยนิ พระเจ้าตรัสเรี ยก และท่านยอมรับ
การทรงเรี ยกนั้น ปฐมกาล 12:4 เขียนไว้วา่ “ฝ่ ายอับราฮัมก็ไปตามพระดารัสของพระเจ้า” แต่โลทหาเป็ น
เหมือนท่านไม่ เขาเพียงแต่ร่วมเดินทางไปกับอับราฮัม เขาเป็ นผูห้ นึ่งที่อยูใ่ กล้ชิดกับกลุ่มชนของพระเจ้า
แต่จิตใจของเขาไม่เป็ นของพระเจ้า การเดินทางของอับราฮัมมีข้ ึนเพราะท่านเชื่ อฟังพระเจ้า ส่ วนการ
เดินทางของโลทมีข้ ึนเพราะติดตามสิ่ งอื่นช่างแตกต่างกันราวหน้ามือกับหลังมือ ฝ่ ายหนึ่งเดินทางไป
ตามการทรงเรี ยกอย่างมีจุดประสงค์ดว้ ยความมัน่ ใจ อีกฝ่ ายเดินทางไปเนื่ องจากสังคมคิดว่าน่าจะทา ฝ่ าย
หลังนี้มกั ชอบติดตามประชากรของพระเจ้าเสมอ สถานการณ์เช่นนี้พบได้ทุกยุคทุกสมัยเพราะโลกสอง
ฝ่ ายยังมีอยูค่ ู่กนั ทาให้มีผทู ้ ี่ชอบคลุกคลีกบั คริ สเตียนแต่ความเชื่อของพวกเขาไม่ส่งผลต่อทัศนคติและ
ความประพฤติเลย พวกนี้ไม่สนใจว่าชีวติ กาลังดาเนิ นไปทางไหน พวกเขาไม่รู้จกั การเดินไปกับพระเจ้า
ในชีวติ แต่ละวันและไม่สนใจแผ่นดินสวรรค์เบื้องหน้า โลทเป็ นตัวอย่างของผูท้ ี่เพียงแต่ร่วมเดินทางไป
เท่านั้น เราจะพิจารณาถึงปั ญหาอีกหลายประการที่โลทก่อขึ้น อนึ่งเราไม่ควรลืมว่าพระเยซูได้ตรัสสอน
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เราเป็ นคาอุปมาเรื่ องข้าวละมานและข้าวสาลี
กล่าวคืออาณาจักรของพระองค์มกั มีบุคคลสองฝ่ ายนี้
ปะปนกันเสมอ และในปั จจุบนั มนุษย์ไม่สามารถแยกคนของพระเจ้าออกจากพวกแปลกปลอมได้สาเร็ จ
การพยายามแยกจะก่อให้เกิดผลร้ายมหันต์ ถ้าหากคริ สเตียนได้ฟังคาตรัสเตือนนี้แล้ว คงไม่มีใคร
พยายามจะสร้างคริ สตจักรที่มีแต่คริ สเตียนล้วน ๆ การพยายามสร้างคริ สตจักรเช่นนี้ ทาให้เกิดความขม
ขื่นและความแตกแยกเสมอ ๆ
ปั ญหาประการที่สองซึ่ งคริ สเตียนใหม่มกั ต้องประสบหลังจากเป็ นคริ สเตียนได้ไม่นานนัก คือ
ปั ญหาความสัมพันธ์ต่อญาติและโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อบุตรของตน ปั ญหานี้ยงิ่ ทวีความรุ นแรงขึ้นถ้า
หากว่าการยอมเชื่ อฟังพระประสงค์ของพระเจ้ามีผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจ, แบบแผนการดาเนิ น
ชีวติ หรื อความสุ ขสบายของบุตรซึ่งยังเด็กเกินกว่าที่จะเข้าใจสถานการณ์และร่ วมตัดสิ นใจ เราได้รับ
การหนุนใจจากพระคาของพระเจ้าที่บนั ทึกไว้วา่
นางซาราห์และญาติอีกหลายคนของอับราฮัมได้
เดินทางไปกับท่านตามการทรงเรี ยก การยอมเชื่ อฟังพระเจ้าย่อมส่ งผลกระทบต่อผูใ้ กล้ชิดอันเป็ นที่รัก
สิ่ งนี้ยอ่ มเกิดขึ้นไม่วา่ เราจะชอบหรื อไม่ก็ตาม สิ่ งนี้ยอ่ มเกิดขึ้นทั้งในกรณี ที่ผใู ้ กล้ชิดนั้นยอมเชื่ อฟังและ
กระทาตามพระเจ้าหรื อไม่เชื่ อฟังพระองค์ก็ตาม
พระเจ้าทรงมีแผนการสาหรับครอบครัวของเรา
เช่นเดียวกับที่พระองค์มีสาหรับเราแต่ละคน พระคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่เขียนในซีกโลกตะวันออก สมาชิก
ของครอบครัวย่อมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ลัทธิ ปัจเจกบุคคลของกรี กและซี กโลกตะวันตกไม่
สอดคล้องกับพระคัมภีร์และวัฒนธรรมซี กโลกตะวันออก ดังนั้นประชาชนในซี กโลกตะวันตกจึงมี
ปั ญหากับเรื่ องนี้เป็ นพิเศษ
ข้าพเจ้าประสบปั ญหานี้ในครอบครัวของข้าพเจ้าเอง
เพราะพระเจ้าทรงเรี ยกให้มารับใช้
พระองค์ในทวีปเอเซีย การทรงเรี ยกทาให้ขา้ พเจ้าและครอบครัวมีประสบการณ์ใหม่หลายอย่างรวมทั้ง
การพลัดพรากซึ่ งจะไม่เกิดขึ้นหากพระเจ้าไม่ทรงเรี ยก
เมื่อบุตรของข้าพเจ้าเติบโตขึ้นพวกเขาเริ่ ม
ยอมรับว่าตัวเขามีส่วนในแผนการทรงเรี ยกของพระเจ้า แต่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้ถามพวกเขาเหมือนอับ
ราฮัมไม่ได้ถามผูใ้ กล้ชิดที่อาศัยอยูก่ บั ท่านในเมืองฮารานว่าพวกเขาอยากจะไปกับท่านหรื อไม่ ข้าพเจ้า
ได้ตดั สิ นใจยอมตามพระเจ้าเมื่อมีบุตรหนึ่งคน และอับราฮัมต้องตัดสิ นใจตามพระเจ้าหลาย ๆ ปี ก่อนที่
จะมีอิสอัค ข้าพเจ้าลาบากใจมากทีเดียวที่ตอ้ งแยกจากบุตร และบุตรของข้าพเจ้าต้องสะเทือนใจเช่นกัน
ข้าพเจ้ายิง่ หนักใจมากขึ้นเมื่อบางคนแย้งว่าพระคัมภีร์ไม่เคยสอนให้สมาชิกในครอบครัวแยกจากกัน
นอกจากนี้บางคนมีความคิดว่าการกระทาให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวเป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อศีลธรรมถ้า
หากว่าบุตรยังไม่โตพอที่จะสมัครใจทาตาม เมื่อพระเจ้าทรงเปิ ดเผยแผนการของพระองค์ให้แต่ละคน
ทราบนั้นพระองค์ทรงคานึงถึงสถานการณ์ครอบครัวของบุคคลนั้น ๆ เป็ นอย่างดี เราต้องวางใจ
พระองค์ในเรื่ องนี้เหมือนกับที่เราวางใจพระองค์ในทุก ๆ เรื่ อง ไม่มีใครอยูโ่ ดดเดี่ยวได้ ชีวติ ของเราต้อง
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ผูกพันกับผูอ้ ยูร่ อบข้าง เราไม่สามารถแยกตัวเองจากผูอ้ ื่นได้อย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุน้ ี เมื่อเรามาวางใจใน
พระเจ้า ผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดกับเราต้องได้รับผลกระทบไม่ทางหนึ่งก็ทางใดและเราต้องยอมรับสิ่ งนี้ แน่นอน
เหตุการณ์ยงุ่ ยากย่อมเกิดขึ้นและยิง่ ยุง่ มากในกรณี ที่สามีหรื อภรรยาของเรายังไม่มีประสบการณ์กบั พระ
เจ้าเหมือนอย่างเรา
ปั ญหาประการที่สามซึ่ งเกิดขึ้นเพราะเราต้องอยูใ่ นโลกสองฝ่ ายพร้อมกัน ได้แก่การวางตัวใน
สังคม อาทิเช่นในโรงเรี ยน สานักงาน โรงงาน หรื อร้านค้า ลิลลี่เป็ นตัวอย่างที่ดีสาหรับผูป้ ระสบปัญหา
ทานองนี้ หล่อนอาศัยอยูใ่ นอังกฤษชัว่ คราวและทางานเป็ นพยาบาลในหน่วยผูป้ ่ วยหนัก วันหนึ่งหล่อน
เห็นพระคัมภีร์วางอยูบ่ นโต๊ะของเพื่อนก่อนหน้านี้ หล่อนไม่ค่อยสนใจพระคัมภีร์ แต่คราวนี้หล่อนหยิบ
พระคัมภีร์เล่มนี้ ข้ ึนมาอ่าน เมื่ออ่านแล้วหล่อนวางไม่ลง เมื่อถึงเวลาที่หล่อนต้องกลับไปยังที่พกั เพื่อน
ได้บอกให้หล่อนเอาพระคัมภีร์ติดตัวไปด้วย หล่อนอ่านพระคัมภีร์ในรถประจาทางตลอดทางกลับที่พกั
และอ่านต่อจนดึกมาก เมื่อเวลาตีสองครึ่ งหล่อนลุกขึ้นจากเตียง และมอบชีวติ แด่พระเจ้าผูต้ รัสกับหล่อน
อย่างชัดเจนจากพระคัมภีร์ หล่อนเต็มไปด้วยความเชื่ อที่เพิ่งเริ่ มต้น และปรารถนาแรงกล้าที่จะแบ่งปั น
สิ่ งที่เกิดขึ้นให้ผอู ้ ื่นทราบ หล่อนจึงเล่าให้ผอู ้ ื่นฟังอย่างตรงไปตรงมา แต่กลับได้รับคากระเซ้าเย้าแหย่
“ลิลลี่เพิง่ เข้ารี ต” “ไม่นานเธอก็เลิก ลิลลี่ เราเคยเป็ นเหมือนเธอมาแล้ว” ไม่มีใครเชื่อว่าหล่อนได้พบกับ
สัจธรรม แล้วพวกเขาได้ล่อหลอกและบังคับให้หล่อนสาบานและกล่าวคาหมิ่นประมาทพระเจ้าด้วย
คาพูดที่ใช้กนั ในชีวติ ประจาวัน ยิง่ พวกเขาบังคับหล่อนมากเท่าไรหล่อนยิง่ ไม่สามารถทาได้ นอกจากนี้
หล่อนยิง่ ไม่สบายใจมากขึ้น ๆ จนพวกเขาไม่เข้าใจพฤติกรรมของหล่อน ประสบการณ์กบั พระเจ้าผ่าน
ทางพระคัมภีร์ในกลางดึกคืนนั้น ไม่มีวนั เลือนไปจากใจได้ แต่ความกดดันจากเพื่อน ๆ ในแต่ละวันมี
มากโขทีเดียว
อับราฮัมได้เผชิ ญกับปั ญหานี้ เช่นกัน อับราฮัมอพยพจากเมืองเออร์ มาอาศัยในแผ่นดินคานาอัน
ท่านเชื่อฟังพระบัญชาที่ให้ท่านออกจากบ้านเพื่ออพยพไปอยูท่ ี่อื่น ท่านมาถึงดินแดนแห่งใหม่ซ่ ึ งเป็ น
ดินแดนแห่งพันธสัญญาสาหรับท่านแล้วท่านประสบว่า “คราวนั้นคนคานาอันอยูท่ ี่แผ่นดินนั้น”
(ปฐมกาล 12:6) แน่นอนท่านต้องรู ้ก่อนที่ท่านจะออกเดินทางว่าชาวเมืองที่อาศัยอยูก่ ่อนใน
ดินแดนนี้ตอ้ งมีวฒั นธรรมและทัศนคติแตกต่างจากท่าน แต่การคาดคะเนในความคิดย่อมต่างจากการ
ประสบกับเหตุการณ์จริ ง ๆ ชาวคานาอันไม่ยอมรับว่าพระเจ้าของอับราฮัมทรงพระชนม์อยู่ พวกเขา
นมัสการธรรมชาติเพื่อหวังความอุดมสมบูรณ์ของพืชผล
การนมัสการประเภทนี้มกั มีพิธีกรรมผิด
ประเวณี และมีการนมัสการรู ปเคารพที่สถานนมัสการตามท้องถิ่น ชาวคานาอันไม่ยอมรับรู ้การที่พระ
เจ้าทรงเรี ยกอับราอัมและพวกเขาต้องไม่เชื่อแน่วา่ พระเจ้าของอับราฮัมมีสิทธิ์ ประทานดินแดนแห่งนี้ให้
ท่านที่เพิ่งมาอาศัยอยูใ่ หม่ พวกเขาคิดว่าอับราฮัมสาคัญตนผิด ท่านมีกิจวัตรประจาวันบางอย่างเหมือน
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ชาวคานาอันแต่มีหลายอย่างที่ท่านปฏิบตั ิตนต่างออกไป อับราฮัมกาลังถือดีและตั้งตนเป็ นผูด้ ูแลความ
ประพฤติของผูอ้ ื่นกระนั้นหรื อ? ทาไมอับราฮัมต้องดาเนินชีวติ แปลกจากชาวบ้านด้วยเล่า? ความ
ประพฤติของท่านทาให้พวกเขารู ้สึกอึดอัดทั้ง ๆ ที่ไม่เคยรู ้สึกเช่นนี้มาก่อน ท่านเป็ นชาวต่างแดนและ
กระทาตัวเป็ นคางคกขึ้นวอในสายตาของชาวคานาอัน
ท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็ นตัวประหลาด
ทาไมท่านไม่ลืมตาดูผอู ้ ื่นและมีชีวติ เช่นชาวคานาอันทั้งหลาย? ทาไม่ชาวคานาอันจะต้องเชื่อฟังท่าน?
หลาย ๆ ครั้งที่อบั ราฮัมสงสัยในการทรงเรี ยกครั้งแรก พระเจ้าไม่ยกั บอกว่าเหตุการณ์จะออกมา
ในรู ปแบบนี้ คริ สเตียนทุกคนทราบดีวา่ ท่านรู ้สึกอย่างไร โลกฝ่ ายจิตวิญญาณเป็ นโลกแห่งความเป็ นจริ ง
ของพวกคริ สเตียน ชาวโลกบางคนยอมรับความเชื่อของเราได้ แต่บางคนเห็นว่าเป็ นนิยายหรื อเรื่ อง
โกหกพกลม พวกเขาไม่เข้าใจพวกเรา พระเจ้าของพวกเราเป็ นเหมือนสิ่ งเลื่อนลอยที่เกิดจากจิตนาการ
ของเราเอง มาตรฐานชีวิตของเราช่างแปลกประหลาด และความประพฤติของเราที่ต่างจากพวกเขาดูน่า
ฉงนหรื อบางทีน่ารังเกียจ พวกคริ สเตียนช่างพิลึกกึกกือ ดูเหมือนว่าชาวโลกเข้ากันได้ดีกบั ลัทธิ และ
ศาสนาที่ไม่ยอมรับพระเยซู แต่พวกเขาเข้ากันไม่ได้กบั พวกเราผูน้ บั ถือพระเจ้าเที่ยงแท้ คริ สเตียนเป็ น
เป้ าสายตาและคนทัว่ ไปชอบตั้งตนเป็ นศัตรู ต่อความเชื่อของคริ สเตียน ด้วยเหตุน้ ีขออย่าให้เราแปลกใจ
เมื่อความไม่เข้าใจกันและการข่มเหงจากชาวโลกมาควบคู่กบั ความอบอุ่นในการได้รู้จกั พระเจ้าและการ
แบ่งปั นพระพรให้แก่พี่นอ้ งคริ สเตียน
พระคัมภีร์ต่อจากนี้บนั ทึกไว้วา่ “พระเจ้าทรงสาแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่อบั ราฮัม ตรัสว่า
“ดินแดนนี้เราจะยกให้พงศ์พนั ธุ์ของเจ้า” อับราฮัมเห็นอยูก่ บั ตาว่าแผ่นดินคานาอันเป็ นของชาวคานาอัน
พระคาของพระเจ้าก็เป็ นความจริ งที่ตอ้ งสาเร็ จแน่นอน สาหรับคริ สเตียนแล้วโลกทั้งสองฝ่ ายเป็ นจริ งทั้ง
คู่และเราต้องอาศัยอยูใ่ นโลกทั้งสองฝ่ ายอับราฮัมสัมผัสกับการสถิตอยูด่ ว้ ยของพระเจ้าเพื่อต่อสู ้กบั ความ
เป็ นปฏิปักษ์จากชาวพื้นเมือง ท่านเผชิญกับการต่อต้านของชาวคานาอันได้โดยไม่ตอ้ งถอยกลับไปหา
ความสะดวกและปลอดภัยในเมืองเออร์ พระคุณของพระเจ้ามีเหลือล้น พระองค์ทรงช่วยเราในยามยาก
เสมอและการสถิตอยูด่ ว้ ยของพระองค์ทาให้เรามีความมัน่ ใจตลอดเวลาและเป็ นสิ่ งที่เราต้องการเป็ น
อย่างยิง่ พระเจ้าเสด็จมาหาเราและตรัสว่า “ใช่แล้ว เราได้ต้ งั เจ้าไว้ที่นี่และเราตั้งใจทาให้ความประสงค์
ของเราสาเร็ จถึงแม้วา่ เหตุการณ์รอบด้านจะเป็ นอย่างไรก็ตาม เราจะจัดการกับผูท้ ี่ไม่ยอมรับและต่อต้าน
เจ้า” ความจริ งฝ่ ายจิตวิญญาณมีคู่กบั ความจริ งที่ปรากฏอยูก่ บั ตาเสมอ
อับราฮัมแสดงความศรัทธาในพระดารัสโดยการสร้าง
“แท่นถวายบูชาแด่พระเจ้าผูส้ าแดง
พระองค์ให้ปรากฏแก่ท่าน” ในดินแดนคานาอัน การนมัสการและการถวายบูชาเป็ นการแสดงออกถึง
การทวนย้าความตั้งใจดาเนินตามพระเจ้าครั้งใหม่ และความตั้งใจนี้ช่วยส่ งเสริ มการติดตามพระเจ้า อับ
ราฮัมสามารถล้มเหลวและยอมแพ้อย่างง่ายดายคริ สเตียนหลายคนก็เป็ นเช่นนี้ ความเป็ นจริ งที่ปรากฏแก่
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ตาเป็ นฝ่ ายชนะ และมีอิทธิ พลต่อเรามากกว่าความเป็ นจริ งฝ่ ายจิตวิญญาณ สิ่ งนี้ไม่ควรเกิดขึ้น ความเป็ น
จริ งทั้งสองฝ่ ายควรอยูค่ ู่กนั สาหรับชีวิตคริ สเตียน เราปฏิเสธความเป็ นจริ งที่เราเห็นกับตาไม่ได้ ถ้าขืนทา
เช่นนั้นเราจะเป็ นคนไม่อยูก่ บั ร่ องกับรอย เราไม่อาจลืมความจริ งฝ่ ายจิตวิญญาณได้ ถ้าหากเราลืม ชีวติ
ฝ่ ายจิตวิญญาณของเราจะเหี่ ยวแห้ง พระเจ้าทรงบอกอับราฮัมว่าสถาณการณ์ปัจจุบนั ย่อมเปลี่ยนไปได้
ในอนาคต สักวันหนึ่งบุตรหลายของท่านจะเป็ นเจ้าของและเปลี่ยนแปลงดินแดนแห่งนี้ตามที่มนั ควรจะ
เป็ น อีกนานกว่าพระสัญญาจะสาเร็ จและพงศ์พนั ธุ์ของท่านเท่านั้นที่ได้เห็น แต่มนั ต้องสาเร็ จและพระ
เจ้าทรงทางานอยูต่ ลอดนิ จกาล อับราฮัมอาจคาดไม่ถูกว่าพระเจ้าจะทรงทาให้สาเร็ จด้วยวิธีการใด และ
ท่านเห็นอยูท่ ุกวันว่าชาวคานาอันเป็ นผูค้ รอบครองดินแดนนี้ แต่สิ่งนั้นไม่สาคัญ ฤทธานุภาพของพระ
เจ้ามีมากเหลือล้นกว่าอานาจของชาวคานาอัน
ฤทธานุภาพของพระองค์มีมากกว่าผูท้ ี่ต่อต้านเราใน
ปั จจุบนั
ความอดทนของพระองค์ยอ่ มเหนื อกว่าการขาดความอดทนของผูร้ ับใช้ของพระองค์
เช่นเดียวกับอับราฮัม หน้าที่ของเราคือฟื้ นฟูการตั้งใจและยอมเดินตามพระองค์ท่ามกลางการต่อต้านจาก
ผูอ้ ื่น การทรงเรี ยกแต่ด้ งั เดิมอาจไม่เพียงพอ เราต้องการฟื้ นฟูความมัน่ ใจใหม่วา่ ดินแดนแห่งนี้ พร้อม
ด้วยชาวคานาอันจะต้องกลายเป็ นแผ่นดินของพระเจ้าไม่วา่ ตอนนี้มนั จะเป็ นอย่างไรก็ตาม
อับราฮัมมิได้ริเริ่ มด้วยตนเองในการตั้งใจติดตามพระเจ้า พระเจ้าทรงปรากฏพระองค์แก่ท่านใน
ดินแดนนั้น ท่านสร้างแท่นบูชาเพราะการปรากฏของพระเจ้า แท่นบูชาตามพิธีกรรมที่ปราศจาก
ประสบการณ์กบั พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูเ่ ป็ นเหมือนกองอิฐเศษปูน อับราฮัมนมัสการพระเจ้าอย่างมี
ชีวติ ชีวา และเมื่อท่านเดินทางไปถึงที่ใดท่านก็สร้างแท่นบูชาเป็ นสัญลักษณ์แสดงความเชื่อในพระเจ้า
(ปฐมกาล
12:7-9)
พระเจ้าทรงมีแผนการให้คริ สเตียนแต่ละคนมีความเชื่อที่จะดาเนินชี วติ ที่มี
ความสัมพันธ์กบั พระองค์วนั ต่อวัน แต่ละเช้าเราสามารถสร้างแท่นบูชาขึ้นใหม่ในบ้านและในใจของเรา
และพร้อมที่จะเชื่อฟังพระเจ้า
เพื่อความเป็ นจริ งฝ่ ายจิตวิญญาณจะอยูใ่ นใจของเราและช่วยให้เรา
สามารถเผชิญกับปั ญหาของแต่ละวัน เราจาเป็ นต้องได้รับการเตือนใจเสมอว่าพระเจ้าสถิตอยูก่ บั เรา
ข้าพเจ้าพบว่าในปั จจุบนั คริ สเตียนบางคนได้ละทิ้ง “การเฝ้ าเดี่ยว” พวกเขาอาจไม่ชอบการถือศาสนา
แบบพิธีกรรมอย่างเคร่ งครัด แต่การเฝ้ าเดี่ยวเป็ นการนมัสการพระเจ้า ไม่ใช่เป็ นการถือศาสนาแบบ
พิธีกรรมตามที่บางคนเข้าใจ หากเราต้องอยูท่ ่ามกลางชาวคานาอัน เราจาเป็ นต้องได้รับความมัน่ ใจว่า
พระเจ้าสถิตอยูก่ บั เรา
คริ สเตียนในสมัยนี้ไม่ชอบประเพณี
และพิธีกรรมด้วยเหตุน้ ีบางคนจึงอยากทราบว่าการ
นมัสการทุกวันอาทิตย์ในคริ สตจักรจะให้ประโยชน์อะไร
เนื่องจากเราต้องอาศัยอยูใ่ นโลกสองฝ่ าย
พร้อมกัน เราจึงต้องเข้าร่ วมในที่ประชุมนมัสการ เพื่อใช้เวลาและฟังการบรรยายตีความพระคา
นอกเหนือจากการนมัสการและการอ่านพระคัมภีร์เป็ นการส่ วนตัว การนมัสการร่ วมกับผูอ้ ื่นทาให้จิตใจ
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เราอบอุ่นเนื่ องจากเป็ นการเตือนใจเราว่า ถึงแม้เราจะอยูอ่ ย่างโดดเดี่ยวตั้งแต่วนั จันทร์ ถึงวันเสาร์ เราก็มี
พรรคพวก รับพระคุณของพระเจ้าร่ วมกับเรา เรารู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของประชากรของพระองค์ที่อาศัย
อยูท่ วั่ โลกตลอดทุกยุคทุกสมัย ถ้าเราเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรที่มีหลักข้อเชื่ อ ทุกครั้งที่เราอ่านหลักข้อ
เชื่อ จะเตือนใจเราว่ามีคนหลายล้านคนที่มีชีวติ และตายไปด้วยความมัน่ ใจในหลักข้อเชื่อ และยังมีอีก
หลายล้านที่กาลังมีชีวติ และจะตายไปด้วยความมัน่ ใจเช่นนี้เหมือนกัน
เมื่ออับราฮัมเดินทางไปเรื่ อย ๆ ท่านสร้างแท่นบูชาตามที่ต่าง ๆ เป็ นการประกาศว่าท้องที่
ดังกล่าวล้วนเป็ นของพระเจ้า พระเจ้าทรงสัญญาว่าดินแดนนี้จะตกเป็ นของท่านและอับราฮัมแสดงความ
มัน่ ใจว่าพระสัญญานี้จะสาเร็ จโดยการถวายนมัสการในที่ต่าง ๆ ที่ท่านเดินทางไปถึง และท่านเดินทาง
ไปทัว่ ดินแดนนี้ ท่านไปยังทิศใต้สุดไปจนถึงเนเกบแต่ท่านไม่ได้ปักหลักแน่นอน ท่าน “เดินทางต่อไป
...” เป็ นการออกพระนามของพระเจ้าในดินแดนที่แยกไว้เพื่อเป็ นของพระองค์ จึงกลายเป็ นดินแดนของ
อับราฮัมโดยปริ ยาย ตัวอย่างการเดินทางของอับราฮัมแฝงความหมายทางจิตวิญญาณไว้ เราอาจเป็ น
มิชชันนารี ประกาศเรี ยกร้องให้คนกลับใจมาหาพระเจ้าก็ดี หรื อเราอาจเป็ นคริ สเตียนที่ประกาศพระองค์
ด้วยความชอบธรรมของเราก็ดี เราไม่อาจหยุดการประกาศได้ เราต้องก้าวหน้าไปเรื่ อย ๆ ก้าวหน้ายิง่ ขึ้น
ทุกวัน ๆ ก้าวไปและนมัสการ ก้าวไปและนมัสการอีกเพื่อแสดงชีวติ แห่งความเชื่ อ
อับราฮัมเริ่ มมาหาพระเจ้าและดาเนินชีวิตไปกับพระองค์เนื่องจากการทรงเรี ยกของพระเจ้า อับ
ราฮัมยอมตามการทรงเรี ยก ท่านเข้าสู่ วถิ ีชีวติ ใหม่ และในไม่ชา้ ท่านรู ้ตวั ว่ากาลังอยูใ่ นโลกสองฝ่ ายซึ่ งมี
ความขัดแย้งซึ่ งกันและกัน โลกสองฝ่ ายนี้ก่อให้เกิดปั ญหาในครอบครัวและปั ญหากับชาวพื้นเมือง เป็ น
ปั ญหาที่ท่านไม่เคยพบมาก่อน แต่อบั ราฮัมฟันฝ่ ามาได้เพราะแน่ใจว่าพระเจ้าผูท้ รงเรี ยกท่านนั้นทรง
พระชนม์อยูจ่ ริ ง และเพราะท่านรักษาความสัมพันธ์กบั พระเจ้าองค์น้ ี โดยการติดสนิทและการนมัสการ
เราไม่อาจหวังหลบพ้นจากปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการต้องอาศัยอยูใ่ นโลกสองฝ่ ายได้ แต่เรามีพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ และพระคัมภีร์ครบทั้งเล่มเพื่อช่วยเราฟันฝ่ าอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยการมีความสัมพันธ์อย่างมี
ชีวติ ชีวากับพระเจ้าอยูเ่ สมอ เราควรถามตนเองว่าเราพร้อมแค่ไหนในการดาเนินไปกับพระเจ้าและการ
นมัสการอย่างสม่าเสมวันต่อวัน

25

4. ความเชื่อและการกันดารอาหาร
คาเทศนาของผูป้ ระกาศพระกิตติคุณบางคน อาจทาให้เราคิดว่าชีวิตคริ สเตียนมีแต่ความสุ ข
สบาย พวกเขาชอบกล่าวว่า “มาหาพระคริ สต์แล้วปัญหาชีวติ ทุกปัญหาจะหมดไป พระองค์จะประทาน
สันติสุขในจิตใจ การยกโทษบาปความหมายของชีวติ พระองค์จะทรงนาเราไปสู่ สง่าราศีและเราจะ
ได้รับทุกสิ่ งที่เราต้องการ” คากล่าวเช่นนี้เป็ นความจริ งแต่มกั ก่อให้เกิดอันตรายเนื่องจากยังมีความจริ ง
อีกหลายประการที่ไม่ได้รับการกล่าวถึง เมื่อพระเยซูทรงเรี ยกประชาชนให้มาเป็ นสาวกของพระองค์
นั้น พระองค์ทรงกล่าวถึงกางเขนและการเสี ยสละ หากปราศจากสิ่ งเหล่านี้แล้วการติดตามพระองค์ยอ่ ม
ไม่บงั เกิดผล พระองค์ทรงเรี ยนรู ้การเชื่ อฟังโดยการทนทุกข์และพระองค์ทรงมีประสบการณ์ในสิ่ งที่
พระองค์สอน คาสอนของผูป้ ระกาศบางคนในปั จจุบนั ก่อให้เกิดปั ญหา กล่าวคือหากเราเชื่ อตาม แล้ว
ปรากฏว่าชีวติ ของเราเกิดความยุง่ ยากลาบากเราจะรู ้สึกเจ็บใจ, ถูกหลอกและผิดหวัง ก็เราได้รับสัญญา
แล้วนี่วา่ ปั ญหาจะหมดไป
เราได้พิจารณามาถึงตอนที่อบั ราฮัมเดินทางด้วยความเชื่ อมาถึงตอนใต้สุดของดินแดน ท่าน
นมัสการและมีความชื่นชมยินดีเมื่อเดินไปกับพระเจ้าวันต่อวัน แต่แล้วข้อ 10 ของหนังสื อปฐมกาลบทที่
12 กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน “เกิดกันดารอาหารที่แคว้นคานาอัน” เกิดกันดารอาหารใน
ดินแดนแห่งนี้ที่พระเจ้าทรงนาอับราฮัมมา พระองค์กาลังทาอะไร? การกันดารอาหารครั้งนี้นบั เป็ นครั้ง
ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง พระเจ้าทรงเลือกและเรี ยกอับราฮัมให้สละความสะดวกสบายในเมืองเออร์ เพื่อ
อพยพมายังดินแดนแห่งพระสัญญา พระองค์ทรงนาท่านมาถึงดินแดนนี้เพื่อทรงปล่อยให้ท่านอดตาย
หรื อ? เป็ นความจริ งไหมที่อบั ราฮัมได้รับพระสัญญาว่าจะกลายเป็ นชนชาติใหญ่แต่ท่านไม่มีบุตร ท่าน
ได้รับพระสัญญาว่าจะได้กรรมสิ ทธิ์ ในดินแดนแห่งนี้แต่ขณะนี้ท่านไม่มีอะไรจะกินหรื อดื่มสิ่ งที่ท่านมี
อยูข่ ณะนี้คือภรรยาที่เป็ นหมันและดินแดนทุรกันดารที่ขาดอาหาร ข้าพเจ้าแน่ใจว่าถ้าเราเป็ นคริ สเตียน
มานานพอสมควร เราจะเข้าใจความรู ้สึกของอับราฮัม พระเจ้ากาลังทาอะไรของพระองค์อยูน่ ี่?
บทเรี ยนนี้ เข้าใจได้ไม่ยาก หนทางของพระเจ้าไม่จาเป็ นต้องปราศจากการขาดแคลน, ความ
ขัดแย้งและปัญหา โยบเป็ นคนของพระเจ้า โฮเชยารักพระเจ้าของเขาเยเรมียเ์ ป็ นผูร้ ับใช้ที่ซื่อสัตย์ ทุกคน
ได้รับการทนทุกข์ แล้วเราเองได้รับการยกเว้นหรื อ? ชี วติ คริ สเตียนไม่ใช่ป้อมปราการแต่เป็ นเตาถลุง
ไม่ใช่ช่วงว่างงานแต่เป็ นช่วงประจาการ ไม่ใช่การพักผ่อนแต่เป็ นการปล้ าสู ้กบั อานาจของวิญญาณชัว่
การอวยพรอย่างเหลือล้นไม่ได้ประกันว่าพระเจ้าจะไม่ให้เราขาดแคลน คนอย่างจอร์ จ มูลเลอร์ และฮัด
สัน เทย์เลอร์ สามารถเป็ นพยานในเรื่ องปั ญหาปากท้องว่า หลายครั้งเขาไม่รู้วา่ อาหารมื้อหน้าจะมาจาก
ไหน ถึงแม้วา่ พวกเขาเชื่ อมัน่ ว่าพระเจ้าทรงจัดเตรี ยมทุกอย่างโดยสม่าเสมอและน่าอัศจรรย์ และผูร้ ับใช้
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ที่ยงิ่ ใหญ่หลายคนในประวัติศาสตร์สามารถเป็ นพยานถึง “วิกฤตกาลชีวติ ” ที่พวกเขาต้องผ่านหลาย ๆ
ครั้งในชีวติ การกันดารอาหารไม่ได้แสดงว่าพระสัญญาเป็ นความเท็จ เป็ นความเพ้อฝันแบบมนุษย์ที่จะ
ทึกทักว่าผูท้ ี่อยูใ่ นน้ าพระทัยของพระเจ้าแล้วจะไม่เจอภาวะอับจนหรื อขาดแคลนเลย
วิธีการแก้ปัญหาของอับราฮัมเป็ นวิธีที่พวกเราทาอยูเ่ สมอ
ท่านตัดสิ นใจออกเดินทางเพื่อ
แสวงหาอาหารด้วยตนเอง ทาอะไรสักอย่างเพื่อช่วยตนเอง คล้ายกับเปโตรเมื่อเดินบนน้ า มองไปรอบ
ข้างแทนที่จะมองดูพระเยซู อับราฮัมอยูเ่ ฉยไม้ได้เพราะกลัวจะอดตาย ท่านไม่อาจวางใจพระเจ้าได้
ในช่วงกันดารอาหารเนื่องจากเกรงว่าจะไม่มีอะไรรับประทาน นี่คือบททดสอบสาหรับท่านเพื่อลองดูวา่
ท่านเชื่อหรื อไม่วา่ พระเจ้าทรงเตรี ยมสิ่ งที่ดีที่สุดไว้สาหรับท่าน พระคาของพระเจ้าเชื่อถือได้หรื อไม่ใน
เมื่อสถานการณ์ขณะนี้ปรากฏเป็ นตรงข้าม? ท่านควรจะเชื่อถือสถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นจริ ง ๆ มากกว่า
วางใจในพระสัญญาหรื อไม่
การกระทาของอับราฮัมเป็ นการกระทาที่สมเหตุสมผล ท่านต้องการอาหารมาเลี้ยงดูครอบครัว
โดยการโยกย้ายท่านอาจจะได้สิ่งจาเป็ นซึ่ งดูเหมือนพระเจ้าทรงยั้งมือไว้ยงั ไม่ให้การเสกหินให้เป็ นขนม
ปั งก็ดูเหมือนเป็ นสิ่ งที่พระเยซูน่ากระทาในถิ่นทุรกันดาร ชัยชนะไม่ได้อยูท่ ี่การมีอาหารหรื อไม่มีอาหาร
มนุษย์สามารถวางใจในพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูว่ า่ พระองค์จะประทานสิ่ งจาเป็ นในการดารงชีวติ ได้
หรื อไม่? เขาจะวางใจในพระปรี ชาสามารถและความรักของพระองค์ได้หรื อ? พระเยซู ทรงตอบว่า “ได้,
มนุษย์วางใจในพระเจ้าได้” อับราฮัมตัดสิ นใจด้วยตนเอง ท่านหนีไปลี้ภยั ในอียปี ต์ ท่านสอบตก
วิธีการที่ดีที่สุดที่พระเจ้าทรงใช้สอนเราให้วางใจในการทรงสถิตและความรักของพระองค์
ได้แก่ การทาให้เราตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่ตอ้ งวางใจในพระองค์ และพระองค์เพียงผูเ้ ดียว นี่เป็ นวิธีการ
ที่เราจะเรี ยนรู ้วา่ พระองค์ทรงอยูก่ บั เราเสมอ นี่ เป็ นเหตุผลว่าทาไมพระเยซูไม่ทรงปฏิบตั ิตามคาแนะนา
ของมาร ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ไม่ทรงประพฤติตามพระทัยพระองค์เอง กล่าวคือ
พระองค์ไม่ทรงเสกหิ นให้เป็ นขนมปั งด้วยพระปรี ชาของพระองค์ พระองค์ตรัสตอบว่า “มนุษย์จะบารุ ง
ชีวติ ด้วยอาหารสิ่ งเดียวหามิได้
แต่บารุ งด้วยพระวจนะทุกคาซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า”
(มัทธิว 4:4) ธรรมชาติของมนุษย์คือผูท้ ี่ตอ้ งพึ่งและวางใจในพระองค์อย่างเต็มที่ถา้ หากว่าเขาต้องการ
ดาเนินอยูบ่ นหนทางแห่งความถูกต้อง อาดัมและเอวาได้รับการเตือนไม่ให้กาหนดชะตาชีวติ ของตนเอง
และไม่ให้กินผลไม้ที่ตอ้ งห้าม แต่มารได้สัญญากับเขาว่าถ้าเขากิน เขา “จะเป็ นเหมือนพระเจ้า คือสานึก
ในความดีและความชัว่ ” (ปฐมกาล 3:5) มารสัญญาว่ามนุ ษย์จะเป็ นอิสระจากพระผูส้ ร้าง และตั้งแต่น้ นั
มามนุษย์มีเค้าความคิดในใจที่ตอ้ งการปกครองตนเองเพื่อตนเอง เมื่อมารผจญพระเยซู พระองค์ทรง
ปฏิบตั ิอย่างตรงข้ามกับมนุษย์ กล่าวคือพระองค์ไม่ยอมใช้ฤทธานุภาพที่พระเจ้าทรงให้ในการแก้ปัญหา
การขาดอาหารถ้าหากว่าพระเจ้ายังไม่ทรงเห็นด้วยกับวิธีการนี้ การเดินทางไปอียปี ต์ของอับราฮัมเป็ น
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การประพฤติตามวิถีทางของอาดัม เราไม่อาจประณามท่านได้ เพราะเรามักประพฤติเหมือนท่านอยูบ่ ่อย
ๆ บทเรี ยนที่เราได้จากเหตุการณ์น้ ีคือ เมื่อพระเจ้าทรงนาเรามาถึงสถานการณ์ที่เราไม่เห็นทางออกและ
เรากาลังจะดิ้นรนด้วยวิธีการของเราเอง ให้เราถามตนเองว่า “พระเจ้าทรงนาเราเข้าสู่ เหตุการณ์น้ ีเพื่อเรา
จะเรี ยนรู ้การไว้วางใจพระองค์ เมื่อเราไม่สามารถวางใจในสิ่ งใด ๆ และไม่มีสิ่งใดเหลือสาหรับเรา
พระองค์ทรงต้องการให้เราเรี ยนรู ้เช่นนี้ใช่หรื อไม่?”
ผูอ้ ่านบางคนอาจกาลังท้อถอยในชีวติ คริ สเตียน อาจเป็ นเพราะความยากลาบากของการเป็ น
มิชชันนารี หรื ออาจเป็ นเพราะความขัดแย้งกับผูอ้ ื่น บางทีผอู ้ ่านอาจรู ้สึกขมขื่นบ้าง จากการที่พระเจ้า
ทรงเรี ยกและทรงนาผูอ้ ่านมาพบกับความยุง่ ยากนี้ ตอนที่พระองค์ทรงเรี ยกผูอ้ ่านนั้นผูอ้ ่านไม่เคยคิดเลย
ว่าจะตกอับและขาดแคลนแบบนี้ บัดนี้ไม่เหลืออะไรเลย เหลือแต่พระเจ้าเท่านั้น ถูกบีบคั้นจนสุ ดทน
ผูอ้ ่านเชื่ อและวางใจในพระองค์แน่หรื อ? หรื อเชื่ อแต่ปาก? พระเจ้าทรงไว้ใจเราโดยการให้โอกาสเรา
พิสูจน์พระองค์ พระเยซูทรงประสบกับการล่อลวงของมารหลังจากที่พระองค์เพิ่งได้รับประสบการณ์
ครั้งใหญ่ เนื่องจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จมาสถิตอยูบ่ นพระองค์ในพิธีบพั ติศมา อับราฮัมประสบกับ
การกันดารหลังจากที่ท่านเริ่ มเดินไปกับพระเจ้าและยอมละทิ้งพันธผูกพันของชีวติ เดิม ท่านมาไกลเกิน
กว่าที่จะถอยกลับและไม่อาจช่วยตนเองได้ คริ สเตียนจานวนมากเคยประสบกับปั ญหาทานองนี้พวกเรา
บางคนเพิ่งหลุดพ้นจากปั ญหาชีวติ บางอย่างเช่น ยาเสพติด เหล้า หรื อปั ญหาครอบครัวขาดความอบอุ่น
เราเพิ่งลิ้มรสประสบการณ์กบั พระเยซูคริ สต์และกาลังทึ่งในฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เมื่อทุก
อย่างทาท่าจะเรี ยบร้อยเราอาจประสบกับการขาดแคลนเพื่อเป็ นการทดสอบเรานอกจากนี้ความรู ้สึกที่
ไม่ดีเกี่ยวกับอดีตก็หวนมาเล่นงานเรามารกาลังล่อลวงเราให้สงสัยในประสบการณ์ครั้งแรก ที่เรามีกบั
พระเจ้า และพระเจ้ากาลังทดสอบว่าเราวางใจในพระองค์จริ ง ๆ หรื อเราวางใจความสามารถของเรา มาร
ล่อลวงเราเพื่อทาลายเรา แต่พระเจ้าทรงทดสอบเราเพื่อเราจะแข็งแกร่ งขึ้น ทาให้เรามัน่ ใจว่าพระองค์
สถิตอยูก่ บั เราเสมอแม้ในยามที่ชีวติ ดูมืดมนเต็มที่ เราไม่ได้อยูอ่ ย่างโดดเดี่ยวในยามวิกฤตของชีวติ เรา
จาเป็ นต้องเล่าให้พี่นอ้ งคริ สเตียนฟังถึงความรู ้สึกของเรา แล้วเราจะพบว่าผูอ้ ื่นก็เคยมีความสับสนและ
ความสงสัยอย่างที่เรามี
ในช่วงสองปี แรกที่มิชชันนารี เข้าไปอยูใ่ นประเทศอื่นที่มีวฒั นธรรมผิดแผกไปนั้น เขาจะมี
ความรู ้สึกสู ญเสี ยชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่เคยชิน
แบบแผนการรับใช้พระเจ้าการประชุมพบปะสังสรรค์
สามัคคีธรรมและสิ่ งอานวยความสะดวกที่เคยมีในประเทศของตนไม่อาจหาได้ในประเทศอื่น เราอยู่
โดยลาพังเหมือนเด็กทารกในโลกใหม่ ถ้าจะกล่าวให้ชดั ยิง่ ขึ้นก็วา่ เหมือนทารกในป่ า เรารู ้สึกตัวว่าไม่
เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นและไม่อาจช่วยตนเองได้ เราหวนกลับไปคิดถึงผลงานในอดีตที่เราทาในประเทศ
ของเรา แต่เรากลับทาอะไรไม่ได้เลยในปั จจุบนั และสุ ภาษิตโบราณจะเตือนใจเราว่า “ตัวของมนุษย์ที่
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แท้จริ งคือตัวของเขาขณะคุกเข่าลงต่อพระพักตร์ พระเจ้า” ในที่สุดเราจะรู ้ตวั ว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอะไร มี
การกันดารอาหารในแผ่นดินที่เราไปอยูแ่ ละเราต้องการหนีไปจากแผ่นดินนั้น แน่นอนเราไม่อาจเอาหิ น
ขว้างอับราฮัมได้
ในสถานการณ์แบบนี้เรามักถูกล่อลวงให้กลับไปใช้เหตุผลของตัวเองเหมือนชาวโลกในการ
แก้ปัญหา การกล่าวเช่นนี้ มิได้หมายความว่าคริ สเตียนใช้เหตุผลไม่ได้ แต่การใช้เหตุผลของตัวเอง
เหมือนชาวโลกในการแก้ปัญหานั้นคือ การคิดหาลู่ทางแก้ไขปั ญหาโดยไม่คานึงถึงพระเจ้าเลย ปากของ
เราอาจพูดว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยูแ่ ต่ความประพฤติของเราไม่ได้แสดงออกถึงความเชื่อในการทรง
พระชนม์อยู่ นี่เป็ นวิถีความประพฤติของชาวโลก อับราฮัมก็คิดอย่างสมเหตุสมผลในสายตาชาวโลก
การกันดารอาหารนามาซึ่ งการสู ญเสี ยฝูงสัตว์ และอาจรับร้ายแรงถึงขั้นเสี ยชีวติ อียปิ ต์มกั กักตุนข้าวไว้
และการกันดารอาหารในอียิปต์อาจไม่รุนแรงนัก แน่ทีเดียวพระเจ้าทรงเรี ยกท่านให้เข้ามาอยูใ่ นแผ่นดิน
คานาอันและทรงสัญญาจะมอบดินแดนนี้ให้ท่านแต่พระเจ้ายังมิทรงทาอะไรมากในขณะนี้
ดังนั้น
วิธีการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผลที่สุดคือ การอพยพไปอียปิ ต์ให้เร็ วที่สุดที่จะทาได้ หลังจากได้
ไตร่ ตรองแล้วท่านก็ออกเดินทาง เมื่อท่านย้อนกลับมาดูภรรยาของท่าน ท่านตระหนักดีวา่ ภรรยาของ
ท่านเป็ นหญิงรู ปงาม (ปฐมกาล 12:11) ท่านกระทาตนอย่างสามีที่ชาญฉลาดโดยบอกภรรยาของท่านว่า
นางเป็ นคนสวย แต่แล้วท่านก็ทาเรื่ องเสี ยหาย ท่านสงสัยพระคาของพระเจ้าและฤทธานุ ภาพของ
พระองค์ ท่านจึงไม่อาจวางใจพระองค์ในอียปิ ต์เหมือนกับที่ท่านไม่วางใจพระองค์ในคานาอัน ท่านมอง
โลกในแง่ร้ายอย่างชาวโลกทัว่ ไป ท่านคาดเดาไปเองตามอารมณ์ของท่านว่า เขาจะว่า “หญิงคนนี้เป็ น
ภรรยาของเขา” แล้วก็จะฆ่าฉันเสี ย แต่จะไว้ชีวติ เจ้า” ท่านเริ่ มด้วยการคาดเดาว่าผูอ้ ื่นจะคิดอย่างไรและ
จบลงด้วยการสรุ ปว่าผูอ้ ื่นจะทาอย่างไร อับราอัมแน่ใจว่าท่านจะเอาชีวติ ไม่รอด ชาวโลกมักมีความ
หวาดกลัวและความสงสารตัวเอง อับราฮัมก็เช่นเดียวกันมีท้ งั ความกลัวและความสงสารตนเอง ท่านคิด
ว่าตัวท่านเองไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายจนเกินไป และการที่ผอู ้ ื่นจะไว้ชีวติ ซาราห์ก็ไม่ได้ทาให้ท่านพึง
พอใจ อับราฮัมพึ่งในความเฉลียวฉลาดของตนเองและได้คน้ พบวิธีการแก้ปัญหาซึ่ งไม่เป็ นของพระเจ้า
“ขอให้บอกว่าเจ้าเป็ นน้องสาวของฉัน” (ซาราห์เป็ นบุตรของบิดาของอับราฮัม, แต่ต่างมารดากัน) “เพื่อ
ฉันจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเพราะเจ้า และเขาจะไว้ชีวติ ฉันเพราะเจ้า” อับราฮัมคิดว่าท่านได้บอก
ความจริ งกึ่งหนึ่ง ท่านไม่สนใจว่ามันคือการโกหกกึ่งหนึ่งด้วยเหมือนกัน
เมื่ออับราฮัมมาถึงประเทศอียิปต์ สิ่ งที่ท่านคาดเดาไว้ก็ปรากฏเป็ นความจริ ง กล่าวคือภรรยาของ
ท่านเป็ นที่สะดุดตาชาวอียปิ ต์ เรื่ องยุง่ จึงเกิดขึ้น เนื่องจากอับราฮัมบอกชาวอียปิ ต์วา่ นางเป็ นน้องสาวของ
ท่าน เมื่อพวกเจ้านายของฟาโรห์เห็นนางแล้ว ก็ทูลยกย่องนางนั้นให้ฟาโรห์ทราบ และเขานานางเข้าไป
อยูใ่ นวังของฟาโรห์ มันน่าอับอายยิง่ ขึ้นไปอีกเมื่ออับราฮัมได้สิ่งของทรัพย์สินจากฟาโรห์เป็ นรางวัลที่
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นาหญิงงามเช่นนี้ เข้ามาในอียิปต์ “ฝ่ ายฟาโรห์ก็โปรดปรานอับราฮัมมาก เพราะเห็นแก่นางนั้นอับราฮัมก็
ได้แกะ วัว ลาผู้ ทาส ทาสี ลาตัวเมีย และอูฐจานวนมาก” (ปฐมกาล 12:16) สติปัญญาของมนุษย์ไม่
สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ท้ งั หมดที่จะเกิดขึ้นเนื่ องจากการกระทาของตนได้
อับราฮัมก็ไม่อาจ
พยากรณ์ได้เช่นกันมัวแต่คานึงถึงภัยที่จะมาถึงตนเอง ท่านจึงลืมเล็งถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับซาราห์เมื่อมีคน
มาหมายปองนาง ท่านแทบไม่ได้คาดคิดเลยว่าฟาโรห์จะสนพระทัยในตัวภรรยาของท่าน ท่านตกหลุมที่
ท่านดักไว้เอง ท่านแน่ใจว่าท่านไม่อาจวางใจในการเลี้ยงดูและการคุม้ ครองของพระเจ้าได้ในดินแดน
อียปิ ต์ ท่านไม่ได้ดาเนินชีวิตตามหลักการแต่กลับกระทาไปด้วยความหวาดกลัว ปั ญหาที่ไม่น่าเกิดขึ้นจึง
เกิดขึ้น ทุกครั้งที่เราขาดความวางใจและความเชื่อฟัง เราก็นาชีวติ ของเราไปสู่ ความยุง่ ยาก การวางใจ
พระเจ้าบางครั้งดูเหมือนเป็ นสิ่ งยากที่สุดสาหรับคริ สเตียนที่จะทา แต่แท้จริ งแล้วการวางใจทาให้ชีวติ
ของเราประสบความยุง่ ยากน้อยที่สุด การโกหกของอับราฮัมทาให้ปัญหาซ้อนทวีและการประวิงเวลาทา
ให้สถานการณ์แย่ลง ยิง่ ประวิงเวลานานเท่าไรสถานการณ์ยงิ่ แย่ลงเท่านั้น
ขอบคุณพระเจ้า พระองค์มิทรงทอดทิ้งคนของพระองค์ในยามวิกฤตของชีวติ ถึงแม้วา่ เขาหลง
ไปตามทางของตนเองและไม่ได้วางใจในพระองค์ พระเจ้ายืน่ พระหัตถ์ออกมาช่วยโดยตรง ทรงทาให้
เกิดภัยพิบตั ิร้ายแรงต่าง ๆ แก่ฟาโรห์ ฟาโรห์เริ่ มค้นเหตุแห่งปั ญหาและพบว่าภัยพิบตั ิต่าง ๆ เริ่ มมีข้ ึน
ตั้งแต่วนั ที่ซาราห์เข้ามาอยูใ่ นพระราชวัง
ฟาโรห์พบความผิดพลาดของพระองค์และต่อว่าอับราฮัม
“ฟาโรห์จึงเรี ยกอับราฮัมมา ตรัสว่า “ทาไมเจ้าทาแก่เราอย่างนี้เล่า เจ้ามิได้บอกเราว่านางเป็ นภรรยาของ
เจ้า ทาไมเจ้าว่า “เธอเป็ นน้องสาวของข้าพระบาท” เราจึงเลี้ยงนางไว้เพื่อเป็ นภรรยาของเรา นี่แน่ะภรรยา
ของเจ้า จงรับไป แล้วออกไปเถิด” (ปฐมกาล 12:18) พระคัมภีร์บอกเราอีกว่า “ฟาโรห์จึงรับสั่งให้พวก
คนใช้เอาใจใส่ อบั ราฮัม พวกคนใช้จึงนาอับราฮัมเดินทางกลับไป พร้อมกับภรรยาและทรัพย์สมบัติ
ทั้งหมดของท่าน” อับราฮัมถูกขับไล่ออกจากที่ที่ท่านคิดว่าเป็ นที่ล้ ีภยั อันอุดมสมบูรณ์ในยามกันดาร
อาหาร ท่านต้องออกจากอียปิ ต์ดว้ ยความอับอายและต้องกลับมาเผชิญกับปั ญหาที่ท่านได้วงิ่ หนี ต้ งั แต่
แรก ท่านรอดชีวิตกลับมาอย่างทุลกั ทุเล เพราะขาดความวางใจในพระเจ้า ถ้าท่านอยูใ่ นแผ่นดินคานาอัน
โดยไม่อพยพไปอียปิ ต์ ท่านก็สามารถมีชีวติ รอดได้เช่นกัน
อับราฮัมมีความผิดอยูส่ องประเด็น ดังที่เราได้เห็นแล้ว ประเด็นแรกที่ได้แก่การไม่วางใจพระ
เจ้าเมื่อเกิดการกันดารอาหาร ประเด็นที่สองเกี่ยวกับความสัมพันธ์กบั เพื่อนมนุษย์ ท่านมิได้ประพฤติตน
อย่างเปิ ดเผยและตรงไปตรงมาน่าเสี ยดายที่บางครั้งคริ สเตียนมีความซื่ อสัตย์นอ้ ยกว่าชาวโลก
จาก
เหตุการณ์ครั้งนี้เราเห็นได้ชดั ว่าฟาโรห์ปฏิบตั ิตนน่านับถือยิง่ กว่าคนของพระเจ้า บางครั้งเรากลัวจะทา
ให้ผอู้ ื่นเสี ยใจถ้าหากเราปฏิบตั ิตวั ตรงไปตรงมา บางครั้งเราไม่กล้าบอกความจริ งเพราะเราไม่แน่ใจว่า

30

ผูอ้ ื่นจะคิดอย่างไรกับเรา เราควรเรี ยนรู ้บทเรี ยนว่าการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนมนุษย์ เราต้อง
หยิบยกปั ญหามาช่วยกันแก้ไข หากปล่อยทิ้งไว้ ปั ญหาจะลุกลามใหญ่โตขึ้น
อับราฮัมสร้างปั ญหาให้ตนเองเนื่องจากลืมพระเจ้าในยามคับขัน ด้วยสายตาที่มองโลกในแง่ร้าย
ท่านทึกทักคาดเดาและสรุ ปว่าเหตุร้ายแรงกาลังจะเกิดขึ้น แล้วท่านคิดหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง และ
หาเหตุผลเข้าข้างตนเองในการใช้วธิ ี ที่คิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหา ขอเราอย่าได้ประณามอับราฮัม ท่านมีปัญหา
อันยากที่จะตัดสิ นใจ ท่านมีคนมากกว่า 70 คนอยูใ่ นความรับผิดชอบ เราจาเป็ นต้องมีความเชื่ออย่างมาก
หากเราเลือกจะเดินไปในทางที่ดูเหมือนมีความล้มเหลวรอคอยอยู่ ข้าพเจ้ายังจาคริ สเตียนชาวเอเชี ยบาง
คนได้วา่ พวกเขาอยูใ่ นภาวะคับขัน ที่จะตัดสิ นใจว่าจะอพยพออกจากบ้านเกิดเมืองนอน หรื อจะทนอยู่
ต่อไป ถ้าพวกเขาอยูต่ ่อไปเขาอาจต้องถูกคอมมิวนิสต์ข่มเหง พวกเขามีครอบครัวที่ตอ้ งดูแลเอาใจใส่ แต่
ในขณะเดียวกันประเทศของเขาต้องการการประกาศเรื่ องของพระเยซูคริ สต์ดว้ ย และก็ไม่มีใครอยาก
ออกจากประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน
ข้าพเจ้ายังจาได้อีกถึงบางคนที่มีอาชีพการงานซึ่งได้รับ
ค่าตอบแทนสู งมาก แต่เขารู ้วา่ อาชีพของเขาขัดต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า อย่างไรก็ตามถ้าเขาเลิกอาชีพนี้
เขาจะไม่มีทางหางานที่ดีเท่านี้ได้อีก นอกจากนี้ขา้ พเจ้ายังจาบางคนได้ที่เขามัน่ ใจว่าพระเจ้าได้ทรงเรี ยก
เขาออกจากงานเดิมเพื่อมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลา
แต่เขาก็มีครอบครัวที่ตอ้ งรับผิดชอบและบางทีก็มี
ปั ญหาด้านเศรษฐกิจ มันไม่ง่ายนักที่จะเลือกทางใดทางหนึ่ง การติดสนิทกับพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยให้
เราเลือกทางที่ถูกต้องได้
อับราฮัมเลือกวิธีของท่านเองในการแก้ปัญหา แล้วก็ปรากฏว่าท่านไม่อาจแก้ปัญหาของท่านได้
ในประเทศอียปิ ต์ ซาราห์ได้คนใช้ใหม่มาคนหนึ่งชื่ อฮาการ์ บางทีซาราห์อาจจะได้ฮาการ์ มาในระหว่างที่
นางอาศัยอยูใ่ นราชวังของฟาโรห์ และฮาการ์ ก็เดินทางออกจากอียปิ ต์พร้อมกับซาราห์ ต่อมาฮาการ์ ให้
กาเนิดบุตรชื่ออิชมาเอล และบุตรชายของซาราห์มีชื่อว่า อิสอัค และนี่คือต้นเหตุของปั ญหาใน
ตะวันออกกลางปั จจุบนั ปั ญหาในตะวันออกกลางได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างพงศ์พนั ธ์ของบุตรชายทั้ง
สองคนนี้ใคร ๆ ก็ปรารถนาอยากจะเปลี่ยนแปลงอดีต แต่ไม่มีผใู ้ ดทาได้ สิ่ งที่อยากจะเน้นให้ผอู ้ ่าน
ทราบคือ ถึงแม้วา่ อับราฮัมจะผิดพลาดมากถึงเพียงนี้ แต่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งท่านต่อมาท่านได้รับ
สมญาว่าเป็ นสหายของพระเจ้า เราทุกคนเคยสะดุดและล้มเหลวในชีวติ คริ สเตียน เราควรจะรู ้วา่ พระเจ้า
ทรงยอมรับเราเนื่ องจากกางเขนของพระเยซูคริ สต์หาใช่เป็ นเพราะความชอบธรรมของเราเองไม่ พระ
เจ้าทรงอนุ ญาตให้เรากลับมาหากางเขนครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อชาระตัวเราให้สะอาด และเพื่อให้เราลุกขึ้น
และดาเนินต่อไปกับพระองค์
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5. ความเชื่อและการวิวาทในครอบครัว
เมื่อเราเพิ่งกลับใจเป็ นคริ สเตียนเรามักทึ่งในสามัคคีธรรมในคริ สตจักร
บางคนได้รับการ
ต้อนรับอย่างอบอุ่นในคริ สตจักรที่สมาชิกติดสนิทกับพระเยซูคริ สต์ แต่ในทางตรงกันข้ามคงมีสักวัน
หนึ่งที่เราตระหนักว่าคริ สตจักรนั้นเป็ นที่รวมของคนบาป ถึงแม้วา่ เขาจะได้รับความรอดโดยพระคุณ
แต่เขาก็ยงั เป็ นคนบาป ชี วติ แห่งความเชื่อไม่อาจแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในคริ สตจักรได้
อย่างทันทีทนั ใด ความฝังจิตฝังใจในเริ่ มแรกว่าคริ สเตียนไม่ควรมีปัญหาซึ่ งกันและกันนั้น ยิง่ ทาให้เรา
ไม่สบายใจมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเราคิดว่าปั ญหาระหว่างคริ สเตียนนั้นหมายถึงการทรยศต่อพระเจ้า เมื่อ
มาถึงจุดนี้เราอาจจะเสแสร้งว่าไม่มีปัญหาในคริ สตจักรของเรา แต่ทุกคนก็รู้วา่ มันมี เราอาจจะเสแสร้ง
อีกว่าเรานั้นเป็ นคนดีเกินกว่าที่เราเป็ นจริ งเพราะเรากลัวว่าพระเจ้าจะเสื่ อมพระเกียรติเนื่ องจากความไม่ดี
ของเรา
เราต้องยอมรับความจริ งว่า คริ สเตียนก็มีปัญหาต่อกันเหมือนกับชาวโลก อาจจะเป็ นปัญหาใน
ครอบครัว ในคริ สตจักรหรื อในสังคมทัว่ ไป สิ่ งสาคัญอยูท่ ี่วา่ เราแก้ปัญหาอย่างไร และมีผลสะท้อน
มาถึงชีวติ ของเราอย่างไรบ้ าง เมื่อเราอ่านในปฐมกาล บทที่ 13 เราได้เห็นปั ญหาในครอบครัวของอับรา
ฮัม เมื่อครอบครัวของท่านออกเดินทางในระยะแรก ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรในครอบครัวจึงไม่มีการ
ส่ งเสริ มให้จิตวิญญาณเติบโตขึ้นมากเท่าใดนักปั ญหาในชีวิตของเราอาจช่วยให้เราเติบโตขึ้นในฝ่ ายจิต
วิญญาณ และก็อาจทาให้เราพบกับความขมขื่น บทเรี ยนที่เราได้จากการทะเลาะระหว่างอับราฮัมกับโลท
มีอยูว่ า่ พระเจ้าทรงต้องการให้ท่านมองปั ญหาด้วยสายตาเหมือนกับพระองค์ และพระองค์ไม่ได้ทรง
แก้ปัญหาของท่านอย่างฉับพลัน อับราฮัมมองดูปัญหาด้วยการระลึกถึงความรักและพระเมตตาของพระ
เจ้า นอกจากนี้ท่านยังระลึกถึงพระสัญญาของพระองค์และรอคอยเวลาของพระองค์ นี่คือจุดเด่นของ
บทเรี ยนตอนนี้ ท่านไม่ได้มีอารมณ์เดือดแค้นเมื่อเกิดการวิวาทกันขึ้น แต่ท่านมองดูการวิวาทกันครั้งนี้
ด้วยสายตาอย่างพระเจ้า มันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนักเนื่องจากท่านเพิ่งเริ่ มดาเนินชีวิตไปกับพระเจ้า นิสัยเดิม
ของเราแต่ละคนมักมีอารมณ์เดือดดาลเมื่อพบกับการวิวาท และเมื่อการทะเลาะกันรุ นแรงขึ้นเราจะขาด
สติสัมปชัญญะในการมองปั ญหา ด้วยเหตุน้ ี เราจึงจาเป็ นต้องมีเวลาหยุดเพื่อคิด เป็ นเวลาที่เราจะสงบนิ่ง
เปาโลเขียนไว้ในพระคัมภีร์โรม 12:2 ว่า “จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงเปลี่ยน
ใหม่” สิ่ งนี้อาศัยเวลาและการฝึ กฝน แล้วเราจะสามารถมองดูปัญหาด้วยทัศนะที่ดีข้ ึน เราจึงเห็นได้วา่
การศึกษาพระคาของพระเจ้าทุกวันและการมีสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ในการอธิ ษฐานเป็ นสิ่ งจาเป็ น
อย่างยิง่ ทั้งนี้เนื่ องจากเมื่อเราวิวาทกับผูอ้ ื่น ธาตุแท้ของเราจะปรากฎออกมาให้เห็น และถ้าเราไม่ได้
คิดถึงพระประสงค์ของพระเจ้าอยูเ่ ป็ นประจา เราจะไม่อาจคิดอย่างพระองค์ได้เมื่อเกิดการวิวาทขึ้น
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ก่อนเราจะมาเรี ยนปั ญหาการวิวาทระหว่างอับราฮัมกับโลท เราควรให้ความสนใจพระคัมภีร์
ข้อที่ 7 ของปฐมกาลบทที่ 13 “เวลานั้นพวกคานาอันและคนเปริ สซี ยงั อาศัยอยูท่ ี่นนั่ ” พระคาข้อนี้แสดง
ให้เราเห็นว่าอับราฮัมและโลทไม่ได้มีที่ดินของตนเอง ดังนั้นเขาจึงมีทุ่งหญ้าอย่างจากัด และอาจจะ
แสดงให้เห็นอีกว่าชาวพื้นเมืองเหล่านี้กาลังมองดูพฤติกรรมของพวกเขา หลายคนคงทราบถึงการวิวาท
ที่เกิดขึ้น แน่นอนสิ่ งที่คริ สเตียนทา ย่อมปรากฎแก่สายตาของชาวโลก และชาวโลกชอบที่จะกล่าวถึง
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหมู่คริ สเตียน โลกปั จจุบนั เต็มไปด้วยการวิวาทกัน ชาวโลกจึงอยากดูวา่ พระ
เยซูคริ สต์ทรงทาอะไรได้บา้ งเมื่อคริ สเตียนวิวาทกัน
การวิวาทระหว่างอับราฮัมและโลทไม่ได้เกิดจากตัวคนทั้งสองโดยตรง พระคัมภีร์เขียนว่า “คน
เลี้ยงสัตว์ของอับราฮัมกับคนเลี้ยงสัตว์ของโลทก็ววิ าทกัน” เจ้านายมักวิวาทกันเมื่อลูกน้องของตัววิวาท
กัน มันไม่น่าจะเกิดขึ้น พ่อแม่ไม่ควรทะเลาะกันเมื่อลูกของเขาทะเลาะกัน และหัวหน้าขององค์การไม่
ควรทะเลาะกัน เมื่อลูกน้องของเขาทะเลาะกัน ข้าพเจ้าจาได้ มีการทะเลาะกันรุ นแรงระหว่างมิชชันนารี
คนหนึ่งกับอาจารย์ใหญ่ของโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม ปั ญหามีอยูว่ า่ อาจารย์ใหญ่ปฏิเสธไม่ยอมรับ
นักเรี ยนคนหนึ่งที่มิชชันนารี ส่งมา นักเรี ยนคนนี้เป็ นคนที่มิชชันนารี ผนู ้ ้ ี รักและให้ความเอาใจใส่ อย่าง
มาก แต่อย่างไรก็ตามไม่น่าทะเลาะกัน เพราะนักเรี ยนคนนี้ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเรี ยน เราต้อง
ระมัดระวังที่จะไม่ก่อการวิวาท โดยเฉพาะเมื่อบุคคลที่สามเป็ นเหตุ
การวิวาทกันมักจะมีสาเหตุ ไม่มีควันถ้าไม่มีไฟ ดังนั้นเมื่อเกิดการวิวาทขึ้นเราควรจะค้ นหา
สาเหตุของการวิวาท เมื่อการทะเลาะรุ นแรงขึ้นคู่กรณี มกั ลืมสาเหตุสาหรับการวิวาทระหว่างอับราฮัม
และโลท สาเหตุได้แก่ความมัน่ คงของเขาทั้งสองซึ่ งทาให้ที่ดินแคบเกินไป ในปฐมกาล 13:2 เขียนไว้วา่
“อับราฮัมมัง่ คัง่ สมบูรณ์ดว้ ยฝูงสัตว์และเงินทองเป็ นอันมาก” ข้อที่ 5 และ 6 เขียนไว้วา่ “ฝ่ ายโลทที่ไป
กับอับราฮัมนั้นมีฝงู แพะแกะและฝูงโคกับเต็นท์ดว้ ย ที่ดินที่นนั่ ไม่กว้างพอให้เขาทั้งสองอยูด่ ว้ ยกันหมด
ได้ เพราะฝูงสัตว์ของเขาทั้งสองมีอยูม่ ากจึงอยูด่ ว้ ยกันไม่ได้” ความมัง่ คัง่ ในทรัพย์สินไม่ได้ช่วย
แก้ปัญหาชีวิตแต่กลับนาปั ญหาชีวติ มาให้ ทุ่งหญ้าที่สามารถเลี้ยงปศุสัตว์ 300 ตัวได้ อาจจะเล็กเกินไป
สาหรับปศุสัตว์ 1,000 ตัว แน่นอน ความมัง่ คัง่ ไม่ได้เกิดขึ้นในชัว่ ยามเดียว พวกเขาไม่ทนั สังกตว่าปศุ
สัตว์กาลังเพิ่มจานวนขึ้นเรื่ อย ๆ และจะก่อให้เกิดการวิวาทกันสักวันหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละ
น้อยเช่นนี้ ทาให้เกิดปั ญหายุง่ ยากตามมาอย่างที่เราไม่รู้ตวั เลย ดังนั้นเราควรจับตาดูการเปลี่ยนแปลงใน
ชีวติ ของเราและประเมินว่าจะเกิดความยุง่ ยากอะไรในเวลาต่อมา สามีและภรรยาควรเฝ้ าจับตาดูการ
เปลี่ยนแปลงภายในครอบครัว และสมาชิกของคริ สตจักรก็ควรจับตาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในคริ สตจักรด้วย ถ้า
จานวนนักเรี ยนรวีวารศึกษาเพิม่ ขึ้นจาก 100 คนเป็ น 400 คน คริ สตจักรต้องทาอะไรสักอย่างเพื่อ
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แก้ปัญหา
ห้องเรี ยนอาจจะไม่พอและครู อาจจะมีปัญหาต่อกัน
ทรัพย์สมบัติและวัตถุมีผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้ดว้ ยเหตุน้ ีเราจึงเฝ้ าระวังอยูต่ ลอดเวลา
ประการที่สอง เราควรสังเกตว่า การวิวาทระหว่ างบุคคลมักจะทวีความรุ นแรงขึน้ เมื่อมี
องค์ ประกอบอืน่ เข้ ามาแทรกแซง สิ่ งเหล่านี้ทาให้อารมณ์ของเราเดือดดาลขึ้น มันไม่ใช่สาเหตุของการ
ทะเลาะ แต่เป็ นสิ่ งที่ส่งเสริ มให้รุนแรงขึ้น บ่อยครั้งสาเหตุของการวิวาท คือความแตกต่างกันด้าน
วัฒนธรรม แต่ความแตกต่างของเชื้ อชาติทาให้ไฟโกรธลุกลามมากยิง่ ขึ้น ในกรณี ของอับราฮัมมีอยูส่ อง
สิ่ งที่ทาให้สถานการณ์เลวลง สิ่ งแรกคือ ความแตกต่างด้านอายุ อับราฮัมมีอายุมากกว่าโลทผูเ้ ป็ นหลาน
หลายปี ถึงแม้วา่ ช่องว่างระหว่างวัยในสมัยนั้นจะไม่ก่อปั ญหาเท่ากับสมัยนี้แต่มนั ก็ยงั เป็ นปั ญหาอยูด่ ี
เราไม่ควรมองข้ามเรื่ องความอิจฉาริ ษยา เพราะอับราฮัมมัง่ คัง่ กว่าโลทอย่างเห็นได้ชดั โลทไม่พอใจที่ลุง
ของเขามีฝงู สัตว์มากมายซึ่ งต้องการทุ่งหญ้ามากขึ้นเรื่ อย ๆ สาหรับเรา เราควรระวังสิ่ งที่จะส่ งเสริ มการ
ทะลาะให้รุนแรงขึ้น และเราควรถามตัวเองว่ามีอะไรบ้างที่ทาให้การวิวาทรุ นแรงขึ้น
องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่ง ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่งอับราฮัมกับโลท คือการที่โลทไม่ได้
รับการทรงเรี ยกเหมือนอับราฮัม และไม่มีความเชื่ อในพระเจ้าเช่นเดียวกับท่าน ความสัมพันธ์ของเขาทั้ง
สองจึงไม่แน่นแฟ้ นเท่าใดนัก “ฝ่ ายอับราฮัมก็ไปตามพระดารัสของพระเจ้าโลทก็ไปด้วย” ประโยคนี้
เป็ นข้อความจากหนังสื อปฐมกาล 12:4 ที่กล่าวถึงการออกจากเมือง ฮาราน โลทเพียงแต่ร่วมเดินทางมา
เท่านั้น เขาจึงไม่ยอมเผชิ ญกับการขาดแคลนทุ่งหญ้าร่ วมกับอับราฮัม ทัศนคติของคนทั้งสองต่างกันมาก
อับราฮัมรู ้ดีวา่ โลกที่ท่านไม่เห็นนั้นมีจริ ง ท่านมีความเชื่อมัน่ ในพันธสัญญาของพระเจ้า และท่านแน่ใจ
ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยูด่ ว้ ยตลอดการเดินทาง ฝ่ ายโลทนั้น เพียงแต่ร่วมเดินทางไปและเขารู ้สึกราคาญ
ชีวติ แห่งความเชื่อของอับราฮัม มันเป็ นชีวิตที่เขาไม่รู้จกั ความแตกต่างกันในทัศนคติและประสบการณ์
กับพระเจ้าพบได้ในคริ สตจักรและก่อให้เกิดปั ญหา ซึ่ งต้องแก้ดว้ ยความระมัดระวังและด้วยสติปัญญา
ฝ่ ายจิตวิญญาณ มีบางคนในคริ สตจักรที่มาร่ วมในกิจกรรมของคริ สตจักรเท่านั้น แต่ความสัมพันธ์ของ
เขากับพระเจ้าไม่แน่นแฟ้ นพอที่จะเปลี่ยนชีวติ และการกระทาของเขา บุคคลเหล่านี้ จะเป็ นตัวถ่วงความ
เจริ ญฝ่ ายจิตวิญญาณและความก้าวหน้าของคริ สตจักร คริ สตจักรบนแผ่นดินโลกนี้ทุกแห่งมีสมาชิก
ประเภทนี้ กล่าวคือเป็ นพวกที่เรี ยกตนเองว่าคริ สเตียน แต่มีชีวติ ไม่ต่างจากชาวโลก
แล้วอับราฮัมมีทางออกประการใดในวิกฤตการณ์ครั้งนี้ สิ่ งแรกที่ท่านกระทาคือ ท่านเป็ นฝ่ าย
เริ่มนาปั ญหาออกมาพูดคุยสนทนากัน ท่านไปหาโลทและกล่าวถึงสิ่ งที่เกิดขึ้น พระเยซูคริ สต์ได้สอนเรา
ให้กระทาแบบนี้เหมือนกัน พระองค์ตรัสว่า “ถ้าท่านนาเครื่ องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้ว และระลึกขึ้นได้
ว่า พี่นอ้ งมีเหตุขดั เคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่าน จงวางเครื่ องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชากลับไปคืนดีกบั พี่นอ้ ง
ผูน้ ้ นั เสี ยก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่ องบูชาของท่าน” (มัทธิว 5:23,24) และพระองค์ยงั สอนอีกว่า “หาก
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ว่าพี่นอ้ งของท่านผูห้ นึ่งทาผิดบาปต่อท่านจงไปแจ้งความผิดบาปนั้นแก่เขาสองต่อสองเท่านั้น” (มัทธิ ว
18:15) บางคนอาจจะอายที่จะทาเช่นนี้ เรากลัวเพื่อนเราจะเสี ยหน้า หรื อเราอาจจะเสี ยหน้า เราจึงแกล้ง
ทาเสมือนว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้น ทั้ง ๆ ที่มนั มี และปั ญหาก็จะคงอยูต่ ่อไป จนกระทัง่ เราใช้วธิ ี การของพระ
เยซูคริ สต์
คนโง่มกั เป็ นฝ่ ายเริ่ มวิวาท ผูใ้ หญ่ในพระเยซูคริ สต์มกั เป็ นฝ่ ายเริ่ มหยุดการวิวาท อับราฮัมมีอายุ
มากกว่าและเป็ นผูใ้ หญ่กว่าโลท ท่านมีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาและได้ทาอย่างดีที่สุด ท่าน
ดาเนินการแก้ปัญหาด้ วยหลักการและไม่ ใช้ อารมณ์ ท่านกล่าวกับโลทว่า “เราอย่าวิวาทกันเลย อย่าให้คน
เลี้ยงสัตว์ของเจ้ากับของเราวิวาทกัน เพราะเราเป็ นญาติสนิท” ท่านคิดถึงความสัมพันธ์อนั ดีที่มีมา และ
เริ่ มต้นการสนทนาด้วยจุดนี้ ความสัมพันธ์อนั ดีที่ผา่ นมาน่าจะทาให้พวกเขารักกันแทนที่จะทะเลาะกัน
เมื่อเราเริ่ มต้นแก้ปัญหาด้วยหลักการ อะไร ๆ ก็ง่ายขึ้นมาก การเริ่ มต้นด้วยหลักการของพระคัมภีร์ ช่วย
ป้ องกันความผิดพลาดได้หลายประการ
เมื่อเปาโลประสบกับปั ญหาการแบ่งพรรคแบ่งพวกในเมืองโคริ นธ์ ท่านได้สอนบทเรี ยนล้ าค่า
เกี่ยวกับความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระกายของพระเยซูคริ สต์ 1 โคริ นธ์ บทที่ 12 ให้คาสอนที่เป็ น
หัวใจของเรื่ องนี้และลานาความรักในบทที่ 13 กาเนิดขึ้นท่ามกลางความแตกแยกในคริ สตจักร ความ
แตกแยกมีมากถึงขนาดที่คริ สเตียนบางคนจะนาเรื่ องไปฟ้ องศาล ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระ
วิญญาณเป็ นสิ่ งที่คริ สเตียนมักลืมเสมอ ๆ เมื่อเขามีเรื่ องบาดหมางกัน พระเจ้าทรงต้องการให้ความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันในพระวิญญาณ เป็ นหลักการสาคัญในการแก้ปัญหา เนื่ องจากอับราฮัมเริ่ มต้นด้วย
หลักการที่ดี ท่านจึงสรุ ปได้ต้ งั แต่แรกว่า การวิวาทต้องยุติคริ สเตียนแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน
เช่นเดียวกับชาวโลก ถึงแม้วา่ เราอาจจะไม่พอใจบุคลิกบางประการของผูอ้ ื่น แต่อย่าลืมว่าเราเป็ นพี่นอ้ ง
กัน, เป็ นบุตรของพระบิดาองค์เดียวกัน บังเกิดจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ องค์เดียวกันและได้รับความรอด
โดยทางองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เดียวกัน และสักวันหนึ่งเราต้องยืนอยูห่ น้าบังลังก์ตดั สิ นขององค์พระเยซู
คริ สต์ ถ้าหากเราไม่ยอมรับความจริ งข้างต้นที่กล่าวมา เราก็ตอ้ งยอมรับเมื่อเราอยูต่ ่อหน้าพระเยซูคริ สต์
พระเยซูคริ สต์ทรงอธิ ษฐานในฐานะของปุโรหิ ตสู งสุ ด บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่ 17 ว่า “ข้า
พระองค์อยูใ่ นเขาและพระองค์ทรงอยูใ่ นข้าพระองค์ เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่าง
สมบูรณ์ เพื่อโลกจะได้รู้วา่ พระองค์ทรงใช้ขา้ พระองค์มา และพระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์
ทรงรักข้าพระองค์” (ยอห์น 17:23) ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของคริ สเตียนเป็ นพยานที่มีน้ าหนัก
สาหรับชาวโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและแบ่งแยก จึงเป็ นเหตุให้ชาวโลกจับตาดูความเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของคริ สเตียนด้วยเหตุน้ ี เราจาเป็ นต้องรู ้กลอุบายของซาตาน และไม่ยอมตกเป็ นเหยือ่ ของมัน
เปาโลได้วงิ วอนชาวเมืองเอเฟโซให้พยายามรักษาความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เขาเขียนว่า “ข้าพเจ้าขอ
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วิงวอนท่านให้ดาเนินชีวิตสมกับพันธกิจ อันเนื่ องจากการทรงเรี ยกท่านนั้น....จงเพียรพยายามให้คง
ความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่ งพระวิญญาณประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็ นพันธนะ มีกายเดียวและมี
พระวิญญาณองค์เดียว....” (เอเฟซัส 4:1-4)
การรักษาความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่สิ่งที่ง่าย
บางครั้งเราอาจจะต้องทาสิ่ งที่ขดั ต่อ
ความรู้สึกและไม่สบายใจนัก เราจาเป็ นต้องมีทศั นคติอย่างที่เปาโลเขียนไว้ในหนังสื อเอเฟซัสว่า “จงมี
ใจถ่อมลงทุกอย่างและใจอ่อนสุ ภาพอดทนนาน และอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก” (เอเฟซัส 4:2)
นัน่ หมายถึงว่าเราจะต้องเชื่ อฟังพระเจ้าอย่างสุ ดจิตสุ ดใจ
เมื่อมองดูคริ สตจักรทัว่ ไปพบว่ามีแต่การ
ทะเลาะแบ่งแยกกัน นี่แหละคือเครื่ องพิสูจน์วา่ เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าในการรักษาความเป็ นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน และเราไม่รู้ตวั ว่าเรามีความเชื่อร่ วมกันกับผูอ้ ื่น กางเขนเป็ นแต่เพียงเครื่ องประดับคริ สตจักร เรา
ไม่ได้ยอมให้กางเขนมีอิทธิ พลต่อชีวติ ของเรา อับราฮัมดาเนินชี วติ ตามหลักการที่วา่ ท่านกับโลทเป็ น
ญาติสนิทกัน แต่โลทอาจจะไม่ใช้หลักการนี้กบั อับราฮัมก็ได้ อับราฮัมยอมเสี่ ยงเมื่อท่านยึดหลักการและ
ยอมให้ผลลัพธ์มาจากพระหัตถ์ของพระเจ้า เราน่าจะประพฤติตามท่านเพื่อสร้างสรรค์โลกนี้ให้ดีข้ ึน
อนึ่งอับราฮัมไม่ได้อยูใ่ นโลกเพ้อฝัน ท่านอยูใ่ นโลกแห่ งความเป็ นจริง ที่ดินไม่พอสาหรับฝูง
สัตว์ของคนทั้งสอง จึงจาเป็ นต้องยอมรับความจริ ง และแยกกันอยู่ การยอมรับความจริ งไม่ได้หมายถึง
ยอมรับความพ่ายแพ้คริ สเตียนไม่ควรกระทาตัวเหมือนทารก
การที่เขาทั้งสองไม่ใช้ที่ดินร่ วมกัน
เนื่องจากมีชีวติ ต่างกันคนละแบบจนอยูร่ ่ วมกันไม่ได้ สิ่ งนี้ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็ นการยอมรับความ
จริ งและเป็ นการกระทาตามสามัญสานึกอันชอบด้วยเหตุผล การแยกกันอยูเ่ ป็ นวิธีการแก้ปัญหาที่ทาให้
ความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองยังคงอยูไ่ ด้ ไม่จาเป็ นที่จะต้องทนอยูด่ ว้ ยกันต่อไป ข้าพเจ้าไม่ได้หมาย
รวมถึงชีวติ สมรสด้วยเนื่ องจากการสมรสเป็ นคามัน่ สัญญาต่อพระพักตร์ พระเจ้า
และคู่สมรสมีเวลา
ตัดสิ นใจก่อนทาการสมรส มันต่างจากการที่คนสองคนใช้ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ผนื เดียวกัน
อับราฮัมเป็ นฝ่ ายเริ่ มต้นแก้ปัญหาและกระทาอย่างมีหลักการ ท่านยอมรับความเป็ นจริ ง อีกทั้ง
แสดงท่าทีเอือ้ เฟื้ อ “ที่ดินทั้งหมดอยูต่ รงหน้าเจ้ามิใช่หรื อ จงแยกไปจากเราเถิด ถ้าเจ้าไปทางซ้าย เราก็จะ
ไปทางขวา หรื อเจ้าจะไปทางขวา เราก็จะไปทางซ้าย” (ปฐมกาล 13:9) ท่านยอมให้โลทเป็ นฝ่ ายเลือก
ก่อน ที่ดินสองแห่งมีความอุดมสมบูรณ์ต่างกันมาก แห่งหนึ่งเป็ นที่ราบที่มีน้ าอุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่ง
เป็ นไหล่เขาที่มีทุ่งหญ้าเพียงเล็กน้อย อับราฮัมมีอายุมากกว่า ท่านน่าจะเป็ นฝ่ ายได้เลือกก่อน อับราฮัม
ร่ ารวยกว่า ท่านจึงมีฝงู สัตว์ที่จะสู ญเสี ยมากกว่า ถึงอย่างไรก็ตามท่านเปิ ดโอกาสให้โลทได้เลือกก่อน
มาถึงตอนนี้ เราคงเห็นแล้วว่า ท่านเจริ ญเติบโตขึ้นทางฝ่ ายจิตวิญญาณ พวกเราน้อยคนที่จะมีความ
เอื้อเฟื้ อในสถานการณ์เช่นนี้เนื่องจากเรากลัวการสู ญเสี ยทรัพย์สิน แต่อบั ราฮัมไม่กลัวการสู ญเสี ยที่อาจ
เกิดขึ้นกับท่าน ทรัพย์สมบัติท้ งั หมดที่ท่านมีอยูม่ าจากพระเจ้าและพระเจ้าจะคุม้ ครองทุกสิ่ งให้ปลอดภัย
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เอฟ บี มีเยอร์ ได้กล่าวได้วา่ “อับราฮัมไม่กลัวว่าโลท จะเอาสิ่ งที่ทา่ นมีอยูไ่ ป เพราะพระเจ้าผูท้ รงแน่ว
แน่จะรักษาทุกสิ่ งของท่านไว้” ท่านไม่ได้มีความเชื่อเฉพาะวันอาทิตย์และความเชื่ อของท่านทาให้ท่านมี
ความเอื้อเฟื้ อ ท่านเชื่อในพระเจ้ามากจนกระทัง่ สามารถมอบทุกสิ่ งให้พระองค์ทรงดูแลแทน เราอาจ
กลัวการสู ญเสี ยตาแหน่งหน้าที่การงานอิทธิ พล อานาจ หรื อฐานะของเรา เมื่อความกลัวบังเกิดขึ้น เราจะ
มีท่าทีกา้ วร้าวและหาเหตุผลให้ตวั เอง พระคัมภีร์บนั ทึกไว้วา่ พระเยซูคริ สต์ “มิได้ทรงถือว่าการเท่าเทียม
กับพระเจ้านั้นเป็ นสิ่ งจะต้องยึดถือ แต่กลับทรงสละ และรับสภาพทาส ทรงถือกาเนิดเป็ นมนุษย์” (ฟิ ลิป
ปี 2:6,7) เปโตรยังเขียนถึงพระเยซูคริ สต์อีกว่า “เมื่อเขากล่าวคาหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรง
กล่าวตอบเขาด้วยคาหยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงมาดร้ายแต่ทรงมอบเรื่ อง
ของพระองค์ไว้กบั พระเจ้า ผูท้ รงพิพากษาอย่างยุติธรรม....” (1 เปโตร 2:23) พระเยซูคริ สต์ทรงสู ญเสี ย
ทุกสิ่ ง เมื่อพระองค์ทรงยอมถูกตรึ งที่กางเขน แต่พระองค์ทรงมัน่ ใจว่า พระองค์สามารถวางใจในพระ
บิดา องค์แห่งความชอบธรรมผูท้ รงปกป้ องคุม้ ครองทุกสิ่ งที่เป็ นของพระบุตรไว้ในที่สุด นี่แหละคือ
ชีวติ แห่งความเชื่อ ขออย่าให้เรายึดถือมัน่ ทรัพย์สมบัติและตาแหน่งหน้าที่การงานของเรา ขอให้เรามอบ
ทุกสิ่ งที่เรามีอยูไ่ ว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ถึงแม้วา่ เราจะสู ญเสี ยมันไปในระยะแรก นี่คือวิถีทางที่ต่าง
ข้ามกับวิถีทางของอาดามผูต้ อ้ งการกาหนดวิถีชีวติ ของตนเอง
เราควรปรารถนาที่จะวางใจในความ
ประเสริ ฐและฤทธานุภาพของพระเจ้าผูท้ รงสร้างโลกนี้อลัน สติบบ์ส ได้เขียนไว้ในหนังสื อเล่มเล็ก ๆ
เล่มหนึ่งว่า “โลทอยูใ่ นกรอบที่เขาเป็ นคนเลือก แต่อบั ราฮัมอยูใ่ นขอบเขตที่พระเจ้าทรงกาหนดให้”
อับราฮัมไม่ ได้ สูญเสี ยอะไรเลย คนของพระเจ้าไม่มีอะไรต้องสู ญเสี ย การคิดว่าบุตรของพระเจ้า
ผูท้ รงสร้างทุกสิ่ ง มีโอกาสสู ญเสี ยสิ่ งที่เขามีอยูน่ ้ นั ดูเป็ นเรื่ องน่าขันสิ่ งที่เราอาจสู ญเสี ยเป็ นสิ่ งที่เพื่อน
ชาวโลกเห็นว่ามีคุณค่าเพราะสายตาของเขามืดมัวไป เขาสนใจแต่สิ่งที่จบั ต้องได้สิ่งที่ลิ้มรสได้ เพียง
เท่านั้น ทัศนคติของพวกเขาแคบจนไม่อาจเห็นอนาคตที่อยูห่ ลังความตาย ถึงแม้วา่ เราจะสู ญเสี ยชีวติ ของ
เรา เราก็รู้เหมือนดังที่พระเยซูคริ สต์สอนว่า เราจะได้รับการชุบให้มีชีวติ ขึ้นมาใหม่ สิ่ งนี้คือสัจธรรม ใน
ที่สุดพระเจ้าจะประทานทุกสิ่ งให้แก่อบั ราฮัม เมื่อโลทได้แยกจากไปตามทางของเขา พระเจ้าตรัสกับอับ
ราฮัมว่า “เจ้าจงเงยหน้าแลดูสถานที่ ตั้งแต่เจ้าอยูน่ ้ ีไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก
ดินแดนทั้งหมดที่เจ้าแลเห็นนี้เราจะยกให้เจ้าและพงศ์พนั ธุ์ของเจ้าต่อไปเป็ นนิตย์” (ปฐมกาล 13:14-15)
ดินแดนทุกทิศทุกทางเป็ นของท่าน และข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ที่ดินที่โลทเลือกนั้นจะตกเป็ นของท่าน
ด้วย บุคคลผูใ้ ดมีใจอ่อนโยนจะได้รับแผ่นดินโลกเป็ นมรดก
ถ้าเราคิดว่าเรื่ องพระเจ้าเป็ นเรื่ องที่มนุษย์กุข้ ึน เพื่ออธิ บายกาเนิดของจักรวาล เราเองจะไม่มี
ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ได้เลย พระองค์จะทรงเป็ นเพียงเทพนิยาย บางคนชอบเรื่ องเทพนิยายเช่นนั้น บาง
คนก็ไม่ชอบ แต่เขามีสิทธิ์ เลือกที่จะเชื่อหรื อไม่เชื่อ ชาวโลกเองไม่สนใจสิ่ งที่อยูน่ อกเหนือธรรมชาติ
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แต่คริ สเตียนไม่ได้เป็ นเช่นนั้น พระเจ้าแห่งจักรวาลเสด็จมาหาเรา พระองค์เสด็จมาหาเราแม้ในยามที่เรา
ไม่ตอ้ งการเชื่อพระองค์ แต่พระองค์ปรากฎเป็ นความจริ งสาหรับเรา เปี่ ยมด้วยความรักต่อประชากรของ
พระองค์และสรรพสิ่ งที่พระองค์ทรงสร้าง เราจึงสามารถมอบทุกสิ่ งไว้กบั พระองค์ไม่วา่ จะเป็ นชีวิตของ
เรา ทรัพย์สินของเราครอบครัวของเรา หรื ออนาคตของเราก็ตาม เราอยูไ่ ด้โดยปราศจากความกลัว
เพราะเรารู ้วา่ ในอุง้ พระหัตถ์ของพระองค์มีแต่ความปลอดภัย การมอบทุกอย่างไว้กบั พระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่
กระทาได้โดยง่าย พ่อแม่มกั ไม่กล้าปล่อยบุตรของตนให้มีเสรี ภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุตรนั้นเป็ น
วัยรุ่ นพ่อแม่มกั คิดว่าวัยรุ่ นนั้นอาจตัดสิ นใจผิดพลาดได้
และวัยรุ่ นไม่ชอบคาแนะนาของพ่อแม่
เนื่องจากเขาต้องการต่อสู ้เพื่อความเป็ นตัวของตัวเอง นี่คือการทดสอบจากพระเจ้าว่าเราวางใจในฤทธา
นุภาพของพระองค์ ที่จะรักษาสิ่ งที่เรามอบไว้กบั พระองค์ได้หรื อไม่
หลังเหตุการณ์ววิ าทกับโลท อับราฮัมเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ ขึน้ มาก ในระยะเวลาอันสั้น ท่านเจริ ญ
ขึ้นฝ่ ายจิตวิญญาณขนาดที่พระเจ้าทรงสามารถเปิ ดเผยแผนการยิง่ ใหญ่ในอนาคตให้ท่านทราบ เราหลาย
คนไม่ได้เติบโตรวดเร็ วอย่างท่าน เพราะเราไม่ได้เรี ยนรู ้วา่ เมื่อเรามีเรื่ องวิวาทนั้นสิ่ งสาคัญไม่ได้อยูท่ ี่วา่
เราจะแพ้หรื อชนะ แต่อยูท่ ี่วา่ การวิวาทนั้นมีผลอย่างไรต่อจิตวิญญาณของเรา อับราฮัมหยัง่ รากมัน่ คงใน
ความเชื่อในพระเจ้าที่จะดาเนิ นไปกับพระองค์ท่ามกลางภาวะกดดันนานาประการ พระเจ้าจะทรงเผยสิ่ ง
ลี้ลบั ของพระองค์ให้แก่คนเช่นนี้
ในทางตรงกันข้าม เราอาจเห็นได้วา่ โลทแยกไปอยูใ่ นพื้นที่ราบ ตามการเลือกของเขาเอง ผล
ของการวิวาทครั้งนี้ ทาให้เขาตกต่าลงเรื่ อย ๆ จนในที่สุดเขามีบุตรกับลูกสาวของเขาเอง ภรรยาของเขา
เสี ยชีวติ ในโศกนาฏกรรมและทรัพย์สมบัติถูกทาลายหมดสิ้ น ชีวติ ของเขาไม่ได้ตกต่าลงทันทีทนั ใด แต่
ตกต่าลงทีละเล็กทีละน้อย เขาไม่ตอ้ งการให้มนั ตกต่าลงเช่นนี้ สาเหตุสาคัญที่ทาให้ชีวติ ของเขา
กลายเป็ นเช่นนี้ คือการขาดความเชื่ ออันแท้จริ งในพระเจ้าเริ่ มแรกทีเดียวความเชื่ อของเขาเป็ นการตาม
อับราฮัม ซึ่ งไม่จริ งจังอะไร เขาไม่เข้าใจความเชื่ อของอับราฮัม และไม่มีส่วนในพระพรที่ท่านได้รับ เขา
ร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกับอับราฮัมเพียงช่วงระยะเวลาอันสั้น ถึงแม้วา่ เขาจะอยูใ่ กล้ชิดอับราฮัม แต่ความเชื่อ
ของเขามีอยูแ่ ค่ผวิ เผิน บุตรหลานหรื อพ่อแม่ของคริ สเตียนบางคนก็เป็ นเช่นนี้ เขาอาจอยูร่ ่ วมการประชุม
หรื อกิจกรรมกับคริ สเตียน แต่ไม่เคยมีความเชื่ อที่แท้จริ ง ที่จะเปลี่ยนชีวติ และจุดหมายของเขาได้ดว้ ย
เหตุน้ ีพวกเขาจึงไม่มีพลังฝ่ ายจิตวิญญาณที่จะผลักดันชีวติ
ผลจากการเลือกของโลทคือ เขาเลือกเหมือนชาวโลกทัว่ ไป กล่าวคือเขาเลือกเพือ่ ตนเอง “โลท
จึงเลือกที่ลุ่มแม่น้ าจอร์ แดน ทั้งหมดเป็ นส่ วนของตน โลทออกเดินทางไปทิศตะวันออก” (ปฐมกาล
13:11) เขาเลือกได้อย่างทันที โดยคานึงถึงสิ่ งที่ปรากฏชัด และประทับใจตั้งแต่แรก เขา “เงยหน้าแลดูที่
ลุ่มแม่น้ าจอร์ แดน เห็นว่ามีน้ าบริ บูรณ์อยูท่ ุกแห่ง เหมือนพระอุทยานของพระเจ้า....” ปฐมกาล 13:10 เขา
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เลี้ยงสัตว์มานาน เขาจึงแน่ใจในสิ่ งที่ตนเลือกว่าไม่ผิด เขาใช้เกณฑ์สาคัญว่า ต้องเป็ นทุ่งหญ้าที่อุดม เขา
ไม่ตอ้ งคิดใคร่ ควรญอีกแล้ว เขาไม่รีรอในการตัดสิ นใจ ถึงอย่างไรก็ตามเขาตัดสิ นใจพลาด เพราะสิ่ งที่
เขาเห็นอยูเ่ บื้องหน้านั้นเป็ นของชัว่ คราว ถึงแม้วา่ เขาจะไม่รู้ล่วงหน้าถึงอนาคต แต่เขาควรคิดให้
รอบคอบกว่านี้สิ่งที่เขาเห็นคือ แผ่นดิน “สภาพก่อนพระเจ้าทรงทาลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์”
(ข้อ 10 ) เขาไม่ควรเข้าไปยุง่ เกี่ยวกับเมืองเหล่านั้น เพราะเป็ นเมืองที่ขาดศีลธรรม
บางครั้งเราตัดสิ นใจสิ่ งสาคัญ โดยมองดูสิ่งที่ไม่ถาวร ข้าพเจ้ายังจาได้ถึงเด็กชายบางคนที่
ทางานในโรงงานร่ วมกับข้าพเจ้า พวกเขาเห็นแก่ค่าจ้างเล็กน้อยในฐานะเด็กส่ งของของร้าน จึงไม่ยอม
ลาออกไปฝึ กงานเป็ นพ่อค้า ไม่มีสิ่งใดชักจูงให้เขามองโลกได้ไกลกว่านี้ เราเข้าใจว่าเขายังเป็ นเด็ก
ดังนั้น จึงไม่มองถึงอนาคตข้างหน้า แต่ตวั เราเองบางครั้งตัดสิ นใจผิดร้ายแรงยิง่ กว่า เพราะเราสนใจแต่
สิ่ งที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั เราไม่ได้มองถึงอนาคต เราไม่สนใจสิ่ งที่ถาวรเป็ นนิตย์ อาจเป็ นการแต่งงานด้วย
ความหลง หรื อเป็ นการเลือกงานเพื่อเห็นแก่เงินโดยไม่สนใจว่าจะเป็ นงานสุ จริ ตหรื อไม่ หรื อเป็ นการ
ย้ายที่อยูอ่ ย่างผลีผลาม ทั้งหมดนี้นามาซึ่ งผลร้ายรุ นแรงในเวลาต่อมา
เมื่อโลทตัดสิ นใจเลือก เขาไม่ได้คานึงถึงลุงของเขาเลย เขาเลือกสิ่ งที่ดีสาหรับเขาและฉวยมัน
ไว้ และเราได้เห็นแล้วว่า เขาไม่ ได้ ใยดีต่อศีลธรรมและไม่ สนใจต่ อผลทีจ่ ะเกิดขึน้ กับจิตวิญญาณของเขา
เลย สิ่ งสาคัญเขากลับไม่สนใจ โลทจึงได้รับผลร้ายในที่สุด เขาไม่เพียงแต่เดินทางไปยังลุ่มแม่น้ า เขายัง
“อาศัยอยูท่ ่ามกลางหัวเมืองในที่ลุ่มแน่น้ าและย้ายเต็นท์ ไปตั้งถึงเมืองโสโดม” (ปฐมกาล 13:12) เขา
อ่อนแอเกินกว่าที่จะต้านทานแสงสี ของเมือง ถึงแม้วา่ เขาจะไม่ยอมรับวัฒนธรรมทั้งหมดของชาวเมืองก็
ตามชีวติ ของเขาก็จมดิ่งลงเรื่ อย ๆ เขาไม่มีความชอบธรรมพอที่จะส่ องสว่างให้ผอู ้ ื่น และในที่สุดเขาต้อง
ทิ้งทุกสิ่ งทุกอย่างแล้ววิง่ หนีออกจากเมืองโสโดม ความเชื่อของอับราฮัมทาให้ผอู ้ ื่นในครอบครัวของ
ท่านจาเริ ญขึ้น ในทานองเดียวกันการที่โลทตัดสิ นใจใช้ชีวติ เหมือนชาวโสโดม ก็ทาให้ครอบครัวของ
เขาเสื่ อมเสี ย ลูกสาวของเขาไม่มีศีลธรรมเช่นเดียวกับชาวเมืองและได้ยวั่ ยวนบิดาของเขาขณะกาลังเมา
โลทไม่เคยทูลปรึ กษาหรื ออธิ ษฐานกับพระเจ้า คงเป็ นเพราะแผ่นดินลุ่มแม่น้ าจอร์ แดนทาให้เขาอิ่มอก
อิ่มใจ เขาฉวยมันแต่เขาสู ญเสี ยมันไป สู ญเสี ยไปพร้อมความชอบธรรม ชื่อเสี ยงและครอบครัวของเขา
ก่อนที่เราจะย้ายบ้าน เราควรจะรู ้วา่ คนในถิ่นนั้นเป็ นอย่างไร และควรสนใจในด้านศีลธรรมเป็ นอันดับ
แรก เพื่อนบ้านจะมีสามัคคีธรรมกับเราได้ไหมและครอบครัวของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใด เรา
จาเป็ นต้องคิดให้รอบคอบและอธิ ษฐานอย่างสม่าเสมอ ให้เราย้อนกลับมาดูความขัดแย้งในครอบครัว
ระหว่างอับราฮัมและโลทที่ก่อให้เกิดผลดังกล่าวมาแล้ว อับราฮัมเติบโตขึ้นเพราะท่านยอมเจ็บปวด แต่
โลทกลับตกต่าลง เราได้เรี ยนรู ้ถึงวิธีการแก้ไขความขัดแย้ง และยังได้เรี ยนรู ้ถึงการเปิ ดโอกาสให้ผอู้ ื่น
เลือกก่อน การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยก่อให้เกิดความขัดแย้งในที่สุด และวัยที่ต่างกันร่ วมกับ
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ทัศนคติที่ต่างกัน ส่ งเสริ มให้ความขัดแย้งรุ นแรงขึ้น เราควรถามตัวเองว่าอะไรเป็ นสาเหตุที่แท้จริ งของ
การวิวาทกับผูอ้ ื่นและอะไรส่ งเสริ มให้การวิวาทรุ นแรงมากขึ้น เมื่อนั้นแหละเราจะพบวิธีการแก้ปัญหา
ได้อย่างนิ่มนวล อับราฮัมคานึงถึงโลกฝ่ ายจิตวิญญาณ ท่านจึงคิดได้อย่างมีหลักการ ท่านยอมรับความ
เป็ นจริ ง และกระทาตามสามัญสานึกอันชอบ นอกจากนี้ท่านยังแสดงความเอื้อเฟื้ อที่ประทับใจโลท เรา
น้อยคนที่มีความเอื้อเฟื้ อสักครึ่ งหนึ่งของท่าน ท่านมีความเอื้อเฟื้ อได้เช่นนี้ก็เพราะท่านมีความเชื่ อแน่ว
แน่ในพระเจ้า ท่านมัน่ ใจว่าพระเจ้าทรงคุม้ ครองทุกสิ่ งที่ท่านมีอยู่ ดังนั้นท่านจึงเป็ นฝ่ ายเริ่ มเจรจา ท่าน
ยอมให้โลทเลือกก่อนและยอมเสี่ ยงต่อการสู ญเสี ยทุกอย่างที่ท่านมีอยู่ แท้จริ งท่านไม่ได้สูญเสี ยอะไรเลย
ท่านจาเริ ญขึ้นฝ่ ายจิตวิญญาณ และวันต่อวันท่านเรี ยนรู ้วา่ พระเจ้าทรงรักษาคามัน่ สัญญาของพระองค์
หากเราวางใจในพระองค์ แต่โลทหาเป็ นเช่นนี้ไม่ อนาคตของเขาอยูเ่ พียงเพื่อชีวติ นี้ ด้วยเหตุน้ ีเขาจึง
ต้องการฉวยโอกาสเพื่อจะมัง่ คัง่ ยิง่ ขึ้น ความเชื่อของอับราฮัมทาให้ท่านมอบทุกสิ่ งให้พระเจ้ารักษาได้
แต่ทศั นคติอนั แคบของโลททาให้เขายึดทุกสิ่ งไว้กบั ตัวเอง นี่คือความแตกต่างระหว่างชีวติ ของผูม้ ีความ
เชื่อกับผูไ้ ร้ความเชื่ อ
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6. ความเชื่อทาให้ เห็นนิมติ ได้ กว้ างขึน้
ความเชื่อต้องเผชิญกับการต่อต้าน และความเชื่ อต้องดารงอยูแ่ ละเจริ ญมากขึ้นเรื่ อย ๆ แต่เรา
ต้องต่อสู ้เพื่อความเชื่ อด้วย บ่อยครั้งที่เราสงสัยว่าการตัดสิ นใจนั้นถูกหรื อผิด ถ้าเรายุติการวิวาทด้วยวิธี
อีกอย่างหนึ่งจะดีกว่านี้หรื อไม่ เราทาผิดหรื อเปล่าเมื่อผูอ้ ื่นต้องประสบกับความเสี ยใจ เพราะเราให้
โอกาสเขาเลือก เราอาจจะอยากใช้วธิ ี แก้ปัญหาวิธีอื่น เพื่อเราจะไม่เสี่ ยงต่อการสู ญเสี ยทรัพย์สินเราเดิน
จงกรมไปมาและถามตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเราตัดสิ นใจผิดหรื อถูก
พระเจ้าเสด็จมาหาอับราฮัมเมื่อการวิวาทกับโลทได้ยตุ ิลง และพระองค์ทรงให้คาแนะนาว่า “เจ้า
จงเงยหน้าแลดู....” (ปฐมกาล 13:14) ท่านจาเป็ นต้องรู ้วา่ ท่านกาลังยืนอยูท่ ี่ไหน ท่านจาเป็ นต้องมองให้
ไกลออกไป ท่านจาเป็ นต้องมองให้ไกลสุ ดขอบฟ้ าเพื่อจิตใจจะสบายขึ้น และมีความรู ้สึกเหมือนได้รับ
การปลดปล่อยจากความทุกข์ ท่านจาเป็ นต้องสู ดลมหายใจให้ช่ าปอด การใช้สายตามองไปยังที่ไกล ๆ
ทาให้มนุษย์รู้สึกเป็ นสุ ข นักโทษในคุกรู ้สึกอึดอัดไม่สบายใจ เพราะเขามองได้ไกลเพียงเพดานและ
กาแพง
นอกจากพระเจ้าทรงทาให้จิตใจของอับราฮัมสบายขึ้นแล้ว พระองค์ยงั ทรงช่วยท่านอีกหลาย
ประการ
พระองค์ทรงย้าถึงพันธสัญญาข้อเดิมและอธิ บายรายละเอียดเพิ่มเติมพระองค์เคยตรัสว่า
“ดินแดนนี้เราจะยกให้พงศ์พนั ธ์ของเจ้า” (ปฐมกาล 12:7) มาบัดนี้พระองค์ทรงอธิ บายเพิม่ เติมว่า “เราจะ
กระทาให้เชื้อสายของเจ้ามากเหมือนผงคลีดิน ผูใ้ ดนับผงคลีดินได้ก็จะนับเชื้ อสายของเจ้าได้” (ปฐมกาล
13:16) มาถึงบัดนี้แล้วอับราฮัมยังไม่มีบุตร และดินแดนส่ วนที่ดีที่สุดก็ตกเป็ นของโลทเสี ยแล้ว แล้วพระ
เจ้ายังทรงเรี ยกอับราฮัมให้เงยหน้าขึ้นมองไปทุกทิศทุกทาง
เพราะว่าสักวันหนึ่ งสิ่ งที่ท่านเห็นจะ
กลายเป็ นของท่าน ท่านไม่ได้สูญเสี ยอะไรจากการเอื้อเฟื้ อแก่โลท และท่านมีทุกอย่างรออยูใ่ นอนาคต
มารล่อลวงให้ท่านมีจิตใจหดหู่ แต่พระเจ้าทรงต้องการให้จิตใจท่านฟื้ นขึ้นด้วยความหวัง มองดูทุกอย่าง
ที่เป็ นของท่าน และก้าวต่อไปในความเชื่อ
พระคัมภีร์กล่าวย้าความจริ งครั้งแล้วครั้งเล่า พระเจ้าทรงทราบดีวา่ คริ สเตียนชอบหดหู่ใจ
หลังจากความวุน่ วายในชีวิตและการทดสอบความเชื่ อ พระองค์ทรงมาหาเราเพื่อช่วยให้เราสุ ขใจด้วย
การระลึกถึงความประเสริ ฐของความรอด ทั้ง ๆ ที่เรารู ้จกั ความหมายของความรอดดี แต่พระเจ้าทรง
บอกเราให้หยุดมองสถานการณ์รอบข้างและหวนกลับมาคิดถึงสิ่ งที่พระองค์ได้จดั เตรี ยมไว้ให้เรา พระ
บิดาของเราเป็ นผูอ้ ยูเ่ หนื อจักรวาลทั้งสิ้ น
“พระเจ้า.....ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ ายวิญญาณแก่เรา
นานาประการในสวรรค์สถาน โดยพระคริ สต์” (เอเฟซัส 1:3) “สิ่ งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยนิ และสิ่ งที่
มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่ งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมไว้ สาหรับคนที่รักพระองค์ (1 โคริ นธ์ 2:9) เราต้องมอง
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ให้ไกลถึงนิรันดร์ กาล และพยายามมองให้เห็นทุกอย่างในทุกช่วงเวลา เราเป็ นมนุษย์ที่มีขีดจากัดหลาย
อย่าง เราจึงไม่อาจมองเห็นแผนการของพระเจ้าสาหรับเราทั้งหมดโดยการกวาดสายตาเพียงครั้งเดียว
บางครั้งเรามองเห็นแผนการส่ วนหนึ่ง และต่อมาเราเห็นแผนการอีกส่ วนหนึ่ง แต่มีบางโอกาศที่เรา
จะต้องมองด้วยสายตาอันกว้างให้เห็นโดยตลอด เพื่อเราจะมีกาลังใจขึ้น ด้วยเหตุน้ ีหลังจากความวุน่ วาย
ใจ และหลังจากที่จิตใจของเราสับสนไม่แน่ใจว่าทาผิดหรื อถูก เราต้องฟังพระสุ รเสี ยงของพระเจ้าที่
เตือนให้เราหยุดมองปัญหาและหันกลับมามองแผนการของพระองค์ดว้ ยสายตาที่ยาวไกลออกไป”
บางครั้งเราต้องเงยหน้าขึ้น เพื่อให้ระดับสายตาสู งขึ้น และบางครั้งเราต้องยกสายตาฝ่ ายจิต
วิญญาณให้ได้ระดับสู งขึ้น ในโลกที่มีประชากรแออัดอยูร่ อบข้างเรา มีมลภาวะทางเสี ยง ข่าวร้ายปรากฎ
ทางหน้าหนังสื อพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ บางทีเราต้องแยกตัวออกมาบ้างเพื่อจะมองให้สูงขึ้นและไกล
ออกไป มิฉะนั้นความเป็ นอยูข่ องเราจะเหมือนกับติดคุกที่มีกาแพงล้อมเราทุกด้าน และกิจวัตรประจาวัน
ของเราจะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของเรา เราจะกลายเป็ นคนเย็นชาและจืดชื ด ไม่สามารถเข้ากับผูอ้ ื่นได้
เมื่อนั้นเราต้องฟังพระสุ รเสี ยงของพระเจ้า หรื อเสี ยงของเพื่อนเราบางคนว่า “จงเงยหน้าขึ้นและมองดู”
การเหลือบดูทอ้ งฟ้ าสักหน่อยจะช่วยเราได้มาก การมองดูเมืองของเราจากระยะทางไกล ๆ จะทาให้เรา
ได้เห็นสิ่ งใหม่ ๆ ต่างไปจากการที่เรามองหน้าต่างร้านค้า และการจราจรที่ติดขัด เราอาจจาเป็ นต้องรับ
ฟังคาเตือนของบทเพลงนมัสการที่สอนเรา “ให้มองขึ้นไปยังภูเขาแดนสงบ” ถ้าหากมีภูเขาในเมืองของ
เราและเมื่อนั้นอิทธิ พลจากวัตถุนิยมจะลดน้อยลง และเราจะเริ่ มรู ้สึกว่า ชีวติ มนุษย์ไม่ได้ประกอบด้วย
สารพัดสิ่ งที่เป็ นของเขา
เมื่ออับราฮัมมองไปรอบทิศในวันนั้น พระเจ้าไม่เพียงบอกให้ท่านมองดูภาพทิวทัศน์ต่าง ๆ
เท่านั้น พระองค์ยงั ทรงต้องการให้ท่านมีความชื่นชมยินดี ในฐานะเป็ นผูม้ ีส่วนในประวัติศาสตร์ ดว้ ย
การเป็ นต้นตระกูลของบุตรหลานของพระเจ้า ผูจ้ ะอาศัยอยูใ่ นทุกแห่งที่ท่านมองเห็น ท่านไม่มองเพียง
พื้นดิน แต่ยงั มองเห็นจุดมุ่งหมายที่แฝงอยูท่ วั่ ทุกหย่อมหญ้าที่ท่านเห็น บุตรหลานของท่านจะดารงชี วติ
ทางานและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินด้วยคันไถ แผ่นดินที่ท่านเห็นนั้นกว้างใหญ่ และพงศ์
พันธ์ของท่านจานวนมหาศาลจะได้รับการบันทึกไว้ทุกหน้าของประวัติศาสตร์
เช่นเดียวกับอับราฮัม พระเจ้าทรงเชื้ อเชิ ญเรา ให้มีส่วนในความตื่นเต้น และมีส่วนทาให้
แผนการของพระองค์ สาหรับประชากรของพระองค์สาเร็ จ แต่เราต้องเงยหน้าขึ้นมองเพื่อเราจะได้เห็น
สิ่ งที่พระเจ้าต้องการให้เราเห็น พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสอนในทานองเดียวกันว่า “ท่านทั้งหลายว่าอีกสี่
เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวมิใช่หรื อ เราบอกท่านทั้งหลายว่า เงยหน้าขึ้นดูนาเถิดว่าทุ่งนาเหลืองอร่ ามถึงเวลา
เกี่ยวแล้ว” (ยอห์น 4:35) สาวกไม่เคยเงยหน้าขึ้นมองและมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่ องอาหารที่เพิ่งซื้ อมา
และพวกเขาไม่พอใจเรื่ องหญิงชาวสะมาเรี ย ที่ทาให้เขาไม่ได้รับประทานอาหาร พระเยซูทรงบอกให้
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พวกเขาเลิกกังวล อย่ามองที่อาหาร แต่ให้หนั กลับไปมองดูชาวเมืองซูฆาร์ ที่เดินออกมาหาพระองค์
สาวกกาลังสนใจอาหาร แต่พระเยซูคริ สต์สนพระทัยชาวเมืองเหล่านั้น พระองค์ตอ้ งการให้สาวกชื่นชม
ยินดีร่วมกับพรองค์ที่ได้เห็นชาวเมือง กลับมาหาพระเจ้า และมีความสุ ขเมื่อมีความสัมพันธ์ใหม่กบั
พระองค์ พระองค์ตอ้ งการให้สาวกได้รู้จกั อาหารที่แท้จริ ง คือการได้เห็นชาวเมืองซู ฆาร์ เข้าสู่ แผ่นดิน
ของพระเจ้า พระองค์ได้ตรัสเปรี ยบเทียบว่า “อาหารของเราคือการกระทาตามพระทัยของพระองค์ผทู้ รง
ใช้เรามาและทาให้งานของพระองค์สาเร็ จ” (ยอห์น 4:34)
เราจาเป็ นต้องมองข้ามรั้วออกไป เพื่อเราจะได้เห็นทุ่งนาของพระเจ้าที่กาลังเหลืองอร่ าม และ
เราจะได้เห็นคนเป็ นอันมาก กระหายน้ าเหมือนหญิงชาวสะมาเรี ย และชาวเมืองซูฆาร์ พระเจ้าได้ทรง
สัญญากับอับราฮัมว่า ท่านจะมีบุตรฝ่ ายร่ างกายและฝ่ ายจิตวิญญาณ ด้วยเหตุน้ ีเราเองสามารถมีบุตรฝ่ าย
จิตวิญญาณได้ โดยการเป็ นพยานถึงความเชื่อของเราให้เพื่อนบ้านของเราได้ทราบ เราต้องเงยหน้าขึ้น
เพื่อเราจะเห็นได้วา่ พวกเขาคือทุ่งนาของพระเจ้า เราต้องมีสายตาที่มองไกลออกไปเช่นเดียวกับอับราฮัม
ปั จจุบนั พระเจ้าทรงเก็บเกี่ยวที่ทุ่งนาของพระองค์ทวั่ โลก พระเจ้าทรงเริ่ มเกี่ยวในทุ่งนาของ
พระองค์ ตั้งแต่วนั ที่พระเยซูคริ สต์ประทับนัง่ ที่บ่อน้ าของชาวสะมาเรี ย และในขณะนั้น สาวกของ
พระองค์กาลังออกไปซื้ ออาหาร เป็ นที่น่าเสี ยดายว่าคริ สเตียนปั จจุบนั มัวแต่สนใจอาหารเย็นจนไม่อาจ
ชื่นชมยินดี เมื่อเห็นคนจานวนมาก เดินออกจากชีวติ เดิมเพื่อมาหาพระเยซูคริ สต์และกลายเป็ นประชากร
ของพระเจ้า ถ้าอับราฮัมเป็ น “บิดาของพวกเรา” ผูม้ ีส่วนใน “ความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัม” (โรม 4:16)
คริ สเตียนทุกคนก็เป็ นส่ วนหนึ่ง ของนิมิตที่อบั ราฮัมได้รับ “เราจะกระทาให้เชื้ อสายของเจ้ามากเหมือน
ผงคลีดิน” (ปฐมกาล 13:16) ถ้าเรามัวแต่มองถุงอาหารที่เราซื้ อมา เราจะมองไม่เห็นพงศ์พนั ธุ์ของอับรา
ฮัม ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างให้เห็นสักเรื่ องหนึ่ง ร้านขายหนังสื อในอเมริ กา มักไม่มีหนังสื อเกี่ยวกับ
มิชชันนารี เก็บไว้ในร้าน เพราะพวกเขาไม่นิยมขายหนังสื อประเภทนี้ สาเหตุที่เป็ นเช่นนี้ก็เพราะว่า
ผูเ้ ขียนหนังสื อประเภทนี้มกั เขียนไม่ได้เรื่ อง แต่สาเหตุที่สาคัญกว่า คือคนไม่นิยมอ่าน ให้เราลองถาม
เจ้าของร้านขายหนังสื อดู เขาจะบอกเราว่าเขาได้ขายหนังสื อจานวนมากเกี่ยวกับภูตปี ศาจ ของประทาน
ฝ่ ายจิตวิญญาณ เรื่ องเกี่ยวกับบุคคลิกภาพ การแต่งงานและเพศศึกษา วิธีการแก้ปัญหาชีวติ และการมี
ชีวติ ที่บงั เกิดผล แต่หนังสื อที่เกี่ยวกับมิชชันนารี มกั ขายไม่ออก เพราะคริ สเตียนไม่สนใจอ่านขอให้เรา
เลิกมองดูวตั ถุ หรื อมัวแต่สนใจความต้องการของตัวเอง
พระเจ้าทรงต้องการให้เราเงยหน้าขึ้นและมองดู เพื่อเราจะร้อนรนขึ้นและได้รับการหนุนใจ
คริ สเตียนไม่เคยอยูโ่ ดดเดี่ยว ถึงแม้วา่ คริ สตจักรของเราจะมีจานวนน้อย แต่ในบางส่ วนของโลก มีคน
จานวนมากหันกลับมาหาพระเจ้าและแม้ในประเทศที่ยากต่อการประกาศพระกิตติคุณ
เช่นเดียวกับ
สะมาเรี ยในอดีตก็ยงั มีคนกลับใจรับเชื่อ พระเยซูคริ สต์ตรัสสั่งเราให้เงยหน้าขึ้นดู ให้เรามีความชื่นชม
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ยินดีเมื่อพระวิญญาณกาลังทางานไปทัว่ โลก และให้เรามีส่วนนาคนมารับเชื่อ เมื่ออับราฮัมมีชีวติ อยู่
ท่านได้รับแต่เพียงพระสัญญาของพระเจ้า ซึ่ งไม่ได้สาเร็ จในชัว่ ชีวติ ของท่านอย่างไรก็ตาม ท่านเชื่ อใน
ฤทธิ์ เดชของพระเจ้า เราเองได้เห็นว่าแผนการของพระเจ้าสาเร็ จเกือบหมดแล้ว เราน่าจะได้รับการหนุน
ใจเช่นเดียวกับที่อบั ราฮัมได้รับ
ข้าพเจ้ารู้สึกเสี ยใจ เมื่อเห็นคริ สตจักรในประเทศของตนเองมักสนใจแต่งานของพระเจ้าใน
ประเทศของตน จึงไม่เห็นนิ มิตของพระองค์ที่มีไปทัว่ โลก ข้าพเจ้าเห็นคริ สเตียนในบางส่ วนของโลกเงย
หน้าขึ้น และพร้อมที่จะมีส่วนในแผนการของพระเจ้า คริ สเตียนชาวเอเซี ย เริ่ มออกเป็ นมิชชันนารี มาก
ขึ้น และข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้ร่วมงานกับคริ สเตียนชาวเอเซียเป็ นจานวนถึง 30 คน ประกอบด้วยชาว
สิ งคโปร์ มาเลเซี ญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน ฟิ ลิปปิ นส์ และเกาหลี คริ สตจักรเป็ นจานวนมาก ตั้งงบประมาณ
สาหรับงานมิชชันนารี
บางแห่งถึงหลายหมื่นหลายแสนบาทคริ สตจักรแห่งหนึ่งในสิ งคโปร์ ได้ส่ง
มิชชันนารี ไปทางานในประเทศไนจีเรี ยร่ วมกับองค์การคริ สเตียนในซูดาน และมีงบประมาณถึงเดือน
ละสองหมื่นบาท ถึงแม้วา่ จะเป็ นคริ สตจักรที่เพิ่งเริ่ มตั้งขึ้น คริ สตจักรเหล่านั้นเต็มไปด้วยความเชื่อและ
สติปัญญา สมดังพระประสงค์ของพระเจ้า แต่ประเทศของข้าพเจ้ามัวแต่สนใจงานในประเทศเอง จน
พลาดโอกาสในการมีส่วนร่ วมแผนงานของพระเจ้าไปยังดินแดนต่าง ๆ ทัว่ โลก คริ สเตียนที่มีความเชื่ อ
แท้จริ งไม่อาจยอมรับทัศนคติแคบ ๆ อย่างนี้ได้ ทุ่งนาของพระเจ้าคือโลกนี้ท้ งั โลก จงเงยหน้าขึ้นและ
มองดู
อับราฮัมเชื่อพระเจ้า เมื่อท่านมองดูดินแดนต่าง ๆ อย่างไรก็ตามดินแดนเหล่านี้ไม่ได้ตกเป็ น
ของท่านในสมัยที่ท่านมีชีวติ อยู่ และท่านต้องรอเป็ นเวลานาน ก่อนที่จะมีบุตรของท่านเอง แต่ท่านมิได้
เสี ยกาลังใจ พระเจ้าตรัสว่า “จงลุกขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดดินแดนนี้ให้ทวั่ ทั้งด้านยาวด้านกว้างเถิด ด้วยว่า
เราจะยกดินแดนนี้ให้เจ้า” (ปฐมกาล 13:17) เมื่อพระเจ้าตรัสว่า “จงลุกขึ้น” อับราฮัมกระทาตาม การเชื่อ
ฟังพระเจ้าไม่ได้ได้หมายความว่า เราจะได้เห็นความสาเร็ จในทันที ความเชื่อคือการยอมทาตามคาสัง่
ของพระองค์ เมื่อเราทาในสิ่ งที่พระองค์ทรงต้องการนั้น บางทีเราต้องการเห็นพระองค์ทาตามพระ
สัญญาในทันที ทาไมพระองค์ตอ้ งทาอย่างนั้นด้วยเล่า พระเจ้าทรงต้องการหนุนใจอับราฮัมโดยการ
มองดูโลกด้วยสายตาอันไกล นอกจากนี้พระองค์ยงั ทรงต้องการให้อบั ราฮัมดาเนินชีวิต ไปยังจุดหมาย
ทั้ง ๆ ที่จุดหมายนั้นยังอยูไ่ กลแสนไกล เมื่อเราอธิ ษฐานเผื่อบางคน เป็ นเวลานานหลายปี แต่คนนั้นยังไม่
สนใจเรื่ องพระเจ้าอยูด่ ี เรายังต้องอธิ ษฐานต่ออีก ด้วยความหวังเหมือนกับตอนที่เริ่ มต้นอธิ ษฐาน เมื่อเรา
ทางานรับใช้พระองค์ และเรามีความมัน่ ใจว่า พระองค์จะอวยพระพรเราในการประกาศนาคนกลับมา
รับเชื่ อ ถึงแม้วา่ ยังไม่มีใครสักคนที่สนใจ เราจาเป็ นต้องทาต่อไป เมื่อเรามีความหวังที่จะได้รับชัยชนะ
บางอย่างในการดาเนินชีวิต แต่ปรากฏว่าเราล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า เราอยากจะยอมแพ้และมีความรู ้สึก
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ว่าพระสัญญาของพระเจ้าไม่เคยสาเร็ จเลย เราจาเป็ นต้องมีความหวังต่อไปอีก เราไม่ควรยอมให้
ความหวังที่ยงั ไม่สาเร็ จในปั จจุบนั มีส่วนมาทาลายนิมิต ที่ได้รับตั้งแต่แรกเราจะเห็นแผนการของพระเจ้า
สาเร็ จเมื่อถึงเวลาของพระองค์ หาใช่เวลาที่เราคาดหวังเองไม่ และเมื่อยังไม่ถึงเวลาของพระองค์เราต้อง
บากบัน่ ต่อไป
มิชชันนารี ได้ทางานในหมู่ชาวเมืองลุนบาวัง ในเกาะบอร์ เนียวมาเป็ นเวลานาน ในที่สุดรัฐบาล
ได้แนะนาให้เขาถอนตัวออก และปล่อยให้ชาวพื้นเมืองได้รับโทษ เนื่องจากความป่ าเถื่อนของตนเอง มี
สงครามเกิดขึ้นและคริ สเตียนจากอินโดนีเซี ย ได้ขา้ มเขตแดนเข้าไปประกาศพระกิตติคุณแก่ผทู ้ ี่ได้รับ
ความทุกข์ยากจากสงคราม พระวิญญาณของพระเจ้าทรงทางานในหมู่คนเหล่านี้ หลายคนกลับใจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลได้เห็นคนที่ติดเหล้า หันกลับมาร้องเพลงนมัสการและสรรเสริ ญพระเจ้า ไม่มีใคร
คิดว่าพระเจ้าจะทรงทางานในจิตใจของชาวเมืองลุนบาวัง ผ่านทางคริ สเตียนจากอินโดนี เซี ย แต่ไม่
สาคัญหรอกว่าพระเจ้าจะทรงใช้ผใู ้ ดไป สาคัญอยูท่ ี่วา่ ชาวตะวันตกและชาวอินโดนีเซี ยยอมฟังคาสั่งของ
พระเจ้า ลุกขึ้นเดินไปตลอดทัว่ ดินแดนนั้น ในที่สุดพระเจ้าทรงทาสิ่ งที่พระองค์ได้ทรงวางแผนไว้
เราจึงเห็นได้วา่ ความหมายของความเชื่ อไม่เป็ นดังที่เราเคยคิดไว้ พระเจ้าได้ทรงสาแดงให้อบั
ราฮัมเห็นแผนการของพระองค์โดยตลอด และทรงฟื้ นจิตวิญญาณของท่านขึ้นขณะเมื่อท่านมีใจหดหู่
จากการวิวาทกับโลท นอกจากนี้พระเจ้ายังทรงเรี ยกร้องให้ท่านเชื่อฟังพระองค์ เนื่องจากได้ทราบ
แผนการโดยตลอดของพระองค์ ทั้ง ๆ ที่แผนการนั้นยังไม่เป็ นจริ ง ความเชื่อทาให้เราเงยหน้าขึ้น และ
ความเชื่อผลักดันชี วติ ของเราให้ดาเนินต่อไป ความเชื่ อทาให้เรามีความหวังในสิ่ งที่น่าขบขันสาหรับ
ชาวโลก และความเชื่อทาให้เราเชื่อฟังพระเจ้าได้ในชีวติ ประจาวัน
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7. ความเชื่อและการเมือง
รัสเซี ยส่ งกองทัพเข้ารุ กรานอัฟกานิสถาน! เราควรให้ความสนใจข่าวนี้หรื อไม่? งดส่ งนักกีฬา
ไปแข่งกีฬาโอลิมปิ คที่มอสโคว์! ทาไมปล่อยให้การเมืองไปยุง่ กับการกีฬา? คริ สเตียนบางคนต้องการ
ดาเนินชีวติ เหมือนอยูบ่ นเกาะร้าง บางคนแยกศาสนาออกจากการเมืองโดยเด็ดขาด ความเชื่อเป็ นเรื่ อง
ส่ วนตัวของเราเท่านั้นหรื อ? การนาเอาเรื่ องความเชื่อไปเกี่ยวข้องกับปั ญหาของประเทศ จะทาให้ความ
เชื่อเสื่ อมค่าหรื อไม่? ทั้งนี้ เพราะการเมืองมีแต่ความสกปรกและการสงครามยิง่ แย่ลงไปอีก! เราควร
ปล่อยให้เพื่อนร่ วมชาติของเราแก้ปัญหาของชาติโดยเราไม่เข้าไปยุง่ ด้วยหรื อ? เราคิดว่าปั ญหาของเรา
เองก็มากพออยูแ่ ล้ว เราจึงไม่ควรยุง่ เกี่ยวกับปั ญหาทางการเมือง!
ชีวติ จะน่าอยูข่ ้ ึนถ้าโลกนี้ไม่มีสิ่งคุกคามสันติภาพของโลก แต่พระเยซูทรงเตือนเราว่าจะเกิด
สงครามและข่าวลือเรื่ องสงคราม พระองค์ทรงต้องการให้ใจของเราไม่เป็ นทุกข์ พระองค์ไม่ทรงสัญญา
ว่าการเมืองของโลกจะอยูใ่ นความสงบปราศจากความวุน่ วาย บางครั้งพระองค์ทรงใช้ความผันแปรทาง
การเมืองเพื่อทดสอบความเชื่ อของเราให้แข็งแกร่ งยิง่ ขึ้น อับราฮัมเรี ยนรู ้สิ่งนี้ จากพระเจ้าเมื่อโลทหลาน
ของท่านกาลังตกอยูใ่ นอันตราย
ในตอนต้นของปฐมกาลบทที่ 14 เราอ่านพบว่าโลทถูกจับเป็ นเชลยในสงคราม เขาและ
ครอบครัวถูกกวาดต้อนไป ศัตรู ได้หมายเอาพื้นที่ราบลุ่มจอร์ แดนซึ่ งมีน้ าอุดมสมบูรณ์ ศัตรู มีกาลัง
มากกว่าจึงสามารถยึดไปได้ โลทจึงพบความจริ งว่าความมัง่ คัง่ ที่เขาหมายไว้น้ นั ได้หลุดจากมือไปแล้ว
อับราฮัมไม่อาจปล่อยโลทไปตามยถากรรม ท่านไม่ปล่อยให้โลทรับผลจากการกระทาของเขา
เอง บุคคลที่มีความเชื่ อไม่ทาเช่นนั้นแน่ พระเจ้าไม่ทรงปล่อยให้มนุษยชาติหลงไปตามความบาป
พระองค์ยนื่ พระหัตถ์เข้าเกี่ยวข้อง อับราฮัมต้องดาเนินตามพระเจ้าของท่าน มีบางคนหนี รอดพ้นจาก
ศัตรู และมาหาอับราฮัมเพื่อบอกข่าว “เมื่ออับราฮัมได้ยินว่าพวกข้าศึกจับญาติสนิทไปได้ จึงนาพล
ชานาญศึกที่เกิดในบ้านของตนสามร้อยสิ บแปดคนไล่ตามไป” ความผูกพันในเครื อญาติเป็ นเรื่ องสาคัญ
ถึงแม้วา่ ญาติผนู ้ ้ นั กาลังได้รับผลแห่งการกระทาของตนเอง ก็ไม่สมควรปล่อยให้เขาอยูใ่ นความทุกข์ยาก
นั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างญาติโดยกาเนิดเป็ นสิ่ งสาคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างพี่นอ้ งในพระคริ สต์
ยิง่ สาคัญกว่านั้นอีก อนุชนคริ สเตียนบางคนกาลังสิ้ นหวังเพราะติดยาเสพติดก่อนหน้านี้เขาเคยได้รับคา
เตือนให้ระวังในการคบเพื่อนสตรี คริ สเตียนบางคนแต่งงานโดยไม่ฟังเสี ยงคัดค้านของพี่นอ้ ง ขณะนี้เธอ
กาลังมีปัญหาครอบครัว เรานิ่งดูดายอยูไ่ ม่ได้ และบางทีตอ้ งเข้าไปแก้ปัญหาโดยตรง รัฐบาลของ
ประเทศกัมพูชามีพฤติกรรมเลวทรามและสมควรกับความพินาศ ประชาชนชาวกัมพูชาคิดผิดที่เลือก
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รัฐบาลเช่นนี้ แต่เราไม่อาจนิ่งเฉยโดยไม่ทาอะไรเพราะชาวกัมพูชากาลังสิ้ นชาติ คริ สเตียนที่แท้จริ ง
และคริ สเตียนแต่ในนามชาวกัมพูชากาลังอยูใ่ นภาวะคับขัน เราไม่อาจปล่อยให้พวกเขาตกยากในค่ายผูล้ ้ ี
ภัย เราต้องมีส่วนให้ความช่วยเหลือ ควรหรื อที่คริ สเตียนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ควรหรื อที่คริ สเตียน
ปฏิเสธการมีส่วนช่วยเหลือพี่นอ้ งที่สูญเสี ยทรัพย์สินทั้งหมด ขาดสิ ทธิ ของมนุษยชนและกาลังเป็ นเชลย
ของศัตรู พระเยซูคริ สต์ทรงกระทาตัวเป็ นแบบอย่างโดยเสด็จมาบังเกิดเป็ นมนุษย์และสิ้ นพระชนม์บน
ไม้กางเขน แล้วเราจะไม่ยนิ ดียนิ ร้าย เพียงแต่ชาเลืองมองความทุกข์ยากของผูอ้ ื่นเท่านั้นหรื อ? เรานิ่งเฉย
อยูไ่ ด้อย่างไรเมื่อคนจานวนมากกาลังเป็ นทาสของซาตาน และถูกจาจองด้วยโซ่ฝ่ายจิตวิญญาณ ความ
หลงผิด ยาเสพติด หนังสื อลวงโลก หนังสื อลามก และชื่อเสี ยงฝ่ ายโลกที่ทาให้มนุษย์ไม่รู้ตวั ว่าตนเอง
เป็ นทาสของบาป เราต้องยืน่ มือเข้าไปเกี่ยวข้อง และนี่คือส่ วนหนึ่งของชี วติ แห่งความเชื่อ
อับราฮัมมีกาลังรบอยูเ่ พียงสามร้อยสิ บแปดคนอับราฮัมน่าจะอ้างว่าท่านมีกาลังคนน้อยแล้วไม่
ไปช่วยโลทนอกจากนี้ เราทราบจากประวัติศาสตร์ วา่ เคโดร์ ลาโอเมอร์ ไม่ใช่หวั หน้าของเผ่าเล็ก ๆ เขา
ไม่ใช่ผทู ้ ี่จะล้อเล่นด้วยได้เลย ยิง่ กว่านั้น เขาเป็ นหัวหน้าของกลุ่มสี่ กษัตริ ย ์ กลุ่มนี้เพิ่งรบชนะกลุ่มของ
กษัตริ ยอ์ ีกห้าองค์มาหยก ๆ ทางที่ดีอบั ราฮัมควรถอยให้ห่างจากเขา การเข้าไปตอแยกับเขาเท่ากับเป็ น
การฆ่าตัวตาย แล้วจะเข้าไปยุง่ กับเขาทาไมเล่า?
อับราฮัมมีความเชื่ อ ท่านจึงมีเหตุผลอีกแบบหนึ่ง ญาติของท่านถูกจับไป สิ่ งนี้สาคัญกว่าสิ่ งอื่น
ทั้งสิ้ น ท่านเป็ นหนี้ที่จะต้องช่วยโลท และความรู ้สึกเป็ นหนี้เป็ นรากฐานของการตัดสิ นใจ เมื่อพี่นอ้ ง
ของเรากาลังตกทุกข์ได้ยาก และถ้าเราสามารถทาอะไรเพื่อเขาได้บา้ ง เราต้องช่วยเขา ยิง่ ไปกว่านั้นเมื่อพี่
น้องในพระคริ สต์ตอ้ งการความช่วยเหลือ เราจะอยูเ่ ฉยได้อย่างไร การมีกาลังเพียงหยิบมือเดียวนั้นไม่
เป็ นอุปสรรค์ถา้ เรามีความเชื่ อ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงอยูฝ่ ่ ายเรา “ที่นี่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมบารลีหา้ อันกับ
ปลาสองตัว” ร่ วมกับฤทธิ์ เดชของพระคริ สต์ สามารถเลี้ยงคนห้าพันได้ จานวนทหารในกองทัพอาจ
ไม่ใช่สิ่งสาคัญที่สุดในการทาสงคราม บางครั้งจานวนคนน้อยอาจดีกว่า กิเดโอนพบความจริ งอันนี้ เมื่อ
พระเจ้าส่ งทหารส่ วนใหญ่ในกองทัพกลับบ้านก่อนสงครามเริ่ มขึ้น อัครทูตเปาโลผูย้ งิ่ ใหญ่เคยกล่าวว่า
“ข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้น” พระเยซูทรงถูกตรึ งที่กางเขนแต่เพียงลาพังมิใช่
หรื อ ในสถานการณ์เช่นนี้ทาให้เรารู ้ตวั ว่าเรามีความเชื่ อในพระเจ้ามากน้อยเพียงไร ถ้าเราเชื่ อว่าพระองค์
ทรงพระชนม์อยูแ่ ละมีฤทธานุภาพสู งสุ ด เราจะไม่กลัวผูใ้ ดเลย ถ้าพระองค์ไม่เป็ นจริ ง ถ้าพระองค์ไม่
เป็ นจริ งในใจของเรา เราจะไม่กล้าทาสิ่ งใดเลย ความเชื่อที่แน่วแน่ของฮัดสันเทย์เลอร์ ทาให้ท่าน
สามารถกล่าวได้วา่ “เริ่ มแรกเราอาจคิดว่าไม่มีทางสาเร็ จ ต่อมาเราคิดว่าสาเร็ จได้ดว้ ยความยากลาบาก
และในที่สุดมันก็สาเร็ จ”
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เหตุการณ์ที่น่าสลดใจในปั จจุบนั มีอยูว่ า่ กลุ่มพลังกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่ก่อให้เกิดการเปลี่นแปลง
ในสังคมอย่างมากได้แก่ พวกนิยมซ้าย กลุ่มหัวรุ นแรง และคอมมิวนิสต์ กลุ่มเหล่านี้มีอิทธิ พลมาก
ถึงแม้วา่ มีกาลังคนไม่มาก แต่คริ สตจักรกลับงอมืองอเท้า มีขอ้ อ้างว่าขาดแคลนทุนทรัพย์และกาลังคน
วางแผนจะปิ ดคริ สตจักร ลดปริ มาณงานรับใช้พระเจ้า สิ่ งเหล่านี้กาลังเกิดขึ้นในประเทศตะวันตกบาง
ประเทศ แท้ที่จริ งแล้วคริ สตจักรในประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ มีขมุ กาลังมากกว่ากลุ่มพลังกลุ่มเล็กน้อยอื่น ๆ
เสี ยอีก คริ สตจักรขาดความร้อนรน จึงไม่อาจนาพลังต่าง ๆ ออกมาใช้ได้ พระเจ้าทรงโปรดประทาน
พระพรฝ่ ายวิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรค์สถานโดยพระคริ สต์” (เอเฟซัส 1:3) คริ สตจักร
กระทาตนเหมือนผูต้ กยากฝ่ ายจิตวิญญาณ ปั ญหาไม่ได้อยูท่ ี่การขาดกาลังคนหรื อทุนทรัพย์ แต่อยูท่ ี่ขาด
การติดสนิทกับพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ เราไม่เชื่อในสิ่ งที่ปากของเราบอกว่าเราเชื่ อ และเมื่อเราอยูใ่ น
สถานการณ์ที่ตอ้ งอาศัยความเชื่อ และไม่อาจพึ่งมนุษย์ดว้ ยกันเองได้ เราก็ไม่กล้าริ เริ่ มทางานใด ๆ
อับราฮัมช่วยโลทครั้งนี้ ท่านไม่ได้ทาอย่างทื่อ ๆ โง่ ๆ ท่านไตร่ ตรองและวางแผนการรบอย่าง
ละเอียดรอบคอบ ท่านมีกาลังน้อย ท่านจึงต้องโจมตีโดยไม่ให้ขา้ ศึกรู ้ตวั ท่านประสบความสาเร็ จเกิน
คาด กองทัพของศัตรู เพิ่งได้รับชัยชนะมาหยก ๆ และกาลังเดินทางกลับบ้าน จึงไม่คาดว่าจะถูกโจมตี
จากทิศทางของเมืองที่พวกเขาได้รับชัยชนะมา (ปฐมกาล 14:15) อับราฮัมเข้าโจมตีในเวลากลางคืนทา
ให้ขา้ ศึกเกิดความโกลาหล อับราฮัมแยกพลของตนออกเป็ นกอง ๆ และจู่โจมอย่างสายฟ้ าแลบ ยุทธวิธีน้ ี
ทาให้ท่านมีชยั ศัตรู แตกกระเจิง แล้วท่านนาข้าวของกลับคืนมาหมดและช่วยโลทพร้อมกับครอบครัว
และประชาชนด้วย
ชาวโลกมักเข้าใจผิดว่า การดาเนินชีวิตตามความเชื่อหมายถึงการไม่ใช้สามัญสานึกและไม่ใช้
สมองคิด พระคัมภีร์สอนให้เรา “รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่”
(โรม 12:2) และ “จงเตรี ยมตัวเตรี ยมใจของท่านไว้ให้ดี” (1 เปโตร 1:13) พระคัมภีร์ไม่เคยห้ามการใช้
สมองคิด เมื่อเราเข้าใจข่าวประเสริ ฐอย่างถ่องแท้ เราจะเริ่ มคิดได้อย่างมีหลักการ ความคิดของชาวโลก
มักจะขาด ๆ เกิน ๆ แต่เมื่อเรายอมจานนต่อพระเจ้าทางพระเยซู ความคิดของเราจะสุ ขมุ ดังนั้นการที่อบั
ราฮัมทาสงครามโดยใช้มนั สมอง จึงเป็ นการกระทาที่ถูกต้อง ท่านมีความเชื่อแต่ไม่ได้หมายความว่า
ท่านต้องเข้าโจมตีซ่ ึ ง ๆ หน้า ด้วยเหตุน้ ีในปั จจุบนั หากเราประสบกับงานที่ยากและอันตราย เราต้องคิด
แล้วคิดอีก ในตอนต้นของทศวรรษที่ 70 พนมเปญเป็ นเมืองที่มีอนั ตรายอยูท่ ุกหนทุกแห่ง ทุกวันมีการ
ถล่มจรวดเข้าใส่ กนั ทุกมุมเมือง ครั้งหนึ่งข้าพเจ้านัง่ อยูบ่ นเครื่ องบินที่กาลังลงสู่ ท่าอากาศยานเด็กหนุ่ม
ชาวกัมพูชาคนหนึ่งได้โน้มตัวมาหาข้าพเจ้า พูดว่า “มาประเทศของเราแล้วคุณไม่กลัวหรื อ? มีการสู ้รบ
กันรอบ ๆ สนามบินทุกคืน” คณะของข้าพเจ้าได้รับข้อเสนอให้ส่งมิชชันนารี ไปทางานในประเทศนี้ เรา
จะตัดสิ นใจด้วยหลักการอะไร
ในเวลาต่อมาไม่นานคณะกรรมการกลางของเรามีการประชุมและ
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อธิ ษฐานเกี่ยวกับเรื่ องนี้ในประเทศสิ งค์โปร์ ผูน้ าคนหนึ่ งของคริ สเตียนชาวกัมพูชาเดินทางมาสิ งค์โปร์
อย่างกะทันหันเพื่อมาขอความช่วยเหลือสาหรับกัมพูชา เขาให้เหตุผลว่าพวกเขาก็เป็ นพี่นอ้ งในพระ
คริ สต์ร่วมกับพวกเรา และพวกเราไม่ควรทอดทิ้งพวกเขา แต่อย่างไรก็ตามคณะมิชชัน่ ของเราต้อง
คานึงถึงสถานการณ์เสี่ ยงอันตรายในประเทศนั้น เราไม่กล้าส่ งคนที่มีบุตรซึ่ งอายุยงั น้อยหรื อส่ งคนที่
แต่งงานแล้วไปทางาน เรามองหาคนที่ทางานได้เกิดผลมากที่สุดในเวลาที่เหลือน้อยมาก เราคานึงถึง
ประเภทของงานที่จาเป็ นต้องทาเร่ งด่วน เราจะประสานงานอย่างไรกับคริ สตจักรและคณะซี เอ็มเอ คณะ
ซีเอ็มเอ
ได้ทางานบุกเบิกในกัมพูชามานานเกือบห้าสิ บปี เราจะติดต่อกับผูร้ ับใช้ของพระเจ้าที่เราจะ
ส่ งไปได้อย่างไรเราจะส่ งเงินค่าเลี้ยงชีพด้วยวิธีการใด การเรี ยนรู ้ภาษาท้องถิ่นจะทาได้มากน้อยแค่ไหน
เรายังต้องคานึงถึงหน้าที่รับผิดชอบสาคัญ ๆ ที่คนของคณะเรากาลังทาอยู่ เราต้องคิดถึงปั ญหาต่าง ๆ
เหล่านี้ท้ งั หมดก่อนจะตัดสิ นใจเข้าไปทางานในกัมพูชา
อับราฮัมต้องเสี่ ยงอันตรายในการช่วยโลท เรายกย่องและสนับสนุนการกระทาของท่าน แต่เรา
อาจเข้าไม่ถึงความรู ้สึกของท่าน ทั้งนี้เพราะเรารู ้วา่ ผลสุ ดท้ายท่านรบชนะ ส่ วนอับราฮัมไม่ทราบว่าท่าน
จะชนะหรื อแพ้ คริ สเตียนต้องไม่กลัวการเสี ยชีวติ ความพิการ หรื อทรัพย์สินเมื่อเราต้องให้ความ
ช่วยเหลือผูอ้ ื่น มีอยูค่ รั้งหนึ่งฮัดสัน เทย์เลอร์ วางแผนจะเข้าไปทางานในพื้นที่ที่อนั ตรายมากแห่งหนึ่ง
ของประเทศจีน เพื่อนของเขาทักท้วงเนื่องจากกลัวว่าเขาอาจเสี ยชีวติ ฮัดสัน เทย์เลอร์ พูดตอบในทันทีวา่
“เราควรสละชีวติ เพื่อพี่นอ้ งของเรา”
คริ สเตียนทุกคนควรมีจิตใจเช่นนี้ต้ งั แต่สงครามครั้งสุ ดท้ายใน
ประเทศจีน มิชชันนารี คณะโอ เอ็ม เอฟ สองคนถูกจับตัวไปเรี ยกค่าไถ่ ห้าคนถูกลอบสังหารถึงแก่ความ
ตาย นอกจากนี้ยงั มีนกั ธุ รกิจคริ สเตียนอีกคนหนึ่งที่เสี่ ยงชีวติ ลอบเข้าไปดูดว้ ยตนเองว่า พี่นอ้ งในพระ
คริ สต์มีความเป็ นอยูอ่ ย่างไร เขาควรจะอยูก่ บั บ้านของเขาเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง บุคคลเหล่านี้
ตัดสิ นใจสละชีวติ ของตน ตั้งแต่เขาเริ่ มงานรับใช้พระเจ้า หาใช่เมื่อเขาถูกปื นจ่ออยูไ่ ม่ เมื่อผูอ้ ื่นเหนี่ยวไก
ปื น เราก็ไม่มีโอกาสเลือกว่าจะอยูห่ รื อตาย แต่เรามีโอกาสเลือกขณะเมื่อเรากาลังตัดสิ นใจจะทางานเพื่อ
พระเจ้าหรื อไม่ เรามีโอกาสเลือกที่จะเชื่อฟังหรื อไม่ฟังพระองค์ ถ้าเห็นอันตรายอยูข่ า้ งหน้า เราจะไป
หรื อไม่ คริ สเตียนทุกคนในทุกที่ของโลกต้องตัดสิ นใจในปั ญหานี้ การถูกสังหารและความตายเป็ น
อันตรายสิ่ งสุ ดท้ายที่คริ สเตียนบางคนได้รับ
แต่คริ สเตียนจานวนมากกาลังผจญกับภาวะบีบคั้นใน
ชีวติ ประจาวัน ซึ่งต้องอาศัยความกล้าหาญเช่นเดียวกัน ผูร้ ับใช้พระเจ้าหลายคนต้องทางานในแหล่ง
ชุมชนแออัดใจกลางเมืองนิวยอร์ ค ลอนดอน ซิ ดนีย ์ หรื อโตเกียว พวกเขาต้องการไปให้ไกลแสนไกล
แต่ไม่อาจทิ้งงานได้เนื่องจากความรับผิดชอบต่อพี่นอ้ งร่ วมชาติ เราต้องให้ความช่วยเหลือแก่พี่นอ้ งร่ วม
ชาติที่ตกเป็ นทาสของซาตานและไม่อาจช่วยตัวเองได้
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เมื่อเรามองดูโลกปั จจุบนั เราพบว่าผูล้ ้ ีภยั มีจานวนมากขึ้น ประชากรที่หิวโหยและยากจนเพิ่ม
จานวนมากขึ้น คนจานวนนับล้านไม่มีโอกาสได้ยนิ เรื่ องข่าวประเสริ ญที่สามารถปลดปล่อยเขาได้ เป็ น
เรื่ องน่าสลดใจที่คริ สเตียนมีบทบาทในเรื่ องเหล่านี้ นอ้ ยมาก คริ สเตียนได้แต่นงั่ ดูปัญหาเหล่านี้หน้าจอ
ทีวี บางคนอาจบริ จาคเงินช่วยเหลือเป็ นครั้งคราว คริ สตจักรไม่ได้ใช้กาลังคนและทุนทรัพย์อย่างเต็มที่
ในการแก้ปัญหา ยิง่ ไปกว่านั้นกลุ่มที่มีบทบาทส่ วนมากมักได้แก่กลุ่มหัวรุ นแรง พวกนิยมซ้ายและ
คอมมิวนิสต์ กลุ่มเหล่านี้มีอุดมการณ์แน่วแน่ที่ทาให้พวกเขาทุ่มเทชีวติ เพื่อครองโลกทั้งโลก
อับราฮัมชนะศึก แต่ตวั ท่านเองไม่ได้รับผลประโยชน์เลย ท่านเพียงแต่เห็นผูอ้ ื่นได้รับอิสรภาพ
และมีโอกาสดาเนินชีวติ เป็ นปกติสุข พระคัมภีร์อิสยาห์บทที่ 53 สอนว่า พระมาซี อาห์พอพระทัยเมื่อ
พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานพอพระทัยเรื่ องอะไร? ชีวติ ที่ตดั ขาดจากกันได้กลับมาคืนดีกนั บ้านที่
แตกแยกได้รวมกันอยูอ่ ย่างสันติและเต็มไปด้วยความรัก คนบาปกลายเป็ นคนชอบธรรม สิ่ งเหล่านี้
คุม้ ค่ากับความทุกข์ทรมาน
จากการช่วยโลทครั้งนี้อบั ราฮัมไม่ได้ร่ ารวยขึ้นทางวัตถุเลย
ท่านไม่ได้รับสิ่ งของเป็ น
ค่าตอบแทนความเหน็ดเหนื่ อยของท่าน แท้จริ งแล้ว ท่านต้องเสี ยค่าใช้จ่ายมากในการทาสงคราม ใน
ทานองเดียวกัน ผูร้ ับใช้ของพระเจ้ามักไม่สามารถเก็บเงินได้พอที่จะผ่อนซื้ อบ้าน เรื่ องการซื้ อเงินสดไม่
ต้องพูดถึง ไม่มีเงินเป็ นก้อนฝากไว้กบั ธนาคาร และไม่มีมรดกให้ลูกหลาน เปรี ยบเทียบไม่ได้กบั เพื่อน
ชาวโลกบางคน พวกเขามักสนใจการซื้ อรถคันที่สามเพื่อให้ลูกสาวขับหรื อการซื้ อเรื อบดเพื่อใช้หย่อน
ใจ แต่เมื่อถึงวาระสุ ดท้ายรางวัลที่ผรู ้ ับใช้ของพระเจ้าได้รับคือชีวิตของมนุษย์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งคงอยูถ่ าวรเป็ นนิจ ผิดกับรถและเรื อที่ผกุ ร่ อนไป ความอนิ จจังของโลกมนุ ษย์ปัจจุบนั จะเป็ นที่
ประจักษ์ชดั เมื่อแผ่นดินสวรรค์มาถึง ไม่วา่ ผลสุ ดท้ายจะเป็ นอย่างไรและไม่วา่ เราจะสู ญเสี ยอะไร คริ ส
เตียนต้องให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่นมากน้อยตามพระประสงค์ของพระเจ้า
เมื่อวิเคราะห์ให้ลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น การช่วยเหลือผูอ้ ื่นเป็ นผลจากการเชื่อฟังพระเจ้า เราจะเชื่อฟังพระ
เจ้ามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ ผลการเชื่อฟังอาจทาให้เราสู ญเสี ยหรื อ
ได้รับทรัพย์สิ่งของ จะเสี ยหรื อได้ไม่ใช่สิ่งสาคัญ การเชื่อฟังพระเจ้าในทุกกรณี ไม่เป็ นที่ชื่นชอบ
สาหรับคริ สเตียนที่ชอบใช้อารมณ์
แต่การเชื่ อฟังพระเจ้าเป็ นคุณลักษณะที่ทาให้คริ สเตียนต่างจาก
ชาวโลก
เมื่ออับราฮัมกลับจากการรบชนะ มีบุคคลผูห้ นึ่งมาหาท่านเพื่อให้ท่านมีโอกาสพิสูจน์ใจของ
ท่านเอง เมลคีเซเดคกษัตริ ยเ์ มืองซาเลมผูเ้ ป็ น “ปุโรหิตของพระเจ้าผูส้ ู งสุ ด” (ปฐมกาล 14:17,18) ได้มา
หาท่านเพื่อจะอวยพรท่าน พร้อมกันนั้นเมลคีเซเดคได้บอกอับราฮัมว่า กองทัพกาลังน้อย ๆ ของท่าน
สามารถรบชนะกองทัพกาลังมหาศาลได้น้ นั
เป็ นเพราะฤทธานุภาพของพระเจ้า มิใช่เป็ นเพราะ
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ความสามารถของอับราฮัม (ปฐมกาล 14:19:20) การสงครามครั้งนี้อาจนาความหายนะมาสู่ อบั ราฮัมแต่
พระเจ้าพอพระทัยความเชื่ อฟังของอับราฮัม พระองค์จึงทรงมอบศัตรู ให้แก่ท่าน เราต้องไม่คุยโม้เมื่อได้
ชัยชนะแต่ตอ้ งถ่อมใจและขอบคุณพระเจ้าผูม้ ีพระคุณต่อเรา ชัยชนะเป็ นของพระองค์ อับราฮัมมี
ทัศนคติเช่นเดียวกับเมลคีเซเดค ท่านรับคาอวยพรและถวายสิ บลด ท่านไม่ยอมรับทรัพย์สินที่ยดึ คืนมา
ได้แม้แต่สิ่งเดียว ท่านบอกกับกษัตริ ยเ์ หล่านั้นว่า ท่านไม่ตอ้ งการรางวัลตอบแทน แต่ท่านให้โอกาสคน
ที่ไปกับท่านได้รับส่ วนที่เขาควรได้
ชีวติ ของอับราฮัมตอนนี้
เป็ นบทเรี ยนที่ดีสาหรับคริ สเตียนปั จจุบนั ที่ชอบสร้างชื่อเสี ยงให้
ตนเอง บ่อยครั้งที่องค์การ นักเทศน์ หรื อผูป้ ระกาศ ได้รับชื่อเสี ยงจากการประชุมหรื อการรณรงค์เพื่อ
พระคริ สต์
ข้าพเจ้าได้พบเห็นการประชุมใหญ่บางนัดที่ผจู ้ ดั ยกย่องเอาเองว่า
เป็ นการประชุมที่
ประวัติศาสตร์ ตอ้ งจารึ ก ยกย่องกันก่อนถึงวันประชุมเสี ยอีก ผลสุ ดท้ายกลายเป็ นการประชุมที่ก่อความ
วุน่ วาย บางครั้งเรากลัวว่างานที่เราทาจะไม่เป็ นที่กล่าวขวัญกันทัว่ ไป เราก็เรี ยกร้องความสนใจและคา
ชมเชย ทั้ง ๆ ที่เราไม่สมควรได้รับเลย นักเทศน์คุยโอ้อวดการตระเวนไปยังที่ต่าง ๆ และกล่าวถึงความ
ยิง่ ใหญ่ของการประชุมในที่ต่าง ๆ และจบลงด้วยวลีส้ นั ๆ ว่า “ขอพระเจ้าได้รับเกียรติในทุกสิ่ ง” เขาคิด
ว่าคากล่าวจบเช่นนี้ เป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้า! นักเทศน์พวกนี้ได้รับรางวัลของเขาแล้ว
เราทุกคนมักถูกล่อลวงให้อวดความสามารถของเรา เมื่อเราได้รับชัยชนะ มารต้องการให้เราลืม
ความอ่อนแอของตนเอง เราควรถ่อมใจและยอมรับว่าความสาเร็ จเกิดจากพระเจ้าทรงอวยพร และเรา
ต้องแสดงให้เห็นว่าเรามิได้ยอมรับแต่เพียงวาจาว่าความสาเร็ จมาจากพระเจ้า แต่แสดงโดยการถวายสิ บ
ลดของรายได้ เมื่อทาเช่นนั้นแล้วเราจะไม่เป็ นผูห้ าชื่อเสี ยงให้ตนเองจากการรับใช้พระเจ้า แต่จะถวาย
เกียรติยศทั้งหมดแด่พระเจ้า พระเยซูทรงสอนว่า เมื่อภารกิจของเราเสร็ จสิ้ น เราควรกล่าวว่า “ข้าพเจ้า
ทั้งหลายเป็ นบ่าวที่ไม่มีบุญคุณต่อนาย ข้าพเจ้าได้กระทาตามหน้าที่ซ่ ึ งข้าพเจ้าควรกระทาเท่านั้น” (ลูกา
17:10)
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8. ความเชื่อทาให้ สายตากว้ างไกลออกไป
“ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ข้าพระองค์รู้สึกต้องการการหนุ นใจเป็ นอย่างยิง่ ข้าพระองค์ได้ดาเนิน
ชีวติ คริ สเตียนมาเป็ นเวลานานพอควร ข้าพระองค์ได้อะไรบ้างจากการเป็ นคริ สเตียน ข้าพระองค์ทราบดี
ว่าความเชื่อเป็ นเรื่ องของสิ่ งที่มองไม่เห็น แต่บางทีขา้ พระองค์ตอ้ งการเห็นกับตาบ้างพระองค์ประทาน
พระสัญญาแก่ขา้ พระองค์มากมาย แต่มนุษย์ปุถุชนธรรมดาต้องการมากกว่าคาสัญญา ข้าพระองค์
ประสบกับความยากลาบากเพราะการเป็ นคริ สเตียน ข้าพระองค์ทูลพระองค์อย่างตรงไปตรงมาว่า ข้า
พระองค์ไม่กล้าเผชิญกับเหตุการณ์ขา้ งหน้า ข้าพระองค์รู้สึกเปล่าเปลี่ยว ต้องการคาหนุนใจ ข้าพระองค์
เชื่อและวางใจในพระองค์ แต่อย่างไรก็ตาม ข้าพระองค์อยากขอหมายสาคัญจากพระองค์เพื่อข้าพระองค์
จะมัน่ ใจมากขึ้นว่า ข้าพระองค์ไม่ได้กาลังสร้างวิมานในอากาศ”
ข้อความข้างต้นฟังดูคล้ายคาบ่น ผูอ้ ่านอาจคิดว่าคริ สเตียนที่ติดสนิทกับพระเจ้าจะไม่อธิ ษฐาน
เช่นนี้ ต่อพระเจ้า อย่างไรก็ตามอับราฮัมอธิ ษฐานทานองนี้ต่อพระเจ้า เราคงไม่คิดต่อว่าท่านที่กระทา
เช่นนี้ ท่านก็เป็ นมนุษย์ปุถุชนเหมือนเรา ตามวิสัยมนุษย์คงมีบางวันที่ท่านอยากเห็นบุตรที่พระเจ้าทรง
สัญญาจะประทานให้ พระคัมภีร์ไม่ได้สอนว่าชีวติ แห่งความเชื่อคือชีวติ ที่ดาเนินไปอย่างสงบราบเรี ยบ
พระคัมภีร์ไม่เคยสอนว่าชีวิตแห่งความเชื่ อเป็ นชีวติ ที่ปราศจากความกดดัน ความผิดหวัง หรื อปราศจาก
การตัดพ้อพระเยซูทรงสอนให้สาวกของพระองค์สละชีวติ ของตนทุก ๆ วัน การสละชีวติ ไม่ใช่เรื่ อง
สนุกเลย การฟื้ นคืนชีวติ เป็ นสิ่ งที่ทุกคนอยากได้รับ แต่คริ สเตียนต้องสละชีวติ ของตนก่อน ทุกคนต้อง
พบกับปั ญหา การทดสอบ และอาจต้องตัดสิ นใจในเรื่ องที่ตดั สิ นใจยากมาก บุคคลที่มีความเชื่อในพระ
เจ้าไม่เหมือนกับบุคคลทัว่ ไปตรงที่วา่ พวกเขารู ้วา่ สิ่ งสาคัญไม่ใช่การเอาตัวรอดจากความยุง่ ยาก แต่สิ่ง
สาคัญคือการเผชิญกับปั ญหาด้วยกาลังจากพระเจ้าและพึ่งในฤทธิ์ เดชของพระองค์ พระธรรมยากอบ
เขียนไว้วา่ “ดูก่อนพี่นอ้ งของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลาบากต่าง ๆ ก็จงถือว่า
เป็ นเรื่ องน่ายินดี เพราะท่านทั้งหลายรู ้วา่ การทดลองความเชื่อของท่านนั้น ทาให้เกิดความหนักแน่น
มัน่ คง” นักกรี ฑาจะชนะได้ก็ต่อเมื่อเขาได้ออกกาลังสุ ดแรงจนปวดกล้ามเนื้ อ
อับราฮัมยืน่ มือเข้าไปช่วยโลทโดยเข้าร่ วมทาสงคราม
ท่านรบชนะและช่วยโลทได้สาเร็ จ
หลังจากนั้นท่านมีเรื่ องต้องขบคิดอีก
กษัตริ ยท์ ี่พา่ ยแพ้ต่อท่านคงเป็ นเดือดเป็ นแค้นและเสี ยดาย
ทรัพย์สินที่ปล้นมาก และถ้ากษัตริ ยพ์ วกนี้รู้วา่ ท่านมีกาลังพลเพียงหยิบมือเดียว พวกเขาต้องรวมทัพ
กลับมาแก้แค้น ชัยชนะในสงครามครั้งนั้นไม่ใช่ฉากสุ ดท้ายของปั ญหา ท่านไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะ
โดนโจมตีเมื่อไหร่ เราได้เห็นแล้วว่าท่านไม่ยอมรับค่าตอบแทนในการทาสงครามครั้งนี้ เพราะท่าน
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ต้องการถวายเกียรติแด่พระเจ้าผูป้ ระทานชัยชนะให้ท่าน บัดนี้เหลือแต่ความวิตกกังวลใจ ท่านได้
อะไรบ้างจากการเชื่อฟังพระเจ้า?
พระเจ้าทรงทราบความต้องการในใจของอับราฮัมพระองค์ทรงปรากฎในนิมิตและตรัสว่า “อับ
ราฮัมเอ๋ ย เจ้าอย่ากลัวเลย เราเป็ นโล่ของเจ้า บาเหน็จของเจ้าจะยิง่ ใหญ่ (ปฐมกาล 15:1) หลายครั้งที่พระ
เจ้าทรงมาหาอับราฮัมเพื่อประทานความมัน่ ใจให้แก่ท่าน
การเสด็จมาทุกครั้งเป็ นประโยชน์อย่างยิง่
สาหรับชีวติ ของท่าน
ความมัน่ ใจที่อบั ราฮัมได้รับแต่ละครั้งช่างตรงกับความต้องการของท่านใน
ช่วงเวลาที่พระเจ้าไม่ได้ปรากฎนั้น พระคัมภีร์ไม่ได้บนั ทึกไว้ แต่ท่านคงใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยการเชื่อฟัง
และการนมัสการ พระเจ้าทรงปรากฎแก่ท่านอย่างน้อยสี่ ครั้งและการปรากฎแต่ละครั้ง ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากในชีวติ ของท่าน”
พระเจ้าทรงให้ความมัน่ ใจแก่บุตรของพระองค์ทุกคนเหมือนกัน บางครั้งประสบการณ์กบั พระ
เจ้าเด่นชัดเหมือนกับนิมิต บางครั้งเราไม่อาจบรรยายประสบการณ์น้ นั ออกเป็ นคาพูดได้ แต่เรามัน่ ใจว่า
พระเจ้าทรงอยูก่ บั เราอย่างใกล้ชิดเหมือนหนึ่งเรากาลังสัมผัสกับพระองค์ เรามีความรู ้สึกอบอุ่นอย่างน่า
ประหลาดเช่นเดียวกับความรู ้สึกของ จอห์น เวสเลย์ คริ สเตียนบางคนพยายามวิเคราะห์ประสบการณ์
ส่ วนตัว พวกเขาใช้พระคัมภีร์ในการวิเคราะห์ประสบกาณ์ส่วนตัว แต่เขากลับสรุ ปให้ทุกคนใฝ่ หา
ประสบการณ์เหมือนกับที่เขาได้รับ คริ สเตียนบางคนเน้นเรื่ อง “การชาระให้ปราศจากบาปทั้งสิ้ น” บาง
คนเน้นเรื่ อง “การพักใจด้วยความเชื่อ” พวกเขาแนะนาว่า “ให้เราทาส่ วนของเราและให้พระเจ้าทาส่ วน
ของพระองค์” บางคนสอนให้เรารู้จกั ความหมายของ “การตรึ งตัวเองที่กางเขนพร้อมพระคริ สต์ในสมัย
ปั จจุบนั มีคริ สเตียนบางกลุ่มเน้น “บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ”
ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าหลักการที่สาคัญคือ พระวิญญาณของพระเจ้าทรงยิง่ ใหญ่สูงสุ ด และ
พระองค์ปฏิบตั ิต่อประชากรของพระองค์ตามพระประสงค์ของพระองค์
ข้าพเจ้าเชื่อว่าพวกเขามี
ประสบการณ์กบั พระเจ้าจริ ง แต่พวกเขาไม่น่าเน้นให้ผอู ้ ื่นแสวงหาประสบการณ์แบบที่พวกเขาได้รับ
เท่านั้น การจากัดวิธีการให้พระวิญญาณของพระเจ้าปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นนั้นเป็ นความผิด บางทีเราอาจยก
ทฤษฎีต่าง ๆ มาถกเถียงกันแล้วจบลงด้วยข้อสรุ ปที่บิดเบือนจากความจริ ง วิธีการอวยพรของพระเจ้ามี
เพียงสองวิธีเท่านั้นหรื อ? เราได้เห็นแล้วว่าอับราฮัมมีประสบการณ์โดยตรงกับพระเจ้าสี่ ครั้งสี่ วธิ ี ซึ่ งทา
ให้ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของท่านก้าวหน้าขึ้น เราต้องการเพียงสองวิธีเท่านั้นหรื อ? ถ้าเราตั้งใจที่จะรู ้จกั
พระเจ้ามากขึ้น ๆ แล้ว มิควรหรื อที่เราจะให้พระองค์เป็ นฝ่ ายกาหนดเวลาที่พระองค์จะทรงเข้ามาหาเรา
อย่างใกล้ชิดเป็ นพิเศษ
เราต้องไม่ชกั ชวนผูอ้ ื่นให้พยายามหาประสบการณ์กบั พระเจ้าด้วยวิธีการ
เหมือนกับที่เราได้รับจากพระเจ้าทุกประการ
พวกที่เข้าสุ หนัดในคริ สตจักรยุคแรกได้กระทาผิดใน
ทานองนี้ เราควรตรวจสอบว่าประสบการณ์ส่วนตัวของเรา เป็ นไปตามคาสอนในพระคัมภีร์หรื อไม่
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ถึงแม้วา่ ประสบการณ์ส่วนตัวของเราสอดคล้องกับพระคัมภีร์ เราไม่อาจทึกทักว่าประสบการณ์ของเรา
เป็ นมาตรฐานของชีวิตคริ สเตียนทัว่ ไป พระคัมภีร์สอนเราถึงหลักข้อเชื่อพื้นฐานและหนทางแห่งความ
รอด ยิง่ ไปกว่านั้นพระคัมภีร์ยงั สอนว่า ประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้ามีหลาย ๆ แบบแตกต่างกัน การ
พยายามทาให้คริ สเตียนทุกคนได้รับประสบการณ์เดียวกันเหมือนกันทุกคนนั้น
เป็ นการจากัดพระ
วิญญาณของพระเจ้า และเป็ นการพยายามหลอมทุกคนเข้าเบ้าอันเดียว ย่อมสร้างความขัดแย้งและการ
แบ่งแยกในหมู่คริ สเตียน
ข้าพเจ้ารู้จกั คริ สเตียนผูม้ ีความสาคัญระดับชาติคนหนึ่งของซาราวัค พระเจ้าทรงใช้คริ สเตียน
คนนี้มากในช่วงการฟื้ นฟูคริ สตจักร เขามีส่วนป้ องกันไม่ให้เกิดการดับพระวิญญาณในคริ สตจักร และ
ยังป้ องกันการแตกแยกกันในคริ สตจักร เขาได้เล่าให้ฟังว่าพระเจ้าทรงประกอบมหกิจในหมู่คริ สเตียน
รอบข้างเขา บางคนล้มลงเพราะสานึกในความผิดบาป บางคนสามารถชี้บอกความผิดบาปของสมาชิก
ในคริ สตจักร
และเตือนสติผทู้ ี่ทาให้คริ สตจักรเป็ นมลทิน
ผูน้ าคริ สเตียนคนนี้ปรารถนาจะมี
ประสบการณ์เหมือนกับคนอื่น เขาอธิ ษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดอย่าเสด็จผ่านข้าพระองค์ไป”
ต่อจากนั้นพระเจ้าประทานสันติสุขในใจให้เขา
พระองค์ทรงสาแดงให้เขาทราบว่าตราบใดที่เขายัง
ต้องการถวายสิ่ งที่ดีที่สุด และยังต้องการรับใช้พระคริ สต์อยู่ ตราบนั้นไม่จาเป็ นที่เขาจะต้องได้
ประสบการณ์จากพระองค์เหมือนกับพี่นอ้ งของเขา พี่นอ้ งของเขาต้องการประสบการณ์บางอย่างจาก
พระองค์ ส่ วนเขาต้องการสิ่ งอื่นที่ไม่เหมือนกัน ทุกคนที่รู้จกั ชายผูน้ ้ ีทราบดีวา่ เขาเป็ นคริ สเตียนที่เต็มล้น
ด้วยพระวิญญาณ เขาได้รับของประทานจากพระวิญญาณในด้านการมีสติปัญญา สติปัญญาของเขาช่วย
ไม่ให้คริ สตจักรแตกแยก แม้วา่ ในช่วงเวลาแห่งการฟื้ นฟู เขาไม่ได้มีประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเหมือน
คนอื่น ๆ
อับราฮัมไม่ได้เป็ นฝ่ ายแสวงหาประสบการณ์อนั นี้จากพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็ นฝ่ ายเสด็จมาหา
ท่านและประทานให้ท่าน แท้จริ งแล้วเราเห็นได้วา่ พระเจ้าทรงเป็ นฝ่ ายเริ่ มต้นก่อนเสมอ พระเจ้าทรงเป็ น
ฝ่ ายเริ่ มต้นมาตลอดและในปั จจุบนั นี้พระองค์ยงั คงเป็ นฝ่ ายเริ่ มต้น พระองค์คือผูต้ ดั สิ นใจว่าโลกนี้ควร
ดารงอยูต่ อ่ ไปหรื อไม่ และเราแต่ละคนควรดารงชี วติ อยูใ่ นโลกนี้หรื อไม่ พระองค์คือผูส้ ่ งพระบุตรสุ ดที่
รักมาเพื่อช่วยเราให้รอดพ้นจากความบาป พระองค์ทรงเป็ นฝ่ ายสาแดงให้เราทราบว่าเราเป็ นชนชาติ
และประชากรของพระองค์ เราควรแน่ใจว่า “พระองค์ผมู ้ ิได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่
ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เรา ถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่ ง
สารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรื อ” (โรม 8:32) ข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่า พระเจ้าจะ
ประทานรางวัลแก่ผเู ้ ฉื่ อยชาฝ่ ายวิญญาณอับราฮัมนมัสการ และเชื่อฟังพระองค์เป็ นประจา พระเจ้าเสด็จ
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มาหาท่านเมื่อท่านพร้อมจะรับบางอย่างเพิ่มเติมความเชื่ อคือการวางใจอยูเ่ สมอว่าพระเจ้าจะทรงปฏิบตั ิ
เช่นนี้ ต่อเรา
เราไม่อาจกาหนดลงไปแน่นอนว่า คริ สเตียนควรมีอารมณ์มากน้อยแค่ไหน คริ สเตียนเป็ น
มนุษย์และอารมณ์ก็เป็ นธรรมชาติของมนุษย์ อารมณ์กบั ความเชื่อเป็ นคนละเรื่ องกัน อารมณ์อาจทาให้
เราหมดความชื่นชมยินดีที่เราควรจะได้ และอารมณ์อาจทาให้ไม่เห็นแผนการของพระเจ้าในชีวิตของ
เรา อย่างไรก็ตามคริ สเตียนไม่อาจก้มหน้าก้มตาและกัดฟันดาเนิ นชีวติ ไปได้โดยปราศจากอารมณ์ แต่
บางจังหวะของชีวิตเราต้องใช้แต่ความเชื่ อและปฏิเสธอารมณ์ของตัวเอง เมื่อนั้นพระเจ้าจะเสด็จมาฟื้ น
ใจและเติมน้ ามันให้ไฟในใจของเราลุกโชติช่วง มันเป็ นความสุ ขในใจที่ยากจะบรรยาย ในโอกาส
เช่นนั้นเราจะได้รับการหนุ นใจเหมือนกับที่อบั ราฮัมได้รับ เมื่อพระเจ้าตรัสแก่ท่านว่า “เจ้าอย่ากลัวเลย”
เช่นเคย พระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงอับราฮัมช่างเหมาะกับความต้องการของท่านจริ ง ๆ
พระองค์ทรงปลอบใจท่านว่าอย่ากลัวศัตรู จะกลับมาโจมตี เพราะพระเจ้าทรงเป็ นโล่ของท่าน และอย่า
กลัวการสู ญเสี ยทรัพย์สิน เพราะพระเจ้าทรงเป็ นบาเหน็จของท่าน หากผูใ้ ดจะโจมตีทาร้ายผูร้ ับใช้ของ
พระเจ้า จาเป็ นต้องผ่านโล่อนั แข็งแกร่ งคือพระเจ้าผูท้ รงอิทธิ ฤทธิ์ และดารงอยูเ่ ป็ นนิจ ด้วยเหตุน้ ีผรู ้ ับใช้
ของพระเจ้าจึงไม่จาเป็ นต้องกลัวสิ่ งใด ๆ เลย ผูร้ ับใช้พระเจ้าอาจดูอ่อนแอในสายตาของมนุษย์ แต่พระ
เจ้าผูท้ รงสถิตอยูก่ บั ผูร้ ับใช้ของพระองค์น้ นั ทรงฤทธานุภาพเหลือจะบรรยาย ในทานองเดียวกัน อับ
ราฮัมปฏิเสธไม่ยอมรับทรัพย์สิ่งของเป็ นค่าตอบแทนจากกษัตริ ยซ์ ่ ึ งท่านให้ความช่วยเหลือ หากพระเจ้า
ทรงเป็ นบาเหน็จของท่านท่านจะไม่ขาดสิ่ งใดเลย อับราฮัมรู ้จกั พระเจ้ามากพอที่จะวางใจพระองค์ให้
พระองค์ปกป้ องรักษาและจัดการเรื่ องทรัพย์สมบัติ ในโลกปัจจุบนั มีมนุษย์นอ้ ยคนนักที่จะทาเช่นนี้ได้
ในช่วงสองร้อยปี ที่ผา่ นมา นักปรัชญาสอนว่าทุกสิ่ งที่ประสาททั้งห้ารับรู ้ไม่ได้น้ นั ไม่อาจถือเป็ นสาระ
ได้ วัตถุเท่านั้นที่เป็ นสาระและเป็ นความจริ ง ปรัชญานี้แทรกซึ มเข้าในชีวติ มนุษย์ทีละเล็กทีละน้อย จน
มนุษย์ไม่รู้ตวั มันกลายเป็ นมาตรฐานชีวติ สาหรับมนุษย์ในสังคมปั จจุบนั ดังนั้นการสละทรัพย์ส่วนที่เรา
ควรจะได้และหันมาพึ่งพระเจ้า จึงเป็ นการกระทาของคนบรมโง่ในสายตาของมนุษย์ปัจจุบนั คริ สเตียน
เป็ นจานวนมากก็ยงั คล้อยตามความคิดของชาวโลกในเรื่ องนี้ เมื่อใดที่เราไม่แสวงหาความมัง่ คัง่ และ
ความปลอดภัยจากโลกนี้ เมื่อนั้นเแหละเราจะมีโอกาสพิสูจน์วา่ พระเจ้าทรงสัตย์จริ ง สามารถคุม้ ครอง
และให้บาเหน็จแก่เราได้
บทเรี ยนที่พระเจ้าทรงต้องการสอนเราในพระคัมภีร์ตอนนี้ คือ เราจะไม่เป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้หรื อ
สู ญเสี ยถ้าหากเราเชื่ อฟังพระองค์ พระองค์ทรงเป็ นบาเหน็จที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดและทรงเป็ นโล่ที่เข้มแข็งที่สุด
พระองค์ทรงเป็ นโล่ของเราทุกครั้งที่เราออกศึก พระองค์ทรงเป็ นบาเหน็จของเราทุกครั้งที่เราได้ส่วน
แบ่ง เมื่อเรามีพระเจ้าเช่นพระองค์ เราไม่มีความจาเป็ นต้องแก่งแย่งสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดกับผูอ้ ื่น เรากาลังอยูใ่ น
55

ยุคที่ชอบคิดทุกอย่างออกเป็ นตัวเลข และในยุคที่แสวงหาความมัน่ คงให้ตวั เอง สังคมสอนให้เราคิด
ช่วยเหลือตนเองและให้เชื่อมัน่ ใจสิ่ งที่เราคิด ด้วยเหตุน้ ีเราจึงมักจะพึ่งสติปัญญาของตนเอง และไม่
“วางใจในพระเจ้าด้วยสุ ดใจ” (สุ ภาษิต 3:5) พระเยซูทรงสาแดงว่าทรงเชื่ อมัน่ ว่าพระบิดาคุม้ ครองรักษา
พระองค์ พระองค์ตรัสแก่ปีลาตว่า “ท่านจะมีอานาจเหนือเราไม่ได้นอกจากจะประทานจากเบื้องบน
ให้แก่ท่าน” (ยอห์น 19:11) ชาวโลกอาจเย้ยหยันพระดารัสของพระองค์ แต่แท้จริ งแล้วพระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่
ทรงอยูเ่ บื้องหลังเหตุการณ์ และควบคุมทุกอย่างให้อยูภ่ ายในขอบเขตที่พระองค์วางไว้ เมื่อเรามัน่ ใจว่า
พระเจ้าทรงอยูเ่ บื้องหลังของเหตุการณ์ เราจะเผชิ ญได้ทุกสถานการณ์แม้วา่ จะเป็ นสถานการณ์ที่ชาวโลก
สิ้ นหวังแล้วก็ตาม โลกปั จจุบนั เสื่ อมลงเพราะความนิยมในวัตถุ ศาสนาและลักธิ ใหม่ ๆ ที่มีข้ ึนในโลก
ปั จจุบนั แสดงให้เห็นว่าบางคนกาลังหันกลับไปหาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่มองไม่เห็น เวลานี้ แหละเป็ นโอกาส
เหมาะสาหรับคริ สเตียนเพราะคริ สเตียนมัน่ ใจว่าพระเจ้าทรงเป็ นผูป้ กป้ องภัยนานาและเป็ นบาเหน็จของ
เรา ในสมัยที่นิยมวัตถุน้ ีโลกต้องการวิถีชีวติ แบบใหม่ แต่น่าเสี ยดาย คริ สเตียนไม่ได้เป็ นแบบอย่างที่ดี
สาหรับชาวโลก
ถึงแม้วา่ พระเจ้าประทานความมัน่ ใจให้แก่อบั ราฮัม อับราฮัมก็ยงั มีเรื่ องร้องเรี ยนต่อพระองค์
และท่านร้องเรี ยนอย่างตรงไปตรงมา ท่านทูลว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์จะทรงโปรดประทานอะไรแก่
ข้าพระองค์ ด้วยว่าข้าพระองค์ยงั ไม่มีบุตรเลย และเอลีเยเซอร์ ชาวเมืองดามัสกัสคนนี้จะเป็ นผูร้ ับมรดก
ของข้าพระองค์” ท่านยังทูลต่อให้ตรงเป้ าอีกว่า “พระองค์มิได้ประทานบุตรให้แก่ขา้ พระองค์ แล้วคนที่
เกิดในบ้านของข้าพระองค์ก็จะเป็ นผูร้ ับมรดกของข้าพระองค์” ท่านไม่ได้สงสัยในความยิง่ ใหญ่และ
สิ ทธิ อานาจของพระเจ้า แต่ความเชื่อในความยิง่ ใหญ่และสิ ทธิ อานาจของพระองค์กลับมีส่วนทาให้ท่าน
มีปัญหา เมื่อพระเจ้าทรงเป็ นกษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่สูงสุ ด เหตุไรพระองค์ไม่ประทานสิ่ งที่อบั ราฮัมต้องการ
เหนื อสิ่ งอื่นใด พระสัญญาจะประทานบุตรให้น้ นั ดูกระไรอยู่ ในเมื่ออับราฮัมเล็งเห็นว่าชาวต่างชาติคน
หนึ่งเป็ นผูเ้ ดียวที่ควรได้มรดก นี่คือเสี ยงคร่ าครวญจากส่ วนลึกของใจมนุษย์ อับราฮัมเดินทางมายัง
แผ่นดินนี้พร้อมด้วยพระสัญญา ขณะนี้พระสัญญายังไม่เป็ นจริ ง ความอดทนของท่านเริ่ มลดน้อยลง
ท่านจึงกล่าวว่า “พระองค์มิได้ประทานบุตรแก่ขา้ พระองค์” คริ สเตียนเป็ นจานวนมากได้อธิษฐานจาก
ส่ วนลึกของใจเหมือนอับราฮัม บางคนขอบุตร บางคนขอสามี บางคนขอการรักษาโรคหรื อความหวัง
อย่างใดอย่างหนึ่ง
อับราฮัมเป็ นบุรุษแห่งความเชื่อ แต่กระนั้นท่านก็ยงั เป็ มนุ ษย์ปุถุชน และเช่นเดียวกับผูท้ ี่มีความ
เชื่อในทุกยุคทุกสมัย ท่านตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่ทาให้ความอดทนของท่านจวนจะหมดสิ้ นไป “ข้า
พระองค์ตอ้ งการเห็นอะไรสักอย่าง และอยากเห็นเดี๋ยวนี้ ” เราอาจเบื่อหน่ายการรอคอยและความมัน่ ใจ
ว่าพระเจ้าทรงอยูก่ บั เราโดยเรามองไม่เห็นนั้นไม่เพียงพอสาหรับความต้องการของเรา เรากาลังรอคอย
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บางสิ่ งอยู่ อาจเป็ นบางสิ่ งที่เราเชื่ อว่าพระเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้เรา ดังนั้นเราจึงร้องเรี ยนต่อพระ
เจ้าว่าพระองค์มิได้ประทานพระพรที่เราปรารถนา และปั ญหายิง่ ยุง่ ยากขึ้นเพราะเรารู ้สึกผิดในใจเนื่อง
ด้วยคาบ่นต่อว่าพระเจ้า เราก็อยูใ่ นสาเภาเดียวกัน อับราฮัมสหายของพระเจ้า บุรุษที่เป็ นแบบอย่างของ
ความเชื่อ ก็ยงั ตัดพ้อต่อพระเจ้า ถึงอย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงเข้าใจ
เมื่อผูอ้ ่านหยุดคิดสักนิดเราจะพบว่าเราได้ทูลสิ่ งแปลก ๆ ต่อพระเจ้า และมักทูลพระองค์ในเวลา
ที่ไม่เหมาะสมเอาเสี ยเลย พระเจ้าเพิ่งทรงสัญญากับอับราฮัมว่าพระองค์จะทรงคุม้ ครองท่านตลอดเวลา
และจะทรงจัดเตรี ยมทุกสิ่ งให้ท่านอยูเ่ สมอ พระองค์ตรัสกับท่านเช่นเดียวกับพระธรรมโรม 8:28-39 ว่า
ไม่มีสักสิ่ งหนึ่งที่ทาให้พระองค์เลิกรักท่าน แต่อย่างไรก็ตาม อับราฮัมยังทาตัวเหมือนเด็กที่มีใจจดจ่ออยู่
กับของเล่นชิ้นหนึ่ง ท่านไขว่คว้าสิ่ งที่ท่านยังไม่ได้ และบ่นอยากได้ เหมือนเด็ก ๆ ท่านมองไม่เห็นว่า
พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมทุกสิ่ งไว้สาหรับท่านเรี ยบร้อยแล้วพระบิดาบนสวรรค์ทรงเข้าใจท่านเหมือนบิดา
เข้าใจบุตรของตน
อลัน สติบบ์ส ได้ตีความพระดารัสตอบของพระเจ้าต่ออับราฮัมว่า “ถ้าอับราฮัมไม่พอใจใน
สถานการณ์ปัจจุบนั พระเจ้าก็ไม่พอพระทัยเช่นกัน ชายต่างชาติคนนั้นที่ถือกาเนิ ดในบ้านของท่านไม่
เหมาะที่จะเป็ นผูร้ ับมรดก พระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีกว่านี้ บางครั้งเราสรุ ปอย่างโง่ ๆ ว่า พระเจ้าพอ
พระทัยในสิ่ งที่เราไม่พอใจ แท้จริ งแล้วพระองค์มิได้พอพระทัย พระองค์ทรงอดทนมากกว่าเรา เพื่อจะ
ทรงทาให้ทุกสิ่ งสาเร็ จบริ บูรณ์ และเพื่อจัดเตรี ยมทุกสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับความสาเร็ จนั้น แต่ในขณะที่
พระองค์ทรงนาบุตรทั้งหลายของพระองค์ รวมทั้งเราด้วย เพื่อไปถึงศักดิ์ศรี พระองค์จาเป็ นต้องสอนเรา
ให้รู้จกั การรอคอย มีความเชื่อและความเชื่อฟัง”
ด้วยเหตุน้ ี พระเจ้าได้ทรงนาอับราฮัมออกมากลางแจ้ง เพื่อสอนท่านโดยอาศัยตัวอย่างประกอบ
(ปฐมกาล 15:5) “มองดูฟ้า ถ้าเจ้านับดาวทั้งหลายได้ ก็นบั ไปเถิด” แล้วพระองค์ตรัสว่า” “พงศ์พนั ธ์ของ
เจ้าจะมากมายเช่นนั้น” บางครั้งการมองดูทอ้ งฟ้ าช่วยเราได้มาก ทาให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของจักรวาล
ความกว้างใหญ่ไพศาล ไม่อาจกาหนดขอบเขตและระยะทางได้ ไม่อาจนับถ้วนทุกสิ่ งที่ทรงสร้างพระ
เจ้ากาลังตรัสแก่อบั ราฮัมว่า “อย่าคิดแคบ ๆ จงคิดให้กว้าง ๆ เหมือนกับเรา จงมองดูทุกสิ่ งทุกอย่างอัน
เป็ นผลงานการเนรมิตสร้างของเรา แต่เดิมไม่มีอะไรเลย มาบัดนี้ต่อหน้าเจ้าเป็ นสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่เกินความ
เข้าใจ หาขอบเขตไม่ได้ กว้างใหญ่และซับซ้อน ดูซิ เราสร้างทุกอย่างจากความว่างเปล่า อย่ามัวแต่มอง
หลังคาเต็นท์ อย่างจดจ่ออยูเ่ ฉพาะในโลกแคบ ๆ ของตัวเอง แต่จงมองเห็นความมโหฬารของจักรวาล
เจ้าจะรู ้ตวั ว่าเป็ นผูเ้ ล็กน้อย และจะเห็นความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าเพราะเราเป็ นผูส้ ร้างสิ่ งสารพัด คิดหรื อ
ว่าเราไม่อาจให้บุตรแก่เจ้า พระเจ้ามิได้ตรัสบอกอับราฮัมว่าท่านจะมีบุตรคนหนึ่ ง แต่พระองค์ทรง
ต้องการให้ท่านมองไปไกล ๆ ในอนาคต เพื่อหยัง่ รู ้วา่ พงศ์พนั ธุ์ของท่านจะมากมายเท่าจานวนดวงดาว”
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ปัจจุบนั เรามีความรู้ถึงความยิ่งใหญ่และความซับซ้อนของจักรวาลมากกว่าอับราฮัม
แต่น่า
เสี ยดาย มนุษย์ในปั จจุบนั เมื่อเรี ยนรู ้วา่ ตนเองเป็ นสิ่ งเล็กน้อยแค่ไหนหากเทียบกับจักรวาล แทนที่จะ
สานึกว่าตนเป็ นสิ่ งเล็กน้อย กลับสนใจแต่เฉพาะความยิง่ ใหญ่ของจักรวาล มนุษย์ไม่เห็นความยิง่ ใหญ่
ของพระเจ้าผูท้ รงสร้างทุกสิ่ ง และไม่โน้มตัวลงนมัสการพระองค์ เขากลับสรุ ปว่าจักรวาลยิง่ ใหญ่เกิน
กว่าพระเจ้าจะทรงสร้างได้ จักรวาลต้องมีกาเนิดขึ้นด้วยความบังเอิญ แท้จริ งแล้วพระเจ้าทรงสร้างมัน
คริ สเตียนยอมรับความจริ งนี้ เราเห็นหรื อยังว่า การคิดว่าพระองค์ไม่อาจแก้ปัญหาส่ วนตัวของเรานั้น
เป็ นความคิดที่ไม่ได้ความ ยิง่ ไปกว่านั้นเราต้องคิดให้กว้างออกไปอีก เราต้องคิดถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นทัว่ โลก เราเห็นแล้วว่าพระเจ้าทรงนาชาวมุสลิมให้กลับใจใหม่เป็ นจานวนมากมาย ซึ่ งเป็ นสิ่ ง
เหลือเชื่ อ เราเห็นพระองค์ทรงสร้างคริ สตจักรในประเทศคอมมิวนิสต์ เมื่อเรามองสถานการณ์ทวั่ โลก
ด้วยสายตาเช่นพระองค์ เราจะมองผ่านความยากลาบากและสิ่ งเหลือเชื่อในชีวิตของเรา
เรามักใช้เหตุผลของตัวเองในการแก้ปัญหาชี วติ
จนเราหมดโอกาสที่จะเรี ยนรู ้บทเรี ยนจาก
จักรวาล เราอาศัยอยูใ่ นจักรวาลที่พระเจ้าได้ทรงสร้าง พระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่ งจากความว่างเปล่า
พระองค์ทรงทาให้เกิดผลดีต้ งั แต่อดีตกาล ให้เราเพียงแต่มองดูดวงดาวบนท้องฟ้ า แล้วเราจะเห็นความ
จริ งข้อนี้ ชายชราอย่างอับราฮัมกลายเป็ นต้นตระกูลของชนชาติหนึ่งที่มีจานวนมากมายดุจดาวบนฟ้ า
เป็ นที่น่าเสี ยดายสาหรับพวกเราบางคนที่ไม่มีโอกาสได้เห็นแสงระยิบระยับของดวงดาว เพราะแสง
สว่างของไฟฟ้ าในเมืองทันสมัยได้บดบังแสงดาว เราไม่ได้เห็นฝี พระหัตถ์ของพระเจ้าอย่างชัดเจนเพราะ
ไฟฟ้ าที่เราประดิษฐ์ข้ ึน ข้าพเจ้ามีโอกาสพิเศษในการชมทิวทัศน์ยามค่าคืนที่ชนบทของประเทศเขตร้อน
ได้เห็นทิวทัศน์โดยไม่มีตึกอาคารหรื อแสงไฟฟ้ ามาทาให้เสี ยไป ยิง่ ชมทิวทัศน์นานเท่าไร ยิง่ เห็นความ
ยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า จิ้งหรี ดเรไรส่ งเสี ยงประกอบภาพความงามทิวทัศน์ ทาให้ประทับใจในฝี พระหัตถ์
การสร้างมากขึ้นเป็ นทวี เปรี ยบเสมือนได้ยินพระสุ รเสี ยงแผ่วเบาของพระเจ้าว่า “พงศ์พนั ธุ์ของเจ้าจะ
มากมายเช่นนั้น”
จากเหตุการณ์ตอนนี้ ปฐมกาล 15:6 ได้บนั ทึกถ้อยความ ซึ่ งเป็ นที่กล่าวขวัญกันมาตลอดหลาย
ศตวรรษ “อับราฮัมก็เชื่ อพระเจ้า ความเชื่อนั้นพระองค์ทรงนับว่าเป็ นความชอบธรรมแก่ท่าน” และนี่
แหละคือประโยคแรกที่กล่าวถึงความชอบธรรมโดยความเชื่อ ชายชราอย่างอับราฮัมขณะนี้เป็ นผูไ้ ร้
ความสามารถที่จะมีบุตร ท่านมาถึงจุดที่รู้ตวั แล้วว่าไม่อาจให้กาเนิดบุตรได้ดว้ ยตนเอง ท่านได้ใช้ความ
พยายามแล้วแต่ประสบความล้มเหลว ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณก็เป็ นเช่นนี้ พระเจ้าทรงนาคนบาปมาถึงจุดที่
เขารู ้ตวั ว่าไม่สามารถช่วยตัวเองได้ และต่อจากนั้นแหละที่เขาเริ่ มมีความหวังที่จะมีชีวติ ใหม่ เราทุกคน
เป็ นผูต้ ายแล้วฝ่ ายจิตวิญญาณ และเนื่องจากสภาพที่ตายไปแล้ว เราไม่อาจทาอะไรเพื่อช่วยตัวเองได้ ใน
กรณี ของอับราฮัม พระเจ้าประทานพระสัญญาที่จะให้ชีวติ ซึ่ งไม่สามารถได้มาด้วยการกระทาหรื อ
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ความดีงามของมนุษย์ พระองค์ทรงมอบให้เมื่อมนุษย์สิ้นหวังที่จะไขว่คว้าด้วยความสามารถของตัวเอง
อับราฮัมเชื่ อในพระสัญญานั้น และโดยความเชื่ อท่านเลิกวิธีการพึ่งแต่ตวั เองในการแก้ปัญหา นี่คือแก่น
แท้ของคาสอนที่วา่ ความเชื่ อนามาซึ่ งความชอบธรรม รากฐานของบาปของอาดัมคือการใช้สติปัญญา
ของตัวเองโดยไม่พ่ งึ พระเจ้า ทั้งนี้เพราะมนุษย์มนั่ ใจว่าตัวเองสามารถรู ้ดีรู้ชวั่ และสามารถตัดสิ นใจด้วย
ตนเองได้ ท่าทีน้ ีขดั ต่อสภาพแท้จริ งของมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นเพียงผูท้ ี่พระเจ้าทรงสร้าง เป็ นการยกตัวเองให้เท่า
เทียมพระเจ้าและกบฎต่อพระองค์ อับราฮัมพบความจริ งว่าความพยายามของท่านนั้นไร้ผล ท่านเป็ น
เพียงผูห้ นึ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง และต้องดาเนินชีวิตให้สมฐานะนี้ ดังนั้นท่านจึงวางใจในพระเจ้า และ
ประกาศการวางใจนี้ให้ผอู ้ ื่นรู ้วา่ ท่านเชื่ อมัน่ ว่าพระเจ้าทรงพระปรี ชาสามารถที่จะก่อกาเนิดชี วติ ที่ท่าน
ปรารถนาเป็ นอย่างยิง่ พระเจ้าทรงถือว่า การถ่อมใจวางใจพระองค์ในทุกสิ่ งเป็ นการเริ่ มความสัมพันธ์
อันดีกบั พระองค์
ในปั จจุบนั เราทราบว่าความหมายของความชอบธรรมโดยความเชื่อมีมากกว่านี้ ความบาปทา
ให้เรากลายเป็ นปรปั กษ์กบั พระเจ้า การสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์บนกางเขนทาให้เราคืนดีกบั พระ
เจ้าได้ เพราะพระองค์ทรงปราศจากบาปทั้งสิ้ น นอกจากนี้เรายังทราบว่า พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ น
“พงศ์พนั ธุ์” ที่พระเจ้าทรงมีแผนการแต่เริ่ มแรกว่าทัว่ โลกจะได้รับพระพรผ่านทางพระองค์
ในสภาพความเป็ นมนุษย์เราต้องมีทศั นคติเช่นอับราฮัม “ข้าแต่พระเจ้า” ข้าพระองค์ไม่สามารถ
ได้รับชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ขา้ พระองค์ตอ้ งการ ข้าพระองค์จาเป็ นต้องพึ่งพระองค์อย่างสุ ดใจ
เพื่อจะได้รับชีวติ ถ้าพระองค์ทรงบอกข้าพระองค์วา่ พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของข้าพระองค์บน
ไม้กางเขน ข้าพระองค์จะยอมรับว่าคาตรัสของพระองค์เป็ นคาสัตย์จริ ง ถ้าพระองค์ทรงบอกว่าข้า
พระองค์ตอ้ งวางใจในพระองค์อย่างสุ ดใจ และต้องมอบชีวติ ของข้าพระองค์แด่พระองค์เพื่อจะได้คืนดี
กับพระองค์ ข้าพระองค์จะยินดีเลิกใช้ความพยายามของตัวเอง และยอมรับว่าข้าพระองค์เป็ นเพียงสิ่ งที่
พระองค์ทรงสร้าง ข้าแต่พระเจ้า ต่อแต่น้ ีขา้ พระองค์จะดาเนินชีวิตเพื่อพระองค์ มิใช่เพื่อว่าข้าพระองค์
จะได้รับการยอมรับจากพระองค์ แต่เพราะว่าพระองค์ยอมรับข้าพระองค์แล้ว และข้าพระองค์ตอ้ งการ
สาแดงความรักที่ขา้ พระองค์มีต่อพระองค์ นี่แหละคือความชอบธรรมโดยความเชื่อ
บทนี้เริ่ มต้นด้วยท่าทีตดั พ้อด้วยจิตใจที่คร่ าครวญหาความมัน่ ใจเมื่อสถานการณ์มืดมนและสิ่ งที่
หวังไว้ยงั ไม่เป็ นจริ ง บทนี้จบลงด้วยความมัน่ ใจที่มาจากสรรพสิ่ งที่พระเจ้าทรงสร้างและจากกางเขน
พระเจ้าทรงบอกเราว่าพระองค์ทรงเป็ นโล่เมื่อเรากาลังเผชิ ญกับปั ญหา และทรงเป็ นรางวัลของเราในทุก
โอกาสและพระองค์ยงั ทรงบอกเราว่า ในสรรพสิ่ งที่พระองค์ทรงสร้างและที่ไม้กางเขน เราสามารถ
ได้รับความมัน่ ใจว่าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่ งจากความว่างเปล่า และทรงสร้างชีวติ จากความตาย เรา
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สามารถวางใจว่า พระองค์ทรงปลอบประโลมเราและให้ประสบการณ์ความรักของพระองค์แก่เราใน
เวลาที่พระองค์กาหนดไว้
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9. ความเชื่อในบรรยากาศของความซึมเศร้ า
“คริ สเตียนไม่รู้จกั ความซึ มเศร้า” ยิง่ ไปกว่านั้นบางคนกล่าวว่าคริ สเตียนไม่รู้จกั ความเจ็บป่ วย
บุคคลที่กล่าวเช่นนี้เป็ นพวกที่ไม่ยอมรับโลกแห่งความเป็ นจริ ง คริ สเตียนเป็ นมนุษย์ปุถุชน มีความรู้สึก
และอารมณ์เหมือนคนทัว่ ๆ ไป พระคัมภีร์ไม่เคยสอนว่า คริ สเตียนจะไม่ได้รับความกระทบกระเทือน
ใจที่มนุษย์ทวั่ ไปได้รับ ในทางตรงข้าม ไม่จาเป็ นที่ทุกคนต้องตกอยูใ่ นความซึ มเศร้า ไม่จาเป็ นที่เราต้อง
มีประสบการณ์ดา้ นอารมณ์เหมือนกันทุกประการ อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรตาหนิผทู ้ ี่กาลังซึ มเศร้าเพราะ
เป็ นการกระทาที่โหดร้าย บุคคลที่กาลังซึ มเศร้าอาจไม่บกพร่ องฝ่ ายจิตวิญญาณ หรื อเหลวไหลในการ
เป็ นสาวกและการอธิษฐาน อับราฮัมมีประสบการณ์ที่ชีวิตเต็มด้วยความมืดมนที่สุด ท่านตกอยูใ่ นภาวะ
วิกฤตที่มองไม่เห็นอนาคตข้างหน้า เป็ นที่น่าสังเกตว่า ภาวะวิกฤตนี้เกิดขึ้นในเวลาไม่นานหลังจากที่
ชีวติ จิตวิญญาณของท่านเจริ ญก้าวหน้าเมื่อพระเจ้าประทานความมัน่ ใจให้แก่ท่าน แท้จริ งแล้ว ความ
ซึ มเศร้าของท่านเกิดขึ้นเมื่อท่านยอมจานนต่อพระเจ้าหลังจากได้รับความมัน่ ใจจากพระองค์ หากเรา
ตระหนักอยูเ่ สมอว่าสงครามฝ่ ายจิตวิญญาณกาลังดาเนินอยู่ เราคงไม่ประหลาดใจว่าทาไมท่านถึงเศร้าใจ
คริ สเตียนที่ดาเนิ นชีวติ อย่างผิวเผินเท่านั้นที่กล้าพูดว่าเขาไม่เคยเศร้าใจซาตานไม่จาเป็ นต้องรบกวน
บุคคลเหล่านั้น คริ สเตียนที่ยอมจานนต่อพระเจ้ามาก จะได้รับการต่อต้านจากซาตานมาก
ให้เราพิจารณาดูประสบการณ์ของอับราฮัมอย่างลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น อับราฮัมไม่สามารถมีบุตรด้วย
ตนเองได้ ท่านหวังพึ่งอย่างสุ ดใจในฤทธานุภาพและสติปัญญาของพระเจ้าเพื่อจะได้บุตร พระเจ้าพอ
พระทัยในความเชื่อของท่าน ทันทีหลังจากนี้พระดารัสของพระเจ้ามาถึงท่านดังบันทึกในปฐมกาล 15:7
ทันใดนั้นอับราฮัมเกิดความขัดแย้งในใจของท่าน เป็ นความขัดแย้งที่คริ สเตียนทุกคนรู ้จกั ดี คือความ
ขัดแย้งระหว่างสิ่ งที่เป็ นอยู่ “ในปัจจุบนั ” กับสิ่ งที่จะสาเร็ จ “ในอนาคต” พระเจ้าตรัสกับท่านว่า “เราคือ
พระเจ้าที่พาเจ้าออกจากเมืองเออร์ ของชาวเคลเดีย เพื่อจะยกดินแดนนี้ให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเจ้า” นี่คือ
สิ่ งที่จะสาเร็ จ “ในอนาคต” เป็ นพระสัญญาในสิ่ งที่จะเกิดขึ้น แต่อบั ราฮัมทูลว่า “ข้าแต่พระเจ้า ข้า
พระองค์จะรู ้ได้อย่างไรว่าจะได้ดินแดนนี้ เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ” อับราฮัมกล่าวถึงสิ่ งที่กาลังเป็ นอยู่ “ใน
ปัจจุบนั ” ซึ่งชาวคานาอันอาศัยอยูเ่ ต็มแผ่นดินและมีอานาจปกครองดินแดนนี้ อับราฮัมเข้าใจว่าพระเจ้า
ตั้งพระทัยจะทาให้สัญญาของพระองค์สาเร็ จ แต่สถานการณ์รอบด้านเตือนให้คิดว่าความสาเร็ จยังอยู่
ไกลแสนไหล คริ สเตียนทุกคนรู ้จกั ความขัดแย้งประเภทนี้ คริ สเตียนทราบดีวา่ อาณาจักรของพระเจ้าใน
ปัจจุบนั คือพระองค์ทรงปกครองประชากรของพระองค์ แต่ยงั ไม่ได้ปกครองทัว่ ทั้งโลก บางเวลา เรา
แทบจะไม่เชื่อว่าวันสุ ดท้ายจะมาถึง อานาจของผูไ้ ม่ชอบธรรมปกครองอยูท่ วั่ โลก ส่ วนอาณาจักรของ
พระเจ้าจากัดอยูใ่ นกลุ่มชนจานวนเล็กน้อยที่กระจัดกระจายอยูท่ ่ามกลางผูต้ ่อต้าน
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เราอาจส่ งเสี ยงคร่ าครวญจากส่ วนลึกของหัวใจเหมือนอับราฮัมว่า “ข้าพระองค์ จะรู ้ได้อย่างไร
ว่าจะได้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ” คาพูดประโยคนี้ ออกจากปากของท่านในเวลาไม่นานหลังจากท่านมีความเชื่อ
เพราะพระเจ้าทรงสอนบทเรี ยนด้วยดวงดาว ดูคล้ายเป็ นคาพูดที่ออกมาจากความสงสัย แต่ในทาง
ตรงกันข้าม
เราอาจมองได้วา่ ความเชื่ ออันแรงกล้าต้องการความมัน่ ใจอย่างมาก
บุคคลที่ลิ้มรส
ความสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้ นกับพระเจ้ามักต้องการติดสนิทกับพระองค์ในทุกด้านของชี วติ
ด้วยเหตุน้ ี
เสี ยงร้องของท่านอาจเกิดจากความสัมพันธ์อนั ลึกซึ้ งกับพระเจ้า มิได้เกิดจากความสงสัย อย่างไรก็ตาม
ผูท้ ี่มีความเชื่ออย่างแท้จริ งอาจทูลความสงสัยของเขาอย่างตรงไปตรงมาต่อพระเจ้า ทั้งนี้เพราะความเชื่อ
ที่ปราศจากความสงสัยอย่างสิ้ นเชิงอาจเป็ นความเชื่อที่ผิวเผินก็ได้
อับราฮัมทูลขอความมัน่ ใจจากพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันพระเจ้าทรงต้องการให้ท่าน
วางใจในพระองค์อีกครั้งหนึ่ ง และทรงต้องการให้ท่านถวายสัตวบูชาเพื่อเป็ นสัญญลักษณ์แห่งพันธ
สัญญาระหว่างพระองค์กบั ผูร้ ับใช้ของพระองค์ ยิง่ เราทูลขอต่อพระเจ้ามากเท่าไร เราต้องยิง่ ถวายตัวเอง
ให้พระองค์มากขึ้น พระเจ้าทรงต้องการสัตวบูชาที่ประกอบด้วยลูกวัวตัวเมียอายุสามปี แพะตัวเมียอายุ
สามปี และแกะตัวผูอ้ ายุสามปี นกเขาตัวหนึ่งและนกพิราบ อับราฮัมจึงนาสัตว์เหล่านี้มาถวายและผ่า
กลางตัววางข้างละซี กตรงกัน แต่นกนั้นหาได้ผา่ ไม่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายเดินผ่านระหว่างซีกของสัตว์
สองข้าง เป็ นพิธีกรรมที่แสดงว่า แต่ละฝ่ ายยอมเสี ยชีวติ หากว่าผิดสัญญาด้วยเหตุน้ ี รากศัพท์ของคาว่า
“ทาสัญญา” ในภาษาฮีบรู มาจากคาว่า “ตัด” ดังนั้นอับราฮัมจึงได้ทาสิ่ งที่ท่านต้องทา
เวลาผ่านไปแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น อับราฮัมสาละวนอยูก่ บั การไล่เหยีย่ วที่บินลงมาที่เนื้อสัตว์
ตลอดวัน แต่ก็ยงั ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อดวงอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ าและเหยีย่ วบินไปที่อื่น อับราฮัมหลับสนิท
คงเป็ นเพราะท่านเหนื่อยมาก เวลานั้นเมื่อหลับสนิท ท่านเกิดอารมณ์เศร้าหมองยิง่ นัก พระคัมภีร์ใช้คาว่า
“ความกลัวและความมืดอย่างยิง่ ” ก็มาทับถมท่าน ท่านได้ยนิ พระเจ้าตรัสเล่าอนาคตของชนชาติของท่าน
ในดินแดนที่มิใช่ที่ของเขา และพวกเขาต้องตกเป็ นทาสและถูกบีบบังคับ สภาพการเป็ นทาสเป็ นสิ่ งน่า
สะพรึ่ งกลัว และทาลายความสุ ขในขณะหลับของท่าน มันทาให้ท่านเหนื่อยอ่อนยิง่ ขึ้นไปอีก ยิง่ ไปกว่า
นั้นท่านไม่ได้รับความมัน่ ใจอะไรเลย
ท่านผูอ้ ่านเคยมีความรู ้สึกเหมือนความรู ้สึกของอับราฮัมในวันนั้นหรื อเปล่า? เมื่อเราแสวงหา
ความมัน่ ใจครั้งใหม่ และอยากจะมีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น เราได้เตรี ยมตัวของเราเองเป็ น
เครื่ องบูชาถวายบนแท่นหรื อไม่ การถวายตัวของเราอาจถูกรบกวนโดยความสงสัยและการขาดความ
เชื่อ ผูอ้ ื่นอาจวิจารณ์และเยาะเย้ยเรา จนกระทัง่ เราหมดแรงและนอนหลับไป ถึงกระนั้นก็ยงั ไม่มีอะไร
เกิดขึ้น ทุกอย่างเงียบเชียบ ดูราวกับว่าพระเจ้าทรงละทิ้งโลกนี้เสี ยแล้ว ไม่เห็นลูกไฟตกจากฟ้ า จะถวาย
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ตัวไปทาไมในเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้เห็นกับตา เราเชื่ อฟั งพระเจ้าแต่พระองค์ไม่เห็นทาอะไร เราได้ทา
ทุกอย่างแล้วแต่พระเจ้าไม่ทาอะไรเลย
การมีชีวติ อยูใ่ นศตวรรษที่ยสี่ ิ บ ทาให้เราคุน้ เคยกับของ “สาเร็ จรู ป” ซึ่ งเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ก่อ
ปั ญหาให้เรา กาแฟสาเร็ จรู ป อาหารสาเร็ จรู ป สันทนาการสาเร็ จรู ป ล้วนแต่ฝึกเราให้ชินกับความรวดเร็ ว
ทันใจ ยิง่ ไปกว่านั้นคริ สเตียนอีแวนเจลิคลั มักชอบหาสู ตรหรื อกลเม็ดที่ผอู ้ ื่นบอกว่าได้ผลดังนั้นร้านขาย
หนังสื อคริ สเตียนจึงเต็มไปด้วยหนังสื อที่มีคาตอบง่าย ๆ สาหรับปั ญหาที่ยงุ่ ยาก เราได้รับความมัน่ ใจว่า
หากเราเพียงแต่ทาวิธี ก. ข. และ ค. แล้ว เราจะได้ผลลัพธ์ ง. จ. และ ฉ. เราอยูใ่ นโลกที่ปราศจากความยา
เกรงและการยกย่องพระเจ้า ทาให้เราบางคนเสี ยนิสัยชอบใช้วธิ ี กดปุ่ ม ถ้าเราทาสิ่ งนี้แล้วละก็พระเจ้า
จะต้องทาสิ่ งนั้นให้แก่เรา แต่ไม่มีผใู ้ ดกาหนดวิถีให้พระเจ้าได้ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า แน่นอน
พระองค์ทรงกาหนดกฏเกณฑ์ที่ใช้ได้เสมอสาหรับเราดาเนินตาม แน่นอนพระองค์ทรงรักษาพระสัญญา
ของพระองค์ แต่เราไม่อาจกาหนดให้พระองค์ทาสิ่ งนั้นสิ่ งนี้ในเวลานั้นเวลานี้ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า
เราไม่มีสิทธิ์ สั่งพระองค์ พระองค์มีสิทธิ์ สั่งเรา ดังนั้นแม้วา่ เราได้ทาส่ วนของเราครบถ้วนแล้ว เราก็ยงั
ต้องรอเวลาของพระองค์
พระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัม
จะไม่สาเร็ จจนกว่าชาวอิสราเอลจะเพิม่ จานวนจน
กลายเป็ นชนชาติใหญ่ จนกว่าพระเจ้าจะนาชาวอิสราเอลมาถึงจุดที่พวกเขาพร้อมจะออกจากอียปิ ต์ตาม
การทรงเรี ยก และจนกว่าชาวอิสราเอลจะได้รับการบีบบังคับข่มเหงมากพอที่จะอพยพหนีดว้ ยความดีใจ
เป็ นที่สุด กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ แผนการของพระเจ้าสาหรับชีวิตของอับราฮัมมีส่วนเกี่ยวพันกับชีวติ
ของผูอ้ ื่นด้วย แผนการของพระเจ้ามิได้มีสาหรับพวกเราเท่านั้น แต่มีสาหรับบุคคลอื่น ๆ อีกมากมาย
บางครั้งสิ่ งที่เราปรารถนาให้พระองค์กระทาในชีวิตของเราหรื อเพื่อเรานั้น จาเป็ นที่พระองค์ตอ้ งนาชีวติ
ของผูอ้ ื่นให้พร้อมที่จะเข้าร่ วมในแผนการ จึงต้องอาศัยเวลา ดังนั้นเราจึงต้องรอคอย เหมือนอับราฮัมได้
เคยรอคอย
หลังจากรอคอยจนเหนื่ อยเพลีย อับราฮัมหลับไปและเกิดมีอารมณ์เศร้าหมองอย่างยิง่ อีกนาน
กว่าความหวังของท่านจะสาเร็ จ ทาให้จิตใจของท่านอ่อนระอา จิตใจที่อ่อนระอามักบังเกิดอารมณ์เศร้า
อับราฮัมร้องขอหมายสาคัญ ท่านกลับพบแต่ความวุน่ วายใจและความมืดมน ลูกหลานของท่านจะตก
เป็ นทาสและถูกบีบบังคับ อับราฮัมกาลังเรี ยนบทเรี ยนที่วา่ “เราทั้งหลายจาต้องทนความยากลาบากมาก
จึงจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า” (กิจการ 14:22)
ชีวติ และคาสอนของคริ สเตียนในประเทศทางตะวันตกมักไม่มีเรื่ องของการทนทุกข์ เราอยูใ่ น
สังคมที่มุ่งหวังความสบาย ความมัน่ คง การบันเทิงและการหาความสุ ขใส่ ตวั สังคมมักไม่ยอมรับเรื่ อง
ของการยอมทนทุกข์ แม้แต่ในแวดวงของคริ สเตียนเอง เราบางคนยังให้ความมัน่ ใจแก่คริ สเตียนใหม่วา่
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ชีวติ ของเขาจะปราศจากปัญหา เป็ นชีวติ ที่ราบรื่ นซึ่งมีแต่รอยยิม้ เราชอบบอกคริ สเตียนใหม่ให้ยมิ้ แย้ม
อยูเ่ สมอเพราะ “พระเจ้าทรงรักคุณ” แต่เราลืมบอกว่าพระเจ้าทรงตีสอนผูท้ ี่พระองค์รัก พวกเขาได้รับแต่
ความสนุกสนานที่ฉาบฉวย เมื่อความยากลาบากมาถึง พวกเขาจะผิดหวัง และคิดว่าพระเจ้าทรงทอดทิ้ง
คริ สเตียนในรัสเซี ย, ยุโรปตะวันออก, จีน, เวียดนาม, และกัมพูชา รู ้จกั การทนทุกข์ได้ดีกว่าเรา พวกเขา
ไม่มีความสะดวกสบายและความร่ ารวยเหมือนคริ สเตียนทางตะวันตก
พวกเขาจึงได้ลิ้มรส
ประสบการณ์ “การร่ วมทุกข์กบั พระคริ สต์” โดยไม่กลัวเกรงอะไร
พระเจ้าทรงรอคอยอยูน่ านหลายปี ก่อนที่อบั ราฮัมสามารถรับบทเรี ยนนี้ได้ เหล่าสาวกก็
เช่นเดียวกัน พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เรายังมีอีกหลายสิ่ งที่จะบอกแก่ท่านทั้งหลาย แต่เดี๋ยวนี้ท่านยัง
รับไว้ไม่ได้” (ยอห์น 16:12) ทุกสิ่ งทุกอย่างมีเวลาเหมาะของมัน จาเป็ นต้องฝึ กความอดทน จาเป็ นต้อง
เสริ มความเชื่อ พระเจ้าทรงมีเวลามากมายที่จะทาให้แผนการของพระองค์สาเร็ จ ทาไมพระองค์ตอ้ งรี บ
ร้อน? พระเจ้าทรงอนุ ญาตให้เกิดความเศร้าหมองแก่เราในขณะนี้ เพราะพระองค์ทรงทราบดีวา่ เราไม่
อาจรับได้ก่อนหน้านี้ พระองค์อาจทรงต้องการใช้มนั สอนเราเนื่องจากเป็ นวิธีเดียวที่จะสอนเราได้ อับ
ราฮัมไม่อาจซาบซึ้ งถึงความเป็ นทาสนอกจากท่านได้รับความมืดมนเศร้าหมองเช่นนี้ ชีวติ คริ สเตียนมัก
ไม่มีทางออกที่ง่ายและรวดเร็ วพระสัญญาที่เราได้รับจากพระเจ้านั้นยิง่ ใหญ่ แต่มิใช่จะสาเร็ จในฉับพลัน
ชีวติ ไม่ใช้เรื่ องเล่น ๆ
อับราฮัมไม่ตอ้ งการทนทุกข์ แต่ท่านจาเป็ นต้องได้รับ เมื่ออับราอัมเผชิญกับการทนทุกข์ ท่าน
จะพบความลี้ลบั ของสัจธรรม ต้องผ่านการเป็ นทาสก่อนได้รับอาณาจักร ดังนั้นเปโตรจึงเตือนคริ สเตียน
ในสมัยนั้นที่กาลังทนทุกข์ ไม่ให้หมดกาลังใจเพราะความเสี ยใจ ไม่ให้แปลกใจที่ตอ้ งทนทุกข์ ไม่ให้
หมดความอดทนในการรอคอยอาณาจักรของพระเจ้า (2 เปโตร 3:8-9) อาณาจักรของพระเจ้าจะมาก็
ต่อเมื่อลูกแกะตัวสุ ดท้ายได้กลับใจใหม่
ในขณะที่อบั ราฮัมหวาดผวาเนื่องจากฝันร้าย พระเจ้าได้ทรงสาแดงให้อบั ราฮัมทราบว่า “เจ้าจะ
ไปตามปู่ ย่าตายายของเจ้าโดยผาสุ ข เจ้าจะตายเวลาชรามากแล้ว เขาจะฝังศพเจ้าไว้” แท้จริ งแล้วท่าน
เสี ยชีวติ โดยไม่ได้รับกรรมสิ ทธิ์ ในดินแดนที่ท่านหวัง
มีเหตุหลายอย่างที่ทาให้ท่านไม่อาจได้รับ
กรรมสิ ทธิ์ ขณะมีชีวติ อยู่ ท่านจาเป็ นต้องมีความเชื่ อและอดทนรอคอยอีกนานแสนนาน ไม่ใช่สิ่งที่ง่าย
เลย สาหรับอับราฮัมซึ่ งเป็ นผูบ้ ุกเบิกเรื่ องความเชื่ อ ท่านออกจากบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อมารับดินแดน
แห่งใหม่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ แต่มาบัดนี้ท่านพบความจริ งว่าความหวังของท่านจะสาเร็ จในอนาคตหลังท่าน
เสี ยชีวติ ไปแล้วอีกนาน บางครั้งพระเจ้าต้องนาเราเข้าสู่ ช่วงเวลาแห่งความมืดมน เพื่อเราจะได้มองไปสู่
อนาคตถึงวันสุ ดท้ายของยุค เรามีขอ้ ได้เปรี ยบเหนื อกว่าอับราฮัมมากมาย เราทราบว่าการฟื้ นคืนพระ
ชนม์ของพระเยซูทาให้เรามัน่ ใจว่าเราไม่เหนื่อยเปล่า ถึงแม้วา่ พระเยซูจะยังไม่เสด็จมาในชัว่ อายุของเรา
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เราก็มีขอ้ สนับสนุ นความเชื่ อของเรามากกว่าที่อบั ราฮัมมี อย่างไรก็ตามคริ สเตียนทุกคนจาต้องอดทนต่อ
ความทุกข์ยากในปั จจุบนั และมองดูที่ศกั ดิ์ศรี นิรันดร์ แต่บางครั้งพระเจ้าทรงใช้ความทุกข์ยากและความ
เศร้าหมองเพื่อเปิ ดตาเราให้เห็นความหวังที่แท้จริ ง
ในที่สุดไฟจากพระเจ้าก็ตกลงมาบนเครื่ องสัตวบูชาที่อบั ราฮัมได้บรรจงวางไว้อย่างมีระเบียบ
เป็ นสิ่ งที่ให้กาลังใจแก่อบั ราฮัมและแก่เราด้วย “ครั้นดวงอาทิตย์ตกและค่ามืด” กล่าวคือเมื่อสถานการณ์
ดูมืดมนอย่างที่สุด “ก็มีเตาที่ควันพลุ่งอยูแ่ ละคบเพลิงเลื่อนลอยมาระหว่างกลางซากสัตว์เหล่านั้น” (ปฐม
กาล 15:17) พระเจ้าทรงปฏิญาณฝ่ ายพระองค์และความมัน่ ใจอีกครั้งแก่อบั ราฮัมตามที่ท่านทูลขอบ่ง
บอกว่าพระเจ้าทรงยอมรับสัตวบูชาและทรงรับประกันพระสัญญา ไฟของพระเจ้าตามข้อ 17 ช่วยทาให้
พระดารัสตามข้อ 9 นั้นสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น แต่สาหรับเราชาวคริ สเตียน เราทราบดีวา่ ที่กางเขน “พระโลหิต
ของพระเยซู ” เป็ นตรารับประกันพันธสัญญาใหม่ และทุกครั้งที่เราเข้าร่ วมพิธีมหาสนิทเราได้รับการ
หนุนใจว่าพระสัญญาของพระเจ้าไม่มีวนั ยกเลิก พระเยซูทรงพบกับความเศร้าหมองที่เก็ธเซมาเนและ
อับราฮัมต้องรออีกเป็ นเวลานานกว่าความหวังของท่านจะสาเร็ จ ล้วนเป็ นตัวอย่างหนุ นใจเราเมื่อเผชิ ญ
กับความเศร้าใจ
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10. ความเชื่อและวิธีแก้ ปัญหาโดยสามีภรรยา
“สวรรค์ช่วยผูท้ ี่ช่วยตนเอง” นิทานอีสปเรื่ องหนึ่งได้สรุ ปไว้เช่นนี้ และมีคนเป็ นจานวนมากยึด
หลักการนี้ เรารู ้สึกว่าเราต้องไม่อยูน่ ิ่งเฉยเมื่อมีปัญหาหลายอย่างที่ตอ้ งแก้ไข ความรู ้สึกเช่นนี้เป็ นสิ่ งที่
ถูกต้องในบางเรื่ อง เราควรทาอะไรสักอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาความอดอยากและโรคภัยไข้เจ็บของเพื่อน
ร่ วมโลก หากเราเพียงแต่อธิ ษฐานเท่านั้น เราก็ขาดความรับผิดชอบ ในทางตรงกันข้าม ในบาง
สถานการณ์การกระทาของเราไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อนั ใด และพระเจ้าทรงต้องการให้เรารอคอยเวลา
ของพระองค์ หนุ่มสาวจานวนมากต้องการแต่งงาน และเมื่ออายุมากขึ้นก็ยงิ่ กระวนกระวายมากขึ้น จึง
ถูกล่อลวงให้รีบร้อนตัดสิ นใจ และบางทีถึงกับตัดสิ นใจอย่างสิ้ นคิดแทนที่จะรอคอยผูท้ ี่พระเจ้าจะทรง
นามาให้ ในบางช่วงของชีวิตเรารู ้สึกว่าพระเจ้ามีน้ าพระทัยให้เราทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง แต่สถานการณ์รอบ
ด้านทาให้เราไม่สามารถทาสิ่ งนั้นได้ในเวลานี้ เราไม่อาจอยูน่ ิ่งได้และพยายามหาทางออกของปั ญหา ใน
บางขณะเราอาจร้อนใจอย่างยิง่ เรื่ องสุ ขภาพของเราหรื อของสมาชิกในครอบครัว ร้อนใจเรื่ องการเงิน
หรื อความมัน่ คงของชีวติ ตอนนี้แหละเรามักไม่อาจอยูเ่ ฉยและรอคอยได้ เราจะดิ้นรนเพื่อทาอะไรสัก
อย่าง บทเรี ยนเรื่ องชีวติ แห่งความเชื่อบทหนึ่ง คือ การเรี ยนรู ้ที่จะรอคอยด้วยความอดทนจนถึงเวลาที่
พระเจ้าจะทรงทาสิ่ งที่พระองค์ทรงสัญญา
และเรี ยนรู ้ที่จะไม่ดิ้นรนทาอะไรเพื่อให้ตวั เองสบายใจ
แท้จริ งแล้วหากเราทาอะไรลงไป เรามักทาให้สถานการณ์ยงุ่ ยากขึ้นโดยไม่จาเป็ น และเรายิง่ ยุง่ ยากใจ
มากขึ้นไปอีก อับราฮัมเรี ยนบทเรี ยนนี้ ดว้ ยความยากลาบากยิง่ นัก
เรื่ องยุง่ จะเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถที่จะทาอะไรบางอย่างเพื่อให้สมความปรารถนาของเราโดยไม่
วางใจให้พระเจ้าทรงทาให้แผนการของพระองค์สาเร็ จ ดังนั้นเราจึงจัดแจงสิ่ งต่าง ๆ เพื่อเราจะได้สิ่งที่
เราต้องการ เราได้เห็นแล้วว่าอับราฮัมได้พอ้ ต่อพระเจ้าว่า “พระองค์มิได้ประทานบุตรให้แก่ขา้ พระองค์”
(ปฐมกาล 15:3) ในบทที่ 16 ซาราห์ได้แนะนาท่านให้ใช้วธิ ี แก้ปัญหาแบบมนุษย์ เพื่อจะได้ไม่ตอ้ งรอ
พระเจ้าประทานบุตรให้นางซาราห์ นางพูดกับท่านว่า “ดูเถิด พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้ฉนั มีบุตร ขอจง
เข้าไปหาคนใช้ของฉันเถิด บางทีฉนั จะได้บุตรโดยนางนั้น” (ปฐมกาล 16:2) วิธีการนี้เป็ นสิ่ งที่ปฏิบตั ิกนั
ทัว่ ไปในสมัยนั้นสาหรับครอบครัวที่ไม่มีบุตร อับราอัมจึงยินยอมทาตามอย่างสบายใจ เป็ นที่น่าเสี ยดาย
ที่อบั ราฮัมใช้วธิ ี การนี้ในเวลาไม่นาน
หลังจากพระเจ้าทรงกล่าวย้าพระสัญญาที่จะประทานบุตร
นอกจากนี้พระองค์ยงั ทรงให้ความมัน่ ใจแก่ท่านโดยใช้หมายสาคัญ
ปฐมกาลบทที่ 15 จบลงด้วยหมายสาคัญที่อบั ราฮัมได้รับ ไฟของพระเจ้าลงมาบนสัตวบูชาของ
ท่าน ประกอบกับพระดารัสของพระเจ้าที่กล่าวถึงชนชาติต่าง ๆ ที่จะถูกขับไล่โดยเชื้อสายของท่าน แต่
แล้วในบทที่ 16 เราพบว่าบุรุษแห่งความเชื่อกลับมาถึงบ้าน ภรรยาของท่านก็ยนื่ มือเข้ามาเกี่ยวข้องใน
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เรื่ องที่ท่านเพิ่งได้รับชัยชนะมาหยก ๆ นางให้ขอ้ เสนอแนะ แล้วท่านก็พลาดท่าล้มอย่างหมดเชิง บางที
เราอาจเคยมีความรู ้สึกดีใจและเป็ นสุ ขอย่างยิง่ จากประสบการณ์ในการประชุมร่ วมกับคริ สเตียนอื่นหรื อ
จากการไปค่ายมา แต่เมื่อเรากลับมาดาเนินชีวิตประจาวันและเผชิญกับปั ญหาเก่า ๆ เช้าวันจันทร์ ทาให้
เราเปลี่ยนเป็ นคนละคน อับราฮัมคงมีความรู ้สึกในทานองนี้ ความเชื่ อของท่านพุ่งขึ้นสู งสุ ดเพราะ
ประสบการณ์กบั พระเจ้าขณะถวายสัตวบูชา แต่กลับตกต่าลงเพราะความสิ้ นหวังของภรรยาบุรุษผูม้ ี
ความเชื่อแรงกล้าขณะอยูน่ อกบ้านนั้นไม่อาจทาให้คู่ชีวติ คล้อยตามได้ ชายผูท้ ี่ต้ งั ใจจะรอฤทธิ์ เดชของ
พระเจ้าไม่อาจชักชวนให้ภรรยาอดทนรอคอยได้ เราไม่อาจประณามอับราฮัมได้ เพราะเราเองก็ทา
เหมือนกับท่าน ความเจริ ญฝ่ ายจิตวิญญาณอาจตกต่าลงเพราะการเหนี่ยวรั้งโดยผูใ้ กล้ชิด อัครสาวกได้
เห็นการจาแลงพระกายบนภูเขา แต่เมื่อลงมาจากภูเขา พวกเขากลับพบว่าตัวเองไม่มีอานาจพอจะขับผี
ออกจากเด็ก
มารไม่รอช้า มันกระซิ บถามเรา มุ่งหวังให้เราสงสัยประสบการณ์ครั้งแรกที่เรามีกบั พระเจ้า
หากว่าเราล้มลงอย่างไม่เป็ นท่าหลังจากประสบการณ์ครั้งนั้น มารจะถามเราว่าประสบการณ์ครั้งนั้นเป็ น
ของจริ งหรื อไม่ ให้เราตอบมันไปเลยว่า เราเป็ นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งและเรายังเป็ นคนบาป ชัยชนะ
ฝ่ ายจิตวิญญาณวันนี้ไม่ได้รับประกันว่าเราจะไม่พา่ ยแพ้ในวันพรุ่ งนี้ เราต้องการพระคุณของพระเจ้าทุก
ๆ วันตั้งแต่เริ่ มจนจบชีวติ คริ สเตียน ความยุง่ ยากเกิดขึ้นเมื่อเราคิดว่าเราต้องการพระคุณเฉพาะช่วงเวลา
กลับใจใหม่ ๆ หลังจากจิตวิญญาณของเราเจริ ญขึ้น เรามักลืมพระคุณของพระเจ้าและต้องการยืนบนขา
ของตัวเอง เราทาไม่ได้หรอก
ความผิดพลาดอีกประการที่เรามักเผลอทาได้ง่าย ๆ และอับราฮัมคงได้ทาด้วย คือการคิดว่าเมื่อ
เราอยูบ่ า้ นเราไม่จาเป็ นต้องป้ องกันการโจมตีฝ่ายจิตวิญญาณ เราลืมไปว่ามารไม่เคยมีวนั หยุดและมันไม่
เคยพักผ่อน เราต้องทาสงครามกับมันแม้แต่ที่บา้ นของเราเอง เมื่ออยูท่ ี่บา้ นบางคนอาจจะไม่ค่อยสุ ภาพ
ไม่ใคร่ ใยดีกบั ความต้องการของผูอ้ ื่นเห็นแก่ตวั มากขึ้นและแสดงความไม่พอใจในเรื่ องเล็กน้อยกับ
สมาชิกในครอบครัว ในทานองเดียวกันเราอาจป้ องกันตัวเองฝ่ ายจิตวิญญาณน้อยลง และทิ้งยุทธภัณฑ์
ของคริ สเตียนไว้ที่ประตูบา้ น
เมื่ออับราฮัมถึงบ้าน ท่านอาจจะคิดว่าท่านมีทางออกที่ดีสาหรับปั ญหาการไม่มีบุตรแล้ว ฝ่ ายซา
ราห์ได้ร้ื อฟื้ นปั ญหานี้ข้ ึนมาถกกันใหม่ ข้าพเจ้าไม่อาจทราบได้วา่ อะไรเกิดขึ้นบ้างในตอนนั้น แต่อบั
ราฮัมคงไม่ได้เล่าประสบการณ์ของท่านกับพระเจ้าให้ภรรยาทราบ ท่านอาจจะลาบากใจที่จะเล่าความ
จริ งทั้งหมด หรื ออับราฮัมอาจกลัวที่จะต้องยอมรับภรรยาว่าท่านได้สงสัยพระเจ้าในตอนแรก อาจจะ
เป็ นเพราะเหตุอื่นก็ได้ บางทีอบั ราฮัมอาจปลาบปลื้มด้วย ประสบการณ์กบั พระเจ้าและร้อนรนในการ
แบ่งปั นประสบการณ์ให้ภรรยาทราบ และนางอาจตอบโต้ท่านว่า “คุณและนิมิตของคุณ ไม่เห็นเข้าท่า
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เลย คุณน่าจะรู ้วา่ ฉันทางานยุง่ ทั้งวันที่นี่ ฉันไม่มีเวลาพอจะฝันกลางวัน คุณพาเราออกจากบ้านที่แสน
สบายในเมืองเออร์ ให้ลูกแก่ฉนั สักคนแล้วฉันจะฟังความฝันของคุณ เอ้าเริ่ มทาอะไรสักอย่างได้แล้ว
ตอนนี้เราก็ชกั ช้ามากแล้ว”
การบอกความรู้สึกลึกซึ้ งภายในใจของเราให้ผอู ้ ื่นทราบเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน
การเปิ ดเผย
ความรู ้สึกของเราเท่ากับเป็ นการเปิ ดเผยตัวเอง เรามักเกรงว่าผูอ้ ื่นจะมองเราอย่างไรเมื่อเขารู ้ความจริ ง
เราเกรงว่าผูอ้ ื่นจะไม่ยอมรับเราเหยียดหยามและทอดทิ้งเรา และเมื่อเรารวบรวมความกล้าหาญพอที่จะ
พูดแล้ว ปฏิกิริยาที่ผอู ้ ื่นมีต่อเราจะทาให้เรากล้าจะเปิ ดเผยความรู ้สึกเช่นนี้ อีกหรื อจะไม่ยอมเปิ ดเผยอีก
เลย ไม่มีใครอยากให้ผอู ้ ื่นรังเกียจ และเมื่อเราได้รับความรังเกียจจิตใจของเราจะสับสนและรู ้สึกว่า
ตัวเองไม่มีคา่ และท้อแท้ที่จะดารงหรื อปรับปรุ งชีวิตให้ดีข้ ึน วัยรุ่ นมักมีปัญหามากกว่าคนทัว่ ไปในการ
เปิ ดเผยความรู้สึกของตัวเองให้ผปู้ กครองทราบ เมื่อเขารี บร้อนกลับบ้าน และพูดโพล่งเล่าข่าวที่มี
ความสาคัญยิง่ สาหรับเขา แต่บิดามารดากลับไม่สนใจในสิ่ งที่เขาพูด ได้แต่สั่งให้ลูกเก็บเสื้ อขึ้นมาจาก
พื้น เป็ นผลให้ลูกเสี ยความรู ้สึก และเกิดกาแพงขวางระหว่างลูกกับพ่อแม่ซ่ ึ งต้องใช้เวลานานกว่าจะ
ทาลายกาแพงนี้ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาอาจเสี ยไปในทานองนี้ เกิดเป็ นกาแพงขวางการ
ถ่ายทอดความรู ้สึก อันมีตน้ เหตุมาจากการไม่ใยดีต่อความรู ้สึกของอีกฝ่ าย
ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นกับอับราฮัม ท่านต้องเผชิญปั ญหาเรื่ องการไม่มีบุตรอีกครั้งหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่
ท่านเคยรู ้สึกว่าท่านได้รับคาตอบที่ชดั แจ้งแล้ว ปั ญหาบางอย่างอาจแก้ไขได้โดยการตัดสิ นใจหรื อการ
กระทาเพียงครั้งเดียว แต่ปัญหาบางอย่างวนเวียนมาหาเราครั้งแล้วครั้งเล่าในรู ปแบบต่าง ๆ ปั ญหาพวกนี้
แหละที่ก่อความยุง่ ยากอย่างมากแก่เรา คราวนี้ซาราห์เป็ นผูเ้ ริ่ มยกปั ญหาขึ้นมา “พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้
ฉันมีบุตร” (ปฐมกาล 16:2) นางพูดในทานองบ่นต่อว่าแทนที่จะมองปั ญหาด้วยความเชื่อ “พระเจ้าทรง
สัญญาจะให้บุตรแก่ฉนั ” นางกลับมองปั ญหาด้วยความไม่พอใจพระเจ้า “พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้ฉนั ...”
แท้จริ งแล้วพระเจ้ายังไม่ประทานบุตรในเวลานี้ เพื่อเห็นแก่พระสง่าราศีของพระองค์กล่าวคือพระองค์มี
พระประสงค์จะสอนด้วยความรักให้เขาเพิ่มพูนความเชื่ อ แต่ซาราห์กลับคิดว่าพระเจ้าตั้งพระทัยแกล้ง
นาง กลายเป็ นว่าพระราชกิจและพระลักษณะของพระเจ้าใช้ไม่ได้ พระเจ้าหาได้ทรงสัญญากับฉันไม่ แต่
พระองค์ทรงกีดกันฉัน เมื่อเราเริ่ มสงสัยพระเจ้าหรื อมองพระองค์ในทางไม่ดี รากอันขมขื่นย่อมงอกขึ้น
ได้โดยง่ายและนามาซึ่ งความยุง่ ยาก
เมื่อแน่ใจว่าพระเจ้าไม่ทรงโปรดให้บุตรตามที่นางต้องการ ซาราห์จึงจัดแจงวางแผนเพื่อให้ได้
บุตรด้วยวิธีการของตัวเอง นางไม่สามารถบังคับพระเจ้าได้ แต่นางสั่งฮาการ์ ได้ ซาราห์วางแผนเพื่อให้
ได้บุตรโดยนางฮาการ์ เท่ากับเป็ นการบีบบังคับพระเจ้าทางอ้อม เราจาเป็ นต้องพิจารณาแผนของนางใน
แง่มุมต่าง ๆ เพราะเราอาจพลาดทาเหมือนนางก็ได้
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ประการแรก ในทัศนะของนางพระเจ้ าทรงมีพระลักษณะเหมือนพระของชาวพืน้ เมือง เป็ น
ทัศนคติที่แสดงให้เห็นธาตุแท้ของความบาป ชาวพื้นเมืองคิดว่าหากเราทาให้พระเจ้าพอใจ พระเจ้าผู้
ทรงอานาจจะให้สิ่งที่เราต้องการ เป็ นทัศนคติของผูท้ ี่คานึงแต่ตวั เองและเห็นแก่ตวั พระเจ้าไม่ทรงเป็ น
พระเจ้าอีกต่อไป พระองค์ไม่ทรงอาจสั่งเรา, นาเรา และจัดหาสิ่ งต่าง ๆ ให้เราด้วยความรักในเวลาและ
สถานที่ที่พระองค์ทรงเห็นว่าดีที่สุดสาหรับพระองค์และสาหรับตัวเราเองด้วย เราคาดหวังให้พระองค์
ทาตามความปราถนาของเรา เราไม่ยอมทาตามพระประสงค์ของพระองค์ นี่คือสิ่ งที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ตก
อยูภ่ ายใต้ความบาปและกาลังเกิดขึ้นในปั จจุบนั เราคิดว่าเรารู ้จกั แยกความดีและความชัว่ ในปั ญหาของ
เรา เราต้องการให้พระเจ้าเพียงแต่ทาในสิ่ งที่เราต้องการ
ประการที่สอง เมื่อมีปัญหาที่ทาให้ใจของนางวุน่ วาย ซาราห์ พยายามจะทาอะไรสั กอย่าง นาง
ทนอยูน่ ิ่งไม่ได้การอยูเ่ ฉยทาให้นางทุกข์ใจ นางต้องทาอะไรสักอย่าง เราประพฤติเหมือนนางทุก
ประการ เรามีธรรมชาติที่ไม่ยอมรอนิ่ง เราไม่ค่อยสนใจคาเตือนสอนจากสดุดีบทที่ 37 “อย่าให้ใจของ
ท่านเดือดร้อน” เพราะ “มีแต่จะชัว่ ไป” (ข้อ 1,7, และ 8) และ “จงมอบทางของท่านไว้กบั พระเจ้าวางใจ
ในพระองค์ และพระองค์จะทรงกระทาให้สาเร็ จ” (ข้อ 5 และโปรดดูขอ้ 3,4,7 และ 11 ด้วย) เรามักจะ
ขมวดคิ้วและร้องคร่ าครวญว่า “ผมอยากดิ้นรนทาอะไรสักอย่าง” แต่ในบางเวลาเราไม่อาจทาอะไรเพื่อ
ทาให้สถานการณ์ดีข้ ึน พระเจ้าทรงนาเรามาถึงจุดนั้นเพื่อพระองค์จะทรงสอนเราให้วางใจในพระเจ้า
และพบว่าเราสามารถวางใจในพระองค์ได้ หากเราขืนดื้อดึงใช้วธิ ีการของเราเองจะทาให้ปัญหายุง่ ยาก
ขึ้นอีก และเราจะพลาดโอกาสเห็นฤทธิ์ เดชของพระเจ้า
ประการที่สาม ซาราห์ อาจกระทาเช่ นนี้เพือ่ เป็ นการเอาใจสามีทรี่ ักของนาง บางทีนางอาจรู้สึก
ผิดว่านางมีขอ้ บกพร่ องซึ่ งทาให้อบั ราฮัมไม่มีบุตร บางทีนางอาจคิดว่านางเป็ นภรรยาที่ใช้การไม่ได้ นาง
อาจสรุ ปเอาเองว่า ถ้าหากพระเจ้าไม่ประทานบุตรผ่านทางนาง พระเจ้าอาจประทานผ่านทางฮาการ์ การ
ดูถูกตนเองมักทาให้ผอู ้ ยูใ่ กล้ชิดเกิดความเดือดร้อน และบางครั้งเป็ นเหตุให้ตนเองทาผิดจนกลายเป็ น
วงจรของความรู ้สึกผิดและความล้มเหลวกลับไปกลับมา ทาให้ชีวติ ตกต่าลงเรื่ อย ๆ มารชอบล่อลวงให้
ผูห้ ญิงทาผิดในทานองนี้
ฝ่ ายผูช้ ายมักไม่ค่อยรู ้สึกผิดหรื อรู ้สึกล้มเหลวเมื่อเกิดปั ญหาขึ้นภายใน
ครอบครัว อย่างไรก็ตามเราทุกคนมีโอกาสพลาดที่จะยึดถือหลักการของพระเจ้าในการแก้ปัญหา เราใช้
วิธีการของเราในการไขว่คว้าสิ่ งที่เราต้องการ และบางทีสิ่งนั้นพระเจ้าจะประทานให้เราเป็ นแน่ เราไม่
อดทนพอที่จะรอคอย เราจึงพยายามฉวยมันด้วยความสามารถของตัวเอง
แล้วอับราฮัมก็ยอมตาม ท่านไม่อาจปฏิเสธความต้องการของซาราห์ได้ ทั้ง ๆ ที่การกระทา
เช่นนี้เป็ นการขัดต่อประสบการณ์ในอดีตที่ท่านได้รับจากพระเจ้า
ประสบการณ์ก็เหมือนกับ
ประวัติศาสตร์ เราได้เรี ยนรู้มนั แต่เราก็ปฏิบตั ิเหมือนกับเราไม่เคยเรี ยนรู ้มนั ภรรยาสองคนในบ้าน
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เดียวกันก่อให้เกิดแต่ปัญหา ชาวจีนโบราณรู ้จกั ความจริ งนี้ดี และใช้สัญลักษณ์ผหู ้ ญิงคนเดียวอยูใ่ ต้
หลังคาเดียวเพื่อแสดงความสงบสุ ข เมื่อไรที่ทารกบังเกิดเมื่อนั้นซาราห์จะต้องเป็ นทุกข์ยงิ่ ขึ้น ฮาการ์ จะ
กลายเป็ นคู่แข่งในชายคาของนางทันที ฮาการ์ จะให้แก่อบั ราฮัมในสิ่ งที่ซาราห์ให้ไม่ได้ ต่อจากนี้ไปฮา
การ์ จะเป็ นหอกข้างแคร่ สาหรับนางอยูต่ ลอดเวลา ซาราห์ยอมทุกอย่างเพื่อหวังจะได้บุตรที่นางปรารถนา
เป็ นอย่างยิง่ ความอยากได้บุตรอย่างมากทาให้นางตาบอดและมองไม่เห็นความยุง่ ยากที่กาลงจะเกิดขึ้น
แต่อบั ราฮัมรู ้ดี ท่านควรกล่าวคาว่า “ไม่” เพือ่ ประโยชน์ของซาราห์ ฮาการ์ และเพื่อความสงบสุ ขในบ้าน
คาว่า “ไม่” เป็ นคาที่ส้ นั เพียงพยางค์เดียว แต่เป็ นคาที่ยากที่เราจะพูดกับคนที่เรารัก การไม่กล้ากล่าวคาว่า
“ไม่” กับลูก ๆ เป็ นการทาให้เด็กเสี ยนิสัยและทาให้เด็กขาดความอบอุ่น การไม่กล้ากล่าวคาว่า “ไม่” ทา
ให้คนเป็ นจานวนมากรู ้สึกว่าตัวเองผิดเกินกว่าเหตุ
ทาให้ผรู ้ ับใช้พระเจ้ามีงานยุง่ มากจนไม่มีเวลา
อธิ ษฐาน การไม่กล้ากล่าวคา “ไม่” ทาให้มีการจัดการประชุมของคริ สเตียน การสัมมนา และกิจกรรมที่
เร้าใจแต่ไม่เกิดผล เสี ยทรัพย์ของคริ สตจักรโดยไร้ประโยชน์ อับราฮัมและซาราห์ได้รอคอยเวลาของ
พระเจ้ามานานสิ บปี เต็มพวกเขาอาจคิดว่าได้รอมานานพอแล้ว และบัดนี้ถึงเวลาต้องทาอะไรสักอย่าง
เราได้รอคอยอาณาจักรของพระเจ้ามานานถึงสองพันปี แล้ว บางคนอาจคิดว่าเราได้รอมานานพอแล้ว ถึง
เวลาแล้วที่เราต้องทาอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของเรา เราลืมคาว่า “ไม่”
อับราฮัมทาตามแผนของท่านไม่สาเร็ จ แต่ความสาเร็ จของท่านคือความล้มเหลว ทันทีที่บุตร
คนนี้คลอดออกมา ความขมขื่นบังเกิดขึ้นในครอบครัวของท่าน สิ่ งที่ท่านทาสาเร็ จกลายเป็ นสิ่ งที่ขดั แย้ง
กับพระสัญญาของพระเจ้า เด็กคนนี้ไม่ใช่ทายาทตามพระสัญญา เด็กคนนี้ไม่ได้อยูใ่ นแผนการของพระ
เจ้าสาหรับอับราฮัม แท้จริ งแล้วสิ่ งที่มนุษย์คิดว่าตัวเองทาสาเร็ จนั้นคือความล้มเหลว อิสยาห์ได้สอน
บทเรี ยนแบบนี้ เขากล่าวถึงบุคคลที่ “เกรงกลัวพระเจ้าและเชื่อฟังเสี ยงของผูร้ ับใช้ของพระองค์” แต่ยงั
ไม่ทราบว่าตัวเองควรดาเนิ นไปทางไหน อิสยาห์ได้แนะนาให้ผนู ้ ้ นั วางใจในพระนามของพระเจ้า และ
พึ่งอาศัยพระเจ้าของเขา แต่สาหรับบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวเองควรเดินไปทางไหน
แต่พวกหลังนี้เป็ นผูก้ ่อไฟ เอาดุน้ ไฟคาดตัวไว้ และเดินด้วยแสงไฟของตัวเอง อิสยาห์กล่าวทานายคา
ตัดสิ นที่จะนาความสลดใจมาสู่ บุคคลพวกนี้วา่ “เจ้าจะได้อย่างนี้จากมือของเรา คือ เจ้าจะต้องนอนลงใน
ที่ทรมาน” (อิสยาห์ 50:10-11)
ความทุกข์ทรมานมาอย่างรวดเร็ วเหมือนสายฟ้ า เมื่อนางฮาการ์ อุม้ ครรภ์ ซาราห์ววิ าทกับทุกคน
นางกล่าวโทษว่าอับราอัมเป็ นต้นเหตุให้ฮาการ์ ดูถูกนาง นางต่อว่าฮาการ์ ที่ดูถูกนาง และนางทูลขอพระ
เจ้าให้ทรงทาอะไรสักอย่างสาหรับเหตุการณ์น้ ี นางต้องการพระเจ้าเฉพาะในยามต้องการแก้แค้นเท่านั้น
บุตรคนนี้เกิดขึ้นมาเพราะนางฮาการ์ ทาตามคาสั่งของนายและอับราฮัมทาตามคาแนะนาของซาราห์แต่
ซาราห์กล่าวโทษผูอ้ ื่นทุกคน ปุถุชนสามัญทุกคนย่อมสามารถเล็งเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นในครอบครัว
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ของนาง ลูกของหญิงอื่นจะทาให้ซาราห์มีความสุ ขได้อย่างไรกัน เมื่อสาวใช้ให้กาเนิดบุตรที่จะเป็ น
ทายาทของบ้าน หล่อนย่อมเล่นลูกไม้กบั นายหญิงที่เป็ นหมัน ใคร ๆ ก็ทานายได้วา่ จะเกิดเหตุการณ์
เช่นนี้ เมื่อเรามีความต้องการอยากได้อะไรสักอย่างเป็ นอย่างมาก เรามักจะตาบอดมองไม่เห็นสิ่ งที่จะ
เกิดในอนาคต หญิงสาวที่กาลังตกอยูใ่ นห้วงแห่งความรักและปรารถนาจะแต่งงานอย่างแน่วแน่ ย่อม
มองไม่เห็นว่าชายผูท้ ี่หล่อนคิดว่าเป็ นรถไฟขบวนสุ ดท้ายจะทาให้ชีวติ ของหล่อนมีแต่ความทุกข์ระทม
ผูอ้ ยูใ่ กล้ชิดกับหล่อนทุกคนสามารถรู ้ได้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่ตวั หล่อนเองกลับมองไม่เห็น
อะไรจนกระทัง่ ทุกอย่างสายเกินไป บางคนใจร้อนต้องการได้เงินเร็ ว ๆ จึงตัดสิ นใจเลือกงานที่ได้
ค่าตอบแทนงามในตอนนี้ แต่ไม่มีทางก้าวหน้าในอนาคตเลย และเมื่อทุกอย่างเป็ นไปตามคาทานายของ
ผูอ้ ื่นแล้ว เจ้าตัวจะรู ้สึกว่าตนเองล้มเหลวและรู ้สึกเจ็บใจ เพราะเขาคิดว่าคนรอบข้างกาลังสมน้ าหน้าเขา
แผนการนี้ จบลงด้วยความทุกข์ ซาราห์เป็ นทุกข์ อับราฮัมเป็ นทุกข์ ฮาการ์, อิชมาอลและอิสอัค
ต่างต้องเป็ นทุกข์ และแม้กระทัง่ ชนชาวอาหรับและชนชาวอิสราเอลต้องได้รับความทุกข์เพราะการ
กระทาครั้งนี้ พระคัมภีร์ปฐมกาล 16:2 ในภาษาฮีบรู เขียนไว้วา่ นางซาราห์กล่าวว่า “บางทีฉนั จะได้รับ
การสร้ างสรรค์ โดยนาง” สงครามล้างผลาญและการก่อการร้ายในตะวันออกกลางในปัจจุบนั ได้พิสูจน์
ให้เห็นแล้วว่า แผนการของมนุษย์ที่ขดั ต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าได้ก่อให้เกิดการทาลาย หาใช่การ
สร้างสรรค์ไม่เราอาจเลียนแบบคาพูดจากนวนิยายประเภทสายลับได้วา่ แผนการของมนุษย์ “จะทาลาย
ตัวเองภายในห้าวินาที แผนการของมนุษย์บางอันอาจทาลายตัวเองภายในเวลาที่ชา้ กว่านั้น แต่ไม่เคย
รอดพ้นการทาลายเลย”
มาถึงตอนนี้ อบั ราฮัมได้ทาความผิดอีกครั้งโดยการไม่ทาหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัว
ท่าน
น่าจะดาเนิ นการให้ซาราห์ปฏิบตั ิต่อฮาการ์ ดว้ ยความยุติธรรม
และยอมรับสถานการ์ ที่เป็ นผลจาก
แผนการของเขาทั้งสอง แต่ท่านกลับโยนให้ซาราห์เป็ นฝ่ ายตัดสิ นปั ญหาและพูดว่า “หญิงคนใช้ของเจ้า
อยูใ่ นอานาจของเจ้า จงกระทาแก่เขาตามที่เจ้าเห็นควรเถิด” (ปฐมกาล 16:6) เป็ นหลักปฏิบตั ิที่อนั ตราย
มาก ท่านควรจะปฏิเสธแผนการตั้งแต่แรก และเมื่อถึงขั้นนี้ท่านควรถามนางฮาการ์ ดว้ ยตัวของท่านเอง
ว่านางคิดเห็นอย่างไรแต่ท่านไม่กล้าเผชิญปั ญหา ท่านจึงปล่อยให้ซาราห์ตดั สิ นใจ และให้ชีวติ ของนาง
ฮาการ์ อยูใ่ นกามือของซาราห์ ยิง่ ไปกว่านั้น ท่านตั้งหลักปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม กล่าวคือท่านยอมให้ซา
ราห์ใช้สิทธิ์ อานาจอย่างเห็นแก่ตวั ตามอาเภอใจ
ท่านกล่าวถูกต้องที่วา่ ฮาการ์ อยูภ่ ายใต้อานาจของซาราห์ แต่ท่านผิดที่ปล่อยให้ซาราห์ทาตาม
อาเภอใจ พระเจ้าทรงเป็ นผูม้ อบอานาจให้แก่มนุษย์ มิใช่เพื่อมนุษย์จะใช้อย่างเห็นแก่ตวั สิ ทธิ อานาจเป็ น
สิ่ งที่ชอบธรรมและเหมาะสมแต่ตอ้ งใช้อย่างชอบธรรม หลายประเทศมีการกบฏเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลใช้
อานาจอย่างอยุติธรรม อานาจการปกครองทั้งสิ้ นมาจากพระเจ้า อานาจที่พระเจ้าไม่ได้ทรงมอบให้น้ นั
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เป็ นสิ่ งอธรรม อานาจเป็ นของคูก่ บั ความรับผิดชอบ หากเรามีอานาจ เราต้องไม่ใช้อานาจนั้นทา “สิ่ งที่
ตัวเราเองคิดว่าดีที่สุดสาหรับเรา” แต่เราต้องใช้อานาจเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ยูภ่ ายใต้อานาจ และระลึกอยู่
เสมอว่าพระองค์ผทู ้ รงมอบอานาจให้เรานั้นจะให้เราแจกจงทุกอย่างที่เราทา เมื่อถึงวันนั้น
บิดามารดาบางคนใช้อานาจที่พระเจ้าทรงให้ในการปกครองบุตรไปในทางบังคับให้บุตรทา
ตามสิ่ งที่ตนเองต้องการอย่างไร้เหตุผล จะทาให้บุตรดื้อรั้นในที่สุด จากประวัติศาสตร์ ของวงการ
อุตสาหกรรม เราเห็นได้วา่ นายจ้างได้ใช้อานาจที่พระเจ้าประทานให้น้ นั เอารัดเอาเปรี ยบลูกจ้างและ
ต้องการให้ลูกจ้างยอมรับค่าจ้างแรงงานในอัตราต่า ๆ และมีชีวติ อยูอ่ ย่างแร้นแค้น สมาคมพ่อค้าบาง
สมาคมไม่เป็ นที่น่าไว้ใจ มักฉวยโอกาสหาผลประโยชน์ให้ตวั เอง ถ้าเราใช้อานาจเพื่อประโยชน์เราเอง
เราจะได้รับผลตอบสนองอย่างสาสม การใช้อานาจอย่างไม่เป็ นธรรมในอดีตเป็ นบทเรี ยนที่สอนเราว่า
ผลที่ตามมาจะได้แก่การไม่ไว้ใจกัน การกบฏ การต่อต้านและการจลาจล เกิดได้ท้ งั ในรัฐในโรงงานและ
แม้แต่ที่บา้ น ต้องเสี ยเวลาแก้ไขเป็ นเวลานานหลาย ๆ ปี
เรื่ องราวของบุตรน้อยของนางฮาการ์ สอนเราเกี่ยวกับความผิดพลาดหลายอย่าง ความผิดพลาด
ทั้งหมดเริ่ มมาจากการขาดความเชื่อ ซาราห์ตอ้ งการเลือกทางเดินให้ตวั เอง นางกาหนดอนาคตให้
ครอบครัวแทนที่จะพึ่งพระหัตถ์ของพระเจ้า และอับราฮัมยินยอมทาตาม การรอคอยและวางใจในพระ
เจ้าเป็ นสิ่ งที่ทาได้ยากกว่ามาก เราเองก็เช่นเดียวกัน เป็ นการยากที่จะรอคอยพระเจ้า เราจึงทาผิดโดยไม่
ยอมรอคอยคู่ครองที่พระเจ้าทรงเลือกให้ เราไม่ยอมรอให้พระเจ้าทางานใจจิตใจของบุตรของเราที่เป็ น
วัยรุ่ น ไม่รอคอยวิธีการแก้ปัญหาที่รบกวนใจเรา เราไม่รอคอยพระองค์ในการจัดเตรี ยมศิษยาภิบาลให้
คริ สตจักรของเรา แต่อย่างไรก็ตามเราต้องเรี ยนรู ้ชีวิตแห่งความเชื่อ และเราต้องเรี ยนด้วยการรอคอย ใน
สมัยปัจจุบนั ทัศนคติของการช่วยเหลือตัวเอง ทาให้เรายิง่ ไม่อยากยอมอยูใ่ นหนทางของพระผูเ้ ป็ นเจ้าผู ้
ทรงต้องการสอนเราด้วยความรัก ขออย่าให้เราวุน่ วายใจด้วยความหวาดกลัว หรื อรี บร้อนทาสิ่ งหนึ่งสิ่ ง
ใดโดยฉับพลัน แต่ให้เราเชื่อวางใจในพระองค์
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11. ความเชื่อและประสบการณ์ ครั้งใหม่ กบั พระเจ้ า
ชีวติ คริ สเตียนในบางช่วงจังหวะดาเนิ นไปโดยไม่มีสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้น เรายังอ่านพระคัมภีร์
และอธิษฐานเป็ นประจา เรายังไปนมัสการที่คริ สตจักรทุกสัปดาห์ เราดาเนินชีวติ เป็ นปกติไปแต่ละวัน
ๆ แต่ดูเหมือนว่าประสบการณ์ของเรากับพระเจ้าไม่ประทับใจเหมือนอย่างแต่ก่อน เราแน่ใจว่าเราไม่ได้
ทาอะไรผิด และเรายังมัน่ ใจว่าพระเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ แต่เราประหลาดใจที่ทุกอย่างดูสงบนิ่งและ
ปราศจากจุดหมาย และแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็บงั เกิดขึ้น เราค้นพบสิ่ งแปลกใหม่เกี่ยวกับพระเจ้า
เราสนใจพระประสงค์ของพระองค์มากขึ้น
และก้าวขึ้นสู่ ชีวติ คริ สเตียนขั้นใหม่
หลายคนมี
ประสบการณ์เช่นนี้ก่อนหน้าเรา ปฐมกาลบทที่ 17 บรรยายถึงประสบการณ์เช่นนี้ของอับราฮัม
ขณะนี้ท่านมีอายุเก้าสิ บเก้าปี เวลาผ่านไปสิ บสามปี นับตั้งแต่ท่านทาผิดต่อนางฮาการ์ และให้
กาเนิดอิชมาเอลพระคัมภีร์ไม่ได้บนั ทึกเหตุการณ์ในช่วงสิ บสามปี ที่ผา่ นมา เราอาจคาดเดาได้วา่ ท่านคง
ดาเนินชี วติ เหมือนอย่างแต่ก่อนและท่านยังคงทาการนมัสการพระเจ้าในแต่ละที่ที่ท่านเดินทางไป ท่าน
ยังคงยึดพระสัญญาของพระเจ้า แต่ดูราวกับว่าทุกอย่างยังไกลความเป็ นจริ ง แท้จริ งแล้วเวลาที่พระ
สัญญาจะสาเร็ จนั้นเข้ามาใกล้ทุกวัน ๆ ทาไมอับราฮัมต้องรอนานถึงสิ บสามปี ? บางทีพระเจ้าอาจทรง
ต้องการสอนอับราฮัมให้อดทน
และสอนท่านว่าการผลีผลามใช้วธิ ี การของท่านเองเพื่อให้ได้สิ่งที่
ต้องการนั้น กลับเป็ นเหตุทาให้ท่านได้รับสิ่ งนั้นช้าไปอีก หรื ออาจเป็ นได้วา่ พระเจ้าทรงเพียงแต่
ต้องการรอให้อบั ราฮัมและซาราห์เจริ ญขึ้นฝ่ ายจิตวิญญาณและความเชื่อ มากพอที่จะได้รับมอบให้ดูแล
บุตรแห่งพันธสัญญา เราไม่อาจให้คาตอบได้อย่างแน่นอนว่าทาไมอับราฮัมต้องรอนานเช่นนี้ สิ่ งที่เรารู้
แน่ ๆ คือว่าพระเจ้าไม่เคยรี บร้อน บางครั้งพระองค์ทรงสร้างคริ สเตียนด้วยวิธีการค่อยเป็ นค่อยไปในแต่
ละวันของชีวติ
และบางครั้งพระองค์ทรงใช้การอัศจรรย์ในการสร้างชีวติ คริ สเตียน ดังนั้นการที่ดู
เหมือนว่าพระองค์ไม่ทรงทาอะไรนั้น
เราไม่อาจสรุ ปได้ทุกครั้งว่าเป็ นเพราะความบาปผิดของเรา
เช่นเดียวกันเราไม่อาจสรุ ปว่าพระองค์ทรงเลิกประทานพระคุณให้เราแล้วแต่อาจจะเป็ นเพราะพระองค์
ทรงกาลังสร้างเราอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในแต่ละวัน ๆ โดยพระคุณ และพระองค์ทรงฝึ กเราทุกวันให้รู้จกั
การเป็ นสาวก
พระเจ้าทรงเป็ นฝ่ ายเริ่ มต้นก่อนเสมอ พระองค์ทรงติดต่อกับอับราอัมด้วยวิธีการอย่างใหม่ ซึ่ ง
แสดงถึงพระสง่าราศีและความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ เมื่อเราอ่านปฐมกาลบทที่ 17 เราพบว่าพระเจ้าเป็ นผู ้
ตรัส ส่ วนอับราฮัมเป็ นผูเ้ ชื่ อฟังและกระทาตาม เราไม่อาจบอกพระเจ้าว่าพระองค์ตอ้ งมาหาเราเมื่อไร
และพระองค์ตอ้ งทาอะไรเพื่อเรา พระองค์ทรงเป็ นเจ้านายและเราเป็ นคนรับใช้ของพระองค์ เมื่อพระเจ้า
ทรงมาหาเรา เราจะพบความจริ งเหมือนที่อบั ราฮัมพบในตอนนี้วา่ ประสบการณ์ครั้งใหม่กบั พระเจ้าทา
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ให้เรารู ้จกั พระองค์มากขึ้น “เราเป็ นพระเจ้าผูท้ รงมหิ ทธิ ฤทธิ์ ” (เอล-ชัดดัย) พระเจ้าผูท้ รงฤทธานุภาพ
ทั้งสิ้ นและทรงสามารถช่วยเราได้เสมอ
ประสบการณ์อนั ใหม่กบั พระเจ้าช่วยทาให้เรามีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้น เราจะเข้าใจพระองค์อย่าง
ที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อน มีพระนามของพระเจ้าหลายพระนามปรากฎอยูใ่ นพระคัมภีร์ และแต่ละพระ
นามแสดงถึงพระลักษณะต่าง ๆ ของพระองค์ เราจาเป็ นต้องทราบและเข้าใจความหมายของพระนาม
ต่าง ๆ ยิง่ ไปกว่านั้นเราจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ดว้ ยประสบการณ์ถึงพระลักษณะต่าง ๆ ของพระเจ้าตามพระ
นามของพระองค์ ผูเ้ ฒ่าอับราฮัมและซาราห์หญิงผูเ้ ป็ นหมันจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้วา่ พระเจ้าผูท้ รงสัญญาจะ
ประทานบุตรให้เขานั้น เป็ นพระเจ้าผูท้ รงมหิ ทธิ ฤทธิ์ และทรงสามารถทาให้พระประสงค์ของพระองค์
สาเร็ จได้ถึงแม้วา่ อับราฮัมมีอายุเกือบหนึ่งร้อยปี พระเจ้าทรงทราบดีวา่ เราจาเป็ นต้องได้รับความมัน่ ใจ
และความช่วยเหลือประการใดบ้าง และพระองค์ทรงจัดเตรี ยมให้เราในเวลาที่เหมาะสมเมื่อเราได้เรี ยนรู้
ด้วยประสบการณ์ถึงพระลักษณะของพระองค์ในแต่ละครั้ง เราจะรู ้จกั พระองค์มากขึ้น ความสัมพันธ์
ระหว่างเรากับพระเจ้า
มีส่วนคล้ายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ในบางประการ
เมื่อ
ความสัมพันธ์ลึกซึ้ งขึ้นเราจะรู ้จกั กันและกันมากขึ้น เราจะเรี ยนรู ้อุปนิสัยใจคอของเขาเพิ่มเติมขึ้น ใน
บางเวลาเราจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ความบริ สุทธิ์ ของพระองค์ ในบางเวลาความรักของพระองค์ บางทีเราต้อง
เรี ยนรู ้วา่ ความชอบธรรมของพระองค์สูงส่ งกว่าของเรามาก พระสติปัญญาและพระราชกิจของพระองค์
ยิง่ ใหญ่กว่าเราจนเทียบไม่ได้
และบางครั้งเราต้องเรี ยนรู ้วา่ พระองค์ทรงอยูใ่ กล้ชิดเราเพื่อให้การ
ปลอบโยน กาลังและการหนุนใจ ยุคสมัยของเราเป็ นยุคสมัยที่สังคมให้ความสาคัญเฉพาะมนุษย์ คริ ส
เตียนมักจะไม่ค่อยใคร่ ครวญพระลักษณะของพระองค์และไม่ค่อยคานึงถึงการอยูใ่ กล้ชิดของพระองค์
ดังนั้นเราจึงขาดความสุ ขจากการได้เรี ยนรู้พระลักษณะของพระองค์เหมือนที่อบั ราฮัมได้รับ
เมื่อพระเจ้าทรงเปิ ดเผยพระนามใหม่ของพระองค์ พระองค์ได้ประทานความมัน่ ใจแก่อบั ราฮัม
ว่าท่านจะได้รับความจาเริ ญและบังเกิดผล “เราะจะทวีพงศ์พนั ธ์ของเจ้าให้มากขึ้นอย่างยิง่ ” “เราจะ
กระทาให้เจ้ามีพงศ์พนั ธ์มากอย่างยิง่ เราจะกระทาเจ้าให้เป็ นชนหลายชาติ และกษัตริ ยห์ ลายองค์จะเกิด
มาจากเจ้า” (ปฐมกาล 17:2,6) สิ บสามปี ที่ผา่ นมาดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงหยุดนิ่ง แต่มาบัดนี้พระองค์ทรง
ให้คามัน่ สัญญาหลายประการแก่อบั ราฮัม “จะทาพันธสัญญาของเรา” “ตั้งพันธสัญญาของเรา” และ
“ประทานดินแดนแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าที่จะสื บมา ให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ นิรันดร์ ” (ปฐมกาล 17:7,8)
พระสัญญาเหล่านี้เป็ นพระสัญญาข้อเดิมที่พระเจ้าเคยให้ แต่การทรงย้าอีกครั้งทาให้ความหวังที่เคยลุก
โชติช่วงนั้น ลุกโชติช่วงอีกครั้ง และทาให้การดาเนินกับพระเจ้าเต็มไปด้วยชีวิตชีวาอีกครั้ง เมื่อเรามี
ประสบการณ์จริ ง ๆ กับพระลักษณะของพระเจ้า ซึ่ งเดิมเราเพียงแต่รู้อยูใ่ นสมองเท่านั้น จะทาให้ความ
จริ งที่เคยอยูใ่ นความคิดกลับกลายมาเป็ นชีวติ และชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณจะเจริ ญรุ ดหน้าอย่างรวดเร็ ว
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พระสัญญาข้อสาคัญที่สุดที่อบั ราอัม ได้รับในเวลานั้น เป็ นพระสัญญาที่ปรากฏเสมอในพระ
คัมภีร์ต้ งั แต่หนังสื อปฐมกาลจนถึงหนังสื อวิวรณ์ เป็ นพระสัญญาที่มีสาหรับประชากรทุกคนของพระ
เจ้า พระองค์ตรัสว่า “เราจะตั้งพันธสัญญา ให้เป็ นพันธสัญญานิรันดร์ คือเป็ นพระเจ้าแก่เจ้า และแก่เชื้ อ
สายของเจ้าที่สืบมา” เราพบพระสัญญาใจความนี้ในหนังสื อวิวรณ์ 21:3 ซึ่ งบรรยายว่า มีเสี ยงดังมาจาก
พระที่นงั่ ว่า “ดูเถิดพลับพลาของพระเจ้าอยูก่ บั มนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับเขา เขาจะเป็ นชนชาติ
ของพระองค์ และพระเจ้าเองจะประทับอยูก่ บั เขา และจะทรงเป็ นพระเจ้า” พระคัมภีร์ววิ รณ์ตอนนี้ไม่มี
อะไรเพิ่มเติมจากหนังสื อปฐมกาล
พระสัญญาที่ทรงมีต่ออับราฮัมเป็ นพระสัญญาเดียวกันกับที่คริ ส
เตียนทุกคนได้รับ ทั้งนี้เพราะการมีพระเจ้าเป็ นพระเจ้าของเราเป็ นสิ่ งที่มีค่าเหนื อสิ่ งอื่นใด นี่คือแก่นแท้
ของพระกิตติคุณ ความรอดมิใช่เป็ นเพียงแต่การยกโทษบาป การยกโทษบาปเป็ นเพียงขั้นแรกของความ
รอด การยกโทษบาปเป็ นการทาลายกาแพงที่ขวางกั้นพระพรนานัปการ ความหวังอันสู งสุ ดที่เราจะ
ได้รับโดยกางเขนของพระเยซูคริ สต์และพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั คือการมีส่วนในพระ
สิ ริของพระเจ้า (โรม 5:2) เหมือนที่เปโตรเขียนไว้วา่ “จะได้รับส่ วนในสภาพของพระองค์” (2 เปโตร
1:4) เป็ นความหวังที่นาความเจริ ญก้าวหน้าฝ่ ายจิตวิญญาณอย่างหาขอบเขตมิได้ น่าเสี ยดายที่คริ สเตียน
หลายคนยังได้รับแต่เพียงการยกโทษบาป และการคืนดีกบั พระเจ้า พวกเขาพอใจเพียงเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่มี
พระพรอีกมากมายที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมไว้ให้
ประการที่สอง การมีประสบการณ์ครั้งใหม่กบั พระเจ้าทาให้คริ สเตียน รู้ คุณค่ าแห่ งพระ
ประสงค์ ของพระเจ้ าสาหรับแต่ ละคน เราได้เห็นพระประสงค์สากลของพระเจ้าสาหรับประชากรของ
พระองค์ทุกคน อันได้แก่การที่พระองค์ทรงต้องการเป็ นพระเจ้าของประชากรของพระองค์ และการที่
พระองค์ทรงยอมรับพวกเขาเป็ นประชากรของพระองค์ แต่พระเจ้ายังทรงต้องการให้ตวั อับราฮัมเองได้
มีส่วนร่ วมในพระประสงค์น้ ี อีกด้วย โดยพระองค์ทรงเปลี่ยนชื่อของท่านจากอับรามเป็ นอับราฮัม (ปฐม
กาล 17:5) อับรามแปลว่าบิดาของชนชาติหนึ่ง แต่อบั ราฮัมแปลว่าบิดาของหลาย ๆ ชนชาติ ในเวลา
เดียวกันนางซาราห์ได้รับการเปลี่ยนชื่อจากซารายเป็ นซาราห์ ซาราห์แปลว่า “เจ้าหญิง” ท่านทั้งสอง
ได้รับนามใหม่ท้ งั ๆ ที่ยงั ไม่มีอะไรเกิดขึ้น กล่าวคือยังไม่มีบุตร ชีวิตประจาวันของท่านทั้งสองในวันนี้ก็
ยังคงเหมือนเมื่อวานนี้ แต่ชื่อใหม่ที่ท้ งั สองได้รับเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงพระสัญญาของพระเจ้า และ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวติ ในโลกตะวันออกชื่อต่าง ๆ มีความหมายลึกซึ้ ง และในพระคัมภีร์
ชื่อของคนก็แสดงถึงพระประสงค์ของพระเจ้าสาหรับบุคคลนั้น มากกว่าที่จะแสดงถึงความสาเร็ จของ
บุคคลผูน้ ้ นั ซี โมนผูอ้ ่อนไหวได้รับชื่ อใหม่วา่ เปโตรผูม้ นั่ คง ยากอบนักวางแผนได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็ น
อิสราเอล เจ้าชายผูอ้ ยูเ่ คียงข้างพระเจ้า พระเจ้าทรงไถ่เราและเรี ยกเราให้ดาเนิ นชีวติ สมกับผูท้ ี่ได้รับการ
ไถ่ พระองค์ได้ทรงแยกเราออกจากโลกและชาระเราให้บริ สุทธิ์ ในพระเยซูคริ สต์ พระองค์ได้ประทาน
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นามให้เราใหม่วา่ วิสุทธิ ชนและทรงต้องการให้เราดาเนินชีวติ สมกับนามนี้พระเจ้าประทานแผนการชี วติ
ที่ประเสริ ฐให้เราก่อน แล้วพระองค์จึงทรงเรี ยกเราให้ดาเนินชีวิตตามแผนการนี้ ผิดกับสังคมของ
ชาวโลก ในสังคมชาวโลกเราต้องพิสูจน์ตวั เองด้วยการแสดงความสามารถของเราก่อน และผูอ้ ื่นถึงจะ
ยอมรับเรา แต่พระเจ้ามิทรงกระทาเช่นนั้นพระองค์ทรงรักเราอย่างมากมาย และความรักที่พระองค์มีต่อ
เราจะช่วยผลักดันชี วติ ของเราให้ดาเนินไปตามพระประสงค์ของพระองค์ ดังนั้นการมีประสบการณ์ครั้ง
ใหม่กบั พระเจ้าจะทาให้เราซาบซึ้ งในแผนการอันเลิศประเสริ ฐของพระองค์สาหรับเราผูเ้ ป็ นประชากร
ของพระองค์ และเราจะได้รับพลังจากพระองค์ ซึ่ งจะผลักดันชีวติ ของเราให้ไปสู่ เป้ าหมายที่พระองค์
ทรงตั้งไว้ พระองค์เท่านั้นที่สามารถเสริ มเพิ่มพลังนี้ให้แก่เรา
เราได้รับการหนุนใจมากจากการที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อให้นางซาราห์ นางเป็ นผูค้ ิดแผนการที่
ขัดขวางแผนการของพระเจ้า และเมื่อแผนของนางทาให้เกิดผลเสี ย นางคงจะคิดว่านางได้ทาลายทุกสิ่ ง
ให้พินาศไปแล้ว พระเจ้าจะยังคงใช้นางทาให้แผนการของพระองค์สาเร็ จอีกหรื อ? พระองค์เสด็จมาหา
นางและเรี ยกนางว่าเจ้าหญิง พระองค์ไม่ได้ตรัสถึงความผิดพลาดของนาง พระองค์ทรงให้ความมัน่ ใจ
แก่อบั ราฮัมว่า “เราจะอวยพรแก่นาง และยิง่ กว่านั้นอีกโดยนางนี่แหละเราจะให้บุตรชายคนหนึ่งแก่เจ้า”
(ปฐมกาล 17:16) พระเจ้าไม่เคยประสงค์ร้ายต่อผูใ้ ด บางทีเราอาจเข้าใจผิดคิดว่า ความผิดพลาดของเรา
ครั้งนั้นทาให้เราหมดโอกาสมีส่วนทาให้แผนการของพระเจ้าสาเร็ จ เราอาจเคยสอนว่า ผูท้ ี่ไม่ยอม
ปฏิบตั ิตามคาสอนบางอย่างจะหมดโอกาสได้รับพระพรที่พระเจ้าทรงเตรี ยมให้เขาตลอดไป ขอบคุณ
พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่เคยเชื่ อว่าคาสอนเช่นนี้เป็ นสิ่ งถูกต้อง เปโตรปฏิเสธพระเยซู แต่ภายหลังเขากลายเป็ น
หัวหน้าของอัครทูต เปาโลข่มเหงคริ สตจักร แต่พระเจ้าทรงสาแดงพระคุณต่อเขา และเขามีโอกาสรับใช้
พระองค์มากกว่าอัครทูตรคนอื่น ๆ ซาราห์ได้ดาเนิ นตามแผนการของนางเอง แต่นางยังคงได้เป็ นมารดา
ของบุตรแห่งพันธสัญญา แน่นอนผลร้ายที่เกิดจากแผนการของนางย่อมติดตามรบกวนความสุ ขในชีวติ
ของนาง เราอาจต้องยอมรับผลร้ายที่เกิดจากความผิดพลาดของเรา แต่อย่าให้ความผิดพลาดเป็ นตัวถ่วง
ความก้าวหน้าในชีวิตคริ สเตียน หรื อทาให้เราสาคัญผิดว่าพระเจ้าไม่ทรงรักเราอีกต่อไป
การที่พระเจ้าปรากฏแก่อบั ราฮัมครั้งนี้ ทาให้ท่านก้มลงกราบถึงดิน ปฐมกาลบทที่ 17 บันทึกไว้
ถึงสองครั้งว่า “อับราฮัมก็กราบลงถึงดิน” (ข้อ 3,17) ถึงแม้วา่ ท่านอยูใ่ กล้ชิดกับพระเจ้ามาก และถึงแม้วา่
ท่านจะได้รับการยกย่องว่าเป็ น “สหายของพระเจ้า” อับราฮัมก็ไม่เคยลืมตัวว่าท่านเป็ นเพียงมนุษย์ซ่ ึ งต่า
ต้อยกว่าพระเจ้าในทุกด้าน มนุษย์เป็ นอมตะ ผูอ้ ยูใ่ นขอบเขตจากัดและเป็ นผูเ้ ล็กน้อยเมื่อพระเจ้าเสด็จมา
หาท่าน ท่านจึงรู ้ตวั ว่าท่านควรที่จะก้มลงกราบพระเจ้าด้วยความยาเกรงและเทิดทูน เราไม่ทราบว่าท่าน
ก้มลงกราบพระเจ้าในครั้งก่อน ๆ ที่พระเจ้าปรากฏแก่ท่านหรื อไม่ ท่านอาจก้มกราบพระองค์ทุกครั้ง สิ่ ง
ที่ทราบแน่คือว่า ในครั้งนี้พระเจ้าทรงเปิ ดเผยพระองค์เองมากขึ้น ทาให้อบั ราฮัมบังเกิดความยาเกรงมาก
76

ขึ้น และยิง่ เราเข้าใกล้พระเจ้ามากเท่าไร เรายิง่ สัมผัสกับพระบารมีและสง่าราศีของพระองค์มากเท่านั้น
พระคัมภีร์ตอนนี้แสดงให้เห็นว่า พระประสงค์ของพระเจ้าอันเกิดจากพระคุณนั้นสะท้อนให้เห็นพระ
บารมีและสง่าราศีของพระเจ้าแท้จริ งแล้ว ความรักและพระคุณของพระเจ้าทาให้มนุษย์เกิดความยาเกรง
เช่นเดียวกับที่ความบริ สุทธิ์ ความยิง่ ใหญ่ และพระพิโรธของพระเจ้าทาให้มนุษย์เกิดความยาเกรง สังคม
ซี กโลกตะวันตกในปั จจุบนั มีการเรี ยกร้องความเสมอภาคของมนุษย์ทุกคน และปฏิเสธความเหลื่อมล้ า
ต่าสู งในสังคม คริ สเตียนจึงมักไม่ยอมให้เกียรติแก่ผมู ้ ีอานาจ และแทบไม่ใยดีต่อคาว่าความยาเกรง
ดังนั้นในช่วงเวลานมัสการ คาสรรเสริ ญของเราจึงไม่ต่างจากคายกย่องที่เรามีต่อเพื่อนของเราว่า “ผมนับ
ถือคุณ” ท่าทีในการนมัสการเช่นนั้นเป็ นการหมิ่นประมาทพระเจ้า เราอาจไม่รู้ตวั เพราะเราลืมไปว่าเรา
ต่าต้อยกว่าพระเจ้ามาก และเรามัวแต่คิดถึงความเสมอภาค ถึงแม้วา่ การนมัสการแบบที่ถูกจากัดด้วย
แบบแผนและพิธีกรรมเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี และมีคนเป็ นอันมากเปลี่ยนมานมัสการแบบที่ผนู ้ มัสการมีเสรี ภาพ
ในการแสดงออกในที่ประชุ มมากขึ้น แต่เราก็ควรระวังมิให้การนมัสการแบบให้เสรี ภาพนี้ทาให้เราขาด
ความยาเกรงพระเจ้า อับราฮัมได้อยูใ่ กล้ชิดกับพระเจ้ามาก แต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านเคารพยาเกรงพระเจ้า
อย่างยิง่
การมีประสบการณ์ครั้งใหม่กบั พระเจ้าได้ก่อให้เกิดประโยชน์อีกประการหนึ่งคือ การรู้ ว่าพระ
เจ้ าทรงต้ องการอะไรจากเรา พระเจ้าตรัสแก่อบั ราฮัมว่า “เราเป็ นพระเจ้าผูท้ รงมหิ ทธิ ฤทธิ์ ” แล้วพระองค์
ตรัสต่อไปว่า “จงดาเนินอยูต่ ่อหน้าเราและเป็ นคนดีพร้อม” (ปฐมกาล 17:1) พระเจ้าทรงต้องการให้ผรู้ ับ
ใช้ของพระองค์ดาเนิ นชีวติ ไปกับพระองค์ดว้ ยความชอบธรรม การที่พระเจ้าทรงนับว่าเราเป็ นผูช้ อบ
ธรรมเนื่องจากเรามีความเชื่อไม่ได้หมายความว่า
เราสามารถดาเนินชี วติ ในความบาปต่อไปได้
มาตรฐานการดาเนิ นชีวติ ของเราต้องสู งกว่าที่เป็ นอยูก่ ่อนเราเป็ นคริ สเตียน แต่สิ่งที่ต่างไปจากเดิมนั้น
ได้แก่
เราได้รับวิธีการและฤทธิ์ เดชจากพระเจ้าในการดาเนินชีวิตให้ชอบธรรมพระเยซูตรัสกับ
ประชาชนว่า “เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยงิ่ กว่าความชอบธรรมของพวก
ธรรมาจารย์และพวกฟาริ ซาย ท่านไม่มีวนั ได้เข้าสู่ แผ่นดินสวรรค์” (มัทธิว 5:20) พระเยซูทรงต้องการ
ให้เรามีมาตรฐานความชอบธรรมที่สูง คริ สเตียนต่างจากชาวโลกตรงที่เราได้สวมความชอบธรรมของ
พระเยซูคริ สต์และได้รับฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ช่วยให้เราสามารถดาเนินชี วิตตามการทรงนา
ของพระองค์ ดังนั้นในเมื่ออับราฮัมได้รับคาสั่งให้ “ดาเนิ นอยูต่ ่อหน้าเรา และเป็ นคนดีพร้อม” เราเองก็
ได้รับคาสั่งให้ “ดาเนินชี วติ ตามพระวิญญาณ อย่าสนองความต้องการของเนื้อหนัง” และ “ถ้าเรามีชีวติ
อยูโ่ ดยพระวิญญาณ ก็จงดาเนินชีวติ ตามพระวิญญาณด้วย” (กาลาเทีย 5:16,25) พระวิญญาณสามารถ
เปลี่ยนชีวติ ของเราให้บงั เกิด “ผลของพระวิญญาณ” คือ “ความรัก ความปลาบปลื้ม สันติสุข ความอด
กลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุ ภาพอ่อนน้อม การรู ้จกั บังคับตน เรื่ องอย่างนี้ไม่มี
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ธรรมบัญญัติหา้ มไว้เลย” (กาลาเทีย 5:22,23) เสรี ภาพในพระคริ สต์ไม่ใช่เสรี ภาพที่เราจะทาตามใจ
ตัวเอง แต่เป็ นเสรี ภาพที่ทาให้เราสามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้สมกับพระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงสร้าง
เราขึ้นมา และเป็ นเสรี ภาพที่หลุดพ้นจากการเป็ นทาสของความเห็นแก่ตวั ของเรา, มาตรฐานการดาเนิน
ชีวติ อย่างชาวโลกและหลุดพ้นจากการเป็ นทาสของซาตาน เปาโลได้เขียนไว้ในหนังสื อกาลาเทีย 5:13
ว่า “ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลายที่ทรงเรี ยกท่านก็เพื่อให้มีเสรี ภาพ อย่าเอาเสรี ภาพของท่านเป็ นช่องทางที่จะ
ปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง แต่จงรับใช้กนั และกันด้วยความรักเถิด” จงตัดโซ่ตรวนที่มดั เราไว้กบั
ความเห็นแก่ตวั และจงใช้เสรี ภาพนี้ในการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์
ทุกครั้งที่เรารู ้จกั พระเจ้ามากขึ้น เราจะทราบว่าพระเจ้าทรงต้องการอะไรบางอย่างจากเรามาก
ขึ้น สาหรับชีวติ ของอับราฮัมอาจเป็ นดังนี้วา่ พระเจ้าทรงรอคอยเวลาที่จะเปิ ดเผยพระองค์เองให้อบั
ราฮัมรู ้จกั มากขึ้น พระองค์ทรงรอจนกระทัง่ อับราฮัมพร้อมจะให้สิ่งที่พระองค์ตอ้ งการบางครั้งเราบ่น
ต่อว่าพระเจ้าที่ทาให้เราต้องรอคอย แท้จริ งแล้วเราเป็ นฝ่ ายที่ยงั ไม่พร้อมและพระองค์กาลังรอคอยให้เรา
เจริ ญขึ้นฝ่ ายจิตวิญญาณมากพอที่พระองค์จะทรงไว้ใจเราได้ ความเจริ ญฝ่ ายจิตวิญญาณมิได้เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ วภายในวันเดียว ชีวติ ฝ่ ายร่ างกายของเราจาเป็ นต้องโตขึ้นถึงขนาดหนึ่งก่อนที่เราจะได้รับมอบให้
ทาอะไรบางอย่าง เช่นเดียวกันชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของเราต้องเติบโต ก่อนที่เราจะได้รับมอบอะไร
บางอย่าง ดังนั้นเราจึงไม่สามารถทาตามพระประสงค์ทุกประการของพระเจ้าได้ในทันที เหตุฉะนั้นเรา
จึงไม่อาจกล่าวได้วา่ เราได้มอบทุกสิ่ งที่เป็ นของเรานั้นแด่พระเจ้า ถึงแม้วา่ เราอาจกล่าวได้วา่ เราตั้งใจจะ
มอบทุกสิ่ งให้พระองค์ แต่เราไม่อาจพูดได้วา่ เราได้มอบสิ่ งโน้นสิ่ งนี้ให้พระองค์แล้ว นอกจากถึงเวลาที่
พระองค์ทรงเรี ยกร้องสิ่ งนั้นจากเรา เมื่อนั้นแหละจะเป็ นบทพิสูจน์วา่ เราได้มอบให้แก่พระองค์แล้วหรื อ
ยัง ในช่วงท้ายของพระราชกิจบนแผ่นดินโลกพระเยซูคริ สต์ตรัสกับเหล่าสาวกว่า “เรายังมีอีกหลายสิ่ งที่
จะบอกแก่ท่านทั้งหลาย แต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้” (ยอห์น 16:12) ด้วยเหตุน้ ีขา้ พเจ้าจึงมีความเห็นว่า
เราต้องระมัดระวังการบอกผูอ้ ื่นให้มอบถวายชีวิตทั้งหมดแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พึงระวังว่าเขาจะเข้าใจ
ผิดโดยคิดว่า การมอบถวายตัวครั้งเดียวเป็ นพอและต่อจากนั้นเขาไม่จาเป็ นต้องมอบถวายอะไรให้แก่
พระเจ้าอีก ชีวติ แห่งความเชื่อเปรี ยบเสมือนการเดิน เมื่อเราเดินเราก้าวเท้าสลับกันไปข้างหน้าตลอดเวลา
เปาโลเตือนว่า “จงประกอบด้วยพระวิญญาณ” (เอเฟซัส 5:18) การประกอบด้วยพระวิญญาณนั้น
ถึงแม้วา่ เราจะจริ งใจแค่ไหน ก็ไม่อาจทาครั้งเดียวเป็ นพอ แต่ตอ้ งทาอยูเ่ สมอด้วยการยอมตามการทรงนา
และพึ่งในฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณเป็ นประจาทุกวัน
แล้วพระเจ้าได้ตรัสสั่งอับราฮัมให้แสดงความเชื่ อฟังต่อพระองค์ โดยให้ท่านเฉื อนเนื้อของ
ตัวเอง เพื่อเป็ นเครื่ องหมายถาวรแสดงถึงการเป็ นประชากรของพระองค์พิธีสุหนัดเมื่อทาแล้วไม่อาจต่อ
เข้าเหมือนเดิมได้ “เจ้าจงเข้าสุ หนัดตัดหนังหุม้ ปลายองคชาตของเจ้า นี่จะเป็ นหมายสาคัญของพันธ
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สัญญาระหว่างเรากับเจ้า” (ปฐมกาล 17:11) ทาสุ หนัดแล้วไม่อาจเปลี่ยนใจหันหลังกลับได้ พระคัมภีร์
พันธสัญญาใหม่ได้บนั ทึกไว้ในทานองเดียวกัน ปรากฏในหนังสื อโคโลสี 2:11,12 “ในพระองค์น้ นั ท่าน
ได้รับพิธีสุหนัดที่มือมนุษย์มิได้กระทา โดยที่ท่านได้สละกายเนื้อหนังเสี ยในการเข้าสุ หนัดแห่งพระ
คริ สต์ และได้ถูกฝังไว้กบั พระองค์ในพิธีบพั ติศมาแล้ว และในพิธีน้ นั ท่านได้ฟ้ื นขึ้นมาจากตายกับ
พระองค์ดว้ ย โดยเชื่อในการกระทาของพระเจ้าผูไ้ ด้ทรงชุ บพระองค์ให้เป็ นขึ้นมา” พระเจ้าทรงต้องการ
ให้คริ สเตียนยอมจานนต่อพระองค์มิใช่ในเรื่ องการตัดหนัง แต่ในเรื่ องการสละสันดานความบาป และ
การยอมให้ร่างกายทั้งร่ างกระทาตามพระประสงค์ของพระองค์
พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อเราบนไม้
กางเขน พระองค์ทรงสละพระองค์เองเพื่อเรา และเราได้มีส่วนร่ วมกับพระองค์ที่กางเขนและการฟื้ นคืน
พระชนม์ เพื่อเราจะอยูอ่ ย่างสมกับผูท้ ี่ตายแล้วจากชีวติ เก่า และมีชีวติ ทั้งชีวติ เป็ นของพระองค์ ดังนั้น
การยอมจานนต่อพระเจ้าในชีวติ คริ สเตียนเป็ นสิ่ งที่มีความหมายมาก
หาใช่เป็ นเพียงการตัดชิ้นเนื้อ
บางส่ วนออกจากร่ างกายไม่ แต่เป็ นการตัดทุกสิ่ งที่ขดั ขวางไม่ให้เราเป็ นภาชนะที่พระเจ้าทรงใช้ได้ อับ
ราฮัมจาเป็ นต้องเฉื อนเนื้ อของท่าน ซึ่ งเป็ นการฝึ กวินยั ตนเองให้พร้อมเผชิ ญกับความเจ็บปวด เหตุ
ฉะนั้นคริ สเตียนจึงได้รับคาสั่งให้ “ทาลายการของฝ่ ายกายเสี ย” “จงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวติ
สนิทกับพระเจ้า....” และเราต้อง “อย่าให้บาปครอบงากายที่ตอ้ งตายของท่าน” (โรม 8:13,6:11,12) ก่อน
เป็ นคริ สเตียน เราไม่อาจตัดบางสิ่ งออกจากชีวิตของเรา แต่เมื่อเรามาเป็ นคริ สเตียนเราสามารถตัดสิ่ ง
เหล่านี้ได้โดยพึ่งในฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผสู ้ ถิตอยูใ่ นตัวเรา เรายังจาเป็ นต้องตัดสิ่ งที่เป็ น
อุปสรรคเหล่านี้ ออกไปเรื่ อย ๆ การอธิ ษฐานแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอ เราจาเป็ นต้องฝึ กฝนตัวเองอยู่
เสมอ เพื่อจะตัดสิ่ งที่เป็ นอุปสรรค์เหล่านี้ออกไปเรื่ อย ๆ
ปฐมกาลบทที่ 17 บันทึกให้เห็นว่าประสบการณ์กบั พระเจ้าครั้งใหม่น้ ีทาให้อบั ราฮัมบังเกิด
ความตื่นเต้ นและประหลาดใจในพระสั ญญาของพระเจ้ าที่มีต่อท่าน อับราฮัมก็ซบหน้าลงหัวเราะคิดใจ
ใจว่า “ชายผูน้ ้ ีอายุหนึ่งร้อยปี แล้วจะมีบุตรได้หรื อ ซาราห์ผมู ้ ีอายุเก้าสิ บปี แล้วจะคลอดบุตรหรื อ” (ปฐม
กาล 17:17) ข้าพเจ้าเองมีความเห็นว่าคาพูดประโยคนี้แสดงให้เห็นความเชื่ อพร้อมกับการไม่เชื่อ ความ
ประหลาดใจพร้อมกับความสงสัย พระสัญญาดูสวยหรู จนเหลือเชื่อ และมหัสจรรย์จนดูไม่เป็ นจริ ง แล้ว
อับราฮัมเสนอความคิดเห็นต่อพระเจ้าว่า อิชมาเอลควรเป็ นผูไ้ ด้รับพระพร เพราะอิชมาเอลเป็ นบุตรใน
ชายคาของท่าน แต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนพระประสงค์ของพระองค์ถึงแม้วา่ พระองค์จะทรงอวยพรอิชมา
เอลมีลูกหลานมากจนกลายเป็ นชาติใหญ่ชาติหนึ่ง พระองค์ยงั คงดาเนินแผนการของพระองค์ “ฝ่ ายพันธ
สัญญาของเรา เราจะตั้งไว้กบั ยิศอาคผูซ้ ่ ึ งซาราห์จะคลอดให้แก่เจ้าปี หน้าในฤดูน้ ี ” (ปฐมกาล 17:20,21)
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ใช้วธิ ี การธรรมชาติเพื่อทาให้เกิดสิ่ งอัศจรรย์ในชีวติ ของอับราฮัม ซึ่งอาจมี
ส่ วนทาให้อบั ราฮัมเกิดความสงสัย ประสบการณ์ของท่านตลอดชี วติ ทาให้ท่านแน่ใจว่าตัวท่านเองไร้
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ความสามารถที่จะให้กาเนิดบุตร สาหรับท่านการวางใจในพระสัญญาว่าท่านจะให้กาเนิดบุตรอาจจะ
ยากกว่าการเชื่อว่าหญิงพรหมจารี จะตั้งครรภ์ บางทีเราอาจอยากขอและคาดหวังให้พระเจ้าใช้วธิ ี การ
อัศจรรย์ แทนที่จะยอมให้พระองค์ใช้วธิ ี การธรรมชาติเพื่อให้เกิดสิ่ งมหัศจรรย์ เรามักชอบอธิ ษฐานขอ
การรักษาโรคด้วยการอัศจรรย์โดยไม่ตอ้ งใช้ยา แต่ไม่ค่อยอธิษฐานขอพระเจ้าให้ใช้วธิ ีทางการแพทย์
เพื่อรักษาผูป้ ่ วยรายที่หมดหวัง เราต้องไม่ลืมว่าพระเจ้าจะทรงใช้วธิ ี ไหนก็ได้ ไม่วา่ พระองค์จะทรงใช้วธิ ี
ไหนย่อมเกิดผลทั้งนั้น การหายโรคทุกรายเป็ นพระราชกิจของพระองค์ไม่วา่ จะหายด้วยวิธีใดก็ตาม การ
ตั้งครรภ์และการคลอดบุตรเป็ นผลงานของพระองค์ รวมทั้งกาเนิดของยิศอาคด้วย หากเราทึ่งพระเจ้า
เมื่อพระองค์ใช้วธิ ีการอัศจรรย์ เราควรทึ่งด้วยเมื่อพระองค์ใช้วธิ ีการตามธรรมชาติ
พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมสิ่ งที่เลิศประเสริ ฐในทุกกรณี และพระองค์ไม่ทรงยอมให้อบั ราฮัมเปลี่ยน
แผนการของพระองค์ อิชมาเอลอาจมีส่วนเล็กน้อยในแผนการ ส่ วนอิศอาคเป็ นบุตรตามพระสัญญา เรา
เองก็มิอาจเปลี่ยนแผนการของพระองค์ เรามีหน้าที่ดาเนิ นตามแผนนั้น เราไม่อาจเปลี่นแผนการที่พระ
เจ้าทรงกาหนดให้ลูกของเรา เราไม่อาจแม้กระทัง่ บังคับให้ลูกของเรามีความเชื่ อเหมือนเรา เราทาได้แต่
เพียงมอบพวกเขาไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ พระเจ้าทรงปฏิเสธแผนการที่อบั ราฮัมวางไว้ให้อิชมาเอล
แต่อบั ราฮัมต้องมอบเขาไว้ภายใต้การดูแลของพระองค์
เราได้เรี ยนรู ้ในบทนี้ วา่ บุรุษแห่งความเชื่ อได้มีประสบการณ์ครั้งใหม่กบั พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์
อยู่ ท่านได้เรี ยนรู ้พระลักษณะของพระเจ้ามากขึ้น และรู ้คุณค่าแห่งแผนการของพระองค์สาหรับ
ประชากรของพระองค์ ท่านได้เรี ยนรู ้วา่ พระเจ้าทรงต้องการอะไรจากท่าน ท่านได้เรี ยนรู ้ความยิง่ ใหญ่
ของความรักและความดีของพระเจ้า มีอยูส่ ิ่ งหนึ่งที่ท่านต้องทาตาม ท่านต้องทาสิ่ งที่พระเจ้าทรงสั่งให้
ทา เนื่ องจากท่านเป็ นผูม้ ีเหตุผลท่านจึงไม่รีรอที่จะทาตาม “อับราฮัมจึงเอาอิชมาเอลบุตรชายของตน
และทุกคนที่เกิดในบ้านของท่าน หรื อที่เอาเงินของท่านซื้ อมาคือผูช้ ายทุกคนในบรรดาผูช้ ายที่อยูใ่ น
บ้านของอับราฮัม ให้เขาเข้าสุ หนัดตัดหนังหุ ม้ ปลายองคชาตของเขาในวันนั้นทีเดียว” (ปฐมกาล 17:23)
หากจะเชื่อฟังแล้วไม่ตอ้ งรี รอ
เช้าวันจันทร์ เป็ นเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะนาคาเทศนาที่ได้รับฟังในวัน
อาทิตย์มาปฏิบตั ิตาม การได้ยนิ คาเทศนาแล้วไม่ปฏิบตั ิตามเปรี ยบเหมือนการเติมน้ าใส่ ตุ่มที่กน้ รั่ว เมื่อ
เรามีประสบการณ์ครั้งใหม่กบั พระเจ้า พระองค์ทรงต้องการให้เราทาอะไรบางอย่างและถ้าเรายอมทายิง่
เร็ วเท่าไร ยิง่ ดีเท่านั้น
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12. ความเชื่อเผชิญกับสิ่ งเหลือเชื่อ
ผูค้ นที่อาศัยอยูใ่ นสังคมที่แก่งแย่งชิงดีกนั มักต้องทาอะไรด้วยความรี บร้อน เรารี บออกจากบ้าน
ไปยังที่ทางานรับประทานอาหารกลางวันด้วยความรี บร้อน เมื่องานเลิกเราก็รีบเร่ งกลับบ้าน ถึงตอน
หัวค่าเราก็รีบร้อนออกจากบ้านไปอีกที เราอยากให้งานของเราเสร็ จเร็ ว ๆ เราเหมือนเด็ก ๆ ที่ขณะนัง่
รถยนต์เดินทางไกล มักชอบถามว่า “อีกนานไหมกว่าจะถึง?” และเมื่อถึงจุดหมายปลายทางเราก็ถามอีก
ว่า “อีกนานไหมกว่าจะกลับถึงบ้าน?” ด้วยเหตุน้ ีเราจึงอยากเติบโตฝ่ ายจิตวิญญาณอย่างรวดเร็ ว และ
ชอบหาหนังสื อที่บอกเคล็ดลับซึ่ งจะทาให้เราเติบโตเร็ ว ๆ หนังสื อประเภทนี้มีขายมากมายในท้องตลาด
เราอยากเห็นแผนการของพระเจ้าตั้งแต่ตน้ จนจบ
และใจร้อนต้องการทราบทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต บางทีเราอาจอิจฉาคนอย่างอับราฮัมเพราะเราเข้าใจผิดว่าท่านรู ้ทุกอย่างตั้งแต่ตน้ จนจบ พระเจ้า
ไม่เคยรี บร้อนไม่วา่ ในยุคของอับราฮัมหรื อในสมัยของเราพระองค์อาจทรงรอถึงสี่ สิบปี ก่อนจะประทาน
บางสิ่ งที่ให้เราพระเจ้าไม่ทรงเร่ งร้อน
ดังนั้นเราต้องเตรี ยมตัวรอคอยเวลาของพระเจ้า และเตรี ยมตัวรอรับแผนการของพระองค์ทีละ
ขั้นทีละตอน อาจจะช้าหรื อเร็ วก็สุดแล้วแต่พระองค์ พระเจ้าอาจทรงเปิ ดเผยแผนการของพระองค์อย่าง
ช้า ๆ อย่างเช่นในชีวติ ของอับราฮัม ปฐมกาล 11:30 เขียนไว้วา่ นางซาราห์เป็ นหมัน ปฐมกาล 12:7
บันทึกว่าพระเจ้าทรงปรากฏพระองค์แก่อบั ราฮัม และทรงกล่าวถึงพงศ์พนั ธุ์ของท่านที่จะรับดินแดนนี้
เป็ นมรดก แต่พระองค์ยงั ไม่ทรงบอกว่าท่านจะได้พงศ์พนั ธุ์อย่างไร ปฐมกาล 15:4 เขียนไว้วา่ บุตรชาย
ของอับราฮัมเองจะเป็ นผูร้ ับมรดกของท่าน หาใช่ชาวดามัสกัสที่เกิดในบ้านของอับราฮัมจะเป็ นผูร้ ับ
มรดกไม่ มาถึงปฐมกาล 17:16-19 พระเจ้าทรงให้ความมัน่ ใจว่านางซาราห์จะเป็ นผูใ้ ห้กาเนิดบุตรคนนี้
ทั้ง ๆ ที่นางมีอายุมากแล้ว ท้ายสุ ด ปฐมกาล 18:10 พระเจ้าทรงกาหนดเวลาที่พระสัญญาจะสาเร็ จ “ปี
หน้าเราจะกลับมาหาเจ้าอีก แน่นอนซาราห์ภรรยาของเจ้าจะมีบุตรชายคนหนึ่ง” เป็ นเวลานานถึงยีส่ ิ บห้า
ปี นับตั้งแต่พระเจ้าทรงเริ่ มสัญญาจะประทานบุตรจนถึงวันที่พระองค์ทรงบอกแน่นอนว่าบุตรคนนี้ จะ
คลอดเมื่อไร
พระเจ้าทรงใช้วธิ ี น้ ีกบั เราบ่อยครั้ง พระองค์ไม่ทรงบอกแผนการชีวิตของเราตั้งแต่ตน้ จนจบ
รวดเดียว แต่พระองค์ทรงค่อย ๆ เปิ ดเผยแผนการของพระองค์ทีละขั้นทีละตอน เริ่ มแรกพระองค์ทรง
บอกแผนการแต่เพียงราง ๆ แล้วทีละขั้นทีละตอนพระองค์ทรงบอกรายละเอียดอย่างชัดแจ้งขึ้น ข้าพเจ้า
แน่ใจว่าคริ สเตียนที่ได้ดาเนิ นชีวติ กับพระเจ้ามาเป็ นเวลานานหลาย ๆ ปี หากมองย้อนไปในอดีตย่อม
เห็นว่าพระเจ้าทรงใช้วธิ ี การดังกล่าวกับเรา ข้าพเจ้าเริ่ มต้นด้วยการเรี ยนนิติศาสตร์ ต่อมาพระเจ้าทรง
เรี ยกให้เป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าเต็มเวลา ข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมมาก่อนและต่อมา
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ได้เข้าเรี ยนศาสนศาสตร์ หกปี ต่อมาข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งสถาปนา ข้าพเจ้าสนใจไปเป็ นมิชชันนารี
ในแอฟริ กา หลายปี ต่อมาพระเจ้าทรงค่อย ๆ เปลี่ยนความสนใจของข้าพเจ้ามายังเอซี ยตะวันออก หกปี
ต่อมาข้าพเจ้าและภรรยารู ้สึกว่าเราควรรับใช้พระเจ้าในช่วงท้ายของชีวติ ที่ประเทศอังกฤษ แต่พระเจ้า
ทรงเรี ยกและนาเรามาประเทศมาเลเซี ย หลังจากนั้นต่อมาอีกหกปี เราพบว่างานรับใช้ชิ้นสาคัญที่สุดของ
เราอยูใ่ นประเทศสิ งคโปร์ เมื่อเราเริ่ มรับใช้พระเจ้าเราจะลงท้ายอย่างไร หากเราทราบแผนการทั้งหมด
ตั้งแต่แรกเราอาจตกใจกลัว แต่พระเจ้าทรงมีหนทางของพระองค์ในการเตรี ยมและเปลี่ยนแปลงเราทุก
คน เพื่อว่าพระองค์จะทรงนาเรามาถึงจุดหมายตรงตามเวลาของพระองค์ เมื่ออับราฮัมมองย้อนหลัง
กลับไปยีส่ ิ บห้าปี ท่านได้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงวางแผนการไว้แล้วตั้งแต่ตน้ จนจบ และเมื่อมองย้อนไป
ยีส่ ิ บเจ็ดปี ข้าพเจ้าก็เห็นเช่นเดียวกัน ถ้าถามพระองค์วา่ “นานเท่าไรจึงจะถึงจุดหมาย?” และถ้าได้รับ
คาตอบว่ายีส่ ิ บเจ็ดปี ข้าพเจ้าอาจหมดกาลังใจตั้งแต่แรก พระเจ้าของเราไม่ทรงรี บร้อน
การที่พระเจ้าทรงกาหนดเวลาแน่นอนว่าอับราฮัมและซาราห์จะมีบุตรเมื่อไร ทาให้ท่านทั้งสอง
ต้องใช้ความเชื่ ออย่างมาก เมื่อท่านทั้งสองคานึงถึงความชราของตนเองแล้ว ท่านทั้งสองจะวางใจใน
พระดารัสของพระเจ้าได้มากแค่ไหน? พระสัญญาที่กล่าวอย่างกว้าง ๆ ว่าท่านจะมีพงศ์พนั ธุ์น้ นั ย่อมจะ
เชื่อได้ง่ายกว่าพระสัญญาที่กาหนดแน่นอนว่าท่านทั้งสองจะให้กาเนิดบุตรในระยะเวลาหนึ่งปี
เรา
จาเป็ นต้องใช้ความเชื่อเมื่อเรากาลังเผชิญกับสิ่ งที่เหลือเชื่ อ
วิธีการที่พระเจ้าทรงใช้บอกข่าวดีแก่อบั ราฮัมนั้น เป็ นวิธีที่เต็มไปด้วยพระกรุ ณาธิคุณ พระองค์
มิทรงใช้เสี ยงดังลงมาจากสวรรค์ พระองค์มิได้ทรงใช้นิมิตในยามค่าคืนในเมื่อสักวันหนึ่งพระเจ้าจะ
เสด็จมาอาศัยอยูท่ ่ามกลางมนุษย์ดงั นั้นพระองค์จึงเสด็จมาหาอับราฮัมและซาราห์ในร่ างของมนุษย์ หาก
เราเปรี ยบเทียบการกาเนิดอิสอัคและพระกาเนิดของพระเยซูคริ สต์ เราจะพบหลายอย่างที่คล้ายคลึงกัน
ในสายตาของมนุษย์แล้วนางซาราห์ไม่มีทางมีบุตรได้ การปฏิสนธิของอิสอัคจึงเป็ นสิ่ งประหลาด ส่ วน
การเติบโตในครรภ์และการคลอดนั้นเป็ นไปตามวิธีการปกติ การปฏิสนธิ ของพระเยซู เป็ นสิ่ งประหลาด
อีกรู ปแบบหนึ่ง เพราะไม่มีมนุษย์ผชู ้ ายเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่ วนการเติบโตในครรภ์และการคลอดดาเนินไป
ตามปกติ นางซาราห์อายุมากเกินกว่าที่จะมีบุตรได้ นางมาเรี ยมีบุตรทั้ง ๆ ที่ยงั เป็ นหญิงพรหมจารี ซา
ราห์ไม่อาจตั้งครรภ์เองได้เพราะหมดระดูแล้ว
นางมาเรี ยไม่อาจตั้งครรภ์เองได้เพราะนางไม่เคยมี
ความสัมพันธ์กบั ผูช้ าย นางซาราห์ให้กาเนิดชนชาติของพระเจ้าที่อาศัยอยูบ่ นแผ่นดินโลกนี้ พระเยซู
ทรงให้กาเนิ ดชนชาติสวรรค์ของพระเจ้า พระเจ้าตรัสสอนนางซาราห์วา่ “มีสิ่งใดที่อศั จรรย์เกินฤทธิ์ พระ
เจ้าจะทาได้” (ปฐมกาล 18:14) ทูตสวรรค์พูดกับนางมาเรี ยว่า “ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่ งใดที่พระเจ้าทรงกระทา
ไม่ได้” (ลูกา 1:37) ประสบการณ์ของนางทั้งสองเป็ นอุทาหรณ์สอนมนุษย์ทุกคน ทั้งนี้เพราะมนุษย์ทุก
คนไม่สามารถให้กาเนิดชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณได้ เราเป็ นหมันเหมือนซาราห์ เราเหมือนนางมาเรี ยตรงที่
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ไม่อาจมีบุตรได้เอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเราไม่อาจมีชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณด้วยตัวเราเองได้ พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เท่านั้นที่สามารถให้กาเนิดและสร้างชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณในตัวเรา ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เราต้องการที่สุด
เราต้องบังเกิดใหม่โดยฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พระเจ้าทรงมาหาอับราฮัมในช่วงเวลาที่ไม่มีใครคาดว่าแขกจะมา เพราะเป็ นเวลาพักผ่อนของ
เจ้าของบ้านใน “เวลาแดดร้อน” (ปฐมกาล 18:1) ผูท้ ี่เคยอยูใ่ นประเทศเขตร้อนย่อมทราบดีวา่ อับราฮัม
ต้องการพักผ่อนในช่วงเวลานั้น และช่วงเวลาดังกล่าวไม่เหมาะที่จะไปเยีย่ มบ้านใคร จากเหตุการณ์น้ ีทา
ให้เราทราบว่าพระเจ้าจะมาหาเราเมื่อไรก็ได้ไม่วา่ กลางวันกลางคืน
พระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่ยก
เหตุการณ์ตอนนี้ เพื่อสอนเราให้พร้อมรับแขกอยูเ่ สมอ โดยการกระทาเช่นนี้อบั ราฮัม “ได้ตอ้ นรับทูต
สวรรค์โดยไม่รู้ตวั ” (ฮีบรู 13:2) ทาไมแขกไม่มาในช่วงเวลาที่เราสะดวก? ขณะเราพักผ่อนในเวลาเย็น
หลังจากงานยุง่ และเหนื่อยมาตลอดวัน อาจมีแขกมาหาเราที่บา้ นหรื อโทรศัพท์มา ในยุคของเราการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ วและมีโทรศัพท์ แขกอาจไม่จาเป็ นต้องมาหาเรา เขาอาจโทรศัพท์มานัดเรา
ออกไปข้างนอก ถ้าเรารู ้วา่ แขกคนนั้นเป็ นพระเจ้า เราจะดีใจรี บออกมาต้อนรับ แต่ถา้ เป็ นแขกแปลก
หน้ามาหาเราในเวลาที่เราอยากพักผ่อน เราจะต้อนรับเขาอย่างไร ในคาอุปมาเรื่ องฝูงแกะและฝูงแพะ
พระเยซูตรัสว่า “เราเป็ นแขกแปลกหน้า ท่านก็ไม่ได้ตอ้ นรับเรา” (มัทธิว 25:43) บางทีเราอาจไม่มี
ความคิดอยูใ่ นใจว่าแขกแปลกหน้าอาจเป็ นทูตสวรรค์ แต่พระเจ้าทรงไปหาคริ สเตียนด้วยวิธีการที่เรา
คาดไม่ถึง ทานองเดียวกับที่พระองค์ทรงมาหาอับราฮัม
เรามักไม่กระทาตัวเป็ นเจ้าของบ้านที่ตอ้ นรับแขกได้ดีเท่ากับอับราฮัมและซาราห์ น่าเสี ยดายที่
เราพลาดจุดนี้ ท่าทีในการต้อนรับแขกของท่านทั้งสองทาให้เห็นว่า ชาวตะวันออกมีอธั ยาศัยการต้อนรับ
แขกดีกว่าชาวตะวันตกมาก เจ้าบ้านจะให้สิ่งที่ดีเลิศแก่แขก ถึงแม้วา่ เป็ นคนแปลกหน้าและมาในเวลาไม่
สะดวก อับราฮัมกล่าวถึงการมาเยีย่ มของพวกเขาว่าเป็ นการให้เกียรติท่าน และขออย่าผ่านเลยบ้านของ
ท่านไป ท่านเป็ นห่วงความเหน็ดเหนื่ อยของผูม้ าเยีย่ ม และขอให้พวกเขาได้พกั ผ่อนขณะท่านไปเอา
อาหารมาให้กิน เป็ นอาหารมื้อใหญ่ทีเดียว อับราฮัมมีใจถ่อมตามแบบฉบับของชาวตะวันออก และ
“อาหารหน่อยหนึ่ง” ของท่านได้แก่ลูกโคที่เลือกสรรแล้ว นามาปรุ งกับเนยและน้ านมให้ได้รสชาติดี
เยีย่ ม ท่านเรี ยกตัวท่านเองว่าผูร้ ับใช้และยืนอยูข่ า้ งพวกเขาขณะรับประทาน เมื่อรับประทานเสร็ จท่านก็
ตามไปส่ ง ตามวัฒนธรรมที่ยงั ปฏิบตั ิในหลายแห่งของซี กโลกตะวันออก การต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นนี้
ไม่มีในหมู่ชาวตะวันตกซึ่ งเป็ นสังคมที่รีบเร่ ง และถ้าเรานามาใช้ในประเทศตะวันตกจะกลายเป็ นการเส
แสร้งและน่าเขิน อย่างไรก็ตามเราควรเรี ยนรู ้วา่ แขกเป็ นผูม้ ีความสาคัญและบางทีพระเจ้าอาจเสด็จมาหา
ประชากรของพระองค์ในร่ างของแขกแปลกหน้า
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หลังจากรับประทานอาหารเสร็ จแล้ว มักมีการสนทนากันตามธรรมเนียม ระหว่างการสนทนา
อับราฮัมได้ข่าวว่านางซาราห์จะมีบุตรในปี หน้า ตามปกติแขกมักแสดงความปรารถนาให้เจ้าบ้านและ
ครอบครัวได้รับการอวยพร ในสมัยนั้นพลเมืองของโลกมีจานวนน้อย อัตราการตายของเด็กทารกมี
จานวนสู ง คนสมัยนั้นจึงนิ ยมมีลูกหลายคน แขกของอับราฮัมมิได้ให้ความปรารถนาดี แต่กลับให้
สัญญาแทน “ปี หน้าเราจะกลับมาหาเจ้าอีกแน่นอน ซาราห์ภรรยาของเจ้าจะมีบุตรคนหนึ่ง” (ปฐมกาล
18:10) เขาทั้งสองจะเชื่อหรื อไม่วา่ สิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้กาลังจะเกิดขึ้น
นางซาราห์หวั เราะอยูใ่ นใจ “ฉันแก่แล้ว สามีของฉันก็แก่แล้ว ฉันยังจะยินดีอีกหรื อ” (ปฐมกาล
18:12) คาฮีบรู ซ่ ึ งภาษาไทยแปลว่า “แก่” ในที่น้ ี อาจแปลได้หลายความหมาย เป็ นต้นว่า “เหน็ดเหนื่อย,
ห่อเหี่ ยว, อ่อนใจง่าย, พระเจ้าจะทรงใช้คนที่อ่อนใจง่ายได้อย่างไร? หลายคนถามปั ญหานี้เนื่ องจากเขา
เป็ นคนอ่อนใจง่าย เรารู ้สึกว่าเราเป็ นคนอ่อนใจง่ายและบางทีชีวติ ของเราท้อถอยเสี ยแล้ว เราไม่แน่ใจว่า
พระเจ้าจะทรงสามารถขจัดความท้อถอยของเรา เรายิ่งไม่เห็นทางที่พระเจ้าจะทรงทาให้คนอย่างเรา
บังเกิดผล”
พระเจ้าหันมาตรัสกับอับราฮัม พระองค์ทรงถามว่านางซาราห์หวั เราะทาไม และพระองค์ทรง
ถามคาถามที่อบั ราฮัมไม่อาจโต้แย้งได้ “มีสิ่งใดที่อศั จรรย์เกินฤทธิ์ พระเจ้าจะทาได้” (ปฐมกาล 18:14)
เราทุกคนยอมรับในหลักการว่า พระเจ้าทรงกระทาได้ทุกสิ่ ง แต่เมื่อเกิดปั ญหาขึ้นจริ ง ๆ ในชีวติ จะเป็ น
การทดสอบว่าเราเชื่อในฤทธิ์ เดชของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน หลายครั้งเราพูดกับตัวเองว่า “แน่นอน
ปั ญหานี้ไม่อาจแก้ไขได้เพราะว่ามันสายเกินไปแล้วและปั ญหานี้ก็ยากเกินแก้ได้ ถ้าหากเริ่ มแก้ก่อนหน้า
นี้หรื อถ้าปั ญหาไม่ซบั ซ้อนขนาดนี้ ผมจะเชื่ อว่าพระเจ้าทรงอาจช่วยได้ แต่ตอนนี้ไม่สาเร็ จแน่ ผมละเหี่ ย
ใจอ่อนใจจริ ง ๆ พระดารัสของพระเจ้าเป็ นคาตักเตือนและคาหนุนใจในเวลาเดียวกัน ซาราห์ไม่กล้า
ยอมรับว่าตัวเองไม่เชื่อฤทธิ์ เดชของพระเจ้า ดังนั้นนางจึงปฏิเสธว่าไม่ได้หวั เราะ เมื่อเราพบว่าเราขาด
ความเชื่อ เรามักไม่ยอมรับสารภาพว่าเราขาดความเชื่อ ไม่เป็ นการยากสาหรับเราที่จะเชื่อว่าพระเจ้าทรง
สามารถทาให้นางซาราห์ผแู ้ ก่เฒ่าแล้วมีบุตรได้ แต่ถา้ ปั ญหายุง่ ยากหรื อสถานการณ์มืดมนเป็ นเรื่ องของ
เราเอง เรามักไม่ยอมเชื่ ออย่างจริ งใจว่าฤทธิ์ เดชของพระเจ้าและแผนการของพระองค์สามารถช่วยเราได้
เราเชื่ อว่าพระเยซูฟ้ื นคืนพระชนม์ แต่เรามักไม่ยอมเชื่ อว่าพระเจ้าสามารถทาให้เราหลุดพ้นจากความ
วุน่ วายของชีวิต เราเชื่อว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สามารถทาให้คนหลาย ๆ พันกลับใจเชื่อพระเยซูใน
คริ สตจักรยุคต้น แต่เรามักขาดความเชื่ อว่าพระองค์สามารถนาเพื่อนบ้านและครอบครัวของเราให้กลับ
ใจได้
ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าความเชื่อคือความงมงายมองโลกในแง่ดีโดยไม่สนใจสถานการณ์
รอบข้าง บางทีเราใช้ความเชื่ อเป็ นเครื่ องต่อรองให้พระเจ้าทรงทาในสิ่ งที่พระองค์ไม่ประสงค์ การเหมา
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เอาว่าความใฝ่ ฝันของเราเป็ นพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้ช่วยให้ความใฝ่ ฝันของเราถึงความสาเร็ จ
พระเจ้าทรงแจ้งให้อบั ราฮัมและซาราห์ทราบตั้งนานมาแล้วว่าพระองค์จะทรงทาอะไรเพื่อท่านทั้งสอง
ดังนั้นความเชื่อที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานแห่งพระสัญญาของพระองค์จึงไม่ใช่ความเพ้อฝันของคนทั้งสอง แต่
เป็ นการเชื่อมัน่ ในพระประสงค์ที่พระเจ้าทรงบอกให้ทราบ เราจาเป็ นต้องอยูใ่ กล้ชิดพระเจ้าเพื่อเราจะ
ทราบพระประสงค์ของพระองค์แล้วเราจะเชื่อในพระสัญญาของพระองค์วา่ ไม่มีสิ่งใดเกินฤทธิ์ เดชของ
พระเจ้า หากเรามีความเชื่อน้อยกว่านี้ ความเชื่ อของเราจะลดค่าลงเหลือเพียงเป็ นการมองโลกในแง่ดี
ความเชื่อไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีอย่างเห็นแก่ตวั ซึ่ งเรี ยกร้องให้พระเจ้าทาการอัศจรรย์เพื่อประโยชน์
ของเราเอง แต่ความเชื่อคือความมัน่ ใจที่เกิดจากความถ่อมใจของคริ สเตียน ผูท้ ราบพระประสงค์ของ
พระเจ้าและพึ่งอาศัยฤทธิ์ เดชของพระองค์ที่จะทาให้ทุกอย่างสาเร็ จ ไม่วา่ สิ่ งนั้นจะดูเหลือเชื่อเพียงไรก็
ตาม เมื่อเราทราบเช่นนี้แล้ว เราจะสามารถซาบซึ้ งในอุดมการณ์ของฮัดสันเทย์เลอร์ ผกู ้ ล่าวว่า งานของ
พระเจ้าเริ่ มแรกดูเหมือนว่าเป็ นไปไม่ได้ ต่อมาเหมือนเป็ นสิ่ งที่ยากเย็น แต่ในที่สุดก็สาเร็ จ
อย่างไรก็ตาม เมื่อเรามาคานึงถึงปั ญหาจริ ง ๆ ของเรา เราทราบอย่างแน่ชดั จากพระคาของ
พระองค์วา่ พระองค์ต้ งั พระทัยจะนาเราฟันฝ่ าปั ญหาต่าง ๆ ถึงแม้วา่ พระองค์อาจทรงใช้วธิ ี แก้ปัญหาที่
เราไม่พึงพอใจ พระองค์อาจทรงสอนเราด้วยแรงบีบคั้นของปั ญหาอยูเ่ ป็ นเวลานาน เพื่อชีวติ ของเราจะ
เปลี่ยนไปเหมือนพระลักษณะของพระองค์มากขึ้นพระองค์อาจทรงนาเราไปเรื่ อย ๆ จนเราแน่ใจว่าเรา
ไร้ความสามารถ ตัวอย่างเช่น พระองค์ทรงคอยให้นางซาราห์แก่ลงทุกวัน ๆ จนความหวังจะมีบุตรไม่มี
เหลือเลย แล้วพระองค์ยนื่ พระหัตถ์เข้ามาเกี่ยวข้อง พระองค์ประทานพระสัญญาว่าพระองค์จะทรง
ช่วยเหลือและอวยพร ให้เรามัน่ ใจเถิดว่าพระสัญญาของพระองค์ไม่ใช่การเยาะเย้ยความหวังของเรา แต่
พระสัญญาของพระองค์ คือแผนการของพระเจ้าผูไ้ ม่มีสิ่งใดเกินฤทธิ์ เดชพระองค์
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13. ความเชื่อสอนให้ อธิษฐาน
“การประชุมอธิ ษฐานที่คริ สตจักรในวันกลางสัปดาห์ยงั มีคริ สตจักรห้าสิ บสามแห่งจัดประชุม
อยู่ (จากจานวนคริ สตจักรเก้าสิ บสองแห่งในโครงการสารวจ) ปั ญหาการคมนาคมเป็ นอุปสรรค์อนั หนึ่ง
สาหรับคริ สตจักรที่ยงั มีการประชุมอธิษฐาน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมอธิ ษฐานมีจานวนน้อย ไม่วา่ จะเป็ น
คริ สตจักรเล็กหรื อใหญ่ จานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมโดยเฉลี่ยยีส่ ิ บคนเท่านั้น” ข้อความข้างต้นเป็ นรายงาน
ของคณะกรรมการเพิ่มพูนคริ สตจักร ของทวีปอเมริ กนั เหนือ ซึ่ งทางานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาและ
แคนาดา หากสารวจคริ สตจักรในประเทศอังกฤษ ตัวเลขอาจต่ากว่านี้ ข้าพเจ้าจะประหลาดใจมากหาก
ตัวเลขสู งกว่านี้ การประชุมอธิ ษฐานของเรามีอะไรผิดพลาด? แม้คริ สตจักรที่ใหญ่และเติบโตก็ยงั ต้อง
ยอมรับว่า มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มอธิ ษฐานอย่างสม่าเสมอจานวนน้อยมาก แต่ถา้ มีคนถามเราว่าเราเชื่อการ
อธิ ษฐานก่อให้เกิดผลหรื อไม่ และถามว่าเราอยากเข้าร่ วมอธิ ษฐานหรื อไม่ เราคงตอบว่าเกิดผลและอยาก
เข้าร่ วมประชุม การฟื้ นฟูในคริ สตจักรเกือบทุกคริ สตจักรเริ่ มต้นในหัวใจของผูเ้ ริ่ มอธิ ษฐาน แล้วอะไร
เป็ นปัญหาในปัจจุบนั ?
หลังจากอับราอัมได้ตอ้ นรับทูตสวรรค์ โดยท่านไม่ทราบมาก่อนว่าเป็ นทูตสวรรค์ และหลังจาก
พระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผยแผนการอันล้ าลึกให้ท่านทราบ ท่านได้ทูลอ้อนวอนขอพระเจ้าเกี่ยวกับเมืองโส
โดมและโกโมราห์ ที่ได้รับการกล่าวโทษ ท่านเรี ยนรู ้การอธิ ษฐานแบบนี้ได้อย่างไร? คาตอบมีอยูว่ า่ การ
ทูลอ้ อนวอนทีด่ ีต้องเกิดจากความสั มพันธ์ ทดี่ ีกบั พระเจ้ า เทคนิคในการอธิ ษฐานไม่สาคัญเท่า การ
อธิ ษฐานของเรามักกลายเป็ นการทูลอ้อนวอนเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ การอธิ ษฐานของเรากลายเป็ นการขอ
บางสิ่ งเพื่อตัวเราเองหรื อผูอ้ ื่น เราโผเข้าหาพระเจ้าและขอ ๆ จากพระเจ้าอย่างรวดเร็ ว พอขอเสร็ จแล้วเรา
ก็หยุดอธิ ษฐานและกลับไปดาเนินชีวิตที่สับสนวุน่ วายต่อ เราลืมไปว่าผูท้ ูลขอจากพระเจ้าต้องเป็ นผูต้ ิด
สนิทกับพระองค์ การอธิ ษฐานเพื่อผูอ้ ื่นจะบังเกิดผลเมื่อผูอ้ ธิ ษฐานมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั พระเจ้า หลาย
คนอธิ ษฐานทูลขอตามความเคยชิน เพราะคิดว่าคริ สเตียนควรทาเช่นนั้น แต่ยงิ่ ทาไปเรื่ อย ๆ การ
อธิ ษฐานของเราก็ยงิ่ แย่ลง ในที่สุดก็เป็ นการขออย่างลวก ๆ ทีละอย่าง ๆ ตามรายการที่จดเอาไว้ การ
อธิ ษฐานจึงเป็ นการทูลขออย่างสะเปะสะปะ การประชุมอธิ ษฐานจึงเป็ นการประชุมที่จืดชืดและน่าเบื่อ
คนหนุ่มสาวจึงไม่ยอมเข้าร่ วมประชุมอธิ ษฐาน เนื่ องจากคิดว่าเป็ นการกระทาที่ปราศจากคุณค่า ดังนั้น
ถ้าการประชุมอธิ ษฐานของเราขาดชีวติ ชีวาเราควรย้อนกลับมาดูความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเรากับ
พระเจ้า
อับราฮัมพร้อมที่จะอธิ ษฐานทูลวิงวอนเพื่อเมืองทั้งสอง ทั้งนี้เพราะท่านได้ใช้เวลานานทีเดียว
ในความสัมพันธ์อนั ลึกซึ้ งกับพระเจ้า ความสัมพันธ์อนั ลึกซึ้ งของท่านกับพระเจ้าได้ผลิดอกออกผลเป็ น
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คาอธิ ษฐานวิงวอน ท่านใช้เวลานานทีเดียวอยูจ่ าเพาะพระพักตร์ พระเจ้า และพระเจ้าได้เริ่ มสาแดงให้
ท่านเห็นว่าพระองค์สนพระทัยสิ่ งที่กาลังเกิดขึ้นในเมืองโสโดม ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้า
ลึกซึ้ งเพียงไหน ให้เราพิจารณาดูพระดารัสของพระเจ้า “ควรหรื อที่เราจะซ่อนสิ่ งซึ่ งเราจะกระทานั้นมิ
ให้อบั ราฮัมรู ้เพราะอับราฮัมจะเป็ นประชาชาติใหญ่โตและมีกาลังมากและประชาชาติท้ งั หลายในโลกจะ
ได้รับพรก็เพราะเขา เพราะเราเราเลือกเขาแล้ว เพื่อเขาจะได้กาชับลูกหลาน และครอบครัวที่สืบมา ให้
รักษาพระมรรคาของพระเจ้า โดยทาความชอบธรรมและความยุติธรรม เพื่อว่าพระเจ้าจะได้ประทานสิ่ ง
ซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แล้วให้แก่อบั ราฮัม” (ปฐมกาล 18:17-19) ผูท้ ี่จะเป็ นบิดาของชนชาติของพระ
เจ้าต้องมีโอกาสทราบแผนการของพระเจ้าเกี่ยวกับการพิพากษาและการอวยพระพร และเขาต้องมีส่วน
ร่ วมกับพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงห่วงใยผูห้ ลงหายไปและเขาต้องเรี ยนรู ้ที่จะมีส่วนในการทูลอ้อนวอน
พระองค์ ด้วยหตุน้ ีเมื่ออับราฮัมมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ งกับพระเจ้า พระองค์จึงทรงแจ้งแผนการของ
พระองค์ให้ท่านทราบ แล้วอับราฮัมจึงเริ่ มอธิ ษฐาน
แม้กระนั้นอับราฮัมไม่ได้รีบร้อนกราบทูลวิงวอนในทันที เมื่อพระเจ้าทรงบอกสิ่ งที่พระองค์ต้ งั
พระทัยจะทา “บุรุษเหล่านั้นจึงออกจากที่นนั่ เดินตรงไปยังเมืองโสโดมแต่อบั ราฮัมยังยืนเฝ้ าพระเจ้าอยู”่
(ปฐมกาล 18:22) ท่านทราบว่าสถานการณ์กาลังเป็ นอย่างไร แต่ท่านยังคอยนิ่งอยูส่ ักพันหนึ่งก่อนจะเริ่ ม
ทูลขอต่อพระเจ้า การสงบนิ่งต่อพระพักตร์ พระเจ้าเป็ นการเตรี ยมใจ รวบรวมความคิดและทาให้เรา
ระลึกถึงพระลักษณะของพระเจ้า หนังสื อสดุดีได้เชื้อเชิญประชากรของพระเจ้าให้ “มาดูพระราชกิจของ
พระเจ้า ว่าพระองค์ทรงกระทาให้เริ ศร้างในแผ่นดินโลกอย่างไร” และได้เตือนว่า “จงนิ่งเสี ย และรู ้เถอะ
ว่าเราคือพระเจ้า” (สดุดี 46:8,10) เมื่อเราได้ทราบพระราชกิจอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับ
อนาคตของมนุษยชาติที่สั่นคลอนทัว่ ทั้งแผ่นดินโลก เราต้องการเวลาสงบนิ่งต่อพระพักตร์ พระเจ้าเพื่อ
รวบรวมความคิดและความมัน่ ใจต่อจากนั้นจึงเริ่ มเอ่ยปากทูลขอ
บางทีการอธิ ษฐานของเราไม่ดี
เท่าที่ควรเพราะเราไม่ใช้เวลาสงบนิ่งก่อนการอธิ ษฐาน
หลักการที่วา่ การติดสนิทกับพระเจ้าและการอธิ ษฐานเป็ นสองที่ตอ้ งควบคู่กนั ไปนั้น ปรากฏชัด
ในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่ อับราฮัมได้ชื่อว่าเป็ น “สหายของพระเจ้า” เป็ นสมญาที่แสดงว่าท่านมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้า พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์วา่ “เราจะไม่เรี ยกท่านทั้งหลาย
ว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทาอะไร แต่เราเรี ยกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่ งที่เราได้ยนิ จาก
พระบิดาของเรา เราได้สาแดงแก่ท่านแล้ว” (ยอห์น 15:15) มิตรภาพระหว่างพระเจ้ากับอับราฮัมเป็ น
ช่องทางให้พระเจ้าทรงเปิ ดเผยความลับของพระองค์ให้ท่านทราบฉันใด พระเยซูทรงสัญญาว่าเราจะได้
ทราบความลึกลับของพระองค์ เมื่อเรามีมิตรภาพที่ดีกบั พระองค์ฉนั นั้น พระคัมภีร์ตอนที่ยกมาข้างต้นนี้
เป็ นพระดารัสของพระเยซูขณะที่พระองค์ทรงสอนเรื่ องเถาองุ่นและแขนง พระคัมภีร์ตอนนี้เป็ นคาสอน
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ที่ชดั เจนและเป็ นรากฐานสาคัญที่สุดในบรรดาพระคาที่สอนให้เรามีความสัมพันธ์ติดสนิทกับพระองค์
อยูเ่ สมอตลอดเวลา ในขณะที่พระองค์ทรงสอนเรื่ องการติดสนิทกับพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “ถ้าท่าน
ทั้งหลายเข้าสนิทอยูใ่ นเรา และถ้อยคาของเราฝังอยูใ่ นท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่ งใดซึ่ งท่านปรารถนาก็จะได้
สิ่ งนั้น (ยอห์น 15:7) การติดสนิทกับพระเจ้า จะทาให้พระเจ้าทรงตอบคาทูลขอของเรา ยิง่ ติดสนิทกับ
พระองค์เท่าไร พระองค์ยงิ่ ทรงตอบคาทูลขอมากเท่านั้น หากเราไม่ติดสนิทกับพระองค์แล้ว ก็ยากที่
พระองค์จะทรงตอบคาทูลขอของเรา ความล้มเหลวของการประชุมอธิษฐาน ทาให้เราเห็นจุดบกพร่ องที่
เป็ นสาเหตุ และเราต้องเอาใจใส่ แก้ไขจุดนี้ หลังจากที่พระเยซูทรงบอกสาวกว่าพระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อ
พวกเขาเหมือนเพื่อน พระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้
แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยูเ่ พื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่ งใดจาก
พระบิดาในนามของเรา พระองค์จะประทานสิ่ งนั้นให้แก่ท่าน” (ยอห์น 15:16) การติดสนิทและการเชื่อ
ฟังพระเจ้าทาให้คาอธิ ษฐานเกิดผลมากมาย
นอกจากนี้ อับราฮัมยังได้เรี ยนรู ้จากเหตุการณ์น้ ีวา่ การทูลขอที่สมบูรณ์จาเป็ นต้องมีความรู ้สอง
สิ่ ง ท่ านต้ องทราบความจาเป็ นต้ องการของมนุษย์ และพระราชกิจของพระเจ้ า หลังจากที่ทูตสวรรค์
และอับราฮัมได้มองลงไปยังเมืองโสโดมแล้ว อับราฮัมยังต้องทราบข้อมูลมากกว่านั้น ท่านต้องทราบ
ความจาเป็ นต้องการของประชาชน และต้องทราบว่า “เสี ยงร้องกล่าวโทษเมืองโสโดม และเมืองโก
โมราห์น้ นั ดังเหลือเกิน และบาปของเขาก็หนักมาก” (ปฐมกาล 18:20) ท่านต้องทราบอีกว่าพระเจ้าจะ
ทรงจัดการเรื่ องนี้ และพระองค์จะลงไปดูวา่ พวกเขากระทาผิดจริ งตามคาร้องทุกข์หรื อไม่ เมื่อเรารู ้ความ
จาเป็ นต้องการของมนุษย์ เราจะเริ่ มอธิ ษฐานวิงวอน และเมื่อเราทราบว่าพระเจ้าจะทรงทาอะไร เราจะ
รี บอธิ ษฐานโดยไม่รีรอ เรามีแหล่งข่าวมากมายที่จะทราบความจาเป็ นต้องการของมนุษย์ ในสมัยของ
ท่าน อับราฮัมมีโอกาศเห็นสิ่ งที่เกิดขึ้นในสองเมืองเท่านั้น แต่ปัจจุบนั หนังสื อพิมพ์ช่วยให้เราทราบข่าว
ทัว่ โลก ขณะเรานัง่ รับประทานอาหารเช้าโทรทัศน์ทาให้เราทราบถึงสงครามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแม้วา่ เรานัง่
อยูใ่ นห้องนัง่ เล่นของเรา ปั ญหาของเราคือเรารู ้ขอ้ มูลข่าวสารมากเกินไป หาใช่เราขาดข้อมูลไม่ เมื่อเรา
ไม่ทราบข้อมูลเราจะไม่รู้วา่ เราควรอธิ ษฐานเรื่ องอะไร แต่เมื่อเรามีขอ้ มูลมากเกินไป เราก็ไม่รู้วา่ เราควร
อธิษฐานเรื่ องอะไรเหมือนกัน เรากลายเป็ นคนที่ชินชาต่อภาพของซากปรักหักพัง ถนนที่ถูกทาลาย
แหลกลาญเพราะสงครามกลางเมือง คนผอมโซที่ยนื เข้าคิวรับอาหารในค่ายผูล้ ้ ีภยั การทราบถึงพระราช
กิจของพระเจ้าและโลกที่กาลังเผชิญกับการพิพากษานั้นไม่ได้เข้าถึงหัวใจของเรา
เราจึงไม่สนใจ
อธิษฐานเผื่อในยามที่เราควรอธิ ษฐาน ถึงเวลาแล้วที่เราจะอธิ ษฐานเพื่อคนทั้งโลก แต่เรากลับพอใจที่จะ
อธิ ษฐานเฉพาะช่วงนมัสการวันอาทิตย์ หรื อพอใจให้คนบางคนที่มีภาระเป็ นผูอ้ ธิ ษฐานแทนเรา
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อับราฮัมบุรุษแห่งความเชื่ อ เมื่อท่านทราบข้อมูลต่าง ๆ แล้ว ท่านใช้ขอ้ มูลนี้ในการทูลขอจาก
พระเจ้า ทั้งนี้ เพราะท่านรู ้จกั พระเจ้าของท่าน ท่านรู ้จกั เพียงครอบครัวเดียวในเมืองโสโดมและโกโมราห์
ครอบครัวนี้ อาจเป็ นเป้ าหมายสาคัญในการอธิ ษฐานของท่าน แต่ท่านยังเป็ นห่ วงโลกที่กาลังพินาศอีก
ด้วย เหมือนที่พระเจ้าทรงเป็ นห่วงท่านอธิ ษฐานเผื่อโลกที่กาลังพินาศด้วย ในปั จจุบนั พวกคอมมิวนิสต์มี
ยุทธวิธีที่จะครองโลกและทุ่มเท เพื่อเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ พวกเขาสนใจโลกนี้มากกว่าคริ สตเตียน แต่พระ
เจ้ายังคงสนพระทัยโลกที่กาลังพินาศ พระเยซูคริ สต์ได้ทรงมอบหมายให้แพร่ ขยายคริ สตจักรไปทัว่ โลก
คริ สตจักรปั จจุบนั ต้องทางานนี้ และต้องอธิ ษฐานเพื่องานนี้ เรามีขอ้ มูลพอที่จะต้องอธิ ษฐาน
เมื่ออับราฮัมเริ่ มต้นอธิ ษฐาน ท่ านอธิษฐานโดยคานึงถึงพระลักษณะและความยุติธรรมของ
พระเจ้ า ท่านคานึงถึงความจาเป็ นต้องการของมนุษย์ดว้ ยเหมือนกันแต่นอ้ ยกว่า ท่านให้ความสาคัญแก่
พระสง่าราศีของพระเจ้าเหนื อสิ่ งอื่นใด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสิ้ นสุ ดแล้วทุกคนต้อง
ยอมรับว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่แท้จริ ง พระองค์ทรงเป็ นผูพ้ ิพากษาสากลโลก พระองค์เป็ นผูท้ ี่ทุก
คนต้องยอมรับว่าทรงยุติธรรมอย่างสมบูรณ์ดว้ ยเหตุน้ ี อบั ราฮัมจึงไม่เคยคิดเลยว่าพระองค์จะทรงทาลาย
ผูช้ อบธรรมพร้อมกับคนอธรรม หากผูใ้ ดคิดว่าพระองค์จะทรงทาเช่นนี้ ผูน้ ้ นั ก็ใส่ ความพระเจ้า ดังนั้น
อับราฮัมจึงคิดอย่างมีเหตุผล และแสดงเหตุผลของท่านผ่านทางคาอธิ ษฐาน “ขอพระองค์อย่าคิดที่จะ
กระทาเช่นนั้นเลย อย่าคิดที่จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรม ทากับคนชอบธรรมอย่างเดียวกับ
คนอธรรม ขอพระองค์อย่าทรงทาเช่นนั้นเลย พระองค์ผทู ้ รงพิพากษาสากลโลกจะไม่กระทาสิ่ งที่
ยุติธรรมหรื อ” (ปฐมกาล 18:25) อับราฮัมให้ความสาคัญแก่การปกครองสากลโลกอย่างชอบธรรม ท่าน
คิดว่าสิ่ งนี้สาคัญกว่าชะตากรรมของมนุษยชาติ ท่านคิดถูกแล้วเพราะหากจักรวาลนี้ มีการปกครองที่
ปราศจากกฏเกณฑ์และความยุติธรรมแล้วไซร้ จักรวาลนี้ จะเป็ นเหมือนนรกอเวจีความชอบธรรม พระ
สง่าราศีและความไม่รวนเรของพระเจ้าทาให้ความชอบธรรมดารงอยูใ่ นสากลจักรวาลได้
อับราฮัม
ขอให้ตนได้เห็นความหนักแน่นไม่รวนเรของพระเจ้าคาอธิ ษฐานที่คานึงถึงพระลักษณะและพระสง่า
ราศีของพระเจ้าเป็ นคาอธิ ษฐานที่มีพลัง เราไม่ค่อยอธิ ษฐานแบบนี้
เรายังได้เห็นอีกด้วยว่า ถึงแม้วา่ อับราฮัมจะสนิทสนมกับพระเจ้าเพียงใด อับราฮัมไม่ เคยลืมว่า
พระเจ้ าทรงเป็ นพระเจ้ า และมนุษย์ เป็ นสิ่ งไร้ ค่าเมื่อเทียบกับพระองค์ ท่านเรี ยกตัวเองว่า “ผูเ้ ป็ นเพียงผง
คลีและขี้เถ้า” และท่านหมายความเช่นนั้นจริ ง ๆ ท่านกล่าวอีกว่า “ขอองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่าทรงพิโรธ
เลย ข้าพระองค์จะขอกราบทูล” อีกครั้งหนึ่งว่า “ขอพระองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่าทรงพระพิโรธเลย ข้า
พระองค์ขอกราบทูลอีกครั้งนี้ครั้งเดียว” (ปฐมกาล 18:27,20,32) ท่านสานึกในความต่าต้อยของตัวเอง
ต่อพระพักตร์พระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่
ท่านสานึกในความจากัดและความอ่อนแอของท่านต่อพระพักตร์ ผู ้
พิพากษาสากลโลก เราอยูใ่ นยุคที่เราสามารถเข้าถึงพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริ สต์ได้อย่างสะดวกและฟรี
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แต่เราต้องรู ้ตวั อยูเ่ สมอว่าเราอยูใ่ นฐานะอะไร เปโตรเตือนเราว่า “ถ้าท่านอธิ ษฐานขอต่อพระองค์ เรี ยก
พระองค์วา่ พระบิดา ผูท้ รงพิพากษาทุกคนตามการกระทาของเขาโดยไม่มีอคติ จงประพฤติตนด้วยความ
ยาเกรงตลอดเวลาที่ท่านอยูใ่ นโลกนี้ ” (1 เปโตร 1:17) เราสนิทสนมกับพระเจ้ามากจนสามารถเรี ยก
พระองค์วา่ “อับบา พระบิดา” แต่กระนั้นเราต้องอย่าลืมว่าพระองค์คือพระผูส้ ร้าง เราเป็ นเพียงผูท้ ี่
พระองค์ทรงสร้างความอบอุ่นจากความสนิทสนมต้องไม่ทาลายความยาเกรงต่อพระผูท้ รงสร้าง สวรรค์
ไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิ ปโตย
อนึ่ง อับราฮัมมีความกล้าหาญทีจ่ ะขอในขณะที่ท่านเต็มไปด้ วยความยาเกรง เมื่อท่านอธิ ษฐาน
ไปเรื่ อย ๆ ท่านก็ขอมากขึ้นเรื่ อย ๆ เวลายิง่ ผ่านไปนาน ท่านก็ยงิ่ อธิ ษฐานได้ลึกซึ้ งขึ้น ความลึกซึ้ งของ
การอธิ ษฐานมีมากขึ้นเมื่อเราอธิ ษฐาน ยิง่ อธิ ษฐาน เรายิง่ มัน่ ใจว่าพระเจ้าจะทรงตอบ บางคนถึงกับเข้าใจ
ผิดว่า หากท่านขอมากขึ้นไปอีก เมืองนั้นจะไม่ถูกทาลายเพราะเห็นแก่โลท ถ้าเราพิจารณานับดูวา่ โลท
และภรรยาของเขา บุตรสาวสองคนและชายสองคนที่จะมาเป็ นเขยรวมกันเป็ นหกคน แต่อบั ราฮัมของ
พระเจ้าไม่ทาลายเมืองนั้นเพราะเห็นแก่คนชอบธรรมสิ บคน ถ้าอับราฮัมคิดจะขอไม่ให้พระเจ้าทาลาย
เมืองนั้น ท่านคงจะขอต่อไปอีก แท้จริ งชายสองคนที่จะมาเป็ นเขยของโลทได้แสดงความดูถูกการ
ช่วยเหลือของพระเจ้าเมื่อโลทออกไปพูดกับเขาทั้งสอง กลับหาว่าโลทล้อเล่นไม่มีใครอื่นในเมืองสนใจ
การช่วยเหลือของพระเจ้า ถึงอย่างไรก็ตาม เราได้เรี ยนจากตอนนี้วา่ เมื่อพระเจ้าทรงเปิ ดเผยแผนการของ
พระองค์ เราต้องอธิ ษฐานและคาอธิ ษฐานของเราจะมีคุณค่า เราต้องไม่หวัน่ เกรงการอธิ ษฐาน และอย่า
กลัวที่จะขอสิ่ งยิง่ ใหญ่จากพระเจ้า
นี่คือตัวอย่างของชายผูห้ นึ่งที่ได้เรี ยนรู ้การอธิ ษฐานน่าแปลกที่เหตุการณ์ตอนนี้เกิดขึ้นในช่วง
ท้ายของชีวติ ของอับราฮัม ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า อับราฮัมอธิ ษฐานโดยตลอดตั้งแต่ท่านเชื่อพระเจ้า และ
ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าลึกซึ้ งมากขึ้นทุกวัน อย่างไรก็ตาม เราต้องเจริ ญฝ่ ายจิตวิญญาณ
มากถึงระดับหนึ่ง เราจึงจะสามารถอธิษฐานบางเรื่ อง ความมหัศจรรย์ขอ้ หนึ่งของการอธิ ษฐานได้แก่
เด็กตัวเล็กที่สุดสามารถอธิ ษฐานได้และผูใ้ หญ่ฝ่ายจิตวิญญาณก็ยงั ต้องเรี ยนรู ้การอธิ ษฐานมากขึ้น ให้เรา
เริ่ มอธิ ษฐานกันเถิด
พระคัมภีร์ตอนนี้จบลงว่า “เมื่อพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมจบลงแล้ว พระองค์ก็เสด็จไป ส่ วนอับ
ราอัมก็กลับบ้าน” (ปฐมกาล 18:33) ในวันนั้นพระเจ้าทรงเป็ นฝ่ ายตรัสเป็ นส่ วนใหญ่ และเมื่ออับราฮัม
กลับถึงบ้านท่านจาพระลักษณะของพระเจ้าได้มากกว่าคาอธิ ษฐานของท่าน
ถ้าการประชุม
อธิ ษฐานของเราเป็ นเช่นนี้ จานวนคนที่เข้าร่ วมประชุมอธิ ษฐานจะไม่นอ้ ยเท่านี้
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14. ความเชื่อถือซึ่งความสาเร็จและทาให้ เกิดคาอุปมา
“ดิฉนั ไม่เคยคิดเลยว่าสิ่ งนั้นจะสาเร็ จ” คาพูดประโยคนี้เป็ นของหลายคนที่พระเจ้าทรงเข้ามามี
บทบาทเปลี่ยนแปลงชีวติ ของเขาอย่างหน้ามือเป็ นหลังมือ ชุด คอลสันเคยเป็ นผูท้ ุจริ ตชั้นระดับหัวหน้า
ในคดีวอเตอร์ เกท ใครเคยคิดว่าต่อมาเขาจะได้ทางานรับใช้พระเจ้าในเรื อนจา เพราะเขากลับใจใหม่และ
เห็นความจาเป็ นของการประกาศพระกิตติคุณในคุก วอลแตร์ เคยเป็ นผูไ้ ม่เชื่ อพระเจ้าและต่อต้านพระ
คัมภีร์ แต่หลังจากเขาตายไปแล้ว ใครเคยคิดว่าบ้านของเขาจะกลายเป็ นสถานที่ต้ งั สมาคมพระคัมภีร์
การฆาตกรรมชารอน เทต เป็ นคดีอ้ือฉาวที่สุดในสหรัฐอเมริ กาแต่หวั โจกคนหนึ่ งที่ร่วมมือในการ
ฆาตกรรมต่อมากลายเป็ นผูป้ ระกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ ใครเคยคิดว่าซักคายนายด่านภาษีจะ
ยอมคืนให้คนที่เขาฉ้อโกงถึงสี่ เท่าใครเคยคิดว่า คอร์ รี่ เทน บูม จะสามารถรอดชีวิตจากค่ายกักกัน และมี
โอกาสรับใช้พระเยซูคริ สต์อย่างเกิดผลมากมาย สิ่ งที่พลิกความคาดหมายได้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าใน
อดีตและยังเกิดขึ้นในปั จจุบนั ตลอดเวลา
อับราฮัมและซาราห์มีความสุ ขเป็ นที่สุดเมื่อพระเจ้าทรงทาให้พระสัญญาของพระองค์สาเร็ จ
ปฐมกาล 21:1 บันทึกไว้อย่างสั้น ๆ ว่า “พระเจ้าทรงเยีย่ มซาราห์ตามที่พระองค์ตรัสไว้ และพระเจ้าทรง
กระทาเแก่ซาราห์ดงั ที่พระองค์ทรงสัญญา” พระเจ้าเสด็จมาตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ และพระเจ้าทรงทา
ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ พระองค์ทรงทาตามพระสัญญาทุกครั้ง เราควรจะพูดประโยคนี้ใหม่แต่
เปลี่ยนชื่อนางซาราห์ให้เป็ นชื่อของเรา พระเจ้าทรงเยีย่ ม....ตามที่พระองค์ตรัสไว้ และพระเจ้าทรง
กระทาแก่....ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง เราอย่าสงสัยฤทธานุภาพของ
พระองค์ เราอย่าสงสัยว่าพระองค์เต็มพระทัยทาตามที่พระองค์ตรัสไว้หรื อไม่ เราอย่าสงสัยว่าพระองค์
จะทรงกระทาตามพระสัญญาหรื อไม่ ดังนั้นขออย่าให้เราหมดความอดทนเมื่อยังไม่ถึงเวลาของพระองค์
เพราะว่าพระเจ้าทรงทาตามที่พระองค์ตรัสแก่อบั ราฮัมและซาราห์ “ตามเวลาซึ่ งพระเจ้าได้ตรัสกับท่าน”
(ปฐมกาล 21:2) ไม่เร็ วกว่าที่ทรงกาหนดไว้ ไม่ชา้ กว่าที่ทรงกาหนดไว้ พระเจ้าทรงรักษาเวลาที่พระองค์
กาหนดไว้มิใช่เวลาที่เรากาหนดเอง
สองสามีภรรยาผูม้ ีความสุ ขได้ต้ งั ชื่อบุตรว่า “การหัวเราะ” เพราะชายชราและหญิงหมันคู่หนึ่งมี
ความยินดีและประหลาดใจมากเมื่อเขาให้กาเนิดบุตร ซาราห์กล่าวออกมาด้วยความยินดีวา่ “ใครจะพูด
กับอับราฮัมได้วา่ ซาราห์จะให้เด็กกินนม แต่ดิฉนั ก็ได้คลอดบุตรชายคนหนึ่งให้ท่านเมื่อท่านชราแล้ว”
(ปฐมกาล 21:7) เราหลายคนสามารถพูดได้อย่างซาราห์วา่ “ใครจะพูดกับ....ได้วา่ ...? แต่ขา้ พเจ้าก็ได้ทา
.....” ผูท้ ี่เคยตกเป็ นทาสของบาปและนิสัยชัว่ ได้หลุดพ้นเป็ นอิสระ ผูท้ ี่อ่อนแอและไร้ความสามารถได้
พบพลังใหม่ ผูท้ ี่ดาเนินชีวิตอย่างไร้จุดหมายในชีวติ มาตลอดได้พบความหมายที่แท้จริ งของชีวิต ทุกคน
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ต่างตะลึงในพระคุณของพระเจ้าที่ทรงทาให้ทุกสิ่ งสาเร็ จ พระคัมภีร์โรม 4:17 ได้บรรยายถึงพระเจ้าผูท้ ี่
อับราฮัมได้เชื่ อว่าเป็ น “พระเจ้าผูท้ รงให้คนที่ตายแล้วฟื้ นชีวติ ขึ้นมาและทรงเรี ยกสิ่ งของที่ยงั มิได้มี ให้มี
ขึ้น” ชาวโลกมักไม่ตระหนักในการอัศจรรย์ที่กาลังเกิดขึ้นท่ามกลางพวกเขาไม่มีผทู ้ ี่อาศัยอยูใ่ นคานาอัน
สักคนในสมัยนั้นให้ความสนใจแก่เด็กทารกชาวฮีบรู ที่เกิดใหม่ แต่สาหรับครอบครัวของอับราฮัมแล้ว
กาเนิดของทารกนี้มีความหมายมาก ไม่เหมือนกับการมีบุตรของครอบครัวอื่น ๆ พระสง่าราศีของพระ
เจ้าผูซ้ ื่อสัตย์ได้ส่องเข้ามาในบ้านนี้ เพราะเขาได้เห็นแล้วว่าความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าไม่ทาให้
ผิดหวังทุกวันนี้พระเจ้าทรงยินดีที่จะกระทาพระราชกิจของพระองค์ในหมู่ประชากรของพระองค์ทรง
ทาให้ผทู ้ ี่ไร้ความหมายในสายตาชาวโลกกลายเป็ นผูพ้ ิชิต และได้ทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังอานาจนั้นมา
จากพระองค์ มิใช่ของเราเอง
ในชนบทของประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศหนึ่ง บุตรของมิชชันนารี ผหู้ นึ่ง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะเนื่องจากอุบตั ิเหตุรถชน แพทย์ประจาท้องถิ่นไม่กล้าผ่าตัด และบอกบิดา
มารดาของเด็กว่าอาการของเด็กแย่มากและอาจพิการตลอดชีวติ มีมิชชันนารี อีกผูห้ นึ่งเขาเป็ นศัลยแพทย์
มิชชันนารี ผนู ้ ้ ีขอมีโอกาสทาการผ่าตัดรักษา แพทย์ประจาท้องถิ่นตกลงให้เขาทาผ่าตัดหากผูป้ กครอง
ยินยอม ผูป้ กครองก็ยนิ ยอม และด้วยความช่วยเหลือของศัลยแพทย์ทางสมองที่มีชื่อเสี ยงคนหนึ่งของ
ประเทศออสเตรเลีย เด็กคนนี้ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดทันเวลา ใครจะคาดคิดมาก่อนว่าเด็กหญิงคนนี้
จะรอดจากความพิการ และเป็ นปกติทุกอย่าง เขารอดปลอดภัยจริ ง ๆ ในประเทศกัมพูชามิชชันนารี ของ
องค์การคริ สเตียน ได้ทาการประกาศอย่างซื่ อสัตย์ต่อพระเจ้า ตั้งแต่ปี 1926 จนถึงปี 1970 มีคนกลับใจ
ใหม่รวมทั้งสิ้ นเจ็ดร้อยคน ในช่วงสี่ ปีต่อมาก่อนกรุ งพนมเปญแตก มีการทุกข์ยากลาบากมากมาย แต่มี
คนกลับใจมากกว่าเจ็ดพันคน และมากกว่าหนึ่งหมื่นสี่ พนั คนกลับใจเนื่ องจากความอดอยากในค่ายผูล้ ้ ี
ภัย ใครเคยคิดว่าคริ สตจักรในจีนและรัสเซียปัจจุบนั มีความเข้มแข็งมากกว่าสมัยคอมมิวนิสต์ยงั ไม่เรื อง
อานาจ แต่พระเจ้าทรงทาได้ เราควรหยุดคิดสักนิดและถามตัวเองว่า ทาไมคริ สเตียนสามารถทาสิ่ ง
เหลือเชื่ อเหล่านั้นได้
แน่นอนทีเดียว อับราฮัมและซาราห์ตอ้ งอดทนรอคอย และท่านทั้งสองได้รอคอยอยูเ่ ป็ น
เวลานาน เราต้องไม่มองข้ามจุดนี้ บางครั้งการรอคอยดูเหมือนไม่มีวนั สิ้ นสุ ดแทนที่ความหวังจะดูสดใส
ขึ้นทุกวัน ๆ กลับกลายเป็ นมืดมนขึ้นทุกปี ๆ พระเจ้าอาจไม่ทรงใช้วธิ ี การทาให้พระสัญญาค่อย ๆ สาเร็ จ
ขึ้น ๆ เราเองอยากให้พระสัญญาใกล้ความสาเร็ จมากยิง่ ขึ้นในแต่ละวัน ๆ บางทีพระเจ้าทรงทาให้สาเร็ จ
ในฉับพลัน แต่ช่วงเวลาก่อนที่จะสาเร็ จนั้นสถานการณ์กลับดูเลวร้ายมากขึ้นทุกที เราอาจอธิ ษฐานเผื่อ
บางสิ่ งบางอย่างสม่าเสมอ แต่ดูราวกับว่าสิ่ งนั้นยิง่ ไกลความเป็ นจริ งมากขึ้นเรื่ อย ๆ และแล้วพระเจ้ายืน่
พระหัตถ์ของพระองค์เข้ามา สิ่ งนั้นจึงสาเร็ จได้ ในช่วงเวลาที่พระเยซูอยูใ่ นโลกนี้ ชาวยิวมิได้ยอมรับ
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พระองค์มากขึ้น ๆ จนถึงขั้นยอมรับพระองค์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ชื่อเสี ยงของพระองค์มีมากที่สุด
ในช่วงกลางของการประกอบพระราชกิจ พระองค์ได้รับการกล่าวขวัญอีกครั้งเมื่อพระองค์เสด็จเข้ากรุ ง
เยรู ซาเล็ม แต่แล้วก็ดบั วูบจนถูกตรึ งที่กางเขน ในยามที่ชีวติ ดูมืดมนที่สุด พระเยซูทรงสาแดงความมัน่ ใจ
ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับพระองค์เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระเจ้า โดยตรัสว่า “สาเร็ จแล้ว” แต่ผคู ้ นที่
เฝ้ าดูพระองค์กลับคิดว่าพระองค์ถูกสาเร็ จโทษเรี ยบร้อยแล้ว ในสายตาของพวกเขา การสิ้ นพระชนม์บน
ไม้กางเขนเป็ นการพิสูจน์วา่ พระองค์มิใช่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า แต่พระองค์ฟ้ื นคืนพระชนม์และทรง
ปกครองอย่างมีสง่าราศีในปั จจุบนั ใครเคยคิดว่าพระองค์จะทรงทาได้สาเร็ จ แต่มนั ก็สาเร็ จแล้ว เป็ น
ความสาเร็ จที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทรงกาหนดไว้ และก่อนหน้าความสาเร็ จนั้นไม่มีวแี่ ววเลยว่าจะสาเร็ จ
ได้
พระคัมภีร์หา้ มมิให้ใช้เหตุผลบางอย่างแบบชาวโลก เราอาจคิดว่าหากเราวางแผนอย่างดีและทา
อย่างจริ งจังทุกสิ่ งต้องสาเร็ จ แน่นอนทีเดียวเราควรคิดและวางแผนเราควรลงมือทา แต่ผลสุ ดท้ายไม่
จาเป็ นต้องสาเร็ จตามเป้ าหมายของเรา เราอาจพบด้วยตัวเองว่าเราล้มเหลวและไม่บงั เกิดผลเลย ถึง
ตอนนี้เราอาจถูกล่อให้ไขว้เขวว่าเราทาผิดมาตลอด ผูค้ นอาจทอดทิ้งเรา วิจารณ์เราและตัดเราออกจาก
วงการเหมือนกับชาวยิวได้ทากับพระเยซู เราก็เลยสงสัยว่านิมิตที่เราได้รับแต่แรกอาจไม่ถูกต้อง คนอีก
กลุ่มอาจบอกให้เรายุติงานและใช้ชีวติ ของเราไปในทางที่ก่อประโยชน์มากกว่านี้ แต่ถา้ หากพระเจ้าทรง
เรี ยกเราจริ ง และงานของเราอยูใ่ นแผนการของพระองค์ เราจาเป็ นต้องอดทนและดาเนินต่อไป แม้วา่
สถานการณ์ไม่อานวยเลย จนในที่สุดเราหรื อชนรุ่ นหลังเราได้เห็นว่าเราทาสาเร็ จ ในสมัยที่ชาวยิวถูก
กวาดต้อนเป็ นเชลย พวกเขาคิดว่าจะไม่มีโอกาสได้เห็นแผ่นดินของพวกเขาอีกเลย อานาจของบาบิโลน
ที่ปกครองพวกเขาดูแข็งแกร่ งและคงอยูเ่ ป็ นนิ ตย์ แต่แล้ววันหนึ่งอาณาจักรบาบิโลนก็ล่มจม และไซรัส
กษัตริ ยเ์ ปอร์เซียทรงมีนโยบายยอมให้เชลยมีโอกาสกลับไปอยูบ่ า้ นเกิดเมืองนอน ชาวอิสราเอลแทบไม่
เชื่อว่าจะเป็ นไปได้ “เมื่อพระเจ้าทรงให้ซีโอนกลับสู่ สภาพดี เราก็เป็ นเหมือนคนที่ฝันไป ปากของเราได้
หัวเราะเต็มที่ และลิ้นของเราได้เปล่งเสี ยงโห่ ร้องอย่างชื่นบาน แล้วเขาได้พดู กันท่ามกลางประชาชาติวา่
“พระเจ้าทรงกระทาการมโหฬารให้เขา” (สดุดี 126:1-3) ด้วยเหตุน้ ี เราจึงไม่อาจสรุ ปได้วา่ สถานการณ์ใด
สิ้ นหวัง ในทางตรงข้ามเราไม่อาจคาดได้วา่ หากเราดาเนิ นตามแผนหรื อวิธีการที่วางไว้แล้วเราจะสาเร็ จ
พระเจ้าไม่อยูภ่ ายใต้การบงการของมนุษย์ พระองค์ทรงกระทาพระราชกิจของพระองค์ดว้ ยวิธีการของ
พระองค์ มีอยูส่ ิ่ งหนึ่งที่เรามัน่ ใจได้กล่าวคือ งานของพระเจ้าต้องสาเร็ จในที่สุด”
วันแห่งความสุ ขของอับราฮัมและซาราห์ไม่ราบรื่ นโดยตลอด อิชมาเอลบุตรชายของอับราฮัม
ขณะนี้อายุสิบขวบ และอาศัยอยูใ่ นบ้านเดียวกับบุตรแห่งพันธสัญญา เป็ นธรรมดาที่อิชมาเอลจะรู ้สึกว่า
เขาสู ญเสี ยความสาคัญ และเขาไม่อาจปกปิ ดความรู ้สึกขมขื่นได้ เหตุการณ์ถึงจุดวิกฤตเมื่อมีงานเลี้ยง
93

ฉลองวันหย่านมของยิศอาค “ซาราห์เห็นบุตรชายของฮาการ์ คนอียปิ ต์ซ่ ึ งนางคลอดให้อบั ราฮัมกาลังเล่น
อยูก่ บั ยิศอาคบุตรชาย” (ปฐมกาล 21:9) อิชมาเอลกาลังแสดงความเหยียดหยามเด็กน้อยซึ่งเป็ นบุคคล
สาคัญของงานนี้หรื อ? อิชมาเอลอาจกาลังคิดอยูใ่ นใจว่า “เด็กคนนี้ เป็ นผูท้ าให้พระสัญญาของพระเจ้า
สาเร็ จจริ งหรื อ? เด็กคนนี้มีอะไรดีกว่าฉัน? ฉันเป็ นบุตรของอับราฮัมด้วย แถมยังเป็ นบุตรคนโต ฉัน
แข็งแรงกว่าทาไมต้องจัดงานเลี้ยงให้มนั ?”
นางซาราห์เห็นว่าความยุง่ ยากกาลังเกิดขึ้น
นางเห็นได้ทะลุปรุ โปร่ งด้วยสัญชาตญาณของ
มารดา นางรู ้วา่ ถ้าอิชมาเอลยังอยูใ่ นบ้านนี้ เขาต้องข่มขู่อิสอัคอย่างแน่นอน ดังนั้นนางจึงพูดกับอับราฮัม
ว่า “ไล่ทาสหญิงคนนี้กบั บุตรชายของนางไปเสี ยเถิด เพราะบุตรชายของทาสหญิงคนนี้ จะเป็ นผูร้ ับ
มรดกร่ วมกับอิสอัคบุตรชายของฉันไม่ได้” (ปฐมกาล 21:10) ในความเห็นของเราการกระทาเช่นนี้ ดูเป็ น
การไม่ยตุ ิธรรม หยาบคาย และค่อนข้างเห็นแก่ตวั อย่างไรก็ตาม ซาราห์ไม่ทราบจริ ยธรรมของพระ
คัมภีร์ใหม่ที่จะใช้แก้ไขปั ญหานี้ และเราอย่าลืมว่าการกระทาของนางเป็ นสิ่ งที่สังคมสมัยนั้นยอมรับได้
สิ่ งที่สังคมของเรายอมรับในปั จจุบนั ก็มิใช่วา่ ทุกสิ่ งเป็ นแบบฉบับของคริ สเตียนได้
อับราฮัมรู ้ซ้ ึ งถึง
ความต้องการของนางดี อิชมาเอลเป็ นเลือดเนื้ อเชื้อไขของท่านด้วย อิชมาเอลอยูก่ บั ท่านมานานถึงสิ บ
สามปี และเคยมีครั้งหนึ่งที่อบั ราฮัมอธิ ษฐานขอให้อิชามาเอลเป็ นบุตรแห่งพันธสัญญา แต่พระเจ้าทรง
เข้ามาเกี่ยวข้อง และทรงสาแดงให้อบั ราฮัมเข้าใจว่า บุตรที่เกิดจากแผนการของมนุษย์ ไม่อาจอยูร่ ่ วมกับ
บุตรที่เกิดจากพระสัญญาของพระเจ้าได้ ในเวลานี้ไม่ตอ้ งสนใจว่าซาราห์มีอะไรแอบแฝงอยูใ่ นใจ การ
กระทาของอับราฮัมและซาราห์ครั้งนี้กลายเป็ นคาอุปมาในเวลาต่อมา
เปาโลได้อธิ บายคาอุปมานี้ในหนังสื อกาลาเทีย 4:21-31 เขาได้อธิ บายการไล่อิชามาเอลออกจาก
บ้านว่า “ข้อความนี้เป็ นอุปไมย ผูห้ ญิงสองคนนั้นได้แก่พนั ธสัญญาสองอย่าง คนหนึ่งมาจากภูเขาซี นาย
คลอดลูกเป็ นทาสคือนางฮาการ์ นางฮาการ์ น้ นั ได้แก่ภูเขาซี นายในประเทศอาระเบีย ตรงกับกรุ ง
เยรู ซาเล็มปั จจุบนั เพราะกรุ งนี้กบั พลเมืองเป็ นทาสอยู”่ (ข้อ 24,25) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ นางฮาการ์ และอิ
ชมาเอลเปรี ยบเหมือนคนที่อยูใ่ ต้ธรรมบัญญัติซ่ ึ งมาจากภูเขาซี นาย บุคคลเหล่านี้อยูภ่ ายใต้พนั ธสัญญาที่
ประกาศที่นนั่ พันธสัญญานี้ มีใจความว่า ถ้าอิสราเอลประพฤติตามธรรมบัญญัติท้ งั หมด อิสราเอลจะ
เป็ นชนชาติของพระเจ้า พันธสัญญานี้จึงทาให้คนเป็ นทาสของข้อบังคับกฏเกณฑ์ กฏเกณฑ์ที่ไม่มีใคร
ทาได้ครบทุกข้อ และนับวันยิง่ เป็ นภาระหนักสาหรับผูย้ ึดมัน่ พันธสัญญานี้ ทั้งนี้เพราะทาให้คนรู ้สึก
ล้มเหลวและถูกสาปแช่งอิชมาเอลเป็ นบุตรที่เกิดจากความพยายามของมนุษย์ เขาจึงเปรี ยบเหมือนความ
พยายามของมนุษย์ที่จะประพฤติธรรมบัญญัติเพื่อจะได้ความชอบธรรมและความสัมพันธ์ที่ดีกบั พระเจ้า
ลัทธิ ยดู ายในสมัยเปาโลยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามหลักการนี้ ในปั จจุบนั คนเป็ นอันมากพยายามประพฤติ
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ตามหลักศีลธรรมเพื่อจะได้รับความชอบธรรม พวกเขาคิดว่าคริ สเตียนสอนให้คนปฏิบตั ิตนจนบรรลุ
ความชอบพระทัยของพระเจ้า
แล้วเปาโลเขียนต่อไปว่า “แต่วา่ เยรู ซาเล็มซึ่ งอยูเ่ บื้องบนนั้นเป็ นไท เป็ นมารดาของเราทั้งหลาย”
(กาลาเทีย 4:26) และ “ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย เราเป็ นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกับอิสอัค” (ข้อ 28)
อิสอัคและซาราห์เปรี ยบเหมือนบุคคลที่ยอมรับว่าตนไม่สามารถสร้างชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณได้เอง ไม่หวัง
แสวงหาการยอมรับของพระเจ้าโดยการประพฤติ พวกเขายึดมัน่ ในพระสัญญาของพระเจ้าที่ทรงทาบน
ไม้กางเขนของพระเยซูคริ สต์ และมีหลักการว่า หากพวกเขากลับใจจากบาป และมอบชีวติ ของเขาไว้กบั
พระองค์ผสู ้ ิ้ นพระชนม์เพื่อเขา พระเจ้าจะประทานความชอบธรรมให้พวกเขา เมื่อพวกเขายอมจานนต่อ
พระองค์ พระองค์จะทรงยอมรับพวกเขาตลอดไป พวกเขาจึงหลุดพ้นจากการเป็ นทาสที่จะต้อง
ประพฤติตามธรรมบัญญัติเพื่อให้ได้ความชอบธรรม
ประการสุ ดท้ายที่เปาโลชี้ให้เห็นได้แก่ พันธสัญญาทั้งสองเข้ากันไม่ได้ และไม่อาจอยูค่ ู่กนั ได้
เราไม่อาจยึดทั้งสองพร้อมกัน
เขาชี้ให้เห็นว่าพวกที่ยดึ พันธสัญญาเดิมได้รับควานิยมมากกว่าพันธ
สัญญาใหม่ “แต่ในครั้งนั้นผูท้ ี่เกิดตามธรรมดาได้ข่มเหงผูท้ ี่เกิดตามพระวิญญาณฉันใด ปั จจุบนั นี้ก็
เหมือนกันฉันนั้น” (กาลาเทีย 4:29) ในคริ สตจักรเมืองกาลาเทียยังมีบุคคลที่ตอ้ งการอยูภ่ ายใต้พนั ธ
สัญญาเดิม โดยแสวงหาความชอบธรรมด้วยการประพฤติตามกฏเกณฑ์และธรรมเนียม แต่ความคิด
เช่นนี้เป็ นปฏิปักษ์ต่อเสรี ภาพและอานาจของพระกิตติคุณ เป็ นการสงสัยฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ วา่ จะทรงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวติ คนได้หรื อไม่ แท้จริ งแล้วพระวิญญาณทรงเปลี่ยนแปลงชีวติ
คนด้วยอานาจของความรัก ไม่ใช่ดว้ ยการบังคับ
สันดานของมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง เรายังชอบพึ่งตนเอง เราไม่อาจยอมรับว่าเราช่วยตัวเอง
ให้รอดไม่ได้ เราคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเราสามารถประพฤติตามธรรมบัญญัติขอ้ สาคัญ ๆ ได้ พระเจ้าคง
ให้อภัยในความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเรา เราพยายามประพฤติเป็ นคนดีจนสุ ดความสามารถ และ
หวังว่าความดีของเราจะลบล้างความชัว่ ได้ เราลืมไปว่าความดีลบล้างความชัว่ ไม่ได้ และเรามีสันดาน
บาปในตัวของเรา เราดิ้นรนพยายามประพฤติดีดว้ ยความทรนงแต่พอถึงวันหนึ่ง เราจึงพบว่าเราเป็ นคน
โง่ที่คิดเช่นนั้นเรามองดูที่กางเขนของพระเยซูคริ สต์ และค้นพบสัจธรรมว่า พระเจ้าจะทรงยอมรับเราถ้า
หากเรายอมรับสิ่ งที่พระเยซูทรงทาให้เรา ซึ่ งได้แก่การชาระล้างบาปให้หมดทั้งสิ้ น เราเลิกพึ่งความดี
ของเรา และยอมรับสิ่ งที่พระองค์ทรงทาให้เรา เราสารภาพว่า
“ตัวของข้าพระองค์ไม่มีความดีเลย
ข้าพระองค์หวังอิงกางเขนของพระองค์
ข้าพระองค์ไร้ความชอบธรรมเหมือนคนเปลือยกาย
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สิ้ นหวัง จึงขอพึ่งพระคุณพระเมตตาจากพระองค์
ข้าพระองค์ละอายในความบาป และวิง่ เข้าหาน้ าพุ
ของข้าพระองค์ โอพระผูช้ ่วย โปรดล้างข้าพระองค์
หาไม่ขา้ พระองค์ตอ้ งตาย”
เราละทิ้งจิตใจแบบอิชามาเอล บุรุษผูบ้ งั เกิดจากความพยายามของมนุษย์ เราวางใจในพระ
สัญญาที่จะได้รับชีวติ ใหม่ เหมือนซาราห์ที่ให้กาเนิดบุตร ด้วยเหตุน้ ีพระวิญญาณของพระเจ้าจึงสามารถ
สร้างชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณใหม่ในตัวของเรา แล้วเราต้องเรี ยนรู ้ตลอดชัว่ ชีวิตของเราว่า หลักการสองอย่าง
ในการเข้าหาและดาเนินชี วติ ต่อพระพักตร์ พระเจ้าไม่อาจไปด้วยกันได้ เราจะไม่พลาดท่า ถ้าหากเรายัง
พึ่งพระองค์และพระคุณตลอดเวลา ดังพระดารัสของพระเยซู ที่วา่ “ถ้าแยกจากเราแล้ว ท่านจะทาสิ่ งใด
ไม่ได้เลย” (ยอห์น 15:5)
ดังนั้นฮาการ์ และอิชมาเอลต้องออกจากบ้าน แต่พระเจ้าทรงดูแลพวกเขา อับราฮัมได้จดั เตรี ยม
ขนมปั งและน้ าหนึ่งถุงหนังแก่ฮาการ์ และนางได้พเนจรไปในถิ่นทุรกันดารแห่งเบเออร์ เชบา เมื่ออาหาร
และน้ าหมด นางก็สิ้นหวัง นางละอิชมาเอลซึ่ งกาลังหมดแรงไว้ให้อยูห่ ่างจากนาง เพราะนางไม่อยาก
เห็นความตายของลูก (ปฐมกาล 21:16) นางก็เหมือนเราหลาย ๆ คน เมื่อเหตุการณ์ดูเลวร้ายนางมองไม่
เห็นบ่อน้ าที่อยูข่ า้ ง ๆ นาง นางปล่อยให้ความเศร้ามาบดบังทางออกของปั ญหาที่อยูแ่ ค่เอื้อม เมื่อพระเจ้า
ทรงเบิกตาของนาง นางจึงตักน้ าให้อิชมาเอลดื่ม และมีกาลังใจที่จะเลี้ยงอิชมาเอลจนเขากลายเป็ นนักธนู
อาศัยอยูใ่ นถิ่นทุรกันดาร ความทุกข์ลาเค็ญของชีวิตไม่ทาให้ทุกอย่างจบสิ้ นลง โดยพระคุณของพระเจ้า
พระองค์ทรงสามารเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ให้เราเริ่ มต้นใหม่อย่างบังเกิดผลหากเราพึ่งพระองค์ ยึด
พระหัตถ์ของพระองค์ ให้พระองค์เบิกตาของเรา เพื่อเราจะได้เห็นสิ่ งที่พระองค์ทรงเตรี ยมให้เรา เราจะ
มองเห็นผ่านน้ าตาของเรา
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15. การทดสอบความเชื่อครั้งสุ ดท้ าย
“ดิฉนั ทางานอยูใ่ นคริ สตจักรหลายปี และพยายามรับใช้พระเจ้าสุ ดความสามารถ ดูซิ ดิฉนั ได้
สู ญเสี ยอะไรไปพระเจ้าทรงทากับดิฉนั เช่นนี้ได้อย่างไรกัน ดิฉนั จะไม่ไปคริ สตจักรอีกเลย” เป็ นคาพูด
ของผูเ้ ป็ นแม่คนหนึ่ง หล่อนระบายให้ผรู ้ ับใช้พระเจ้าฟังด้วยความขมขื่นในใจหล่อนทาตัวเป็ นสมาชิกที่
ดีของคริ สตจักรเป็ นเวลานานหลายปี แต่มาบัดนี้บุตรชายของหล่อนอายุยสี่ ิ บเศษ
เสี ยชีวติ ลงเพราะ
อุบตั ิเหตุรถยนต์ ทาให้หล่อนต้องทุกข์ระทมใจเป็ นอย่างยิง่ หล่อนทางานรับใช้พระเจ้า แต่พระเจ้าไม่
เห็นตอบแทนหล่อนด้วยการคุม้ ครองชีวิตบุตรชายของหล่อน หล่อนคิดว่าหล่อนควรได้รับการตอบ
แทนจากพระองค์ดีกว่านี้ เราทุกคนเข้าใจความเศร้าสลดใจของหล่อน เรารู ้จกั ความอ่อนแอของจิตใจ
มนุษย์ และหล่อนอาจไม่เข้าใจว่าชีวติ แห่งความเชื่ อเป็ นชี วติ เช่นใด ดังนั้นจึงไม่มีใครกล่าวโทษหล่อนที่
มีทศั นคติผดิ เช่นนี้ เนื่องจากหล่อนมีความเศร้าเสี ยใจมากหล่อนจึงอาจลืมว่าเราไม่มีสิทธิ ต่อรองกับพระ
เจ้า เราไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องจากพระองค์โดยคิดว่าทาอะไร ๆ ให้พระองค์มากมาย พระเจ้าทรงรักเรามาก
พระองค์ไม่ชื่นชอบที่จะต่อรองกับเราแบบพ่อค้า พระองค์ทรงอุดมบริ บูรณ์ดว้ ยความรัก มากพอที่จะ
หล่อเลี้ยงจิตใจของผูท้ ี่ทุกข์ยากลาบากใจที่สุด
ส่ งผลให้เราสามารถมีความสัมพันธ์แนบสนิทกับ
พระองค์ได้ และเป็ นความสัมพันธ์ลึกซึ้ งมากขึ้นตลอดเวลาเป็ นความสัมพันธ์ที่ซบั หยาดน้ าตาของผู ้
ทุกข์โศก
อย่างไรก็ตาม เราต้องมีความเชื่อเพิ่มมากขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง ก่อนที่พระเจ้าจะทรงให้เกิด
วิกฤตการณ์ในชีวิตของเรา มิฉะนั้นแล้วเราอาจพลาดท่าได้ เมื่อเริ่ มปฐมกาลบทที่ 22 อับราฮัมมีความ
เชื่อถึงขนาดแล้ว ถึงเวลาที่ท่านจะพบการทดสอบที่ยากที่สุดในชีวติ และท่านพร้อมแล้วเมื่อท่านได้ออก
จากเมืองเออร์ ตามพระดารัสและการทรงเรี ยกให้ดาเนิ นชี วติ ไปกับพระเจ้า ด้วยความเชื่อ ท่านไม่ทราบ
ว่ามีอะไรอยูข่ า้ งหน้าท่านบ้าง
ถ้าท่านได้ทราบก่อนท่านอาจจะไม่ยอมเริ่ มออกจากเมืองเออร์ ก็ได้
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมักค่อย ๆ หยัง่ รากลงลึกอย่างช้า ๆ เหมือนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่
ต่างคนต่างเรี ยนรู ้ที่จะไว้ใจกัน เรี ยนรู้ที่จะแสดงตัวจริ งของตัวเองออกมาทีละเล็กทีละน้อย ดังนั้นทีละ
ขั้น ๆ พระเจ้าทรงนาอับราฮัมให้ค่อย ๆ เข้ามาใกล้ชิดสนิทสัมพันธ์กบั พระองค์และแต่ละขั้นอับราฮัมได้
เรี ยนรู ้ที่จะวางใจพระเจ้าในสิ่ งที่มีค่ามากขึ้น ๆ ในการออกจากเมืองเออร์ ท่านเรี ยนรู ้ที่จะวางใจพระเจ้า
ในเรื่ องการมีเพื่อน ความปลอดภัย ธุ รกิจและทรัพย์สมบัติ ท่านไม่ทราบว่าดินแดนที่ท่านจะไปนั้นเป็ น
อย่างไร และท่านไม่อาจเดาได้วา่ จะพบอะไรที่นนั่ บ้างในการขัดแย้งกับโลทท่านเรี ยนรู้ที่จะวางใจให้
พระเจ้าเป็ นผูเ้ ลือกมรดกให้ท่าน ในการทาสงครามกับเหล่ากษัตริ ยท์ ่านมอบความเป็ นความตายของ
ท่านให้อยูใ่ นการคุม้ ครองของพระเจ้า และเมื่อท่านชนะสงครามท่านเรี ยนรู ้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้า
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แล้วท่านก็ได้ถวายสัตวบูชาตามพระประสงค์ของพระเจ้า เป็ นตอนที่ท่านต้องรอคอยและเต็มไปด้วย
ความเศร้าโศก ท่านได้ผา่ นความมืดมนนี้ จนได้รับความมัน่ ใจมากขึ้น ในพันธสัญญาพิธีเข้าสุ หนัต อับ
ราฮัมยอมที่จะเฉื อนเนื้ อของตัวเองให้พระเจ้าผูท้ รงพร้อมสละทุกอย่างเพื่อท่าน แล้วเมื่อท่านสนิทกับ
พระเจ้ามากขึ้นอับราฮัมเริ่ มมีส่วนแสดงความคิดเห็นร่ วมกับพระเจ้าในปั ญหาของสังคมมนุษย์ และ
วางใจพระเจ้าในความต้องการ ส่ วนลึกที่สุดของจิตใจเมื่อท่านอธิ ษฐานขอเพื่อเมืองโสโดมต่อมาท่าน
ยอมสละอิชมาเอลบุตรของท่าน ท่านเรี ยนรู้ที่จะวางใจพระเจ้าที่พระองค์จะทรงดูแลอิชมาเอลเมื่อเขา
ออกจากบ้านเพื่อไปมีชีวิตแบบใหม่ในถิ่นทุรกันดาร
เราอาจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวติ ของอับราฮัมได้สองแนว แนวแรก เราอาจ
คิดว่าชีวติ ของอับราฮัมเป็ นชี วติ ที่พบแต่ความทุกข์ระทม ครั้งแล้วครั้งเล่าท่านจาใจยอมตามชะตาชีวิต
ล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่ยากสาหรับท่านที่จะเชื่อฟัง เราอาจคิดว่าพระเจ้าไม่ทรงยุติธรรมที่เรี ยกร้องให้ท่านทา
อย่างโน้นอย่างนี้ ถ้าเราคิดในแนวนี้ แสดงว่าเรายังมองไม่เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระ
ผูส้ ร้างจักรวาลผูท้ รงรักเรามากมาย เราให้ความสาคัญแก่สิ่งของมากกว่าตัวบุคคล เราสนใจว่าเราจะได้
อะไรมากกว่าเราจะเป็ นอย่างไร เราละเลยพระคุณและความรักอันอุดมของพระเจ้า ผูถ้ ่อมพระทัยลงมา
เรี ยกมนุษย์ให้เป็ นสหายของพระองค์ แต่หากเราคิดอีกแนวหนึ่ง เราอาจคิดว่าเป็ นสิ่ งน่าประทับใจที่พระ
เจ้าเสด็จมาหาชายอย่างอับราฮัม พร่ าสอนท่านโดยใช้สถานการณ์อนั เหมาะสมที่สุด ทรงสอนว่าพระเจ้า
อยูก่ บั ท่านเสมอ ทรงเป็ นพระเจ้าแห่งความรักเป็ นพระเจ้าที่มนุษย์วางใจได้ ทรงหวังให้ผรู้ ับใช้ของ
พระองค์ได้รับแต่ส่วนดีที่สุดเท่านั้น เราอาจคิดว่าเป็ นโอกาสดีที่อบั ราฮัมได้รับประสบการณ์ครั้งแล้ว
ครั้งเล่า
ประสบการณ์เหล่านี้ทาให้ท่านพบด้วยตัวเองว่าพระเจ้าทรงซื่ อสัตย์ในบรรดาสัญญาของ
พระองค์ ถ้าพระเจ้าไม่สถิตอยูด่ ว้ ย ชีวติ ของอับราฮัมจะเป็ นชีวติ ที่น่าสมเพชรที่สุด แต่หาเป็ นเช่นนั้นไม่
แนวความคิดทั้งสองแตกต่างกันอย่างไร แนวความคิดแรกเป็ นของบุคคลผูแ้ คระแกร็ นฝ่ ายจิต
วิญญาณ ผูท้ ี่เห็นแก่ตวั และสนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง ส่ วนแนวคิดที่สองเป็ นของบุคคลที่มีชีวติ
แห่งความเชื่ อเจริ ญงอกงาม เป็ นผูด้ าเนิ นชีวติ ก้าวหน้าอยูเ่ สมอ บางคนในปั จจุบนั คิดว่าชีวติ คริ สเตียน
ต้องมีแต่ความสนุกและสันติสุขในจิตใจ เป็ นชี วติ ที่จะไม่พบความโศกเศร้า ราบรื่ นไปตลอดจนสุ ดทาง
ที่สวรรค์ พวกเขาไม่เคยคานึ งถึงการกลับใจใหม่หนั มาวางใจองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูส้ ิ้ นพระชนม์บนกางเขน
เพื่อเรา พวกเขาไม่เคยลิ้มรสสถานการณ์ที่เขาจาเป็ นต้องพึ่งแต่พระเจ้าเท่านั้น ไม่อาจพึ่งผูใ้ ดได้เลย ด้วย
เหตุน้ ีพวกเขาจึงขาดความสุ ขที่จะได้เมื่อเราพบด้วยตัวเองว่าพระเจ้าทรงไม่ทอดทิง้ เรา
ซึ่ งเป็ นการ
ค้นพบที่เพิ่มพูนความเชื่ อ พวกเขาระมัดระวังพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้ลาบากใจ ทาให้ไม่
ประสบกับฤทธิ์ เดชของพระเจ้าที่จะช่วยได้ทนั การ พวกเขาไม่มีความมัน่ ใจในพระองค์เพราะไม่ยอม
พิสูจน์ดว้ ยตัวเองว่าพระองค์ทรงซื่ อสัตย์ เมื่อพวกเขาได้รับการขอร้องให้ทาบางอย่างมากกว่าที่พวกเขา
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ได้ทามาแล้ว พวกเขาจะปฏิเสธว่าพวกเขาทาไม่ได้เพราะไม่เคยทามาก่อนเมื่อมีการสอนให้ถวายสิ บลด
พวกเขาจะปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่ามีเงินไม่พอใช้ เมื่อมีการเชิญชวนให้แบ่งปั นทรัพย์สิ่งของให้ผอู ้ ื่น
พวกเขาจะปฏิเสธและแก้ตวั ว่าเขินไม่กล้าทา พวกเขาไม่ยอมวางใจพระเจ้าแม้ในสิ่ งเล็กน้อย พวกเขาจึง
ไม่มีประสบการณ์กบั พระเจ้าว่าพระองค์จะนาพวกเขาให้ผา่ นวิกฤตการณ์ที่อาจมีข้ ึนได้ ในเมื่อความเชื่อ
ของพวกเขาไม่กา้ วหน้าขึ้นเพราะไม่เคยฝึ กหัดวางใจพระเจ้าในสิ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ ความเชื่อของพวกเขา
จึงเหี่ ยวเฉาไป คริ สเตียนที่หยุดนิ่งจะเป็ นผูถ้ อยหลัง กลายเป็ นเพียงสมาชิกคริ สตจักรแต่ในนาม ต่อมาก็
ไม่มาร่ วมประชุมที่คริ สตจักร ขอให้เราหลีกเลี่ยงความหายนะฝ่ ายจิตวิญญาณเช่นนี้ ให้เราแสวงหาพระ
ประสงค์ของพระเจ้า เชื่ อฟั งโดยกระทาตามไม่วา่ จะยากลาบากใจแค่ไหน ชีวติ จิตวิญญาณของเราจะ
สดใส ชีวติ แห่งความเชื่ อจะเร้าใจมากขึ้น หากเรากล้าเสี่ ยงไปกับพระองค์
เราไม่ควรประหลาดใจเมื่อทราบว่า ชีวิตแห่งความเชื่อมิได้ดาเนิ นไปด้วยความสะดวก สนุก
หรื อสบายไปตลอดชีวติ จนถึงสง่าราศี พระเยซูตรัสว่า ผูใ้ ดไม่เต็มใจแบกกางเขนและเดินตามพระองค์ ผู ้
นั้นไม่อาจเป็ นสาวกของพระองค์ได้ ทัศนคติที่วา่ ชี วติ คริ สเตียนเปรี ยบเหมือนการเดินเล่นไปตามทางที่
มีแต่เกียรติและความสุ ขสบาย ไม่ใช่คาสอนของพระคัมภีร์ใหม่ และไม่พบในสมัยที่คริ สตจักรรุ่ งเรื อง
ในปั จจุบนั หนุ่มสาวจานวนมากเมินต่อคริ สตศาสนาไม่ใช่เพราะเขากลัวจะต้องสละหลาย ๆ สิ่ ง แต่
เพราะพวกเขาเห็นว่าคริ สเตียนคือผูฉ้ าบฉวยและขาดอุดมการณ์ของชีวิตไม่รู้จะอยูเ่ พื่ออะไร และไม่รู้วา่
จะตายเพื่ออะไร ถ้าแม้นพวกเขารู ้วา่ พระคริ สต์ทรงเรี ยกพวกเขามาให้มอบทุกอย่างเพื่อจะรู ้จกั พระเจ้า
ถ้าหากพวกเขารู ้วา่ รางวัลของพวกเขาคือการได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์ พวกเขาจะพบว่า
พระกิตติคุณคือสิ่ งที่ทา้ ทายอย่างมาก
อับราฮัมบิดาแห่งความเชื่ อ ได้ผา่ นการทดสอบที่ยากแสนเข็ญยิง่ กว่าการทดสอบที่พวกเราเคย
ได้รับ ปฐมกาลบทที่ 22 เริ่ มต้นว่า “ต่อมาพระเจ้าทรงลองใจอับราฮัม” พระเจ้าตรัสว่า “จงพาบุตรของ
เจ้าคืออิสอัคบุตรคนเดียวของเจ้าผูท้ ี่เจ้ารัก ไปยังแคว้นโมริ ยาห์ และถวายเขาที่นนั่ เป็ นเครื่ องเผาบูชา บน
ภูเขาลูกหนึ่งซึ่ งเราจะบอกแก่เจ้า” (ปฐมกาล 22:2) บางคนรู ้สึกขัดเคืองใจเมื่ออ่านพบว่าพระเจ้าทรง
ต้องการให้อบั ราฮัมถวายบูชาอิสอัค บางคนมีความเห็นว่าการกระทาเช่นนี้ เป็ นตัวอย่างของลัทธิ ป่า
เถื่อน ซึ่ งต่อมาพัฒนาเป็ นศาสนายิว บุคคลทั้งสองกลุ่มพลาดที่จะจับจุดสาคัญ ซึ่ งได้แก่เหตุการณ์น้ ีเป็ น
การทดสอบ การทดสอบทุกอย่างไม่ใช่สิ่งที่ผดิ หรื อโหดร้าย เราทดสอบสิ่ งของด้วยเหตุผลสองประการ
ประการแรกเพื่อแสดงว่าสิ่ งนั้นใช้ไม่ได้ ประการที่สอง เพื่อแสดงว่าสิ่ งนั้นใช้การได้ดี เมื่อห้องโชว์
รถยนต์เชิ ญชวนข้าพเจ้าไปทดลองขับรถยนต์รุ่นล่าสุ ด พวกเขามิได้หวังว่า เมื่อข้าพเจ้าขับแล้ว จะบอก
ว่ามันเป็ นรถยนต์ที่แย่มาก แต่หวังให้ขา้ พเจ้าเห็นว่าเป็ นรถยนต์ที่ดีและซื้ อมัน พวกเขามีความมัน่ ใจใน
คุณภาพของรถยนต์ พวกเขาจึงได้ชวนข้าพเจ้าไปทดลองขับ ในทางตรงข้าม เมื่อข้าพเจ้ามีเครื่ องจักรที่
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รวนเกตลอดเวลาตั้งแต่ซ้ื อมา และนากลับมาไปให้ผขู้ ายทดสอบ ข้าพเจ้าต้องการให้ผขู้ ายทดสอบเพื่อจะ
รู ้ความแย่ของมัน และจะได้เปลี่ยนเครื่ องใหม่ให้ขา้ พเจ้า พระเจ้าไม่ทรงทดสอบมนุษย์เพื่อหวังจะแสดง
ว่า เขาเป็ นคนใช้การไม่ได้แต่พระองค์ทรงต้องการแสดงว่า พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนแปลงชีวติ ของเราให้
ดีข้ ึน พระองค์ทรงมีความตั้งพระทัยดีเมื่อพระองค์ทรงทดสอบเรา ทรงหวังว่าเราจะผ่านการทดสอบ
และมีความมัน่ ใจมากขึ้นหลังจากผ่านการทดสอบ พระองค์ทรงทราบดีวา่ เรามีขีดความสามารถแค่ไหน
บุคคลที่เป็ นแบบอย่างมักได้รับการทดสอบที่ยากกว่าบุคคลทัว่ ไป อับราฮัมจะเป็ นแบบอย่างของผูม้ ี
ความเชื่อ ท่านต้องแสดงให้คนทุกชัว่ อายุเห็นว่าชีวิตแห่งความเชื่อเป็ นชีวิตที่แท้จริ งและบังเกิดผล และ
ทุกคนที่เดินไปกับพระองค์ตามการทรงเรี ยกของพระองค์จะได้มีความมัน่ ใจว่า พระองค์จะทรงทาการดี
ในผูน้ ้ นั ให้สาเร็ จถึงความบริ บูรณ์
อับราฮัมเกือบจะถึงวาระสุ ดท้ายของชีวติ และชีวติ การเป็ นสาวกได้จาเริ ญมากถึงขนาด และ
พระเจ้าทรงแน่ใจว่าถึงเวลาการทดสอบขั้นสุ ดยอด
เพื่อพิสูจน์วา่ ท่านรักพระเจ้ามากกว่าสิ่ งอื่นใด
มากกว่าของประทานของพระองค์ท้ งั สิ้ น มากกว่าสิ่ งที่ท่านได้รับเนื่องจากพระสัญญา เหมือนกับที่
พระองค์ตรัสว่า “อับราฮัมเจ้ารักเราหรื อรักของประทานที่เราให้ เจ้าวางใจเราเพราะเราเป็ นพระเจ้าหรื อ
เพราะเจ้าต้องการบุตร เราต้องการให้เจ้ารักเรา นมัสการเรา และเชื่อฟังเราเพื่อพระนามของเรา เรา
ต้องการให้เจ้าทาสิ่ งเหล่านี้เพราะเราเป็ นพระเจ้า จงคืนสิ่ งที่เจ้าได้รับเนื่ องจากพระสัญญาให้แก่เรา จงให้
บุตรชายสุ ดที่รักของเจ้าคืนแก่เรา อย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่ งใดขวางกลางระหว่างเราเว้นแต่ความสัมพันธ์แน่น
แฟ้ นระหว่างเรากับเจ้า เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ที่แน่นแฟ้ นยิง่ นัก ระหว่างพระเจ้า
ผูส้ ร้างกับมนุษย์ที่ทรงสร้าง ดังนั้นจงให้บุตรคนเดียวของเจ้าที่เจ้ารักแก่เรา”
อับราฮัมกระทาตามทันที เป็ นการแสดงให้เห็นว่าท่านเชื่ อมัน่ ความเป็ นพระเจ้าของพระเจ้าของ
ท่าน พระองค์เป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้ พระเจ้าผูท้ รงอยูก่ บั มนุษย์ จากประสบการณ์การทดสอบที่ง่ายกว่านี้
ท่านได้เรี ยนรู ้วา่ พระเจ้าของท่านนั้นไว้ใจได้ อับราฮัมแสดงให้เห็นว่าความเชื่ อของท่านเป็ นของแท้
ไม่ใช่ความรู ้สึกคล้อยตามผูอ้ ื่นในคริ สตจักร แต่เป็ นการวางใจอย่างยิง่ ในพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูผ่ ู ้
ตรัสกับท่านให้ทราบถึงพระทัยในแต่ละอย่าง การทดสอบที่ยากยิง่ นี้ ทาให้เห็นว่าความเชื่อของท่าน
แข็งแกร่ งแค่ไหน ท่านไม่พา่ ยแพ้ต่อการทดลอง เพราะท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยูจ่ ริ ง
อับราฮัมได้กลับมาสู่ จุดเริ่ มต้นใหม่อีกครั้ง ในครั้งแรกท่านได้รับการทรงเรี ยกให้กา้ วออกจาก
เมืองเออร์ เป็ นการก้าวออกมาเหมือนเด็กหัดเดิน บัดนี้ ท่านได้รับการทรงเรี ยกให้กา้ วไปอีกครั้งหนึ่ง
เป็ นก้าวที่กา้ วออกไปอย่างมัน่ ใจและมัน่ คงด้วยความเชื่ อที่เพิ่มขึ้นจนเต็มขนาด ทั้งสองครั้งเหมือนกัน
ตรงที่เป็ นกันก้าวไปข้างหน้า ในครั้งแรกพระเจ้าทรงเรี ยกท่านให้ไป “ยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้ ”
(ปฐมกาล 12:1) บัดนี้พระเจ้าทรงบอกให้ท่านถวายอิสอัค “บนภูเขาลูกหนึ่งซึ่ งเราจะบอกแก่เจ้า” (ปฐม
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กาล 22:2) ทั้งสองครั้งท่านไม่ทราบว่าปลายทางจะเป็ นอย่างไร แต่ท้ งั สองครั้งท่านวางใจในผูท้ ี่ตรัสกับ
ท่าน อับราฮัมกาลังไปสู่ การนัดพบที่สมบูรณ์กบั พระเจ้าของท่าน
อับราฮัมทาตามทันที “อับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดผูกอานลาของท่านพาคนใช้หนุ่มไปกับท่าน
ด้วยสองคนกับอิสอัคบุตรของท่าน ท่านตัดฟื นสาหรับเครื่ องเผาบูชาเดินทางไปยังที่ซ่ ึ งพระเจ้าทรงบอก
แก่ท่าน” (ปฐมกาล 22:3) การเชื่อฟังในทันทีป้องกันการเปลี่ยนใจ ของบางอย่างเราต้องทาทันที
มิฉะนั้นเราจะทาไม่สาเร็ จ จากข้อความในพระคัมภีร์อบั ราฮัมไม่ได้บอกให้ซาราห์รู้ ท่านทาถูกแล้วของ
บางอย่างเราไม่อาจบอกให้ผทู ้ ี่ใกล้ชิดที่สุด และเรารักมากที่สุดนั้นทราบ การบอกให้ซาราห์รู้จะทาให้
นางวิตกกังวลโดยไม่จาเป็ น นางต้องคัดค้าน ซึ่ งอาจทาให้อบั ราอัมเปลี่ยนใจได้ ถนนบางสายต้องเดิน
เพียงคนเดียว
ท่านเดินทางเป็ นเวลาสามวัน จากบ้านที่อบอุ่นและปลอดภัย ไปยังที่ซ่ ึงมีความทุกข์ใจ ความ
ตายรออยูท่ ี่นนั่ และหัวใจต้องแหลกสลาย ที่นนั่ มีดจะแทงบุตรของท่านและดาบจะแทงทะลุหวั ใจของ
อับราฮัม ในระหว่างสามวันนั้น ท่านรู ้สึกเหมือนว่าอิสอัคตายจากท่านไปแล้ว แต่ท่านยังมีความเชื่อ เมื่อ
ถึงปลายทางท่านได้ละคนใช้ไว้ขา้ งหลังท่านพูดกับคนใช้วา่ “เรากับลูกจะเดินไปที่โน้นนมัสการพระเจ้า
แล้วจะกลับมาพบเจ้ า” (ปฐมกาล 22:5) ท่านมัน่ ใจว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยชีวติ บุตรของท่าน หรื อพระ
เจ้าจะชุบชีวติ บุตรของท่านขึ้นมาจากความตาย อย่างไหนก็ได้ไม่แตกต่างกัน อับราฮัมรู ้วา่ พระเจ้าจะ
ทรงทาหนึ่งในสองอย่างนี้ มิใช่แต่เพียงเพราะท่านเชื่อในพระสัญญา แต่เพราะท่านยังเชื่อในพระเจ้าผู ้
ประทานพระสัญญา ถ้าพระเจ้าตรัสสั่งให้ท่านถวายบูชาบุตรแห่งพระสัญญา พระเจ้าจะต้องนาเขา
กลับมามีชีวติ อีกครั้ง
เป็ นเวลานานสามวันอับราฮัมและบุตรได้เดินทางมาพร้อมกับคนใช้ ต่อจากนั้น “อับราฮัมเอา
ฟื นสาหรับเครื่ องเผาบูชาใส่ บ่าอิสอัคบุตรชาย ถือไฟและมีด” (ปฐมกาล 22:6) แล้ว “พ่อลูกไปด้วยกัน”
มาถึงเวลานี้คนอื่นจะตามไปด้วยไม่ได้ สองพ่อลูกต้องเผชิญการทดสอบตามลาพัง อิสอัคถามคาถามที่
เขาควรถาม “นี่ไฟและฟื น” แต่ลูกแกะสาหรับเผาเครื่ องบูชาอยูท่ ี่ไหน (ข้อ 7) อับราฮัมตอบด้วยความ
เชื่อว่า “ลูกเอ๋ ย พระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสาหรับพระองค์เอง เป็ นเครื่ องเผาบูชา” (ข้อ 8) แล้วพระ
คัมภีร์ก็ระบุขอ้ ความที่สาคัญยิง่ เป็ นครั้งที่สอง “พ่อ ลูกทั้งสองก็เดินต่อไปด้วยกัน” (ข้อ 8) อิสอัคมีอายุ
ประมาณสิ บกว่าขวบ เขาจะเดาได้หรื อไม่วา่ คุณพ่อของเขากาลังคิดอะไร? และเขาพร้อมหรื อไม่ที่จะทา
ตาม? อับราฮัมก็ชรามากแล้ว ท่านคงไม่มีแรงบังคับจับยิศอาคมัดให้อยูบ่ นแท่นบูชาถ้าอิสอัคขัดขืน เรา
อ่านไม่พบว่ามีการต่อสู ้หรื อต่อต้านเลย
ตลอดเวลาที่อบั ราฮัมกาลังเตรี ยมการเผาบูชา ซึ่ งเป็ นการเตรี ยมสิ่ งที่โหดร้ายต่อจิตใจท่านมาก
พระเจ้าไม่ตรัสอะไรเลย “อับราฮัมก็สร้างแท่นบูชาที่นนั่ เรี ยงฟื นเป็ นระเบียบ แล้วมัดอิสอัคบุตรชายวาง
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ไว้บนแท่นบูชาบนฟื น แล้วอับราฮัมก็ยนื่ มือจับมีดจะฆ่าบุตรชาย” (ข้อ 9-10) ขณะนั้นพระเจ้าจึงทรงเข้า
ขวาง พระองค์ไม่ทรงมีพระประสงค์ให้อบั ราฮัมฆ่าบุตรชายของท่าน แต่พระองค์ทรงต้องการทราบว่า
ท่านยอมเชื่ อฟังมากแค่ไหน พระองค์ไม่ทรงต้องการการเชื่อฟังที่ริมฝี ปาก แต่ตอ้ งการการประพฤติตาม
อย่างมอบถวายทุกสิ่ ง บัดนี้พระองค์ทรงทราบแล้วพระเจ้าทรงเป็ นอันดับหนึ่งในหัวใจของอับราฮัม
ท่านวางใจพระองค์จนสุ ดใจ แม้แต่อิสอัคก็ไม่สาคัญเท่าพระเจ้า
อับราฮัมบอกอิสอัคว่าพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสาหรับพระองค์เองเป็ นเครื่ องเผาบูชา
พระองค์ก็ได้จดั เตรี ยมแล้ว บนภูเขานั้นมีแกะผูต้ วั หนึ่ง เขาของมันติดอยูใ่ นพุม่ ไม้ทึบ พระเจ้าทรงเตรี ยม
มันสาหรับการเผาบูชาแทนอิสอัค เราอาจสงสัยว่า ทาไมพระเจ้าต้องทดสอบความเชื่ อของผูร้ ับใช้ของ
พระองค์มากเท่านี้ เราจะเข้าใจวัตถุประสงค์ในการทดสอบได้ชดั ยิง่ ขึ้นหากเราพิจารณาดูกางเขน พระ
เจ้าพระบิดาได้จดั เตรี ยมลูกแกะคือพระบุตรของพระองค์เพื่อการถวายบูชาบนภูเขากางเขน ในเวลานั้น
พระบุตรสิ้ นพระชนม์ พระเจ้าไม่ได้ปลดปล่อยพระบุตรให้หลุดพ้นจากกางเขน และพระองค์ทรงชุบ
พระบุตรให้ฟ้ื นคืนพระชนม์ พระบุตรเป็ นลูกแกะสาหรับเผาบูชาแทนคนบาปทัว่ โลก พระองค์
สิ้ นพระชนม์เพื่อลบล้างบาปของพวกเขา
เหตุการณ์สองเหตุการณ์น้ ีใกล้เคียงกันมาก อิสอัคแบกฟื นและอับราฮัมถือไฟและมีด พระเยซู
ทรงแบกกางเขนและพระบิดาทรงถือความชอกช้ าจากการสิ้ นพระชนม์ของพระบุตร พระเยซูทรงเต็มใจ
ที่จะทนทุกข์บนกางเขน พระองค์มิได้ปลงประชนม์ของพระองค์เอง “กระนั้นเราทั้งหลายก็ยงั ถือว่าท่าน
ถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ แต่ท่านบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ าเพราะ
ความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทาให้เราทั้งหลายสมบูรณ์น้ นั ตกแก่ท่าน ที่ท่านต้องฟกช้ านั้นก็ให้เรา
หายดี” (อิสยาห์ 53:4,5) “แต่ก็ยงั เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านฟกช้ าด้วยความเจ็บไข้เมื่อ
พระองค์ทรงกระทาให้วญ
ิ ญาณของท่านเป็ นเครื่ องบูชาไถ่บาป ท่านจะเห็นพงศ์พนั ธุ์ของท่าน ท่านจะ
ยึดวันทั้งหลายของท่านน้ าพระทัยของพระเจ้าจะเจริ ญขึ้น ก็ในมือของท่าน” (อิสยาห์ 53:10) เราอย่าคิด
ว่าพระบิดาไม่มีส่วนร่ วมที่กางเขน เราอย่าคิดว่าพระเยซูพระบุตรสุ ดที่รักสิ้ นพระชนม์เพื่อดับพระพิโรธ
ของพระบิดาและทาให้พระบิดารักเราทั้งหลายได้ อับราฮัมและอิสอัคเดินไปด้วยกัน เช่นเดียวกันพระ
บิดาและพระบุตรทรงดาเนินด้วยกันจนถึงการถวายบูชาครั้งสุ ดท้ายที่กางเขน พระบิดาทรงมีส่วนร่ วม
ในเหตุการณ์ที่พระบุตรสิ้ นพระชนม์บนกางเขน พระคัมภีร์บนั ทึกไว้วา่ “พระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกนั
กับพระองค์โดยพระคริ สต์ มิได้ทรงถือโทษในการผิดของเรา” (2 โคริ นธ์ 5:19)
พระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมถึงดินแดนแห่งหนึ่งเมื่อท่านเริ่ มชีวติ แห่งความเชื่อ
และในที่สุด
พระองค์ทรงนาท่านมาถึงภูเขาสาหรับการถวายสัตวบูชา ในทานองเดียวกันพระเยซูเสด็จเข้ามายังโลก
และในที่สุดพระองค์ทรงดาเนินไปถึงกางเขน พระเยซูเสด็จมาเป็ นมนุษย์เพื่อไปถึงกางเขน กางเขนเป็ น
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สุ ดยอดของการแสดงความรักของพระเจ้าต่อมนุษย์
อับราฮัมได้ให้ทุกสิ่ งที่ทา่ นมีอยูแ่ ก่พระเจ้าด้วย
ความรัก พระเจ้าทรงให้ทุกสิ่ งแก่มนุษย์เนื่องจากพระองค์ทรงรักมนุษย์ แม้กระทัง่ พระบุตรของพระองค์
พระองค์ “ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่
มีชีวติ นิรันดร์ ” (ยอห์น 3:16) เมื่อพระเจ้าทรงขอทุกอย่างที่อบั ราฮัมมี พระองค์ทรงพร้อมที่จะให้ทุกสิ่ งที่
พระองค์ทรงมีเช่นเดียวกัน
แต่สิ่งที่เรามีน้ นั มีค่าเล็กน้อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับสรรพสิ่ งที่เป็ นของ
พระองค์ และนี่คือคาตอบสาหรับปัญหาชี วติ ของสุ ภาพสตรี ซึ่ งได้กล่าวถึงในตอนเริ่ มต้นบทนี้ เราไม่
อาจได้จากพระเจ้ามากกว่าที่พระองค์ให้เราแล้ว ทั้งนี้ เพราะพระองค์ทรงให้ท้ งั หมดที่พระองค์มีน้ นั ที่
กางเขน พระองค์อาจต้องการสิ่ งที่เราคิดว่ามีค่ามหาศาล จะเป็ นสิ่ งของก็ดี เงินก็ดี หรื อบุคคลที่เรารักก็ดี
แต่สิ่งที่มีค่าที่สุดของเราไม่อาจเปรี ยบกับสิ่ งที่พระเจ้าสละให้แก่เรา ดังนั้นเราจึงไม่อาจสงสัย และต้อง
ไม่สงสัยความรักที่พระองค์มีต่อเรา
ที่กางเขน พระเจ้าตรัสกับเราในทานองนี้ วา่ “ลูกของเราเอ๋ ย เราต้องการให้เจ้ารักเรามากกว่าสิ่ ง
อื่นใด และมากกว่าบุคคลอื่นใด เราต้องการให้เจ้ารักเราด้วยสุ ดจิตสุ ดใจ สุ ดกาลัง สุ ดความคิดและสุ ด
ความสามารถ ความรักเช่นนี้ แหละเป็ นความรักที่เราให้เจ้า เราได้ไปยังจุดนัดพบแล้ว เราได้ไปยังภูเขา
นั้น พร้อมพระบุตรของเรา พระบุตรแบกกางเขน แต่เราถือมีด เรามัดพระบุตรไว้ที่นนั่ พระบุตรถูก
ประหาร ลูกแกะของพระเจ้าได้ลบล้างความผิดบาปของโลกนี้ เรารักเจ้ามากเช่นนั้น สิ่ งที่เราขอจากเจ้า
นั้นยังน้อยกว่าสิ่ งที่เราได้ให้เจ้าแล้ว ลูก ๆ ของเราเอ๋ ย เราขอใจของเจ้า ถ้าเรารักเจ้ามากเช่นนั้น ทาไมเจ้า
ถึงไม่ยอมให้ของเล่นไร้ค่าที่เจ้ายึดไว้แน่น ถ้าเรารักเจ้ามากเช่นนั้น ทาไมเจ้าไม่อดทนทางานนั้นเพื่อเรา
เจ้าไม่ยอมเลี้ยงดูคริ สเตียนคนนั้นเพื่อเรา ทาไมเจ้าไม่ยอมเลิกความสัมพันธ์กบั บุคคลนั้น เราให้บุตรของ
เราแก่เจ้า ไม่สมควรหรื อที่เราจะขอเวลาช่วงที่ดีที่สุดของเจ้าบนแผ่นดินโลก เราไม่อาจนาบุตรของเจ้า
ไปทางานของเราอีกซีกโลกหนึ่งหรื อ?” เราขอจากเจ้ามากไปหรื อ?
“อับราฮัมจึงกลับไปพบคนใช้หนุ่มของท่าน แล้วพากันกลับไปยังเมืองเบเออร์เชบา” และอิสอัค
ไปด้วย (ปฐมกาล 22:19) ท่านกลับไปพร้อมกับพระสัญญาของพระเจ้าทั้งหมดที่พระองค์ทรงกล่าวย้า
ทรงทาให้มนั่ ใจทรงลงนามผนึกตรา และส่ งมอบให้อบั ราฮัม (ปฐมกาล 22:15-18) ไม่มีสิ่งใดที่จะมา
ขัดขวางอับราฮัมจากสิ่ งที่พระองค์ทรงเตรี ยมให้ท่านและพงศ์พนั ธุ์ของท่าน เราได้รับพระสัญญาจาก
พระเจ้ามากมาย การให้พระเยซูเป็ นขึ้นจากความตายและการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระองค์น้ นั ทาให้เรา
มัน่ ใจว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะสาเร็ จแน่ “พระองค์ผมู้ ิได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ แต่
ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อให้ประโยชน์แก่เรา ถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทาน
สิ่ งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรื อ” (โรม 8:32)การฟื้ นคืนพระชนม์ทาให้เรามัน่ ใจว่า
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ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่ งใดบนสวรรค์หรื อบนแผ่นดินโลก
ที่อาจทาให้พระประสงค์ของพระเจ้าไม่สาเร็ จใน
ประชากรของพระองค์ ทุกอย่างจะสาเร็ จครบถ้วนทุกประการ

104

16. ความเชื่อใฝ่ หาสวรรค์
ในสมัยปั จจุบนั สามัญชนทัว่ ไปปฏิเสธที่จะสนทนากันเรื่ องสัจธรรมของชี วติ ข้อหนึ่ง อันได้แก่
ความตายและชีวติ หลังความตาย เราสามารถคุยกันเรื่ องการเมือง การทาแท้ง สิ ทธิสตรี หรื อลัทธิ
คอมมิวนิสต์ เศรษฐกิจหรื อสุ ขภาพ แต่เรื่ องความตายเป็ นของร้อนที่ไม่มีใครอยากแตะเป็ นการเสี ย
มารยาทที่จะพูดเรื่ องความตาย ใคร ๆ ก็นิยมพูดเรื่ องการประกันชีวติ เพราะดูเป็ นการเตรี ยมตัววางแผนที่
รอบคอบแต่การพูดเรื่ องการเตรี ยมตัวตายและผลของความตาย กลับกลายเป็ นเรื่ องไม่เจริ ญใจ สังคมจึง
ยอมรับว่าการปฏิเสธที่จะพูดเรื่ องนี้ เป็ นการปฏิเสธอันควร และเราหวังว่าความตายคงยังมาไม่ถึงเรา
ปั ญหาเรื่ องความตาย เป็ นปั ญหาที่นกั ปราชญ์ยอมยกธงขาว แต่ความเชื่ อทาให้เรื่ องความตาย
และชีวติ หลังความตายเป็ นเรื่ องดีงาม และเป็ นเรื่ องที่เต็มไปด้วยสง่าราศี ดังนั้นเมื่อเราอ่านถึงตอนที่อบั
ราฮัมชรามากแล้วและกาลังยืนข้างหลุมศพของภรรยา
เราไม่ควรมีความรู ้สึกว่าประสบการณ์ชีวติ
ทั้งหมดของท่านที่ผา่ นมานั้นกาลังเลือนหายไป เมื่อเรามองดูแต่สถานการณ์รอบด้าน เราอาจสงสัยว่า
ชีวติ แห่งความเชื่อนั้นมีคุณค่าจริ งหรื อ ซาราห์ได้จากไปแล้ว อับราฮัมชรามากแล้ว ในแผ่นดินแห่งพระ
สัญญาท่านได้ถือกรรมสิ ทธิ์ แต่เพียงถ้ าแห่งหนึ่งและทุ่งนาผืนหนึ่ง ท่านได้ซ้ื อถ้ าเพื่อใช้เป็ นหลุมฝังศพ
โดยจ่ายในราคางาม (ปฐมกาล 23) ท่านไม่ได้กรรมสิ ทธิ์ ในดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาจะให้ท่าน ท่าน
มีบุตรตามพระสัญญาเพียงคนเดียว และยังไม่มีหลาน แต่อบั ราฮัมไม่ได้เศร้าใจหรื อผิดหวังแม้แต่นอ้ ย
ท่านได้เคยเห็นฤทธานุภาพของพระเจ้าาที่ทรงปลดปล่อยอิสอัคจากความตาย อับราฮัมมัน่ ใจว่าพระเจ้า
ทรงสามารถชุบท่านจากความตาย และทรงสามารถทาให้พระสัญญาที่ให้แก่ท่านนั้นสาเร็ จทุกประการ
ในเวลาของพระองค์ ความเชื่อทาให้เรามองทะลุผา่ นม่านที่ก้ นั มนุษย์ไม่ให้เห็นอนาคต ความเชื่ อทาให้
เราพอใจรอคอย
หลุมฝังศพที่อบั ราฮัมกาลังยืนอยูข่ า้ ง ๆ นั้นแตกต่างจากหลุมอื่น ๆ ในโลกนี้ คนเป็ นจานวนมาก
ดิ้นรนเพื่อความมัน่ คงและความร่ ารวยในชีวิตนี้ และได้ตกเป็ นทาสของมัน ท้ายสุ ดเขาพบว่าเขามี
กรรมสิ ทธิ์ เฉพาะแต่เพียงหลุมยาวหกฟุต กว้างสามฟุต และปราศจากความหวังอื่นใด สาหรับอับราฮัม
และสาหรับคริ สเตียนทุกคน หลุมฝังศพเปรี ยบเหมือนตู้ (ซี .เอส.ลิววิส ได้ยกเป็ นตัวอย่างในหนังสื อชื่อ
เรื่ องราวของนาร์เนีย) ตูท้ ี่ดูเหมือนไม่มีทางออกแต่แท้จริ งแล้วมีช่องทางไปยังโลกใหม่ที่แสนตื่นเต้น
ครั้งแรกที่ขา้ พเจ้าได้อธิ บายชีวติ ของอับราฮัมในการประชุ มแห่งหนึ่ง
ก่อนถึงเวลาพูดเพียง
เล็กน้อย มีโทรศัพท์มาถึงข้าพเจ้า เนื้อหาข้อความที่ขา้ พเจ้าจะบรรยายนั้นเน้นที่การถวายอิสอัคและ
มรณกรรมของซาราห์ ข้อความที่ได้ยนิ ทางโทรศัพท์ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับข่าวการตายของเพื่อนร่ วมงานคน
หนึ่งจากอุบตั ิเหตุรถยนต์ห่างออกไปไม่กี่ไมล์ เขาเป็ นคนหนุ่ม มีภรรยาและบุตรสามคน พวกเราเศร้าใจ
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แต่เมื่อเราได้อ่านพระคาของพระเจ้าร่ วมกันเรารู ้วา่ พระองค์กาลังสอนเราให้ทราบคาตอบของ
ปั ญหาเรื่ องความตาย คาตอบนั้นคือภาพการปลดปล่อยอิสอัคให้อบั ราฮัม และคาตอบนั้นอยูท่ ี่การฟื้ น
คืนพระชนม์และการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ความตายไม่ใช่อวสาน
ของทุกสิ่ ง เพราะว่าชีวิตในพระเยซูคริ สต์ไม่หยุดที่หลุมฝังศพแต่คงอยูเ่ ป็ นนิจ มีสวรรค์และโลกใหม่รอ
อยู่ และมีแต่ความชอบธรรม
พระคัมภีร์ได้บนั ทึกเกี่ยวกับประชากรของพระเจ้าตั้งแต่สมัยของอับราฮัมจนนิ รันดร์ วา่ “คน
เหล่านั้นได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่ และไม่ได้รับสิ่ งที่ได้ทรงสัญญาไว้ แต่เขาก็ได้เห็นและได้
เตรี ยมรับไว้ต้ งั แต่ไกล และรู ้ดีวา่ เขาเป็ นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลก เพราะคนที่พดู อย่างนี้ก็
แสดงให้เห็นชัดแล้วว่า เขากาลังแสวงหาเมืองที่จะได้เป็ นของเขา ถ้าเขาคิดถึงบ้านเมืองที่เขาจากมานั้น
เขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้
แต่ความจริ งเขาปรารถนาที่จะอยูใ่ นเมืองที่ประเสริ ฐกว่านั้นคือเมือง
สวรรค์ เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงมิได้ทรงละอายเมื่อเขาเรี ยกพระองค์วา่ เป็ นพระเจ้าของเขา เพราะพระองค์
ได้จดั เตรี ยมเมืองหนึ่งไว้สาหรับเขาแล้ว” (ฮีบรู 11:13-16)
“คนเหล่านั้นทุกคนมีชื่อเสี ยงดีเพราะความเชื่อของเขา แต่เขาก็ยงั ไม่ได้รับสิ่ งที่ทรงสัญญาไว้
เพราะพระเจ้าทรงจัดเตรี ยมสิ่ งซึ่ งประเสริ ฐยิง่ กว่านั้นไว้สาหรับเขา
เพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความ
บริ บูรณ์ดว้ ยกันกับเราเท่านั้น เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยูร่ อบข้างเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้ง
ทุกอย่างที่ถ่วงอยูแ่ ละบาปที่เกาะแน่น ขอให้เราวิง่ แข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กาหนดไว้
สาหรับเรา หมายเอาพระเยซูเป็ นผูบ้ ุกเบิกความเชื่อ.......” (ฮีบรู 11:39,12:2)
ในที่สุดสายตาของผูม้ ีความเชื่อสามารถมองได้ไกลทะลุปรุ โปร่ ง ผิดกับชาวโลกที่สายตาสั้น
เห็นแต่เพียงของชัว่ คราวที่เป็ นวัตถุ เราอาจต้องรออีกนานกว่าจะได้รับมรดก แต่เราก็มีเวลาเหลือเฟื อที่
จะรอ เรามีเวลาตลอดชี วติ บนโลกนี้และเวลาหลังความตายอีกนานเป็ นนิจ เราสามารถอดทนรอคอยได้
เพราะเราได้พลังจากความเชื่อ
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