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พระเยซู ทรงเป็ นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
ชายคนหนึ่งในคณะเนวิเกเตอร์ เป็ นชาวจาไมก้า หลายปี ก่อนเขาทางานกับบริ ษทั ค้ากล้วย
แห่งหนึ่งใกล้บา้ นเกิดของเขาในเมืองคิงสตั้น (ประเทศจาไมก้า) เขาทางานได้ดีมากในบริ ษทั นั้น วัน
หนึ่งผูบ้ ริ หารได้เชิญเขาไปพบที่หอ้ งทางาน เพื่อปรึ กษากันถึงเรื่ องอนาคตของเขา
หลังจากประเมินความสามารถของชายคนนี้แล้วผูบ้ ริ หารกล่าวว่า
“คุณมีอนาคตที่ดีใน
บริ ษทั ของเราและจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเลิศโดยทางบริ ษทั จะเลื่อนตาแหน่งให้ ขณะนี้เรากาลัง
หาคนเก่ง เพื่อที่จะส่ งไปให้คณะกรรมการพิจารณาถ้าคุณได้รับการคัดเลือกคุณจะต้องยอมอุทิศชีวิต
ทั้งหมดของคุณเพื่อกล้วยเหล่านี้”
ชายหนุ่มนิ่งคิดอยูค่ รู่ หนึ่ง แล้วตัดสิ นใจว่าเขาคงไม่อาจมอบชีวติ ทั้งชีวิตของเขาเพื่อกล้วย
ได้
การครอบครองของพระเยซูคริ สต์ หมายถึงการที่เรายกย่องพระองค์ให้เป็ นที่หนึ่งในชีวติ
ของเรา และอยูเ่ หนือทุกสิ่ งที่เป็ น “กล้วย”ในชีวติ เรา
ในบทนี้จะกล่าวถึงกฎเกณฑ์สี่ประการที่เกี่ยวข้องกับการยกย่องให้พระคริ สต์เป็ นที่หนึ่ งใน
ชีวติ ของเรา
1. แท้จริ งแล้วพระเยซูทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า แม้วา่ เราต้องการให้พระองค์ทรง
เป็ นอย่างนั้นหรื อไม่ก็ตาม
2. เหตุผลต่าง ๆ ที่ทาให้เราไม่ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
3. การยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหมายความว่าอย่างไร?
4. ทาไมพระเยซู? ทรงต้องการเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา?ให้เราศึกษาทีละข้อ
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พระเยซูทรงเป็ นองค์ พระผู้เป็ นพระเจ้ า
แม้ ว่าเราต้ องการให้ พระองค์ ทรงเป็ นอย่ างนั้นหรือไม่ กต็ าม
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระผูส้ ร้างสรรพสิ่ งในโลกนี้
“โดยอานาจแห่งพระดารัสของ
พระองค์”
พระองค์ทรงรวบรวมทุกสิ่ งเข้าด้วยกัน “เพราะว่าในพระองค์ สรรพสิ่ งถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้ าและ
แผ่นดินโลก สิ่ งซึ่ งประจักษ์แก่ตา และซึ่ งไม่ประจักษ์แก่ตา ไม่วา่ จะเป็ นเทวบัลลังก์หรื อเป็ นเทพ
อาณาจักร หรื อเป็ นเทพครอบครองหรื อศักดิเทพ สรรพสิ่ งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์
พระองค์ทรงดารงอยูก่ ่อนสรรพสิ่ งทั้งปวงและสรรพสิ่ งทั้งปวงเป็ นระเบียบอยูโ่ ดยพระองค์
พระองค์ทรงเป็ นศีรษะของกายคือคริ สตจักรของพระองค์เป็ นปฐมเป็ นผูแ้ รกที่ทรงเป็ นขึ้นมาจาก
ความตาย เพื่อพระองค์จะได้เป็ นเอกในสรรพสิ่ งทั้งปวง ใน (โคโลสี 1:16-18)
คุณเคยคิดบ้างไหมว่า มีสักกี่ครั้งที่คุณสามารถที่จะควบคุมการดาเนินชีวิตของตัวเองได้?
คุณกาหนดได้ไหมว่าคุณจะเกิดเมื่อไหร่ ? คุณเลือกพ่อแม่เองได้ไหม? คุณเลือกที่จะเกิดในประเทศ
นั้นประเทศนี้ไหม? คุณสามารถตัดสิ นใจเลือกสี ผวิ ,สี ตาของคุณ สี เส้นผมของคุณได้มยั๊ คุณสามารถ
ตัดสิ นเกี่ยวกับระดับสติปัญญา ความสามารถพิเศษของคุณได้ไหม? คาตอบก็คือไม่ คุณไม่มีสิทธิ์
เลือกสิ่ งดังกล่าวนี้ได้เอง การออกเสี ยงของคุณนั้นแท้จริ งแล้วไม่มีค่าอะไรเลย
แล้วจุดไหนล่ะ ที่คุณสามารถควบคุมเองได้? พระคัมภีร์บอกว่าคุณควบคุมได้เพียงส่ วนเล็ก
ๆ แต่มีความสาคัญในชีวติ ของคุณ เราเรี ยกสิ่ งนี้วา่ ความตั้งใจ คุณต้องยอมจานนต่อความเป็ นองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพระคริ สต์ ซึ่ งหมายความว่า พระเยซูจะอยูเ่ หนื อทุกสิ่ งในชีวติ คุณไม่ใช่แค่เพียง
บางส่ วน ในการตัดสิ นใจยอมรับความตั้งใจนี้ คุณจะต้องจาไว้เสมอว่า พระเยซูทรงควบคุมส่ วน
ใหญ่ ๆ เกือบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชีวติ คุณ แม้วา่ บางอย่างคุณอาจจะชอบหรื อไม่ก็ตาม
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ทาไมเราจึงไม่ ยอมรับพระคริสต์
เป็ นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
แม้วา่ แต่ละคนจะมีเหตุผลเป็ นของตนเองที่ไม่ยอมรับพระเยซูเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า แต่ก็มี
เหตุผลบางอย่างที่มกั จะเกิดขึ้นอยูท่ วั่ ไปจนเป็ นที่น่าสังเกตดังนี้
1. พระองค์อาจให้เราทาอะไรบางอย่าง ที่เราไม่ตอ้ งการทา
เป็ นความจริ งที่พระองค์ทรงทาเช่นนั้น เพราะถ้าไม่มีสิ่งนี้แล้วก็ยอ่ มไม่มีเหตุผลให้ตอ้ ง
ตัดสิ นใจเลย เมื่อคุณยอมให้พระเยซูคริ สต์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในชีวิตคุณ คุณจะต้องทาทุกสิ่ งที่
เป็ นพระบัญชาของพระองค์แม้วา่ บางสิ่ งในจานวนนั้น คุณอาจไม่อยากทาเลยก็ตาม
อับราฮัม ไม่ตอ้ งการถวายอิสอัคเป็ นเครื่ องบูชา โมเสสไม่ตอ้ งการไปอยูจ่ าเพาะพระพักตร์
กษัตริ ยฟ์ าโรห์ โยเซฟไม่ตอ้ งการใช้เวลาหลายปี ในคุก พระเยซูคริ สต์ไม่ตอ้ งการถูกตรึ งบนไม้
กางเขน…..
ไม่มีใครชอบไม้กางเขน
ไม่มีใครต้องการตายและไม่มีใครต้องการตายและไม่มีใคร
ต้องการปฏิเสธความปรารถนาของตนเองแต่นี่คือสิ่ งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปกครองของพระเจ้า
สาวกคือ ผูม้ ีวนิ ยั เขาคือผูป้ ฏิเสธในสิ่ งที่เขาชอบแต่ไม่ปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้า สาวกจะไม่
ตามใจตนเอง โดยแสวงหาสิ่ งที่ตนต้องการและทาตามความปรารถนาฝ่ ายเนื้อหนัง
เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นเจ้าชีวติ เขาคุณ ทุกอย่างจะอยูใ่ นเขตวงอานาจของพระองค์ ไม่วา่
จะเป็ นความนึกคิดของคุณ การแสดงออกของคุณ แผนงานของคุณ อาชีพของคุณ เวลาว่างของคุณ
และเป้ าหมายในชีวติ ของคุณ สิ่ งเหล่านี้จะอยูภ่ ายใต้การปกครองของพระองค์ท้ งั สิ้ น
2. เรามักคิดว่าเรารู ้ ว่าอะไรเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดสาหรับเรา
ความคิดอย่างนี้ นบั ว่าผิดมากทีเดียว เด็กที่ถูกสร้างและปล่อยให้อยูต่ ามลาพัง อาจฆ่าตัวเอง
ได้โดยรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาอาจกินของที่ผิดหรื อวิง่ ออกไปที่ถนน หรื อคว้ามีดคม ๆ มาถือไว้ หรื อ
เล่นกับของบางอย่างที่เป็ นอันตราย ผูป้ กครองจะต้องเอาใจใส่ ดูแลลูก ๆ ซึ่ งกฎหมายก็ตอ้ งการให้
เป็ นอย่างนั้น แต่ถา้ พ่อแม่ไม่ยอมทาหน้าที่เป็ นผูป้ กครองของลูก ศาลจะสั่งจับ เพราะถือว่าพ่อแม่มี
ความผิด
อย่างไรก็ตาม เรามักคิดว่าสิ่ งต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเราเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ข้ ึน ซึ่ งเป็ น
การเข้าใจผิด เพราะเด็กที่พ่ ึงพาตนเอง อาจทาให้ตนได้รับบาดเจ็บฉันใด ผูใ้ หญ่ที่พ่ งึ พาตนเองก็ทา
ให้ตนได้รับบาดเจ็บฉันนั้น จากสถิติที่พบเห็นอยูเ่ ป็ นประจาบ่งบอกว่า ในแต่ละปี มีคนตายเพราะ
อุบตั ิเหตุทางรถยนต์มากกว่าการตายเพราะโรคมะเร็ ง และโรคหัวใจรวมกัน
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นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มหนึ่งได้เตือนว่า อเมริ กามีหวั รบนิวเคลียร์ มากพอที่จะทาลายมนุษย์ทุก
คนที่อยูบ่ นพื้นผิวโลก เท่ากับมีดินระเบิดที่บรรทุกหนึ่งตูร้ ถไฟสาหรับทุกคนในโลกเพื่อจะสามารถ
ทาลายเราได้โดยยังไม่ได้พดู ถึงหัวรบนิวเคลียร์ ที่ชาติอื่น ๆ มีอยูใ่ นโลก
คุณเคยคิดบ้างไหมว่าที่เราจ้างตารวจนั้นจุดมุ่งหมายที่แท้จริ งก็เพื่อให้ค่อยสอดส่ องดูแลว่า
เราจะไม่ทาอะไรผิด ดังนั้น เรากล้าพอที่จะพูดว่าเรารู ้วา่ อะไรเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดสาหรับเรา
3. เราไม่แน่ใจว่า พระเจ้าทรงสนพระทัยเรามากที่สุด
ถ้าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ จะสร้างความลาบากให้กบั เรา คุณนึกภาพออกไหมว่าจะทรง
กระทาต่อเราด้วยวิธีใด? ถ้าพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะทาให้เราทุกข์ยาก และรบกวนเราด้วย
ความลาบากต่าง ๆ จริ งแล้วเราคงทนทานไม่ไหวหรอก
บางคนอาจเถียงว่าพระเจ้าไม่มีพระประสงค์จะเกี่ยวข้องกับชีวติ ของคุณ เพราะจากการที่
พระเจ้า ทรงต้องการที่จะครอบครองชีวติ ของคุณก็เป็ นบทพิสูจน์ที่เด่นชัดแล้วว่าทรงมีพระประสงค์
ที่เกี่ยวพันกับคุณ พระองค์ได้ตรัสผ่านทางผูเ้ ผยพระวจนะเยเรมียว์ า่ “ด้วยว่าเรารู ้ความคิดทั้งปวงที่
เราได้คิดถึงพวกเจ้า พระเยโฮวาห์ตรัสว่าคือความคิดต่าง ๆ สาหรับความสุ ขไม่ใช่สาหรับความร้าย
เพื่อจะได้ให้พวกเจ้าได้ความหวังใจที่เบื้องปลาย” (เยเรมีย ์ 29:11)
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การยอมรับพระองค์ เป็ นองค์
พระผู้เป็ นเจ้ าหมายความว่ าอย่ างไร?
การยอมให้พระเยซูคริ สต์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามีปรากฏในคาอธิ ษฐานที่พระองค์ทรงสอน
เหล่าสาวกของพระองค์ดงั นี้ “ท่านทั้งหลายจงอธิ ษฐานตามอย่างนี้วา่ ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์
ทั้งหลาย ผูท้ รงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็ นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของ
พระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็ นอย่างไรก็ให้เป็ นอย่างนั้น
ในแผ่นดินโลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจาวันแก่ขา้ พระองค์ท้ งั หลายในกาลวันนี้และขอ
ทรงโปรดยกความผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผูก้ ระทาผิดต่อข้าพระองค์น้ นั และ
ขออย่านาข้าพระองค์ในการทดลอง แต่ขอให้พน้ จากสิ่ งชัว่ ร้าย เหตุวา่ ราชอานาจและฤทธิ์ เดชและ
พระสิ ริเป็ นของพระองค์สืบ ๆ ไปเป็ นนิจ อาเมน ”(มัทธิว 6:9-13)
ให้สังเกตคาอธิ ษฐาน ซึ่ งเริ่ มต้นด้วยคาว่า “พระบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลาย” พระเยซู
ไม่ได้สอนให้เราพูดว่า “พระบิดาของข้าพระองค์” แต่เป็ น “พระบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลาย”
สาวกจะต้องสามารถเป็ นเหมือนกับคนทั้งหลายตามที่เขาเป็ น นัง่ ในที่ที่พวกเขานัง่ สาวกไม่ใช่ผทู ้ ี่ดี
รอบคอบโดยกาเนิด ตรงกันข้าม เขาเป็ นพวกนักศึกษา ผูแ้ สวงหาสัจธรรม ผูม้ ีความประสงค์จะทา
ให้ชีวติ ของเขาเป็ นไปตามประสงค์ของพระเจ้า ดังนั้น เขาจึงต้องเข้าใจความต้องการและความ
อ่อนแอของคนทัว่ ไป “ขอให้พระนามของพระองค์เป็ นที่เคารพสักการะ” พระเยซูไม่ได้อธิ ษฐานว่า
ให้พระนามของพระองค์เองเป็ นที่เคารพสักการะ แต่ให้พระนามของพระบิดาเป็ นที่เคารพสักการะ
การยอมรับการปกครองของพระองค์หมายถึง การยอมจานนของนามคุณเอง
คุณสนใจที่สร้างชื่อเสี ยงเพื่อตนเองบ้างไหม? คุณต้องการที่จะให้คนทั้งไปจานามของคุณ
ได้ใช่ไหม? เป้ าหมายชีวติ ของคุณในการปรนเปรอตนเองก็คือ การพยายามค้นพบสิ่ งใหม่ ๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ ประกอบธุ รกิจให้เจริ ญรุ่ งเรื อง แต่งงานกับบุคคลสาคัญ และสิ่ งอื่น ๆ ที่ทาให้คุณเป็ นที่
ยอมรับนับถือใช่หรื อไม่?
การมีพระเยซูเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า หมายถึง ความปรารถนาที่จะให้พระนามของพระองค์
ไม่ใช่นามของคุณ…ได้รับการเคารพสักการะ
“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู”่
พระเจ้าทรงปรารถนาจะปกครองแผ่นดินโลก
เหมือนกับที่ทรงปกครองแผ่นดินสวรรค์ พระองค์กาลังอยูใ่ นขบวนการสร้างอาณาจักรของพระองค์
อยู่ คุณอยากมีส่วนสละแรงกายเพื่อสร้างอาณาจักรของพระคริ สต์ไหม? หรื อคุณยุง่ กับการสร้าง
อาณาจักรเล็ก ๆ ของคุณอยู?่
ในคริ สตจักรของคุณ การสอนเด็กในวันอาทิตย์เป็ นของคุณเองหรื อ? คณะธรรมกิจ และ
ผูป้ กครองเป็ นของคุณหรื อ? โครงการปลูกสร้างอาคารเป็ นของคุณหรื อ? โครงการส่ งออก
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อาสาสมัครออกไปประกาศเป็ นของคุณหรื อ? สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้เป็ นความตั้งใจของคุณเอง…หรื อคุณ
สามารถพูดออกมาได้อย่างเต็มปากว่านัน่ เป็ นอาณาจักรของพระคริ สต์ซ่ ึ งคุณกาลังคิดจะสร้างอยู?่
วิธีที่จะแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าคือ ผ่านการประกาศโดย “การนาคนจากความมืดมา
สู่ แสงสว่าง และจากอานาจของซาตานสู่ พระเจ้า” คุณกระตือรื อร้นในการประกาศพระกิตติคุณ
ไหม? มีผทู ้ ี่ยงั ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนกี่คนที่คุณรู้จกั และเขานับคุณเป็ นเพื่อนสนิทหรื อ?
“ขอให้เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระองค์” ข้อที่น่าสังเกตคือพระเยซูไม่ได้ตรัสว่า “ขอให้
เป็ นไปตามใจของข้าพระองค์” แต่ตรัสว่า “ขอให้เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระองค์”
นี่เป็ นข้อคิดที่พระเยซูทรงเผยให้เรารับรู ้ เมื่อพระองค์ตรัสว่า “เราจะทาสิ่ งใดตามอาเภอใจ
ไม่ได้ เราได้ยนิ อย่างไร เราก็พิพากษาอย่างนั้น และการพิพากษาของเราก็ยตุ ิธรรม เพราะเรามิได้มุ่ง
ที่จะทาตามใจของเราเอง แต่ตามพระประสงค์ของพระองค์พระผูท้ รงใช้เรามา” (ยอห์น 5:30)
คุณไม่สามารถอธิ ษฐานว่า “ขอให้เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระองค์” นอกจากคุณจะ
แสวงหาน้ าพระทัยของพระองค์อย่างกระตือรื อร้น และปฏิบตั ิตามนั้น จงเริ่ มด้วยการทาตามสิ่ งที่
คุณทราบจากพระคัมภีร์ในส่ วนที่กล่าวถึงน้ าพระทัยของพระเจ้า เมื่อทาได้เช่นนี้แล้วพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ผทู ้ รงสัตย์ซื่อ จะให้ความกระจ่างแก่คุณในเรื่ องต่าง ๆ ที่ยงั ไม่ชดั เจน
“ขอประทานอาหารประจาวันแก่พวกข้าพระองค์” เราสามารถที่จะอธิ ษฐานตามข้อความนี้
ได้ ถ้าเรามีทศั นคติวา่ “ทุกอย่างที่ฉนั มีอยูม่ าจากพระเยซูและเป็ นของพระองค์” มิฉะนั้น เหตุใดเรา
จึงทูลขอสิ่ งที่มาถึงเราอย่างปกติจากพระองค์ อาจารย์เปาโลได้กล่าวดังนี้วา่ “ท่านไม่รู้หรื อว่า
ร่ างกายของท่านเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งสถิตในท่าน ซึ่ งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่าน
ไม่ใช้เจ้าของตัวท่านเอง พระเจ้าทรงซื้ อท่านไว้แล้วด้วยค่าสู ง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติแด่
พระเจ้าด้วยร่ างกายของท่านเถิด (1 โคริ นธ์6:19-20)
เพราะว่า พระเยซูทรงซื้ อคุณด้วยราคาที่พระองค์ตอ้ งหลัง่ พระโลหิ ต คุณจึงไม่ใช่เจ้าของตัว
คุณเองอีกต่อไป คุณเป็ นของพระองค์ การปกครองของพระองค์หมายถึง คุณจะต้องจดจาความจริ ง
ข้อนี้ไว้และยอมมอบทุกสิ่ งที่มีอยู่ ทั้งตัวคุณ และความหวังของคุณให้แก่พระองค์
ลองนึกถึงสิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นของคุณ และคุณพิจารณาเห็นว่าเป็ นของมีค่า มันอาจเป็ นเงินทอง
หรื อเพชรพลอยที่คุณชื่ นชอบ อาจเป็ นอุปกรณ์กีฬาของคุณ อาจเป็ นสเตริ โอหรื อรถเครื่ องของคุณ
ไม่วา่ อะไรก็ตามถามตัวคุณเองว่า ใครเป็ นเจ้าของสิ่ งเหล่านี้ ถ้ามันเป็ นของพระเยซูคริ สต์จริ ง คุณ
ย่อมไม่รังเกียจที่จะใช้มนั ตามที่พระองค์ทรงเห็นว่าเหมาะสม
“และขอทรงโปรดยกความผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกความผิดของผูท้ ี่ทาผิด
ต่อข้าพระองค์” พระเยซูทรงบอกให้เราอธิ ษฐานว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดยกความผิดของข้า
พระองค์เหมือนกับที่ขา้ พระองค์ยกความผิดของผูอ้ ื่น” คุณพูดอย่างนั้นได้ไหม? คุณกล่าวอย่างหนัก
แน่ได้ไหมว่าให้พระเจ้าอภัยความผิดของคุณ ตามส่ วนที่คุณอภัยให้กบั ผูอ้ ื่น?

8

การปกครองของพระเจ้านาไปสู่ การให้และการรับ พระคุณคือ พระประสงค์ของพระเจ้าที่
จะสละพระองค์เองอย่างสิ้ นเชิงเพื่อเราการปกครองของพระเจ้าในชีวิตเรา คือความตั้งใจของเราเอง
ที่จะถวายตัวของเราทั้งหมดต่อพระเจ้า ทุกคนต้องการให้พระเจ้าสละชีวติ ของพระองค์ท้ งั หมดแก่
เขา แต่มีนอ้ ยคนที่ตอ้ งการมอบชีวติ ตนทั้งหมดแก่พระเจ้า
“ขออย่านาข้าพระองค์เข้าในการทดลอง” พระเยซูทรงอธิ ษฐานเพื่อพระบิดาจะไม่นาเราเข้า
สู่ สถานการณ์ที่อาจชักจูงเราไปในทางที่เสื่ อมเสี ยได้ มีสถานการณ์หลายอย่างในชีวิต ที่ไม่ถึงกับผิด
เลยทีเดียว แต่สิ่งเหล่านี้จะเปิ ดโอกาสให้ซาตานเข้ามามีอานาจเหนือเราได้
พระเยซูคริ สต์มิได้ตรัสว่า “ขออย่านาข้าพระองค์เข้าในความบาป” แต่ตรัสว่า “ขออย่านาข้า
พระองค์เข้าในการทดลอง” การอธิ ษฐานแบบนี้มีความหมายว่า ตัวข้าพเจ้าเองตั้งใจยอมจานนต่อ
พระองค์ในสิ่ งที่มีปัญหา ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่ยอมจานนในเรื่ องของบาปเท่านั้น แต่ยอมจานนต่อ
พระองค์ในทุกสิ่ งที่นาไปสู่ การทดลองด้วย
คุณย่อมทราบดีวา่ สิ่ งเหล่านี้คืออะไร? ให้พระเยชูคริ สต์เป็ นเจ้าในชีวิตของคุณ นั้นหมายถึง
ว่าคุณจะต้องสลัดสิ่ งไม่ดีเหล่านี้ให้หมดไปจากตัวคุณ “ให้พน้ จากสิ่ งชัว่ ร้าย” นี่เป็ นคาอธิษฐาน
เดียวกันกับที่พระเยซูทรงมอบให้เหล่าสาวกของพระองค์ในคืนที่พระองค์ทรงถูกทรยศ (ยอห์น
17:15)
การปกครองของพระเจ้ายังเกี่ยวข้องไปถึงการยอมรับว่า เราไม่มีทางที่จะต่อสู ้กบั ศัตรู ดว้ ย
ตัวของเราเองได้ พระคริ สต์….มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่จะเป็ นผูป้ กป้ องรักษาเรา ไม่มีใครหรอกที่ใช้
กาลังของตนเองเข้าทาสงครามกับศัตรู และเอาชนะได้ นอกจากทางพระคริ สต์ซ่ ึ งทรงทาให้ซาตาน
พ่ายแพ้โดยกางเขนนั้น
ยากอบ น้องชายของพระเยซู เขียนไว้ดงั นี้วา่ “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟัง
พระเจ้า จงต่อสู ้กบั มาร และมันจะหนีท่านไป” (ยากอบ 4:7) มารร้ายจะหนีไปจากเรา ถ้าเราน้อมใจ
ยอมฟังพระเจ้าและต่อสู ้กบั มารด้วยฤทธิ์ เดชของพระองค์
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เหตุใดพระเยซูจึงทรง
ต้ องการเป็ นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา
ทาไมพระเยซูคริ สต์จึงทรงขวนขวายที่จะขอเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวติ ของเรา? ทาไมพระองค์
ไม่ทรงปล่อยเราให้อยูใ่ นความทุกข์ นี่เป็ นความลึกลับอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์ แต่พระคัมภีร์ก็บอก
ไว้อย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงรักเรา และทรงต้องการจะเกี่ยวข้องในชีวติ ของเรา พระองค์ทรง
ต้องการเป็ นเจ้าของชี วติ ของเรา เมื่อข้าพเจ้ามองดูสิ่งที่เป็ นบาปในชีวติ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้อง
ยอมรับว่าความคิดขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นสิ่ งที่ลึกล้ าเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้จริ ง ๆ
ข้าพเจ้ารู ้จกั พ่อค้าเดินทางคนหนึ่ง จากโอคลาโฮมา เขาได้ใช้เครื่ องบินลาเล็ก ๆ สาหรับการ
ติดต่อด้านธุ รกิจของเขา เพราะเขาต้องเดินทางไปหลายท้องที่ที่อยูน่ อกเส้นทางเดินรถ ครั้งหนึ่งเขา
บินอยูเ่ หนือภูมิประเทศที่ขรุ ขระ และได้เห็นรถยนต์คนั หนึ่งพยายามจะแซงรถบรรทุกที่มีขนาด
ใหญ่ซ่ ึ งอยูข่ า้ งหน้า รถของเขาจึงส่ ายไปมาเพื่อคอยหาโอกาสแซงรถบรรทุก
เพื่อนของข้าพเจ้าตัดสิ นใจ บินกลับไปดูอีก ปรากฏว่า แต่ละครั้งที่รถยนต์จะแซงรถบรรทุก
มันจะพบกับเส้นคู่ ภูเขา ทางโค้ง หรื อไม่ก็มีรถอีกคันหนึ่งสวนทางมา จากการเฝ้ าสังเกตของเพื่อน
ข้าพเจ้า เขาสามารถเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ บนถนนสายนั้นได้อย่างชัดเจน เป็ นระยะทางหลายไมล์
เขาจึงคิดในใจว่า “ถ้าฉันสามารถติดต่อกับชายที่อยูใ่ นรถยนต์คนั นั้นได้ฉนั คงบอกเขาว่า เมื่อไหร่ จึง
จะแซงได้อย่างปลอดภัยและเมื่อไหร่ ที่ไม่ปลอดภัย
เหมือนกับที่เรายังคงดาเนินการผจญภัย ครั้งยิง่ ใหญ่ของเราต่อไป ซึ่ งเรี ยกว่า ชีวติ เราไม่
สามารถมองอ้อมทางโค้งจนเห็นเหตุการณ์ในวันพรุ่ งนี้ได้ หรื อมองข้ามภูเขา เพื่อดูวา่ สภาพการณ์
ในสัปดาห์ต่อไปจะเป็ นอย่างไร เราไม่ทราบว่า เมื่อไรจึงจะข้ามถนนไปได้ดว้ ยความปลอดภัย แต่
เนื่องจากพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จึงทรงสามารถมองเห็นสิ่ งต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่ มต้นจน
สุ ดปลาย พระองค์ทรงหยัง่ รู ้ในทุกสิ่ งทุกอย่าง
ความตั้งใจของพระองค์ ที่จะเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ก็ได้เปิ ดเผยความต้องการของ
พระองค์ที่เข้ามาเกี่ยวในชีวติ ของเรา ดังนั้นพระองค์จึงทรงสามารถบอกให้เราทราบได้วา่ เมื่อไรที่
เราจะก้าวไปข้างหน้าได้ดว้ ยความปลอดภัย และเมื่อไรที่เราไม่ควรก้าวไปเราคงไม่โง่พอที่จะปฏิเสธ
ข้อเสนอที่มีค่าที่สุดนี้ใช่ไหม
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องค์การแคมปัสเอาท์รีชไทยแลนด์
ตู้ ปณ. 6 จันทรเกษม
ถนนรัชดาภิเษก จตุจกั ร
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