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คานา
“เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวติ และจะได้อย่างครบบริ บูรณ์” (ยอห์น 10:10)

ชีวติ คืออะไร?
เป็ นการไม่ยากที่จะบอกว่า ชี วติ ทาอะไรได้บา้ ง เพราะชีวิตได้สาแดงปฏิกิริยาออกได้หลายอย่าง
แต่ถา้ จะถามว่าชีวติ คืออะไรนั้น ยังไม่มีคาตอบที่แจ่มแจ้งและจุใจเลยสักคาตอบเดียว
เมื่อโลกได้รับการสร้างสรรค์ข้ ึนนั้น ได้เกิดชี วติ ขั้นต่าในอาณาจักรพฤกษาขึ้นก่อน ต้นหญ้า
น้อย ๆ บนยอดเขาสู ง ถ้ามันคิดและพูดได้ มันคงจะพูดว่า “ดูเถิด...ฉันใหญ่โตกว่าภูเขาลูกนี้ เพราะว่าฉัน
เป็ นสิ่ งมีชีวติ แต่ภูเขาเป็ นเพียงก้อนหิ นเท่านั้น ฉันถือกาเนิดจากพืชที่มีชีวติ ฉันเติบใหญ่ข้ ึนด้วยกาลัง
ฤทธิ์ และเป็ นระเบียบ ฉันบารุ งชีวติ จากดินเบื้องล่าง และจากอากาศที่อยูล่ อ้ มรอบตัว ฉันผลิดอกออกใบ
และมีเมล็ดซึ่ งจะเป็ นตัวสื บชี วติ ต่อ ๆ ไป”
แมลงตัวเล็ก ๆ ที่เกาะอยูบ่ นกิ่งตาลใหญ่ มันรู ้สึกภาคภูมิใจเมื่อมองลงมาเห็นพืชเบื้องล่าง แล้วก็
พูดว่า “ฉันใหญ่กว่าพืชและต้นไม้ท้ งั หลายเหล่านี้ เพราะฉันเป็ นสัตว์ที่มีชีวติ ซึ่ งรู ้จกั การเป็ นอยูข่ องฉัน
เอง แต่ทว่าต้นพืชเหล่านี้ไม่มีความรู ้สึกดังฉันมี ถ้ามันถูกขวานบัน่ โค่นลง แต่ฉนั ซิ รู้ ฉันร่ าเริ งได้
เจ็บปวดได้ ฉันมีชีวิตที่สูงกว่าพืชพันธุ์ท้ งั มวล”
เด็กเล็ก ๆ จงเงยหน้าขึ้นมองช้างและม้าแล้วพูดว่า “เจ้าอาจจะประหารข้าได้ เพียงแต่ออกกาลัง
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ขา้ ใหญ่กว่าเจ้า เพราะข้ามีมนั สมองที่เฉลียวฉลาด ข้ามีวญ
ิ ญาณของมนุษย์ ข้า
รู ้จกั ชีวติ ที่ไม่ตาย และข้าสามารถศึกษาความรู ้จนสามารถที่จะบังคับพวกเจ้าได้ ไม่วา่ จะเป็ นสัตว์ชนิดใด
ที่มีกาลังและเฉลียวฉลาด ข้าก็สามารถบังคับได้ท้ งั หมด ข้าเป็ นเจ้าของพืชพันธุ์และสัตว์นานาชนิ ดทัว่
โลก ข้ามีชีวติ ที่สูงส่ งยิง่ ”
ผูท้ ี่เชื่อถือและไว้วางใจในองค์พระเยซูคริ สตเจ้านั้นถึงแม้วา่ จะเป็ นคนด้อยการศึกษา เป็ นสามัญ
ชนหรื ออาจจะเป็ นคนผิวดาในป่ าอาฟริ กา ทามาหากินด้วยการเอาแรงเข้าสู ้หรื ออาจจะเป็ นคนงานตาม
โรงงานหรื อเหมืองแร่ บุคคลเหล่านี้ ก็สามารถที่จะมองหน้าผูท้ ี่จบการศึกษาชั้นสู งแต่ไม่รู้จกั พระเจ้า อีก
ทั้งยังไม่เชื่อในความรอดได้อย่างสง่าผ่าเผย
คริ สเตียนชาวป่ าที่ซื่อสัตย์สามารถกล่าวแก่นกั ศึกษาว่า
“ข้าพเจ้ามีชีวติ ที่สูงกว่าท่าน เพราะข้าพเจ้าเป็ นคนชอบธรรม และมีชีวติ นิ รันดร์ ซ่ ึ งพญามัจจุราชเอื้อมไม่
ถึง ชีวติ ของข้าพเจ้าสามารถเอาชนะต่อความผิดบาป และผ่านพ้นการพิพากษาแล้ว และข้าพเจ้าจะอยู่
ต่อไปอย่างไม่รู้สิ้นสุ ด”
ข้าพเจ้าเคยเห็นวิสุทธิ ชนของพระเจ้ายืนขึ้นเป็ นพยานถึงชี วติ อันสู งส่ งของท่านว่า “ข้าพเจ้าได้
ถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้ว และไม่ใช่ขา้ พเจ้าเองที่มีชีวิตอยู”่ ข้าพเจ้าได้ยนิ ท่านนั้นกล่าวต่อไปอีกว่า
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“แต่พระคริ สต์ต่างหากทรงมีชีวติ อยูใ่ นข้าพเจ้า และชีวติ ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูใ่ นเนื้ อหนังเดี๋ยวนี้ ข้าพเจ้ามีอยู่
ด้วยศรัทธา คือศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าและได้ประทานพระองค์เพื่อข้าพเจ้า ”
“ดูเถิด... ข้าพเจ้ามิใช่จะมีแต่เพียงชีวติ ที่ชอบธรรมและชีวิตนิรันดร์ เท่านั้น ข้าพเจ้ายังมีชีวติ ของ
พระเจ้าและชีวติ นิรันดร์ ขององค์พระเยซูคริ สต์อีกด้วย”
ท่านที่รัก ชีวติ อย่างนี้มิใช่หรื อที่พระเยซูคริ สต์ทรงหมายถึง ในขณะที่พระองค์ตรัสว่า “เรา
ได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวติ และจะได้ชีวติ นั้นครบบริ บูรณ์”
ท่านมีชีวติ อันครบบริ บูรณ์อย่างนี้แล้วหรื อยัง?
หากเราเกิดมาแล้ว จิตวิญญาณต้องพินาศเหมือนอย่างสัตว์เดรัจฉานทัว่ ไป เราก็คงจะมีความ
พอใจในชีวติ ต่า ๆ เช่นนั้น แต่เมื่อเราเป็ นลูกของสวรรค์ และได้รับมรดกแห่งพระคุณและรัศมีภาพ เรา
จะไม่ทาชีวติ ของเราให้ดีที่สุดเชียวหรื อ?
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ความหมายทีแ่ ท้ จริงของชีวติ
“เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว ตั้งแต่น้ ี ไปให้คนที่ใช้ของในโลกนี้ ให้เป็ นเหมือนมิได้ใช้อย่างเต็มที่
เลย ด้วยว่าความนิยมของโลกนี้ก็ล่วงไป” (1 โคริ นธ์ 7:29,31)
อะไรเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดในชีวติ ของมนุษย์เรา?
การเที่ยวเตร่ สนุกสนาน
หรื อการพักผ่อนหย่อนใจ
หรื อการเคร่ งเครี ยดกับชีวติ แบบเอาจริ งเอาจัง
ฤดูหว่านกาลังผ่านเลยไป และฤดูเก็บเกี่ ยวก็เยื้องกรายมาถึ ง ชี วิตของมนุ ษย์เรามีอยู่สองด้าน
ด้วยกัน ด้านหนึ่งเต็มไปด้วยความสดสวยงดงาม ร่ าเริ งยินดีและหวานฉ่ าดังหนึ่งยามคนรักพลอดรักกัน
ท่ามกลางแสงสี และดอกไม้หลากพันธุ์
แต่อีกด้านหนึ่ งเต็มไปด้วยการดิ้นรนต่อสู ้แบบขนพองสยองเกล้า ความโศกเศร้าและความตาย
ซึ่ งเป็ นผลบั้นปลายของชี วิต ไม่มีใครจะใช้ชีวิตให้เป็ นประโยชน์ได้มากที่สุดจนกว่าเขาจะเรี ยนรู ้ความ
จริ งจากชีวติ ดังสุ ภาษิตที่กล่าวว่า “ใช้ชีวติ ให้เป็ นประโยชน์ขณะที่เรายังมีลมหายใจ”
บางคนกล่าวว่า “จงใช้ชีวิตให้สนุ กสนานเมื่อเรายังไม่ตาย” พวกที่ชอบสนุ กมักกล่าวว่า “วันนี้
เป็ นวันสนุ กให้เรามาสุ ขกันเสี ยให้พอ” นักเทศน์ผมู ้ ีอาวุโสทางด้านจิตวิญญาณได้เตือนเราว่า “ทุกเวลา
นาทีในวิถีทางแห่ งชี วิตของเรา จงถวายแด่พระเจ้า จงให้ความเห็นของพระเจ้าเป็ นความเห็นของเรา จง
ให้เราเข้าเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันกับพระองค์ เมื่อเรามีความสุ ขเราก็สุขเพื่อพระองค์”
นักเขียนรุ่ นลายครามได้เปรี ยบเทียบมนุ ษย์ในโลกเหมือนดังเด็กที่นงั่ อยูบ่ นกิ่งไม้ที่มีผลดก ซึ่ ง
ต้นไม้น้ ีได้งอกขึ้นที่ริมปากเหวลึก เด็กนั้นเพลิดเพลินอยูก่ บั การปลิดผลไม้รับประทาน โดยคาดไม่ถึงว่า
มีอนั ตรายคอยท่าอยูเ่ บื้องล่าง มีหนอนสองตัวที่มีชื่อว่า กลางวันและกลางคืน กาลังชอนไชกัดกิ่ งไม้ที่
เด็กนัง่ อยู่ โดยไม่ทนั รู ้ตวั กิ่งไม้น้ นั ก็หกั เด็กพลัดตกลงไปในเหวถึงซึ่ งความพินาศ
ใครก็ตามที่ ส นุ กสนานอยู่กบั ทรั พ ย์ส มบัติสิ่ง ของในโลกนี้ ก็ จะหนี จากความพิ นาศในการ
พิพากษาไปไม่ได้ จนกว่าเขาจะหันกลับมาสนใจต่อชี วิตนิ รันดร์ ซึ่ งจะนาเขาไปถึงความปลอดภัยอย่าง
แน่นอน
คนทั้งหลายที่ใช้ชีวิตของตนอย่างสนุ กสนานในยามหนุ่มสาว ก็เปรี ยบเหมือนกะลาสี เรื อแตก
กลางทะเล เขาพากันว่ายน้ าไปขึ้นเกาะที่อุดมสมบูรณ์ สิ่ งของทั้งปวงจมน้ าหมดเหลื อแต่ขา้ วสาลี สอง
สามกระสอบที่เขาพากันลากขึ้นมาบนเกาะ คนหนึ่ งในพวกเขาเป็ นคนฉลาดจึงแนะนาให้ปลูกข้าวใน
ดินที่อุดม เพื่อจะมีอาหารกินต่อไปในปี หน้า แต่ขณะที่เขากาลังช่วยกันไถดินอยูน่ ้ นั เพื่อนคนหนึ่ งก็เดิน
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ไปสารวจตามเนินเขาแล้วกลับมาบอกด้วยความตื่นเต้นว่า เขาพบบ่อทองคามากมาย ต่างจึงพากันรี บรุ ด
ไปขุดทอง เขาได้ทองกันคนละหลายกระสอบ แต่อนิ จจา...ข้าวสาลีที่มีอยูน่ ้ นั ก็พากันกินเกือบหมดแล้ว
ฤดูร้อนผ่านไป ฤดูฝนก็เยือนมาถึ ง พายุแรงกล้าก็กระหน่ าอย่างไม่หยุดหย่อน กว่าจะรู ้ ตวั ข้าวก็เกื อบ
หมดรอมร่ อแล้ว และบางส่ วนก็เน่าเสี ยไป เขาหมดหวังที่จะเอาพันธุ์มาหว่าน ผลที่พวกเขาได้รับก็คือ
ความอดอยากและความตายอย่างแสนทรมาน
ทองคำหลำยสิ บกระสอบช่ วยอะไรเขำไม่ ได้ เลย!
พี่นอ้ งทั้งหลาย ท่านได้ทาให้เวลาอันมีค่าและแสนประเสริ ฐสู ญเสี ยไปอย่างกะลาสี เรื อเหล่านั้น
หรื อ? สักวันหนึ่ งข้างหน้า พายุแห่ งความโศกเศร้าอันแรงกล้าจะพัดมาเหนื อเตียงที่ท่านกาลังนอนป่ วย
อยู่ “ฤดูเกี่ ยวก็ผ่านพ้นไป ฤดูร้อนก็สิ้นสุ ดลงแล้ว และเราก็ยงั ไม่ได้รับความรอดหรื อ?” บุคคลที่ฉลาด
เมื่อรู้วา่ การประกันทรัพย์สินของตนหมดอายุลงแล้ว เขาจะนอนหลับหรื อนิ่ งเฉยต่อไปไม่ได้ จนกว่าเขา
จะได้ต่ออายุที่บริ ษทั ประกันทรัพย์สิน เมื่อนั้นแหละเขาจึงหายห่วง
ผูม้ ีสติสัมปชัญญะคนใดเล่า ที่จะยอมปล่อยดวงวิญญาณของตนให้ขาดการประกันภัยจากพระ
เจ้า และเมื่ อเขาได้รับการประกันจิ ตวิญญาณแล้ว เขาก็สามารถที่จะพูดได้ว่า “ข้าพเจ้ารู้ จกั พระองค์ที่
ข้าพเจ้าเชื่ อนั้นและเชื่ อมัน่ คงว่า พระองค์ทรงฤทธิ์ อาจรักษาซึ่ งข้าพเจ้าได้ฝากไว้กบั พระองค์จนถึงกาล
วันนั้น”
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สู ญเสี ยสิ่ งมีค่า
“เพราะถ้าผูใ้ ดจะได้สิ่งของสิ้ นทั้งโลก แต่ตอ้ งเสี ยวิญญาณของตน ผูน้ ้ นั จะได้ประโยชน์อะไร?”
(มาระโก 8:36)
นักศาสนาทั้งหลายต่างเห็นพ้องต้องกันว่า “วิญญาณ” ในพระคัมภีร์ขอ้ นี้เล็งถึง “ชีวติ ” และมี
ชีวติ ที่องค์พระเยซูคริ สต์ตรัสถึงนี้ มีค่ายิง่ กว่าชีวติ ของมวลสัตว์ท้ งั หลาย พระองค์ได้ตรัสสอนไว้วา่
“ชีวติ สาคัญกว่าอาหารมิใช่หรื อ?” และ “เพราะว่าชีวติ ของบุคคลใด ๆ มิได้อยูใ่ นของบริ บูรณ์ซ่ ึ งเขามีอยู่
นั้น”
“ชีวติ ” ยังมีความหมายคลุมไปตลอดชัว่ ชีวิตนี้และหลังจากความตายด้วย บุคคลที่เสี ยชีวติ ของ
ตนนั้นจะไม่ได้รับสง่าราศีจากพระเป็ นเจ้า เขาเป็ นเหมือนดังหนึ่งเรื อแตกที่คา้ งเติ่งอยูร่ ิ มฝั่งทะเลแห่ง
ความหมดหวัง ปล่อยให้คลื่นซัดไปซัดมา น่าอเน็จอนาถใจยิง่
“ถ้าเขามิได้บงั เกิดมาก็จะดีกว่า!”
จะเป็ นการดีกว่า ถ้าเรื อทั้งหมดในทะเลหลวงจะแตกจมลง จะเป็ นการดีกว่าถ้าเมืองทั้งปวงที่
สวยงามจะถล่มหายไปด้วยแผ่นดินไหว จะเป็ นการดีกว่าถ้าโลกทั้งโลกจะละลายหายสาบสู ญไป แต่ถา้
ต้องมาเสี ยชีวติ ที่ไม่รู้จกั สิ้ นสุ ด ก็นบั ว่าเป็ นเรื่ องที่น่าอนาถแท้ ๆ เสี ยโลกทั้งโลกก็เสี ยได้ แต่ถา้ ต้อง
เสี ยชีวติ จิตวิญญาณและเสี ยใจจะเสี ยได้อย่างไร
เสี ยอะไรก็เสี ยไป แต่ขออย่าให้ตอ้ งเสี ยชีวติ เลย พระวจนะของพระเจ้าได้ตกั เตือนให้เรา
มองเห็นถึงความพินาศอันใหญ่หลวงนี้ เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงรับสัง่ ถึงมนุษย์ทีไรพระองค์ก็จะตรัสว่า
มนุษย์ทุกคนต้องพินาศ แต่เมื่อพระองค์ตรัสถึงความรักของพระบิดาที่ได้ส่งพระบุตรลงมายังโลกมนุษย์
พระองค์ก็ตรัสว่า “ทุกคนจะไม่ พนิ าศ” พระคัมภีร์ขอ้ นี้ได้ช้ ีให้เราเห็นอย่างชัดแจ้งว่า คนที่ตอ้ งสู ญเสี ย
ชีวติ ของตนไปนั้นเป็ นคนที่ “ใช้การไม่ได้” พระทัยที่เต็มไปด้วยความรักได้รับสั่งถึงคนเช่นนี้ วา่ “ถ้าคน
นั้นมิได้บงั เกิดมาก็จะดีกว่า”
ความบาปในภาษากรี กมีความหมายว่า “ผิดที่หมำย” หรื อ “ผิดเป้ ำ” เป็ นภาพของคนที่กาลัง
หลงทาง ซึ่ งต้องพบกับความพินาศ เขากาลังใช้ชีวติ ไปในทางที่ผดิ มีลกั ษณะเหมือนเรื อที่อบั ปาง
สู ญเสี ยโอกาสไปจนไม่มีทางแก้ไข
พระวจนะของพระเจ้าได้ช้ ีให้เราเห็นว่า ไม่มีบุคคลใดจะสามารถทาลายชีวติ ของอีกคนหนึ่งได้
เว้นได้แต่ตวั ของเขาเอง ความบาปนั้นเกิดขึ้นจากความตั้งใจของแต่ละคน เขาไม่ยอมเชื่อฟังคาห้าม
ปรามของพระเจ้าผูเ้ ต็มไปด้วยความเมตตากรุ ณา และเมื่อวาระสุ ดท้ายย่างเยือนมาถึงเขาจะรู ้สึกสานึกตน
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ว่า ได้กระทาความผิดบาปอย่างมหันต์จนเกินที่จะแก้ไขได้ ทั้งนี้เป็ นเพราะเขาได้กระทาฆาตกรรมจิต
วิญญาณของตนเอง ดังนั้น เขาจึงต้องพบกับความพินาศชัว่ นิจนิ รันดร์
อันตรายอันใหญ่หลวงของมวลมนุษย์ไม่วา่ ชายหรื อหญิงก็คือ เขาไม่สานึกรู ้สึกตัวว่า ชีวติ ของ
ตนเป็ นของประเสริ ฐ เขาใช้ชีวติ ของตนไปแต่ละวันอย่างสนุกสนาน เขาไม่สนใจที่จะใช้ชีวติ ตาม
โอกาสที่พระเจ้าทรงประทานให้
ขอพระเจ้าช่วยทุกคนที่กาลังอ่านหนังสื อเล่มนี้ เห็นคุณค่าสาคัญยิง่ ของชีวิต ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
ประทานจากเบื้องบน ชีวิตนี้ยอ่ มมีอยูส่ องทางด้วยกัน กล่าวคือ มีความหวังและหมดหวัง ร่ าเริ งยินดี
หรื อโศกเศร้าอย่างชนิ ดไม่รู้สิ้นสุ ด
“เรามิใช่มีหลายชีวติ แต่มีเพียงชีวติ เดียวเท่านั้นเป็ นชีวิตอันล้ าค่า มิอาจหาใดเทียบเทียมได้ ต้อง
เดินไปในทางที่คบั แคบ”
ข้อพระคัมภีร์ที่ได้กล่าวมาเมื่อตอนต้นได้เตือนเราให้ตระหนักถึงปั ญหาที่วา่ มนุษย์เรายังมีหวัง
ที่จะหลุดพ้นจากอันตรายแห่ งความบาปได้ “เพราะใครจะเอาอะไรมาแลกกับชีวติ ตน”
ต่อคาถามที่วา่ ถ้าสู ญเสี ยชีวติ ไปแล้ว จะยังมีการไถ่ถอนช่วยให้ชีวติ นั้นกลับมาได้อีกไหม?
พระเจ้าของเราได้ประทานชี วติ ของพระองค์เองเป็ นหลักประกันในการตอบปั ญหาข้อนี้
ถึงแม้วา่ ชีวติ ของเราได้สูญเสี ยไปแล้ว แต่พระเจ้าได้ทรงไถ่คืนมา มิใช่ดว้ ยสิ่ งของอนิจจังในโลกนี้ แต่
ทรงไถ่ดว้ ยพระโลหิ ตอันประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ พระองค์ได้นาชี วติ ที่สูญเสี ยไปแล้วนั้น กลับคืน
มาให้เราอีก และพระองค์จะช่วยปกปั กษ์รักษาชีวติ ของเราด้วยพระคุณของพระองค์ เพื่อมิให้ชีวติ นั้น
สู ญเสี ยไปอีกเลย
กะลาสี เรื อชาวอังกฤษคนหนึ่ งชื่อ จอห์น นิวตัน เป็ นคนที่พาลเกเรมาก แต่เขาได้กลับใจมา
เป็ นคริ สเตียนโดยความฝัน คือในคืนวันหนึ่งจอห์นได้ออกไปเที่ยวเตร่ ดื่มสุ ราแล้วก็กลับมานอนหลับ
ในเรื อซึ่ งทอดสมออยูแ่ ถวทะเลเหนื อ เขาได้ฝันว่าเขากาลังยืนอยูบ่ นดาดฟ้ าเรื อ ในมือถือแหวนเพชรอัน
ประมาณค่ามิได้ ทันใดนั้นเจ้าปี ศาจก็ปรากฎตัวขึ้นแล้วพูดท้าทายจอห์นว่า ถ้าเจ้าเก่งจริ งก็จงโยนแหวน
วงนั้นลงไปในทะเลซิ ด้วยความอวดดีจอห์นจึงโยนแหวนเพชรวงนั้นลงไปในทะเลทันที ปิ ศาจตนนั้น
เต้นโลดด้วยความปิ ติยนิ ดีพร้อมกับบอกจอห์นว่า จอห์นเอ๋ ย เจ้าได้สูญเสี ยชีวติ ของเจ้าเสี ยแล้ว และเมื่อ
เรื อแล่นไปตามชายฝั่งทะเล เขาก็มองเห็นเทือกเขาลูกหนึ่ งมีเปลวไฟลุกโชติช่วง เขาตกใจกลัวยิง่ นักจึง
นัง่ ลงกอดเข่าด้วยความสิ้ นหวัง
ในทันใดนั้นเอง พระเยซูคริ สต์ก็ปรากฎพระกายยืนอยูข่ า้ ง ๆ เขา แล้วตรัสว่า เจ้าอยากได้แหวน
วงนั้นกลับคืนมาอีกใช่ไหม? จอห์นได้ออ้ นวอนองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้ช่วยเหลือ แล้วพระองค์ก็ได้
กระโดดลงไปในทะเล สักครู่ หนึ่งพระองค์ก็โผล่ข้ ึนมา ในพระหัตถ์ของพระองค์มีแหวนวงนั้น ดวง
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พระพักตร์ ของพระองค์เศร้าหมองและเป็ นทุกข์ จอห์นได้กราบลงที่พระบาทของพระองค์ แล้วเอื้อมมือ
ออกไปรับแหวนวงนั้นกลับคืนมา แต่พระองค์เจ้าทรงหดพระหัตถ์ไว้แล้วตรัสว่า “เจ้าได้เอาจิตวิญญาณ
ของเจ้าทิ้งลงทะเลเสี ยครั้งหนึ่งแล้ว และเราได้ไถ่มนั มาด้วยราคาอันหาค่ามิได้ เราจะไม่ยอมให้เจ้ารักษา
วิญญาณดวงนี้ อีกต่อไป แต่เราจะป้ องกันรักษาไว้เสี ยเอง และวิญญาณดวงนี้จะคอยท่าเจ้าอยูท่ ี่ประตู
สวรรค์”
กะลาสี เรื อได้สะดุง้ ตื่นขึ้นมา แล้วคุกเข่าลงถวายชีวติ ของเขาต่อพระเจ้า ตั้งแต่บดั นั้นเป็ นต้นมา
เขาก็มีชีวติ อยูเ่ พื่อผูอ้ ื่น ในทานองเดียวกัน เราทั้งหลายได้เสี ยชีวติ ของตนไปแล้ว แต่พระเจ้าทรงช่วยเรา
ให้รอด ขอให้เรามอบกายถวายชีวติ ของเราไว้ในความอารักขาของพระองค์เสี ยแต่บดั นี้ เถิด
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ก้ าวแห่ งความสาเร็จ
การสู ญเสี ยชีวติ อย่างย่อยยับและหมดหนทางที่จะแก้ไขย่อมเป็ นอุบตั ิเหตุแห่งความหายนะที่
ใหญ่หลวงอยูแ่ ล้ว แต่ถา้ พลาดจุดหมายและไปไม่ถึงเป้ าที่ตนตั้งใจไว้ ก็เป็ นสิ่ งที่น่าเศร้าสลดอย่างยิง่
ในพระคัมภีร์เดิมมีภาพที่น่าหดหู่ใจภาพหนึ่ง คือชนชาติอิสราเอลที่อพยพออกจากประเทศ
อียปิ ต์ พวกเขาเดินทางข้ามแม่น้ าจอร์ แดนไปแล้ว และกาลังเร่ งรุ ดเข้าแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ แต่
ทว่า เมื่อเขาไปถึงประตูเมืองคะนาอันก็เข้าไปไม่ได้ เขาทั้งหลายต้องพบกับความพินาศเพราะเหตุ
ความผิดบาปที่ได้กระทาต่อเฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า
ชายสองคนพยายามกระโดดข้ามเหว คนที่หนึ่งกระโดดไม่พน้ จึงตกลงไปตาย เขากระโดด
พลาดไปสองศอก ส่ วนชายคนที่สองกระโดดพลาดขาดไปเพียงครึ่ งนิ้วเท่านั้น แต่ท้ งั สองคนก็ตอ้ งพบ
กับความตายเช่นกัน
สองคนเข้าสอบไล่แข่งขันกัน ถ้าสาเร็ จเกียรติยศจะรอเขาอยูข่ า้ งหน้า คนแรกสอบตกอย่างไม่
เป็ นท่า แต่อีกคนหนึ่งตอบคาถามพลาดไปนิดเดียวเท่านั้น ทั้งสองคนตกเหมือนกัน แต่คนที่เสี ยใจมาก
ที่สุดคือ คนที่ตอบพลาดไปนิ ดเดียว พระวจนะของพระเจ้าได้ตกั เตือนเราว่า....
“เหตุฉะนั้น เมื่อพระสัญญายังมีอยูว่ า่ จะให้เราเข้าสู่ การพานักซึ่ งพระองค์ประทาน ก็ให้เรา
ระมัดระวังอยูเ่ สมอ มิฉะนั้น อาจจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึง” (ฮีบรู 4:1)
มีรถจักรไอน้ าอยูส่ องคัน หม้อน้ าของรถจักรทั้งสองเติมน้ าเต็ม รถคันหนึ่งมีถ่านหิ นแต่ไม่ติด
ไฟ ส่ วนรถอีกคันหนึ่งมีไฟติดและน้ ากาลังเดือดพล่าน ให้ความร้อนถึง 200 ดีกรี แต่ทว่ารถจักรทั้งสอง
คันยังจอดสงบนิ่งอยู่ ตามหลักแล้วหม้อน้ าจะต้องมีความร้อนถึง 212 ดีกรี ลูกสู บและข้อเสื อของ
เครื่ องจักรจึงจะเริ่ มทางาน และรถไฟจะเคลื่อนออกจากแหล่ง
พระพรของพระเจ้าที่เต็มล้นอยูเ่ ป็ นสิ่ งที่มีค่าและเป็ นความเร่ าร้อนภายในจิตใจที่ไม่สามารถจะ
วัดคุณค่าได้ เปรี ยบเหมือนลูกโซ่ ถ้าขาดไปสักหนึ่งข้อก็ไม่สามารถที่นามาใช้งานให้ครบบริ บูรณ์ได้
ยิง่ กว่านั้นย่อมจะเกิดอันตรายได้
ก้าวสุ ดท้ายเป็ นก้าวแห่งความสาเร็ จ
ครึ่ งชั่วโมงสุดท้ ำยเป็ นช่ วงเวลำนำมำซึ่ งควำมมีชัย!
พระเจ้าทรงสัญญาหลายครั้งหลายหน และทรงสาแดงทางวิธีการต่าง ๆ ที่จะให้เราเข้าสู่ ที่พานัก
อันสงบสุ ขของพระองค์ นี่เป็ นคาสัญญาอันยิง่ ใหญ่และเต็มไปด้วยสง่าราศี เป็ นคาสัญญาแห่งความมีชยั
ชนะเหนื อความผิดบาป เหนื อพญามารซาตาน เหนื อโลกียวิสัย เป็ นคาสัญญาแห่งพระคุณของพระเจ้า
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ความสาเร็ จครบบริ บูรณ์ในชี วติ จะต้องขึ้นอยูก่ บั หลายสิ่ งหลายอย่างด้วยกัน เช่นเท้าของเราที่
ก้าวไปตามคาสั่งด้วยความซื่ อสัตย์ เราจะพบกับความสุ ขอย่างเหลือที่จะเข้าใจได้ “อย่ากระวนกระวายใจ
ด้วยสิ่ งใดเลย” ด้วยว่ามีที่พกั สงบสาหรับจิตวิญญาณของเรา ซึ่ งสามารถที่จะหาพบได้ แต่ก็มีขอ้ แม้อยูว่ า่
“จงเอาแอกของเราแบกไว้และเรี ยนจากเรา” มีความสุ ขอันใหญ่หลวงที่ไม่มีใครสามารถที่จะทาลายได้
คนทั้งปวงที่รักกฎหมายของพระองค์ จึงจะได้รับความสุ ขใหญ่หลวงนี้ เมื่อจิตใจของเราแน่วแน่ในทาง
ของพระองค์ เราก็จะได้รับสันติสุขอันแท้จริ งทันที มีที่สงบสุ ขยังเหลือมากกมายสาหรับคนของพระเจ้า
ผูท้ ี่เชื่อเท่านั้นที่จะผ่านเข้าไปได้
ท่านได้ทาทุกอย่างตามกติกาของพระองค์แล้วหรื อยัง?
ท่านได้ยนื อยูบ่ นพันธสัญญาแห่งความเชื่ อ และยึดมัน่ ในแผ่นดินแห่งพระพรแล้วหรื อยัง?
หรื อว่าท่านยัง “ไปไม่ ถึง?”
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ชีวติ นิรันดร์
พระเยซูคริ สตเจ้าได้ตรัสว่า “เราให้ชีวิตนิ รันดร์ แก่แกะนั้น แกะนั้นจะมิได้พินาศเลยเป็ นนิตย์
และไม่มีผใู ้ ดชิงแกะนั้นไปจากมือเราได้” (ยอห์น 10:28)
คริ สเตียนหลายคนได้ให้ทศั นะว่า ชีวติ นิรันดร์ น้ ีพระเจ้าทรงสัญญาจะให้ภายหลังจากที่เราตาย
ไปแล้ว มิใช่ขณะที่เรายังดาเนินชีวติ อยูใ่ นโลกนี้ ความเห็นเช่นนี้นบั ไม่ถูกต้องตามคาสัง่ สอนของพระ
คัมภีร์ และนับว่าเป็ นความคิดเห็นที่ค่อนข้างแคบมาก
ชีวติ นิรันดร์ที่พระเยซูคริ สต์ได้ประทานแก่เรานั้นเป็ นชี วติ ที่เริ่ มในโลกนี้ และมีลกั ษณะสู งเด่น
กว่าชีวติ ของชาวโลกทัว่ ไป เป็ นชีวติ ที่สัมพันธ์อยูก่ บั เบื้องบนสวรรค์ซ่ ึ งถาวรตลอดไปเป็ นนิ ตย์ มีพระ
วจนะตอนหนึ่งที่เปิ ดเผยเรื่ องนี้อย่างชัดเจนว่า
“พระองค์ได้ทรงซ่ อนชีวิตนิ รันดร์ ไว้ในใจของเขา”
(ปัญญาจารย์ 3:11) และส่ วนหนึ่งในจิตวิญญาณของมนุษย์ก็เป็ นของนิ รันดร์ ดว้ ยเหมือนกัน
มนุษย์เราใหญ่โตกว่าโลกนี้มากมายนัก ดังนั้นโลกจึงไม่เพียงพอสาหรับเขา เขาจึงเอื้อมมือ
ออกไปยึดเอาสิ่ งที่เป็ นนิ รันดร์ ไว้ เมื่อพระเจ้าทรงช่วยผูใ้ ดให้รอด พระองค์ก็ทรงใส่ ชีวิตของพระองค์ลง
ไปในเขาผูน้ ้ นั ด้วย แล้วทรงพาเข้าไปอยูใ่ นโลกใหม่ซ่ ึ งเป็ นโลกของฝ่ ายวิญญาณและความเป็ นจริ งชัว่ นิ
รันดร์
“นี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือที่เขารู้จกั พระองค์ผทู้ รงเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จกั พระ
เยซูคริ สต์ที่พระองค์ทรงใช้มา” (ยอห์น 17:3)
ดังนั้น ชีวิตนิ รันดร์ จึงมีความหมายว่า ได้เข้าร่ วมเป็ นเพื่อนสนิทกับพระเจ้า ชีวติ ของเขาจะ
ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ เป็ นชีวติ และจิตวิญญาณใหม่ หรื อจะพูดอย่างง่าย ๆ ก็คือว่า “มีชีวติ อย่างชาว
สวรรค์ ” หรื อถ้าจะพูดแบบผูเ้ ชี่ยวชาญก็วา่ “เป็ นชีวติ ที่ค่อย ๆ เจริ ญเติบโตและดีงามยิง่ ขึ้น”
เราจึงเป็ นผูม้ ีส่วนในชีวติ แบบพระเจ้า และมีส่วนในชีวติ ร่ วมกับบรรดาบุตรของพระองค์ การ
เป็ นบุตรในที่น้ ีมิใช่เป็ นบุตรบุญธรรม แต่เป็ นบุตรแท้อนั เนื่ องมาจากการกาเนิดแบบชาวสวรรค์ เป็ น
กรรมวิธีสุดยอดที่พระเยซูคริ สต์ประทานให้ “คนทั้งหลายที่ได้ตอ้ นรับพระองค์ ผูท้ ี่เชื่อในพระนามของ
พระองค์ พระองค์ทรงประทานสิ ทธิ ให้เป็ นบุตรของพระเจ้าได้ คือคนทั้งหลายที่ได้วางใจในพระนาม
ของพระองค์ ที่มิได้เกิดจากเลือดหรื อจากความประสงค์ของเนื้ อหนัง แต่เกิดจากพระเจ้า” (ยอห์น 1:1213)
ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยีย่ มเด็กคนหนึ่งที่นอนป่ วยอยู่ ซึ่งมิได้เชื่อถือพระเจ้า เขาป่ วยมากและคง
จะมีชีวติ อยูต่ ่อไปได้อีกไม่กี่ชวั่ โมง นับว่าเป็ นสิ่ งที่ยากมาก ที่จะทาให้เขารู ้สึกสานึกถึงความผิดบาปโดย
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ไม่ตอ้ งตกใจ เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า เขาเป็ นคนผิดบาป เขานึกในใจอยูเ่ สมอว่าเป็ นเด็กดีและจะต้อง
ได้เขาสู่ สวรรค์แน่ ๆ
ทันใดนั้นข้าพเจ้าก็มีความคิดอย่างหนึ่งขึ้นมา จึงชี้ให้พ่อหนูดูนกคีรีบูนตัวที่เขาโปรด และได้
ถามว่า “หนูกบั นกตัวนี้คงจะชอบพอกันมากใช่ไหม? หนูกบั นกคงจะได้คุยอะไรต่อมิอะไรอย่าง
สนุกสนานใช่ไหม?” เด็กคนนั้นแสดงความประหลาดใจ คงจะนึกในใจว่า แขกผูม้ าเยีย่ มคนนี้คงจะมีสติ
ฟั่นเฟื อนไปเป็ นแน่แท้ พ่อหนูได้พดู ขึ้นว่า “ผมจะพูดกับนกได้อย่างไร ในเมื่อนกมันไม่เข้าใจภาษาของ
ผม และผมก็ไม่เข้าใจในภาษาของมัน”
ข้าพเจ้าได้โอกาสเหมาะจึงพูดเปรี ยบเทียบว่า “สมมุติวา่ หนูจะได้ไปสวรรค์ในวันพรุ่ งนี้ หนูจะ
มีความสุ ขที่ได้เจรจาปราศรัยกับพระเยซูคริ สต์ผบู ้ ริ สุทธิ์ หรื อ? เพราะแม้แต่หนูเองยังไม่สามารถที่จะ
พูดคุยกับนกคีรีบูนได้? หนูจาเป็ นจะต้องรับเอาพระสติปัญญาและมันสมองของพระเจ้าใส่ ในสมองของ
หนู เหมือนกับนกคีรีบูนจะต้องรับเอาสมองของคนใส่ ในสมองของมันเสี ยก่อน แล้วมันจึงจะสนทนา
ปราศรัยกับหนูได้อย่างสนุกสนาน”
ตัวอย่างง่าย ๆ นี้ทาให้เด็กคนนั้นเข้าใจ และเกิดความรู ้สึกอยากจะได้ชีวติ ของพระเจ้าไว้ในชีวติ
ของเขา ข้าพเจ้าได้อธิ บายและอธิ ษฐานต่อไปอีกเล็กน้อย เด็กคนนั้นก็รับเอาแสงสว่างจากสวรรค์เข้าสู่
ดวงใจ พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จเข้าประทับในชีวติ ของเขา วิญญาณที่ได้ตายไปแล้วกลับฟื้ นชื่นขึ้น เขา
ได้รับการบังเกิดใหม่ก่อนรุ่ งเช้ามาถึง เขาได้ผา่ นโลกนี้ เข้าสู่ โลกหน้าด้วยความมีชยั
พี่นอ้ งที่รัก ท่านได้รับชี วติ นิ รันดร์ แล้วหรื อยัง?
พระเจ้าจะประทานให้แก่ทุกคนที่เชื่อโดยทางพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
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กฎของพระวิญญาณ
พระคัมภีร์ได้บนั ทึกว่า “เพราะกฎพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระคริ สต์ ได้กระทาให้ขา้ พเจ้าพ้น
จากกฎของความผิดบาปและของความตาย” (โรม 8:2)
ในพระธรรมข้อนี้มีกฎอยู่ 2 กฎด้วยกันคือ (1) กฎของความผิดและความตาย (2) กฎของพระ
วิญญาณแห่งชีวิตในพระคริ สต์ กฎแรกเป็ นกฎที่ได้ถ่วงเราลงเหมือนดังกระแสน้ าตกจากหน้าผาสู งชัน
ส่ วนกฎที่สอง เป็ นกฎที่ช่วยสนับสนุนค้ าจุนเราให้ข้ ึนไปสู่ ความชอบธรรมแห่งชีวิต
ตัวอย่างง่าย ๆ ที่เราได้เห็นจากธรรมชาติ ซึ่ งถ้าเราจะใช้ความคิดเพียงนิดหน่อย ก็สามารถที่จะ
เข้าใจได้อย่างชัดแจ้ง เช่น กฎของควำมดึงดูด ก็ถ่วงร่ างกายอันหนักอึ้งของเราให้ลงสู่ พ้นื ดิน ผูท้ ี่ป่วย
อัมพาตจะต้องนอนแบบอยูก่ บั ที่ลุกขึ้นไม่ได้
แต่มีอีกกฎหนึ่งที่มีพลังและเกี่ยวพันอยูก่ บั ความตั้งใจ
ผูป้ ่ วยสามารถที่จะลุกขึ้นยืนได้
ฉันใดก็ฉนั นั้น!
จิตใจตามธรรมดาของคนเราไม่มีพลัง และต้องตกอยูภ่ ายใต้กฎของความผิดบาปและความตาย
เราถูกกระแสน้ าแห่งความชัว่ พัดพาไปอย่างไร้จุดหมาย
แต่ดว้ ยพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระเจ้า
พระองค์ได้ก่อตั้งกฎใหม่ให้แก่จิตใจของเราเป็ นกฎแห่งชี วติ ของพระเยซูคริ สต์ ด้วยกาลังฤทธิ์ ใหม่น้ ี เรา
จึงสามารถเอาชนะใจเก่าซึ่ งเป็ นฝ่ ายเนื้อหนังได้
เรามีกาลังใจที่จะกระทาสิ่ งทั้งปวงเพื่อให้เป็ นที่พอ
พระทัยของพระเจ้า
อาจารย์เปาโลได้วาดภาพของกฏทั้งสองนี้ไว้อย่างแจ่มแจ้ง ในพระธรรมโรมบทที่เจ็ดและแปด
แม้วา่ เปาโลเป็ นคนบังเกิดใหม่แล้ว แต่ท่านก็ได้เป็ นพยานว่า ด้วยกาลังใจทั้งหมดของท่าน ไม่มีกาลัง
พอที่จะเอาชนะต่อกฎเก่า คือกฎแห่งความผิดบาปและความตายได้
“แต่ขา้ พเจ้าเห็นมีกฎธรรมดาอีกอย่างหนึ่ง อยูใ่ นอวัยวะของข้าพเจ้า” ท่านได้กล่าวต่อไปอีกว่า
“ซึ่ งสู ้รบกับกฎธรรมดาที่อยูใ่ นใจข้าพเจ้า และชักนาข้าพเจ้าให้อยูใ่ ต้บงั คับกฎธรรมดา ความผิดซึ่ งอยูใ่ น
อวัยวะข้าพเจ้า โอ...ข้าพเจ้าเป็ นคนเข็ญใจจริ ง! ใครหนอจะช่วยข้าพเจ้าให้พน้ จากกายแห่งความตายนี้ ”
(โรม 7:23-34)
บัดเดี๋ยวนี้ ศุภนิมิตขององค์พระเยซูคริ สต์ก็ได้ปรากฎขึ้นตรงหน้าท่าน ท่านจึงกล่าวว่า “ข้าพเจ้า
ขอบพระคุณพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” (โรม 7:25) แล้วท่านก็สรุ ปเป็ นคา
กล่าวอันล้ าค่า และเป็ นมหากาลังแห่งการเปลี่ยนแปลงว่า “กฎของพระวิญญาณแห่งชี วติ ในพระคริ สต์
ได้ กระทาให้ขา้ พเจ้าพ้นจากกฎของความผิดและของความตาย” (โรม 8:2)
กฎของพระวิญญาณที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ แสดงให้เราทราบหลายประการคือ....
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(1) เป็ นแบบฉบับของชีวติ ใหม่ เป็ นพละกาลังอันมหาศาลและเป็ นความกระตือรื อร้นในอัน
ที่จะได้มาซึ่ งชัยชนะต่อธรรมชาติแห่งความชัว่ ที่อยูใ่ นจิตใจของตน ความชอบธรรมจะเกิดดอกออกผล
ในชีวติ และวัฒนาขึ้นเรื่ อย ๆ เหมือนดังเถาองุ่นที่เกิดผลเองได้ หรื อเหมือนกับคนที่มีกาลังเรี่ ยวแรง
เดินเหิ นได้ เท่านั้นยังไม่พอยังหาบสิ่ งของหนัก ๆ ได้อีกด้วย
(2) ชี วติ ของพระเยซู คริสต์
มิใช่เป็ นชีวติ เยีย่ งคนธรรมดา และมิใช่เป็ นชีวติ ที่ได้รับการ
กลับใจใหม่ แต่ชีวติ ของพระองค์ทรงดารงอยูโ่ ดยพระองค์เอง ชีวติ นี้แหละจะต่อเนื่ องสัมพันธ์กบั ชีวติ
ของเราโดยตรง ชี วติ ของพระองค์จะอยูใ่ นชีวิตของเราตลอดไป
(3) สิ่ งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดย พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะเชื่ อมเราเข้ากับพระผูช้ ่วย
ให้รอด และช่วยเราให้ดาเนิ นชีวติ และสาแดงชีวิตของพระเยซูคริ สต์ออกมาทุก ๆ ขณะ ดังนั้นคากล่าว
ของอัครทูตจึงเป็ นผลสาเร็ จตามที่ท่านได้บนั ทึกไว้ “มิใช่ขา้ พเจ้าเองที่มีชีวติ อยู่ แต่พระคริ สต์ต่างหาก
ทรงมีชีวติ เป็ นอยูใ่ นข้าพเจ้า” (กาลาเทีย 2:20)
เพื่อนที่รัก
ท่านกาลังพยายามประพฤติตามทางคริ สเตียนโดยอาศัยแบบฉบับที่ดีเท่านั้นเอง
หรื อ? ท่านพากเพียรที่จะเปลี่ยนแปลงชีวติ ของท่านตามคาเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริ สต์ ด้วยกาลัง
ของท่านเองหรื อ? ท่านมีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะดาเนินตามรอยพระบาทของพระเยซูคริ สต์เท่านั้น
หรื อ?
ถ้าเป็ นดังกล่าวมาแล้วนี้ ปลายทางของท่านก็คือความหมดหวัง!
อุดมคติ กฎของศีลธรรมและความตั้งใจไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้เลย แม้วา่ ท่านจะ
แข็งแกร่ งดุจพญานกอินทรี ก็จะไม่สามารถบรรลุถึงความสาเร็ จได้ เราต้องการฤทธิ์ อานาจจากเบื้องบน
เพื่อจะได้ชีวิตเหมือนอย่างชาวสวรรค์เอเสเคียลซึ่งเป็ นศาสดาพยากรณ์ในสมัยโบราณได้ให้เคล็ดลับไว้
ว่า พระเจ้าจะทรงเป็ นผูป้ ระทานจิตใจใหม่ให้แก่เรา และจะทรงประทานหนทางอันถูกต้องให้แก่ทุกคน
ที่เสาะแสวงหาพระองค์ เพียงจิตใจใหม่และทางใหม่เท่านั้นไม่สามารถที่จะให้เรามีชยั ชนะเหนื ออานาจ
ฝ่ ายต่าคือความชัว่ ได้ ท่านเอเสเคียลได้กล่าวต่อไปอีกว่า “เราจะใส่ พระวิญญาณของเราไว้ภายในเจ้า
และจะให้เจ้าทั้งหลายดาเนิ นในกฎหมายของเรา เจ้าจะรักษาพระบัญญัติของเรา และจะประพฤติตาม
พระบัญญัติน้ นั ” (เอเสเคียล 36:27)
ท่านได้พบกับฤทธิ์ อานาจเหนือธรรมชาติน้ ี แล้วหรื อยัง?
ท่านได้มาถึงกฎของ “พระวิญญาณแห่งชีวิตในพระคริ สต์” แล้วหรื อยัง?
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สู ตรแห่ งความสาเร็จ
“เราจะใส่ บทบัญญัติของเราไว้ภายในตัวเขาทั้งหลายและจะเขียนบทบัญญัติน้ นั ในใจเขา” (เยเร
มีย ์ 31:33)
การปลูกสร้างบ้านจะต้องปลูกตามแบบแปลนที่วางไว้กล่าวคือ ต้องต่อทีละส่ วนจากข้างนอก
ไปสู่ ขา้ งใน โดยอาศัยเครื่ องจักร แต่ชีวติ คริ สเตียนนั้น เป็ นชีวติ ที่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั เครื่ องจักร แต่เป็ นชีวิต
แห่งพระวิญญาณ ซึ่ งไหลออกมาจากภายในห่ อหุ ม้ ตัวเอง อันประกอบด้วยสติสัมปชัญญะและกิริยา
วาจาอันดีงาม ซึ่ งเป็ นผลของพระวิญญาณ มนุษย์เราพยายามประพฤติปฏิบตั ิตวั ตามกฎระเบียบของ
ศีลธรรม นัน่ เป็ นเพียงผลภายนอกเท่านั้น
ถ้าจะเปรี ยบเทียบก็เหมือนคนที่เอามะพร้าวทั้งละลายไปผูกติดกับยอดต้นหมาก
เพื่อเป็ น
เครื่ องเซ่นบวงสรวงผลมะพร้าวที่นาไปผูกไว้เป็ นเพียงส่ วนประกอบภายนอกเท่านั้น หาใช่ผลของต้น
หมากจริ ง ๆ ไม่ ส่ วนที่โคนของต้นหมากมีศพคนตายนอนอยู่ เรื่ องนี้เปรี ยบได้กบั ความดีหรื อความชอบ
ธรรมของมนุษย์ ถ้าจะดูจากข้างบนดูเหมือนว่า มีชีวิต แต่เมื่อมองดูขา้ งล่างมีแต่สิ่งเน่าเหม็น ผลของต้น
หมากย่อมเกิดจากต้นหมาก ผลของวิญญาณย่อมจะเกิดจากวิญญาณ คริ สเตียนไม่จาเป็ นต้องใช้ความ
มานะพยายามใด ๆ เพื่อจะให้เกิดผลฝ่ ายวิญญาณ แต่ เขำจำเป็ นต้ องพำกเพียรให้ ได้ ชีวิตที่ สมบูรณ์
ดังที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้กล่าวตรัสสัง่ ว่า “ผูใ้ ดที่เข้าสนิทอยูใ่ นเราและเราเข้าสนิทอยูใ่ น
เขา ผูน้ ้ นั จะเกิดผลมาก” (ยอห์น 15:5) พระเจ้ามิได้มีพระประสงค์ให้เราปรนนิบตั ิพระองค์มาก ๆ แต่
ทรงประสงค์ให้เรารับเอาจากพระองค์มาก ๆ เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว เราจึงเกิดผลและได้ถวายผลนั้นกลับคืน
พระองค์อีกทีหนึ่ง
เยเรมียผ์ เู ้ ผยพระวจนะได้มองเห็นล่วงหน้าถึงวิธีการใหม่น้ ี ท่านได้รับศุภนิมิตเกี่ยวกับคาสัญญา
ใหม่ ซึ่ งพระเจ้าทรงจัดให้มีข้ ึนในพวกพลไพร่ ของพระองค์ในสมัยพระคัมภีร์ใหม่ ท่านกล่าวว่า “เราจะ
ใส่ บทบัญญัติของเราไว้ภายในตัวเขาทั้งปวง และจะเขียนบทบัญญัติน้ นั ในใจเขา”
พระเจ้าได้ทรงสร้างแบบแห่งความชอบธรรมภายในตัวของเรา ซึ่ งเป็ นแบบที่เกิดผลได้อย่าง
มากมาย ซึ่งเป็ นกฎธรรมดาที่ประกอบด้วยความบริ สุทธิ์ และความรัก การเชื่อฟังของคริ สเตียนนั้นมิใช่
เป็ นการยอมรับด้วยความจาใจ แต่เรารักที่ปฏิบตั ิตามต่างหาก เป็ นสิ่ งที่จะอุบตั ิข้ ึนโดยอัตโนมัติภายใน
ตัวของเรา พระเจ้าทรงใช้วธิ ี การแบบเดียวกันกับธรรมชาติ ในอันที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่ งต่าง ๆ
ให้ดีและสวยงามขึ้น

18

เราจะอธิ บายได้อย่างไร ที่ชายคนหนึ่งยอมตรากตราทางานตั้งแต่เช้ายันค่า เดือนแล้วเดือนเล่า ปี
แล้วปี เล่า เขาก็ยงั ทางานอย่างเดียวกันซ้ า ๆ ซาก ๆ อย่างไม่รู้จกั เบื่อหน่าย เขาทาเช่นนี้เพราะคิดถึงลูกเมีย
ทางบ้าน ที่จะคอยต้อนรับเขาด้วยความรักในยามที่เขากลับถึงบ้านมิใช่หรื อ?
ควำมสุขเท่ ำนีก้ เ็ ป็ นบำเหน็จที่เขำพึงพอใจแล้ ว!
เช่นเดียวกันเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าและปรนนิบตั ิพระองค์ ก็ทาด้วยความรัก บ่อยครั้งที่เราได้พบ
หญิงสาวผูเ้ ต็มไปด้วยความเห็นแก่ตวั ทันใดนั้นเมื่อเธอได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ เธอกลับกลายเป็ นผู้
ที่มีความอดทน ยอมตรากตราทางานหนัก เป็ นภรรยาที่เต็มไปด้วยความสุ ข และเมื่อเธอให้กาเนิดทารก
เธอก็ตอ้ งทางานหนักทั้งวันทั้งคืน ยอมปรนนิบตั ิคนในครอบครัว เสี ยสละสิ ทธิ หลายอย่าง แต่เธอก็ไม่
เคยปริ ปากเรี ยกร้องเอาสิ นจ้างรางวัลอย่างหนึ่งอย่างใด นอกจากความสุ ขและความรักเท่านั้น
พระเจ้าได้ทรงใส่ เคล็ดลับอันวิเศษไว้ในจิตใจของทุกคน
และเพราะความรักนี้เองได้
เปลี่ยนแปลงคนที่เห็นแก่ตวั ให้กลับกลายเป็ นคนที่มีความเสี ยสละ
และคนที่สกปรกโสมมกลับ
กลายเป็ นคนที่บริ สุทธิ์ ผดุ ผ่อง
เราไม่จาเป็ นต้องไปคิดให้นกั สมองว่า สิ่ งนั้นไม่ควรทาสิ่ งนี้ควรทา แต่จงให้ความคิดของเรา
เต็มไปด้วยพระคริ สต์ ความสว่างก็จะขับไล่ความมืดออกไป และความดีก็จะชนะความชัว่
มีเรื่ องหนึ่งซึ่ งเล่าว่า นายท้ายเรื อคนหนึ่งไปสมัครงานที่เมืองนิวออลีน เจ้าหน้าที่ได้สัมภาษณ์
เขาว่า “คุณสามารถพาเรื อแล่นไปในแม่น้ ามิสซิ สซิ ปปี้ ได้ไหม?” เขาตอบ “ได้” เจ้าหน้าที่จึงถามต่อไป
ว่า “คุณรู ้สักแหล่งของตอใต้น้ าทุกแห่งไหม? เพราะแม่น้ าสายนี้มีตอใต้น้ ามากมาย ซึ่ งเป็ นภัยต่อการ
เดินเรื อ ถ้าไม่รู้จกั ตอหมดก็จะพาเรื อหลบหลีกไปได้อย่างไร?”
ทันใดนั้นเขาก็ตอบว่า “ผมขอรับรองว่าผมรู ้จกั แต่ที่ที่ไม่มีตอ และที่ที่ไม่มีเท่านั้นที่ผมจะพาเรื อ
ผ่านไป”
ซึ่ งเราจะรู ้จกั ร่ องน้ าและทางเดินของเราก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
การที่เราจะเดินไปบนถนนหลวงของพระราชาก็เป็ นการเพียงพอแล้ว เราไม่ตอ้ งไปสนใจกับ
ทางแยกจากทางหลวงว่ามันจะมีสักกี่ร้อยกี่พนั สาย สิ่ งเหล่านี้มิใช่เป็ นปั ญหาของเรา การเดินทางของจิต
วิญญาณก็อยูใ่ นลักษณะเช่นเดียวกัน ผูเ้ ดินตามทางหลวงย่อมจะได้รับความเล้าโลมใจ และความ
ช่วยเหลือตลอดทาง ถึงแม้วา่ ใครเขาจะหาว่าเราเป็ นคนโง่เง่าเต่าตุ่นก็ตามใจ ให้เราเดินต่อไปจนบรรลุ
เป้ าหมาย เราควรจะเรี ยนรู ้เคล็ดลับในการเดินทาง คือค่อย ๆ เดิน เดินไปทีละก้าว
วันต่อวันชีวิตของเราเดินตามพระดารัสของพระผูเ้ ป็ นเจ้า “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายได้รับพระ
เยซูคริ สต์แล้วฉันใด ก็จงเดินตามพระองค์ไปฉันนั้น” ดังเพลงบทที่หนึ่งที่มีเนื้อร้องอย่างไพเราะว่า...
แสนชื่นใจเดินไปกับพระเยซู
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ทีละก้าวทุกวันก้าวไป
ก้าวตามรอยพระบาทของท่านไซร้
เดินตามไปจนตลอดทาง
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ชีวติ ของพระคริสต์
“มิใช่ขา้ พเจ้าเองที่มีชีวติ อยู่ แต่พระคริ สต์ต่างหากที่ทรงมีชีวติ เป็ นอยูใ่ นข้าพเจ้า” (กาลาเทีย
2:20)
ศาสนาในสมัยโบราณได้สร้างเรื่ องพระขึ้น ก็เพื่อจะนาเอาพระให้มาเป็ นมิตรกับมนุ ษย์เขาทา
ได้สาเร็ จบ้าง แต่ทว่าคุณภาพของพระกลับตกต่าลงอย่างฮวบฮาบ ทั้งนี้ก็เป็ นเพราะตัณหาของมนุษย์
นัน่ เอง
พระกิตติคุณเท่านั้นที่ได้เปิ ดเผยพระลักษณะของพระเจ้าอยูเ่ ที่ยงแท้
และนามาซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงชีวติ อย่างใหญ่หลวงและไม่มีขอบเขตจากัด มีขอ้ ความลึกลับอยูส่ องประการที่ได้รับการ
สาแดงคือ (1) พระเจ้าได้เสด็จลงมาประสู ติเป็ นมนุษย์ในร่ างของพระเยซูคริ สต์ (2) พระเยซูคริ สต์เป็ นผู ้
ที่ทาให้มนุษย์กลับใจบังเกิดใหม่ อาจารย์เปาโลได้อธิ บายเรื่ องนี้ไว้ในพระธรรมโคโลสี บทที่ 2:9-10
อย่างชัดแจ้งดังนี้เพราะว่าในพระองค์น้ นั สภาพของพระเจ้าทรงดารงอยูเ่ ต็มบริ บูรณ์ และท่านทั้งหลาย
ได้รับความบริ บูรณ์ในพระองค์น้ นั ถ้าจะดัดแปลงคาพูดเสี ยใหม่ให้เข้าใจง่ายแบบง่าย ๆ โดยไม่ตอ้ งเสี ย
เนื้อความก็คือ “พระเจ้าทรงใส่ ชีวติ ของพระองค์เข้าไปในพระเยซูคริ สต์ และพระเยซูคริ สต์ทรงใส่ ชีวติ
ของพระองค์เข้าไปในเรา”
คาว่า “ครบบริบูรณ์ ” หรื อ “เต็มบริบูรณ์ ” ถ้าจะพูดกับแบบภาษาชาวบ้านก็คือ “เติมให้ เต็ม”
นัน่ เอง
คาสอนที่วา่ พระเยซูคริ สต์ทรงสถิตอยูภ่ ายในใจของมนุษย์ เป็ นคาสอนของอาจารย์เปาโล ส่ วน
คนอื่นได้เขียนไว้บา้ งแต่ไม่มาก และไม่ชดั เจนเท่าเปาโล ก่อนหน้านี้พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสอนไว้แล้ว
ในพระธรรมยอห์น ซึ่งเป็ นคาอุปมาอุปไมยว่า “เราเป็ นเถาองุ่นแท้ และท่านทั้งหลายเป็ นกิ่ง” ถ้อยคาขอ
พระองค์ชดั เจนเหลือเกิน “จงเข้าสนิทอยูใ่ นเรา และเราเข้าสนิทอยูใ่ นท่าน...ท่านทั้งหลายจะเกิดผลเอง
ไม่ได้ เว้นไว้เข้าสนิทอยูใ่ นเรา... เพราะนอกจากเราแล้วท่านจะทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดไม่ได้เลย”
เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่พระเจ้าทรงสงวนไว้ และทรงสาแดงให้ท่านอาจารย์เปาโลทราบ ต่อมาผูเ้ ขียน
พระคัมภีร์ใหม่หลายคน ได้อธิ บายความจริ งสื บกันต่อมา เรื่ องดังกล่าวนี้เป็ นเคล็ดลับอันสาคัญยิง่ ต่อ
ชีวติ ของอาจารย์เปาโล ในพระธรรมกาลาเทีย บทแรกท่านได้อธิ บายถึงชีวติ อันมหัศจรรย์ของท่านว่า
“แต่เมื่อเป็ นที่ชอบพระทัยของพระเจ้า...เพื่อเอาตัวของข้าพเจ้าเป็ นที่สาแดงพระบุตรพระองค์” (กาลา
เทีย 1:15-16)
นับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
เปาโลก็มีชีวติ ที่งดงามอย่างที่สุด
ฤทธิ์ อานาจจากเบื้องบนได้
เปลี่ยนแปลงชีวติ ของท่าน ยังผลให้มีชีวติ ธรรมดา ๆ ของท่านมีอุปนิสัยและการกระทาที่ดีงาม เป็ นชีวิต
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ที่เหมาะสมและยอมอยูใ่ ต้การบังคับบัญชาจากสวรรค์ “เป็ นชีวติ ของพระเยซูคริ สต์โดยตรง” เปาโล
สามารถเอาชนะต่อความบาปและการทดลองต่าง ๆ ได้ ท่านมีชีวติ อย่างคริ สเตียนแท้ และสามารถ
กระทากิจการที่ใหญ่โตให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ ทั้งนี้มิได้เกิดจากพลังความสามารถของท่านเอง แต่เป็ น
การร่ วมมือกันกับองค์พระเยซูคริ สต์ สนิทสนมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนกลายเป็ นมหากาลัง ความ
บริ สุทธิ์ และความรัก พระเยซูคริ สต์ได้ประทับอยูใ่ นจิตใจของท่านอย่างบริ บูรณ์ ไม่วา่ สิ่ งใดที่พระองค์
คิด รู ้สึก กระทาเปาโลก็มีความรู ้สึกเช่นนั้นด้วย ด้วยเหตุน้ ี ท่านจึงกล้ากล่าวออกมาจากใจจริ งว่า “มิใช่
ข้าพเจ้าเองที่มีชีวติ อยู่ แต่พระคริ สต์ต่างหากทรงมีชีวติ เป็ นอยูใ่ นข้าพเจ้า” (กาลาเทีย 2:20)
ด้วยสิ่ งเหล่านี้ ทาให้ท่านประกอบไปด้วยความรักและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ในอันที่
จะรับใช้พระเจ้า เปาโลได้รับมอบหมายให้แจ้งข้อลึกลับนี้แก่ชาวโลก ท่านกล่าวไว้ในหนังสื อโคโลสี
ตอนต้น ๆ เหมือนหนึ่งว่า เป็ นข้อความที่ลึกลับซึ่ งถูกปิ ดซ่อนไว้ในหลายยุคล่วงมาแล้ว แต่บดั นี้ได้รับ
การเปิ ดเผยให้เห็นอย่างแจ่มแจ้ง ท่านประกาศว่าดังนี้ “พระเจ้าทรงชอบพระทัย ที่จะสาแดงให้คน
ต่างชาติรู้วา่ อะไรเป็ นความมัง่ คัง่ แห่งข้อลึกลับนี้ คือพระคริ สต์สถิตอยูใ่ นท่านทั้งหลาย เป็ นที่หวังว่าจะ
ได้สง่าราศี” (โคโลสี 1:27)
เราสามารถเข้าใจได้ไหมว่า ชีวติ พระคริ สต์มีความหมายลึกซึ้ งขนาดไหน? ชีวติ พระคริ สต์เป็ น
ความบริ สุทธิ์ ที่หาใดเทียบไม่ได้ และยังเป็ นพระคุณที่โน้มลงมายังที่ต่าสุ ดเพื่อคนบาป ความบริ สุทธิ์ ผดุ
ผ่องของพระองค์น้ นั สู งส่ งกว่าความบริ สุทธิ์ ที่มนุษย์ได้แต่งตั้งขึ้น เพราะความบริ สุทธิ์ น้ นั เองพระองค์
จึงพระราชทานพระเยซูคริ สต์ให้แก่มวลมนุษย์
เราจะต้องเข้าใจว่า สิ่ งเหล่านี้มิใช่เกิดจากความเพียรพยายามกระทาซึ่งกาลเวลานานแสนนาน
และมิใช่เป็ นแบบยอดเขาสู งที่มนุษย์พยายามปี นป่ ายเพื่อจะให้ได้มา แต่เป็ นของประทานจากเบื้องบน
พระเจ้าได้ทรงเมตตาหยิบยืน่ ชีวติ ของพระองค์ให้แก่เรา และแก่วญ
ิ ญาณที่หมดหวัง ท้อใจ โซเซจวนล้ม
ด้วยพระมหากรุ ณาธิ คุณ และเนื่องจากความถ่อมพระทัยของพระองค์ เราทุกคนสามารถพูดได้อย่างเต็ม
ปากว่า “พระคุณอันมหัศจรรย์ได้ลงมาถึงข้าพเจ้าแล้ว”
ไม่วา่ เราจะเหน็ดเหนื่ อย อ่อนเปลี้ยเพลียแรง ล้มลุกคลุกคลานสักกี่ครั้งกี่หนก็ตาม เราก็ยงั จะอุ่น
ใจด้วยพระคุณของพระองค์ เราสามารถลุกขึ้นยืนมัน่ อยูต่ ่อไปได้ ซึ่ งมิใช่ดว้ ยพละกาลังของเราเอง แต่
โดยการพึ่งอาศัยในพระองค์ทุก ๆ ขณะจิตเราจะระลึกอยูว่ า่ “ด้วยเราทั้งหลายได้รับความบริ บูรณ์ของ
พระองค์แล้ว เป็ นคุณซ้อนคุณ”
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พระคริสต์ และสติปัญญา
“เรามีพระทัยของพระคริ สต์” (1 โคริ นธ์ 2:16)
เมื่อเราคิดถึงชีวิตของคริ สเตียน เรามักจะคิดแต่เฉพาะด้านจิตใจ เราลืมคิดถึงทางด้านสมอง
อาจารย์เปาโลได้อธิ ษฐานเพื่อพี่นอ้ งคริ สเตียนที่เมืองเธสะโลนิกาว่า ขอพระเจ้าทรงรักษาท่านทั้งหลาย
ไว้ ทั้งร่ างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ ให้ปราศจากด่างพร้อย จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา
วิญญาณในที่น้ ีหมายถึงสมองและความนึกคิด พระเจ้าทรงมีจุดมุ่งหมายที่จะชาระทุกส่ วนของ
มนุษย์ให้สะอาดหมดจด เปาโลได้กล่าวย้าเรื่ องนี้อีกครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์ ท่านกล่าวถึงฤทธิ์ ของ
พระคุณว่า “คือทาลายความคิดคาดคะเนและสิ่ งสารพัดที่ต้ งั ตัวสู งขึ้น ขัดขวางความรู ้ของพระเจ้าและ
น้อมนาความคิดทุกประการให้อยูใ่ ต้บงั คับจนถึงรับฟังพระคริ สต์” (2 โคริ นธ์ 10:5)
ในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บ่งว่า เราต้องมีความคิดเหมือนอย่างพระคริ สต์ เปาโลได้ช้ ีให้เราเห็น
ประเด็นสาคัญที่วา่ ความคิดความเข้าใจของมนุษย์ยงั ไม่เป็ นการเพียงพอที่จะรู ้แจ้งถึงฝ่ ายวิญญาณได้
เพราะฉะนั้นจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะให้พระวิญญาณสัมผัสกับใจของเราเพื่อ “เราทั้งหลายจะรู ้ถึงสิ่ งเหล่านั้น
ซึ่ งพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรา” (1 โคริ นธ์ 2:12) ในตอนสุ ดท้ายท่านได้กล่าวอย่างสั้น ๆ ว่า
“เราทั้งหลายมีใจที่เหมือนพระทัยของพระคริ สต์” (1 โคริ นธ์ 3:16)
เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงดาเนิ นอยูใ่ นโลกนี้ พระองค์ทรงเป็ นมนุษย์แท้ กล่าวคือมีร่างกายเหมือน
มนุษย์ทุกประการและมีวญ
ิ ญาณความคิดเหมือนมนุษย์ เราต้องยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็ นที่มาของด้าน
จิตใจและความคิดและด้านสมองและแล้วพระองค์ก็ได้ประทานชีวติ ของพระองค์เองให้เรา เพื่อช่วยให้
สมองและจิตใจของเราเจริ ญวัฒนาขึ้น
สิ่ งสาคัญประการแรกคือ
ความนึกคิดของเราจะต้องได้รับการชาระให้พน้ จากกิเลสตัณหา
ความเชื่อที่ผิด ๆ และสิ่ งที่ไม่ถูกทานองคลองธรรมต่าง ๆ หรื อการสนุกสนานจนเกินขอบเขต ผูท้ ี่ได้รับ
ความคิดอย่างพระเยซูคริ สต์แล้ว เขาจะไม่เสี ยเวลาไปกับสิ่ งที่ไร้สาระ โง่เขลาแบบฝ่ ายโลก และจะไม่
อ่านหนังสื อที่ไม่ช่วยให้ได้ประโยชน์
เราจะต้องแต่งเติมเสริ มต่อสมองของเราด้วยความคิดแบบพระเจ้า แล้วเราจะมีความปรารถนา
เฉพาะแต่สิ่งที่อยูเ่ บื้องบน และเราจะประกอบสัมมาอาชี พที่ถูกต้องในสายตาของตนเองและคนอื่น ๆ
สิ่ งเหล่านี้จะเป็ นไปได้ก็ต่อเมื่อฤทธานุภาพจากเบื้องบนได้สวมทับในชีวติ ของเรา เมื่อเป็ นเช่นนี้ แล้ว
พระเจ้าก็จะประทานของประทานต่าง ๆ ให้ อันประกอบด้วยความรอบรู้ เฉลียวฉลาดและการทรงจา
ในพระคัมภีร์เดิมได้บนั ทึกถึงคนงานที่ออกแบบสร้างพลับพลาของพระเจ้าว่า
เขาได้รับ
พระราชทานสติปัญญาจากเบื้องบน เขาจึงรอบรู ้และชานาญในการสร้าง เหมือนหนึ่งเป็ นสิ่ งที่ง่าย ๆ แต่
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ทว่าสวยงาม วิจิตรพิสดารและมีศิลปะยิง่ นัก ส่ วนหญิงชาวอิสราเอลก็ได้รับสติปัญญาจากเบื้องบน
สวรรค์เช่นกัน เธอเหล่านั้นจึงสามารถเย็บปั กถักร้อยผ้าม่านอย่างสวยงาม ซึ่ งเป็ นสิ่ งประดับประดาใน
พระวิหารอันบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า
กษัตริ ยด์ าวิดผูเ้ กรี ยงไกรก็ยอมรับว่า ความสามารถทางการทหาร การรบทัพจับศึก ตาราพิชยั
สงคราม พระเจ้าทรงเป็ นผูป้ ระทานให้แก่พระองค์ท้ งั สิ้ น บรรดาอัครสาวกก็ได้รับพระสติปัญญาจาก
พระเจ้าเช่นกัน พวกเขาจึงสามารถเข้าใจถึงความจริ งและอธิ บายให้เราเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง
ของประทานจากพระเจ้าชนิ ดดังกล่าวนี้ มิใช่อยูเ่ ฉย ๆ ก็จะได้รับทันที
บุคคลที่อยูอ่ ย่างเกียจคร้านจะไม่ได้ผลอะไรเลย นี่เป็ นความจริ ง ของประทานด้านสติปัญญานั้น
เราจะได้รับก็ต่อเมื่อเราได้ “ถวายทุกสิ่ งแด่ พระเจ้ า” ไม่วา่ จะเป็ นความคิด ความสามารถ คาพูด
พละกาลัง เมื่อเรามอบแด่พระเยซูคริ สต์จนหมดแล้ว พระองค์จะทรงเพิ่มเติมสติปัญญาและกาลังจาก
เบื้องบน และจะนาเราไปถึงซึ่ งความสาเร็ จได้ เรามีความหวังในพระคุณอันนี้ได้อย่างร้อยเปอร์ เซ็นต์
ทีเดียว
เราเคยพบบ่อยครั้งที่คนขี้เมา หยาเปได้กลับใจบังเกิดใหม่ พิษสุ ราได้ทาลายร่ างกายและสมอง
ของเขาอย่างไม่มีชิ้นดี แต่พระเจ้าก็ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาอย่างขนานใหญ่ มิใช่เฉพาะแต่ทางด้าน
จิตใจและร่ างกายเท่านั้น แต่พระองค์ทรงประทานสมองใหม่ให้แก่เขา ความคิดอ่านของเขาก็ได้รับการ
แก้ไขให้ดีข้ ึนอย่างน่าประหลาด สามารถเข้าใจข้อความลึกลับได้อย่างดี จนเขากลายเป็ นคนที่มี
ประโยชน์ต่อโลกเพราะได้นาพระพรของพระเจ้าไปสู่ คนมากมาย ไม่มีอะไรมาลบล้างคากล่าวของเขา
ที่วา่ เขำมีควำมคิดเหมือนอย่ ำงพระคริ สต์
พระวจนะของพระเจ้าได้สัญญาไว้วา่ เมื่อพระผูเ้ ล้าโลมเสด็จลงมา พระองค์จะทรงช่วยฟื้ น
ความจาให้แก่เราได้อย่างละเอียด “พระองค์น้ นั ...จะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่ งที่เราได้กล่าวแก่ท่านแล้ว”
(ยอห์น 14:26) ความวิตกกังวล ความวุน่ วายใจและความห่ วงใย สิ่ งเหล่านี้เกิดขึ้นจากสมองพระวิญญาณ
จะทรงช่วยให้เราเดินอยูใ่ นกรอบระเบียบของพระองค์ เป็ นหน้าที่ของพระองค์โดยเฉพาะในอันที่จะ
น้อมนาความคิดของเราให้เข้าสู่ คลองธรรมและการเคารพนบน้อม เชื่อฟัง เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว สันติสุข
อันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าซึ่ งเกินที่จะเข้าใจ ก็จะรักษาเราไว้ท้ งั ใจและสมอง ทั้งนี้ก็โดยพระมหากรุ ณาธิ คุณ
ของพระองค์
พระองค์ทรงสามารถทาให้...
ความกลัว ความสงสัยสาบสูญไป
ความแตกร้าวได้สิ้นสุ ดลง
ความรักแผ่แพร่ กว้างออกไป
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และเกิดสันติสุขแท้ข้ ึนภายในจิตใจ
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แพทย์ ผ้ ูประเสริฐ
“ชีวติ ของพระเยซูได้ปรากฏในเนื้ อหนังของเราซึ่ งต้องตายนั้น” (2 โคริ นธ์ 4:11)
วิชาการแพทย์ในสมัยปั จจุบนั ได้กา้ วหน้าไปอย่างรวดเร็ ว ในอันที่จะช่วยให้ร่างกายของมนุษย์
ได้รับความสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทาได้ วิชาการบางอย่างดูแปลกและน่าพิศวงยิง่ นัก วิชาการสื บพันธุ์
และเลือกพันธุ์ได้รับการนามาโฆษณาเพื่อช่วยให้ได้มนุษย์พนั ธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุด อันนี้ส่อให้เราเห็นถึง
ความเฉลียวฉลาดของชาวโลก ยิง่ ไปกว่านั้น บุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นที่เขาจะให้มีสิทธิ์
ลงทะเบียนในการสื บพันธุ์
วิชาการอันเฉลียวฉลาดของชาวโลกเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่โง่เขลาในสายพระเนตรของพระเจ้า ทั้งนี้
ก็เพราะว่าเขาขาดความเชื่ อและไว้วางใจในพระเจ้า ผูซ้ ่ ึ งสามารถช่วยและรักษาร่ างกายของมนุษย์ให้
สมบูรณ์ได้
ในสมัยของโมเสสพระเจ้าได้ทรงสาแดงให้รู้วา่ พระเจ้าเป็ นผูป้ ระทานการรักษาร่ างกายให้ถึง
ซึ่ งความสมบูรณ์ได้โดยพระองค์ทรงตั้งพระนามใหม่ของพระองค์วา่ “เราเป็ นยะโฮวาโรฟี คือพระเจ้า
ทรงรักษาเจ้า” ตามพงศาวดารได้บนั ทึกเรื่ องของชาวฮีบรู ในสมัยมืดมัวว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดให้ซิ
มโซนมีฤทธิ์ อานาจเป็ นพิเศษ กล่าวคือ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้สวมทับในร่ างกายของเขา เหตุการณ์
ทานองนี้ได้ปรากฎบ่อยครั้งในพระคัมภีร์เดิม เช่นในพระธรรมสดุดีของกษัตริ ยด์ าวิด และเรื่ องของ
กษัตริ ยเ์ ฮเซคียา ในพระธรรมที่อิสยาห์ได้เขียนไว้
พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จมายังโลกนี้ในฐานะแพทย์ผปู ้ ระเสริ ฐ พระองค์ทรงเป็ นผูบ้ าบัดรักษา
โรคภัยไข้เจ็บของมวลมนุษย์ให้หาย มิใช่แต่เพียงเท่านั้น พระองค์ยงั ทรงมอบฤทธิ์ อานาจการรักษาโรค
แก่คริ สตจักรของพระองค์สืบไปเป็ นนิตย์อีกด้วย ฤทธิ์ อานาจแห่งการรักษาโรคได้ปรากฎอย่างชัดเจน
แจ้งในจดหมายฝากหลายฉบับในพระคัมภีร์ใหม่ ซึ่ งเราอาจจะสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
(1) เราจะพบการรักษาโรคได้ในการไถ่บาปขององค์พระเยซูคริ สต์ การทรงไถ่ของพระองค์
เป็ นฤทธิ์ เดชที่จะรักษาจิตใจ จิตวิญญาณและร่ างกายให้หายเป็ นปกติได้
(2) โดยอาศัยพระนามของพระเยซูคริ สต์ โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ จะได้รับการบาบัดรักษาให้หาย
(3) โรคภัยไข้เจ็บจะหายได้โดยอาศัยความเชื่ อ ซึ่ งมิใช่เป็ นการประพฤติ เป็ นการทรงรักษาของ
พระเจ้าโดยตรง มิใช่เกิดจากมนุษย์
(4) การรักษาโรคจะต้องเป็ นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการสานึกตน การ
ละเว้นจากบาป และจะต้องถวายตัวปรนนิบตั ิพระเจ้า และกระทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ทุกอย่าง
โดยไม่มีขอ้ แม้
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(5) พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นผูป้ ระทานการรักษาโรค “แต่ถา้ พระวิญญาณของพระเจ้า ผูท้ รงดล
บันดาลให้พระเยซูคริ สต์เป็ นขึ้นมาจากความตาย สถิตอยูใ่ นท่านทั้งหลายพระองค์ผทู้ รงบันดาลให้พระ
คริ สต์เป็ นขึ้นมาจากความตายแล้วจะทรงกระทาให้กายที่ตายแล้วของท่านทั้งหลาย เป็ นขึ้นมาใหม่โดย
เดชพระวิญญาณของพระองค์ ซึ่ งอยูใ่ นท่านทั้งหลาย ” (โรม 8:11)
(6) สภาพความเป็ นอยูข่ องชี วติ ซึ่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงประทานแก่เรานั้น แท้จริ งมิใช่อื่น
ไกล คือชีวติ เหมือนองค์พระเยซูคริ สต์นนั่ เอง พระองค์มิใช่มีร่างกายเฉพาะเมื่ออยูบ่ นพื้นโลกนี้เท่านั้น
ขณะพระองค์เป็ นขึ้นมาจากความตาย และเสด็จขึ้นประทับในสรวงสวรรค์ พระองค์ก็ทรงมีร่างกาย แต่
เป็ นร่ างกายที่ครบบริ บูรณ์ พระองค์ทรงสามารถประทานกาลังฤทธิ์ และชีวติ อย่างเดียวกันนี้ให้แก่เรา
เพื่อเราจะได้มีร่างกายที่เต็มไปด้วยสง่าราศีเหมือนอย่างพระองค์ พระคัมภีร์สอนว่า “เราเป็ นอวัยวะของ
พระกายของพระองค์” และอาจารย์เปาโลได้สอนเรามาแล้วว่า แม้วา่ ร่ างกายของเราจะอ่อนแอและหมด
กาลังลง แต่ชีวติ ของ “พระคริสต์ ” ก็จะได้ปรากฏในเนื้ อหนังของเรา
(7) ชีวติ อันสู งส่ งของพระเยซูคริ สต์ มิได้ทรงประทานแก่เราเป็ นครั้งเป็ นคราว แต่ทรงประทาน
ให้ตลอดไปเป็ นนิตย์ เพื่อเราจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์ ดังที่พระองค์ตรัสว่า “พระบิดาผูท้ รง
พระชนม์ได้ใช้เรามา และเรามีชีวิตเพราะพระบิดาฉันใด ผูท้ ี่กินเราผูน้ ้ นั จะมีชีวิตเพราะเราฉันนั้น”
(ยอห์น 6:57)
อัครสาวกยังได้ช้ ีแจงต่อไปอีกว่า “มาตรแม้นว่ากายภายนอกของเรากาลังทรุ ดโทรมไป แต่ใจ
ภายในยังจาเริ ญขึ้นใหม่ทุก ๆ วัน” (2 โคริ นธ์ 4:16)
อาจารย์ยอห์นได้อธิ ษฐานว่า “ข้าพเจ้าอธิ ษฐานแม้นขอให้ท่านได้เจริ ญสุ ขสบายในทุกประการ
เหมือนอย่างจิตวิญญาณของท่านจาเริ ญอยูน่ ้ นั ” (3 ยอห์น 2)
ร่ างกายที่เข้มแข็งและจิตใจที่สมบูรณ์เป็ นสุ ดยอดปรารถนาของมนุษย์ ท่านที่รัก ท่านได้มีสอง
สิ่ งนี้แล้วหรื อยัง? ท่านได้รับของดีที่สุดที่พระเจ้าทรงประทานให้แล้วหรื อยัง?
คือ จิตใจ จิตวิญญาณและร่ างกายที่สมบูรณ์แบบทุกประการ
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ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
“จงประกอบด้ วยพระวิญญาณ” (เอเฟซัส 5:18)
จดหมายของอาจารย์เปาโลที่เขียนไปถึงคริ สเตียนชาวเมืองเอเฟซัส เป็ นบันทึกฝ่ ายวิญญาณ ที่
เริ่ มต้นด้วยคาสรรเสริ ญเยินยอพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระเจ้า “ผูใ้ ดทรงโปรดประทานพระพรฝ่ าย
วิญญาณแก่เราทั้งหลายทุกประการในสวรรค์สถานโดยพระคริ สต์” (เอเฟซัส 1:3)
ในข้อที่ 13 เปาโลได้กล่าวถึงการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งเป็ นเครื่ องหมายแห่ง
ชีวติ ที่ได้ถวายไว้แล้ว และในสามบทต่อมาท่านได้พูดถึงเรื่ องสาคัญที่สุด พอถึงบทที่หา้ ท่านได้สรุ ปว่า
“จงประกอบด้ วยพระวิญญาณ” หรื อ “จงเต็มล้นหรื อ.” หรื อ “เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ” ข้อความ
เหล่านี้เตือนให้เราทราบว่า ที่มาแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั ยังมีอีกมากมายนัก อย่าได้หลงผิดคิดไปว่า
พระพรที่เราได้รับนั้นหมดไปแล้ว ยัง...ยังมีเหลืออีกมากมายเกินที่จะคณานับได้ เราจะได้รับเอาอย่างไม่
มีวนั หมดสิ้ น
กำรประกอบด้ วยพระวิญญำณคืออะไร?
(1) เป็ นการเนรมิตสร้างอย่างครบบริ บูรณ์ คือการถูกสวมทับด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งเป็ น
ดวงแห่งความสว่าง จิตใจของเราที่เคยมืดมัวก็กลับสว่างไสวด้วยศุภนิมิตของพระองค์ เราจะรู ้แจ้งเห็น
จริ งเท่ากับความสว่าง
พระองค์ทรงบันดาลให้เราทั้งหลายฟื้ นขึ้นมาจากความตายในการบาป และทรงเปลี่ยนแปลง
ชีวติ ของเราอย่างขนานใหญ่ พระองค์ทรงประทานความสมบูรณ์พนู สุ ขให้แก่เราอย่างเต็มที่
ท่านได้รับสิ่ งเหล่านี้ แล้วหรื อยัง?
พระวิญญาณแห่งความบริ สุทธิ์ ได้ทรงชาระจิตใจของเราแล้วหรื อยัง? ท่านได้รับความบริ สุทธิ์
จากพระองค์แล้วหรื อยัง? พระองค์ได้นาท่านเข้าไปถึงความรู ้ทุกอย่างแล้วใช่ไหม? พระวิญญาณแห่ง
ความรักได้จุดไฟสุ มดวงใจท่านหรื อยัง? พระองค์ได้จารึ กพระธรรม 1 โคริ นธ์บทที่ 13 ไว้ในห้วงหัวใจ
ท่านหรื อเปล่า? ท่านได้สัมผัสกับความสันติสุขและความชื่นชมยินดีแล้วหรื อ? เพราะพระองค์ทรงเป็ น
พระวิญญาณแห่งสันติสุขและความชื่นชมยินดี
พระองค์ทรงเป็ นพระวิญญาณแห่งการอธิ ษฐาน
พระองค์ได้ทรงสอนท่านให้อธิ ษฐานเพื่อ
ตนเองเท่านั้นหรื อ? แน่นอนพระองค์ทรงต้องการพาเราทั้งหลายเข้าสู่ ชีวติ แห่งการอธิ ษฐานเพื่อคนอื่น ๆ
ด้วย พระองค์ทรงเป็ นพระวิญญาณแห่งฤทธานุภาพ พระองค์ได้ทรงประทานฤทธิ์ เดชจากเบื้องบน
ให้แก่ท่านแล้วหรื อยัง? พระองค์ช่วยเราในการเป็ นพยาน เพื่อช่วยคนให้หลุดพ้นจากความผิดบาปนั้น
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แล้วหรื อ? ถ้าจะสรุ ปความแล้วก็จะว่าดังนี้ เราได้รับเอาพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในทุกทางแล้วหรื อ? ไม่วา่
จะเป็ นในการปรนนิบตั ิพระองค์หรื อการดาเนินชีวติ คริ สเตียน
(2) การประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มิได้หมายความแต่เพียง เราจะมีสารพัดทุกอย่างเป็ น
ของพระองค์ แต่พระองค์ควรจะมีทุกอย่างที่เป็ นของเรา ทุก ๆ ส่ วนในอวัยวะของเราเต็มไปด้วยพระ
วิญญาณหรื อไม่? เราได้ตอ้ นรับเอาพระองค์เข้ามามีส่วนในชีวติ จิตใจหรื อยัง? เราได้รับเอาพระองค์เข้า
มาสู่ สมองความนึกคิดหรื อยัง? เพื่อจะช่วยให้มีความคิดสะอาดหมดจด คล่องแคล่ว ว่องไว เพื่อจะใช้
ความนึกคิดเหล่านั้นให้ถูกต้อง เราได้รับเอาพระองค์เข้ามาอยูใ่ นร่ างกายของเราแล้วหรื อ? เพื่อจะทาให้
อวัยวะทุกส่ วนของเราบริ สุทธิ์
เราจะต้องยอมถวายพละกาลังทั้งหมดแก่พระองค์ ยอมให้พระองค์ใช้ตามพระประสงค์ เช่น ริ ม
ฝี ปาก ลิ้น มือและเท้า ในการปรนนิบตั ิพระองค์ สิ่ งนี้จะเป็ นการถวายเกียรติยศแด่พระเยซูคริ สต์
นี่คือการประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่แท้จริ ง!
(3) การประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หมายถึง เราจะต้องเติมเต็มด้วยพระองค์ ในทุกกรณี
ทุกเหตุการณ์ ทุกฤดูกาลและทุกขณะจิต เราจะต้องเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในทุกสิ่ งที่เราพอใจ
ทุกแห่งในเรื่ องที่เราประกอบอาชีพหมายความว่า เรามีพระเจ้าสถิตอยูด่ ว้ ยในกิจการทุกอย่าง ไม่วา่ จะอยู่
ในยามที่ตอ้ งเผชิ ญกับการทดลอง ในยามร่ าเริ ง ในยามเมื่อเรามีกาไร ในยามที่เราขาดทุนย่อยยับ หรื อ
ในขณะที่เราอยูก่ บั ครอบครัว
สิ่ งนี้จะเปรี ยบได้กบั การอัศจรรย์ที่หญิงหม้ายได้รับจากพระเจ้า
ขณะที่เทน้ ามันออกจนเต็ม
ภาชนะทุกใบ ภาชนะนั้นก็คือชีวติ ของเรานัน่ เอง
ไม่มียามใดที่พระองค์จะมีงานเกินไป จนไม่มีเวลาว่างสาหรับเรา
ไม่มีงานใดหนักเกินที่พระองค์จะทรงช่วยเราแบกไม่ได้
ไม่มีวญ
ิ ญาณดวงใดที่ต่าเกินไป จนพระองค์ไม่สังเกต
ไม่มีความต้องการอันใดที่พระองค์จะไม่เอาพระทัยใส่
ไม่มีสักแห่งเดียวที่เงียบเหงา จนพระองค์ไม่ทรงสถิตอยูด่ ว้ ย
ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยชนิ ดใดที่พระองค์ไม่กระเทือนพระทัยไปด้วย
ไม่มีความโศกเศร้าอันใด ที่พระองค์ทรงเล้าโลมไม่ได้
ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยชนิ ดไหน ที่พระองค์จะทรงรักษาไม่ได้
ท่านได้เติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้วหรื อยัง? ท่านได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณ
อยูต่ ลอดเวลาหรื อยัง? ท่านได้อยูใ่ นสภาพการณ์แห่งการทรงสถิตด้วยของพระองค์แล้วหรื อ? ชีวิตของ
พระองค์เป็ นชีวติ จิตใจของท่านแล้วหรื อ?
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“จงประกอบด้วยพระวิญญาณ” (เอเฟซัส 5:18)
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การฟื้ นขึน้ จากความตาย
“เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จกั พระองค์และฤทธิ์ เดช ซึ่ งเนื่องด้วยการที่พระองค์คืนพระชนม์น้ นั และ
การร่ วมทุกข์กบั พระองค์ คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ เพื่อไม่อย่างหนึ่งอย่างใด ข้าพเจ้าก็จะ
ได้เป็ นขึ้นมาจากตายด้วย” (ฟี ลิปปี 3:10-11)
สิ่ งสาคัญสุ ดยอดในคริ สตศาสนาก็คือ ความตายและการฟื้ นคืนชีวติ เราจะได้ประจักษ์กบั สิ่ ง
เหล่านี้ทางธรรมชาติ เช่นการเพาะปลูก การผลิดอกออกใบของพฤกษาชาติ หรื อการหมุนเวียนของฤดู
ต่าง ๆ และการหมุนเวียนของวันคืน ความมหัศจรรย์ของสัตว์ เช่นตัวหนอนจะกลายเป็ นผีเสื้ อที่สวยงาม
โผบินไปในท้องฟ้ าเพื่อล่าเกสรดอกไม้ สิ่ งเหล่านี้เป็ นแบบฉบับอันลี้ลบั ของการคืนพระชนม์ของพระ
เยซูคริ สต์ซ่ ึงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา พิธีการทางศาสนาหรื อเหตุ การณ์ต่าง ๆ ในโลกโบราณเช่น
น้ าท่วมโลก การเดินทางข้ามทะเลแดงและแม่น้ าจอร์ แดน พิธีสุหนัต ต่างก็ช้ ีไปสู่ การสร้างขึ้นใหม่และ
ได้สาเร็ จครบถ้วนที่บนไม้กางเขนและที่หลุมฝังพระศพของพระเยซูคริ สต์ที่เปิ ดอ้าออกในวันที่สาม ซึ่ง
เป็ นการฟื้ นคืนพระชนม์
พระคัมภีร์ใหม่ได้ถือเอาเรื่ องการ “ฟื้ นคืนพระชนม์” ของพระเยซูคริ สต์เป็ นศูนย์กลางของคา
สอน “พระองค์น้ นั พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้คืนพระชนม์” (กิจการ 2:24)
การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์มิใช่มีความหมายเฉพาะพระองค์แต่เพียงผูเ้ ดียว แต่มี
ความหมายและเป็ นความเชื่ อมัน่ ของผูท้ ี่นบั ถือพระองค์ทุกคน เป็ นความรู ้สึกที่ออกมาจากส่ วนลึกใน
จิตใจของคริ สเตียนว่า เขาเองได้รับการชุบให้เป็ นขึ้นมาจากความตายพร้อมกับพระองค์ดว้ ย และเขา
รู ้ตวั ว่าใจบาปนั้นได้ถูกตรึ งตายเสี ยแล้ว และได้รับการเป็ นขึ้นมาใหม่ทางฝ่ ายวิญญาณ กล่าวคือ มี
ความรู ้สึกใหม่ ความคิดใหม่ ใจใหม่ ดังที่พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้ว
และมิใช่ขา้ พเจ้าเองที่มีชีวิตอยู”่ นี่เป็ นเครื่ องยืนยันอย่างชัดเจนแจ้งว่า บัดนี้เขามีชีวติ ของพระเจ้า
การเป็ นคริ สเตียนที่แท้จริ งนั้น มิใช่เป็ นการเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอให้ดีข้ ึนด้วยการประพฤติ
แต่เป็ นชี วติ ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นใหม่ ส่ วนชีวติ เก่านั้นได้ตายจากไปแล้ว
เรื่ องนี้ค่อนข้างจะเข้าใจยากอยูส่ ักหน่อย เกี่ยวกับว่า เรามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด และเดิน
ตามทางชีวติ ใหม่น้ นั มากหรื อน้อย เราก็ยอ่ มจะได้รับผลตามนั้น จงพิจารณาดูคาอธิ ษฐานของอาจารย์
เปาโลที่วา่ “เพื่อข้าพเจ้าจะรู ้จกั พระองค์และฤทธิ์ เดช ซึ่ งเนื่องด้วยการที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์น้ นั ”
(ฟี ลิบปี 3:10)
ประกำรแรก การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ทาให้เราพ้นจากการเป็ นทาสของความ
บาป รับการเป็ นไทย ประกำรที่สอง ได้รับการประทับตราว่า เราเป็ นผูช้ อบธรรม คาสอนของเปาโลที่
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เกี่ยวกับความบาป และความรอดก็คือ ผูท้ ี่ทาบาปได้ถูกตรึ งไว้กบั องค์พระคริ สต์ และตายจากไป แต่ก็ได้
ฟื้ นขึ้นมาใหม่ แต่เป็ นอีกคนหนึ่ง ที่ออกมาจากพระคริ สต์โดยตรง มีชีวติ ใหม่ เป็ นชี วติ ที่หลุดพ้นจาก
ความผิดบาปทั้งสิ้ น มีความบริ สุทธิ์ เหมือนกับองค์พระเยซู คริ สต์เลยทีเดียว
ที่สาคัญอย่างยิง่ ก็คือ พระองค์ได้นาเราให้เจริ ญเติบโตขึ้นในฝ่ ายวิญญาณ คือนาเราเข้าสู่ ความ
เป็ นเหมือนพระคริ สต์ เกิดมีฤทธิ์ อานาจในตัวเหมือนพระองค์ เราไม่จาเป็ นต้องบังคับตัวเพื่อจะหนี
ความผิดบาปอีกต่อไป แต่พระเยซูคริ สต์จะทรงประทานพละกาลังให้เราสามารถมีชยั เหนืออานาจของ
ความชัว่ ได้
มิใช่แต่เพียงเท่านั้น พระองค์ยงั ทรงให้เรามีความรู ้สึกสนิ ทสนมกลมเกลียวและเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกับพระองค์อีกด้วย ทาให้เรามองเห็นความหมายอันเจิดจ้าตามที่อาจารย์เปาโลได้เห็นในพระธรรม
เอเฟซัสบทที่ 1:18-23 ซึ่ งเป็ นเหมือนการมองเห็นเทือกเขาที่ได้รับการตกแต่งให้เป็ นชั้น ๆ ลดหลัน่ กัน
ไปสวยงามมาก “มรดกของพระองค์สาหรับสิ ทธิ ชนทั้งหลายมีสง่าราศีอนั อุดมเพียงไร และว่าฤทธานุ
ภาพอันยิง่ ใหญ่หลวงของพระองค์ สาหรับเราทั้งหลายที่เชื่อมีเพียงไรตามพระกาลังและฤทธิ์ เดชของ
พระองค์ ซึ่ งได้ทรงกระทาในพระคริ สต์ ครั้นเมื่อทรงบันดาลให้พระองค์เป็ นขึ้นมาจากความตาย และ
ให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรค์สถานซึ่ งสู งยิง่ เหนือการปกครอง เหนืออานาจเหนื อ
ฤทธิ์ เดช เหนื ออานุ ภาพ และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิใช่แต่ในสมัยนี้เท่านั้น แต่ในอนาคตด้วย”
สิ่ งสารพัดย่อมจะสาเร็ จโดยพระองค์เท่านั้น เพราะพระองค์ทรงเป็ นศีรษะ เป็ นผูน้ า พระองค์
ทรงประทานสิ ทธิให้เราในการรับ “ฤทธิ์ เดชซึ่ งเนื่องด้วยการที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์น้ นั ” การร่ วม
สัมพันธ์สนิทก็ดี การเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระองค์ก็ดี เป็ นสิ่ งลึกลับซับซ้อนที่เปาโลได้พยายามอธิ บาย
ให้เราเห็นอย่างแจ่มแจ้งในพระธรรมฟี ลิปปี นัน่ เป็ นสิ่ งที่เปาโลรู ้และเข้าใจอย่างแท้จริ ง ท่านได้พยายาม
จะบอกเราให้เห็นพระสง่าราศีของพระองค์ แท้ที่จริ งแล้ว เปาโลไม่สามารถที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่ องนี้ได้ ถ้า
ไม่ได้รับการสาแดงให้ทราบจากเบื้องบน
เมื่อท่านทราบความจริ งก็ได้ถ่อมใจลงยอมรับความทุกข์
ยากลาบากอย่างแสนสาหัสร่ วมกับพระเยซูคริ สต์จนถึงที่สุด จะถูกหยาบหยามหรื อกระทบกับความเลว
ทรามอย่างไร ท่านก็ยอมทนได้ท้ งั นั้น ยอม “ร่ วมทุกข์ กบั พระองค์ ”
ด้วยศรัทธาอันแรงกล้านี่เอง ท่านอาจารย์เปาโลจึงมีหวังอย่างแน่นอนว่า จะได้เป็ นขึ้นมาจาก
การมรณา ดังที่พระคัมภีร์ได้บนั ทึกไว้วา่ “เพื่อไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ข้าพเจ้าจะได้บนั ทึกมาจากตาย
ด้วย” เมื่อพระองค์เจ้าของเราจะเสด็จลงมาด้วยสง่าราศี
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ชีวติ ทีส่ อง
เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงจาแลงพระกายที่บนภูเขา มิใช่เฉพาะพระพักตร์ พระองค์เท่านั้นที่ “ผ่อง
ใสเหมือนดวงอาทิตย์” แต่ “ฉลองพระองค์ก็ขาวดุจแสงสว่างด้วย” มาระโก ได้อธิ บายให้เราเห็นภาพ
อย่างชัดแจ้งว่า “ฉลองพระองค์ก็ขาวเป็ นมันระยับ” (บางฉบับใช้คาว่า ขาวยิง่ กว่าหิ มะ) จะหาช่างฟอก
ทัว่ โลกฟอกให้ขาวอย่างนั้นไม่ได้ ลูกาก็ยนื ยันว่า “ฉลองพระองค์ก็ขาวเป็ นมันระยับ”
ฉลองพระองค์ตวั นั้นไม่ใช่ของที่เพิ่งตัดใหม่ แต่เป็ นเสื้ อตัวเดิมที่พระองค์ทรงฉลองอยูท่ ุกวัน
นัน่ แหละ เป็ นเสื้ อที่ทอด้วยผ้าฝ้ ายที่ธรรมดา บางทีเสื้ อตัวนี้อาจจะเก่าแล้วก็เป็ นได้แต่ดูเถิด แสงสว่าง
แห่งฤทธิ์ อานาจทาให้เสื้ อตัวนี้ใหม่เอี่ยมขาวเป็ นมันระยับ ส่ องแสงยิง่ กว่าทองเหลืองขัด และยิง่ กว่า
ทองคาที่สุกเปล่งปลัง่
ความหมายของการจาแลงก็คือ มิใช่เป็ นสิ่ งวิเศษที่ตกลงจากฟากฟ้ า เป็ นของธรรมดาสามัญที่
เราเห็นกันอยูเ่ ป็ นชีวิตธรรมดาที่ห่อหุ ม้ ด้วยพระคุณของพระเจ้า และด้วยพระรัศมีจากเบื้องบน และชีวติ
จะส่ องแสงเหมือนอย่างเพชรพลอยที่ตอ้ งแสงตะวัน
อาจารย์เปาโลได้สั่งเราว่า “อย่าประพฤติตามอย่างชาวโลกนี้ แต่วา่ จงรับการเปลี่ยนนิสัยเสี ย
ใหม่ “เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สังเกตรู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้าว่า อะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบและอะไรยอด
เยีย่ ม” (โรม 12:2)
พระวจนะของพระเจ้าข้อนี้ เป็ นภาพของชีวิตธรรมดา ๆ ที่มีความเป็ นอยูว่ นั ต่อวัน เช่น เราไป
โบสถ์ มีความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันกับพี่นอ้ ง ต่างคนต่างทาหน้าที่ของตนตามความสามารถ ซื่อสัตย์
ในการให้และการสั่งสอน ในหน้าที่การงาน มีจิตใจเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ หนุ นใจเหล่าผูช้ อบธรรมและคนผิด
บาป
ชีวติ ดังกล่าวนี้จะพาเราไปตามหมู่บา้ นในชนบทและเล่าเรื่ องความรักของพระเจ้าด้วยใจชื่นชม
ยินดี มีความเห็นอกเห็นใจกัน โอบอ้อมอารี ถ่อมใจลงยอมคบค้าสมาคมกับคนที่เห็นใจกัน โอบอ้อม
อารี ถ่อมใจลงยอมคบค้าสมาคมกับคนที่ต่ากว่า ปรับปรุ งตัวให้เข้าได้กบั ทุกคนและทุกสถานการณ์ ดีใจ
กับคนที่ดีความสุ ข และทุกข์ใจกับความเศร้าสร้อย ชีวติ แบบนี้แหละที่พระเจ้าทรงปรารถนา
ต่อจากนั้น ชีวิตแห่งการจาแลงจะพาเราออกเดินไปตามถนนหนทาง เข้าห้างร้านและตาม
กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ เราอ่อนสุ ภาพกับคนทั้งหลายที่พบเห็น แต่เต็มไปด้วยสมรรถภาพอันยอด
เยีย่ ม ตามที่พระคัมภีร์สั่งสอนว่า “จงประพฤติตามความชอบธรรมอันเป็ นที่นิยมแต่คนทั้งปวง”..... “อย่า
เป็ นคนเกียจคร้าน” ในขณะเดียวกันชีวติ ของเราก็จะเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่ มีจิตใจร้อนรนในการ
ปรนนิบตั ิพระเจ้า ถึงแม้วา่ ในชีวติ จะเต็มไปด้วยกิจธุ ระที่ยงุ่ เหยิงตลอดเวลาก็ตาม
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นอกจากนั้นก็จะพบว่า เรามิใช่จะไปประชุมอธิ ษฐานกลางสัปดาห์หรื อเมื่อมีการนมัสการพระ
เจ้าที่คริ สตจักรหรื อที่บา้ นเท่านั้น แต่ชีวติ ของเราจะเป็ นชีวติ แห่งการอธิ ษฐาน มีจิตใจผูกพันอยูก่ บั สิ่ ง
เบื้องบน ติดสนิทอยูก่ บั พระบิดา เพราะพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้บ่งบอกว่า “หมัน่ อธิ ษฐานอยูเ่ สมอ”
ชีวติ จาแลงนั้น มิใช่มีความสนุกสนานหรื อสะดวกสบายเหมือนชาวโลก มิใช่เป็ นชีวติ ที่
ปราศจากการทดลองหรื อการข่มเหง เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ในข้อต่อมาก็จะพบว่า “จงอวยพรแก่คนที่
เคี่ยวเข็ญ” อย่าทาการชัว่ ตอบแทนการชัว่ แก่ผใู ้ ดเลย จงอยูอ่ ย่างสงบกับคนทั้งปวง “อย่าทาการแก้แค้น
ถ้าศัตรู ของท่านหิ วจงให้เขากิน ถ้าเขากระหายจงให้เขาดื่ม”
แท้จริ งแล้วการดาเนินชีวิตแบบดังกล่าวนี้ ย่อมเป็ นไปด้วยความยากลาบากและการทดลอง แต่
ว่าในเหตุการณ์เหล่านี้ เราจะต้องถือเสี ยว่า เป็ นโอกาสอันดีที่เราจะรู ้รบเอาชัยชนะ เป็ นการสาแดงซึ่ ง
ชีวติ จาแลงที่เด่นชัด หากไม่มีเมฆฝนแล้ว ไหนเลยจะเห็นรุ ้งกินน้ าที่สวยงามได้ หากไม่มีค่าคืนที่มืดทึบ
แล้ว เราจะเห็นดวงดาราที่ส่องแสงเจิดจ้าไม่ได้
เพราะฉะนั้น เมื่อเราต้องประสบกับความทุกข์ยาก ความทุกข์น้ นั ก็สว่างสุ กใส ยิง่ กว่าความ
สว่างใด ๆ
พี่นอ้ งที่รักทั้งหลาย นี่แหละคือชีวติ แห่งการจาแลง เราเป็ นมนุษย์ที่เดินดินกินข้าวแกง แต่
ดวงใจและความคิดของเราลอยเด่นอยูก่ ลางเวหา เป็ นชี วิตที่วนุ่ อยูก่ บั การทามาหากินก็จริ ง แต่วิญญาณ
ของเขาเอิบอาบไปด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า เป็ นชีวติ ที่ดารงมัน่ วันต่อวัน
วิลเลี่ยม โยนซ์ ได้แบ่งเวลาของท่านออกดังนี้ แปดชัว่ โมงทางาน แปดชัว่ โมงสนุกสนานและ
รับประทานอาหารอีกแปดชัว่ โมงสาหรับนอน แต่ยสี่ ิ บสี่ ชวั่ โมงเป็ นพรสาหรับเมืองฟ้ ามหาสวรรค์
เราจาแลงชีวติ ได้ก็เพราะความนึกคิดของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ใสสะอาดดังกระจก
ของชาวอียปิ ต์ในสมัยโบราณ ซึ่ งเมื่อต้องกับแสงตะวันแล้ว ทาให้บงั เกิดความสว่างไสวไปทัว่ ทุกห้อง
ทุกซอกทุกมุมในพระวิหาร
สุ ดท้ายเราพบว่า ชีวิตแห่งการจาแลงเป็ นชีวติ ที่มีคุณภาพสู ง สมดังที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้
กล่าวว่า
อะไรดี
อะไรชอบ
และอะไรยอดเยีย่ ม
สิ่ งที่ยอดเยีย่ มนั้นก็คือ พระประสงค์อนั บริ สุทธิ์ ของพระเจ้า
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ชีวติ ทีม่ คี ุณภาพ
“เมื่อเขาทั้งหลายได้เพ่งดูพระองค์ หน้าของเขาก็ชื่นบาน และเขามิได้มีหน้ายุง่ เลย” (สดุดี 34:5)
การค้นพบสิ่ งที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งในปั จจุบนั นี้ก็คือ การค้นพบแร่ “เรเดียม” ประสิ ทธิภาพ
ของแร่ น้ ีคือ สามารถให้ความสว่างและพลังอย่างไม่รู้สิ้นสุ ด นักวิทยาศาสตร์ เปิ ดเผยว่า แร่ เรเดียมเพียง
สองสามเกล็ด สามารถที่จะทาลายพิภพของเราได้ แร่ เรเดียมเพียงนิดเดียวจะมีคุณภาพเท่ากับถ่านหิ น
หนึ่งล้านห้าแสนตัน ซึ่ งจะมีพลังทาให้เรื อเดินไปในมหาสมุทรแอตแลนติดได้นานถึงหนึ่งชัว่ อายุคน แร่
เรเดียมเพียงเกล็ดเดียว จะให้ความสว่างได้นานถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยปี แวบเดียวของแร่ เรเดียมจะส่ องไป
ทัว่ โลกภายในเวลาไม่ถึงวินาที
ท่านทราบไหมว่า แร่ ชนิ ดนี้ มาจากไหน? เขาขุดค้นได้มาจากบ่อที่มืดทึบที่มนุษย์พากันเหยียบ
ย่าไปมาอยูต่ ลอดเวลา โดยสังเกตไม่ออกว่ามันเป็ นดินน้ ามันหรื ออะไรกันแน่ แต่นกั วิทยาศาสตร์ ก็
สามารถค้นพบได้ในแร่ พิชเบล็นด์
แร่ เรเดียมช่างเหมือนกับชีวติ ของเราเสี ยนี่กระไร เราถูกยกขึ้นจากที่มวั มืด จากที่หมดหวัง จาก
หล่มลึกแห่งความผิดบาป เป็ นพระประสงค์อนั สุ ดยอดของพระเจ้าในอันที่จะให้เราส่ องแสงออกไป
เหมือนกับดวงดาวอันรุ่ งโรจน์โดยอาศัยในพระคุณของพระองค์
ชีวติ ของเราเป็ นเหมือนแร่ เรเดียมตรงที่ “จงให้ความสว่างของท่านส่ องออกไป ต่อหน้าคนทั้ง
ปวงเพื่อเขาจะได้เห็นการดีของท่าน แล้วจะได้สรรเสริ ญพระบิดาของท่านผูส้ ถิตอยูใ่ นสวรรค์”
นักวิทยาศาสตร์ ได้อธิ บายว่า แร่ เรเดียมมีท้ งั หมด 6 สี ดว้ ยกัน ซึ่ งจะสังเกตได้ดว้ ยการอาศัยแก้ว
สามเหลี่ยม โดยให้ชื่อสี ต่าง ๆ ว่า สี เอ สี บี สี ซี สี ดี สี อีและสี เอฟ
แสงสว่ ำงที่หนึ่ง ที่ควรจะสะท้อนออกจากชีวิตของเราก็คือ แสงสว่างแห่งความจริ ง พระเจ้าได้
ทรงเรี ยกเราเพื่อให้เป็ นจดหมายของพระองค์ กล่าวคือ แทนที่พระองค์จะเขียนบนกระดาษ แต่ทรงเขียน
บนชีวติ ของคนแทน ดังนั้นเราจึงเป็ นจดหมายที่มีชีวติ ซึ่ งใคร ๆ มองเห็นก็จะอ่านออกได้ และบรรดา
ถ้อยคาที่เขียนไว้น้ นั จะต้องคล้องจองกับพระวจนะของพระเจ้า
บางคนกล่าวว่า ถ้าเรามิใช่พระคัมภีร์ของพระเจ้า เราก็เป็ นผูค้ า้ นพระคัมภีร์
ถ้าเราไม่ยกย่องพระคัมภีร์ เราก็เหยียบย่าพระคัมภีร์
ใคร่ ถามด้วยความจริ งใจว่า ชีวติ ของเราได้เปิ ดเผยสาแดงองค์พระเยซูคริ สต์หรื อเปล่า? เรา
จาเป็ นที่จะต้องสาแดงพระองค์แก่คนทั้งปวง เหมือนอย่างที่อคั รสาวกได้กล่าวอย่างหนักแน่นว่า “เพื่อ
เขาได้ประดับโอวาทของพระเจ้า ผูเ้ ป็ นที่รอดของเราทุกประการ”
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แสงสว่ ำงที่สอง ที่ส่องออกจากชีวติ ของเราก็คือ แสงแห่งความบริ สุทธิ์ ซึ่ งสาแดงออกมาทาง
อุปนิสัย สิ่ งที่ประเสริ ฐที่สุดของพระเยซูคริ สต์น้ นั มิใช่เป็ นคาสอน แต่เป็ นชีวติ ของพระองค์เอง ที่ได้
ทรงพิชิตมารร้ายในการทดลองที่ในป่ าทุรกันดารในครั้งกระนั้น ทาให้พระองค์ทรงสามารถประทาน
ความชอบธรรมแก่เราได้ เรามีชีวติ อยูใ่ นทุกวันเพื่ออะไร? เพื่อความจริ งที่เรายึดถือมิใช่หรื อ?
ชีวติ ของเรามิใช่จะเป็ นแต่เพียงความจริ งเท่านั้น แต่ควรจะเป็ นสิ่ งที่งดงามมีเสน่ห์ดึงดูดใจด้วย
พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราฉายแสงแห่งความน่ารักออกมาให้ประจักษ์แก่ชาวโลก เพราะพระเยซูคริ สต์
พร้อมทั้งความบริ สุทธิ์ และน่ารัก
คริ สเตียนจานวนไม่นอ้ ยที่เป็ นเหมือนหน้าผาที่ไม่มีอะไร นอกจากหิ นแข็ง ดูชีวติ ของเขาทื่อ ๆ
และเที่ยงตรงดีแต่ทว่า ปราศจากความดึงดูดใจ ชี วติ ของคริ สเตียนที่งดงามและเต็มไปด้วยความน่ารัก
นั้น เปรี ยบได้กบั ภูเขาที่ประดับประดาด้วยต้นไม้เขียวสด ผลิดอกออกใบบานสะพรั่ง มีธารน้ าใสไหล
เย็น ใครผ่านไปผ่านมาก็หยุดพักหายเหนื่อย พวกเด็ก ๆ ก็พากันวิง่ เล่นอย่างสนุกสนาน
พระเยซูคริ สต์เองเมื่อยังเยาว์ พระองค์เป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้า และเป็ นที่ชอบของมนุษย์
ทั้งปวง ภาพที่อาจารย์เปาโลได้วาดไว้ในพระธรรมฟี ลิปปี นั้น เป็ นภาพแห่งความบริ สุทธิ์ และสวยงาม
ที่สุด ชีวติ ของคริ สเตียนถ้าขาดภาพเหล่านี้เสี ยแล้ว เราก็ยอ่ มจะกระทาการดีมิได้เลย
แสงสว่ ำงแห่ งควำมอดทน เป็ นมงกุฎอันรุ่ งเรื องของผูช้ อบธรรม พระคุณของพระเจ้าได้กระทา
การของพระองค์ในชีวิตของเรา เพื่อให้ความสาเร็ จอย่างครบบริ บูรณ์ ก็โดยอาศัยความพากเพียร
พยายามที่มีอยูใ่ นตัวของเรา นี่เป็ นความสว่างที่ฉายออกมาจากความมืดทึบ แล้วแผ่กระจายไปยัง
หมู่บา้ น ครอบครัวที่กาลังมีความทุกข์ ทัว่ หุ บเขาแห่งความมรณาจงให้แสงสว่างของท่านส่ องไปต่อ
หน้าคนทั้งปวง
แสงสว่ ำงแห่ งควำมรั ก เป็ นแสงที่มีคุณค่าสู งกว่าแสงอื่นใด ซึ่ งสามารถทาให้ใบหน้าของคนที่
น่าเกลียดกลับกลายเป็ นคนน่ารัก ความรักสามารถทาให้บา้ นที่เต็มไปด้วยปัญหากลับกลายเป็ นสวรรค์
ความรักสามารถให้เอาชนะความชัว่ ด้วยความดี และเปลี่ยนแปลงคาแช่งสาปให้เป็ นพร และเอาชนะ
ศัตรู ดว้ ยความเมตตากรุ ณา
บัดนี้ท่านได้ให้แสงสว่างแห่ งความรักส่ องอยูร่ อบ ๆ ตัวท่านแล้วหรื อยัง?
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ชีวติ ทีม่ ชี ัยชนะ
“แต่จงขอบพระคุณพระเจ้า ผูท้ รงโปรดให้เรามีชยั โดยพระคริ สต์ทุกเวลา” (2 โคริ นธ์ 2:14)
เราทั้งหลายได้รับเอาแบบฉบับอันสู งส่ งในพระวจนะของพระเจ้าข้อนี้แล้วหรื อยัง?
“มีชัยทุกเวลำ” หมายความว่าอย่างไร?
เป็ นไปได้หรื อในท่ามกลางชี วติ อันอ่อนเปลี้ยเช่นนี้รอบ ๆ ตัวเราเต็มไปด้วยการทดลองและสิ่ ง
ที่ไม่เจริ ญหูเจริ ญตา? ทหารของพระคริ สต์จะมีชยั ทุกเวลาได้หรื อ?
คาตอบก็คือ ถ้าหากว่าเราพึ่งในพระเยซูคริ สต์ เราก็จะมีชยั โดยพระองค์ ซึ่ งมิใช่โดยตัวของเรา
เอง ในพระคริ สต์เท่านั้นที่สามารถนาเราไปสู่ ความมีชยั ทุกเวลา เมื่อเราอ่านต่อไปในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็
จะพบอีกว่า “โมทนาพระคุณพระเจ้าผูท้ รงนาเราไปสู่ ความมีชยั เสมอ” พระองค์เป็ นแม่ทพั แห่งความ
รอด เราไม่ตอ้ งทาอะไร เพียงเดินตามพระองค์เข้าสู่ ความมีชยั นั้น
ความจริ งที่เราจะปฏิเสธเสี ยมิได้คือ เรากาลังถูกความบาปบีบคั้นอย่างรุ นแรง เราต้องเผชิญกับ
ความยากลาบาก เรากาลังต่อสู ้กบั มันอย่างเอาเป็ นเอาตาย สิ่ งเหล่านี้ถา้ เราจะอาศัยพละกาลังของเราเอง
ไม่เพียงพอแน่ ถ้าเราเพียงแต่อาศัยขันตีไม่ไหว เพราะมิชา้ มินานก็จะกลายเป็ นขันแตก
มีหนทางที่ดีกว่านี้ พระเยซูคริ สต์ทรงมีชยั ชนะเหนื อบาปแล้ว เราทุกคนมีสิทธิ ที่จะยึดเอาความ
มีชยั นี้ได้ทุกเมื่อโดยการเข้าร่ วมสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ ฤทธิ์ แห่งความบาปที่ครอบคลุมเราอยูก่ ็จะ
สลายไป เราจะเป็ นเหมือนคนที่ตายต่อความบาปแล้ว และยิง่ ไปกว่านั้น เรายังได้เป็ นขึ้นมากับพระองค์
ด้วย แล้วเราก็จะเข้าร่ วมในความมีชยั ชนะของพระองค์
โดยการทรงสถิตอยูด่ ว้ ยของพระเยซูคริ สต์ เราสามารถที่จะสลัดตัวเก่าของเราและกิจการของ
มันให้หลุดพ้นไป เราจะพบในนาทีต่อมาว่า ความบาปที่เป็ นปรปั กษ์ของเรานั้น เป็ นเหมือนแขกแปลก
หน้าที่ไม่เคยรู ้จกั กันมาก่อนเลย บัดนี้เป็ นต้นไป เราไม่ตอ้ งกลัวและเชื่อฟังมันอีก เราได้รับเอาความ
บริ สุทธิ์ ความรัก ฤทธานุภาพและความสามารถทั้งสิ้ นของพระองค์ มาเป็ นสมบัติของเรา เราจะเดิน
ต่อไปด้วยความสว่างผ่าเผยดังผูช้ ยั แล้วตะโกนกู่กอ้ งว่า “ขอบคุณ พระเจ้า ผูท้ รงโปรดให้เรามีชยั โดย
พระคริ สต์ทุกเวลา”
ความโศกเศร้าเสี ยใจที่ทวีทบั ถมทั้งภายในและภายนอกทาให้จิตใจของเราจมดิ่งสู่ ความทุกข์
และหมดหวัง ความดีที่เพียรพยายาม หลักคาสอน หลักปรัชญาและการยึดถือในสิ่ งต่าง ๆ ไม่สามารถที่
จะช่วยเราได้เลยแม้แต่นอ้ ย นี่เป็ นโอกาสทองที่เราจะเอาชนะโดยความสามารถของพระเยซูคริ สต์เพราะ
พระองค์ทรงชนะโลก ทรงชนะในทุกกรณี
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ถึงแม้วา่ รอบ ๆ ตัวเราจะมีแต่ความมืดมัวและหมดหวัง เราก็ยงั ได้รับความเล้าโลมใจจาก
พระองค์ได้และบังเกิดความซาบซ่านปิ ติยนิ ดีได้อย่างน่าอัศจรรย์ ตามที่พระองค์ตรัสว่า “สิ่ งเหล่านี้เรา
ได้บอกท่านทั้งหลายแล้ว เพื่อความยินดีของเราจะได้อยูใ่ นท่าน และความยินดีของท่านจะบริ บูรณ์”
เป็ นสันติสุขของพระเจ้าที่เหลือที่จะเข้าใจได้ ความสุ ขชนิดนี้ไม่เกี่ยวกับปรัชญาของมนุษย์
หรื อเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งสิ้ น “จงชื่นชมยินดี” แม้วา่ เราจะมองอะไรไม่เห็นและมืดแปดด้าน แต่ยงั มีความ
เชื่อที่สามารถส่ องแสงรุ่ งเรื องได้ในท่ามกลางความทุกข์ยากลาบาก เราสามารถแหวกออกจากขุมแห่ง
นรก และโผล่ข้ ึนสู่ ความมีชยั และความปิ ติยนิ ดี พูดไปแล้วเหมือนหนึ่งว่าโกหก แต่เป็ นเรื่ องจริ ง ซึ่ ง
ปรากฎในพระวจนะของพระเจ้า “ด้วยว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าจึงแข็งแรงมากขึ้นเมื่อนั้น”
เหมือนคนที่มีความทุกข์หนัก แต่ยงั ยิม้ ได้เสมอ
เหมือนอย่างคนที่ไม่มีอะไรเลย แต่ยงั มีสิ่งของสารพัดบริ บูรณ์
บางครั้งการล่อลวงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน เป็ นเหมือนสงครามแห่งจิตใจ ซึ่ งเรากาลังสู ้รบกับ
อานาจมืดของภูตผีปีศาจ พระคัมภีร์ได้บอกเคล็ดลับแก่เราว่า เราจะเอาชนะพญามารได้อย่างไร ด้วยวิธี
ไหน ซึ่ งมิใช่ดว้ ยพละกาลังของเราเอง แต่ดว้ ยอาศัยกาลังฤทธิ์ ของพระเยซูคริ สต์ เราจะพบว่าเรามีชยั
ชนะเหลือล้นเมื่อพญามารเห็นว่า เรามากับพระเยซูคริ สต์ มันก็จะหนีไปทันที ให้เราตะโกนกู่กอ้ งว่า
“ขอบพระคุณพระเจ้าผูท้ รงโปรดให้เรามีชยั โดยพระคริ สต์ทุกเวลา”
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ชัยชนะเหลือล้ น
เราเคยพูดถึงความมีชยั ชนะบ้างแล้วในบทก่อน แต่ในบทนี้จะขอพูดถึงชัยชนะอีกแบบหนึ่งซึ่ง
เป็ นชัยชนะที่เหลือล้นเป็ นชนะอย่างเด็ดขาด มิใช่เพียงเราพ้นจากความผิดบาป ความพ่ายแพ้และความ
พินาศเท่านั้น แต่เราสามารถทาลายศัตรู ลงอย่างย่อยยับ จับเอามันมาเป็ นเชลย ริ บทรัพย์สินได้มากมาย
“เราจะเป็ นผูท้ ี่มีชยั ชนะอันเหลือล้นได้อย่างไร?”
ประกำรแรกก็คือ การทาสงครามภายในใจ สิ่ งนี้ให้เรามีความเชื่อเข้มแข็งขึ้น การล่อลวงหรื อ
การทดสอบเป็ นของจาเป็ นในอันที่จะช่วยให้เรามีอุปนิสัยใจคอมัน่ คง เปรี ยบเหมือนดังหนึ่งไฟที่ทาให้
ลวดลายต่าง ๆ ติดอยูบ่ นจานลายครามอันล้ าค่า หรื อเหมือนดังลมที่พดั โยกต้นไม้บนภูเขาให้หยัง่ รากลึก
ลงไปในดิน ซึ่ งถึงแม้วา่ จะมีพายุจดั พัดซัดมาก็ไม่สามารถที่จะโค่นมันลงได้ ศึกภายในเป็ นพระพรอัน
ประเสริ ฐอันหนึ่งท่ามกลางพระพรนานัปการ พระองค์ทรงให้ศตั รู มาต่อสู ้เรา เพื่อจะให้มนั พ่ายแพ้ และ
ชัยชนะอันเด็ดขาดก็จะตกเป็ นของเรา
ประกำรต่ อมำ พระเจ้าได้ทรงปล่อยให้พญามารมาทดลองเรา เพื่อจะให้เรามีโอกาสแสดงฝี มือ
ขับเคี่ยวมันให้อ่อนเปลี้ย จนในที่สุดต้องพ่ายแพ้และพินาศไป ในพระธรรมโยชูวา มีเรื่ องสาคัญเกี่ยวกับ
การทาลายชนชาติคานาอัน พระเจ้าต้องการให้ชนชาติอิสราเอลทาลายล้างคนพวกนี้ให้สิ้นซากไปจาก
แผ่นดิน เพราะหากกษัตริ ยพ์ วกนี้ยงั มีชีวติ อยู่ ถึงแม้จะเป็ นเมืองขึ้นของอิสราเอลแล้วก็ตาม ภายหลัง
อาจจะกบฎและกลายเป็ นบ่วงแร้วดัก หรื อเป็ นหอกข้างแคร่ แก่อิสราเอลต่อไป
ในทานองเดียวกับพระเจ้าทรงให้ราคะตัณหากาเริ บเสิ บสานขึ้นในใจของเรา และเกิดการสู ้รบ
กัน และทาให้จิตใจของเราแข็งกล้าและเอาชนะได้ในที่สุด ไม่วา่ จะเป็ นบาปเล็กบาปน้อยเราสามารถที่
จะทาลายมันให้สูญสิ้ นได้ พระองค์ทรงทราบล่วงหน้าว่าเราสามารถที่จะทานกาลังมันได้อย่างแน่นอน
ฉะนั้นเมื่อเกิดสงครามขึ้นภายใจในเมื่อใด จงขอบพระคุณพระองค์ เพราะโดยการสู ้รบกับข้าศึกเหล่านี้
ทาให้จิตใจของเรามัน่ คง
ไม่วา่ จะเป็ นพญามาร ความบาปชัว่ และอานาจมืดทุกชนิด มันไม่สามารถที่จะมีชยั ชนะเหนือเรา
ได้!
การทดลองทุกชนิดเป็ นเครื่ องมือช่วยให้เราเจริ ญขึ้นฝ่ ายวิญญาณ ทาให้เราต้องพึ่งพาอาศัยใน
ฤทธานุภาพของพระเจ้า แทนที่จะพึ่งพาอาศัยกาลังของตนเอง ด้วยความเชื่อมัน่ ในสัญญา ความซื่ อสัตย์
ความรักและพระคุณของพระเจ้า ทาให้เราประสบกับชัยชนะทุกครั้งไป เรากาลังเดินตามหลังแม่ทพั ผู ้
ไม่เคยพ่ายแพ้ เรามีชยั เสมอโดยองค์พระเยซูคริ สต์

39

ชาวฟิ ริ เกียในสมัยโบราณมีความเชื่อว่า เมื่อพวกเขาได้ชยั ชนะศัตรู เมื่อใด ฤทธิ์ และกาลังของ
พวกศัตรู จะเข้ามาสิ งสู่ อยูใ่ นตัวเขา ทาให้เขามีพละกาลังและชนะมากขึ้นทุกครั้งเป็ นลาดับ ในทานอง
เดียวกัน เมื่อเราเอาชนะการทดลองคราวใด ก็ยงิ่ เพิ่มพละกาลังให้แก่เราเท่าตัว เพื่อจะชนะมากขึ้นในครั้ง
ต่อไป
และมิเพียงแต่เราเอาชนะศัตรู เท่านั้น แต่เรายังสามารถที่จะบังคับศัตรู ให้สู้รบแทนเราด้วย
ผูเ้ ผยพระวจนะอิสยาห์ได้กล่าวว่า “กระโดดขึน้ เหยียบบ่ ำของพวกฟำลิศเตีย” ซึ่งที่จริ งแล้ว
พวกฟาลิศเตียเป็ นศัตรู ตวั ร้ายกาจและน่าสะพรึ งกลัวสาหรับชนชาติอิสราเอล แต่ภาพที่อิสยาห์ได้วาดไว้
จะเห็นได้วา่ พวกอิสรำเอลสำมำรถขี่คอพวกฟะลิสเตียได้ ให้ออกรบแทนได้ดว้ ย และช่วยให้อิสราเอล
เอาชนะต่อศัตรู อื่น ๆ อีกต่อไป เหมือนกับชาวเรื อที่ฉลาด เขาสามารถใช้ลมต่างทิศติดใบแล่นเป็ นฉาก
ทวนลมขึ้นไปได้
เช่นเดียวกับจิตวิญญาณของเรา อาศัยพระคุณแห่งความมีชยั เปลี่ยนแปลงข้าศึกทั้งหลายให้เป็ น
อุปกรณ์นามาซึ่ งความมีชยั ชนะได้ เราสามารถกล่าวออกมาอย่างเต็มปากว่า “สิ่ งทั้งหลายที่เป็ นอุปสรรค
ของข้าพเจ้า จะกลับกลายเป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การประกาศพระกิตติคุณของพระองค์เผยแพร่ ออกไป”
พระเจ้าทรงให้คามัน่ สัญญาแก่ผมู ้ ีชยั ชนะทั้งหลายว่า “ถ้าเขามีชยั เขาจะได้รับพระราชทาน
มงกุฎแห่งชีวติ ”
ท่านไม่อยากจะเป็ นผูม้ ีชยั ชนะอย่างเหลือล้นหรื อ?
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อุปสรรคกลายเป็ นอุปกรณ์
พระธรรม 1 เปโตรเป็ นหนังสื อเศษสาหรับคนที่กาลังประสบกับความทุกข์ยากลาบาก และได้
เน้นให้เห็นว่า “เราทั้งหลายสามารถมีชยั เหลือล้น” เหนื อความทุกข์ยากทั้งปวง
“เพื่อทดลองดูความเชื่ อของท่านที่ประเสริ ฐยิง่ กว่าทองคาที่เสี ยไป ถึงแม้วา่ ทองคานั้นถูกลอง
ไฟ จะได้เป็ นเหตุให้เกิดความสรรเสริ ญสง่าราศี และเกียรติยศในเวลาที่พระเยซู คริ สต์จะเสด็จมา
ปรากฎ” (1 เปโตร 1:7)
อาจารย์เปโตรได้เล้าโลมใจเราว่า ความทุกข์ยากลาบากเหล่านี้จะอยู่ “สักหน่ อยหนึ่ง” เท่านั้น
และ “จาเป็ นที่จะต้องเกิดขึ้น” และสักวันหนึ่งข้างหน้า เราจะเข้าใจว่าทาไมความทุกข์เหล่านั้นจึงเกิดขึ้น
แก่เรา เราจะทราบว่า การทดลองนั้นประเสริ ฐยิง่ กว่าทองคา จะเป็ นเหตุให้เกิดการ “สรรเสริ ญสง่าราศี
และเกียรติยศ ในเวลาที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จมาปรากฎ”
มีคาสามคาในพระคัมภีร์ขอ้ นี้ที่ไม่ซ้ ากัน คือ (1) กำรสรรเสริ ญ ซึ่งแสดงให้เห็นการโมทนาขอบ
พระเดชพระคุณพระเจ้า เมื่อเรามองย้อนหลังดูสิ่งต่าง ๆ ที่ผา่ นพ้นมา ซึ่งชีวติ ของเราเต็มไปด้วยความ
ลาบาก เราสรรเสริ ญพระองค์เพราะเนื่องด้วยความรักที่ไม่แปรปรวน พระองค์ได้ทรงยอมให้เราทนต่อ
ความทุกข์ยากลาบาก เพื่อจะได้เกิดเป็ นพรแก่เรา
(2) เกียรติยศ เราจะได้รับเกียรติยศก็ต่อเมื่อเรายอมแบกความทุกข์อย่างผูม้ ีชยั เพื่อถวาย
เกียรติยศแด่พระเจ้าและเป็ นสิ่ งที่เชิดชูให้พระเยซูคริ สต์เด่นขึ้น
(3) สง่ ำรำศี ทาให้เรามองไกลของไปเบื้องหน้า เห็นบาเหน็จรางวัลที่พระองค์ทรงเตรี ยมไว้
สาหรับเรา เพราะ “เหตุวา่ การทุกข์ยากที่เบาบางของเรานั้น ซึ่ งเรารับอยูแ่ ต่ประเดี๋ยวเดียว” จะบันดาลให้
เกิดผล “มีสง่าราศีใหญ่ยงิ่ นิ รันดร์ ” มีอยูท่ างเดียวเท่านั้น หากว่าเราต้องการการรับมงกุฎเป็ นรางวัล ทาง
นั้นคือทางแห่งความทุกข์ยาก ซึ่ งจะต้องเสี ยสละอย่างมากมาย สักวันหนึ่งหยดน้ าตาของเราจะกลายเป็ น
เพชรน้ างามที่หยดย้อยเต็มไปด้วยรัศมี
ตอนสุ ดท้ายของพระธรรมเปโตร ท่านได้กล่าวไว้หลายอย่างด้วยกัน เพื่อหนุนใจเราให้เข้มแข็ง
ขึ้นในความทุกข์ในบทที่ 2:19 ว่า เมื่อเราถูกข่มเหงโดยไม่มีเหตุ หรื อในทางที่ไม่ชอบธรรม ท่านผูเ้ ขียน
ได้กล่าว่า “อย่างนี้แหละเป็ นการชอบ” และกล่าวต่อไปอีกว่า “การเช่นนี้เป็ นที่ชอบพระทัยของพระเจ้า”
คาพูดเหล่านี้ดูแปลกประหลาดมาก ก็ส่อให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยที่เราได้รับความ
ทุกข์ยากเหล่านั้น เพื่อจะเป็ นพยานถึงพระองค์ คาพูดนี้ ได้กล่าวซ้ าไว้ถึงสองครั้งสองครา อา...จะเป็ น
เกียรติยศอันใหญ่หลวงสักเพียงใดหนอ ในวันที่พระองค์เสด็จลงมาจากพระที่นงั่ ทรงดาเนินตรงมายัง
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เรา และทรงขอบใจเราต่อหน้าประชาชนทั้งปวงที่เฝ้ าแหนอยู่ ในฐานะที่เราได้ยอมทนทุกข์ยากลาบาก
เพื่อพระองค์
ในข้อที่ 21 ของบทเดียวกัน อาจารย์เปโตรได้เตือนเราว่า “ด้วยว่าท่านทั้งหลายได้รับการทรง
เรี ยกไว้สาหรับการนั้น เพราะว่าพระคริ สต์ได้ทรงรับทุกข์ทรมานเพื่อท่านทั้งหลาย ให้เป็ นแบบอย่างแก่
ท่าน เพื่อให้ท่านเดินตามรอยพระบาทของพระองค์”
การทนต่อการทดลองเป็ นธุ รกิจของเรา!
การทนความทุกข์ยากลาบากเป็ นอาชีพของเรา!
สมมุตินายทหารจะบ่นต่อผูบ้ งั คับบัญชาว่า “ดูซิครับ ท่าน...ศัตรู มนั ยิงผม ผมไม่ได้คิดที่จะ
สมัครมาเป็ นทหารให้ขา้ ศึกยิงเล่นสักหน่อย ผมไม่เคยตั้งใจที่จะรับการข่มเหงเช่นนี้ เลย”
ท่านคงจะเดาได้ซินะว่า นายทหารจะตอบทหารคนนั้นว่าอย่างไร เขาคงตอบว่า “ทหารเอ๋ ย
หน้าที่ของทหารคือต้องถูกเขายิง จงเลิกบ่นเสี ยทีเถิด”
ไม่วา่ ใคร ๆ จะประทุษร้ายต่อชีวติ ของเรา หรื อเราถูกพระบิดาทรงตีสอน ก็ให้เราต่างคนต่างชื่น
ชมยินดีร้องทูลว่า “จอกซึ่ งพระบิดาของเราได้ทรงประทานแก่เรา เราจะไม่ดื่มหรื อ?”
จะถือว่าความยากลาบากที่เราได้รับนั้น เป็ นการร่ วมทุกข์ดว้ ยกันกับองค์พระเยซูคริ สต์ เมื่อเรา
คิดได้เช่นนี้แล้วก็จะทาให้เราบังเกิดมีจิตใจกล้า ไม่ยน่ ย่อต่อความทุกข์ยากลาบาก “ท่านทั้งหลายจงมีใจ
ยินดีในการซึ่ งท่านได้มีส่วนในความทุกข์ยากลาบากของพระคริ สต์ เพื่อว่าเมื่อสง่าราศีของพระองค์จะ
ปรากฎ ท่านทั้งหลายจะได้โสมนัสยินดีเป็ นอันมากด้วย”
จิตใจของคริ สเตียนผูซ้ ื่ อสัตย์ทุกคนย่อมมีความปรารถนา ที่จะเหมือนกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าใน
ทุกลักษณะ ของพระคุณพระเจ้าที่เราได้รับพรเพราะว่าร่ วมทุกข์ถึงสองเท่า “ถ้าเราอดทน เราจะได้
ครอบครองร่ วมกับพระองค์”
ถ้าเรามีส่วนในไม้กางเขน เราก็จะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต!
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เหตุร้ายกลายเป็ นดี
“ฝ่ ายยาเบซมียศมากกว่าพี่นอ้ งทั้งหลายของท่าน แต่มารดาตั้งชื่อว่ายาเบซ (ทุกข์) เพราะว่านาง
ได้เกิดบุตรคนนี้ดว้ ยความทุกข์ ฝ่ ายยาเบซได้ทูลขอพระเจ้าของพวกอิสราเอลว่า ขอพระองค์ทรงโปรด
ประสิ ทธิ์ พระพรแก่ขา้ พเจ้า ให้อาณาเขตของข้าพเจ้ากว้างขวางออกไป ให้พระหัตถ์ของพระองค์อยูก่ บั
ข้าพเจ้า โปรดรักษาข้าพเจ้าให้พน้ จากความชัว่ ร้าย เพื่อใจของข้าพเจ้าจะไม่ได้เป็ นทุกข์ แล้วพระเจ้าทรง
โปรดประทานตามที่ท่านขอนั้น!” (1 พงศาวดาร 4:9-10)
“นางจึงตรัสชื่อเขาว่ายาเบซ เพราะนางได้คลอดเขามาให้ความทุกข์”
พระคัมภีร์ขอ้ นี้ได้ทาให้เราเห็นเบื้องต้นชีวิตของคน ๆ หนึ่ ง ซึ่ งเป็ นสิ่ งธรรมดาสามัญเหลือเกิน
“ยาเบซ” แปลว่า “ทุกข์” ความจริ งน่าจะให้ชื่อว่า “นายโชคร้าย” มากกว่า เพราะเขาได้ถือกาเนิดมา
ท่ามกลางเมฆหมอกแห่งความมัวมืด แม้แต่แม่ของเขาก็ไม่มีความปรารถนาอยากจะได้เขา บางทีอาจ
เป็ นเพราะมีการผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้น ซึ่ งนาความอับอายขายหน้ามาสู่ ครอบครัว มารดาจึงไม่อยากจะ
ได้เขา ชีวติ ของยาเบซจึงอ้างว้าง อับเฉา ไม่มีใครเหลียวแลและเอาใจใส่ มีแต่ความรันทด น้อยใจที่อบั
โชค มองไปทางไหนมีแต่ความมืดมิด ตันหมดทุกด้าน น่าสงสารเสี ยนี่กระไร
ยาเบซได้ร้องทูลต่อพระเจ้าของอิสราเอลว่า “โอพระเจ้าข้า ขอทรงอวยพรแก่ขา้ พเจ้าและโปรด
ขยายอาณาเขตของข้าพเจ้าให้กว้างออกไป และขอให้พระหัตถ์ของพระองค์ ทรงสถิตอยูก่ บั ข้าพเจ้า เพื่อ
พระองค์จะได้รักษาข้าพเจ้าไว้จากทางความชัว่ และจะไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าระทมทุกข์”
ถ้าเราอ่านต่อไปก็จะพบว่า เมฆหมอกแห่งความมืดมัวได้แปรเปลี่ยนเป็ นรัศมี รุ่ งเรื องแจ่มใส
ซึ่ งส่ งผลให้ชีวติ ของยาเบซรุ่ งเรื องขึ้น พระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐานของเขาแล้วทรงเปลี่ยนความทุกข์ให้
กลายเป็ นพระพร
“พระเจ้าได้ทรงประทานให้ตามที่เขาได้ทูลขอ”
เราทั้งหลายเป็ นผูท้ ี่กาเอาชัยชนะอันเหลือล้นต่ออุปสรรค์ไว้ในมือ ถึงแม้วา่ จะเริ่ มต้นด้วยความ
อับเฉา ผิดหวัง น้อยใจ แต่เมื่อเราติดตามพระองค์ต่อไปเรื่ อย ๆ หุ บเขาแห่งความมืดมนก็จะกลายเป็ น
ประตูแห่งความหวัง และต้นไม้ที่มีหนามก็จะกลับกลายเป็ นพุม่ ของดอกราตรี อนั หอมหวล และเราจะ
ได้เข้าพักพิงอยูภ่ ายใต้ร่มไม้แห่งความเปรมปรี ด์ ิ เมื่อเราอธิ ษฐานด้วยความเชื่ อ
พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนทุกสิ่ งให้กลายเป็ นพร!
โปรดสังเกตคาอธิษฐานของยาเบซนั้น ถูกต้องตามลาดับ กล่าวคือ ท่านอธิ ษฐานว่า “โอ..ขอ
พระองค์ทรงอวยพระพรข้าพเจ้าจริ ง ๆ ” ยาเบซไม่ได้ทูลขอให้เหตุการณ์ลอ้ มรอบเปลี่ยนแปลง แต่ได้
ขอให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเหมาะสมกับพระองค์ ถ้าหาก
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จะมีอะไรเกิดขึ้นที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ชื่อเสี ยงหรื อแก่ชีวติ ของเรา พึงรู ้ไว้เถิดว่านัน่ ไม่ใช่มาจาก
สิ่ งที่อยูภ่ ายนอก แต่มาจากตัวของเราเองต่างหาก ตัวเราเองเป็ นผูท้ ี่นามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ย
ชีวติ ที่สัมพันธ์อยูก่ บั พระเจ้าและติดสนิทอยูก่ บั พระเยซูคริ สต์ ไม่วา่ เขาจะตกไปในถิ่นฐานใด
เขาก็ยงั จะมีความชื่นชมยินดี แม้วา่ จะอยูใ่ นเมืองนรก เขาก็ยงั เต็มไปด้วยความสุ ข ฉะนั้น ให้เราทุกคนตั้ง
ต้นฉายแสงภายในบ้านของตัวเองก่อน
ครั้นแล้วยาเบซก็มีสหายที่ไกลออกไป เขาขอให้พระเจ้าทรงขยายอาณาเขตให้กว้างใหญ่ไพศาล
มากขึ้น แม้วา่ เหตุการณ์ลอ้ มรอบจะไม่รุ่งเรื องแจ่มใส แต่เมื่อมีสายตายาวมองให้ไกลออกไปยังมีหวัง
เหตุหนึ่งที่ทาให้คนเรามีชีวิตอับเฉาก็เพราะมัวนัง่ กอดเข่าเจ่าจุกอยูก่ บั ที่ อยูใ่ นวงการเห็นแก่ตวั และ
ความตระหนี่ถี่ถว้ ย ไม่ยอมผละจากมัน เพื่อจะมุ่งหน้าไปสู่ อาณาเขตอันกว้างใหญ่ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่
จงเดินไปยังที่มีหวั ใจอันเศร้าโศก ที่รอคอยความช่วยเหลือจากท่าน เพื่อจะได้ช่วยเขาให้พน้
ทุกข์ แล้วท่านจะได้มรดกมากมาย
แล้วยาเบซได้ทูลต่อไปว่า “ขอให้พระหัตถ์ของพระองค์ทรงสถิตอยูก่ บั ข้าพเจ้า” เขาต้องการ
ชีวติ ที่ติดสนิทอยูก่ บั พระเจ้า ต้องการให้พระหัตถ์ของพระองค์ทรงนาพา และต้องการให้รับการพิทกั ษ์
รักษาจากพระองค์
เมื่อเป็ นอย่างนี้ แล้ว ใครผูใ้ ดจะต่อสู ้เขาได้?!
คากล่าวสุ ดท้ายของยาเบซช่างเหมาะเสี ยจริ ง “ขอพระองค์ทรงรักษาข้าพเจ้าไว้ให้พน้ จากความ
ชัว่ เพื่อจะไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าเสี ยใจ” เขาไม่ได้ทูลขอพระเจ้าให้ทางชีวติ ราบรื่ นโดยปราศจากขวาก
หนาม หรื อขอให้หลีกหนีพน้ จากภยันตรายต่าง ๆ
เขามีความเชื่ ออย่างแม่นมัน่ ว่า ด้วยพระคุณของพระเจ้าจะทรงถอนพิษของเหล็กไนทุกชนิด
ความระทมทุกข์ก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดี ความเกลียดชังและความตายก็ไม่อาจจะทาอะไรแก่เขาได้
เมื่อเราเห็นตัวอย่างเช่นนี้แล้ว ก็ขออย่าให้เรามองชีวติ ของเราด้วยความขมขื่นใจ แต่ให้มองด้วย
ความเพียรพยายาม และมีความเชื่อว่า ถ้าเป็ นสิ่ งที่พระเจ้าทรงอนุ ญาตให้เกิดขึ้นเพื่อพระองค์เอง ในที่สุด
พระองค์จะทรงประทานชัยชนะเหนื อสิ่ งทั้งปวงในบั้นปลาย และเมื่อถึงเวลานั้นพระองค์จะทรงยกเรา
ขึ้นสู่ ความมีชยั และสู่ ตาแหน่งอันสู งด้วยเกียรติยศ ซึ่ งเต็มไปด้วยกาลังและพระพรนานัปประการ
แต่ท้ งั นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ดว้ ยการชิงชัยและความอดทน!
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เพือ่ พระเจ้ า
“ด้วยว่าข้าพเจ้าเรี ยนรู ้มาแล้วว่า ข้าพเจ้ามีฐานะอย่างไร ข้าพเจ้าก็อิ่มใจอยูอ่ ย่างนั้น ข้าพเจ้ารู ้จกั
ที่จะเจียมตัวและรู้จกั ที่จะฟุ่ มเฟื อยด้วย ข้าพเจ้ารู้จกั อาณัติสัญญาณของการอิ่มท้อง และของการอดอยาก
ของการฟุ่ มเฟื อย ข้าพเจ้ากระทาทุกสิ่ งโดยพระเยซูคริ สต์ ผูท้ รงชูกาลังข้าพเจ้า” (ฟี ลิปปี 4:11-13)
ช่างเหล็กที่ดีน้ นั จะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับการต่อเชื่ อมเหล็กเข้าด้วยกัน เขาจะต้องรู ้เรื่ องความ
ร้อนและความเย็นของเหล็กว่า เมื่อเหล็กถูกความร้อนจะขยายตัว และเมื่อถูกความเย็นจะหดตัว เหล็ก
รองสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ านั้น จะหดและขยายตัวตั้งหลายฟุต ถ้าช่างก่อสร้างวางเหล็กไม่ได้สัดส่ วน
เหล็กรองสะพานจะทานน้ าหนักของสะพานไม่ได้ แต่ถา้ เป็ นนายช่างผูช้ านาญเขาจะวางเหล็กให้เหลื่อม
กันพอดี เมื่อเกิดความร้อนหรื อเย็นเหล็กจะอยูใ่ นลักษณะที่ปลอดภัยใช้การได้
มนุษย์เรายังค้นไม่พบวิธีที่จะช่วยให้นิสัยใจคอของตนเองเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชี วติ ศีลธรรมกฎข้อบังคับที่มนุษย์พากันคิดค้นขึ้นนั้น ไม่สามารถที่จะพยุงความเหลว
แหลกของสังคมได้เลย แต่พระคุณของพระเจ้าทรงชูเราขึ้นให้พน้ จากเหตุการณ์ จนเราสามารถที่จะ
กล่าวได้อย่างเต็มปากว่า “ด้วยข้าพเจ้าเรี ยนรู ้มาแล้วว่า ข้าพเจ้ามีฐานะอย่างไร ข้าพเจ้าก็มีความอิ่มใจอยู่
อย่างนั้น”
คาว่า “อิม่ ใจ” ในพระวจนะของพระเจ้าข้อนี้ หมายถึงเราจะมีกาลังมหาศาลอยูภ่ ายในใจ เราไม่
จาเป็ นต้องพึ่งพาอาศัยกาลังภายนอกอีกต่อไป เรามีสวรรค์และสันติสุขอยูภ่ ายในใจ สวรรค์น้ ีไม่ใช่เงิน
หรื อทอง หรื อเพื่อนฝูง อาจารย์เปาโลเป็ นตัวอย่างอันดี ในการทาตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทุก
อย่าง ท่านกล่าวว่า พระเจ้าทรงทาให้ท่านเป็ นที่เย้ยหยันและดูถูกดูหมิ่นจากชาวโลก แต่เป็ นสิ่ งที่พิศวง
สาหรับชาวสวรรค์ ชีวิตของท่านบอกให้เรารู ้วา่ พระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอสาหรับผูท้ ี่เชื่ อพระองค์
ทุกคน ในทุกเหตุการณ์และทุกกรณี
หลายครั้งหลายคราวที่เปาโลถูกเหยียดหยามและอดอยาก และเหมือนว่ากาลังแย่เต็มที แต่ท่าน
ไม่เคยย่อท้อ และบางคราวท่านก็มีอย่างเหลือเฟื อ จอกดื่มของท่านเต็มล้นอยู่ แต่ท่านก็ไม่ทะนงตัวหรื อ
เห็นแก่ตวั นี่เป็ นคาพยานจากบุรุษผูบ้ ริ สุทธิ์ ของพระเจ้า
“ครั้งหนึ่งข้ามีทุกสิ่ งทุกอย่างซึ่ งเป็ นของโลกนี้ แต่พระเจ้าทรงสอนให้ขา้ มีพระเจ้าในทุกสิ่ ง
เดี๋ยวนี้ขา้ ขัดสนยากจน และไม่มีอะไรสักสิ่ งฝ่ ายโลก แต่พระเจ้าทรงสอนข้าว่าให้มีทุกสิ่ งในพระเจ้า”
การที่อาจารย์เปาโลได้รับชัยชนะอย่างงดงาม มิใช่วา่ ท่านจะได้มาในเวลาชัว่ พริ บตาเดียว ท่าน
ต้อง “เรียนรู้ ” พระเจ้าได้ทรงสอนให้ท่านรู ้จกั ...หรื อจะพูดอย่างง่าย ๆ ก็คือ ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้
เรี ยนรู้เคล็ดลับของมันแล้ว”
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เคล็ดลับนั้นก็คือ “ข้าพเจ้ากระทาทุกสิ่ งได้โดยพระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงชูกาลังข้าพเจ้า” การสถิตอยู่
ด้วยของพระเยซูคริ สต์ เป็ นบ่อเกิดแห่งพละกาลังและความสุ ข เหตุการณ์สภาพแวดล้อมจะแปรเปลี่ยน
อย่างไร เราไม่สนใจ เพราะเรามีอานาจเหนื อสารพัดสิ่ ง
แต่ถึงกระนั้นก็ตาม เราก็จาเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้อยูเ่ รื่ อยไป พระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงช่วย
เราฝึ กฝนในเรื่ องนี้ ดว้ ยความเอาใจใส่ จนกว่าเราจะประสบชัยชนะ และมีสง่าราศีเนื่ องจากความทุกข์
ยากลาบาก และเรามีความชื่นชมยินดีในพระเจ้า
เราทุกคนจงยอมให้พระเยซูคริ สต์เป็ นผูฝ้ ึ กอย่างเต็มใจ ในโรงเรี ยนแห่งความทุกข์ จนกว่าจะจบ
หลักสู ตร เมื่อนั้นแหละเราจะเป็ นผูท้ ี่มี “ชัยชนะเหลือล้น”
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ความรักต่ อผู้อนื่
ความยุง่ ยากลาบาก ความขัดเคืองใจและปั ญหาต่าง ๆ ในชีวติ ของเรานั้น ส่ วนมากเกิดจากการ
สัมพันธ์ติดต่อระหว่างเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน ซึ่ งแต่ละคนนั้น พระเจ้าทรงสร้างให้มีนิสัยใจคอผิดแผกกัน
ไป บางขณะเรามักจะคิดว่าเราเป็ นคนที่สมบูรณ์มากกว่าคนอื่น ๆ
การที่เราจะอยูอ่ ย่างสงบได้น้ นั จาต้องมีความรักของคริ สเตียน และความรักอันนี้ จะผ่านการ
พิสูจน์ดว้ ยความคิดที่ไร้เหตุผล ความเกลียดชัง ดุร้ายและอยุติธรรม แต่บางครั้งเพื่อนคริ สเตียนก็
โหดร้ายต่อเราเหมือนกัน แต่เราก็มีพระคุณของพระเจ้าคอยค้ าจุนหนุนช่วยอยู่ และด้วยความรักของพระ
เจ้านี้เองที่สามารถช่วยเราให้ประสบต่อความมีชยั ต่อคนโหดร้ายและต่อเพื่อนของเราได้ เหมือนเมื่อครั้ง
ที่พระองค์ได้ทรงช่วยให้เราพ้นจากการเป็ นทาสของพญามาร
มีขอ้ พระคัมภีร์ที่น่าคิดอยูต่ อนหนึ่ง กล่าวว่า “เปาโลที่พระองค์ได้ทรงเลือก ให้เป็ นอัครสาวก
ของพระเยซูคริ สต์ ตามน้ าพระทัยของพระเจ้ากับโซษะเธเนผูเ้ ป็ นพี่นอ้ ง” (1 โคริ นธ์ 1:1)
เมื่อเอ่ยถึงชื่อของโซษะเธเน ก็ทาให้เราคิดเมื่อครั้งที่อาจารย์เปาโลได้มีเรื่ องราวกับชายผูน้ ้ ี ใน
พระธรรมกิจการ 18 เราได้มองเห็นพระคุณของพระเจ้าจากเรื่ องนี้อย่างชัดแจ้ง
โซษะเธเนเป็ นหัวหน้าชาวยิว ที่ทาการข่มเหงเปาโล เพราะเขาเป็ นนายธรรมศาลา โซษะเธเน
และพรรคพวกได้ติดตามข่มเหงเปาโลหนักมือขึ้นทุกขณะ ทั้งนี้เป็ นเพราะนายธรรมศาลาคนก่อนคือ
กริ ศโปได้กลับใจมาเชื่อพระเยซูคริ สต์ นายธรรมศาลาคนปัจจุบนั จึงเป็ นเดือดเป็ นแค้น พระวจนะได้
บันทึกว่า “ฝ่ ายกริ ศโปนายธรรมศาลากับครอบครัวของท่านได้เชื่อถือพระเจ้า และชาวโคริ นธ์หลายคน
เมื่อได้ฟังแล้วก็ได้เชื่อถือรับบัพติศมา” พวกเขาได้ยยุ งส่ งเสริ มพวกยูดาให้ทาร้ายอาจารย์เปาโล และ
นาไปต่อหน้าเจ้าเมืองกาลิลี ซึ่ งเพิ่งย้ายมารับตาแหน่งใหม่ ตอนนั้นเปาโลเพิ่งได้รับคาหนุนใจจากพระ
เจ้ามาสด ๆ ร้อน ๆ ว่า “อย่ากลัวเลย แต่จงกล่าวต่อไปอย่านิ่งเสี ย เพราะว่าเราอยูก่ บั เจ้า ด้วยว่าคนของเรา
ในเมืองนี้มีมาก”
จริ งดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ พระองค์ทรงพิทกั ษ์รักษาเปาโลให้พน้ จากการร้าย เจ้าเมืองกาลิ
ลีไม่ยอมชาระความ และทั้งยังไม่ยอมฟังคาให้การของเปาโลอีกด้วย กลับไล่ออกไปจากศาลทั้งโจทย์
และจาเลย ขณะนั้นพวกที่เป็ นชาวเฮเลน (กรี ก) ก็พากันเดือดดาล เลยจับเอาโซษะเธเนนายธรรมศาลาผู ้
ก่อเรื่ อง ให้นอนคว่าลงแล้วเฆี่ยนต่อหน้าเจ้าเมือง ส่ วนเปาโลก็พน้ ข้อหาไป ห้าปี ให้หลังเปาโลได้เขียน
จดหมายถึงคริ สตจักรโคริ นธ์ ท่านจาเหตุการณ์ท้ งั หมดในเมืองนี้ได้ดี ดังนั้น ท่านจึงเพิ่มชื่อของโซษะเธ
เนลงไปในคานาของจดหมายด้วย ดูเหมือนว่า ใคร ๆ ในเมืองโคริ นธ์จะรู้จกั โซษะเธเน เราเชื่ อว่าท่านคง
จะเป็ นคนที่มีชื่อเสี ยงกว้างขวางพอสมควร ย่อมเป็ นธรรมดาอยูเ่ องที่ใคร ๆ จะต้องเชื่ อว่าโซษะเธเนเป็ น
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ผูท้ ี่ได้เคยข่มเหงเปาโลมาก่อน และคนคนเดียวกันนี้จะได้ร่วมลงชื่อส่ งความคิดถึงมายังพี่นอ้ งคริ สเตียน
ในเมืองโคริ นธ์ หากเราจะเชื่ อเอาว่า ในเวลาที่พวกเฮเลนได้จบั โซษะเธเนคว่าลงและตีน้ นั เปาโลได้เข้า
ไปช่วยห้ามขอร้องและปกป้ องโซษะเธเนไว้มิให้ถูกตีมากนัก การกระทาของเปาโลในครั้งนั้น ทาให้
หัวใจที่เคียดแค้นชิงของโซษะเธเนกลับกลายเป็ นหัวใจที่มีความรักและนับถือ โซษะเธเนเปิ ดจิตใจออก
ต้อนรับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
เรื่ องคงจะเกิดขึ้นในทานองนี้ ใครจะคาดคิดบ้างว่า ศัตรู จะกลายเป็ นมิตรได้ ย่อมไม่มีหนทาง
อื่นที่โซษะเธเนจะกลับใจบังเกิดใหม่ได้ นอกจากเหตุการณ์จะเกิดขึ้นดังกล่าวมาแล้ว
นี่แหละเป็ นความรักที่ทาให้ประสบกับความมีชยั เหลือล้น เราจะประหัตประหารศัตรู ให้มอด
ม้วยด้วยคมดาบก็ยอ่ มได้ แต่จะไม่มีประโยชน์อะไร คริ สเตียนคนหนึ่งได้กล่าวไว้อย่างน่าคิดมากว่า
“ฉันได้ประหารศัตรู ของฉันด้วยความรักโดยยอมตายแทนเขา”
เมื่อเรื่ องเล่าว่า มีคริ สเตียนชาวนานิกายเควกเกอร์ คนหนึ่ง ได้จูงวัวของเพื่อนบ้านไปคืนให้แก่
เจ้าของ หลังจากที่มนั เหยียบย่าสวนจนได้รับความเสี ยหาย เมื่อขณะส่ งเชื อกให้แก่เจ้าของวัวอยูน่ ้ นั คริ ส
เตียนก็พดู ว่า “ถ้าหากทีหลังฉันจับวัวตัวนี้ที่ย่าสวนฉันอีก ฉันจะ.....”
เจ้าของวัวก็พดู สวนด้วยความโกรธทันทีวา่ “แกจะทาไม...แกจะทาไมวัวฉัน?”
คริ สเตียนจึงตอบว่า “เฮ้อ...ฉันจะจับมันแล้วจูงมาคืนให้แก่ท่านอีก เหมือนที่ฉนั ทาอยูเ่ ดี๋ยวนี้ ”
แน่นอนการทะเลาะก็สิ้นสุ ดลง สวนข้าวโพดก็มิได้ถูกวัวเหยียบย่าอีกต่อไป
ฮาเลลูยา อาเมน!
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ทาทุกสิ่ งเพือ่ พระเจ้ า
“เหตุการณ์น้ นั จะเกิดขึ้นแก่ท่าน เพื่อจะให้ท่านเป็ นพยาน” (ลูกา 21:13)
พระเยซูคริ สต์ได้ทรงบอกสาวกของพระองค์ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วว่า เขาทั้งหลายจะได้รับการ
ข่มเหง และประสบกับความทุกข์ยากนานาประการ ในการรับใช้พระเจ้า เขาจะถูกจับและนาไปต่อหน้า
กษัตริ ยแ์ ละผูป้ กครอง เพื่อพิพากษา พวกเราส่ วนมากเมื่อพูดถึงการข่มเหงแล้วมักจะเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่น่า
กลัวเหลือหลาย เรามักจะคิดหาช่องทางหลีกหนีแต่พระเยซูตรัสว่า อย่ากลัวต่อเหตุการณ์เหล่านี้ จงมอบ
ทุกสิ่ งไว้ในการอารักขาของพระเจ้า เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็เพราะเพื่อที่จะให้คริ สเตียนได้มีโอกาสเป็ น
พยานแก่พระองค์ “การนั้นเกิดแก่ท่าน เพื่อจะให้ท่านเป็ นพยาน”
เมื่อเราได้อ่านในพระธรรมกิจการ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อุบตั ิข้ ึนตามที่พระเยซูคริ สต์บอกไว้ เพื่อ
เขาจะได้เป็ นพยาน พวกเขาถูกเรี ยกไปยืนอยูต่ ่อหน้าที่ประชุม และถูกซักถามว่า ทาไมจึงกล้าหาญนัก
เราพบว่าอาจารย์เปโตรและยอห์นไม่กลัวตาย และไม่ยอมตอบคาถามเสี ยด้วยซ้ า เพียงแต่กล่าวสั้น ๆ ว่า
“จาเพาะพระพักตร์ ของพระเจ้า ข้าพเจ้าควรจะฟังคาของพวกท่าน หรื อควรจะเชื่ อฟังพระคาของพระเจ้า
ท่านทั้งหลายจงพิจารณาดีเถิด ด้วยว่า ข้าพเจ้าจะไม่พดู ตามที่ได้เห็นและได้ยนิ นั้นก็หามิได้”
เปาโลได้มีโอกาสดีหลายครั้งหลายคราวที่ได้ยนื อยูต่ ่อหน้ากษัตริ ยแ์ ละผูค้ รอบครอง ท่านได้
เทศนาแก่คนทั้งปวงที่ยนื ห้อมล้อมอยู่ ถึงแม้วา่ จะอยูต่ ่อหน้าศัตรู ที่กระเหี้ ยมกระหื อรื อและขู่เข็ญเหมือน
จะกินเลือดกินเนื้ อ เมื่ออยูต่ ่อหน้ากษัตริ ยเ์ ฟลิกซ์ เฟศโต อากริ บปา ท่านก็หาช่องทางที่จะเป็ นพยานถึง
พระกิตติคุณของพระเยซูคริ สตเจ้า เมื่อเรื อกาปั่ นถูกคลื่นซัดอยูก่ ลางมหาสมุทร ท่านไม่คิดเห็นแต่ตวั ที่
จะหนีเอาตัวรอด แต่ท่านได้กล่าวคาเล้าโลมใจและเรื่ องของพระเจ้าแก่กาละสี เรื อ
ในพระธรรมทิโมธี ฉบับที่สองบทสุ ดท้าย
เราได้เห็นภาพของเปาโลกาลังยืนอยูต่ ่อหน้า
กษัตริ ยน์ ีโร ซึ่ งทรงไว้ดว้ ยอานาจและดุร้ายผิดมนุษย์มนา หากว่าเปาโลเกิดจิตใจขลาดกลัว และพูดเพื่อ
จะให้ตนพ้นจากปากสิ งห์ ท่านก็ยอ่ มจะทาได้ เพราะท่านรู ้ดีวา่ ผูท้ ี่คอยขย้าเนื้ อของท่านก็คือสิ งโตที่หิว
โซในสนามกีฬากลางแจ้ง
เปาโลมีความคิดอย่างเดียวว่า นี่เป็ นโอกาสอันวิเศษซึ่ งมีเพียงครั้งเดียวในชีวิต ที่จะยืนอยูต่ ่อ
หน้าของกษัตริ ยน์ ีโรและเหล่าข้าราชบริ พาร เพื่อเป็ นพยานถึงข่าวประเสริ ฐ ท่านกล่าวว่า “แต่องค์พระผู ้
เป็ นเจ้าทรงเข้าข้างข้าพเจ้าและทรงชูกาลังข้าพเจ้า เพื่อจะให้การที่ขา้ พเจ้าได้ประกาศนั้นสาเร็ จและเพื่อ
คนต่างชาติจะได้ยนิ ” และท่านพูดอย่างตื่นเต้นว่า “ข้าพเจ้าได้พน้ จากปากสิ งโตนั้น” ท่านพูดประโยคนี้ดู
เหมือนกับว่า ไม่เห็นเป็ นสิ่ งสลักสาคัญอะไรเลย
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หน้าที่สาคัญที่สุดที่ท่านได้รับมอบหมายก็คือ บอกคนทั้งปวงให้ทราบถึงเรื่ องพระเยซูคริ สต์ ถ้า
หากว่ามีเหตุฉุกเฉิ นเกิดนัน่ เป็ นโอกาสที่จะประกาศถึงความรอดในเวลาที่เหลืออยู่ ส่ วนความทุกข์
ยากลาบากและความตายเป็ นหน้าที่ของพระเจ้าที่จะจัดการ
นี่เป็ นหนทางเดียวที่จะนามาซึ่ งความมีชยั อันมากหลาย
ท่ามกลางอุปสรรคและการทดลอง
ขอให้เราทุกคนลืมตัวเอง และฉวยโอกาสเป็ นพยานถึงพระองค์ จอห์นวาซซาได้เคยกล่าวว่า เหตุการณ์
บังเอิญย่อมไม่เกิดขึ้นในชีวติ ครั้งหนึ่งท่านเคาะประตูบา้ นผิด และเมื่อสตรี เจ้าของบ้านมาเปิ ดประตู เขา
ก็รีบขอโทษด้วยถ้อยคาอันสุ ภาพ และเขาก็พดู ต่อไปว่า “คุณนายครับ บางทีอาจจะไม่ผิดบ้าน เพราะพระ
เจ้าทรงนาผมมาพูดกับคุณนาย ซึ่ งตอนแรกผมตั้งใจจะพูดเรื่ องนี้กบั คนอื่น คุณนายจะอนุญาตให้ผมเข้า
ไปนัง่ ข้างในเล่าเรื่ องราวสักหน่อยจะได้ไหมครับ?”
ผลลัพธ์ก็คือ สตรี ผนู ้ ้ นั ได้รับความรอด!
ใคร่ ถามด้วยความจริ งใจว่า ชีวติ ของท่านแสวงหาโอกาสที่จะเป็ นพยานถึงพระองค์อยูเ่ สมอ
หรื อ?
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พระพรสองต่ อ
“ข้าพเจ้าขอต่อท่านว่า ขอให้ขา้ พเจ้าได้รับวิญญาณจิตของท่านสองเท่า สวมทับข้าพเจ้า” (2
พงศ์กษัตริ ย ์ 2:9)
แท้จริ งแล้ว เมื่อเราได้เรี ยนรู ้ถึงเรื่ องพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ยากที่จะตีความหมายคาอธิ ษฐาน
ของเอลีชาให้เป็ นอย่างอื่นได้ แต่เวลานี้ เอลีชายังไม่เข้าใจในเรื่ องพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เราจึงต้องอธิ บาย
ว่า เขาได้รับตามที่ขอนั้นและในพระคัมภีร์ได้บนั ทึกอย่างชัดเจนว่า พระเจ้าจะทรงฟังคาอธิษฐาน ถ้าเขา
ได้ทาตามเงื่อนไขที่เอลียาห์ห์ได้วางไว้
เราจึงเชื่อว่า พระพรสองเท่านั้นได้เกิดขึ้นจริ งในชีวิตของเอลีชา
ชีวติ และกิจการงานของเอลีชา ได้สอนเราเกี่ยวกับพระพรอันมหาศาลนี้ และเราควรจะเอา
เยีย่ งอย่างในการอธิ ษฐาน ในบั้นต้นเราได้เห็นว่า ชีวติ ของเขาเป็ นไปแบบธรรมดา ๆ ซึ่ งไม่เหมือนอย่าง
เอลียาห์ที่ค่อนข้างโลดโผน เต็มไปด้วยการต่อต้านและการพนันขันต่อ แต่ส่วนเอลีชาเป็ นชีวติ ที่
เกี่ยวข้องกับประชาชนตามปกติเช่นเรา ๆ ท่าน ๆ
อีกประการหนึ่ง ชีวติ ของเอลีชาติดสนิทอยูก่ บั พระเจ้า และมีฤทธิ์ พิเศษจากเบื้องบน เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นก็เป็ นไปแบบธรรมดา แต่การมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนั้น เป็ นพระพรสองต่อ สิ่ งเหล่านี้สาเร็ จได้
โดยการร่ วมมือทั้งสองฝ่ ายคือพระเจ้าและเอลีชา
สิ่ งแรกที่เอลีชาต้องเผชิ ญก็คือ แม่น้ าจอร์ แดนที่ขวางหน้าอยู่ แน่นอน เมื่อมีพระพรก็ยอ่ มจะมี
อุปสรรค์ เอลีชาจะเดินไปสู่ งานที่กาลังรอคอยอยูฝ่ ั่งโน้น ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ชวั่ โมง เอลียาห์ได้ทาให้
แม่น้ าแยกออกจากกัน แต่มาบัดนี้แม่น้ าก็เป็ นอุปสรรคที่เอลีชาจะต้องเผชิญแต่เพียงผูเ้ ดียว อุปสรรคนี้
เป็ นการทดสอบความเชื่ อครั้งแรกของท่าน ท่านได้ต่อสู ้กบั อุปสรรคครั้งนี้ดว้ ยความเชื่ออย่างธรรมดา
เชื่ออย่างแม่นมัน่ ว่าพระพรสองต่อจะทาให้ท่านบรรลุ ถึงความสาเร็ จได้ โปรดสังเกต ท่านไม่ได้ร้อง
ขอให้เอลียาห์มาช่วย แต่ท่านได้ทูลขอพระเจ้าของเอลียาห์โดยตรงเลยทีเดียว ทันใดนั้นแม่น้ าจอร์ แดนก็
แยกออก บรรดาลูกแห่งผูเ้ ผยพระวจนะทั้งหลายก็รู้ได้ในทันทีวา่ วิญญาณของเอลียาห์ได้สวมทับเอลีชา
แล้ว
ต่อมาไม่นานนัก บ้านเมืองเกิดเดือดร้อนระส่ าระสาย ข้าศึกยกกองทัพมาสู ้รบ กองทัพอิสราเอล
ไม่มีน้ าจะดื่ม เหล่ากองทัพของพันธมิตรก็เช่นเดือดร้อนเช่นเดียวกัน เหตุเกิดที่บริ เวณเทือกเขาโมอับ เอ
ลียาห์ได้ยดึ พระพรสองต่อไว้ และท่านได้รับความสมหวัง ตามที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “เจ้าจะไม่เป็ นลม
หรื อฝน แต่หุบเขาจะเต็มไปด้วยน้ า การนี้ เป็ นสิ่ งที่ง่ายต่อพระพักตร์ พระเจ้า และพระองค์ทรงมอบ
กองทัพโมอับไว้ในมือของเจ้า”
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ต่อมาเราก็พบเรื่ องไหน้ ามันของหญิงม่าย ซึ่ งเป็ นเรื่ องน่าอัศจรรย์ที่สุด หากจะเล่าก็จะยืดยาว
มาก แต่บทเรี ยนนี้สอนให้เรารู ้วา่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรานั้น เราควรจะใช้
ให้เป็ นประโยชน์และคุม้ ค่า เราสามารถที่จะเทพระพรแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ลงในภาชนะแห่งชีวิต
ได้ในทุกกรณี ไม่วา่ เหตุการณ์น้ นั จะยุง่ ยากลาบากใจมากมายสักเพียงไรก็ตาม แต่บางครั้งเรากลับเห็นว่า
เป็ นสิ่ งที่เราไม่สามารถทาได้ เราหาได้พ่ งึ ในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อจะรับพระพรสองต่อไม่
ต่อมาเราได้พบเรื่ อง เอลีชาได้รักษาโรคเรื้ อนของแม่ทพั นาอามาน ท่านไม่ได้ออกมาวางมือแต่
รักษาด้วยความเชื่ อของนาอามานเอง เรื่ องนี้แสดงให้เห็นว่า การับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั
จะต้องรับด้วยความเชื่อของเราเอง ซึ่ งจะดลบันดาลให้เกิดผลต่อร่ างกายของเรา
อยูม่ าคราวหนึ่ง มีกองทัพยกมาเพื่อจะจับตัวเอลีชา แต่ท่านได้เรี ยนรู ้ที่เชื่อพึ่งและไว้วางในพระ
เจ้า ท่านไม่มีความครั่นคร้ามแม้แต่นอ้ ย แต่เฆฮะซี คนใช้ของท่านกลัวจนตัวสั่น เอลีชาจึงขอให้พระเจ้า
ทรงเปิ ดตาคนใช้
ทันใดนั้นเขาก็ลืมตาขึ้นเห็นกองทัพของทูตสวรรค์เรี ยงรายล้อมอยูพ่ ร้อมที่จะเข้า
ประจัญบานกับข้าศึก
ฉะนั้น พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่สวมทับอยูภ่ ายในตัวของเรา จะเป็ นกาลังอันมหาศาลแก่เราใน
ยามที่อยูอ่ นั ตรายและทรงช่วยให้เราในการต่อสู ้กบั ข้าศึกจนได้รับชัยชนะ
มีอีกเรื่ องหนึ่ง คือเรื่ องขวานของนักเรี ยนพระวจนะที่ได้ยืมเขามาตัดไม้ เพื่อขยายโรงเรี ยน ได้
หลุดจมลงไปในแม่น้ าจอร์ แดน เอลีชาทูลขอพระเจ้าด้วยความเชื่ออย่างแรงกล้า ขวานซึ่ งเป็ นเหล็กก็
ลอยขึ้นมาเหนื อน้ า เรื่ องนี้ให้บทเรี ยนแก่เราอย่างง่าย ๆ ว่า พระเจ้าสามารถที่จะยกเราให้ลอยอยูเ่ หนือ
ความทุกข์ยากลาบากได้ ความทุกข์น้ นั ไม่วา่ จะเกิดจากธรรมชาติหรื อจากเหล่าวิญญาณชัว่ พระเจ้าทรง
เป็ นแม่ทพั ของเหล่าผูท้ ี่เชื่ อและไว้วางใจในพระองค์
เรื่ องราวทั้งหมดนี้ แสดงให้เราเห็นว่า พระเจ้าทรงสามารถที่จะช่วยเราได้ในทุก ๆ สิ่ ง ทุก ๆ
เรื่ องเตือนเราทั้งหลายว่า พระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ จะคุม้ ครองพิทกั ษ์เราด้วยพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระองค์
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มรดกอันลา้ ค่ า
“ถ้าพระเจ้าทรงสถิตอยูด่ ว้ ยกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงจะสามารถไล่ศตั รู ให้ออกไปได้ ตามที่พระเจ้า
ตรัสไว้” (โยชูวา 14:12)
คากล่าวนี้เป็ นของนักรบผูก้ ล้าหาญ ซึ่ งมีอายุ 85 ปี แล้ว คนอายุปูนนี้ แล้ว ถ้าเป็ นคนทัว่ ไปก็จะ
หยุดพักการงาน และคอยท่าวันที่พระเจ้ามารับเขาไป แต่คาเล็บเพิง่ จะเริ่ มต้นจับงานที่สาคัญที่สุดในชีวติ
ของท่าน ผลสาเร็ จของงานชิ้นใหญ่กาลังรอคอยอยูข่ า้ งหน้า ของขวัญวันเกิดของคาเล็บในปี นั้นก็คืองาน
ชิ้นใหญ่ เป็ นศึกครั้งสาคัญที่ลอ้ มเมืองเฮ็บโรน อันเป็ นหัวเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของพวกอันนาค
เรื่ องนี้ไม่ประทับใจเราบ้างหรื อ? น่าจะหนุ นใจให้เรามีความเชื่อตามที่ปรากฏในพระธรรมฮีบรู
บทที่ 11 “คนเหล่านั้นอาศัยความเชื่อ จึงได้ชยั ชนะแผ่นดินต่าง ๆ ได้รับตามคาทรงสัญญาไว้...เมื่ออ่อน
กาลังแล้ว ก็มีกาลังมากขึ้น มีกาลังเรี่ ยวแรงมากในสงคราม ได้กระทาให้กองทัพประเทศอื่น ๆ แตกพ่าย
หนีไป”
ผูห้ นึ่งผูใ้ ดที่อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ เขาจะมีความคิดอย่างไร? เมื่อผูอ้ ่านกาลังจะพักงานในชีวติ
หรื อหลีกหนีจากงานที่หนัก ต้องการทางานที่สบาย ๆ และไม่ยอมเผชิญกับศึกแห่งชีวิต จงคิดถึงเรื่ องคา
เล็บเมืองเฮ็บโบน แล้วจงมีใจกล้ารี บคว้าเอาความมีชยั ซึ่ งเป็ นยอดปรารถนาในบั้นปลายชีวติ โดยอาศัย
ความเชื่อเท่านั้น จึงจะเอาชนะได้
ชัยชนะเมืองฮีบรู ถือได้วา่ เป็ นชัยชนะที่พิเศษสุ ด เป็ นมรดกชิ้นล้ าค่า ถือว่าเป็ นบาเหน็จที่ได้มา
ด้วยความเชื่อ
พระเจ้าทรงประทานมรดกพิเศษให้แก่ทุกคน ที่เต็มใจรับบัพติศมาแห่งความทุกข์ และยอมดื่ม
ถ้วยแห่งความยากลาบาก เขาเหล่านั้นจะได้รับรางวัลพิเศษ เหมือนอาจารย์เปาโลที่มีความปรารถนาจะ
ได้รับมงกุฎ ท่านได้ทางานที่คนอื่นพากันไม่แยแสให้สาเร็ จลุล่วงไป ในตอนสุ ดท้ายของพระธรรมโย
ซูวาได้ทาให้เราเห็นว่า คาเล็บได้รับมรดกที่ดีกว่าใคร ๆ ทั้งหมด เพราะเขามีความเชื่ ออย่างมัน่ คงนั้นเอง
ชัยชนะมีความหมายว่า ต้องสู ้รบด้วยสุ ดกาลัง ต่อกรกับข้าศึกอย่างดุเดือด คนอะนาคได้
ปกครองป้ อมที่แข็งแรงที่สุด คนพวกนี้เป็ นเหมือนยักษ์ปักหลัน่ ที่ครองแผ่นดินคานาอัน ยักษ์พวกนี้เป็ น
เหมือนอานาจของปิ ศาจที่อยูใ่ นใจของเรา เป็ นชีวติ ที่เห็นแก่ตวั และเต็มไปด้วยความผิดบาปซึ่ งไม่มีทาง
ที่เราจะเอาชัยชนะได้ง่าย ๆ ปิ ศาจพวกนี้จะไม่ค่อยสนใจกับคนธรรมดา แต่จะคอยสะสมกาลังเพื่อห้ าหัน่
กับคนที่มนั เห็นว่าสาคัญเท่านั้น เช่น เมื่อครั้งที่ดาวิดได้เสวยราชย์ในกรุ งเฮ็บโรน พวกฟาลิสติมก็ยก
กองทัพมาหาดาวิดทันทีท้ งั นี้ ก็เพราะว่าดาวิดเป็ นกษัตริ ยน์ นั่ เอง คนเล็ก ๆ ซาตานมักไม่ค่อยสนใจ แต่ถา้
ใครเป็ นใหญ่หรื อเป็ นคนสาคัญของคริ สตจักร นั้นแหละจงระวังให้ดี มารมันจะตีให้ลม้ คว่าลงและเมื่อ
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เรามีความใฝ่ ฝันกับสิ่ งที่อยูเ่ บื้องบน อานาจชัว่ ในฟ้ าอากาศก็จะต่อกรกับเราทันที แต่ถา้ เราเฉยเมื่อไหร่
มันก็จะเฉย ๆ เหมือนกัน
มีเรื่ องเล่าว่า กองทัพหนึ่งได้ถูกข้าศึกยึดเอาธงประจากองทัพไป ทหารทุกคนมีความเสี ยใจ และ
พร้อมที่จะยกออกไปยึดธงกลับคืนมา และแล้ววันหนึ่ง แม่ทพั ของเขาได้ช้ ีให้ทหารดูที่บนยอดเขา ซึ่ งมี
กองข้าศึกเรี ยงรายอยูท่ วั่ ไป พร้อมทั้งหอกและปื นเล็กใหญ่ แม่ทพั พูดว่า “ทหารทั้งหลายนัน่ เห็นไหม ธง
ของท่านทั้งหลาย จงไปเอามาเถิด” ไม่ตอ้ งบอกเป็ นครั้งที่สอง ทหารทุกคนลุกขึ้นด้วยใจกล้าหาญ ไม่ชา้
ก็ได้ธงกลับคืนมา แต่ทว่า กว่าจะได้มาก็เสี ยเลือดเนื้อไปตาม ๆ กัน เพราะต้องชิงธงนั้นจากกองทัพที่
แข็งแกร่ งที่สุด
ธงแห่งเกียรติยศและมงกุฎแห่งสง่าราศี ค่อยท่าเราอยูบ่ นที่สูงโน้น ซึ่ งเป็ นสถานที่เต็มไปด้วย
ความทุกข์ยากลาบากและอันตรายมากมาย
ท่านและข้าพเจ้าพร้อมที่จะร่ วมอยูใ่ นกองทัพของคาเล็บ ยกขึ้นไปล้อมกรุ งเฮ็บโรนหรื อ?
กรุ งฮีบรู เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และชื่อของกรุ งนี้ก็มีความหมายต่อเราอยูม่ ากเหมือนกัน เพราะ
เป็ นสถานที่อบั ราฮัมเคยอาศัยอยู่ อับราฮัมเป็ นพระสหายของพระเจ้าและชื่อเฮ็บโรนแปลว่า “สหาย”
เฮ็บโรนเป็ นอนุสาวรี ยแ์ ห่งความมีชยั ไม่มีเมืองไหนที่จะเข้มแข็งไปยิง่ กว่านี้ นี่เป็ นภาพที่หนุนใจให้เรา
เกิดความฮึกเหิ มและห้าวหาญ
ศึกสาคัญที่สุดในชีวติ ของคริ สเตียน มักจะยกมาประชิดทางด้านความรัก ความอดทนและความ
เมตตากรุ ณา พระคัมภีร์กล่าวว่า “ความรักนั้นก็อดทนนานกระทาคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่
จองหอง เชื่ อในส่ วนตัวของเขาอยูเ่ สมอ และมีความหวังอยูเ่ สมอ และเพียรทนเอาทุกอย่าง”
ความรักชนิดดังกล่าวนี้มิได้บงั เกิดขึ้นได้ในชัว่ พริ บตาเดียว และมิใช่เป็ นผลของความประพฤติ
แต่เป็ นผลสื บเนื่องมาจากความเชื่อซึ่ งเป็ นชัยชนะที่งดงาม เมื่อพระเยซูรับสั่งสาวกให้ยกโทษแก่ศตั รู
มิใช่แต่เพียงเจ็ดครั้งเท่านั้น แต่เจ็ดคูณด้วยเจ็ดสิ บ พวกเขาต่างเงยหน้าขึ้นมองพระพักตร์ พระองค์ แล้วก็
ทูลว่า “ขอพระองค์ทรงโปรดให้ขา้ พเจ้าทั้งหลายมีความเชื่ อเพิ่มมากขึ้น”
ทาไมพวกเขาไม่ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ขา้ พเจ้าทั้งหลายมีความรักเพิ่มมากขึ้น”
ทั้งนี้ก็เพราะว่า เมื่อมีความเชื่ อแล้วความรักก็จะตามมาภายหลัง ท่านที่รัก ให้เราติดตามคาเล็บ
ไปตีเมืองเฮ็บโรน เพื่อจะเอาชนะให้ได้
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ผู้เป็ นใหญ่
“ท่านเป็ นมหาชนใหญ่หลวง ท่านจะไม่ได้รับแต่เพียงที่ผนื เดียว แต่เทือกเขานี้จะเป็ นของท่าน
ด้วย เพราะว่าท่านได้ไล่ชาวคานาอันออกไป แม้วา่ ชาวคานาอันพวกนี้ จะมีรถเหล็กและเข้มแข็ง” (โยชู
วา 17:17-18)
ลูกหลานของโยเซฟได้พดู กับโยชูวาถึงเรื่ องเขตแดนของเขา
แท้จริ งแล้วคนพวกนี้มีน้ าใจ
เหมือนกับบุตรของเซเบดาย ท่านคงพอจะจาได้ถึงเหตุการณ์ตอนที่ยากอบกับยอห์น พร้อมกับมารดา
ของเขามาทูลขอตาแหน่งซ้ายและขวาจากองค์พระเยซูคริ สต์ พวกลูกหลานของโยเซฟก็ได้รับคาตอบ
จากโยซูวาในทานองคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ พวกตระกูลเอฟราอิมและมะนาเซได้มาพูดกับโยชูวาว่า
“ข้าพเจ้าเป็ นมหาชนใหญ่ และพระเจ้าอวยพระพรไว้อย่างนั้น”
ซึ่ งโยซูวาก็มิได้ปฏิเสธในสิ่ งที่พระเจ้าทรงกระทาสาหรับชนเผ่านี้ แต่ท่านได้พดู ในทานองท้า
ทายว่า “ถ้าท่านเป็ นมหาชนใหญ่หลวง เมื่อท่านเห็นว่าบริ เวณเทือกเขาเอฟราอิมแคบไปสาหรับท่าน ก็
จงเข้าไปในป่ าใหญ่ หักร้างถางพงเอาเองเถิด” หมายถึงแผ่นดินของชาวฟาริ สี ซึ่งเป็ นตระกูลยักษ์และ
เป็ นศัตรู ของอิสราเอล
ใคร ๆ ก็ทราบว่า ตระกูลเอฟราอิมได้สู้รบอย่างทรหด และได้เอาชนะพวกยักษ์ที่ดุร้ายได้ ทั้ง ๆ
ที่คนเหล่านี้ ร่างกายใหญ่โตกว่าเกรงขาม และมีรถรบเหล็กอีกด้วย แต่พวกยักษ์ก็ตา้ นทานกองทัพของ
เอฟราอิมไม่ไหว และตระกูลนี้ก็ได้รับมรดกตามที่สัญญาไว้ ในตอนหลังมีสิบตระกูลที่ใช้ชื่อเอฟราอิม
เป็ นชื่อเผ่าของตน ดังนั้นตระกูลนี้จึงมีชื่อเสี ยงเลื่องลือไปทัว่ ภาคเหนื อของประเทศอิสราเอล
เมื่อบุตรทั้งสองของเซเบดายมาทูลขอตาแหน่งซ้ายขวาจากองค์พระเยซูคริ สต์ พระองค์มิได้ติ
เตียนเขาว่าเป็ นคนมักใหญ่ใฝ่ สู ง แต่พระองค์ตรัสบอกเขาว่า ตาแหน่งนี้มิใช่จะให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดด้วยความ
รักหรื อความเสน่ห์หา แต่ถา้ ใครปรารถนาอยากจะได้ จะต้องแสวงหาด้วยการยอมเสี ยสละและ
ปรนนิบตั ิรับใช้ผอู้ ื่น “แต่ซ่ ึ งจะนัง่ ข้างขวาหรื อข้างซ้ายของเรานั้น ไม่ใช่ธุระของเราที่จะจัดให้ แต่พระ
บิดาของเราได้ทรงเตรี ยมไว้สาหรับผูใ้ ด ก็จะให้แก่ผนู ้ ้ นั ” และพระองค์ทรงถามด้วยคาถามที่น่าคิดว่า
“จอกนั้นซึ่ งเราจะดื่ม ท่านจะดื่มได้หรื อ บัพติศมาที่เรารับ ท่านจะรับได้หรื อ?”
คนทั้งสองมิได้หวัน่ วิตกต่อคาถามของพระเยซูเลย เขาตอบรับทันทีวา่ “ทาได้” เราเชื่ อว่าคนทั้ง
สองจะต้องได้รับรางวัลอย่างงามเป็ นแน่
ท่านที่รัก ชีวิตของเราจาเป็ นจะต้องได้รับการปั้ นแต่งจะเป็ นมงกุฎหรื อเป็ นโซ่ตรวนนั้น ก็
แล้วแต่โรงงานตีเหล็กแห่งชี วติ จะผลิตออกมา การเก็บเกี่ยวในอนาคตย่อมจะต้องมีการหว่านในปั จจุบนั
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ชีวติ ชัว่ คราวของคนเราจะกลับกลายเป็ นชีวติ นิ รันดร์ ได้ ผูท้ ี่ทาตัวให้เป็ นคนชัว่ ก็ยอ่ มจะชัว่ ตลอดไป ผูท้ ี่
ทาตัวให้เป็ นคนบริ สุทธิ์ ก็จะบริ สุทธิ์ ร่ าไป
มีเรื่ องเล่าว่า เศรษฐีนีผหู ้ นึ่งได้นอนหลับและฝันไปว่า เธอได้ข้ ึนไปยังเมืองสวรรค์ แล้วทูต
สวรรค์ก็พาเธอเที่ยวชมเมืองอันวิจิตร ทูตได้ช้ ีให้นางดูวงั หลังหนึ่งซึ่ งสวยงามมาก ทูตบอกว่าเป็ นบ้าน
ของชายคนหนึ่งที่อยูใ่ นเมืองเดียวกับเธอ เมื่อนางได้ยนิ ชื่ อถึงกับอุทานว่า “โอ...ชายคนนั้นเป็ นคนทา
สวนของดิฉนั เองแหล่ะค่ะ ทูตค่ะ เขาจะอยูใ่ นวังใหญ่โตอย่างนั้นได้อย่างไร ที่นิวยอร์ คบ้านของเขาหลัง
เล็กนิดเดียว มีห้องเล็ก ๆ เพียงสามห้องเท่านั้น ชายคนนี้ มิใช่เป็ นผูด้ ิบผูด้ ีที่ไหนหรอกค่ะ ตกตอนเย็น ๆ
ชอบออกไปประกาศข่าวประเสริ ฐกับพวกทหารแห่งความรอดตามข้างถนน”
ทูตตอบหญิงคนนั้นว่า “ฉันเองก็ไม่รู้เรื่ องนี้ แต่ฉนั เชื่ อว่าพระองค์ผเู ้ ป็ นเจ้านายของฉันรู ้วา่
พระองค์ได้ทาอะไรลงไป”
อีกครู่ หนึ่งต่อมาก็เดินผ่านบ้านหลังเล็ก ๆ หลังหนึ่ง ทูตได้เหลียวมองหน้าหญิงเศรษฐีนีดว้ ย
ท่าทางเมินเฉย พร้อมกับพูดว่า “นัน่ เป็ นบ้านที่พระองค์ทรงเตรี ยมไว้สาหรับเธอ”
“ผิดเสี ยแล้วทูตขา” นางพูดสวนขึ้นทันที “บ้านหลังนี้น่าจะเหมาะสาหรับคนสวนของดิฉนั
มากกว่า และวังของคนสวนนั้นแหละเป็ นบ้านของดิฉนั ”
ทูตตอบด้วยความสงสารว่า “มิใช่ดอกเธอ....พระเจ้าจะไม่ทรงทาอะไรผิดพลาดอย่างเด็ดขาด
เหตุผลอยูท่ ี่วา่ ผูใ้ ดส่ งสิ่ งของมาที่นี่มากเท่าไหร่ เขาก็จะได้รับการสร้างมากเท่านั้น เธอส่ งมานิดเดียวจะ
เอาวังแทนบ้านได้อย่างไร?”
ท่านที่รัก ท่านได้ส่งสิ่ งของไปยังเมืองสวรรค์แล้วมากน้อยเพียงใด?
สิ่ งที่พิสูจน์ความเป็ นใหญ่คืออะไร? และเคล็ดลับของบาเหน็จนั้นอยูท่ ี่ไหน?
อยูท่ ี่การสู ้รบ การเสี ยสละและยอมอดทนการยากลาบาก มีความเพียรพยายามเอาชนะต่อ
อุปสรรคทั้งปวง
เทือกเขาเอฟราอิมเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่จาต้องโค่นลง นอกจากนั้นยังมีรถรบเหล็กของเหล่า
ศัตรู ที่เขาจะต้องขับไล่มนั ออกไป สิ่ งมีค่าย่อมมีอุปสรรคเสมอ แม้แต่ทุเรี ยนยังมีเปลือกแข็งแรงและ
หนามแหลมคมหุ ม้ อยู่ เพชรพลอยย่อมฝังอยูใ่ นดินและหิ น ไข่มุกย่อมเกิดในท้องทะเล ยิง่ กว่านั้นความ
สมบูรณ์พนู สุ ขฝ่ ายวิญญาณ เราจะต้องปล้ าสู ้เอาจากแผ่นดินที่เต็มไปด้วยขวากหนาม เปาโลไม่ยอมให้
ความเสี ยสละและชีวทิ ี่มีชยั ของตนเองลดน้อยลงเลย ท่านได้กล่าวไว้อย่างชัดแจ้งว่า การประกาศพระ
กิตติคุณแบบสบาย ๆ นั้น ย่อมไม่มีสง่าราศีและเกียรติยศเลย หนทางที่ท่านจะรับมงกุฎแห่งชีวติ นั้น คือ
การทนต่อความทุกข์ยากลาบากสองเท่า! และไม่คิดมูลค่าป่ วยการใด ๆ ทั้งสิ้ น เราไม่จาเป็ นต้องดิ้นรน
กระเสื อกกระสนหาความยากลาบาก เพราะพระเจ้าจะเป็ นผูป้ ระทานให้แก่เราเอง มากเท่าที่เราจะทน
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ไหว หากว่าเราทั้งหลายพึ่งพาอาศัยในพระเจ้าแล้ว เราจะกล้าพูดอย่างคาเล็บและคนเอฟราอิมว่า “เมื่อ
พระเจ้าทรงสถิตอยูด่ ว้ ยกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็สามารถที่จะไล่ขา้ ศึกนั้นออกไปได้ตามที่พระองค์ได้ตรัส
ไว้”
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ป้ อมสุ ดท้ าย
“แต่ในวาระที่สุด กษัตริ ยด์ าวิดได้ตีป้อมสุ ดท้ายแห่งเมืองซี โอนนั้นได้” (2 ซามูเอล 5:7)
หลังจากที่โยชูวาเอาชนะต่อเมืองคะนาอันแล้ว ต่อมากษัตริ ยซ์ าอูลและดาวิดก็ชนะด้วย แต่ยงั มี
ป้ อมหนึ่งที่ยงั ตกอยูใ่ นกามือของพวกข้าศึกเป็ นเวลาถึง 400 ปี เป็ นเมืองเก่าแก่ของชาวยะบูซี ภายหลัง
เมืองนี้มีชื่อใหม่วา่ กรุ งเยรู ซาเล็ม เป็ นเมืองที่มีภูเขาขวางกั้นอยู่ เมื่อดาวิดได้ครอบครองประเทศนี้แล้ว
เมืองนี้ก็ยงั ไม่ยอมขึ้นกับกรุ งเฮ็บโรน อันที่จริ งชาวเมืองยะบูซีภูมิอกภูมิใจกับกาแพงของเขามาก ถึงกับ
ส่ งคนมาท้าทายกษัตริ ยด์ าวิดว่า ถ้าดาวิดจะตีเอาเมืองให้ได้จริ งแล้วจะต้องไล่คนตาบอด คนขาหักที่เฝ้ า
กาแพงเมืองออกไปเสี ยก่อน มิฉะนั้นจะตีเอาเมืองไม่ได้เลย
แล้วแม่ทพั โยอาบก็ได้อาสายกพลเข้าตีเมืองนี้จนแตกและได้รับชัยชนะอย่างงดงาม เพราะความ
มีชยั ในครั้งนั้น โยอาบได้เลื่อนตาแหน่งขึ้นเป็ นจอมพลแห่งกองทัพอิสราเอล ดาวิดได้ต้ งั เมืองนี้ไว้เป็ น
เมืองหลวง ให้ชื่อเสี ยใหม่วา่ กรุ งเยรู ซาเล็ม
ในที่สุดเมืองนี้ก็กลายเป็ นอาณาเขตของพระเจ้า
และมิใช่เฉพาะจะเป็ นเมืองสาคัญใน
ประวัติศาสตร์ เท่านั้น แต่จะกลายเป็ นเมืองสาคัญในสมัยพันปี อีกด้วย ซึ่ งจะมีพระมหากษัตริ ยแ์ ห่ง
กษัตริ ยท์ ้ งั หลาย คือองค์พระเยซูคริ สต์เสด็จมาครอบครอง เมืองของข้าศึกจะกลายเป็ นเมืองแห่งสง่าราศี
บทเรี ยนที่ล้ าค่าในเรื่ องนี้ก็คือ ลาพังอาศัยตัวเองแล้วก็พบแต่ความเหลวไหล แต่ดว้ ยฤทธิ์ อานาจ
ของพระเจ้า เราจะมีชยั เหลือล้น
อาจจะมีบางสิ่ งบางอย่างที่ซุกซ่อนอยูใ่ นใจของเรา ที่ไม่ยอมถวายให้พระเจ้า ไม่ยอมให้เป็ นไป
ตามพระประสงค์ของพระองค์ เราปล่อยให้เมืองยะบูซีแข็งข้ออยูใ่ นโลกแห่งจิตวิญญาณ ยังมีขา้ ศึกซุ่ม
ซ่อนอยูใ่ นป้ อมนั้น เราอาจจะมีชยั ชนะต่อความชัว่ ทุกอย่าง ยังมีอยูส่ ิ่ งเดียวที่เราไม่สามารถเอาชนะได้
เจ้าบาปตนนี้คอยถือกรรมสิ ทธิ์ ในตัวของเรา อาจจะเป็ น ความน้อยใจ โกรธง่าย อาจจะเป็ นตัวขี้เกียจ ไม่
ยอมทาตามหน้าที่ คดโกงเวลาของพระเจ้า ไม่ยอมมีการนมัสการในบ้าน ไม่ยอมไปโบสถ์ ไม่ยอม
เกี่ยวข้องกับการประชุมต่าง ๆ ของคริ สตจักร หรื ออาจจะเป็ นเรื่ องที่เคยบาดหมางกันมาแต่เก่าก่อน และ
ไม่ได้รับการแก้ไข หรื ออาจจะเป็ นความเหลวไหล ความอ่อนแอของเนื้ อหนัง จนไม่สามารถเอาชนะได้
ขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเราในเรื่ องนี้ ให้เรามีตาฝ่ ายวิญญาณที่จะสังเกตให้ถูกต้อง ในสิ่ งที่
เราได้สัญญาไว้กบั พระองค์ เพื่อจะทาให้เราอัญเชิญพระเยซูคริ สต์ไปในทุกที่ทุกแห่งที่เรายังพ่ายแพ้อยู่
แล้วพระองค์จะทรงช่วยเราปราบปรปั กษ์ให้ราบคาบลง ขออย่าให้มีธงของข้าศึกมาปั กอยูใ่ นมุมหนึ่งมุม
ใดของจิตใจเราเลย จงให้เราเป็ นผูท้ ี่มีชยั ทุกอย่าง มีชยั อย่างเหลือล้นโดยการพึ่งพาในฤทธิ์ อานาจของ
พระองค์
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พญามารเต็มใจให้เราทาทุกสิ่ ง ถ้าเราจะยอมให้มนั มีหวังสักห้องเดียวในดวงใจของเรา มีเรื่ อง
เล่าว่า มีกษัตริ ยอ์ ินเดียองค์หนึ่ง ใคร่ จะเป็ นเจ้าของที่ดินทุกแห่ง แต่ยงั มีคนจนคนหนึ่งที่เป็ นเจ้าของพื้นที่
ในมุมหนึ่งของที่ดินของกษัตริ ย ์ พระองค์พยายามพร่ าวอนขอซื้ อที่ดินผืนเล็ก ๆ จากยาจกคนนั้นสัก
เท่าไหร่ ก็ไม่ยอมขาย แม้พระองค์จะทุ่มเงินเป็ นจานวนล้าน ๆ ก็ไม่มีทาง มันเป็ นความภาคภูมิใจของชาย
อนาถาที่จะพูดกับพระราชาอยูเ่ สมอว่า “ฝ่ าบาทจงจาไว้เสมอว่า ฝ่ าบาทกับหม่อมฉันเป็ นเจ้าของเมืองนี้
ร่ วมกัน”
พญามารจะภาคภูมิใจมากเช่นเดียวกัน ถ้ามันจะได้พูดทานองนี้ ต่อพระเยซูคริ สต์!
บางทีป้อมอันเข้มแข็งของศัตรู เรา มีเพียงคนตาบอด คนขาหักเฝ้ ารักษาอยูน่ ้ นั จะเป็ นการยาก
อะไร ถ้าเราจะยกกองทัพเข้าไปตีเหมือนอย่างที่แม่ทพั โยอาบเคยกระทามา แต่เป็ นเพราะความเกียจ
คร้าน ความอะลุ่มอล่วย ความไม่สัตย์ซื่อของเรา ได้บงั ข้าศึกไว้ ทาให้เราไม่สามารถมองเห็นมันได้ให้
เราลุกขึ้นตีมนั เอาความมีชยั นั้นถวายแด่องค์พระเยซูคริ สต์
บทเรี ยนอันล้ าค่าอีกอย่างหนึ่ งจากเรื่ องนี้ก็คือ การชิงเอาป้ อมจากข้าศึก เราต้องชิงเอาป้ อมจาก
อานาจของพญามารเพื่อถวายแด่พระคริ สต์ ให้เรายอมถวายให้แก่พระองค์เถิด ป้ อมนั้นอาจจะเป็ นป้ อม
แห่งความเห็นแก่ตวั และความบาป
ในทุกวันนี้เราได้เห็นพระราชกิจของพระเจ้า ที่ทรงสามารถเอาชนะคนสามะเลเทเมา พระองค์
ทรงเปลี่ยนแปลงให้เขาเป็ นผูป้ ระกาศความรอดแก่เพื่อนมนุษย์ท้ งั หลายที่จมอยูใ่ นกองทุกข์กองบาป ไม่
ว่าเขาจะตกอยูใ่ นความชัว่ นานขนาดไหน
พระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวติ ให้เต็มไปด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เขาจะเป็ นเครื่ องมือแห่งความรอดของพระองค์
ท่านที่รัก พระองค์ทรงคอยท่านอยู่ ให้ท่านตีชนะสิ่ งที่เป็ นปั ญหายุง่ ยาก สิ่ งที่ทาให้เกิดความ
เศร้าหมอง สิ่ งที่พา่ ยแพ้ในชีวิตของท่าน แล้วเปลี่ยนแปลงเมืองยะบูซี มาเป็ นกรุ งเยรู ซาเล็ม
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คาอธิษฐานทีบ่ งั เกิดผล
“ท่านควรจะตีดินถึงห้าหรื อหกครั้ง (2 พงศ์กษัตริ ย ์ 13:19)”
เมื่อชีวิตของเอลีชาศาสดาพยากรณ์จวนจะล่วงลับไปกษัตริ ยย์ ะโฮอาศได้เสด็จมาเยีย่ ม อันเป็ น
การแสดงความเคารพเป็ นครั้งสุ ดท้าย กษัตริ ยไ์ ด้ทรงเปล่งพระสุ รเสี ยงว่า “โอ้บิดาของฉัน โอ้บิดาของ
ฉัน รถรบเหล็กของพวกอิสราเอลและพลม้าของประเทศ”
เอลีชาได้แสดงน้ าใจด้วยการอวยพรแก่กษัตริ ยย์ ะโฮอาศ ถึงแม้วา่ พระองค์จะชัว่ ช้าก็จริ ง แต่
พระองค์ก็ทรงมีพระทัยถ่อมลง ผูพ้ ยากรณ์ได้แจ้งเคล็ดลับแห่งความมีชยั เป็ นสิ่ งที่หนุ นใจของยะโฮอาศ
และพลเมืองอย่างยิง่ กล่าวคือ ท่านได้สั่งให้กษัตริ ยเ์ อาคันศรและลูกศรมา และให้ยงิ ศรไปทางทิศ
ตะวันออก ซึ่ งเป็ นทิศทางของประเทศซุ เรี ย และเมืองดาเมเซ็ก ในขณะนั้นมือของเอลซาก็ช่วยจับคันศร
ด้วย เมื่อปล่อยลูกศรออกไป ท่านก็กล่าวว่า “นี่คือลูกศรของพระเจ้าที่จะนาความมีชยั มาเหนื อพลไพร่
ของพระองค์”
นี่คือตัวอย่างเกี่ยวกับฤทธิ์ และอานาจในการอธิ ษฐาน ลองตรองดูเถิดว่าปลายของลูกศรที่แหวก
อากาศไปนั้นเปรี ยบได้กบั คาอธิ ษฐาน
พระเจ้ามิได้ทรงสัญญาว่าจะประทานทุกสิ่ งที่ให้แก่บุตรของ
พระองค์เท่านั้น แต่พระองค์ตรัสว่า “เมื่อท่านทูลขอสิ่ งใดในนามของเรา ท่านจะได้รับสิ่ งนั้น”
ความโก่งของคันศรเปรี ยบเหมือนกาลังแห่งความเชื่อและมือของเอลีชาที่ช่วยกษัตริ ยจ์ บั คันศร
ก็เปรี ยบเหมือนคาอธิ ษฐานวิงวอนของพระเยซูคริ สต์เพื่อเราทั้งหลาย
บัดนี้ ดูเหมือนว่าพระพรและคาสัญญาที่ประทานให้แก่เรานั้นมัง่ คง แต่ยงั ก่อน แม้วา่ ฝ่ ายพระ
เจ้าจะมัน่ คง แต่ตอ้ งอาศัยความเชื่อของคนที่อธิ ษฐานด้วย จึงจะสัมฤทธิ์ ผล คราวแรกผูพ้ ยากรณ์สั่งให้
กษัตริ ยย์ งิ ศร ท่านผูพ้ ยากรณ์เองก็ช่วยยิงศรด้วย กษัตริ ยม์ ิได้ยงิ ด้วยกาลังของตนเอง แต่ตอนหลังกษัตริ ย ์
ต้องอาศัยความเชื่อของพระองค์เองเพื่อจะได้รับชัยชนะ พระเจ้าทรงพิสูจน์คาอธิษฐานของเราเหมือน
อย่างทองคาที่อยูใ่ นเบ้าหลอม แต่ครั้นถึงเวลาที่จะเอาจริ งเอาจังแล้ว เรามักจะเหลวไหลเสมอ
เอลีชาได้สั่งว่า “จงจับคันศรแล้วตีลงไปบนดิน” ยะโฮอาศก็ทาตามคาสั่ง พระองค์ก็เพียงสาม
ครั้งก็หยุด คนของพระเจ้าจึงโกรธและพูดว่า “ท่านควรจะตีสักห้าหกครั้ง หากทาเช่นนั้นแล้ว ประเทศซุ
เรี ยจะพ่ายแพ้อย่างราบคาบ แต่เพราะท่านตีเพียงสามครั้ง ท่านก็จะได้ชยั ชนะเพียงสามครั้งเท่านั้น”
บทเรี ยนที่ดีที่สุดสาหรับเรื่ องนี้ กษัตริ ยย์ ะโฮอาศนึกว่า พระองค์ได้ทาที่ดีที่สุดแล้ว เพราะตีดิน
ถึงสามครั้ง คงคิดในพระทัยว่าและภูมิใจว่า พระองค์มีความเชื่อมากแล้ว แต่พระเจ้าและผูพ้ ยากรณ์
เสี ยใจ เพราะกษัตริ ยต์ ีได้เพียงครึ่ งเดียว ซึ่งเป็ นการกระทาแบบครึ่ ง ๆ กลาง ๆ ไม่ค่อยจะได้ประโยชน์
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มากนัก จริ งอยูท่ ่านได้บางอย่าง แต่ไม่ได้ทุกอย่างตามที่พระเจ้าและผูพ้ ยากรณ์ปรารถนาจะให้ ถ้าจะพูด
ตามความจริ ง กษัตริ ยข์ าดพระพรไปมากทีเดียว พระพรอันบริ สุทธิ์ ที่ควรจะได้รับนั้น ท่านหาได้รับไม่
ท่านที่รัก เรื่ องนี้สอนใจเราดีมาก เป็ นคาสอนที่โน้มน้าวจิตใจของเรามากที่สุด ซึ่ งเป็ นการสอน
ให้เรารู ้จกั การอธิ ษฐานจนสัมฤทธิ์ ผล อย่าหยุดเพียงครึ่ ง ๆ กลาง ๆ เอลีชาท่านทราบเรื่ องนี้ ดี ดังนั้นท่าน
จึงได้พระพรสองเท่าของเอลียาห์ ทั้ง ๆ ที่เอลียาห์ได้ทดลองท่านหลายครั้งหลายหน แต่เอลีชาก็ตามไป
จนประสบความสาเร็ จ หากไปแค่ครึ่ ง ๆ กลาง ๆ ท่านคงไม่มีวนั ได้พระพรสองต่อเป็ นแน่ ท่านตาม
ตั้งแต่เมืองฆีละฆาล ไปถึงเมืองเบ็ธเอล ทะลุเมืองยะริ โฮ จนกระทัง่ ถึงแม่น้ าจอร์ แดน ท่านเอลียาห์ไล่เอ
ลีชาให้กลับ แต่เอลีชาไม่ยอมกลับ ท่านค้านว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่ และจิตใจของท่านมีชีวิต
อยูแ่ น่ฉนั ใด ข้าพเจ้าจะไม่ละทิง้ ท่านแน่ฉนั นั้น”
เหตุที่หลายคนไม่ได้รับสิ่ งที่ทูลขอก็เพราะว่า เขาอธิ ษฐานเพียงครึ่ ง ๆ กลาง ๆ ไม่ได้ทมุ่ ชีวติ เอา
จริ งเอาจังในการอธิษฐาน
สิ่ งสาคัญที่สุดก็คือ การที่ขอให้พระเจ้าทรงตรวจดูจิตใจของเรา ดังที่โยบได้ทูลต่อพระเจ้าว่า
“โอ้พระองค์เจ้าข้า มนุษย์เป็ นอะไร ที่พระองค์จะทรงยกย่องให้เป็ นใหญ่เป็ นโต ที่พระองค์จะเอา
พระทัยมากังวลกับเขา ที่พระองค์ทรงเยีย่ มเยียนเขาทุกเช้า และคอยลองใจเขาทุกเวลา” (โยบ 7:17-18)
ให้เรามาพิจารณาดูเรื่ องของหญิงชาวคานาอัน ที่ผไี ด้เข้าสิ งลูกสาวของนาง นางได้พร่ าทูลขอ
ต่อพระเยซูไม่ยอมหยุดยั้ง แม้วา่ พระองค์จะตรัสกับนางในทานองไม่แยแส แต่นางก็ยงั มีความอดทน
แท้จริ งแล้วมิใช่วา่ พระองค์จะไม่สนพระทัย แต่เพราะพระองค์ตอ้ งการลองใจดูความเชื่อของนางเหมือน
หนึ่งช่างกาลังหลอมทองคา เพื่อไล่ข้ ีแร่ ต่าง ๆ ออกไปเมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่ออันแท้จริ งของนาง
แล้วก็ทรงตรัสว่า “หญิงเอ๋ ย ความเชื่อของเจ้าก็มาก ให้เป็ นไปตามความปรารถนาของเจ้า”
ท่านที่รัก ให้เราทุกคนยึดมัน่ ในพระสัญญาของพระเจ้า จงอธิ ษฐานจนถึงที่สุด อย่าอ่อนระอา
จงตะเกียงตะกายไขว่คว้าเอาให้จงได้
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พระเจ้ าทรงกระทาได้
“ไม่มีสักสิ่ งหนึ่งที่เหลือกาลังของพระองค์”
“มีสิ่งใดหรื อที่เหลือกาลังของเรา”
“จงร้องเรี ยกเราแล้วเราจะตอบ และสาแดงฤทธิ์ เดชและการยิง่ ใหญ่ซ่ ึ งเจ้าไม่ได้เคยเห็นมาแต่
ก่อน” (เยเรมีย ์ 32:17,27,33:3)
เมื่อครั้งที่กรุ งเยรู ซาเล็มเต็มไปด้วยความมืดมัว เยเรมียต์ อ้ งต่อสู ้กบั การทดลองความเชื่ อเป็ นอัน
มาก ในสมัยนั้นที่ดินไม่มีราคาค่างวดอะไร เพราะมีขา้ ศึกมาล้อมติดประชิดเมือง เยเรมียร์ ู ้ดีวา่ กรุ ง
จะต้องแตกแน่ ๆ ในสภาวะการณ์เช่นนั้นพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏแก่ท่าน และสั่งให้ซ้ื อที่ดินไว้เป็ น
กรรมสิ ทธิ์ บางทีเขาคงจะมีเงินติดตัวอยูไ่ ม่มากนัก ไม่พอที่จะซื้ อที่ดินตาบลอะนาโรธซึ่ งเป็ นถิ่นฐาน
ของเขา ใครที่คิดจะซื้ อที่ดินในช่วงเวลาเช่นนี้ก็นบั ว่าเป็ นที่คลัง่ ที่สุด แต่พระเจ้าได้ตรัสสัง่ ให้เยเรมียซ์ ้ื อ
เพื่อให้แสดงความเชื่อว่าสักวันหนึ่งพวกอิสราเอลจะได้กลับมาอยูถ่ ิ่นเดิมอีกครั้งหนึ่งและเวลานั้น
ประเทศจะได้รับเอกราช เยเรมียไ์ ด้เชื่อฟังคาสั่งของพระเจ้า พระองค์จึงทรงให้คามัน่ สัญญาอีกว่า “เจ้า
ทั้งหลายจะได้รับบ้านช่อง ไร่ นาและสวนองุ่นกลับคืนมา”
เยเรมียไ์ ด้ยอมฟังพระดารัสอันแปลกประหลาดนี้ ซึ่ งเป็ นการแสดงให้เห็นว่าท่านมีความเชื่อ
เราทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เราจะอธิ ษฐานด้วยความเชื่อไม่ได้ จนกว่าจะได้กระทาอะไรสักอย่าง
หนึ่งซึ่ งแสดงให้เห็นว่าเรามีความเชื่อ จงฟังเยเรมียอ์ ธิ ษฐาน “โอ...พระองค์เจ้าข้า ดูเถิดพระองค์ได้สร้าง
ฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก ด้วยพระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ ของพระองค์ ไม่มีสักสิ่ งหนึ่งที่เหลือกาลังของ
พระองค์”
เราจะเห็นได้วา่ ทุกสิ่ งที่เกิดขึ้นในโลกนี้มิใช่เป็ นการวิวฒั นาการดังที่บางคนเชื่อถือ
แต่เป็ น
เพราะพระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา หากเราไม่มีความเชื่อเช่นนี้ เราก็ไม่สามารถที่เดินไปตามถนนแห่งความ
เชื่อได้ พระสุ รเสี ยงของพระเจ้าที่ตรัสว่า “ดูเถิด เราเป็ นพระเจ้า เป็ นพระเจ้าของชนชาติมนุษย์ มีสิ่งใด
หรื อที่เหลือกาลังของเรา” เป็ นพระสุ รเสี ยงสะท้อนให้เราทราบว่า ความเชื่อของเราเป็ นอย่างไร ก็ยอ่ มจะ
ได้รับผลตอบสนองเช่นนั้น พระองค์จะทรงกระทาให้สาเร็ จที่ดีกว่า รวดเร็ วกว่าและเต็มไปด้วยพระพร
พระคัมภีร์ขอ้ สุ ดท้ายเป็ นข้อความที่หนักแน่น ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากรุ ณาธิคุณของพระเจ้า
“จงร้องเรี ยกเราแล้วเราจะตอบ และสาแดงฤทธิ์ เดชและการยิง่ ใหญ่ ซึ่ งเจ้าไม่เคยได้เห็นมาแต่ก่อน” นี่
เป็ นคาอธิษฐานที่สูงสุ ดยอด
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ประการทีส่ อง พระองค์ดลใจให้เราทูลขอ พระองค์ได้ยกเราขึ้นสู่ อาณาจักรแห่งความมัน่ คัง่
สมบูรณ์พนู สุ ขและเต็มไปด้วยสง่าราศี เป็ นสิ่ งที่ง่ายมากสาหรับพระเจ้าในงานยาก ๆ ความเชื่อและหวัง
ในความบริ บูรณ์ของพระเจ้านั้น ย่อมเป็ นความเชื่ อที่พระองค์พอพระทัย
มีเรื่ องเล่าว่า เมื่อคนรักของอเล็กซานเดอร์ มหาราชได้ทูลขอสิ่ งที่มีค่าเกือบเท่าราชอาณาจักร
อเล็กซานเดอร์ ตรัสตอบว่า “พาเมนโตเอ๋ ย บางทีเธอคงนึกว่าเธอทูลมากเกินไปที่ฉนั จะให้ได้...แต่ไม่
มากเลย ที่อเล็กซานเดอร์จะให้ได้!”
จงทูลขอสิ่ งที่ยากสาหรับเรา แต่ไม่ยากสาหรับพระเจ้า บางทีเรามักจะมีความคิดว่า เราอาจหาญ
เกินไปในการทูลขอ เราคิดว่าคงจะไม่มีทางเป็ นไปได้ แต่จงฟังพระดารัสของพระเยซูคริ สต์
“พระเจ้าทรงกระทาทุกสิ่ งให้สาเร็ จได้”
“ใครเชื่อก็ทาให้ได้ทุกสิ่ ง”
ประการทีส่ อง ทรงดลใจให้เราเข้าเฝ้ าพระเจ้า เพื่อทูลขอในสิ่ งที่ไม่เคยขอมาก่อน ขอในสิ่ งที่เรา
ไม่คาดฝัน พระองค์สั่งให้เราขอให้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน เรามักจะเดินทางวกไปเวียนมา ซ้ า ๆ ซาก
ๆ วันแล้ววันเล่าน่าเบื่อหน่าย พระองค์อยากจะให้เขาหันเหออกนอกเส้นทาง แล้วบินขึ้นสู่ ที่สูง เผชิญ
กับสิ่ งที่ยากลาบาก ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งอาศัยความเชื่ออย่างแรงกล้า ดังข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวว่า “สิ่ งที่ตา
ไม่ได้เห็น หูไม่ได้ยนิ และไม่เคยเข้าไปในใจของมนุษย์ คือสิ่ งที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมไว้สาหรับคนที่รัก
พระองค์”
ประการทีส่ าม พระองค์ตรัสบอกให้เราขอโดยปราศจากความสงสัย พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของ
พระองค์จะทรงหนุนให้เรามีความเชื่อแก่กล้า ทาให้เกิดความไว้วางใจว่าจะได้รับตามที่เราทูลขอนั้น
แม้วา่ ขณะนี้เรายังไม่ได้รับ เราก็ยงั จะมีความเชื่อว่าจะต้องได้รับอย่างแน่นอน
ประการสุ ดท้ าย พระองค์ทรงสัญญาว่า เราจะได้รับตามที่เราทูลขอนั้น ครั้นเมื่อเราได้รับแล้ว
นัน่ แหละเป็ นการได้มาโดยความเชื่อ ตอนแรกเราจะได้ยินเสี ยงตอบมาทางโทรศัพท์ก่อน หลังจากนั้น
อีกไม่นานก็จะมีรถบรรทุกแล่นเข้าบ้านมา เป็ นพระพรที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ บางครั้งเราก็เป็ นเหมือน
ยากอบ ที่เห็นรถบรรทุกข้าวของโยเซฟแล่นเข้าประตูบา้ นมา แต่เขาก็ยงั เชื่ อว่า โยเซฟนั้นได้ตายเสี ยแล้ว
จนกระทัง่ เขาได้พบด้วยตัวเอง
หลายครั้งหลายครามิใช่หรื อที่พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของเรา ทั้ง ๆ ที่เราไม่เชื่อว่าจะได้รับ
ขอองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงชูเราให้เห็นแม่น้ าแห่งพระพรอันกว้างขวางของพระองค์ จนเราจะได้
ยินพระสุ รเสี ยงตรัสว่า “แต่ก่อนท่านไม่เคยได้ขอสิ่ งใดในนามของเรา จงขอแล้วจะได้เพื่อความยินดี
ของท่านจะได้บริ บูรณ์”
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พระเจ้ ายิง่ ใหญ่
“เราเป็ นพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์ ยงิ่ ที่สุด เจ้าจงเดินอยูต่ รงหน้าเรา ให้เป็ นคนดีรอบคอบ” (ปฐมกาล
17:1)
พระนามอันทรงไว้ซ่ ึ งเกียรติยศ และศักดิ์ศรี ในพระคัมภีร์ตอนนี้มีความหมายว่า “เอลชาได” ซึ่ง
แปลว่า “ผูพ้ อแก่ความต้องการ” ท่านมัทธิ ว เฮนรี่ ได้ขนานพระนามว่า “พระเจ้าผูเ้ พียงพอ”
พระเจ้าแบบนี้เท่านั้น ที่จะสามารถปกครองสิ่ งสารพัดทั้งปวงได้ พระเจ้าทรงยิง่ ใหญ่สูงสุ ด
สามารถพิทกั ษ์รักษามวลมนุษย์สัตว์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ บุคคลใดที่มีพระเจ้าแบบมีขอบเขต
จากัด ชีวิตของเขาก็อยูใ่ นวงขอบเขตจากัดด้วย แต่ถา้ บุคคลใดที่มีพระเจ้าแบบ “เอลชาได” คือ พระผู้
ประสาทความต้องการให้แก่เราได้ทุกสิ่ ง บุคคลผูน้ ้ นั จะมีชีวติ ที่ครบถ้วนและเต็มไปด้วยสง่าราศี
อย่าให้เราจ้องมองดูแต่ตวั เอง เหมือนคนที่พยายามดึงเชื อกผูกรองเท้าเพื่อยกตัวเองขึ้น แต่ดึง
เท่าไหร่ ก็ไม่ข้ ึน แต่ให้เราแหงนหน้ามองดูพระเจ้า ทรงตรัสเรี ยกเราจากเบื้องบน เป็ นเหมือนแม่เหล็กที่
ดึงดูดเราเข้าไปใกล้พระองค์ และดาเนินชีวิตอยูใ่ นมรรคาของพระองค์
เหมือนหนึ่งอับราฮัมที่ได้เห็นนิมิตแห่งความเชื่ อที่พระเจ้าทรงสาแดงแก่ท่าน ท่านมีความรู ้สึก
ประหนึ่งว่า อยูใ่ กล้พระเจ้า ท่านได้พบโลกใหม่อีกหลายลูก ซึ่ งเป็ นโลกแห่งนิมิตและความเชื่ อ
เหมือนกับโคลัมบัสได้พบโลกใหม่ตามที่เราเคยเรี ยนมาแล้ว
ท่านที่รัก พระเจ้าของท่านยิง่ ใหญ่แค่ไหน?
(1) พระเจ้ าของอับราฮัมยิง่ ใหญ่มาก จนสามารถทาให้ท่านทิง้ บ้านเกิดเมืองนอน ทรัพย์สมบัติ
และความก้าวหน้าของชีวิต ออกเดินทางตัวเปล่าเข้าสู่ โลกใหม่โดยที่ไม่มีอะไรติดตัวเลยนอกจากพระ
เจ้า นิมิตอย่างที่อบั ราฮัมได้รับนี่แหละ จะสามารถทาให้เราก้าวเข้าสู่ โลกใหม่ได้ และหันหลังให้แก่โลก
เก่าซึ่ งเต็มไปด้วยความชัว่ ช้าลามก ความผิดความบาป พระองค์จะนาเราเข้าเป็ นหุ ้นส่ วนของพระองค์
(2) พระเจ้ าของอับราฮัมยิง่ ใหญ่มาก จะกระทาให้ท่านสละส่ วนดีของแผ่นดินให้แก่หลานชาย
คือโลต ซึ่ งเต็มไปด้วยการเห็นแก่ตวั อับราฮัมยอมให้หลานเลือกเอาแผ่นดินก่อน และท่านจะยอมรับเอา
ส่ วนที่เหลือเดนนั้นแล้วพระเจ้าก็มาปรากฏแก่ท่านในคืนวันนั้นเอง ตรัสว่า แผ่นดินทั้งหมดรวมทั้งของ
โลต พระองค์จะประทานให้เป็ นมรดกของท่านสื บไปเป็ นนิตย์
เมื่อเราได้รับนิมิตจากพระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่ ย่อมจะเป็ นการง่ายเหลือเกินที่จะสละโลกในปั จจุบนั
และคอยรับเอาส่ วนแบ่งปั นจากพระองค์
(3) พระเจ้ าของอับราฮัมยิง่ ใหญ่มาก จนสามารถหนุ นใจท่านให้กล้าหาญ ยกกองทัพย่อย ๆ
ออกไปประจัญบานกับข้าศึก ซึ่ งมีหลายหัวเมือง และได้รับความมีชยั อย่างเด็ดขาด
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จากเรื่ องนี้ทาให้เราคิดผูร้ ับใช้พระเจ้าในรุ่ นต่อมา เช่น โอลิเวอร์ ครอมเวล สะโตนวอน
และแจ็คสัน คนเหล่านี้ เป็ นวีรบุรุษผูก้ ล้าหาญ มีความเชื่ ออย่างแรงกล้าและชนะศัตรู รอบข้าง
อับราฮัมไม่ได้ต่อสู ้กบั ความเห็นแก่ตวั ของโลต แต่ท่านสู ้ขา้ ศึกที่รวมตัวกัน ด้วยความเชื่อเช่นนี้
แหละที่จะนาเราเข้าป้ องกันสิ ทธิ แห่งคามัน่ สัญญาระหว่างเรากับพระเจ้า เราจะไม่ยอมให้ขา้ ศึกมาแย่งชิง
อะไรไปได้เลย
(4) พระเจ้ าของอับราฮัมยิง่ ใหญ่มาก พอที่จะทาให้เขายอมวางใจในพระสัญญาเกี่ยวกับ
ผูส้ ื บตระกูล ความเชื่อเช่นนี้ ไม่ง่ายนัก เพราะเขาต้องคอยอยูถ่ ึง 25 ปี และดูเหมือนว่าสถานการณ์และ
สภาพการณ์บ่งบอกว่า “หมดหวัง” จริ ง ๆ แต่ท่านยังมีความหวังอยู่ ความหมายของชื่ออับราฮัมเป็ น
ประจักษ์พยานที่ท่านจะได้ลูกชายคืออิสอัค เมื่อทั้งตัวของเขาและภรรยาแก่แล้ว ซึ่ งตามธรรมดาทัว่ ไป
จะมีบุตรไม่ได้เลย แต่ท่านก็ยงั มีความหวัง เป็ นความเชื่ อชนิดที่ “ถือว่ามีในขณะที่ยงั ไม่ มี” ทาไมเขาถึง
เชื่อเช่นนั้น ก็เพราะอับราฮัมมีพระเจ้าที่สามารถกระทาสิ่ งที่ไม่มีให้เกิดมีข้ ึนได้นนั่ เอง มองเห็นอนาคต
เป็ นอดีตไปหมด เห็นแต่พระเจ้าเท่านั้น
(5) พระเจ้ าของอับราฮัมยิง่ ใหญ่มาก จนท่านยอมยกลูกชายคนเดียวที่มีอยูถ่ วายบูชาแด่พระเจ้า
เมื่อพระองค์ปรารถนาเขาก็ยกให้ทนั ที ถึงแม้วา่ ดูเหมือนเป็ นการค้านพระสัญญาของพระองค์ก็ตาม แต่
เขาก็ยอมเชื่อฟังโดยดุษฎี เขามีความเชื่อมัน่ ว่า ถึงอย่างไรพระองค์ก็ตอ้ งทาให้พระสัญญาของพระองค์
สาเร็ จจนได้ แท้ที่จริ งแล้ว ความเชื่อของอับราฮัมขึ้นอยูก่ บั อิสอัค หากอิสอัคตาย คาสัญญาก็พงั ทลายลง
ทันที เมื่อพระเจ้ารับสั่งให้ฆ่าเป็ นเครื่ องบูชา อับราฮัมก็มองไม่เห็นเลยว่าพระสัญญาจะสาเร็ จได้อย่างไร
ตามความคิดเห็นของมนุษย์แล้ว เป็ นอันว่าหมดหวัง แต่เขายอมเชื่อไปทั้ง ๆ ที่ยงั มองไม่เห็นและไม่
สามารถเข้าใจได้ แต่เขาก็ยงั มีความมัน่ ใจว่า พระองค์จะทรงชุบอิสอัคให้เป็ นขึ้นมาอีกอย่างนี้แหละ พระ
เจ้าจึงยกย่องความเชื่อของเขา และทรงรับเอาความรักจากอับราฮัมที่มีต่อพระองค์ “บัดนี้เรารู ้แล้วว่าเจ้า
รักเราเพราะว่าเจ้ามิได้หวงลูกคนเดียวของเจ้าไว้จากเรา”
เราทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ทาไมเราจะไม่ถวายส่ วนดีที่สุดที่เรามีอยูใ่ ห้แก่พระเจ้า และเชื่อว่า
พระองค์ทรงประสงค์สิ่งนั้นเป็ นเครื่ องถวายบูชา และพระองค์สามารถที่จะบันดาลให้แก่เรามากกว่าเก่า
หลายพันเท่า
(6)
ความไว้ วางใจพระเจ้ าทาให้ อบั ราฮัมทูลอภัยโทษแทนเมืองซะโดม
เพราะน้ าใจอัน
กว้างขวางเหมือนแม่น้ านี่เอง ท่านจึงได้ชื่อว่า “เป็ นมิตรกับพระเจ้า” ท่านที่รักพระเจ้าของเราใหญ่ยงิ่ แค่
ไหน แต่ถึงกระนั้นก็ดี เราสามารถที่จะพูดไหมว่า “พระองค์ทรงเป็ นสหายของเรา”
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นิมติ ใหม่
“จงลืมตาขึ้นดู ตั้งแต่ที่ที่เจ้ายืนอยู่ พื้นแผ่นดินที่เจ้ามองเห็น เราจะยกให้แก่เจ้า” (ปฐมกาล
13:14-15)
มีคาพูดน่าจับใจว่า “กิเดโอนจะเหมือนอิสยาห์ เห็นนิมิตแล้วจึงได้รับชัยชนะ”
ขออธิ บายคาพูดประโยคนี้สักนิดหนึ่ง กิเดโอนเป็ นนักรบที่มีชื่อเสี ยงมาก เราทั้งหลายก็
เช่นเดียวกัน เราเป็ นนักรบเพื่อพระเจ้า รบกับศัตรู มืดคือพญามารเพื่อแย่งชิงดวงวิญญาณ ก่อนอื่นเราต้อง
มีความสงสารวิญญาณของมนุษย์เสี ยก่อน แล้วถ้าบังเกิดสิ่ งนี้ในดวงใจของเรา เราก็สามารถที่จะประสบ
กับชัยชนะในการนาดวงวิญญาณได้
เปาโลได้กล่าวว่า “เราทั้งหลายได้รับวิญญาณซึ่ งมาจากพระเจ้า เพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่ ง
เหล่านั้น ซึ่ งพระเจ้าทรงโปรดประทานแก่เรา” (1 โคริ นธ์ 2:12)
นิมิตใหญ่ที่นาเราเข้าสู่ ความเชื่อ เหมือนหนึ่งผูน้ าทางพาเราเข้าชมห้องโถงต่าง ๆ ในพระราชวัง
ทุกห้องได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดาร ครั้นชมจนทัว่ แล้ว ผูพ้ าเข้าชมก็ยนื่ กุญแจให้และบอกแก่เรา
ว่า “พระราชวังหลังนี้และทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นของท่านแล้ว”
ขอให้เราทูลขอต่อพระเจ้า เพื่อเราจะได้มีนิมิตใหญ่ซ่ ึ งเกี่ยวกับมรดกทางฝ่ ายวิญญาณ
ใจความสาคัญของพระธรรมเอเฟซัส เปาโลได้พดู ถึงการประทับตราด้วยพระวิญญาณ ท่านได้
อธิษฐานว่า “ให้ท่านทั้งหลายมีวญ
ิ ญาณจิต ประกอบด้วยสติปัญญา และให้ความรู ้แจ้งถึงพระองค์
ปรากฏ และทรงบันดาลตาใจของท่านให้เกิดความสว่างขึ้น เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้วา่ ฤทธานุภาพอัน
ใหญ่หลวงของพระองค์ สาหรับเราทั้งหลายที่เชื่อมีเพียงไร”
และเปาโลได้นาเราเข้าสู่ ที่สูงสุ ดแห่งคาสอนของท่านคือ “จงเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ”
จงคิดถึงเรื่ องของนางฮาฆารที่ร้องไห้ร้องห่มอยูใ่ นถิ่นทุรกันดารอย่างหมดหวัง แต่พอนางลืมตา
ขึ้นก็เห็นบ่อน้ า จงคิดถึงเรื่ องของอับราฮัมที่เงื้อง่ามมีดจะฆ่าลูกชายของตน บนภูเขาโมรี ยา แต่พอเหลียว
ไปก็พบแกะตัวหนึ่งอยูข่ า้ งหลังเขาเกี่ยวกิ่งไม้รก อับราฮัมจึงไปจับมาฆ่าถวายบูชาแทนบุตรชายของตน
เขาจึงเรี ยกชื่อตาบลนั้นว่า “เยโฮวาห์ยเี ร”
ต่อมาภายหลังอับราฮัมได้เห็นพระเยซูคริ สต์ดว้ ย ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า “อับรามบิดาของท่าน
ทั้งหลายชื่นชมยินดี ที่จะได้เห็นวันของเรา ท่านได้เห็นแล้วและมีความยินดี”
โมเสสยืนอยูบ่ นขอบสระมารา เสี ยงบ่นของอิสราเอลดังหนวกหูมาก เพราะน้ าในสระขม แต่
ท่านได้ “ร้องทูลต่อพระเจ้า และพระเจ้าได้ทรงสาแดงต้นไม้ชนิดหนึ่งแก่ท่าน ซึ่ งท่านได้หกั กิ่งไม้น้ นั
แล้วทิ้งลงไปในสระ น้ าขมก็กลายเป็ นน้ าจืด”
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กิ่งไม้ชนิดนั้นยังอยูใ่ กล้ ๆ เราในยุคปั จจุบนั นี้ แต่เป็ นสิ่ งที่น่าเสี ยดายเหลือเกินที่เรามองไม่เห็น
เราต้องหิ วกระหาย เพราะอดน้ า เกิดเป็ นโรคร้ายต่าง ๆ นานา
เมื่อเอลีชาพักอยูบ่ นยอดเขา กองทัพของพวกซุ เรี ยมาล้อมหวังจะจับตัวท่าน คนใช้ของท่าน
ตกใจกลัวมากจนตัวสัน่ เอลีชาเพียงแต่อธิ ษฐานขอพระเจ้าเปิ ดตาของคนรับใช้ เขาก็เห็นพลโยธาของ
พระเจ้าตั้งค่ายป้ องกันอยูร่ อบ ๆ
เปาโลได้บอกแก่เราว่า ความรู ้และวิชาการฝ่ ายโลก ทาให้คนตามืดบอด มองไม่เห็นคุณค่าของ
พระกิตติคุณ พวกเขาถือว่าเป็ นสิ่ งโง่เขลา เขามองไม่เห็นองค์พระเยซูคริ สตเจ้า เพราะเหตุไร?....ก็
“เพราะสิ่ งที่ตาไม่ได้เห็น หู ไม่ได้ยนิ และไม่เคยเข้าไปในใจของมนุษย์ คือสิ่ งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยม
ไว้สาหรับคนที่รักพระองค์ แต่พระเจ้าได้ทรงสาแดงสิ่ งเหล่านั้นแก่เราทั้งหลาย โดยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ของพระองค์ แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่ งมาจากพระเจ้า เพื่อเราทั้งหลายจะรู ้ถึงสิ่ งเหล่านั้น ซึ่ งพระ
เจ้าทรงโปรดประทานแก่เรา”
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ความหวังอันยิง่ ใหญ่
“เราหวังใจว่า...จะได้ประทานพระกิตติคุณในตาบลเหล่านั้น ที่อยูพ่ น้ พวกท่านไป” (2 โคริ นธ์
10:15-16)
ชีวติ คริ สเตียนที่กา้ วหน้า ย่อมจะดีกว่าชีวติ คริ สเตียนที่หยุดอยูก่ บั ที่ เขาพึงพอใจอยูก่ บั พระพร
อันเล็กน้อยที่ได้รับ เขามองไม่เห็นพระพรอันใหญ่หลวงที่รอคอยอยูเ่ บื้องหน้า เขามองไม่เห็นน้ าพุ
เหมือนที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์น บทที่ 4 ซึ่ งจะไหลเป็ นสายธารแล้วกลายเป็ นแม่น้ าท่วม
ท้นเข้าสู่ จิตใจที่แห้งผากของผูอ้ ื่น
ความหวังใจของเราก็คือ ต้องการขยายอาณาเขตของพระกิตติคุณให้กว้างออกไปให้มากที่สุด
เท่าที่จะมากได้ ไปจนถึงเหล่านั้น คนที่จมอยูใ่ นความมืดมัวแห่งบาป ไปสู่ พ้นื ที่ที่คนอื่น ๆ ไม่เหลียวแล
แล้ว ไปในที่ที่ไม่มีใครไปถึง มีความกระหายใคร่ ประกาศข่าวแห่งความรอดพ้นบาปแก่เหล่าคนที่ไม่เคย
ได้ยนิ เรื่ องราวของพระเยซูคริ สต์มาก่อนเลย อยากจะพูดถึงเรื่ องพระโลหิ ต และความตายขององค์พระ
เยซูคริ สต์ ความหวังของเราจะไม่สิ้นสุ ดลงง่าย ๆ จนกว่าจะได้ประกาศกิตติคุณแก่คนนับไม่ถว้ นทัว่ โลก
ดังที่เปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ประกาศพระกิตติคุณของพระคริ สต์โดยถี่ถว้ น ตั้งแต่กรุ งเยรู ซาเล็ม
ออกไปจนถึงเมืองอีลุริกนั อันที่จริ งข้าพเจ้าตั้งเป้ าไว้อย่างนี้วา่ จะประกาศพระกิตติคุณในที่ซ่ ึ งยังไม่มี
ใครออกพระนามพระคริ สต์ เพื่อข้าพเจ้าจะไม่ได้ก่อขึ้นบนรากที่คนอื่นวางไว้ก่อนแล้ว”
เป้ าหมายคือ (1) มีความหวังอันสู งสุ ด (2) มุ่งประโยชน์ของผูอ้ ื่น (3) ปรารถนานาพระกิตติคุณ
ออกไปเผยแผ่คนต่างชาติทวั่ โลก (4) ไปยังที่ที่ไม่มีผใู ้ ดประกาศ
นี่เป็ นงานใหญ่ยงิ่ และสาคัญที่สุดในโลก เป็ นกิจการที่ชอบพระทัยของพระเจ้า ขอให้ขอ้ ความนี้
ตราตรึ งอยูใ่ นใจของท่านผูอ้ ่าน เพื่อจะมีนิมิตจากพระองค์ และขอให้เป็ นที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า
ประการแรก การประกาศข่าวประเสริ ฐทัว่ โลกนั้น เป็ นงานที่มีเกียรติยงิ่ นัก จากประวัติศาสตร์
คริ สตจักร องค์การต่าง ๆ และพวกผูร้ ับใช้ของพระเจ้าที่มีชื่อเสี ยง เขาเหล่านั้นได้ยอมตายเพื่อพระกิตติ
คุณจะได้แผ่ออกไปในอาณาเขตที่กว้างขวาง ซึ่ งนามาซึ่ งความสุ ขทั้งกายและใจ เป็ นความหวังที่ให้ชีวติ
นิรันดร์ แก่ชาวโลก ไม่มีงานชนิดไหนจะใหญ่ยงิ่ เทียมเท่างานประกาศ “พระวจนะของพระเจ้า”
ประการทีส่ อง ปั จจุบนั นี้ โลกกาลังต้องการพระกิตติคุณ ที่สามารถบาบัดรักษาประชาชนผูห้ ลง
มัวเมาอยูใ่ นศาสนาเทียมเท็จ ความผิดบาปทางเพศ ยาเสพติด และผูท้ ี่ขาดที่พ่ งึ ทางใจ
พระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์เป็ นความหวังอันเดียวเท่านั้น ที่จะยกระดับวิญญาณของมนุษย์
โลกให้ถึงมาตรฐาน ความสมบูรณ์ที่สุดได้ พระกิตติคุณเป็ นเหมือนพลังที่แก้ความเสื่ อมถอย เป็ นพระ
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พรที่ทุกคนต้องการ ศาสนาต่าง ๆ ทัว่ โลกไม่สามารถตอบสนองข้อเรี ยกร้องของมนุษย์ได้ และไม่
สามารถที่จะนามนุษย์ให้คืนดีกบั พระเจ้าได้
ดังนั้น จึงเป็ นหน้าที่ของเราทั้งหลายผูเ้ ป็ นสาวกของพระองค์ จะนาเอาพระกิตติคุณไปเผยแผ่
ให้แก่ชาวโลก เพื่อเขาจะได้รับเอาทิพย์อาหารแห่งชีวิต งานนี้พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราทั้งหลายแล้ว
เป็ นความรับผิดชอบอันเต็มไปด้วยเกียรติยศ
ประการทีส่ าม พระเยซูคริ สต์ทรงยอมสิ้ นพระชนม์เพื่อมนุษย์โลก มิใช่เฉพาะเราพวกเดียว
เท่านั้น ถ้าหากว่าพระองค์จาเป็ นที่จะลงมาพลีพระชนม์อีกครั้งหนึ่ง เราก็เชื่ อว่า พระองค์จะทรงกระทา
แน่ ๆ เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว เราจะยอมให้พระโลหิ ตอันประเสริ ฐไหลเสี ยไปเปล่าหรื อ? หรื อว่าเราควรจะ
ช่วยกันนาข่าวนี้ไปบอกเล่าแก่คนอื่น ๆ เพื่อเขาจะได้เชื่อถือและได้รับความรอดอันนิรันดร์ ขอให้เรา
ทั้งหลายจงมีน้ าใจของพวกอัครสาวกเถิด
ประการทีส่ ี่ พระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่สูงสุ ดทรงประทานเวลาอันเหมาะสมให้แก่เรา ในการบอกเล่าข่าว
ประเสริ ฐในสมัยของเราเอง เพื่อคนทั้งหลายจะเห็นฤทธานุภาพของพระเจ้าและเขาจะยกย่องสรรเสริ ญ
พระนามของพระองค์ เหมือนเหล่าทูตสวรรค์ที่แซ่ซอ้ งสาธุ การว่า “พระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ ยงิ่ ใหญ่ ผูเ้ ป็ นจอม
แห่งพลโยธา ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ บริ สุทธิ์ และบริ สุทธิ์ แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยพระสง่าราศีของพระองค์”
พระเจ้าได้ตรัสว่า “เราจะส่ งผูใ้ ดไป และใครจะไปแทนเรา?”
โอ....ท่านที่รัก ให้เรารี บตอบพระองค์วา่ “ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่พระองค์เจ้าข้า ขอโปรดส่ งข้าพระองค์
ไปเถิด”
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พระวจนะอันทรงฤทธิ์
ไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถประพฤติตามพระคัมภีร์สั่งสอนได้อย่างครบถ้วน นอกจากผูห้ นึ่ง ผู ้
นั้นก็คือองค์พระคริ สตเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทาทุกสิ่ งทุกอย่างให้สาเร็ จตามที่พระคัมภีร์ได้บนั ทึกไว้
พระองค์จะทรงสิ้ นพระชนม์ไม่ได้ จนกว่าคาพยากรณ์ต่าง ๆ ที่กล่าวถึงพระองค์ จะสาเร็ จอย่างบริ บูรณ์
เมื่อเราอ่านพระราชประวัติของพระองค์บ่อยครั้งที่พระองค์ตรัสว่า “สิ่ งทั้งปวงที่บงั เกิดขึ้นนี้ ก็เพื่อคาใน
พระคัมภีร์จะสาเร็ จ” ดังนั้นชีวติ ของพระองค์จึงเป็ นชีวิตที่ดีพร้อมทุกประการ เป็ นชี วติ ของพระคัมภีร์
เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว ทาไมชีวติ ของเราจึงจะเหมือนชีวติ ของพระองค์ไม่ได้
พระคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่ได้รับการดลใจให้เขียนขึ้นโดยคนหลายคน และในยุคที่แตกต่างกัน
พระคัมภีร์จึง “เป็ นประโยชน์ในการสั่งสอน ตักเตือน ดังแปลงคนให้ดีข้ ึน และสอนให้รู้ในทางชอบ
ธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะเป็ นผูท้ ี่ดีรอบคอบ คือเป็ นผูท้ ี่ได้รับการเตรี ยมไว้พร้อมแล้วสาหรับการดีทุก
อย่าง”
พระคัมภีร์จะช่วยมิให้เราเป็ นคนใจแคบ หรื อโง่เขลาเบาปั ญญา เราควรจะมีใจปรารถนาที่จะ
ดาเนินชี วติ ตามคาสั่งสอนของพระคัมภีร์ เพื่อให้สาเร็ จครบถ้วนทุกประการ
เรามีความเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับความเป็ นมาของโลกและจักรวาล เราเพียงแต่เปิ ดดูในพระ
คัมภีร์เท่านั้น ก็จะพบคาตอบอย่างแจ่มแจ้ง “โดยความเชื่อนั้น เราจึงรู ้และเข้าใจว่า พระเจ้าทรงสร้างโลก
ทั้งปวงด้วยคาตรัสของพระองค์ จนถึงสิ่ งที่ปรากฎนั้นมิได้บงั เกิดขึ้นจากสิ่ งที่เห็นนั้นได้”
ถ้าเราอยากจะทราบเกี่ยวกับความรอด ก็จงเปิ ดดูในพระธรรม 1 ยอห์น ซึ่ งกล่าวว่าดังนี้ “นี่
แหละเป็ นคาพยาน คือว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้เราทั้งหลายมีชีวติ อันจาเริ ญเป็ นนิตย์ และชีวติ
นี้อยูใ่ นพระบุตรของพระเจ้าผูท้ ี่มีพระบุตรนั้นก็มีชีวิต ผูท้ ี่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวติ ...ถ้าเรายัง
รับคาพยากรณ์ของมนุษย์ พยานของพระเจ้าก็ยอ่ มมีน้ าหนักมากกว่า...ผูท้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้าก็เท่ากับว่า ทา
ให้พระองค์เป็ นผูต้ รัสมุสา เพราะเขาไม่ได้เชื่ อคาพยาน ซึ่ งพระเจ้าได้ทรงเป็ นพยานอ้างถึงพระบุตรของ
พระองค์....ข้อความเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้เขียนฝากมายังท่านทั้งหลาย เพื่อท่านจะได้รู้วา่ ท่านมีชีวติ นิ รันดร์ ”
ข้อความเพียงเท่านี้ เราก็พบหลักฐานอันมัน่ คงเกี่ยวกับความรอดแล้วมิใช่หรื อ? จงรับเอาด้วย
ความเชื่อตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ รับเอาเปล่า ๆ โดยมิตอ้ งเสี ยค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้ น
เรากาลังเสาะแสวงหาอะไร? ชีวติ แห่งความมีชยั เหนือบาป ชีวติ ที่บริ สุทธิ์ ชีวติ ที่เต็มไปด้วย
ฤทธิ์ อานาจและสันติสุข? ชีวิตอย่างนี้พระองค์ทรงสัญญาไว้ในพระคัมภีร์เช่นกัน เป็ นพระประสงค์ของ
พระเจ้าที่จะประทานสิ่ งเหล่านี้แก่เราทั้งหลาย เพียงแต่เราจะแสวงหาความจริ งใจ และรับเอาด้วยความ
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เชื่อ พระคัมภีร์ได้สัญญาว่า พระองค์จะทรงชาระเราให้บริ สุทธิ์ และปราศจากบาปทั้งสิ้ น จะพิทกั ษ์รักษา
วิญญาณจิต จิตใจและร่ างกายของเราไว้จนกว่าจะถึงวันพระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมา
เราต้องการกาลังที่จะต่อสู ้กบั การทดลองใช่ไหม? ในพระวจนะของพระเจ้าก็ได้บ่งบอกเรื่ องนี้
ไว้ เราได้เห็นตัวอย่างของพระเยซูคริ สต์ที่เผชิญหน้ากับพญามารอย่างไม่ครั่นคร้าม พระองค์ตรัสว่า “มี
คาเขียนไว้วา่ ” คาตรัสเพียงเท่านี้มีอานาจทาให้พญามารถอยกรู ดไปทันที พระคัมภีร์เป็ นพลังอัน
มหาศาลของเรา เป็ นเหมือนดาบที่ทิ่มแทงทะลวงศัตรู ให้แตกพ่ายหนีไป
เรากาลังอยูใ่ นสภาพมืดแปดด้านหรื อ หรื อว่ากาลังเดินทางถึงทางแยกแห่งการตัดสิ นใจ ไม่รู้วา่
จะไปทางซ้ายหรื อขวาดี เราอ่านพบในพระคัมภีร์วา่ “ถ้าผูใ้ ดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผนู ้ ้ นั ทูลขอ
จากพระเจ้า ผูท้ รงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยความเต็มพระทัย”
เมื่อเราเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่รู้วา่ จะไปหาหมอที่ไหน พระคัมภีร์ก็ช้ ีแจงว่า “ในพวกท่านมี
ผูใ้ ดป่ วยหรื อก็ให้ผนู ้ ้ นั เชิญผูป้ กครองคริ สตจักรมาอธิ ษฐานเผือ่ เขา และชโลมทาเขาด้วยน้ ามันในพระ
นามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และอธิ ษฐานด้วยความเชื่ อ จะกระทาให้ผปู ้ ่ วยนั้นรอด และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
จะทรงโปรดให้เขาหาย”
น่าปลื้มในเสี ยนี่กระไร เพียงแต่เรามีความเชื่ อเท่านั้น ธุ ระอื่น ๆ วางไว้กบั พระองค์แต่เพียงผู ้
เดียว
ท่านเคยมีเรื่ องบาดหมางกับใครคนใดคนหนึ่งหรื อเปล่า?
พระวจนะของพระเจ้าสั่งสอนว่า
อย่างไร แทนที่เราจะเที่ยวโพนทนาความผิดของพวกพี่นอ้ ง พระคัมภีร์บอกว่า “จงไปหาเขาสองต่อ
สอง” เจรจากันด้วยสันติวธิ ี แต่ถา้ เขาไม่ยอมฟังก็นาเอาเพื่อนไปด้วยสองสามคน ช่วยกันพูด แต่ถา้ ยัง
ไม่ได้เรื่ องก็จาเป็ นที่จะต้องบอกแก่ทางคริ สตจักร เห็นหรื อยังว่าพระคัมภีร์ทรงนาชีวิตของเรามากมาย
ขนาดไหน ไม่มีปัญหาใดที่ใหญ่เกินที่พระคัมภีร์จะแก้ไขไม่ได้ เราทั้งหลายเชื่อพระสัญญาในพระคัมภีร์
หรื อเปล่า เราเชื่ อคาสัง่ สอนทุกประการไหม? และทุกวัน ๆ ที่เราดาเนินชีวติ เราได้ประพฤติตามที่พระ
คัมภีร์สั่งสอนหรื อไม่?
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การเสด็จมาของพระเยซู คริสต์
“เพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏ เราทั้งหลายจะได้มีความกล้า และไม่มีความละอายจาเพาะ
พระองค์ เมื่อพระองค์จะเสด็จกลับมา” (1 ยอห์น 2:28)
การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์เป็ นความหวังและเป็ นพระพรสาหรับผูเ้ ชื่อทุกคน วันนั้นจะ
เป็ นวันแห่งความชื่นชมยินดี หรื ออาจจะเป็ นวันแห่งความทุกข์โศกเศร้าก็ได้ เพราะจะมีบางคนปิ ติยนิ ดี
แต่บางคนจะร้องไห้คร่ าครวญ
บางคนในหมู่ผทู ้ ี่เชื่ อถือพระองค์จะบังเกิดความละอายครั้นเมื่อเห็นพระเยซูคริ สต์เสด็จมา
พระองค์ได้วาดภาพให้เราเห็นอย่างเด่นชัดว่า ในวันนั้นคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์ก็จะชื่นชมยินดี แต่
จะมีหลายคนทั้งตกใจและเสี ยใจ เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ก็จะพบว่า ในวันดังกล่าวนั้น การงานของเราทุก
คนจะพิสูจน์ดว้ ยไฟ หากเหมือนใบไม้หรื อหญ้าแห้ง ก็จะไหม้กลายเป็ นเถ้าถ่าน แต่ตวั เขาเองจะรอด แต่
รอดเหมือนดังรอดจากไฟ
และจะมีบางคนรายงานกิจการของตนต่อเฉพาะพระพักตร์ พระองค์ดว้ ย
ใบหน้าที่โศกสลด น่าเวทนายิง่ นัก
อุปมาเรื่ องบ่าวที่ได้เงินตะลันต์เดียวคงจะสอนใจเราได้อย่างมาก เขาได้นาเงินมารายงานต่อ
เจ้านายของตนว่า เขาได้ฝังมันไว้โดยไม่เกิดดอกออกผลประการใดเลย พระองค์มิได้ตรัสชมเขาแม้แต่
คาเดียว ตรงกันข้ามกลับตาหนิ อย่างรุ นแรง แต่บ่าวคนอื่นที่เกิดดอกออกผลก็ได้รับคาชมเชยอย่าง
เปิ ดเผย และเขาก็ได้รับบาเหน็จรางวัลสมกับการกระทาของตนทุกประการ
เปาโลได้คอยท่าวันนั้น เพื่อท่านจะได้รายงายผลงานของท่าน เกี่ยวกับการเป็ นพยานเพื่อองค์
พระเยซูคริ สต์ ท่านกล่าวอย่างหนักแน่นว่า “เหตุฉะนั้น เราตั้งเป้ าว่า จะอยูใ่ นกายนี้ดี หรื อไม่อยูด่ ี เราก็
จะเป็ นที่พอพระทัยพระองค์ดว้ ยเพราะว่าจาเป็ นที่เราทั้งหลายทุกคนจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าบังลังก์
ของพระคริ สต์ เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการประพฤติในร่ างกายนี้ แล้วแต่จะดีหรื อชัว่ เมื่อเรารู้จกั ความ
เกรงกลัวองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เราก็จะชวนคนทั้งหลายให้เห็นจริ งได้”
ดูเถิด เปาโลได้ระมัดระวังตัวด้วยความอดทนทุกอย่างต่อสู ้กบั ความผิดบาป และท่านได้วงิ่ แข่ง
จนได้รับมงกุฎแห่งชัยชนะ อันไม่รู้ร่วงโรยและเต็มไปด้วยพระสง่าราศี “เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงวิง่ แข่ง
โดยหวังชนะเป็ นแน่ ข้าพเจ้าต่อสู ้ไม่เหมือนนักมวยที่ชกล้ม ข้าพเจ้าระงับความปรารถนาฝ่ ายเนื้อหนัง
ให้อยูใ่ ตับงั คับ กลัวเมื่อข้าพเจ้าประกาศพระกิตติคุณแก่คนอื่นแล้ว ตัวข้าพเจ้าเองจะเลยเป็ นคนที่พระเจ้า
ทรงใช้การไม่ได้”
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คาว่า “ใช้ กำรไม่ ได้ ” ในที่น้ ีมิได้หมายความว่า “ไม่ รอด” แต่หมายความว่า “เขำได้ รับคำติ
เตียน” รอดนั้นรอดแน่แต่ไม่ได้รับบาเหน็จ เหมือนดังนักกีฬาทุกคนวิง่ แข่งไปเส้นชัย แต่มีเพียงคนเดียว
เท่านั้นที่ได้รับรางวัล
เปโตรได้วาดภาพให้เราเห็นการวิง่ แข่งกันในสนามกีฬากลางแจ้งของพวกกรี กในสมัยโบราณ
เมื่อผูเ้ ข้าแข่งขันมองเห็นธงชัยของตนแล้ว ต่างคนต่างเร่ งฝี เท้าสุ ดเหยียด มุ่งชิงพวงมาลาแห่งชัยชนะ
เสี ยงคนดูบนอัฒจันทร์จะเชียร์ดงั สนัน่ หวัน่ ไหว ทาให้นกั วิง่ เร่ งฝี เท้าขึ้นอีก เมื่อใกล้เส้นชัย เปโตรใช้คา
หนึ่งที่มีความหมายว่า “วิง่ ให้ เร็วขึน้ ” “เหตุฉะนั้นดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย จงอุตส่ าห์กระทา (วิง่ ให้เร็ วขึ้น)
ให้การที่พระเจ้าเรี ยกและเลือกท่านไว้แล้วนั้น ถึงที่สาเร็ จแน่นอน ด้วยว่าถ้าผูใ้ ดประพฤติตวั เช่นนั้น
ท่านจะไม่สะดุดด้วยว่าอย่างนั้นแหละท่านทั้งหลาย จะได้มีสิทธิสมบูรณ์ ที่จะเข้าในนิตยภูมิของพระ
เยซูคริ สตเจ้า ผูเ้ ป็ นที่รอดของเรา” (1 เปโตร 1:10)
เราทราบแน่ชดั แล้วหรื อว่า เราจะได้เข้าในนิตยภูมิหรื อว่าเรามีความละอายจาเพาะพระพักตร์
พระองค์
คาเตือนของพระองค์ที่ไปถึงคริ สตจักรฟิ ลาเดลเฟี ย เป็ นคากล่าวที่ค่อนข้างเฉี ยบขาด เกือบจะ
กล่าวได้วา่ คริ สตจักรแห่งนี้ เป็ นคริ สตจักรที่ถูกต้องครบถ้วนตามความประสงค์ของพระองค์ และใน
ตอนสุ ดท้าย พระองค์ได้ตรัสว่า “เราจะมาโดยเร็ ว สิ่ งที่เจ้ามีอยูน่ ้ นั จงถือให้มนั่ เพื่อมิให้ผใู้ ดชิงเอามงกุฎ
ของเจ้าไปได้”
แม้แต่คริ สตจักรฟิ ลาเดลเฟี ยก็อาจจะเสี ยมงกุฎของเขาไปได้ แต่นนั่ มิได้หมายความว่า เขา
สู ญเสี ยความรอด ที่เขาเสี ยมงกุฎก็เพราะ เขามิได้กระทาดีที่สุดตามพระประสงค์ของพระองค์
พระเจ้าทรงประทานพระคุณแก่คนบาปทุกคน แต่พระที่นงั่ ในสมัยพันปี นั้น ย่อมจะเป็ นของผูท้ ี่
ยอมเสี ยสละ และยอมกระทาทุกอย่างเพื่อพระนามของพระองค์ และงานนั้นได้สาเร็ จครบถ้วน
พระเจ้าทรงประทานโอกาสให้เราอย่างเต็มที่ แต่ข้ ึนอยูก่ บั เราว่า เราอยากจะได้มงกุฎหรื อ
สู ญเสี ยมงกุฎ ทั้งนี้ก็สืบเนื่องจากการปฏิบตั ิของเรา ขอให้เราทั้งหลายยอมฟังคาตักเตือนของอัครสาวก
ซึ่ งกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดี เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ได้เสี ยการซึ่ งเรากระทาไปแล้วนั้น เพื่อ
ท่านจะได้รับบาเหน็จถึงขนาด”
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จะเป็ นการดีกว่า ถ้าเรื อทุกลาในมหาสมุทรจะแตกล้มจมลง
จะเป็ นการดีกว่า ถ้าเมืองที่สวยงามทั้งปวงจะถล่มหายไปด้วยแผ่นดินไหว
จะเป็ นการดีกว่า ถ้าโลกทั้งโลกจะละลายหายสู ญไป
แต่ขอให้ชีวติ จิตวิญญาณของมนุษย์ได้รอดพ้นจากการพิพากษา
“เพราะว่า ถ้าผูใ้ ดจะได้สิ่งของทั้งสิ้ นโลก แต่ตอ้ งเสี ยจิตวิญญาณ ผูน้ ้ นั จะได้ประโยชน์
อะไร?”
“ชี วติ ครบบริบูรณ์ ” หนังสื อที่ทรงคุณค่าสาหรับทุกคน ดร.เอ บี ซิ มพ์สัน ได้ถอดความรู ้สึกจาก
วิญญาณของท่านลงบนแผ่นกระดาษ ด้วยหวังว่าจะช่วยท่านผูอ้ ่านให้ได้รับพระพรจากองค์
พระเยซูคริ สต์
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