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สานุศิษย์ แท้
1. ทาอย่ างไรจึงจะเป็ นสานุศิษย์ แท้
คริ สตศำสนำแท้หมำยถึง กำรอุทิศถวำยทุกสิ่ งแก่พระเยซูเจ้ำ
พระผูช้ ่วยให้รอดไม่ได้ทรงมองหำผูท้ ี่จะอุทิศแต่เพียงเวลำว่ำงถวำยพระองค์ พระองค์ทรงมอง
หำผูท้ ี่จะยกพระองค์ข้ ึนเป็ นเอกในชีวติ ของเขำ พระองค์ทรงมองหำผูท้ ี่ไม่นึกถึงตัวเอง แม้แต่พระเยซูเจ้ำ
ก็มิได้ทรงนึกถึงพระองค์เอง
เรำจะตอบแทนให้เหมำะสมกับกำรที่พระเยซู ทรงพลีชีพของพระองค์บนไม้กำงเขนได้ก็โดย
ยอมจำนนต่อพระองค์เท่ำนั้น พระองค์ทรงรักเรำมำกจนพอใจที่เรำถวำยร่ ำงกำยทุกส่ วนรับใช้พระองค์
พระเยซูเจ้ำทรงกวดขันผูท้ ี่ตอ้ งกำรจะเป็ นสำนุศิษย์ของพระองค์มำก แต่มำสมัยนี้คริ สเตียนอยู่
อย่ำงสะดวกสบำยจนมองข้ำมควำมต้องกำรของพระองค์ไป เรำมักจะคิดถึงศำสนำคริ สเตียนเหมือนว่ำ
เป็ นทำงหนีพน้ จำกนรก และรับประกันให้เรำได้สวรรค์ เรำคิดว่ำเรำมีสิทธิ ทุกประกำรจะชื่นชมต่อสิ่ งที่
ดีที่สุดที่ชีวติ นี้ยนื ให้ เรำทรำบว่ำ มีขอ้ ควำมในพระคัมภีร์กล่ำวถึงเรื่ องกำรเป็ นสำนุ ศิษย์ไว้อย่ำงหนัก
แน่นและเรำก็เห็นว่ำ ควำมคิดของเรำถึงเรื่ องชีวิตคริ สเตียนช่ำงเข้ำกับข้อควำมเหล่ำนั้นได้ยำกเสี ยจริ ง
เรำยอมรับว่ำ ทหำรเสี ยสละชีวติ ของตนก็เพรำะควำมรักชำติ เรำไม่เห็นแปลกเลยที่คอมมิวนิสต์
ยอมพลีชีวติ ของตนเพรำะกำรเมือง แต่เรำกลับไม่คิดว่ำ ควำมยำกลำบำกและควำมทุกข์ยำกอย่ำง
เดียวกันนั้นควรจะเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวิตคริ สเตียน
กระนั้นพระเยซูเจ้ำได้ตรัสไว้อย่ำงชัดเจน ใคร ๆ ก็สำมำรถเข้ำใจได้ ถ้ำเขำคิดว่ำเขำตั้งใจทำ
ตำมที่พดู นี้จริ ง ๆ พระผูช้ ่วยให้โลกรอดพ้นบำปตรัสว่ำ สำนุศิษย์ตอ้ งทำดังนี้

1. เขาต้ องรักพระเยซูคริสต์ มากทีส่ ุ ด
“ถ้ำผูใ้ ดมำหำเรำ และไม่ชงั บิดำมำรดำ บุตรภรรยำและพี่นอ้ งชำยหญิง แม้ท้ งั ชีวิตของตนเอง
ด้วย ผูน้ ้ นั จะเป็ นสำวกของเรำไม่ได้” (ลูกำ 14:26) นี่ไม่ได้หมำยควำมว่ำ เรำควรเกลียดชังหรื อมีเจตนำ
ร้ำยในใจต่อญำติพี่นอ้ งของเรำแต่หมำยว่ำ เรำควรรับพระคริ สต์มำกจนควำมรักอื่น ๆ เป็ นเหมือนเกลียด
ชังไป เมื่อเทียบกับควำมรักของเรำที่มีต่อพระคริ สต์ คำที่ก่อควำมยุง่ ยำกมำกที่สุดในข้อนี้คือ “แม้ท้ งั
ชีวติ ของตนเองด้วย” ควำมรักตัวเองเป็ นอุปสรรคที่ขดั ขวำงกำรเป็ นสำวกของเรำมำกที่สุด เมื่อเรำยอม
สละชีวติ เพื่อพระองค์แล้ว เรำจึงจะทำตำมที่พระองค์ทรงต้องกำรให้เรำทำ
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2. เขาต้ องเอาชนะตัวเอง
“ถ้ำผูใ้ ดใคร่ ตำมเรำมำให้ผนู ้ ้ นั เอำชนะตัวเอง” (มัทธิว 16:24) เอำชนะตัวเองไม่ได้หมำยควำมว่ำ
ห้ำมใจไม่กินอำหำรบำงอย่ำง ไม่ยอมสนุกสนำน และสละข้ำวของ แต่หมำยถึงยอมมอบตัวให้พระเยซู
อย่ำงสิ้ นเชิง หมำยว่ำเรำไม่มีสิทธิ ไม่มีอำนำจใด ๆ หมำยควำมว่ำเรำไม่ได้ครอบครองชีวติ ของเรำเอง
เฮนรี่ มำทิน กล่ำวว่ำ “พระเยซูเจ้ำข้ำ ขออย่ำให้ขำ้ พเจ้ำตั้งใจทำตำมใจตัว ขออย่ำให้ขำ้ พเจ้ำแสวงหำ
ควำมสุ ขจำกสิ่ งที่เกิดขึ้นกับข้ำพเจ้ำภำยนอก แต่ให้ขำ้ พเจ้ำเป็ นสุ ขกับกำรทำตำมพระรำชประสงค์ของ
พระองค์”

3. เขาจะต้ องเลือกเอากางเขนอย่ างรอบคอบ
“ถ้ำผูใ้ ดใคร่ ตำมเรำมำ
ให้ผนู ้ ้ นั เอำชนะตัวเอง
และรับกำงเขนของตนแบกตำมเรำมำ”
(มัทธิว 16: 24) กำงเขนไม่ได้หมำยถึง ร่ ำงกำยอ่อนแอหรื อทุกข์ใจ เพรำะนี่เป็ นสิ่ งสำคัญสำหรับมนุษย์
กำงเขนเป็ นทำงที่เรำจะเลือกเดินอย่ำงรอบคอบ เป็ นทำงที่โลกเห็นว่ำไร้เกียรติและน่ำหยันกำงเขนเป็ น
สัญลักษณ์ของควำมละอำย และกำรข่มเหงด่ำว่ำ ที่พระบุตรของพระเจ้ำต้องทนรับเอำ คนใดที่เดินทำง
ตรงกันข้ำมกับผูอ้ ื่นต้องทนรับสิ่ งเหล่ำนี้ ผูเ้ ลื่อมใสพระเยซูจะหลีกเลี่ยงกำงเขนได้ก็โดยทำตำมสิ่ งที่โลก
เขำนิยมทำกัน

4. เขาต้ องใช้ ชีวติ ของเขาทาตามพระคริสต์
“ถ้ำผูใ้ ดใคร่ ตำมเรำมำ
ให้ผนู ้ ้ นั เอำชนะตัวเอง
และรับกำงเขนของตนแบกตำมเรำมำ”
(มัทธิว 16:24) จะให้เข้ำใจว่ำข้อควำมนี้วำ่ กระไร เขำก็ตอ้ งถำมตัวเองว่ำ “พระเยซูคริ สต์เจ้ำอยูอ่ ย่ำงไร?”
พระองค์มีชีวติ อยูด่ ว้ ยกำรทำตำมพระประสงค์ของพระเจ้ำ พระองค์อยูด่ ว้ ยฤทธิ์ อำนำจของพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ อยูด่ ว้ ยกำรรับใช้ผอู ้ ื่นอย่ำงไม่เห็นแก่ตวั อยูด่ ว้ ยควำมอดทน และต้องทนต่อควำมทุกข์ยำก
ท่ำมกลำงผูท้ ี่ทำผิดต่อพระองค์อย่ำงร้ำยแรง อยูอ่ ย่ำงร้อนรน ยอมทำเพื่อคนอื่น รู้จกั บังคับตน สุ ภำพ
อ่อนน้อมปรำนี สัตย์ซื่อ และอุทิศตน (กำลำเทีย 5:22-23) เรำจะเป็ นสำนุศิษย์ได้ก็ตอ้ งเดินตำมทำงที่
พระองค์เดิน เรำต้องให้ใคร ๆ เห็นว่ำ เรำเป็ นเหมือนพระคริ สต์ (ยอห์น 15:8)

5. เราต้ องรักทุกคนทีเ่ ป็ นฝ่ ายพระคริสต์
เพรำะนี่จะทำให้ทุกคนรู ้วำ่ ท่ำนเป็ นศิษย์ของเรำ ในเมื่อท่ำนรักซึ่ งกันและกัน (ยอห์น 13: 35)
เป็ นควำมรักชนิดที่เรำคิดถึงผูอ้ ื่นว่ำเขำดีกว่ำเรำ เป็ นควำมรักที่กลมเกลื่อนบำปเป็ นอันมำกไว้ เป็ นควำม
รักที่อดทนนำน และมีเมตตำจิต ไม่อวดตัว ไม่จองหอง ประพฤติตวั อย่ำงเหมำะสมไม่เห็นแก่ตวั ไม่
ฉุนเฉียวง่ำย ไม่คิดร้ำย ทนต่อทุกสิ่ ง เชื่อทุกสิ่ ง หวังทุกสิ่ ง และอดทนต่อทุกประกำร (1 โคริ นธ์ 13:4-7)
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ถ้ำปรำศจำกควำมรักนี้ แล้ว กำรเป็ นสำนุศิษย์ก็คือกำรถือรักษำกฎข้อบังคับต่ำง ๆ อย่ำงเข้มงวดกวดขัน
เท่ำนั้น

6. เขาต้ องทาตามพระดารัสของพระเจ้ าอย่ างซื่อสั ตย์
“ถ้ำท่ำนทั้งหลำยดำรงอยูใ่ นคำของเรำ ท่ำนก็เป็ นสำวกของเรำอย่ำงแท้จริ ง” (ยอห์น 8:31)
สำนุศิษย์ที่แท้จริ งต้องพำกเพียรพยำยำม เป็ นกำรง่ำยที่เรำจะกระตือรื อร้นในตอนแรก ๆ แต่กำรทดสอบ
อยูต่ รงที่จะต้องทนได้จนถึงบั้นปลำย ผูใ้ ดเอำมือจับคันไถแล้วหันหน้ำกลับเสี ย ผูน้ ้ นั ก็ไม่สมควรกับ
แผ่นดินของพระเจ้ำ (ลูกำ 9:62) เชื่อฟังพระคัมภีร์เป็ นบำงครั้งบำงครำวเท่ำนั้นไม่พอ พระคริ สต์ตอ้ งกำร
ผูท้ ี่ติดตำมพระองค์ไปอย่ำงเชื่อฟังโดยไม่ตอ้ งซักถำมใด ๆ

7. เขาต้ องทิง้ ทุกสิ่ งตามพระองค์ ไป
“ก็เช่นนั้นแหละ ทุกคนในพวกท่ำนที่มิได้สละสิ่ งสำรพัดที่ตนมีอยู่ จะเป็ นสำวกของเรำไม่ได้”
(ลูกำ 14:33) บำงทีนี่จะเป็ นข้อบังคับของพระคริ สต์ที่สำนุ ศิษย์ไม่นิยมเป็ นอย่ำงยิง่ ก็วำ่ ได้ อำจจะเป็ นข้อ
พระธรรมคัมภีร์ที่ไม่มีผนู ้ ิยมเป็ นอย่ำงมำก
นักธรรมที่เฉลียวฉลำดจะยกสำเหตุนบั พันข้อมำอ้ำงว่ำ
ข้อควำมตอนนี้ไม่ได้มีควำมหมำยอย่ำงที่กล่ำวนั้น แต่พวกสำวกรับฟังอย่ำงร้อนรน เขำเชื่อว่ำพระเยซู
เจ้ำคงทรำบว่ำพระองค์ตรัสอะไรออกไป สละสิ่ งสำรพัดหมำยควำมว่ำกระไร? หมำยควำมว่ำทิ้งทุกสิ่ งที่
ไม่จำเป็ นที่ตนมีอยู่ เพื่อตนจะได้ไปประกำศพระกิตติคุณได้ คนที่ทิ้งหมดไม่ใช่คนเกียจคร้ำน เขำไม่ยำ้ ย
ที่อยูไ่ ปเรื่ อย ๆ แต่ทำงำนหนัก จัดหำสิ่ งจำเป็ นสำหรับครอบครัวและสำหรับตนเอง ควำมปรำรถนำ
สำคัญในชีวติ ก็คือ ทำงำนของพระคริ สต์ให้รุดหน้ำไป เขำจึงสละทุกสิ่ งแม้กระทัง่ สิ่ งที่จำเป็ นสำหรับ
ชีวติ ประจำวันไปทำกำรงำนของพระเยซูเจ้ำ และไว้วำงใจพระองค์สำหรับอนำคต เขำเชื่อว่ำ เมื่อเขำ
แสวงอำณำจักรของพระเจ้ำและควำมชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้ว เขำจะไม่มีวนั ขำดอำหำรและ
เสื้ อผ้ำ มโนธรรมของเขำจะไม่ยอมให้เขำเก็บเงินไว้เป็ นพิเศษ เพรำะผูค้ นกำลังจะตำยในบำป เนื่องจำก
ไม่ได้ฟังพระกิตติคุณ เขำไม่อยำกเสี ยเวลำมัวเก็บเงินอยู่ เพรำะจะทำให้เขำตกอยูใ่ นควำมชัว่ ช้ำได้ เมื่อ
พระคริ สต์เสด็จมำรับคนของพระองค์ เขำอยำกทำตำมคำสั่งของพระเยซูเจ้ำในเรื่ องสะสมทรัพย์สมบัติ
ไว้ในสวรรค์ เมื่อเขำละทิง้ ทุกสิ่ ง เขำก็เพียงแต่ทิง้ สิ่ งที่เขำเก็บไว้ไม่ได้ และเขำก็ไม่ได้รับมันอีกต่อไป
ต่อไปนี้ เป็ นเจ็ดประกำร ในกำรเป็ นสำนุศิษย์ของพระคริ สต์ ชัดเจนและแน่นอน ผูเ้ ขียนทรำบ
ว่ำเขำยังขึ้นไปไม่ถึงมำตรฐำนนี้ แต่กระนั้นเขำก็ไม่อยำกอำพรำงสัจจะของพระเจ้ำ ข่ำวสำรย่อมสำคัญ
กว่ำผูเ้ ดินข่ำวเสมอ ผูเ้ ขียนต้องกำรทำตำมพระประสงค์ของพระเจ้ำ แม้วำ่ กำรทำตำมนั้นจะลงโทษ
ผูเ้ ขียนก็ตำม
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เมื่อเรำสำรภำพควำมผิดพลำดในอดีตของเรำ ให้เรำเผชิญกับข้อเรี ยกร้องของพระคริ สต์อย่ำง
กล้ำหำญ ตั้งแต่น้ ีไปขอให้เรำหำทำงเป็ นสำนุศิษย์แท้ของพระเยซูเจ้ำ
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2. สละทุกสิ่ ง
“ก็เช่นนั้นแหละ ทุกคนในพวกท่ำนที่มิได้สละสิ่ งสำรพัดที่ตนมีอยู่ จะเป็ นสำวกของเรำไม่ได้”
(ลูกำ 14:33)
จะเป็ นสำนุศิษย์ของพระเยซูเจ้ำได้ เขำต้องสละทุกสิ่ งถ้อยคำตรัสของพระเยซูเจ้ำมีควำมหมำย
เช่นนี้มิได้มีควำมหมำยเป็ นอย่ำงอื่น ไม่วำ่ เรำจะไม่เห็นด้วยกับข้อเรี ยกร้องนี้มำกสักเท่ำใด ไม่วำ่ เรำจะ
ขัดขืนต่อนโยบำยที่เรำคิดว่ำ ทำตำมไม่ได้ และไม่ได้ควำมเลยสักเท่ำใดเลย ข้อเท็จจริ งก็คงอยูท่ ี่วำ่ นี่เป็ น
พระดำรัสของพระเจ้ำและพระองค์ทรงหมำยตำมที่กล่ำวไว้จริ ง ๆ
ประกำรแรก ทุกคนต้องเผชิ ญกับควำมจริ งอันไม่มีวนั เปลี่ยนแปลงนี้
ก. พระเยซูไม่ได้ทรงต้องกำรจำกคนงำนคริ สเตียนคนใดเป็ นพิเศษ พระองค์ตรัสว่ำ “ทุกคนใน
พวกท่ำน.........”
ข. พระองค์ไม่ได้ตรัสว่ำ เรำต้องเพียงแต่เต็มใจสละทุกสิ่ ง พระองค์ตรัสว่ำ “ทุกคนในพวกท่ำน
ที่มิได้สละ........”
ค. พระองค์มิได้ตรัสว่ำ เรำต้องสละทรัพย์ของเรำเพียงส่ วนเดียว พระองค์ตรัสว่ำ “ทุกคนใน
พวกท่ำนที่มิได้สละสิ่ งสำรพัดที่ตนมีอยู.่ .......”
ง. พระองค์มิได้ตรัสว่ำ ยังมีทำงง่ำยให้ผทู ้ ี่มีทรัพย์สมบัติมำเป็ นลูกศิษย์ของพระองค์ได้ พระเยซู
ตรัสว่ำ “จะเป็ นสำวกของเรำไม่ได้”
เรำไม่ควรแปลกใจในคำสั่งเด็ดขำดนี้ เหมือนดังว่ำเป็ นคำสั่งเดียวในพระคัมภีร์
พระเยซูตรัสไว้ดว้ ยว่ำ “อย่ำสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่อำจเป็ นสนิมและที่แมลง
กินเสี ยได้ และที่ขโมยอำจขุดช่องลักเอำไปได้ แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์” (มัทธิว 6:19-20)
จอห์น เวสเล่ย ์ กล่ำวว่ำ “เจ้ำนำยของเรำห้ำมสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในโลก ทรงสัง่ ห้ำมไว้เหมือน
ดังที่หำ้ มผิดประเวณี และห้ำมฆ่ำคน”
พระเยซูตรัสว่ำ “จงไปขำยบรรดำสิ่ งของซึ่ งท่ำนมีอยูแ่ จกจ่ำยให้คนอนำถำ” (ลูกำ 18:22)
พระเยซูตรัสกับเศรษฐีหนุ่มว่ำ “จงไปขำยบรรดำสิ่ งของซึ่ งท่ำนมีอยูแ่ จกจ่ำยให้คนอนำถำ ท่ำน
จึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ แล้วจงตำมเรำมำและเป็ นสำวกของเรำ” (ลูกำ 18:22)
ถ้ำพระองค์มิได้หมำยดังนั้นจริ ง ๆ พระองค์หมำยว่ำกระไร?
ผูเ้ ลื่อมใสในคริ สตจักรสมัยแรกไม่ได้ “ขำยที่ดินและทรัพย์สิ่งของมำแบ่งให้แก่คนทั้งปวงตำม
ซึ่งทุกคนต้องกำร” ดอกหรื อ? (กิจกำร 2: 45)
ไม่จริ งดอกหรื อที่สำธุ ชนทุกยุคทุกสมัยมำสละทุกสิ่ งตำมพระเยซูไป?
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แอนโทนี่ นอริ ส โกรัฟ กับภรรยำ เป็ นมิชชันรี รุ่นแรกที่ไปนครแบกแดด เขำยืนยันว่ำ เขำเลิก
สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในโลก และใช้เงินจำนวนมำกที่เขำได้รับมำทั้งหมดไปในกำรงำนของพระเจ้ำ
ซี .ที. สตัด ตกลงใจจะถวำยเงินทั้งหมดของตนแก่พระคริ สต์ ดังนั้นเขำก็ฉวยโอกำศทำสิ่ งที่
เศรษฐีหนุ่มไม่ได้ทำ นัน่ ก็คือเชื่อฟังพระดำรัสของพระเจ้ำ หลังจำกอุทิศเงินหลำยแสนบำทในกำรงำน
ของพระเจ้ำ เขำก็เก็บเงินรำว ๆ สองแสนบำทไว้สำหรับเจ้ำสำวคนใหม่ของเขำ
“ชำลีคะ” เธอเรี ยกเขำ “พระเยซูสั่งให้เศรษฐีหนุ่มทำอะไรคะ”
“ขำยหมด” เขำตอบ
“ถ้ำงั้น เรำก็ตอ้ งเริ่ มต้นชีวติ สมรสของเรำแบบนั้น”
เธอกล่ำว แล้วคนทั้งสองก็ส่งเงินทั้งหมดไปให้คณะที่สอนเรื่ องพระเจ้ำอยูต่ ่ำงประเทศ
จิม อิลเลียท ก็มีน้ ำใจแบบเดียวกันนี้ เขำเขียนในอนุทินว่ำ
“ข้ำแต่พระบิดำ ขอให้ขำ้ พเจ้ำอ่อนแอเสี ยจนเกำะสิ่ งต่ำง ๆ ในโลกนี้ไม่ไหว ขอให้ขำ้ พเจ้ำ
ปล่อยมือจำกชีวติ ชื่อเสี ยง และข้ำวของต่ำง ๆ ของข้ำพเจ้ำ ขอให้ขำ้ พเจ้ำเลิกคิดถึงว่ำ สิ่ งเหล่ำนี้ดีเพียงไร
มีอยูบ่ ่อยครั้งที่ขำ้ พเจ้ำปล่อยให้บำงสิ่ งหลุดลอยไป แล้วปรำรถนำจะได้คืนมำอีก แทนที่จะจับฉวยสิ่ ง
เหล่ำนี้ไว้ให้มือของข้ำพเจ้ำว่ำงอยูเ่ ถิด จะได้รับตำปูตอกที่ไม้กำงเขนดังที่พระคริ สต์ทรงนำ ดังนั้นเมื่อ
ข้ำพเจ้ำปล่อยสิ่ งเหล่ำนี้ สิ่ งเหล่ำนี้ก็จะไม่ยดึ ข้ำพเจ้ำเอำไว้ได้ พระเยซูก็ไม่ได้ยดึ เกำะสวรรค์หรื อควำม
เสมอภำคกับพระเจ้ำไว้ ขอให้ขำ้ พเจ้ำปล่อยสิ่ งต่ำง ๆ ที่ขำ้ พเจ้ำยึดเกำะไว้เช่นเดียวกันเถิด”
ใจที่ไม่เชื่อของเรำบอกเรำว่ำ เป็ นไปไม่ได้ที่จะทำตำมคำตรัสของพระองค์อย่ำงจริ งจัง เรำคิดว่ำ
ถ้ำเรำสละทุกสิ่ งแล้วเรำจะอดตำย เรำคิดว่ำเรำต้องจัดหำไว้ให้คนที่เรำรักและอนำคตของเรำ และ
อนำคตของผูท้ ี่เรำรัก และเรำก็ถำมว่ำ ใครจะเป็ นคนทะนุบำรุ งกำรงำนของพระเจ้ำเล่ำ ถ้ำคริ สเตียนทุก
คนสละทุกสิ่ งที่ตนมี เรำแปลกใจว่ำ จะเข้ำถึงชนชั้นสู งได้อย่ำงไรกันถ้ำไม่มีคริ สเตียนเป็ นชนชั้นสู ง เรำ
เฝ้ ำแต่โต้เถียงเช่นนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ำ พระเยซูไม่ได้หมำยควำมตำมที่ตรัสไว้
ควำมจริ งอยูท่ ี่วำ่ กำรเชื่ อฟังคำสั่งของพระเยซูน้ ี เป็ นชีวิตที่มีเหตุผลและสมควรที่สุด ไม่บำ้ ผูท้ ี่
สละก็ปลำบปลื้มปิ ติที่สุด พระคัมภีร์และประสบกำรณ์ของคริ สเตียนอื่น ๆ บอกเรำว่ำ ไม่มีผใู ้ ดที่
เสี ยสละแล้วจะต้องลำบำกเพรำะตนไม่มีสิ่งจำเป็ นสำหรับชีวติ เมื่อคนใดเชื่ อฟังพระเจ้ำ พระองค์จะดูแล
เขำ
คนที่สละทุกสิ่ ง ไม่ใช่ผทู ้ ี่ตอ้ งอพยพโยกย้ำยอยูเ่ รื่ อย ๆ หรื อเปลี่ยนงำนบ่อย ๆ และไม่มีเงิน แล้ว
คอยให้คริ สเตียนอื่น ๆ ดูแลเขำ
1. เขำขยันขันแข็ง เขำหมัน่ เพียรทำงำนเพื่อตนจะได้สิ่งที่ตนจำเป็ นมำให้ตนเองและครอบครัว
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2. เขำกระเหม็ดกระแหม่ เขำอยูอ่ ย่ำงประหยัดที่สุด เพื่อเงินทองนอกเหนือจำกที่จำเป็ นจะได้ใช้
ในพระรำชกิจของพระเจ้ำ
3. เขำดูเหตุกำรณ์ขำ้ งหน้ำ แทนที่จะสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในโลก เขำจะสะสมทรัพย์สมบัติไว้
ในสวรรค์
4. เขำวำงใจพระเจ้ำสำหรับอนำคต แทนที่จะทำงำนหนักตลอดชีวิตเพื่อเก็บไว้ในยำมแก่เฒ่ำ
เขำเอำสิ่ งที่ดีที่สุดที่ได้มำให้พระคริ สต์และวำงใจพระองค์ สำหรับอนำคตเขำเชื่อว่ำ ถ้ำเขำแสวงหำ
อำณำจักรของพระเจ้ำและควำมชอบธรรมของพระองค์ก่อน เขำจะไม่มีวนั ขำดอำหำรและเสื้ อผ้ำ
(มัทธิว 6: 33)
เขำเห็นว่ำไม่มีเหตุผลที่จะเก็บเงินไว้ เพรำะอำจจะมีเหตุกำรณ์อะไรเกิดขึ้นในอนำคตได้ เขำจะ
โต้แย้งดังต่อไปนี้
1. ข้ำพเจ้ำจะเก็บเงินไว้เป็ นพิเศษได้อย่ำงไร ในเมื่อจะเอำคนไปใช้ให้คนรอดพ้นบำปได้? แต่ถำ้
ผูใ้ ดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้ และเห็นพี่นอ้ งของตนขัดสน แล้วยังใจจืดใจดำไม่สงเครำะห์เขำ ควำมรัก
ของพระเจ้ำดำรงอยูใ่ นผูน้ ้ นั อย่ำงไรได้?” (1 ยอห์น 3:17)
จงใคร่ ครวญดูคำสัง่ ที่สำคัญด้วย จงรักเพื่อนบ้ำนเหมือนรักตนเอง (เลวีนิติ 19: 18) เขำพูดได้
เต็มปำกหรื อว่ำ เรำรักเพื่อนบ้ำนเหมือนรักตัวเองในเมื่อเรำยอมให้เขำอดตำยในขณะที่เรำมีพอจะปั นให้
เขำ? ข้ำพเจ้ำอยำกถำมผูท้ ี่รู้จกั ควำมรอดของพระเจ้ำแล้วว่ำเขำจะแลกควำมรู ้น้ ีกบั อะไร? อย่ำให้เรำเก็บ
งำควำมรู ้น้ ีไว้จนคนอื่นถูกกีดกันไม่ให้รู้จกั ควำมยินดีของพระเจ้ำ
2. ถ้ำเรำเชื่ อจริ ง ๆ ว่ำ พระคริ สต์จะเสด็จมำ เรำอยำกจะเอำเงินของเรำออกใช้ทนั ที มิฉะนั้นแล้ว
เรำจะเสี่ ยงกับกำรตกอยูใ่ นมือมำร เรำสำมำรถใช้เงินสำหรับพรอมตะ
3. เรำจะอธิ ษฐำนขอพระเจ้ำได้อย่ำงไร ให้ช่วยประทำนเงินทองแก่กำรงำนของพระองค์ ในเมื่อ
เรำเองก็มีเงินพอที่จะออกใช้ในกำรนี้ได้ แต่เรำไม่เต็มใจใช้? ถ้ำเรำสละทุกสิ่ งจริ ง ๆ เรำก็จะไม่ตอ้ งทำ
หน้ำไหว้หลังหลอกอธิษฐำนแบบนี้
4. เรำจะสอนสัจจะของพระเจ้ำได้อย่ำงไรกัน ในเมื่อเรำเองก็ไม่ได้เชื่อถ้อยฟังคำพระองค์หมด
ทุกประกำร? ถ้ำเรำขืนสอนชี วติ ของเรำก็จะขัดกับคำพูดของเรำ
5. คนฉลำดในโลกนี้จะกันสิ่ งที่ตนมีเหลือเฟื อไว้สำหรับอนำคต นี่ไม่ใช่ดำเนินชี วติ ด้วยควำม
ศรัทธำ แต่ดว้ ยสิ่ งที่มองเห็นได้ คริ สเตียนจะต้องมีชีวิตอยูโ่ ดยพึ่งพระเจ้ำ ถ้ำเขำสะสมทรัพย์สมบัติไว้ใน
โลกเขำจะต่ำงจำกโลกและวิถีทำงของโลกได้อย่ำงไร?
เรำมักจะฟังเสี ยงโต้แย้งว่ำ เรำควรจะเตรี ยมหำสิ่ งที่จำเป็ นสำหรับอนำคตไว้ มิฉะนั้นแล้วเรำจะ
ยิง่ แย่กว่ำพวกคนที่ไม่ได้เชื่อ ผูค้ นมักจะใช้พระธรรมสองข้อนี้สนับสนุนโต้เถียงนี้
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“ลูกจะสะสมไว้สำหรับพ่อแม่ก็ไม่สมควร แต่พอ่ แม่ควรจะสะสมไว้สำหรับลูก”
(2 โคริ นธ์ 12:14)
“ถ้ำแม้ผใู ้ ดไม่เลี้ยงดูวงศ์ญำติของตน และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ คนในบ้ำนเรื อนของตน ผูน้ ้ นั ก็ได้
ปฏิเสธพระศำสนำเสี ยแล้ว และชัว่ ยิง่ กว่ำคนที่ไม่ได้เชื่อเสี ยอีก” (1 ทิโมธี 5:8)
ถ้ำเรำศึกษำข้อเหล่ำนี้ดูให้ดี จะเห็นว่ำ กล่ำวเกี่ยวกับสิ่ งต้องกำรทุก ๆ วัน ไม่ใช่เรื่ องในอนำคต
ในข้อแรกอำจำรย์เปำโลใช้ถอ้ ยคำประชดประชันท่ำนเป็ นประดุจบิดำของชำวโคริ นธ์ ท่ำน
ไม่ให้เขำต้องเป็ นภำระในเรื่ องกำรเงิน แม้วำ่ ท่ำนจะมีสิทธิ ทำได้เพรำะท่ำนเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้ำแล้วท่ำน
ก็เป็ นเสมือนบิดำของผูเ้ ลื่อมใสพระเจ้ำ ปกติแล้วบิดำมำรดำย่อมจะจัดหำไว้ให้บุตรของตน ไม่ใช่บุตร
จัดหำไว้ให้บิดำมำรดำ ไม่เป็ นปั ญหำเลยในกำรที่บิดำมำรดำจะจัดเตรี ยมอนำคตไว้ให้บุตร ข้อควำม
ทั้งหมดนี้กล่ำวเกี่ยวกับกำรจัดหำสิ่ งที่อำจำรย์เปำโล ต้องกำรในปั จจุบนั ไม่ใช่สิ่งที่ตอ้ งกำรในอนำคต
ใน 1 ทิโมธี 5:8 อัครสำวกปรึ กษำกันถึงกำรดูแลหญิงม่ำยที่ยำกจน ท่ำนยืนยันว่ำญำติพี่นอ้ งของ
เขำต้องรับผิดชอบดูแลเขำ ถ้ำผูใ้ ดไม่มีญำติพี่นอ้ ง หรื อถ้ำเขำไม่ยอมรับผิดชอบ ให้คริ สตจักรท้องถิ่น
ดูแลหญิงม่ำยคริ สเตียนในตอนนี้ก็อีกที่พดู ถึงสิ่ งต้องกำรในปั จจุบนั ไม่ใช่อนำคต
อุดมกำรของพระเจ้ำก็คือ
อวัยวะของร่ ำงกำยพระคริ สต์จะใส่ ใจในควำมต้องกำรสำหรับ
ปั จจุบนั นี้ของมิตรสหำยที่เป็ นอวัยวะของพระคริ สต์
“เป็ นกำรให้กนั ไปให้กนั มำ ในยำมที่พวกท่ำนมีบริ บูรณ์เช่นเวลำนี้ ท่ำนก็ควรจะช่วยคน
เหล่ำนั้นที่ขดั สนและในยำมที่เขำมีบริ บูรณ์ เขำก็จะได้ช่วยพวกท่ำนเมื่อขัดสน ตำมที่พระคัมภีร์เขียนไว้
ว่ำ คนที่เก็บได้มำกนั้นไม่มีเหลือ และคนที่เก็บได้นอ้ ยก็หำขำดไม่” (2 โคริ นธ์ 8:14-15)
คริ สเตียนที่รู้สึกว่ำ เขำต้องจัดหำไว้สำหรับอนำคตจะต้องเผชิญกับปั ญหำยุง่ ยำกที่วำ่ จะต้องหำ
ไว้แค่ไหนถึงจะพอ เขำจึงต้องใช้ชีวติ แสวงหำเงินจำนวนไม่จำกัดและสู ญเสี ยสิ ทธิ ในกำรถวำยสิ่ งที่ดี
ที่สุดให้แก่พระเยซูคริ สตเจ้ำ แล้วเขำก็ตอ้ งจบชีวติ ไปอย่ำงไร้ประโยชน์ แล้วพบว่ำทั้งหมดที่เขำต้องกำร
พระเจ้ำทรงจัดหำให้ ถ้ำเขำจะอยูเ่ พื่อพระคริ สต์อย่ำงเต็มใจ
ถ้ำคริ สเตียนทุกคนรับเอำพระดำรัสของพระเยซูเจ้ำมำไว้แล้ว กำรงำนของพระเจ้ำจะไม่ขำดเงิน
เลย พระกิตติคุณจะแผ่ออกไปมีฤทธิ์ อำนำจยิง่ ขึ้น ถ้ำศิษย์คนใดขัดสนอะไรศิษย์อื่น ๆ ก็จะได้ปลื้มปิ ติ
กับกำรปั นสิ่ งที่ตนมีอยูใ่ ห้แก่ศิษย์ที่ขดั สน
ข้อแนะนำในเรื่ อง จะต้องมีคริ สเตียนที่ร่ ำรวยเพื่อจะเข้ำถึงคนร่ ำรวยในโลกนี้ ก็น่ำหัวเรำะ
เปำโลเข้ำถึงครอบครัวของพระมหำจักรพรรดิ์ ในขณะที่ท่ำนเป็ นนักโทษ (ฟี ลิปปี 4: 22) ถ้ำเรำเชื่อฟัง
พระเจ้ำ เรำก็วำงใจให้พระองค์จดั แจงเรื่ องปลีกย่อยให้ได้
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พระเยซูทรงเป็ นตัวอย่ำงสรุ ปให้เห็นในเรื่ องนี้ บ่ำวย่อมไม่ใหญ่ไปกว่ำนำย ไม่เหมำะเลยที่บำ่ ว
จะแสวงหำควำมมัง่ คัง่ ควำมเป็ นคนสำคัญ และมีเกียรติในโลกนี้ในขณะที่พระเยซูเจ้ำยำกจน ถูกคนอื่น
แสดงควำมใจแคบกับพระองค์ และดูหมิ่นเหยียดหยำมพระองค์
ควำมทุกข์ยำกของพระคริ สต์รวมควำมยำกจนเข้ำไว้ดว้ ย (2 โคริ นธ์ 8:9) ควำมยำกจนไม่ได้
หมำยควำมว่ำเรำจะต้องแต่งตัวซอมซ่อและสกปรก แต่หมำยถึงไม่อยูอ่ ย่ำงฟุ่ มเฟื อย มีขำ้ วของเหลือกิน
เหลือใช้ สำมสิ บปี มำแล้ว แอนดรู เมอเรย์ ชี้ให้เห็นว่ำพระเยซูเจ้ำกับสำนุศิษย์จะไม่ทรงทำกำรงำนเช่นที่
ต้องทำได้ ถ้ำเขำไม่เป็ นคนยำกจน ถ้ำท่ำนจะยกผูใ้ ดขึ้นท่ำนก็ตอ้ งลงไปอยูร่ ะดับเดียวกับเขำดังที่ชำว
สะมำเรี ยผูน้ ้ นั ทำ และมนุษยชำติส่วนใหญ่ก็เป็ นคนยำกจน
มีผกู ้ ล่ำวว่ำ มีขำ้ วของบำงอย่ำงที่จำเป็ นต้องมีใช้ในบ้ำน นัน่ ก็เป็ นควำมจริ ง
มีผกู ้ ล่ำวว่ำ คริ สเตียนที่เป็ นนักธุ รกิจก็จะต้องมีเงินทุนไว้หมุนเวียนในธุ รกิจของเขำ นัน่ ก็จริ ง
มีผกู ้ ล่ำวว่ำ มีสมบัติอย่ำงอื่น เช่นรถยนต์ที่เรำจะเอำมำใช้เทิดพระเกียรติพระเจ้ำได้ นัน่ ก็เป็ น
ควำมจริ งด้วย
สิ่ งของเหล่ำนั้นเป็ นของจำเป็ น และมีไว้ก็ไม่เสี ยหำยอะไร แต่เมื่อคริ สเตียนเป็ นเจ้ำของสิ่ ง
เหล่ำนี้ เขำควรจะอยูอ่ ย่ำงประหยัดและเสี ยสละ เพื่อกำรประกำศพระกิตติคุณคติประจำใจของเขำควร
จะมีวำ่ “ทำงำนหนัก ใช้แต่นอ้ ยให้มำก ๆ ......และถวำยทุกสิ่ งแก่พระคริ สต์”
เรำทุกคนต้องตัดสิ นใจต่อหน้ำพระคริ สต์วำ่ สละทุกสิ่ งนั้นหมำยควำมว่ำกระไร แต่ละคนต้อง
ตัดสิ นใจเองต่อหน้ำพระเจ้ำ เป็ นเรื่ องใหญ่ทีเดียวสำหรับส่ วนตัวเขำ
ถ้ำพระเยซูทรงนำผูเ้ ชื่ อให้สละมำกกว่ำที่เขำเคยทำมำก่อนผูน้ ้ นั ก็จะไม่เย่อหยิง่ กำรเสี ยสละใด
ๆ ที่เรำทำจะไม่มำกเลยเมื่อเรำเทียบกับกำรเสี ยสละของพระคริ สต์ที่กำงเขน ถึงอย่ำงไรเรำก็ให้ในสิ่ งที่
เรำเก็บไว้ไม่ได้ และให้ในสิ่ งที่เรำเลิกรักแล้ว
คนที่ให้สิ่งที่เขำเก็บไว้ไม่ได้ เพื่อให้ตนได้สิ่งที่ไม่มีวนั เสื่ อมสู ญไป ย่อมไม่ใช่คนโง่เลย
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3. อุปสรรคของการเป็ นศิษย์
ผูท้ ี่เริ่ มติดตำมพระคริ สต์ก็แน่ใจได้วำ่
เขำจะมีโอกำสมำกทีเดียวที่จะหนีออกจำกกำรเป็ น
ผูต้ ิดตำมพระคริ สต์ เขำมีโอกำสหันหลังหนีได้มำก จะมีเสี ยงอื่น ๆ ร้องเรี ยกเขำชี้ให้เขำเห็นว่ำสิ่ งต่ำง ๆ
จะง่ำยดำยขึ้นเพียงไร
นี่เป็ นตัวอย่ำงให้เห็นได้ดีถึงเรื่ องสำมคนที่ทำท่ำว่ำอยำกจะเป็ นศิษย์ แต่ยอมให้เสี ยงอื่นดังกลบ
พระสุ รเสี ยงของพระคริ สต์
“เมื่อพระองค์กบั เหล่ำสำวกกำลังเดินทำงไป มีคนหนึ่งทูลพระองค์วำ่ “พระองค์เสด็จไปทำง
ไหน ข้ำพระองค์จะตำมไปทำงนั้น” พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ “หมำจิ้งจอกยังมีโพรง และนกในอำกำศก็ยงั
มีรัง แต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวำงศีรษะ” พระองค์ตรัสแก่อีกคนหนึ่งว่ำ “จงตำมเรำมำเถิด” แต่คนนั้นทูล
ตอบว่ำ “พระองค์เจ้ำข้ำ ขอทรงโปรดให้ขำ้ พระองค์ไปฝั งศพบิดำข้ำพระองค์ก่อน” พระเยซูจึงตรัสกับ
เขำว่ำ “ปล่อยให้คนตำยฝังคนตำยของเขำเองเถิด แต่ส่วนท่ำนจงไปประกำศแผ่นดินของพระเจ้ำ” อีกคน
หนึ่งทูลว่ำ “พระองค์เจ้ำข้ำ ข้ำพระองค์จะตำมพระองค์ไป แต่ขออนุ ญำตให้ขำ้ พระองค์ไปลำคนที่อยูใ่ น
บ้ำนของข้ำพระองค์ก่อน” พระเยซูตรัสกับเขำว่ำ “ผูใ้ ดเอำมือจับคันไถแล้วหันหน้ำกลับเสี ย ผูน้ ้ นั ก็ไม่
สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้ำ” (ลูกำ 9:57-62)
ชำยสำมคนที่มำเผชิญหน้ำกับพระเยซูคริ สต์ เขำรู ้สึกว่ำมีอะไรมำดลใจให้เขำตำมพระองค์ไป
แต่เขำก็ยอมให้สิ่งอื่นมำกั้นระหว่ำงจิตวิญญำณของเขำกับกำรถวำยตัวแก่พระคริ สต์อย่ำงสิ้ นเชิง
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4. นายรวดเร็ว
ชำยคนแรก เรำจะเรี ยกเขำว่ำ นำยรวดเร็ ว เขำกระตือรื นร้นขันอำสำตำมพระเยซูไปทุกหนทุก
แห่ง
“ผมจะตำมพระองค์ไป ไม่วำ่ พระองค์จะเสด็จไปทำงไหน” เขำคิดว่ำเขำไม่ตอ้ งสละอะไร
กำงเขนก็ไม่หนักเท่ำไหร่ หนทำงที่จะไปก็ไม่ขรุ ขระมำกนัก
คำตอบของพระเยซูแต่แรกก็ดูไม่เกี่ยวกับควำมเต็มใจที่นำยรวดเร็ วเสนอไปเลย พระเยซูตรัส
ตอบว่ำ
“หมำจิ้งจอกยังมีโพรง และนกในอำกำศก็ยงั มีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่จะวำงศีรษะ”
แท้จริ งแล้วพระเยซูทรงตอบเขำได้เหมำะที่สุด เหมือนกับพระองค์ตรัสว่ำ ท่ำนว่ำจะตำมฉันไป
ทุกแห่งหรื อ แต่ท่ำนเต็มใจจะตำมไปแม้วำ่ จะไม่มีสิ่งสะดวกสบำยในชีวติ หรื อ? สุ นขั จิง้ จอกก็ยงั สบำย
กว่ำฉัน นกก็ยงั มีรังเป็ นของตัวเอง แต่ฉนั กลับไม่มีบำ้ นช่อง ต้องซัดเซพเนจรไปในโลกที่มือฉันสร้ำง
ขึ้นมำ ท่ำนยังเต็มใจจะสละบ้ำนช่องตำมฉันไปหรื อ? ท่ำนเต็มใจจะทำโดยที่ไม่มีควำมสะดวกสบำยตำม
ธรรมดำของชีวติ เพื่ออุทิศตัวรับใช้ฉนั หรื อ ?
เห็นได้วำ่ ชำยนั้นไม่เต็มใจ เพรำะเรำไม่ได้ยนิ เรื่ องรำวของเขำอีก เขำรักควำมสะดวกสบำยใน
โลกนี้มำกกว่ำรักพระคริ สต์
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5. นายช้ าเกินการณ์
ชำยคนที่สองชื่อ นำยช้ำเกินกำรณ์ เขำไม่ขนั อำสำเหมือนชำยคนแรก พระเยซูทรงเรี ยกเขำให้
เป็ นศิษย์คำตอบของเขำไม่ใช่คำปฏิเสธตรง ๆ เขำสนใจในพระเยซูบำ้ ง แต่ก็มีบำงสิ่ งที่เขำต้องทำก่อน นี่
บำปหนัก
เขำเอำคำเรี ยกร้องของเขำไว้เหนือคำเรี ยกร้องของพระคริ สต์พิจำรณำดูคำตอบของเขำ
“พระเยซูเจ้ำข้ำ ขอให้ขำ้ พเจ้ำไปฝังศพบิดำของข้ำพเจ้ำก่อน”
เป็ นกำรถูกต้องที่ลูกชำยจะเคำรพบิดำ และถ้ำบิดำเสี ยชีวติ ลง เขำก็ทำถูกแล้วที่จะฝังศพบิดำ
อย่ำงมีเกียรติ
แต่ชีวติ ที่ทำถูกต้องตำมขนบธรรมเนียมนี้จะบำป
ถ้ำเรำยอมให้มำสำคัญกว่ำกำรงำนของ
พระเยซูเจ้ำ คำตอบของเขำแสดงให้เห็นถึงควำมทะเยอทะยำน “พระเยซูเจ้ำข้ำ......ข้ำพเจ้ำก่อน”
ควำมทะเยอทะยำนที่แท้จริ งของเขำก็คือนึกถึงตัวเองเป็ นใหญ่
ดูเหมือนว่ำ เขำไม่ได้นึกถึงคำว่ำ “พระเยซูเจ้ำข้ำข้ำพเจ้ำก่อน” นั้นน่ำหัวเรำะ และเป็ นไปไม่ได้
ถ้ำพระคริ สต์เป็ นพระเจ้ำแล้วพระองค์ตอ้ งมำก่อน ถ้ำตัวข้ำพเจ้ำมำก่อน พระคริ สต์ก็ไม่ใช่พระเจ้ำ
นำยช้ำเกินกำรณ์มีกำรงำนทำ เขำยอมให้งำนมำก่อน ดังนั้นถ้อยคำของพระเยซูที่กล่ำวว่ำ “ให้
คนตำยฝังคนตำยเถิด แต่ส่วนท่ำนจงไปประกำศแผ่นดินของพระเจ้ำ” เรำอำจจะกล่ำวได้ดงั นี้วำ่ “ยังมี
บำงอย่ำงที่คนที่ฝ่ำยจิตวิญญำณตำยด้ำนทำได้เหมือนผูเ้ ลื่ อมใส แต่ก็มีสิ่งอื่นในชีวิตที่ผเู ้ ลื่อมใสเท่ำนั้น
ทำได้ จงดูวำ่ ท่ำนจะไม่ใช้ชีวติ ทำสิ่ งที่ผทู ้ ี่ยงั ไม่กลับใจทำ จงปล่อยให้ผทู ้ ี่ฝ่ำยจิตวิญญำณตำยแล้วฝังคน
ตำยเถิด แต่สำหรับท่ำน จงทำกำรงำนที่คนอื่น เขำทำไม่ได้ ให้งำนสำคัญของชีวิตท่ำนเป็ นงำนที่จะทำ
ให้พระคริ สต์เสด็จมำสู่ โลกนี้ เร็ วขึ้น”
ดูเหมือนว่ำ ค่ำนั้นจะมำกเกินกว่ำที่นำยช้ำเกินกำรณ์จะจ่ำยได้ เขำเงียบหำยไป
ชำยคนแรกพบว่ำควำมสะดวกสบำยเป็ นอุปสรรค์ต่อกำรเป็ นสำวก ชำยคนที่สองเห็นว่ำงำน
สำคัญกว่ำพระคริ สต์เรี ยกร้อง งำนหรื อหน้ำที่ไม่มีอะไรผิด พระเจ้ำทรงประสงค์ให้มนุ ษย์ทำงำนเพื่อตน
จะไม่ขดั สน และหำเลี้ยงครอบครัวแต่ชีวิตของสำวกแท้ จะต้องแสวงหำแผ่นดินและควำมชอบธรรม
ของพระองค์ก่อน ผูเ้ ลื่อมใสไม่ควรใช้ชีวติ ทำสิ่ งที่ผไู ้ ม่เชื่อก็ทำได้ จุดประสงค์ของกำรทำงำนคือ
จัดเตรี ยมคือจัดเตรี ยมหำสิ่ งที่จำเป็ นสำหรับชีวติ
แต่จุดประสงค์สำคัญของคริ สเตียนคือประกำศ
อำณำจักรของพระเจ้ำ
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6. นายง่ ายเกินไป
ชำยคนที่สำมชื่อ นำยง่ำยเกินไป เขำเป็ นเหมือนคนแรกที่อำสำตำมพระเยซูไป เขำเป็ นเหมือน
คนที่สองที่ใช้ถอ้ ยคำเดียวกันแต่ต่ำงกันไป “พระเยซูเจ้ำข้ำ ข้ำพเจ้ำก่อน” เขำพูดว่ำ “พระเยซูเจ้ำข้ำ
ข้ำพเจ้ำจะตำมพระองค์ไป แต่ขอให้ขำ้ พเจ้ำไปลำคนที่บำ้ นก่อนเถิด”
เรำต้องเห็นว่ำคำขอร้องนี้ไม่ผดิ ไม่ขดั ต่อพระบัญญัติของพระเจ้ำที่แสดงควำมรัก และสนใจต่อ
ญำติพี่นอ้ ง แสดงควำมสุ ภำพโดยไปร่ ำลำเขำ ชำยผูน้ ้ ี พำ่ ยต่อกำรลองใจตรงไหน? อยูท่ ี่เขำยอมให้
ควำมรู ้สึกตำมธรรมชำติสำคัญกว่ำเสี ยงเรี ยกร้องของพระคริ สต์
พระเยซูเจ้ำตรัสว่ำ ผูใ้ ดเอำมือจับคันไถแล้วหันหน้ำกลับเสี ย ผูน้ ้ นั ก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของ
พระเจ้ำ พูดอีกนัยหนึ่งก็วำ่ “ศิษย์ของเรำย่อมไม่นึกถึงตัวเอง และอ่อนแอเหมือนเจ้ำ เรำอยำกได้ผเู ้ ต็มใจ
สละสิ่ งผูกพันทำงบ้ำนและผูท้ ี่จะไม่ยอมให้ญำติพี่นอ้ งชักชวนไป ผูท้ ี่จะยกเรำขึ้นเหนือทุกสิ่ งในชีวติ
ของเขำ”
เรำต้องสรุ ปเอำว่ำ นำยง่ำยเกินไปจำกพระเยซูไปและเดินกลับไปอย่ำงเศร้ำสร้อย
ข้อผูกพันทำงบ้ำนทำลำยควำมมุ่งมัน่ ปรำรถนำจะเป็ นศิษย์ บำงทีจะเป็ นมำรดำที่ร่ ำไห้สะอึก
สะอื้นว่ำ “เจ้ำจะทำให้ใจแม่แตกสลำย ถ้ำเจ้ำขืนทิ้งแม่ ตำมพระเยซูไป” เรำก็ไม่ทรำบ พระคัมภีร์ไม่ได้
บอกแม้กระทัง่ ชื่อคนใจอ่อนผูน้ ้ ี เขำกลับไปจึงพลำดโอกำสสำคัญที่สุดในชีวติ เขำได้ถอ้ ยคำจำรึ กไว้
เหนื อหลุมฝังศพของเขำว่ำ “ไม่เหมำะสำหรับอำณำจักรของพระเจ้ำ”

สรุป
ฉะนั้นนี่เป็ นสำมประกำรที่สำคัญ
ที่ขดั ขวำงกำรเป็ นสำวกแท้ชำยสำมคนไม่เต็มใจจะตำม
พระคริ สต์ไป พระเยซูทรงอธิ บำยดังนี้
นำยรวดเร็ ว รักควำมสะดวกสบำยทำงโลก
นำยช้ำเกินกำรณ์ งำนหรื อตำแหน่งหน้ำที่สำคัญกว่ำพระเยซู
นำยง่ำยเกินไป ควำมผูกพันทำงครอบครัวมำก่อน
พระเยซูยงั คงเรี ยกชำยหญิงให้ตำมพระองค์ไปอย่ำงกล้ำหำญ และเสี ยสละ
หนทำงหลีกเลี่ยงยังคงมีอยู่ เขำว่ำ “อย่ำไปทำเลยเหนื่ อย!”

16

7. สานุศิษย์ เป็ นผู้ดูแลทรัพย์ สมบัติ
อ่ำนลูกำ 16:1-13
พระเยซูตรัสเล่ำอุทำหรณ์เรื่ องคนต้นเรื อนที่ไม่ซื่อให้พวกศิษย์ฟัง พระองค์ทรงวำงหลักเกณฑ์ที่
พวกศิษย์ทุกยุคทุกสมัยจะเอำมำใช้ได้ สำนุศิษย์ของพระคริ สต์เป็ นคนต้นเรื อน เขำต้องดูแลทรัพย์สมบัติ
และเก็บดอกเบี้ยให้พระองค์ ขณะที่อยูใ่ นโลกนี้
อุทำหรณ์มีขอ้ ยุง่ ยำกหลำยประกำร ดูเหมือนว่ำจะกล่ำวถึงควำมไม่ซื่อสัตย์ และคดโกง แต่เมื่อ
เรำเข้ำใจดีจะเห็นว่ำมีคำสอนที่สำคัญยิง่ สำหรับเรำ
เรื่ องเป็ นดังนี้ เจ้ำของทรัพย์สมบัติที่มงั่ คัง่ จ้ำงลูกจ้ำงไว้ดูแลธุ รกิจของเขำ ต่อมำนำยทรำบว่ำ
ลูกจ้ำงใช้เงินให้หมดเปลืองไป ทันใดนั้น เขำต้องกำรให้มีกำรตรวจสอบบัญชี เขำบอกกับลูกจ้ำงว่ำ เขำ
จะต้องจำกไป
ลูกจ้ำงทรำบว่ำเขำไม่มีหวังจะได้ทำงำนที่นนั่ อีกต่อไปแล้ว เขำแก่เกินกว่ำจะทำงำนหนักไหว
จะขอทำนเขำกินก็รู้สึกอับอำยขำยหน้ำ เขำจึงกะว่ำจะผูกมิตรไว้เพื่อเวลำข้ำงหน้ำ เขำจึงไปหำลูกหนี้คน
หนึ่งของนำยถำมว่ำ “เธอเป็ นหนี้นำยฉันเท่ำไร?”
เขำตอบว่ำ “เป็ นหนี้น้ ำมันอยูร่ ้อยถัง”
“ถ้ำอย่ำงนั้น” ลูกจ้ำงแนะนำ “ชำระหนี้มำครึ่ งหนึ่งแล้วเรำจะแก้บญั ชีเสี ยใหม่”
เขำไปหำลูกหนี้อีกคนหนึ่งของนำยแล้วถำมว่ำ “เธอเป็ นหนี้อยูเ่ ท่ำไร?”
ลูกหนี้ผนู ้ ้ นั ตอบว่ำ “ข้ำวสำลีหนึ่งร้อยกระสอบ”
“ถ้ำอย่ำงนั้นเธอชำระหนี้มำแปดสิ บกระสอบ แล้วเรำจะได้ปิดบัญชีกนั เสี ยที”
คำวิจำรณ์ต่อไปนี้น่ำตกใจมำกกว่ำกำรกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์ของลูกจ้ำง
แล้วเศรษฐีก็ชมคนต้นเรื อนอธรรมนั้น เพรำะเขำได้ทำโดยควำมฉลำด ด้วยว่ำคนของโลกนี้ใน
พวกเขำ เขำใช้สติปัญญำฉลำดกว่ำคนของควำมสว่ำงอีก” (ข้อ 8)
เรำเข้ำใจในเรื่ องที่พระองค์เห็นด้วยกับกำรกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์อย่ำงไร?”
ประกำรที่แน่นอนก็คือ นำยของลูกจ้ำงผูน้ ้ นั และพระเยซูเจ้ำทรงชมกำรโกงเช่นนั้น กำรโกงนี้
เป็ นเหตุให้เขำถูกไล่ออกในทีแรก ไม่มีคนดีคนใดจะเห็นชอบด้วยกันกับกำรโกงแล้วควำมไม่ซื่อนี้ ไม่
ว่ำอุทำหรณ์จะสอนอย่ำงไร อุทำหรณ์ก็ไม่ได้สอนว่ำ กำรยักยอกฉ้อโกงเป็ นกำรกระทำที่ถูกต้อง
คนต้นเรื อนไม่ซื่อได้รับคำชมเพรำะเหตุผลประกำรเดียวที่เขำกะแผนกำรไว้สำหรับอนำคต เขำ
ทำเช่นนั้นเพื่อให้แน่ใจว่ำเขำจะยังคงมีเพื่อนอยูห่ ลังจำกที่ตนออกจำกงำนแล้ว
เขำทำไปเพื่ออนำคต
แทนที่จะนึกถึงปั จจุบนั นี้
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นี้เป็ นจุดสำคัญของอุทำหรณ์น้ ี คนในโลกนี้ต้ งั หน้ำตั้งตำจัดหำไว้สำหรับวันข้ำงหน้ำ เขำเป็ น
ห่วงอนำคตในยำมที่ตนแก่ชรำทำอะไรไม่ไหว เขำจึงตรำกตรำทำงำนเพื่อให้แน่ใจว่ำเขำจะได้สบำยใน
ยำมที่ตนหมดเรี่ ยวแรงทำมำหำกิน เขำทำทุกสิ่ งเท่ำที่จะทำได้ เพื่อควำมมัง่ คงทำงสังคม
ด้วยเหตุน้ ีแหละผูท้ ี่ยงั ไม่รอดจึงฉลำดกว่ำคริ สเตียนเนื่ องจำกอนำคตของคริ สเตียนไม่ได้อยูท่ ี่
โลกนี้ แต่อยูใ่ นสวรรค์ นี่ จึงเป็ นจุดสำคัญ อนำคตสำหรับผูไ้ ม่เชื่ อหมำยถึงเวลำระหว่ำงปั จจุบนั นี้กบั
หลุมฝังศพ แต่อนำคตของลูกของพระเจ้ำหมำยถึงอยูก่ บั พระคริ สต์ตลอดกำล
อุทำหรณ์สอนว่ำ ผูไ้ ม่เป็ นคริ สเตียนฉลำดกว่ำ และก้ำวหน้ำกว่ำ ในกำรจัดเตรี ยมไว้สำหรับ
อนำคตในโลกนี้มำกเสี ยกว่ำคริ สเตียนจัดเตรี ยมไว้สำหรับอนำคตในสวรรค์
พระเยซูเจ้ำทรงให้บทเรี ยนสำหรับเอำไปใช้ปฏิบตั ิวำ่
“เรำบอกท่ำนทั้งหลำยว่ำ จงกระทำตัวให้มีมิตรสหำยด้วยทรัพย์สมบัติอธรรม เพื่อเมื่อทรัพย์น้ นั
เสี ยไปแล้ว เขำจะได้ตอ้ นรับท่ำนไว้ในที่อำศัยถำวรเป็ นนิ ตย์”
ทรัพย์สมบัติอธรรมหมำยถึงเงินทองหรื อข้ำวของอื่น ๆ เรำใช้สิ่งเหล่ำนี้นำผูค้ นมำถึงพระคริ สต์
ได้ ผูท้ ี่มำรู้จกั พระเจ้ำเพรำะเรำใช้เงินอย่ำงซื่ อสัตย์เช่นนี้เรี ยกว่ำ เพื่อนหรื อมิตรสหำย สักวันหนึ่งเรำ
อำจจะ “พลำด” ไป นัน่ หมำยควำมว่ำเรำจะตำยหรื อพระคริ สต์จะรับเรำขึ้นสวรรค์เมื่อพระองค์เสด็จมำ
อีก เพื่อนที่เรำพำมำรู ้จกั พระคริ สต์เพรำะกำรใช้เงินของเรำจะเป็ นผูท้ ี่รับเอำพระคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดเพรำะเงินของเรำ คนเหล่ำนี้จะอยูใ่ นสวรรค์ตอ้ นรับเรำ
คนต้นเรื อนที่ฉลำดกะกำรไว้สำหรับอนำคตเช่นนี้ เขำไม่แสวงหำควำมมัน่ คงในโลก แต่
พยำยำมอย่ำงหนักที่ตนจะมีเพื่อนฝูงแวดล้อมในสวรรค์ เป็ นเพื่อนฝูงที่เขำใช้เงินทองของเขำนำมำรู ้จกั
พระคริ สต์ในขณะที่เขำอยูใ่ นโลก อำจจะเป็ นเงินที่เขำใช้ซ้ื อพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ใหม่ พระคัมภีร์ที่คดั
พิมพ์เป็ นตอน ๆ ในประกำศพระกิตติคุณและวรรณกรรมอื่น ๆ ของคริ สเตียน อำจเป็ นเงินที่ใช้
ช่วยเหลือมิชชันนำรี และคนงำนคริ สเตียน อำจเป็ นเงินช่วยในกำรจัดรำยกำรทำงวิทยุ และกิจกรรมที่มี
คุณประโยชน์ของคริ สเตียน เป็ นเงินที่ใช้ประกำศพระกิตติคุณในทำงใดก็ได้ ทำงเดียวที่เรำสำมำรถเอำ
ทรัพย์สมบัติของเรำฝำกไว้ในสวรรค์ได้ก็คือ เอำใส่ ไว้ในสิ่ งที่จะไปสวรรค์
เมื่อคริ สเตียนเห็นทรัพย์สมบัติของเขำ ใช้ไปในทำงที่จะนำผูอ้ ื่นมำถึงควำมรอดเขำก็เลิกรัก
ทรัพย์สมบัติ เขำไม่ตอ้ งกำรควำมฟุ่ มเฟื อย ทรัพย์ หรื อข้ำวของสวย ๆ งำม ๆ อีกต่อไป เขำปรำรถนำจะ
เห็นพระคริ สต์เปลี่ยนเงินทองของเขำให้เป็ นผูน้ มัสกำรพระคริ สต์ตลอดกำล เขำปรำรถนำจะทำกำรใช้
ชีวติ มนุษย์ ที่จะเทิดพระเกียรติพระเจ้ำและจะเป็ นพรต่อผูค้ นทั้งหลำยตลอดไป
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สำหรับเขำแล้ว เพชรทั้งสิ้ น ทับทิม ไข่มุก เงิน ฝำกธนำคำร กำรประกันภัยทุกชนิด คฤหำสน์
ทั้งสิ้ น เรื อสวยงำม รถดี ๆ ล้วนเป็ นทรัพย์สมบัติอธรรม ถ้ำเอำมำใช้เพื่อตนเองมันก็จะพินำศไป แต่ถำ้
เรำเอำมำใช้เพื่อพระคริ สต์เรำจะเกี่ยวเก็บผลกำไรไปไม่จบไม่สิ้น
วิธีที่เรำทำกับสิ่ งของต่ำง ๆ เป็ นข้อทดสอบลักษณะของเรำ พระเยซูทรงย้ำไว้ในข้อ 10 ดังนี้
“คนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยจะสัตย์ซื่อในของมำกด้วย และคนที่อสัตย์ในของเล็กน้อย จะ
อสัตย์ในของมำกเช่นกัน”
ในที่น้ ีกำรใช้ขำ้ วของต่ำง ๆ เป็ นเรื่ องเล็ก คนที่พ่ งึ ได้เป็ นผูท้ ี่ใช้สิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้เทิดพระเกียรติ
พระเจ้ำ และให้เป็ นพรแก่เพื่อนมนุษย์ คนที่ไม่ซื่อสัตย์เป็ นผูท้ ี่ใช้ทรัพย์สมบัติของตนเพื่อควำม
สะดวกสบำยเพื่อควำมเป็ นอยูอ่ ย่ำงฟุ่ มเฟื อยและเพื่อควำมสุ ขอย่ำงเห็นแก่ตวั ถ้ำคนใดเรำไว้ใจเขำไม่ได้
ในเรื่ องเล็กน้อย (วัตถุสิ่งของต่ำง ๆ) เรำจะไว้ใจเขำในเรื่ องใหญ่ (ดูแลฝ่ ำยจิตวิญญำณ) ได้อย่ำงไร? ถ้ำ
คนใดไม่ซื่อสัตย์กบั สมบัติอธรรมแล้ว เรำจะหวังให้เขำซื่ อสัตย์ในกำรเป็ นคนรับใช้ของพระคริ สต์ และ
เป็ นผูอ้ ำรักขำสิ่ งล้ ำลึกของพระเจ้ำได้อย่ำงไร (1 โคริ นธ์ 4:1)
พระผูช้ ่วยให้รอดคงแย้งต่อไปว่ำ
“เหตุฉะนั้นถ้ำท่ำนทั้งหลำยไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรม ใครจะมอบทรัพย์สมบัติอนั แท้
ให้แก่ท่ำนเล่ำ?” (ข้อ 11)
สมบัติฝ่ำยโลกไม่ใช่ควำมมัง่ คัง่ ที่แท้จริ ง มันมีค่ำจำกัดไม่ถำวร สมบัติทำงใจเป็ นควำมมัง่ คัง่ ที่
แท้จริ ง เรำวัดค่ำของมันไม่ได้ และไม่มีวนั สิ้ นสุ ดนอกจำกผูน้ ้ ีจะเป็ นผูท้ ี่ไว้ใจได้เมื่อดูแลจัดกำรกับ
สิ่ งของต่ำง ๆ แล้ว เรำก็สำมำรถจะหวังให้พระเจ้ำไว้ใจเขำ มอบควำมเจริ ญรุ่ งเรื องฝ่ ำยจิตวิญญำณให้
หรื อมอบทรัพย์สมบัติในสวรรค์ให้
พระเยซูเจ้ำทรงแย้งต่อไปโดยกล่ำวว่ำ
“และถ้ำท่ำนทั้งหลำยมิได้สัตย์ซื่อในของของคนอื่นใครจะมอบทรัพย์อนั แท้ให้เป็ นของของ
ท่ำนเล่ำ?” (ข้อ 12)
วัตถุขำ้ วของต่ำง ๆ ไม่ใช่ของเรำ เป็ นของพระเจ้ำทุกสิ่ งที่เรำมี เป็ นของศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเจ้ำ
ประทำนให้ สิ่ งเดียวที่เรำเรี ยกได้วำ่ เป็ นของเรำเอง เป็ นผลของควำมขยันหมัน่ เพียงศึกษำและรับใช้เมื่อ
เรำอยูใ่ นโลกนี้ บำเหน็จของกำรอำรักขำไว้อย่ำงซื่ อสัตย์ เรำจะได้รับในสวรรค์ ถ้ำพระเจ้ำทรงพิสูจน์
เห็นว่ำ เรำเป็ นผูไ้ ว้ใจไม่ได้เมื่อดูแลสมบัติของพระเจ้ำ เรำก็จะหมดหวังก้ำวเข้ำไปสู่ สัจจะอันลึกซึ้ งของ
พระโอวำทของพระเจ้ำ หรื อเรำย่อมไม่ได้รับบำเหน็จในชี วติ หน้ำ
พระเยซูทรงสรุ ปคำสอนของอุทำหรณ์ท้ งั หมดนี้
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“ไม่มีผใู ้ ดเป็ นข้ำสองเจ้ำบ่ำวสองนำยได้ เพรำะว่ำจะชังนำยข้ำงหนึ่ง และจะรักนำยอีกข้ำงหนึ่ง
หรื อจะนับถือนำยอีกฝ่ ำยหนึ่ งและจะดูหมิ่นนำยอีกฝ่ ำยหนึ่ง ท่ำนจะปฏิบตั ิพระเจ้ำ และจะปฏบัติเงิน
ทองพร้อมกันไม่ได้” (ข้อ 13)
เรำจะแบ่งปั นควำมจงรักภักดีไปให้ผนู ้ ้ ีบำ้ งผูน้ ้ นั บ้ำงไม่ได้ สำนุศิษย์จะอยูส่ องฝ่ ำยไม่ได้ คนต้น
เรื อนจะต้องรักพระเจ้ำหรื อไม่ก็รักเงินทอง ถ้ำเขำรักเงิน เขำก็เกลียดพระเจ้ำ
จงระลึกไว้วำ่ พระเยซูตรัสเช่นนี้กบั พวกศิษย์ ไม่ใช่ตรัสกับคนที่ไม่ได้ตำมพระองค์ไป
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8. ความร้ อนรน
ไม่สำคัญอะไร ถ้ำพวกศิษย์จะไม่เฉลียวฉลำด ถ้ำเขำมีร่ำงกำยอ่อนแอ ก็ไม่สำคัญ เรำตำหนิเขำ
ไม่ได้ ถ้ำเขำไม่ร้อนรน ถ้ำจิตใจของเขำไม่ลุกเป็ นฟื นเป็ นไฟด้วยควำมปรำรถนำพระผูช้ ่วยให้รอด เขำ
จะต้องถูกลงโทษ
คริ สเตียนเป็ นศิษย์ของท่ำนผูก้ ล่ำวว่ำ “ควำมร้อนใจเป็ นเรื่ องพระนิเวศของพระองค์จะท่วมท้น
ข้ำพระองค์” (ยอห์น 2:17) พระผูช้ ่วยให้รอดมีจิตใจปรำรถนำพระเจ้ำ และฝักใฝ่ ต่อสิ่ งที่พระเจ้ำสน
พระทัย ผูท้ ี่ไม่เต็มใจพระเจ้ำไม่ทรงปรำรถนำ
พระเยซูคริ สตเจ้ำทรงมีควำมปรำรถนำแรงกล้ำจะทำกำรของพระเจ้ำ เรำเห็นได้จำกพระดำรัส
ว่ำ “เรำจะต้องรับบัติศมำอย่ำงหนึ่ง เรำเป็ นทุกข์มำกจนกว่ำจะสำเร็ จ” (ลูกำ 12:50) และเห็นจำกคำกล่ำว
นี้วำ่ “เรำต้องกระทำพระรำชกิจของพระองค์ผทู ้ รงใช้เรำมำเมื่อยังวันอยู่ เมื่อถึงกลำงคืนไม่มีผใู ้ ดทำงำน
ได้” (ยอห์น 9:4)
พระเยซูเจ้ำเป็ นพยำนถึงควำมร้อนรนของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมำ เมื่อตรัสว่ำ “ยอห์นเป็ นโคมที่จุด
สว่ำงไสว”
อัครสำวกเปำโลก็ร้อนรน มีผบู ้ รรยำยถึงท่ำนดังนี้
ท่ำนเป็ นผูท้ ี่ไม่ใส่ ใจผูกมิตร ท่ำนไม่มีควำมหวัง หรื อควำมปรำรถนำในสิ่ งที่โลกนี้ถือว่ำดี ท่ำน
ไม่หวัน่ เกรงกำรสู ญเสี ยใด ๆ ท่ำนไม่มีตำแหน่ง ไม่มีประเทศท่ำนไม่เอำใจใส่ กบั ชีวติ ท่ำน หรื อหวัน่
เกรงต่อควำมตำย ท่ำนคิดถึงแต่อย่ำงเดียวคือ พระกิตติคุณของพระคริ สต์ ท่ำนมุ่งอยูอ่ ย่ำงเดียวคือ จะ
เทิดพระเกียรติพระเจ้ำ ท่ำนโง่เขลำก็เพรำะเห็นแก่พระคริ สต์ ไม่ใส่ ใจว่ำใครเขำจะว่ำท่ำนอย่ำงไร ท่ำน
ไม่หวัน่ ถ้ำใครจะหำว่ำท่ำนคลัง่ ร้อนรนพูดไม่รู้เรื่ อง หรื อตั้งชื่อพิสดำรต่ำง ๆ ให้ แล้วแต่โลกจะสวรรค์
หำมำจนยำกที่จะจำระไน พอพวกเขำเรี ยกท่ำนว่ำพ่อค้ำ พ่อบ้ำน พลเมือง คนรวย ชำวโลก ผูค้ งแก่เรี ยน
หรื อ แม้จะเรี ยกผูม้ ีสติสัมปชัญญะ ท่ำนจะสู ญเสี ยลักษณะที่แท้จริ งของท่ำน ท่ำนจะต้องพูดหรื อมิฉะนั้น
ก็ตำย และแม้วำ่ ท่ำนจะตำย ท่ำนจะคงพูด ท่ำนไม่ยอมพักผ่อน แต่จะเร่ งรี บข้ำมบกข้ำมทะเล ข้ำมหุ บผำ
และทะเลทรำยที่ไม่มีรอยคนเหยียบย่ำ ท่ำนร้องเสี ยงดังไม่ยอมหยุด และจะไม่ยอมให้ใครห้ำมท่ำนได้
เมื่ออยูใ่ นคุกท่ำนจะตะโกนเสี ยงดังก้อง แม้ในท้องทะเลปั่ นป่ วนท่ำนก็ไม่เงียบ เมื่ออยูต่ ่อหน้ำสภำที่น่ำ
ครั่นคร้ำม และบัลลังก์กษัตริ ยเ์ ขำกล่ำวเป็ นพยำนเพื่อเห็นแก่สัจจะ ไม่มีอะไรจะมำห้ำมเสี ยงของท่ำนได้
นอกจำกควำมตำย แม้กระทัง่ ก่อนหน้ำที่มดั ดำมจะตัดศีรษะออกจำกร่ ำงกำยท่ำนก็ยงั พูด อธิ ษฐำนเป็ น
พยำน วิงวอนขอควำมกรุ ณำ ต่อสู ้และสุ ดท้ำยท่ำนก็อวยพรให้แก่คนใจโหด”
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บทควำมหนึ่งที่ผไู ้ ม่เชื่ อพระเจ้ำเขียนเร้ำใจ
ซี .ที.สตัดด์ให้ตำมพระคริ สต์ไปอย่ำงสิ้ นเชิง
บทควำมนั้นมีดงั นี้
“ถ้ำข้ำพเจ้ำเชื่ออย่ำงมัน่ คง ดังที่คนนับล้ำนคนกล่ำวว่ำ เขำเชื่ อว่ำควำมรู ้และกำรปฏิบตั ิทำง
ศำสนำในชีวติ นี้มีอิทธิ พลในโลกหน้ำ ดังนั้นศำสนำจะมีควำมหมำยทุกประกำรต่อข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำจะทิง้
ควำมสนุกสนำนทำงโลกดังว่ำเป็ นหมำกเยือ่ ทิ้งควำมดูแลที่เป็ นฝ่ ำยโลกดังเป็ นสิ่ งโง่เขลำควำมคิดทำง
ฝ่ ำยโลกและควำมรู ้สึกดังว่ำเป็ นสิ่ งเหลวไหล ศำสนำจะเป็ นควำมคิดแรกของข้ำพเจ้ำที่ตื่นอยู่ และเป็ น
ภำพสุ ดท้ำยของข้ำพเจ้ำก่อนที่ขำ้ พเจ้ำจะหลับไป ข้ำพเจ้ำจะตรำกตรำเพื่อสำเหตุของกำรนี้แต่อย่ำงเดียว
ข้ำพเจ้ำจะกะแผนกำรสำหรับควำมไม่สิ้นสุ ด ข้ำพเจ้ำจะพิจำรณำว่ำนำคนหนึ่งไปสวรรค์ก็สมควรแล้ว
กับชีวติ ที่ตอ้ งทนทุกข์มำก สิ่ งที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ จะไม่มีวนั หยุดยั้งกำรงำนหรื อคำพูดของข้ำพเจ้ำได้
ข้ำพเจ้ำจะไม่คิดถึงควำมยินดีหรื อควำมทุกข์ในโลกนี้
ข้ำพเจ้ำจะพยำยำมมองดูแต่ควำมเป็ นอมตะ
เท่ำนั้นข้ำพเจ้ำจะคิดถึงผูท้ ี่มีชีวติ อมตะรอบกำยข้ำพเจ้ำที่จะมีควำมสุ ขหรื อมีควำมทุกข์อยูต่ ลอด ข้ำพเจ้ำ
จะออกไปประกำศให้ผคู ้ นรู ้อย่ำงไม่หยุดยั้ง หัวข้อที่ประกำศนั้นว่ำ “ถ้ำผูใ้ ดได้ท้ งั โลกนี้ไว้ แต่ตอ้ ง
สู ญเสี ยจิตวิญญำณของตนจะเป็ นประโยชน์อะไรเล่ำ?”
จอห์นเลสเล่ยก์ ็มีใจร้อนรน เขำว่ำ “ขอให้ฉนั มีคนที่รักพระเจ้ำอย่ำงสุ ดจิตสุ ดใจและไม่หวัน่
เกรงต่อสิ่ งใดนอกจำกควำมบำป ขอให้ฉนั มีคนอย่ำงนี้เพียงร้อยคนเท่ำนั้น ฉันจะเขยื้อนโลกไป”
จิบ แอลเลียต ผูพ้ ลีชีวิตในเอค คัวดอร์ เป็ นประดุจไต้จุดไฟให้พระเยซูคริ สต์ วันหนึ่งเขำกำลัง
ไตร่ ตรองข้อควำมในฮีบรู บท 1 ข้อ 7 “พระองค์จะทรงบันดำลผูร้ ับใช้ของพระองค์ให้เป็ นดุจเปลว
เพลิง” เขำเขียนไว้ในอนุทินของเขำว่ำ
“ข้ำพเจ้ำจะเป็ นดุจเปลวเพลิงได้ไหม? ขอพระเจ้ำช่วยข้ำพเจ้ำให้พน้ จำกสิ่ งอื่น ๆ ที่เข้ำมำทำให้
ข้ำพเจ้ำเป็ นเหมือนวัตถุกนั ไฟ ขอทรงให้ขำ้ พเจ้ำอิ่มตัวด้วยน้ ำมันของพระวิญญำณเพื่อข้ำพเจ้ำจะได้ลุก
เป็ นไฟ แต่เปลวไฟนั้นอยูไ่ ด้ชวั่ ครำว มันจะลุกอยูไ่ ด้ชวั่ ระยะสั้น ข้ำพเจ้ำจะทนได้หรื อจิตวิญญำณของ
ข้ำพเจ้ำเป็ นชีวติ ที่ส้ นั ? พระวิญญำณของท่ำนผูย้ งิ่ ใหญ่สถิตอยูใ่ นข้ำพเจ้ำ ควำมร้อนรนของพระวิญญำณ
เผำผลำญพระองค์ ขอทรงทำให้ขำ้ พเจ้ำเป็ นเชื้อเพลิงของพระองค์ เปลวไฟของพระเจ้ำ”
น่ำอับอำยมำกสำหรับคริ สตจักรในศตวรรษที่ยสี่ ิ บ ที่พวกคอมมิวนิสต์และพวกลัทธิ จอมปลอม
ร้อนรนมำกกว่ำพวกคริ สเตียน
ใน ค.ศ. 1903 ชำยคนหนึ่งมีสำวก 17 คน เริ่ มรุ กรำนโลก ชำยผูน้ ้ ีชื่อเลนิ น พอ ค.ศ. 1918 สำวก
ของเขำเพิ่มจำนวนขึ้นถึง 40,000 คน ด้วยจำนวนคน 40,000 คน เขำเข้ำครองประชำชนรัสเซียจำนวน
160 ล้ำนคน ขบวนกำรนี้ยงั คงดำเนินต่อไป บัดนี้ เข้ำครอบครองกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนพลโลก
ถึงแม้วำ่ เรำจะไม่เห็นด้วยกับหลักกำรของเขำ แต่เรำก็ตอ้ งชมเชยควำมร้อนรนของเขำ
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ถ้ำพระเจ้ำทรงกระทำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดลงไปทำงพระคริ สต์เพื่อช่วยให้โลกรอด แล้วทรงให้รู้
กันทัว่ ก็จะต้องเป็ นหน้ำที่ของคริ สเตียนที่จะไม่ยอมทนต่อกำรเพิกเฉย หรื อทนให้เขำปฏิเสธ เขำจะต้อง
อธิ บำยให้คนเหล่ำนั้นเข้ำใจ
พระเจ้ำทรงต้องกำรผูท้ ี่ยอมให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ควบคุมอย่ำงสิ้ นเชิง คนอื่นจะเห็นว่ำคน
เหล่ำนี้เหมือนคนเมำแต่ผทู ้ ี่รู้ดีจะทรำบว่ำคนเหล่ำนี้กระหำยหำพระเจ้ำอย่ำงไม่รู้จกั อิ่ม
ให้ทุกคนที่จะเป็ นสำนุศิษย์ทรำบว่ำตนต้องกำรชีวิตที่มีควำมร้อนรน
เขำควรจะพยำยำมทำ
ตำมที่ท่ำนบิชอบ ไรล์ อธิบำยไว้ดงั ต่อไปนี้
“ผูท้ ี่ร้อนรนในศำสนำเป็ นผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงเด่นในเรื่ องหนึ่ง ถ้ำจะว่ำ ๆ เขำเป็ นคนจริ งจังมีน้ ำใจ ไม่
ยอมประนีประนอมทำอะไรก็มุ่งทำให้สำเร็ จ เต็มอกเต็มใจหรื อมีศรัทธำแรงกล้ำก็ไม่พอ เขำมุ่งมองอยู่
สิ่ งเดียว ใส่ ใจอยูเ่ พียงสิ่ งเดียวสิ่ งนั้นก็คือทำให้พระเจ้ำพอพระทัย ไม่วำ่ เขำจะอยูห่ รื อจะตำยไม่วำ่ จะมี
สุ ขภำพดีหรื อเจ็บป่ วย ไม่วำ่ จะรวยหรื อจน ไม่วำ่ เขำจะทำให้ใคร ๆ พอใจหรื อขุ่นเคือง ไม่วำ่ ใครจะว่ำ
เขำโง่หรื อฉลำด ไม่วำ่ ใคร ๆ จะชมหรื อติ จะได้รับเกียรติหรื อควำมละอำย ทั้งหมดนี้ผทู ้ ี่มีใจร้อนรนไม่
สนใจเลย เขำสนใจอยูเ่ พียงสิ่ งเดียวนัน่ ก็คือทำให้พระเจ้ำพอพระทัย และก้ำวเข้ำไปสู่ พระสิ ริของพระเจ้ำ
ถ้ำควำมร้อนใจใฝ่ หำพระเจ้ำเผำผลำญใจเขำ เขำก็ไม่ทุกข์ เขำรู ้สึกว่ำเขำเป็ นเหมือนตะเกียงต้องถูกจุด ถ้ำ
เขำจะต้องทำให้เสร็ จสิ้ นไปในขณะที่ถูกจุดอยู่ เขำก็ทำแต่กำรงำนที่พระเจ้ำทรงให้เขำทำคนเช่นนั้น
มักจะหำทำงทำตำมที่เขำร้อนใจ ถ้ำเขำเทศนำและทำกำรงำนหรื ออุทิศเงินไม่ได้ เขำจะร้องไห้ ถอน
หำยใจใหญ่และอธิ ษฐำน ถ้ำเขำยำกจนหรื อต้องนอนป่ วยอยูก่ บั เตียงตลอดไป เขำก็จะขัดขวำงบำป
ทำงกำรอธิษฐำนเป็ นอย่ำงมำก ถ้ำเขำต่อสู ้ในหุ บเขำกับโยชูวำไม่ได้เขำก็จะทำกำรงำนของโมเสส
อำโรน และฮูระ บนยอดภูเขำ (อพยพ 17:9-23) ถ้ำเขำทำกำรงำนเองไม่ได้เขำจะอธิ ษฐำนพระเจ้ำอยู่
เสมอจนพระองค์ทรงส่ งคนมำช่วยให้ทำกำรงำนนั้นสำเร็ จ นี่แหละเป็ นควำมหมำยของคำว่ำร้อนรน
ในทำงศำสนำ
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9. ความศรัทธา
ถ้ำไม่มีควำมศรัทธำอย่ำงลึกซึ้ งในพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยู่ ศรัทธำโดยที่ไม่ไต่ถำมอะไรก็ไม่มี
สำนุศิษย์แท้ ผูท้ ี่จะทำเพื่อพระเจ้ำก็ตอ้ งวำงใจในพระองค์ ผูท้ ี่เป็ นคนสำคัญของพระเจ้ำล้วนเป็ นคน
อ่อนแอที่ทำกำรใหญ่เพื่อพระเจ้ำเพรำะทรำบว่ำพระเจ้ำทรงสถิตอยูก่ บั เขำ
ควำมศรัทธำที่แท้น้ นั พึ่งพระสัญญำของพระเจ้ำ พึ่งพระวจนะของพระองค์ นี่ เป็ นสิ่ งสำคัญ ผู ้
เชื่อต้องอ่ำนหรื อได้ยินพระสัญญำของพระเจ้ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เอำพระสัญญำนี้มำใช้กบั บุคคลใน
วิธีที่เหมำะสมกับเขำ คริ สเตียนทรำบว่ำพระเจ้ำตรัสกับเขำโดยตรง เขำมัน่ ใจเต็มที่ในถ้อยคำของท่ำนผู้
ทรงสัญญำ เขำถือว่ำพระสัญญำนั้นแน่นอนเหมือนดังว่ำเป็ นไปตำมคำสัญญำนั้นแล้ว แม้วำ่ ถ้ำเป็ น
มนุษย์สัญญำจะเป็ นไปไม่ได้ก็ตำม
บำงทีก็เป็ นคำสัง่ มำกกว่ำคำสัญญำ สำหรับผูท้ ี่มีควำมศรัทธำแล้ว จะเป็ นคำสัง่ หรื อคำสัญญำก็
ไม่ต่ำงกันเลย ถ้ำพระเจ้ำทรงบัญชำให้ผใู ้ ดทำอะไรแล้ว พระองค์จะประทำนกำลังให้เขำทำสิ่ งนั้นได้ ถ้ำ
พระองค์ทรงสั่งให้เปโตรเดินบนน้ ำ เปโตรก็แน่ใจได้วำ่ เขำจะได้รับฤทธิ์ อำนำจตำมที่จำเป็ นจะต้องมี
(มัทธิว 14:28) ถ้ำพระองค์ทรงสั่งให้เรำเทศนำพระกิตติคุณให้ทุกคนฟัง เรำก็แน่ใจได้วำ่ เรำจำได้รับ
พระกรุ ณำคุณตำมที่เรำต้องกำร (มำระโก 16:15)
ควำมศรัทธำไม่ได้ทำอยูใ่ นขอบเขตที่เป็ นไปได้ พระเจ้ำย่อมไม่ได้รับเกียรติถำ้ ทรงทำในสิ่ งที่
มนุษย์ทำได้ ควำมศรัทธำเริ่ มเมื่อมนุษย์หมดฤทธิ์ อำนำจ ควำมศรัทธำเริ่ มเมื่อเหตุกำรณ์เป็ นไปไม่ได้
มองไม่เห็น และไม่รู้สึก
ควำมศรัทธำกล่ำวว่ำ ถ้ำอุปสรรคเพียงประกำรเดียว คือเป็ นไปไม่ได้ ถ้ำเช่นนั้นก็เป็ นไปได้
ควำมศรัทธำทรำบว่ำ พระเจ้ำทรงอยูท่ ี่นนั่ จึงไม่รู้จกั กับควำมยำกลำบำก ควำมศรัทธำหัวเรำะ
ใส่ ในสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ สำหรับควำมศรัทธำแล้ว พระเจ้ำทรงเป็ นคำตอบแก่ปัญหำทุกประกำร เป็ นข้อ
ไขสำหรับควำมยุง่ ยำกทุกอย่ำง ทุกสิ่ งทุกอย่ำงขึ้นอยูก่ บั พระเจ้ำ สำมสิ บล้ำนบำทหรื อสำมหมื่นล้ำนบำท
ก็ไม่แปลกอะไรเลย เพรำะทรำบว่ำพระเจ้ำจะทรงจัดทุกสิ่ งทุกอย่ำงให้พอเพียง เขำจะทูลขอทุกอย่ำงจำก
พระองค์ ผูไ้ ม่เชื่อกล่ำวว่ำ “สิ่ งนั้น ๆ จะเป็ นไปได้อย่ำงไร?” ล้วนแต่ต้ งั คำถำม ถำมอยูเ่ รื่ อย แต่ศรัทธำมี
คำตอบต่อคำถำมมำกมำยนับหมื่นคำถำม คำตอบก็คือพระเจ้ำ”
พูดแบบมนุษย์ก็วำ่ เป็ นไปไม่ได้ที่อบั รำฮัมกับซำรำห์จะมีบุตร แต่เมื่อพระเจ้ำทรงสัญญำ
อัมรำฮัมก็เห็นว่ำมีสิ่งเดียวที่เป็ นไปไม่ได้คือที่พระเจ้ำจะทรงมุสำ
“เมื่อไม่มีหวังซึ่ งเป็ นที่น่ำไว้ใจก็ยงั ได้เชื่อไว้ใจ
มีควำมหวังว่ำจะได้เป็ นบิดำของหลำย
ประชำชำติตำมคำที่ได้ตรัสไว้แล้วว่ำ “พงศ์พนั ธุ์ของเจ้ำจะมำกมำยอย่ำงนั้น” ควำมเชื่ อของท่ำนมิได้ลด
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น้อยลงเลย เมื่อท่ำนพิจำรณำดูสังขำรของท่ำน ซึ่ งเปรี ยบเหมือนตำยไปแล้ว เพรำะท่ำนมีอำยุประมำณ
ร้อยปี แล้ว และเมื่อคำนึงถึงครรภ์ของนำงซำรำห์วำ่ เป็ นหมัน ท่ำนมิได้หวัน่ ไหวแคลงใจในพระสัญญำ
ของพระเจ้ำ แต่ท่ำนมีควำมเชื่อมัน่ คงยิง่ ขึ้น จึงถวำยเกียรติแด่พระเจ้ำ ท่ำนเชื่อมัน่ ว่ำ พระเจ้ำทรงฤทธิ์
อำจกระทำให้สำเร็ จได้ตำมที่พระองค์ตรัสสัญญำไว้ (โรม 4:18-21)
“พระเจ้ำของเรำเป็ นพระเจ้ำที่ทำในสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้” (ลูกำ 1:37) “ไม่มีสิ่งใดที่ยำกเกินไป
สำหรับพระองค์” (ปฐมกำล 18:14) “สิ่ งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้ำทรงทำได้” (ลูกำ 18:27)
ควำมศรัทธำยึดมัน่ ในพระสัญญำ “ใครเชื่ อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ ง” (มำระโก 9:23) เปำโลกล่ำวอย่ำง
ยินดีวำ่ “ข้ำพเจ้ำผจญทุกสิ่ งได้ โดยพระองค์ผทู ้ รงเสริ มกำลังข้ำพเจ้ำ” (ฟิ ลิปปี 4:13)
เมื่อจำกควำมศรัทธำเกี่ยวกับอำนำจเหนื อธรรมชำติและพระเจ้ำจึงดูไม่มีเหตุผลอยูเ่ สมอ
อับรำฮัมดูไม่ใช้สำมัญสำนึกเสี ยเลยที่ออกไปทั้ง ๆ ที่ไม่รู้วำ่ ตนไปไหน ได้แต่เชื่ อฟังคำสั่งของพระเจ้ำ
เท่ำนั้น (ฮีบรู 11:8) ดูโยชูวำไม่ฉลำดเสี ยเลยที่เข้ำโจมตีเมืองเยริ โค โดยไม่มีอำวุธร้ำย (โยชูวำ 6:1-20)
คนในโลกนี้จะเยำะเย้ยในควำมบ้ำเช่นนี้แต่ก็ได้ผล
อันที่จริ ง ควำมศรัทธำนั้นมีเหตุผลที่สุด จะมีอะไรที่มีเหตุผลมำกกว่ำผูถ้ ูกสร้ำงไว้ใจใน
พระผูส้ ร้ำงเล่ำ? เขำบ้ำหรื อที่ศรัทธำในท่ำนที่พดู ปดหรื อทำผิดพลำดไม่ได้? กำรไว้ใจพระเจ้ำเป็ นสิ่ งที่มี
เหตุผลที่สุดที่มนุษย์ทำได้ ไม่ใช่เป็ นกำรกระโดดในที่มืด ควำมศรัทธำต้องกำรหลักฐำนที่แน่นอนที่สุด
และก็พบได้ในพระวจนะของพระเจ้ำที่ไม่มีผดิ พลำด ไม่มีใครที่วำงใจในพระองค์แล้วประสบควำม
ล้มเหลว ไม่มีผใู ้ ดจะเป็ นเช่นนั้น ควำมศรัทธำในพระเจ้ำไม่มีเสี่ ยงเลยไม่วำ่ จะอย่ำงไรก็ตำม
ควำมศรัทธำนั้นเป็ นกำรเทิดพระเกียรติพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง ยกพระองค์ข้ ึนเป็ นเอกในฐำนะเป็ น
ผูค้ วรแก่กำรไว้วำงใจ กล่ำวอีกนัยหนึ่งก็วำ่ กำรไม่เชื่อเป็ นกำรไม่ยกย่องพระเจ้ำ เป็ นกำรกล่ำวหำว่ำ
พระองค์พดู ปด (1 ยอห์น 5:10) เป็ นกำรจำกัดเขตท่ำนผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ ของชำติอิสรำเอล (สดุดี 78:41)
ควำมศรัทธำนั้นให้มนุษย์อยูใ่ นที่ ๆ เหมำะสมของตนคือเป็ นผูอ้ อ้ นวอนอย่ำงถ่อมใจ หมอบเฝ้ ำ
อยูเ่ บื้องหน้ำพระเจ้ำผูใ้ หญ่ยงิ่ เหนื อสิ่ งทั้งปวง
ควำมศรัทธำขัดต่อภำพที่เห็น เปำโลเตือนเรำว่ำเรำดำเนิ นโดยควำมเชื่อมิใช่ตำมที่ตำมองเห็น
(2 โคริ นธ์ 5:7) ดำเนินไปตำมที่ตำมองเห็นหมำยควำมว่ำเรำมีสิ่งที่มองเห็นได้หมำยควำมว่ำเรำมีพอเก็บ
ไว้สำหรับอนำคต ใช้ควำมฉลำดของมนุษย์เป็ นประกัน ไม่ยอมเสี่ ยงต่อสิ่ งที่มองไม่เห็น แต่ดำเนิ นโดย
ควำมเชื่อก็ตรงกันข้ำม เป็ นกำรพึ่งพระเจ้ำแต่ผเู ้ ดียว ปกติแล้วเรำมักจะหลีกเลี่ยงต่อกำรพึ่งพระเจ้ำที่เรำ
มองไม่เห็น เรำชอบจัดเตรี ยมหำสำรอง ในสิ่ งที่จะสู ญเสี ยไปได้ ถ้ำเรำมองไม่เห็นว่ำเรำจะไปทำงไหน
เรำมักจะกลัว แต่ควำมศรัทธำคือก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยควำมเชื่อฟังพระเจ้ำและพระวจนะของพระองค์
ควำมศรัทธำย่อมอยูเ่ หนื อสถำนกำรณ์ใด ๆ และวำงใจพระเจ้ำให้จดั หำทุกสิ่ งที่ตอ้ งกำรให้
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สำนุศิษย์ผตู ้ ้ งั ใจจะดำเนิ นไปด้วยควำมศรัทธำ ย่อมแน่ใจได้วำ่ ไม่ชำ้ เขำจะต้องถูกลองดูควำม
ศรัทธำไม่ชำ้ ก็เร็ ว ทรัพย์สมบัติของเขำจะหมดสิ้ นลง แล้วเขำก็จะถูกลองใจให้ขอจำกมนุษย์ ถ้ำเขำวำงใจ
ในพระเจ้ำจริ ง ๆ แล้ว เขำก็จะพึ่งพระเจ้ำแต่ผเู ้ ดียว
ถ้ำเรำให้มนุษย์รู้วำ่ เรำต้องกำรอะไร ไม่วำ่ จะเป็ นทำงตรงหรื อทำงอ้อม นัน่ ก็คือ เรำไม่ได้มีชีวติ
ด้วยควำมศรัทธำ เรำทำให้พระเจ้ำเสมอพระเกียรติ เป็ นกำรทรยศต่อพระองค์ เป็ นเหมือนกับว่ำเรำกล่ำว
ว่ำพระเจ้ำทำให้เรำผิดหวัง บัดนี้เรำต้องขอควำมช่วยเหลือจำกมนุษย์ เป็ นกำรละทิ้งพระองค์ผเู ้ ป็ นน้ ำพุที่
ให้ดำรงชีวิตอยูไ่ ด้ แล้วหันไปหำถังน้ ำแตก ๆ เป็ นกำรตั้งให้มนุษย์อยูร่ ะหว่ำงจิตวิญญำณของข้ำพเจ้ำกับ
พระเจ้ำ และปล้นพรอันอุดมไปจำกจิตวิญญำณของข้ำพเจ้ำ ทั้งปล้นเอำเกียรติยศที่เป็ นของพระเจ้ำไป
จำกพระองค์
ท่ำทีตำมปกติของสำนุศิษย์ก็คือปรำรถนำมีควำมศรัทธำมำกยิง่ ขึ้น (ลูกำ 17:5) เขำไว้วำงใจ
พระคริ สต์ให้ประทำนควำมรอดให้บดั นี้ เขำต้องกำรจะเพิ่มอำณำเขตชีวติ ของเขำที่มีพระเจ้ำควบคุมอยู่
เมื่อเขำเผชิญควำมเจ็บไข้ ควำมยำกลำบำก ควำมเศร้ำโศก และภัยพิบตั ิเขำก็ได้มำรู ้จกั พระเจ้ำในทำง
ใหม่ที่คุน้ เคยสนิทสนมกับพระองค์ยงิ่ ขึ้น ควำมศรัทธำของเขำเข้มแข็งยิง่ ขึ้น เขำพิสูจน์วำ่ เป็ นจริ งตำม
พระสัญญำ ถ้ำเรำดำเนินตำมเพื่อจะให้รู้จกั พระเจ้ำ เรำก็จะรู ้จกั พระองค์ (โฮเชยำ 6:3) เขำยิง่ พบว่ำ
พระเจ้ำเป็ นผูค้ วรแก่กำรไว้วำงใจ เขำก็ยงิ่ ไว้วำงใจพระเจ้ำให้ทำสิ่ งใหญ่ยงิ่ ให้เขำ
เนื่องจำกควำมศรัทธำเกิดจำกกำรฟัง และกำรฟังนั้นคือฟังพระวจนะของพระเจ้ำ สำนุศิษย์ก็
ควรจะให้ตวั เขำอำบอิ่มไปด้วยพระวจนะของพระเจ้ำ โดยอ่ำน ศึกษำ ท่องจำ ภำวนำทั้งวันทั้งคืน
พระธรรมคัมภีร์เป็ นประดุจแผนที่ของเขำเป็ นเป็ นวงเวียน ทรงนำและปลอบเล้ำโลมใจเขำ เป็ นตะเกียง
และเป็ นแสงสว่ำงของเขำ
ในชีวติ ที่มีควำมศรัทธำ เขำย่อมเจริ ญขึ้น เมื่อเรำอ่ำนพบว่ำอะไร ๆ ย่อมสำเร็ จได้ดว้ ยศรัทธำ เรำ
ก็รู้วำ่ เรำเป็ นเหมือนเด็กเล็ก ๆ ที่เล่นอยูร่ ิ มมหำสมุทรกว้ำงใหญ่สุดขอบฟ้ ำ ประโยชน์ของควำมศรัทธำมี
อยูใ่ น ฮีบรู บทที่ 11 เรำจะเห็นยิง่ มำกขึ้นในข้อ 32-40
“และข้ำพเจ้ำจะกล่ำวอะไรต่อไปอีกเล่ำ เพรำะไม่มีเวลำพอที่จะกล่ำวถึง กิดโอน บำรำช
ซิมโซน ยิฟทำฆดำวิด ซำมูเอล และผูเ้ ผยพระวจนะทั้งหลำย เพรำะควำมเชื่อท่ำนเหล่ำนั้นจึงได้มีชยั
เหนื อดินแดนต่ำง ๆ ได้ต้ งั ระบบควำมยุติธรรม ได้รับผลของพระสัญญำ ได้ปิดปำกสิ งห์ ได้ดบั ไฟที่ไหม้
อย่ำงรุ นแรง ได้พน้ จำกคมดำบ ควำมอ่อนแอของท่ำนก็กลับเป็ นควำมเข้มแข็ง มีกำลังควำมสำมำรถใน
กำรทำสงครำมได้ ตีกองทัพประเทศอื่น ๆ แตกพ่ำยไป พวกผูห้ ญิงก็ได้รับคนพวกของนำงที่กลับฟื้ นคืน
ชีวติ ขึ้นมำอีก บำงคนก็ถูกทรมำน แต่ก็ไม่ยอมรับกำรปลดปล่อย เพื่อเขำจะได้กลับมีชีวติ ที่ดีกว่ำนั้นอีก
บำงคนต้องทนต่อคำเยำะเย้ยและกำรถูกโบยตี และยังถูกล่ำมโซ่และถูกขังคุกด้วย บำงคนก็ถูกขว้ำงด้วย
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ก้อนหิ น บำงคนก็ถูกเลื่อยเป็ นท่อน ๆ บำงคนก็ถูกฆ่ำด้วยคมดำบ บำงคนก็นุ่งห่มหนังแกะหนังแพะ
พเนจรไป สิ้ นเนื้อประดำตัว ตกระกำลำบำกและถูกเคี่ยวเข็ญ (แผ่นดินโลกไม่สมกับคนเช่นนั้นเลย) เขำ
พเนจรไปในถิ่นทุรกันดำรและตำมภูเขำและอยูต่ ำมถ้ ำและตำมโพรง
คนเหล่ำนั้นทุกคนมีชื่อเสี ยงดี
เพรำะควำมเชื่ อของเขำ แต่เขำก็ยงั ไม่ได้รับสิ่ งที่ทรงสัญญำไว้ เพรำะพระเจ้ำทรงจัดเตรี ยมสิ่ งซึ่ ง
ประเสริ ฐยิง่ กว่ำนั้นไว้สำหรับเขำ เพื่อเขำทั้งหลำยจะได้รับควำมสมบูรณ์ดว้ ยกันกับเรำเท่ำนั้น
ขอกล่ำวคำสุ ดท้ำยว่ำ เรำกล่ำวแล้วว่ำสำนุศิษย์ที่ดำเนินด้วยควำมศรัทธำจะถูกคนในโลกนี้หำว่ำ
เป็ นคนช่ำงฝันหรื อเป็ นคนบ้ำคลัง่ หรื อแม้แต่คริ สเตียนอื่น ๆ ก็อำจจะว่ำเขำเป็ นเช่นนั้นได้ เป็ นกำรดีที่
เรำจะจำไว้วำ่ ควำมศรัทธำที่ทำให้คนดำเนิ นไปกับพระเจ้ำได้ ก็ทำให้เขำมีคุณค่ำเป็ นพิเศษในควำมคิด
ของคนทั้งปวง
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10. อธิษฐาน
หนังสื อเพียงเล่มเดียวที่ให้ควำมพอใจและเป็ นหนังสื อที่เขียนเรื่ องกำรอธิ ษฐำนไว้อย่ำงสมบูรณ์
คือหนังสื อพระคัมภีร์ ส่ วนหนังสื อเล่มอื่น ๆ นั้นเมื่อเรำอ่ำนแล้วก็มีควำมรู ้สึกว่ำยังไม่แจ่มแจ้งลึกซึ้ งพอ
ในหนังสื อพระคัมภีร์น้ นั เรำไม่มีหวังจะแก้ไขเขียนให้ดีข้ ึนได้เหมือนหนังสื อเล่มอื่น ๆ ทั้งหมดที่เรำทำ
ได้ก็คือสรุ ปหลักสำคัญในเรื่ องกำรอธิ ษฐำนโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เหมือนดังที่เรำทำในเรื่ องกำรเป็ น
สำนุศิษย์ของพระคริ สต์
1. คำอธิ ษฐำนที่ดีที่สุดออกมำจำกจิตใจที่ตอ้ งกำรอย่ำงแรงกล้ำจะให้พระองค์ช่วยเรำพิสูจน์ได้
ว่ำที่กล่ำวมำนี้เป็ นควำมจริ ง เมื่อชีวติ ของเรำรำบรื่ นแจ่มใส คำอธิ ษฐำนของเรำก็จืดชืดไม่ร้อนรน เมื่อเรำ
ถึงขั้นวิกฤติ วินำทีแห่งควำมเป็ นควำมตำย ป่ วยหนัก หรื อทุกข์โศกอย่ำงหนักเมื่อผูท้ ี่รักเสี ยชีวติ ไป คำ
อธิ ษฐำนของเรำก็ร้อนรน เป็ นคำที่สำคัญกลัน่ ออกมำจำกใจจริ ง มีผกู ้ ล่ำวว่ำลูกธนูที่จะพุง่ ขึ้นไปถึง
สวรรค์ได้ตอ้ งมำจำกคันธนูที่โก่งจนสุ ด ควำมรู ้สึกที่วำ่ เป็ นเรื่ องด่วน ที่ไม่มีใครช่วยได้ และจำเป็ นยิง่
เป็ นที่มำของคำอธิษฐำนที่ดีเยีย่ ม
โชคไม่ดีที่เรำใช้ชีวติ ของเรำส่ วนมำกพยำยำมจะหลบหลีกจำกควำมขัดสน โดยใช้วธิ ี ธุรกิจ
อย่ำงชำญฉลำด เรำจัดหำสิ่ งต่ำง ๆ ไว้เพื่อเรำจะได้ไม่ตอ้ งขัดสน เพรำะเรำฉลำดเรำจึงมำถึงขั้นมัง่ คง มี
ข้ำวของต่ำง ๆ เพิม่ ขึ้น และไม่ขดั สนสิ่ งใด แล้วเรำก็แปลกใจว่ำทำไมคำอธิ ษฐำนของเรำถึงได้จืดชืดไม่
มีชีวติ ชีวำ ทำไมถึงไม่มีไฟตกมำจำกฟำกฟ้ ำถึงเรำดำเนิ นตำมควำมศรัทธำอย่ำงแท้จริ ง ไม่ใช่ตำมที่ตำ
เห็นแล้ว กำรอธิ ษฐำนของเรำจะเปลี่ยนไปอย่ำงสิ้ นเชิง
2. เงื่อนไขประกำรหนึ่งที่ทำให้เรำประสบควำมสำเร็ จในกำรอธิ ษฐำนก็คือ เรำต้องเข้ำมำใกล้
ด้วยใจจริ ง (ฮีบรู 10:22) นี่หมำยว่ำเรำต้องจริ งใจเมื่ออยูต่ ่อหน้ำพระเจ้ำ ไม่หน้ำไหว้หลังหลอก ถ้ำเรำจะ
ให้ประสบควำมสำเร็ จในกำรอธิ ษฐำน เรำจะต้องไม่ขอให้พระองค์ทำสิ่ งใดให้ในเมื่อเรำทำเองได้ เช่น
เรำจะไม่ขอให้พระองค์ประทำนเงินให้จดั ทำโครงกำรของคริ สเตียน ถ้ำเรำมีเงินเหลือจะใช้ในงำนนี้ได้
เรำไม่ใช่จะเยำะเย้ยพระเจ้ำได้ พระองค์จะไม่ตอบคำอธิ ษฐำนถ้ำพระองค์ทรงตอบเรำแล้ว แล้วเรำไม่
ยอมใช้
เรำไม่ควรอธิ ษฐำนว่ำพระเจ้ำจะส่ งคนอื่นให้มำทำสิ่ งที่เรำเองก็ไม่เตรี ยมจะทำ ผูค้ นหลำยพัน
คนอธิษฐำนเพื่อชำวมุสลิม ชำวฮีบรู และชำวพุทธ แต่ถำ้ ทุกคนที่อธิ ษฐำนเต็มใจให้พระเจ้ำทรงใช้เขำนำ
พระกิตติคุณไปถึงคนเหล่ำนั้น บำงทีประวัติศำสตร์ ของคริ สเตียนจะเปลี่ยนเป็ นอย่ำงที่ให้เรำมีกำลังใจ
มำกขึ้น
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3. เรำควรอธิ ษฐำนง่ำย ๆ ด้วยใจเชื่อและไม่ไถ่ถำมเลย ปั ญหำทำงศำสนำจะเข้ำใจได้ทำงกำร
อธิษฐำนปัญหำในเรื่ องกำรอธิ ษฐำนจะทำให้จิตวิญญำณเรำมืดมัวไป อธิ ษฐำนก็ง่ำยกว่ำกำรจะแก้ปัญหำ
ทำงกำรอธิ ษฐำนทั้งหมด แต่ผทู ้ ี่เชื่ อควรจะอธิ ษฐำนเหมือนเด็ก ๆ ที่ไว้วำงใจ ออกัสตินกล่ำวว่ำ ผูท้ ี่
ไม่ได้เรี ยนรู ้ก็ชิงเอำสวรรค์ดว้ ยกำลัง แต่เรำที่ได้เรี ยนรู ้มำกกลับมัวคิดถึงปั ญญำเรื่ องกำรอธิษฐำนแทนที่
จะอธิ ษฐำนต่อพระเจ้ำโดยตรง
4. ถ้ำเรำต้องกำรอำนำจที่แท้จริ งทำงกำรอธิ ษฐำนเรำต้องไม่หวงสิ่ งใดไว้จำกพระเจ้ำ เรำต้อง
ยอมจำนนต่อพระคริ สต์อย่ำงสิ้ นเชิง เรำต้องทิ้งทั้งสิ้ นตำมพระผูช้ ่วยให้รอดไป พระเจ้ำรักผูท้ ี่เทิดทูน
พระองค์ข้ ึนเป็ นพระเจ้ำเหมือนทุกสิ่ ง
5. ดูเหมือนว่ำคำอธิ ษฐำนจะมีคุณค่ำพิเศษ เมื่อเรำต้องสละอะไรบำงอย่ำงไป ผูท้ ี่ตื่นเช้ำตรู่ เพื่อ
ร่ วมควำมสัมพันธ์ท่ำนผูต้ ื่นแต่เช้ำเพื่อรับคำสอนสำหรับวันนั้นจำกพระบิดำของพระองค์ ดังนั้นผูท้ ี่
อธิ ษฐำนตลอดคืน ย่อมได้รับอำนำจพิเศษจำกพระเจ้ำ คำอธิ ษฐำนที่ไม่ได้สละอะไรเลยย่อมไม่มี
ประโยชน์ เพรำะเป็ นเพียงผลของกำรเป็ นคริ สเตียนแบบสุ กเอำเผำกิน
พระคัมภีร์ใหม่มกั จะเชื่ อมโยงกำรอธิ ษฐำนเข้ำกับกำรถือศีลอดอำหำร กำรอดอำหำรจะช่วยงำน
ฝ่ ำยจิตวิญญำณได้มำกช่วยให้เกิดควำมคิดแจ่มใสและสำรวมจิต ดูเหมือนว่ำพระเจ้ำจะเต็มใจตอบคำ
อธิษฐำนเป็ นพิเศษ เมื่อเรำเห็นว่ำกำรอธิ ษฐำนสำคัญกว่ำอำหำรกำรกิน
6. หลีกเลี่ยงกำรอธิ ษฐำนแบบเห็นแก่ตวั ท่ำนขอและไม่ได้รับเพรำะท่ำนขอผิด หวังได้ไปเพื่อ
สนองกิเลสตัณหำของท่ำน (ยำกอบ 4:3) หัวข้อใหญ่คำอธิ ษฐำนควรจะสนใจในพระเจ้ำ แต่แรกเรำควร
อธิ ษฐำนว่ำ ขอให้พระองค์เสด็จมำครอบครองเถิด ขอให้ทุกสิ่ งเป็ นตำมพระทัยพระองค์เหมือนใน
สวรรค์ แล้วเรำจึงเพิ่มเติมว่ำ โปรดประทำนอำหำรแก่เรำในวันนี้
7. เรำควรยกย่องพระเจ้ำ โดยทูลขอสิ่ งสำคัญ ๆ เพรำะพระองค์เป็ นพระเจ้ำผูย้ งิ่ ใหญ่ ให้เรำมี
ศรัทธำจนหวังรับสิ่ งใหญ่ยงิ่ จำกพระองค์ เรำทำให้พระองค์เสี ยพระทัยอยูบ่ ่อย ๆ โดยหวังสิ่ งเล็ก ๆ น้อย
ๆ จำกพระองค์ เรำพอใจกับชัยชนะเล็ก ๆ น้อย ๆ กับได้รับสิ่ งที่ไม่ใคร่ ดี ปรำรถนำสิ่ งอ่อนแอหลังจำกที่
ได้รับสิ่ งที่สูงกว่ำนั้น เรำไม่ได้ทำให้ผทู ้ ี่อยูแ่ วดล้อมเรำประทับใจเลยว่ำพระเจ้ำของเรำเป็ นพระเจ้ำผู ้
ยิง่ ใหญ่
เรำไม่ได้เทิดพระเกียรติพระเจ้ำในสำยตำมนุ ษย์คนเหล่ำนั้นไม่รู้จกั พระเจ้ำก็เพรำะชีวติ ของ
คริ สเตียนไม่ได้ทำให้พวกเขำสนใจเลย ชีวติ คริ สเตียนไม่ได้ทำให้พวกเขำถำมถึงอำนำจที่มีอยูใ่ นชีวิต
ของเขำ ไม่กี่ครั้งเลยที่พวกเขำพูดถึงเรำคงที่พวกเขำพูดถึงอัครสำวกว่ำ “เขำเทิดพระเกียรติพระเจ้ำที่อยู่
ในตัวฉัน”
8. เมื่อเรำอธิ ษฐำน เรำควรให้แน่ใจว่ำ เรำทำตำมพระประสงค์ของพระเจ้ำ แล้วเรำก็จะอธิ ษฐำน
ด้วยใจเชื่อว่ำพระองค์จะได้ยนิ และทรงตอบเรำ “และนี่คือควำมมัน่ ใจที่เรำมีต่อพระองค์ คือถ้ำเรำทูลขอ
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สิ่ งใดที่เป็ นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์กท็ รงโปรดฟังเรำและถ้ำเรำรู ้วำ่ พระองค์ทรงโปรดฟัง
เรำ เมื่อเรำทูลขอสิ่ งใด ๆ เรำก็รู้วำ่ เรำได้รับสิ่ งที่เรำทูลขอนั้นจำกพระองค์” (1 ยอห์น 5:14,15)
อธิ ษฐำนในพระนำมของพระเยซูเจ้ำหมำยควำมว่ำอธิ ษฐำนตำมพระประสงค์ของพระองค์ เมื่อ
เรำอธิ ษฐำนในนำมของพระองค์จริ ง ๆ ก็เป็ นเหมือนเรำทูลขอพระเจ้ำพระบิดำอย่ำงแท้จริ ง “สิ่ งใดที่
ท่ำนทั้งหลำยจะขอในนำมของเรำเรำจะกระทำสิ่ งนั้น เพื่อว่ำพระบิดำจะทรงได้รับเกียรติอนั ยิง่ ใหญ่ทำง
พระบุตร สิ่ งใดที่ท่ำนขอในนำมของเรำ เรำจะกระทำสิ่ งนั้น” (ยอห์น 14:13,14) “ในวันนั้นท่ำนจะไม่
ถำมอะไรเรำอีก เรำบอกควำมจริ งแก่ท่ำนทั้งหลำยว่ำ ถ้ำท่ำนขอสิ่ งใดจำกพระบิดำ พระองค์จะประทำน
สิ่ งนั้นให้แก่ท่ำนในนำมของเรำ” (ยอห์น 16:23) “เรำกล่ำวแก่ท่ำนทั้งหลำยอีกว่ำ ถ้ำในพวกท่ำนที่อยูใ่ น
โลกสองคนจะร่ วมใจกันขอสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด พระบิดำของเรำผูท้ รงสถิตในสวรรค์ ก็จะทรงกระทำให้ ด้วย
ว่ำมีสองสำมคนประชุมกันที่ไหน ๆ ในนำมของเรำ เรำจะอยูท่ ่ำมกลำงเขำที่นนั่ ” (มัทธิว 18:19-20)
ขอในนำมของพระองค์หมำยควำมว่ำพระองค์ทรงจูงมือเรำและนำเรำอธิ ษฐำน หมำยควำมว่ำ
พระองค์ทรงคุกเข่ำข้ำงเรำและควำมปรำรถนำของพระองค์ไหลพรู พรั่งผ่ำนจิตใจเรำ
นัน่ แหละเป็ น
ควำมหมำยละ พระนำมของพระองค์หมำยถึง ธรรมชำติของพระองค์ ฉะนั้นอธิ ษฐำนในนำมของ
พระคริ สต์หมำยควำมว่ำอธิ ษฐำนตำมพระทัยพระองค์ ข้ำพเจ้ำจะขอทำควำมชัว่ ร้ำยได้หรื อในนำมของ
พระบุตรของพระเจ้ำ? สิ่ งที่ขำ้ พเจ้ำอธิ ษฐำนควรจะพรรณนำออกจำกธรรมชำติของพระองค์ ข้ำพเจ้ำจะ
ทำเช่นนั้นได้เมื่ออธิ ษฐำนหรื อ? คำอธิ ษฐำนควรจะเปี่ ยมไปด้วยฤทธิ์ ของพระวิญญำณ ด้วยพระประสงค์
ของพระคริ สต์ ขอให้พระเจ้ำทรงสอนเรำมำกยิง่ ๆ ขึ้นไปให้อธิ ษฐำนในพระนำมพระองค์ เรำไม่ควร
คิดจะจบคำอธิ ษฐำนโดยไม่กล่ำวว่ำ “ในพระนำมพระเจ้ำของเรำ” คำอธิ ษฐำนทั้งหมดจะสมบูรณ์ได้ดว้ ย
พระนำมของพระเยซู ทั้งหมดควรจะเป็ นไปตำมพระนำมนั้น
9. คำอธิ ษฐำนจะได้ผลอย่ำงแท้จริ ง เมื่อเรำสำรภำพควำมบำปของเรำและทิ้งบำปทันทีที่เรำรู ้วำ่
ได้ทำบำปลงไป “ถ้ำข้ำพเจ้ำคิดนึกตรึ กตรองตำมชัว่ ในใจ พระเจ้ำจะไม่ทรงฟังข้ำพเจ้ำเลย” (สดุดี 66:18)
เรำต้องอยูใ่ นพระคริ สต์ “ถ้ำท่ำนทั้งหลำยเข้ำสนิทอยูใ่ นเรำ และถ้อยคำของเรำฝังอยูใ่ นท่ำนแล้ว ท่ำนจะ
ขอสิ่ งใด ซึ่ งท่ำนปรำรถนำก็จะได้สิ่งนั้น (ยอห์น 15:7) ผูท้ ี่สนิทกับพระคริ สต์จะรู ้ถึงพระประสงค์ของ
พระองค์ เขำจะสำมำรถอธิ ษฐำนอย่ำงได้เรื่ องได้รำวและรู ้วำ่ พระเจ้ำจะประทำนให้ตำมที่เขำอธิ ษฐำนขอ
ถ้ำเรำเข้ำสนิทอยูใ่ นพระองค์หมำยควำมว่ำเรำต้องเชื่อฟังบัญญัติของพระองค์ “และเรำขอสิ่ งใด ๆ เรำก็
ได้สิ่งนั้น ๆ จำกพระองค์ เพรำะเรำประพฤติตำมพระบัญญัติของพระองค์” ( 1 ยอห์น 3:22) พระเจ้ำจะ
สดับฟังและประทำนให้ตำมที่เรำทูลขอถ้ำเรำดำเนินชี วติ อย่ำงถูกต้องตำมที่พระองค์ตอ้ งกำร
(1 ยอห์น 3:30)
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10. เรำไม่ควรจะอธิ ษฐำนตำมเวลำที่จดั ไว้เป็ นพิเศษในระหว่ำงวันเท่ำนั้น แต่เรำควรจะพัฒนำ
ท่ำทีของกำรอธิ ษฐำน เพื่อว่ำเรำจะอธิ ษฐำนในขณะที่เดินไปตำมถนนขับรถยนต์ นัง่ ทำงำนที่โต๊ะ หรื อ
ทำงำนในบ้ำนก็ได้ เนหะมียเ์ ป็ นตัวอย่ำงที่ดีของกำรอธิ ษฐำนแบบนี้ (เนหะมีย ์ 2:4) เป็ นกำรดีที่จะได้อยู่
ในสถำนที่เร้นลับของท่ำนผูส้ ู งสุ ดแทนที่จะเข้ำเยีย่ มเป็ นครั้งครำว (สดุดี 91:1)
11. ในที่สุดเรำควรจะบ่งลงไปในคำอธิ ษฐำน เรำจะเห็นว่ำพระเจ้ำประทำนให้เมื่อเรำระบุลงไป
โดยเฉพำะ
กำรอธิษฐำนเป็ นสิ ทธิพิเศษ นี่หมำยควำมว่ำเรำต้องเรี ยนรู ้ให้พระเจ้ำทรงดลใจมนุษย์ มีหลำย
สิ่ งที่เรำทำสิ่ งมหัศจรรย์ได้โดยกำรอธิษฐำน เรำจะนำแสงแดดเข้ำไปในที่เย็นชำและขุ่นเคืองได้ เรำ
สำมำรถจุดแสงแห่งควำมหวังไว้ในคุกที่หมดหวังได้ เรำสำมำรถปลดโซ่จำกขำนักโทษ เรำสำมำรถให้ผู ้
ที่อยูห่ ่ำงไกลจำกสวรรค์คิดถึงสวรรค์ได้ เรำสำมำรถบำรุ งเลี้ยงจิตวิญญำณของผูท้ ี่ทอ้ ใจได้ แม้วำ่ เขำ
จะต้องทำงำนข้ำมน้ ำข้ำมทะเล สิ่ งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นตำมคำอธิ ษฐำน
นักเขียนผูห้ นึ่งเสริ มคำพยำนของเขำว่ำ “กำรเทศนำเป็ นพรสวรรค์ที่หำยำก แต่กำรอธิ ษฐำนเป็ น
พรสวรรค์ที่หำยำกยิง่ กว่ำ กำรเทศนำเป็ นเหมือนดำบ เป็ นอำวุธที่ท่ำนใช้เมื่อประชิดตัว ท่ำนไม่สำมำรถ
ไปถึงผูท้ ี่อยูห่ ่ำงไกลได้ แต่กำรอธิ ษฐำนเป็ นเหมือนปื นใหญ่ สำมำรถไปถึงผูท้ ี่อยูไ่ กลออกไป และ
บำงครั้งก็ได้ผลดีกว่ำกำรเทศนำ
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11. การรณรงค์
พระคริ สตธรรมใหม่มกั จะใช้กำรสงครำมอธิ บำยงำนของคริ สตจักรในโลกนี้ ศำสนำคริ สเตียน
ที่แท้ไม่ใช่จะสนุกสนำน ไม่ใช่ควำมเป็ นอยูอ่ ย่ำงฟุ่ มเฟื อย และแสวงหำควำมเพลิดเพลิน แต่เป็ นกำรดิ้น
รนปำงตำย เป็ นกำรต่อสู ้กบั พลังนรกอย่ำงไม่รู้จบสิ้ น กำรเป็ นศิษย์จะไม่มีประโยชน์เลย ถ้ำเขำไม่สำนึก
ว่ำ เขำกำลังอยูใ่ นยุทธภูมิ และไม่มีกำรหันหลังกลับ
ในกำรรณรงค์ตอ้ งเป็ นน้ ำหนึ่ งใจเดียวกัน ไม่ใช่เป็ นเวลำบ่นจูจ้ ้ ีในเรื่ องไม่สำคัญ หรื ออิจฉำ
ริ ษยำกัน หรื อมีใจเป็ นสองฝักสองฝ่ ำย บ้ำนใดแตกแยกย่อมตั้งอยูไ่ ม่ได้ ดังนั้นทหำรของพระคริ สต์ตอ้ ง
สำมัคคีกนั หนทำงไปสู่ ควำมสำมัคคีกนั ก็คือควำมถ่อมใจ ฟิ ลิปปี บทสองสอนเรื่ องนี้ ไว้ชดั เจน จะต่อสู ้
กับคนถ่อมใจจริ ง ๆ ย่อมไม่ได้ ตบมือสองข้ำงจึงจะดัง
สงครำมต้องกำรควำมเด็ดขำดและเสี ยสละ ในกำรสงครำมใด ๆ ย่อมต้องมีกำรจำกัดปั นส่ วน
ถึงเวลำที่คริ สเตียนจะตระหนักว่ำตนเข้ำสงครำม เขำต้องตัดรำยจ่ำยลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยวิธีน้ ี เขำจะ
ได้ใช้ทุนทรัพย์ไปในกำรต่อสู ้ให้มำกที่สุด
ในปี 1960 มีชำยหนุ่มคนหนึ่งเป็ นประธำนในชั้นของเขำในวิทยำลัยคริ สเตียนแห่งหนึ่ง
ระหว่ำงปี นั้นชั้นของเขำแนะนำว่ำ เขำจะมีงำนเลี้ยงขึ้นตำมปกติ สวมเสื้ อแบบเดียวกันหมดและจัด
ของขวัญให้กนั แทนที่จะเห็นด้วยกับกำรใช้จ่ำยนี้ เขำลำออกจำกตำแหน่งประธำน ต่อไปนี้เป็ นจดหมำย
ลำออกของเขำ

เพือ่ นร่ วมชั้นทีร่ ัก
เนื่องจำกเรื่ องงำนเลี้ยง เสื้ อ และของขวัญได้เสนอขึ้นไปต่อคณะที่ประชุม ข้ำพเจ้ำในฐำนะ
ประธำนของชั้นได้ใคร่ ครวญดูท่ำทีของคริ สเตียนต่อสิ่ งเหล่ำนี้
ข้ำพเจ้ำคิดว่ำ เรำจะพบควำมยินดีอย่ำงที่สุดสำหรับตัวเรำเอง ถ้ำเรำยอมอุทิศตัวเรำ สละเวลำ
และเงินทองทั้งหมดแก่พระคริ สต์และเพื่อผูอ้ ื่น ด้วยวิธีน้ ีเรำจะพบว่ำคำตรัสของพระเยซู คริ สต์เป็ นควำม
จริ ง “ผูท้ ี่สูญเสี ยชีวติ ของเขำเพื่อเห็นแก่ฉนั ก็จะได้พบชีวิต”
มีคนเจ็ดพันคนที่อดตำยลงไปอยูท่ ุกวัน และคนกว่ำครึ่ งโลกที่ไม่เคยได้ยนิ ถึงพระเยซูผเู ้ ป็ น
ควำมหวังเดียวของมนุษย์ ดังนั้นจึงดูขดั ๆ อยูท่ ี่คริ สเตียนจะใช้เวลำหรื อเงินทองไปในสิ่ งที่ไม่เป็ นพยำน
ต่อผูไ้ ม่เชื่ อ หรื อไม่ช่วยผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียน
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เรำจะเทิดพระเกียรติพระเจ้ำได้มำกขึ้น ถ้ำเรำจะช่วยกันเผยแพร่ พระกิตติคุณแก่อีก 60 % ของ
โลกที่ไม่เคยได้ยนิ เรื่ องพระคริ สต์ดีกว่ำที่เรำจะมำร่ วมกันในคณะเล็ก ๆ แสวงหำควำมเพลิดเพลิน และ
เสี ยเวลำเสี ยเงินไป
เนื่อจำกข้ำพเจ้ำตระหนักถึงควำมต้องกำร และโอกำสที่จะใช้เงินให้เป็ นประโยชน์ไปในทำงที่
จะเทิดพระเกียรติพระเยซูคริ สต์ และช่วยเหลือเพื่อนบ้ำนที่นี่ ข้ำพเจ้ำจึงเห็นว่ำเป็ นไปไม่ได้ที่ขำ้ พเจ้ำจะ
ยอมให้เอำเงินของชั้นไปใช้ในสิ่ งที่ไม่เป็ นประโยชน์ ถ้ำข้ำพเจ้ำเป็ นผูห้ นึ่งที่เดือดร้อน ข้ำพเจ้ำจะอยำก
ให้ผใู้ ช้เงินของเขำมำช่วยข้ำพเจ้ำ จัดหำพระกิตติคุณและวัตถุที่ขำ้ พเจ้ำจำเป็ นมำให้
ดังนั้นท่ำนก็จะเห็นได้วำ่ พระเยซูทรงสละหมดทุกสิ่ งด้วยควำมรักและอธิ ษฐำน
ด้วยเหตุน้ ี
ข้ำพเจ้ำจึงขอลำออกจำกกำรเป็ นประธำนของชั้น
สงครำมต้องมีกำรทนทุกข์ ถ้ำชำยหนุ่มในทุกวันนี้ยอมสละชีวติ เพื่อประเทศชำติ คริ สเตียนยิง่
จะต้องยอมสละชีวติ เพื่อเห็นแก่พระคริ สต์และพระกิตติคุณของพระองค์มำกแค่ไหน ศรัทธำที่ไม่ตอ้ ง
สละอะไรเลยก็ไม่มีค่ำ ถ้ำพระเยซูเจ้ำมีค่ำยิง่ ต่อเรำทุกคน พระองค์จะมีค่ำคุม้ กับทุกสิ่ งทุกอย่ำงที่เรำเสี ย
ไป เมื่อเรำรับใช้พระองค์เรำต้องไม่คิดถึงควำมปลอดภัยส่ วนตัวเรำ หรื อควำมสบำยใด ๆ
เมื่ออัครสำวกเปำโลพูดถึงควำมเป็ นอัครสำวกของท่ำน ท่ำนไม่ได้ช้ ีถึงครอบครัว หรื อ
กำรศึกษำ หรื อสิ่ งที่ท่ำนได้รับในโลกนี้ ท่ำนชี้ถึงกำรที่ท่ำนทนทุกข์เพื่อพระเยซูคริ สต์เจ้ำ
“เขำเป็ นคนรับใช้ของพระคริ สต์หรื อ ข้ำพเจ้ำเป็ นดีกว่ำเขำเสี ยอีก (ข้ำพเจ้ำพูดอย่ำงคนบ้ำ)
ข้ำพเจ้ำทำงำนใหญ่ยงิ่ กว่ำเขำอีก ข้ำพเจ้ำติดคุกมำกกว่ำเขำ ข้ำพเจ้ำถูกโบยตีเกินขนำด ข้ำพเจ้ำหวิดตำย
บ่อย ๆ พวกยูดำเฆี่ยนข้ำพเจ้ำห้ำครั้ง ๆ ละสำมสิ บเก้ำที เขำตีขำ้ พเจ้ำด้วยตะบองสำมครั้ง เขำเอำก้อนหิ น
ขว้ำงข้ำพเจ้ำครั้งหนึ่ง ข้ำพเจ้ำเผชิ ญภัยเรื อแตกสำมครั้ง ข้ำพเจ้ำลอยอยูใ่ นทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง
ข้ำพเจ้ำต้องเดินทำงบ่อย ๆ เผชิญภัยน่ำกลัวในแม่น้ ำ เผชิ ญโจรภัย เผชิญภัยจำกชนชำติของข้ำพเจ้ำเอง
เผชิญภัยในนคร เผชิญภัยในป่ ำ เผชิญภัยจำกคนต่ำงชำติ เผชิญภัยในทะเล เผชิ ญภัยจำกพี่นอ้ งทรยศ ต้อง
ทำงำนเหน็ดเหนื่อยและยำกลำบำก ต้องอดหลับอดนอนบ่อย ๆ ต้องหิ วกระหำย ต้องอดข้ำวบ่อย ๆ ต้อง
ทนหนำวและเปลือยกำย และนอกจำกนั้นยังมีกำรอื่นที่บีบข้ำพเจ้ำอยูท่ ุกวัน ๆ คือควำมกระวนกระวำย
ถึงคริ สตจักรทั้งปวง” (2 โคริ นธ์ 11:23-28)
“จงทนกำรยำกลำบำกด้วยกันกับทหำรที่ดีของพระเยซูคริ สต์”
ในสงครำมจะต้องเชื่อฟังอย่ำงยิง่
ทหำรที่แท้จริ งจะเชื่ อฟังนำยที่อยูเ่ หนือตนอย่ำงไม่ไต่ถำม
หรื อลังเลใจ เรำไม่ควรคิดว่ำพระคริ สต์จะทรงกำหนดมำตรฐำนต่ำไว้ พระองค์เป็ นผูส้ ร้ำงและพระผูไ้ ถ่
บำป ดังนั้นพระองค์จึงมีสิทธิ์ ทุกประกำรจะหวังให้ผทู ้ ี่ตำมพระองค์เข้ำสงครำมเชื่ อฟังคำสั่งสอนของ
พระองค์อย่ำงสิ้ นเชิง
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ในสงครำมเรำต้องเก่งทำงใช้อำวุธ อำวุธของคริ สเตียนได้แก่คำอธิ ษฐำนและพระวจนะของ
พระเจ้ำ คริ สเตียนจะต้องฝึ กฝนอยูเ่ สมอ มีควำมศรัทธำและอธิษฐำนด้วยควำมพำกเพียร นี่เป็ นทำงเดียว
ที่จะโค่นป้ อมปรำกำรที่มนั่ คงของข้ำศึกได้ แล้วคริ สเตียนจะต้องเชี่ยวชำญทำงใช้ดำบของพระวิญญำณ
นัน่ คือพระวจนะของพระเจ้ำ ข้ำศึกจะใช้ลูกไม้ทุกอย่ำงที่จะล่อให้คริ สเตียนทิง้ ดำบ มันจะทำให้
คริ สเตียนสงสัยในเรื่ องแรงดลใจของพระคัมภีร์ มันจะชี้ให้ดูสิ่งที่ขดั แย้งกัน มันจะยกเอำข้อโต้แย้งมำ
จำกวิทยำศำสตร์ และปรัชญำ และประเพณี นิยม แต่ทหำรของพระคริ สต์ตอ้ งยืนหยัดใช้อำวุธของเขำอยู่
ตลอดเวลำ
ชำวโลกจะเห็นว่ำอำวุธของคริ สเตียนนั้นน่ำหัวเรำะเยำะ ผูน้ ำทำงทหำรสมัยนี้จะหัวเรำะเยำะ
แผนกำรตีเมืองเยริ โคของฆิดโอน กองทัพเล็กกะจ้อยร่ อยของเขำจะทำให้คนหัวเรำะเยำะ แล้วกำรยิง
สลิงของดำวิดเล่ำ? หรื อประตักวัวของ ซำฆำร และกองทัพเล็ก ๆ ของพระเจ้ำที่มีต่อคนเขลำมำตลอดทุก
ยุค? คนของพระเจ้ำรู ้วำ่ พระเจ้ำไม่ทรงเข้ำข้ำงกองทัพใหญ่ แต่ทรงรักคนอ่อนแอคนจนและผูท้ ี่ถูกโลกนี้
ดูแคลนซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เทิดพระเกียรติพระองค์
ในสงครำมเรำต้องรู ้เรื่ องของข้ำศึกและแผนกำรรบของข้ำศึก กำรรณรงค์ของคริ สเตียนก็เป็ น
เช่นเดียวกัน “เพรำะว่ำเรำไม่ได้ต่อสู ้กบั เนื้ อหนังและเลือด แต่ต่อสู ้กบั เทพผูค้ รองศักดิ์เทพ เทพผูค้ รอง
พิภพในโมหะควำมมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู ้กบั เหล่ำวิญญำณที่ชวั่ ในสถำนฟ้ ำอำกำศ” (เอเฟซัส 6:12)
ทหำรคริ สเตียนที่ฝึกมำดีแล้วรู ้ ว่ำกำรขัดขวำงที่ขมขื่นที่สุดไม่ได้มำจำกขี้เมำหรื อขโมย หรื อ
โสเภณี แต่กลับมำจำกผูน้ ำทำงศำสนำ ผูน้ ำทำงศำสนำต่ำงหำกที่ตรึ งพระคริ สต์กบั กำงเขน ผูน้ ำทำง
ศำสนำต่ำงหำกเป็ นผูข้ ่มเหงคริ สตจักรในสมัยต้น เป็ นผูน้ ำทำงศำสนำนัน่ แหละที่เป็ นศัตรู ตวั ร้ำยของ
เปำโล เป็ นเช่นนี้มำตลอดหลำยปี แล้ว ผูร้ ับใช้พญำมำรดูเหมือนกับศำสนำจำรย์ทรงธรรม เขำพูดเรื่ อง
ธรรมมะธรรมโม แต่งกำยเคร่ งครัดตำมศำสนำ แกล้งทำเป็ นผูม้ ีศรัทธำแรงกล้ำ แต่จิตใจซิ เต็มไปด้วย
ควำมเกลียดชังพระคริ สต์และพระกิตติคุณของพระองค์
สงครำมหมำยว่ำ เรำจะไม่พะวักพะวนในเรื่ องอื่น
“ไม่มีทหำรคนใดที่เข้ำประจำกำรแล้ว
จะยุง่ อยูก่ บั งำนฝ่ ำยพลเรื อนด้วยว่ำเขำมุ่งที่จะทำให้
ผูบ้ งั คับบัญชำพอใจ” (2 ทิโมธี 2:4) ศิษย์ของพระคริ สต์ที่จะไม่ยอมให้สิ่งใดมำขวำงกั้นระหว่ำงจิต
วิญญำณของเขำกับกำรอุทิศถวำยแด่พระเยซูคริ สต์อย่ำงสิ้ นเชิง เขำจะปรำศจำกเมตตำจิตแต่ก็ไม่ข่นุ เคือง
เขำหนักแน่นแต่ก็ไม่ไร้มำรยำท เขำมีแต่ควำมหลงใหลเท่ำนั้น ทุกสิ่ งทุกอย่ำงต้องอยูใ่ ต้ควำมควบคุม
อย่ำงเคร่ งครัด
สงครำมหมำยว่ำ เรำต้องกล้ำเผชิญอันตรำย
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“เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ท้ งั ชุดของพระเจ้ำไว้ เพื่อท่ำนจะได้ต่อต้ำนในวันอันชัว่ ร้ำยนั้น และ
เมื่อเสร็ จแล้วจะอยูอ่ ย่ำงมัน่ คงได้ เหตุฉะนั้นท่ำนจงมัน่ คง เอำควำมจริ งคำดเอว เอำควำมชอบธรรมเป็ น
ทับทรวงเครื่ องป้ องกันอีก” (เอเฟซัส 6:13-14)
ใคร ๆ มักจะชี้ให้เห็นว่ำ เครื่ องยุทธภัณฑ์ของทหำรในเอเฟซัสบท 6 ไม่มีอะไรป้ องกันหลังเลย
ไม่มีอะไรจะช่วยเมื่อเขำถอยหนี ทำไมจะต้องถอยด้วยเล่ำ? ถ้ำเรำจะเป็ นยิง่ กว่ำผูช้ นะทำงพระองค์ผทู ้ รง
รักเรำ ทำไมเรำจะต้องคิดถึงกำรกลับหลังหนี เล่ำ ถ้ำไม่มีใครเอำชนะเรำได้เพรำะพระเจ้ำทรงช่วยเรำ
และถ้ำเรำชนะแน่นอนแม้วำ่ จะก่อนสู ้รบก็ตำมเรำจะไม่คิดถึงกำรกลับหันหลังได้อย่ำงไรเล่ำ?
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12. ครอบครองโลก
พระเจ้ำทรงเรี ยกคริ สเตียนให้ครอบครองเหนื อโลกพระองค์ไม่ตอ้ งกำรให้เรำเป็ นคนไม่สำคัญ
ทำงำนที่ไม่สำคัญ
เมื่อพระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์ทีแรก พระองค์บญั ชำให้เขำครอบครองโลก พระองค์ทรงให้มนุษย์
ได้รับเกียรติยศสง่ำรำศี ให้ทุกสิ่ งอยูใ่ ต้บงั คับบัญชำของเขำ มนุษย์จึงมีเกียรติยศและควำมยิง่ ใหญ่......ต่ำ
กว่ำทูตสวรรค์เพียงนิดเดียว
เมื่อมนุษย์ทำบำป ลำดำมก็สูญเสี ยสิ่ งที่เขำได้รับจำกพระเจ้ำ แทนที่จะเป็ นผูค้ รอบครองโดยที่
ไม่มีใครค้ำนได้บดั นี้เขำกลับครอบครองอย่ำงไม่มนั่ คงเหนือขอบเขตที่ไม่แน่นอน
ในพระกิตติคุณก็มีเรื่ องที่เรำจะเอำอำนำจครอบครองนี้กลับคืนมำอีกไม่ได้หมำยว่ำ บัดนี้เรำ
บังคับสุ นขั ที่แยกเขี้ยวคำรำมหรื องูพิษได้
แต่หมำยว่ำผูท้ ี่ไม่รู้จกั พระเจ้ำเป็ นมรดกทั้งชนที่สุดปลำย
แผ่นดินโลกก็เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของท่ำน (สดุดี 2:8) เรำครอบครองทำงศีลธรรมและทำงฝ่ ำยจิตวิญญำณเรำ
ครอบครองทำงมีชีวติ ที่บริ สุทธิ์ หมดจด
อันที่จริ งควำมงดงำมของชีวิตคริ สเตียนนี้เป็ นสิ่ งที่อำดัมไม่เคยรู ้จกั เรำเป็ นส่ วนกับพระเจ้ำใน
กำรที่ทรงไถ่โลกนี้ นี่แหละเป็ นงำนของเรำ เรำต้องสอนคนทั้งปวงให้เอำชนะใจตนเอง และมำรับใช้
พระเจ้ำในอำณำจักรของพระองค์
แต่น่ำสังเวชใจที่เรำไม่ได้ขอบคุณพระเจ้ำที่ทรงเรี ยกเรำทำหน้ำที่น้ ี เรำกลับพอใจใช้ชีวติ ทำสิ่ ง
ที่อยูใ่ นระดับต่ำกว่ำนั้น เรำคืบคลำนแทนที่จะบินปร๋ อไป เรำเป็ นทำสแทนที่จะเป็ นกษัตริ ย ์ มีไม่กี่คนที่
เห็นภำพว่ำประเทศต่ำง ๆ กำลังเรี ยกร้องอยำกจะรู ้จกั พระคริ สต์
ท่ำนสเปอร์ เจียนมิได้อยูใ่ นจำนวนนี้ ท่ำนเขียนข้อควำมต่อไปนี้ถึงบุตรชำยของท่ำน
“ถ้ำพระเจ้ำทรงเรี ยกลูกให้ไปสอนให้ใคร ๆ รู ้จกั พระองค์พอ่ ก็ไม่อยำกให้ลูกตำยอย่ำงเศรษฐี
ถ้ำลูกเหมำที่จะสอนให้ใคร ๆ รู ้จกั พระองค์ พ่อก็ไม่อยำกให้ลูกลดฐำนะตกลงมำเป็ นพระรำชำ
กำรที่ลูกจะเป็ นรำชำ เป็ นขุนนำง มีมงกุฎรัดเกล้ำจะเทียบได้หรื อกับเกียรติในกำรนำ คน
ทั้งหลำยมำรู ้จกั พระคริ สต์? สิ่ งเหล่ำนี้จะสู ้เกียรติยศเกิดจำกกำรสร้ำงเพื่อพระคริ สต์หรื อ ไม่ใช่สร้ำงบน
รำกฐำนอื่นของมนุษย์ แต่เป็ นกำรประกำศพระกิตติคุณในประเทศไกลโพ้น จำกดินแดนที่เคยประกำศ
กันมำแล้ว”
จอห์น มอทห์ ก็เป็ นผูท้ ี่เรำต้องยกเว้น เมื่อประธำนำธิ บดี โคลลิดจ์ ขอร้องให้เขำเป็ น
เอกอัครรำชทูตไปประเทศญี่ปุ่น มอทห์ตอบว่ำ “ท่ำนประธำนำธิ บดีขอรับ เนื่ องจำกพระเจ้ำทรงเรี ยก
กระผม ให้เป็ นเอกอัครรำชทูตของพระองค์แล้ว หูของกระผมจึงไม่ได้ยนิ เสี ยงเรี ยกร้องอื่นเลย”
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บิลลี่ เกรแฮม เล่ำถึงอีกผูห้ นึ่งที่ตอ้ งยกเว้น “เมื่อบริ ษทั น้ ำมันสแตนดำร์ ดออยล์ มองหำผูท้ ี่อยู่
ทำงตะวันออกไกลให้เป็ นตัวแทนของบริ ษทั เขำก็เลือกผูป้ ระกำศศำสนำคนหนึ่ง บริ ษทั เสนอให้เขำ
หมื่นดอลล่ำร์ แต่เขำไม่แยแสแล้วบริ ษทั ก็เสนอให้สองหมื่นห้ำพันดอลล่ำร์ เขำก็ไม่รับเมื่อบริ ษทั เสนอ
ให้หำ้ หมื่นดอลล่ำร์ เขำก็ไม่เอำด้วย ทำงบริ ษทั ก็ถำมว่ำ “ผิดอะไรหรื อ?” ชำยนั้นนตอบว่ำ “รำคำก็
ถูกต้องดีแต่หน้ำที่ที่ท่ำนมอบให้เล็กไป พระเจ้ำทรงเรี ยกผมเป็ นผูส้ อนศำสนำ”
คริ สเตียนมีเสี ยงเรี ยกร้องที่สูงสง่ำเหนือเสี ยงเรี ยกร้องทั้งปวง ถ้ำเรำตระหนักในข้อนี้ชีวติ เรำจะ
เลิศลอยกว่ำนี้ เรำจะไม่พดู ต่อไปว่ำ พระเจ้ำทรงเรี ยกให้เรำเป็ นนำยช่ำงประปำ นักฟิ สิ กส์ หรื อทันต
แพทย์ แต่เรำจะพูดว่ำพระเจ้ำทรงเรี ยกให้เรำเป็ นอัครสำวก สิ่ งอื่น ๆ เป็ นเพียงอำชีพเท่ำนั้น
เรำจะเห็นว่ำพระเจ้ำทรงเรี ยกเรำให้เทศนำพระกิตติคุณแก่ทุกคนให้ชนทุกชำติมำเป็ นสำวกออก
ประกำศให้โลกรู้
แล้วเรำจะทำอย่ำงไรให้โลกในยุคนี้รู้จกั พระคริ สต์เล่ำ?
คำตอบก็คือทำงชำยและหญิงที่รัก
พระเจ้ำจนสุ ดใจและรักเพื่อนบ้ำนเหมือนรักตนเองนั้น ทำงอุทิศตนที่มำจำกจิตใจที่รักไม่จืดจำงเท่ำนั้นที่
จะทำให้งำนนี้สำเร็ จได้
ควำมรักของพระคริ สต์เข้ำครอบงำคนใด คนนั้นย่อมรู ้สึกว่ำไม่มีควำมเสี ยสละใดจะยิง่ ใหญ่จน
เขำทำไม่ได้ เขำจะทำสิ่ งต่ำง ๆ เพรำะเขำรักพระองค์ แม้วำ่ เขำจะไม่มีวนั ทำสิ่ งเดียวกันนั้นเพรำะเห็นแก่
ได้ฝ่ำยโลก เขำจะได้เห็นว่ำชี วติ ของเขำมีค่ำ ถ้ำแม้นว่ำจะช่วยคนทั้งหลำยไม่ให้จมอยูใ่ นห้วงบำปได้ เขำ
ก็จะยินดีสละชีวติ ให้
ถ้ำไม่มีควำมรัก ก็หมดหวัง ไม่มีประโยชน์เลย งำนของเรำจะเป็ นเหมือนฉิ่ งหรื อฉำบที่ส่งเสี ยง
แต่เมื่อควำมรักเป็ นดำวส่ องนำทำงแล้ว และเมื่อมนุษย์ร้อนใจออกไปประกำศพระกิตติคุณ เมื่อนั้นจะไม่
มีสิ่งใดมำหยุดยั้งพระกิตติคุณที่แผ่ขยำยออกไปข้ำงหน้ำได้
นึกถึงภำพสำนุศิษย์ที่ถวำยตัวแก่พระเยซูคริ สต์อย่ำงสิ้ นเชิงเป็ นหมู่ใหญ่ มีควำมรักของพระเจ้ำ
เป็ นสิ่ งจูงใจ คนเหล่ำนี้ จะเดินทำงข้ำมน้ ำข้ำมแผ่นดินไปประกำศเรื่ องรำวอันทรงเกียรติ เขำจะก้ำวเข้ำ
ไปสู่ เขตแดนใหม่ ๆ อย่ำงไม่รู้เหนื่อยหน่ำย เขำนำชีวิตทุกชีวติ ที่เขำพบมำหำพระคริ สต์ เขำอยำกให้ทุก
คนมำนมัสกำรพระคริ สต์ คนเหล่ำนี้ใช้วธิ ี ไหนเทศนำพระกิตติคุณเล่ำ?
พระกิตติคุณใหม่ดูจะให้วธิ ี ประกำศพระกิตติคุณไว้สองวิธีใหญ่ ๆ วิธีแรกก็คือประกำศต่อหน้ำ
สำธำรณชนและอีกวิธีหนึ่งก็คือ พูดกับเขำเป็ นส่ วนตัว
พระเยซูเจ้ำกับสำนุศิษย์มกั จะใช้วธิ ี แรก
ไม่วำ่ ที่ไหนที่มีผคู ้ นมำชุมนุมกันย่อมจะมีโอกำส
เทศนำพระกิตติคุณ ดังนั้นเรำจึงเห็นผูค้ นมำชุมนุมฟังพระกิตติคุณในตลำด ในคุก ในศำลำธรรม ที่
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ชำยหำดริ มฝั่งแม่น้ ำ
ควำมจำเป็ นที่จะต้องประกำศทำให้ไม่จำกัดว่ำจะต้องเทศนำอยูแ่ ต่เฉพำะแห่ง
เท่ำนั้น
วิธีที่สองที่จะนำผูค้ นมำเป็ นสำวกก็คือพูดกับเขำเป็ นรำยบุคคล นี่เป็ นวิธีที่พระเยซูเจ้ำใช้เมื่อ
ทรงฝึ กสำนุศิษย์สิบสองคน พระองค์ทรงเรี ยกคนกลุ่มนี้มำเพื่อเขำจะได้อยูก่ บั พระองค์ และพระองค์จะ
ได้ใช้เขำออกไป วันแล้ววันเล่ำ พระองค์ทรงสอนเขำถึงสัจจะของพระเจ้ำ พระองค์ทรงให้เขำทำงำน
ทรงเตือนเขำล่วงหน้ำถึงเรื่ องอันตรำยและควำมยำกลำบำกที่เขำจะต้องเผชิ ญ พระองค์ทรงบอกเขำถึง
แผนกำรของพระเจ้ำและทรงตั้งให้เขำเป็ นเพื่อนร่ วมงำนในกำรดำเนินตำมแผนกำรเหล่ำนี้ พระองค์ทรง
ใช้เขำไปดังฝูงแกะที่อยูท่ ่ำมกลำงสุ นขั ป่ ำ พระองค์ทรงให้เขำมีฤทธิ์ อำนำจของพระวิญญำณ พระศิษย์จึง
ออกไปบอกให้โลกรู ้ถึงพระผูช้ ่วยให้รอดผูท้ รงเกียรติที่พ้ืนขึ้นมำจำกตำยและเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์
เรำ
สำมำรถเห็นว่ำวิธีน้ ีได้ผลโดยสังเกตเห็นว่ำคณะสำนุศิษย์สิบสองคนเปลี่ยนโลกจำกหน้ำมือเป็ นหลังมือ
ทั้ง ๆ ทั้งที่ศิษย์เหลือสิ บเอ็ดคนเพรำะยูดำทิง้ พระเยซูไป
อัครสำวกเปำโลไม่แต่เพียงใช้วธิ ี น้ ีเท่ำนั้น แต่ท่ำนยังรบเร้ำทิโมธี ดว้ ย “จงมอบคำสอนเหล่ำนั้น
ซึ่ งท่ำนได้ยนิ จำกข้ำพเจ้ำต่อหน้ำพยำนหลำยคนไว้กบั คนที่ซื่อสัตย์ที่สำมำรถสอนคนอื่นได้ดว้ ย”
ขั้นแรกก็คืออธิ ษฐำนและเลือกผูท้ ี่ซื่อสัตย์มำอย่ำงรอบคอบ ขั้นที่สองก็คือให้เขำเกิดควำมคิด
ขึ้นว่ำเขำจะต้องทำประกำรใดบ้ำง ขั้นที่สำม ส่ งคนเหล่ำนี้ออกไปนำคนอื่น ๆ มำเป็ นสำนุศิษย์
พระคริ สต์ (มัทธิว 28:19)
สำหรับผูท้ ี่ตอ้ งกำรจะนำคนมำเป็ นจำนวนมำก ๆ วิธีดูไม่น่ำทึ่งและน่ำรำคำญ แต่พระเจ้ำทรง
ทรำบว่ำพระองค์ทรงทำอะไร และวิธีของพระองค์ก็เป็ นวิธีดีเลิศ ศิษย์ที่ยอมอุทิศเพื่อพระองค์ สำมำรถ
ทำสำเร็ จเพื่อพระเจ้ำได้มำกกว่ำกองทัพใหญ่ที่ถือศำสนำบังหน้ำแต่ไม่เป็ นสำนุศิษย์แท้ของพระคริ สต์
เมื่อศิษย์เหล่ำนี้ ออกไปในพระนำมของพระคริ สต์ เขำทำตำมหลักบำงประกำรที่พระวจนะของ
พระเจ้ำบ่งไว้ ประกำรแรกเขำจะต้องฉลำดเหมือนงูและไม่เป็ นอันตรำยเหมือนนกพิรำบ เขำขอ
สติปัญญำจำกพระเจ้ำ เมื่อเขำจะต้องเดินตำมทำงที่แสนยำกลำบำก ในขณะเดียวกันเขำก็สุภำพอ่อนโยน
และถ่อมตนเมื่อติดต่อกับเพื่อนมนุษย์ ไม่มีใครต้องกลัวว่ำเขำจะทำร้ำยเอำ คนทั้งหลำยกลัวแต่คำ
อธิ ษฐำนของเขำเท่ำนั้นและกลัวคำพยำนที่ร้อนรนของเขำ
คิษย์เหล่ำนี้ ไม่ยอมยุง่ เกี่ยวกับกำรเมือง เขำไม่สู้รบตบมือกับรัฐบำลใด ๆ หรื อลัทธิ กำรเมืองใด
ๆ เขำสำมำรถทำกำรภำยใต้รัฐบำลรู ปใดก็ได้ และซื่ อสัตย์อยูจ่ นกระทัง่ เขำต้องยอมประนีประนอมคำ
พยำนของเขำหรื อไม่จงรักภักดีต่อพระเจ้ำ เมื่อนั้นเขำจะไม่ยอมเชื่อฟังและรับผลที่เกิดตำมมำ แต่เขำจะ
ไม่มีวนั โค่นรัฐบำลหรื อเป็ นกบฏพระเยซูเจ้ำมิได้ตรัสดอกหรื อว่ำ “ถ้ำอำณำจักรของเรำอยูใ่ นโลกนี้ คน
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ของเรำก็ควรที่จะต่อสู ้” คนเหล่ำนี้เป็ นเอกอัครรำชทูตของประเทศสวรรค์ เขำจึงผ่ำนโลกนี้ดงั ผูพ้ เนจร
และคนแปลกหน้ำ
เขำซื่ อสัตย์จริ ง ๆ ไม่วำ่ จะทำสิ่ งใด เขำหลีกเลี่ยงกำรหลอกลวงทุกชนิด จริ งก็วำ่ จริ ง ใช่ก็วำ่ ใช่
ไม่มีสถำนกำรณ์ใดจะมำให้เขำทำชัว่ เพื่อให้ได้ผลดี ศิษย์ทุกคนย่อมตำยเสี ยดีกว่ำทำบำป
หลักอีกประกำรหนึ่งของคนเหล่ำนั้นก็คือ เขำให้กำรงำนของเขำยึดเหนี่ยวกับคริ สตจักรท้องถิ่น
เขำออกไปเที่ยวเก็บผลในโลก นำคนให้กลับใจมำหำพระเยซูคริ สตเจ้ำแล้วเขำนำผูท้ ี่กลับใจเหล่ำนั้นมำ
สู่ ควำมสัมพันธ์กบั คริ สตจักรท้องถิ่น เพื่อคนที่กลับแล้วจะมีกำลังใจยิง่ ขึ้น และมีควำมศรัทธำมำกขึ้น
สำนุศิษย์ที่แท้ ย่อมทรำบว่ำพระเจ้ำทรงประกำศให้เห็นควำมศรัทธำทำงคริ สตจักรเขำทรำบว่ำงำนกับ
คริ สตจักรจะยัง่ ยืนไปนำนที่สุด
สำนุศิษย์ที่แท้ไม่ยอมให้องค์กำรของมนุษย์มำบัญชำงำนของเขำ
เขำรับคำสั่งโดยตรงจำก
สวรรค์ เขำยังคงทำงำนด้วยควำมมัน่ ใจและฝำกฝังไว้กบั คริ สเตียนในคริ สตจักรท้องถิ่น และมัน่ ใจใน
พระสุ รเสี ยงของพระเจ้ำที่ตรัสกับเขำแต่เขำคงยืนกรำนเชื่อฟังถ้อยคำพระเจ้ำและกำรทรงนำของ
พระองค์
ในที่สุด เขำหลีกเลี่ยงที่จะให้ใคร ๆ รู ้ เขำพยำยำมจะอยูเ่ บื้องหลัง จุดประสงค์ของเขำก็คือ
เทิดพระเกียรติพระเจ้ำและให้ใคร ๆ รู ้จกั พระองค์ เขำไม่ได้แสวงหำควำมสำคัญใส่ ตวั เขำไม่ตอ้ งกำรจะ
เปิ ดเผยแผนกำรณ์ให้ขำ้ ศึกรู ้เขำจึงทำกำรไปเงียบ ๆ ไม่คิดถึงว่ำมนุษย์จะสรรเสริ ญหรื อติฉินเขำคอย
สวรรค์เพื่อจะทรำบถึงผลงำนของเขำว่ำจะเป็ นเช่นไร
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13. สานุศิษย์ กบั การแต่ งงาน
“ด้วยว่ำผูท้ ี่เป็ นขันทีต้ งั แต่กำเนิดก็มี ผูท้ ี่มนุษย์กระทำให้เป็ นขันทีกม็ ี ผูท้ ี่กระทำตัวเองให้เป็ น
ขันทีเพรำะเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ก็มี ใครถือได้ก็ให้ถือเอำเถิด” (มัทธิว 19:12)
ปั ญหำสำคัญประกำรหนึ่งที่สำนุศิษย์ทุกคนจะต้องเผชิญคือพระเจ้ำทรงเรี ยกให้เขำแต่งงำนหรื อ
เปล่ำ นี่เป็ นเรื่ องที่พระเจ้ำทรงนำแต่ละคน ไม่มีใครจะมำออกกฎเกณฑ์ให้คนอื่นได้ กำรขัดขวำงในเรื่ อง
นี้ก็เป็ นอันตรำยมำก
พระวจนะของพระเจ้ำสอนว่ำ จุดประสงค์ในกำรแต่งงำนนี้มีอยูห่ ลำยประกำรด้วยกัน
1. พระเจ้ำทรงให้มีกำรแต่งงำน เพื่อจะได้มีเพื่อนและพอใจ พระเจ้ำทรงเห็นว่ำ “ซึ่ งมนุษย์ผนู ้ ้ นั
จะอยูค่ นเดียว ก็ไม่เหมำะสม” (ปฐมกำล 2:18)
2. เพื่อจะได้มีวงศ์วำรสื บต่อไป เรำเห็นได้จำกพระดำรัสของพระเจ้ำ “จงบังเกิดทวีมำกขึ้นทัว่
ทั้งแผ่นดิน” (ปฐมกำล 1:28)
3. เพื่อรักษำควำมสะอำดหมดจดในครอบครัวและในสังคม “แต่เพื่อป้ องกันกำรล่วงประเวณี
ผูช้ ำยทุกคนควรมีภรรยำเป็ นของตน” (1 โคริ นธ์ 7:2)
พระวจนะของพระเจ้ำไม่มีตอนใดที่แนะนำว่ำไม่ให้แต่งงำน และในขณะเดียวกันให้มีชีวติ ที่
หมดจด อุทิศและรับใช้พระเจ้ำ พระคัมภีร์เตือนเรำว่ำ “จงให้กำรสมรสเป็ นที่นบั ถือแก่คนทั้งปวง และ
ให้เตียงสมรสปรำศจำกควำมชัว่ ช้ำ” (ฮีบรู 13:4) พระคัมภีร์กล่ำวว่ำ “คนใดที่ได้ภรรยำก็ได้ของที่ดี”
(สุ ภำษิต 18:22) ถ้อยคำของผูป้ ระกำศเรำเอำมำใช้กบั กำรแต่งงำนได้ “สองคนก็ดีกว่ำคนเดียว”
(ปัญญำจำรย์ 4:9) นี่เป็ นจริ งทีเดียว ถ้ำสองคนจะร่ วมกันรับใช้พระเยซูเจ้ำ กำรทำสิ่ งใด ๆ ถ้ำร่ วมใจกันก็
ได้ผลมำกกว่ำทำคนเดียว เฉลยธรรมบัญญัติ 32:30 ได้แนะนำว่ำ คนหนึ่งจะมีชยั ชนะแก่พนั คนและสอง
คนมีชยั แก่หมื่นคน
ทั้ง ๆ ที่กำรแต่งงำนเป็ นพระประสงค์ของพระเจ้ำเพื่อให้สืบเชื้อสำย แต่ก็ไม่ใช่จะเป็ น
พระประสงค์ของพระเจ้ำสำหรับทุกคน แม้วำ่ จะเป็ นสิ ทธิ ที่พวกศิษย์จะเลือกทำได้ นี่ก็เพื่อจะอุทิศตัวรับ
ใช้พระเจ้ำได้มำกขึ้นโดยไม่มีอะไรมำทำให้ไขว้เขวไป
พระเยซูเจ้ำทรงสังเกตว่ำ
มีผทู ้ ี่อยูใ่ นอำณำจักรของพระองค์ที่ยอมเป็ นขันทีเพื่อแก่พระองค์
“ด้วยว่ำผูท้ ี่เป็ นขันทีต้ งั แต่กำเนิดก็มี ผูท้ ี่มนุษย์กระทำให้เป็ นขันทีก็มี ผูท้ ี่กระทำตัวเองให้เป็ นขันทีเพรำะ
เห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ก็มี ใครถือได้ก็ให้ถือเอำเถิด”
นี่เป็ นคำสัตย์ปฏิญำณที่ลนั่ วำจำออกมำด้วยควำมสมัครใจ เขำทำเช่นนี้ก็เนื่ องจำกผลของสอง
ประกำรนี้
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1. เขำรู ้สึกว่ำพระเจ้ำทรงนำเขำไม่ให้แต่งงำน
2. เขำปรำรถนำจะถวำยตัวอย่ำงเต็มอกเต็มใจได้มำกขึ้นในกำรทำงำนของพระคริ สต์ ถ้ำเขำไม่มี
ห่วงทำงครอบครัว
เขำจะต้องมัน่ ใจว่ำพระเจ้ำทรงเรี ยกเขำ (1 โคริ นธ์ 7:7) ควำมมัน่ ใจเช่นนี้แหละที่สำนุศิษย์จะ
แน่ใจได้วำ่ พระเจ้ำจะประทำนพระคุณให้แก่เขำตำมที่เขำต้องกำร เพื่อจะมีชีวติ ที่หมดจด
ประกำรที่สอง จะต้องสมัครใจเอง ถ้ำเป็ นเรื่ องที่คริ สตจักรจะบอกใคร ๆ ว่ำคนนั้นคนนี้
แต่งงำนไม่ได้ ก็จะเกิดผิดศีลธรรม มัวหมองซึ่ งเป็ นอันตรำยอย่ำงมำก
อัครสำวกเปำโลเน้นว่ำ ผูท้ ี่ไม่แต่งงำนก็อุทิศตัวทำธุ รกิจของกษัตริ ยไ์ ด้เต็มที่วำ่ “ข้ำพเจ้ำอยำก
ให้ท่ำนพ้นจำกควำมสำละวุน่ วำย ฝ่ ำยคนที่ไม่มีภรรยำก็สำละวนในกำรงำนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ เพื่อ
จะทำสิ่ งซึ่ งเป็ นที่พอพระทัยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ แต่คนที่มีภรรยำแล้วก็สำละวนในกำรงำนของโลกนี้
เพื่อจะทำสิ่ งที่พอใจของภรรยำ” (1 โคริ นธ์ 7:32-33)
เพรำะเหตุน้ นั ท่ำนก็พดู ถึงว่ำท่ำนปรำรถนำจะให้ผทู ้ ี่ไม่แต่งงำนและหญิงหม้ำยคงอยูเ่ ช่นนั้น
นัน่ ก็คือไม่แต่งงำน (1 โคริ นธ์ 7:7-8)
แม้แต่ผทู ้ ี่แต่งงำนแล้ว อัครสำวกก็ยนื ยันว่ำ เนื่องจำกเวลำสั้นนัก ทุกสิ่ งควรจะเป็ นที่สองรอง
จำกงำนใหญ่ได้แก่ประกำศให้ใคร ๆ รู ้จกั พระคริ สต์ “พี่นอ้ งทั้งหลำยข้ำพเจ้ำหมำยควำมว่ำ ยุคนี้ก็ส้ นั
มำกแล้ว ตั้งแต่น้ ีไปให้คนเหล่ำนั้นที่มีภรรยำดำเนินชี วติ เหมือนกับไม่มีภรรยำและให้คนที่เศร้ำโศก
ดำเนินชีวติ เหมือนกับมิได้เศร้ำโศก และผูท้ ี่ชื่นชมยินดีดำเนินชีวิตเหมือนกับมิได้ชื่นชมยินดี และผูท้ ี่ซ้ื อ
ก็ให้ดำเนินชีวิตเหมือนกับว่ำเขำไม่มีกรรมสิ ทธิ์ เหมือนอะไรเลย และคนที่ใช้ของโลกนี้ให้ดำเนิ นชีวติ
เหมือนกับมิได้ใช้อย่ำงเต็มที่เลย เพรำะระบอบของโลกนี้ กำลังล่วงไป” (1 โคริ นธ์ 7:29-31)
นี่ไม่ได้หมำยควำมว่ำชำยควรสละบ้ำนช่อง สละควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ทอดทิ้งบุตร
ภรรยำแล้วออกไปประกำศศำสนำ แต่หมำยควำมว่ำ เขำไม่ควรจะอยูเ่ พื่อควำมเพลิดเพลิน และควำม
พอใจ เขำไม่ควรใช้บุตรและภรรยำเป็ นข้อแก้ตวั ในกำรให้พระคริ สต์อยูใ่ นอันดับสอง
ชำลี สตัดด์ เกรงว่ำคู่หมั้นของเขำจะวิสำสะกับเขำมำกไป เขำจึงแต่งข้อควำมหนึ่งขึ้นให้เธอ
ท่องทุกวันว่ำ “พระเยซูเจ้ำข้ำ ข้ำพเจ้ำรักพระองค์ พระองค์เป็ นที่รักของข้ำพเจ้ำยิง่ กว่ำชำลีเสี ยอีก”
อำจำรย์เปำโลเขียนว่ำ ชีวติ นี้ ส้ นั นัก “คนที่มีภรรยำควรเป็ นเหมือนผูท้ ี่ไม่มี”
น่ำเศร้ำที่กำรแต่งงำนที่กระทำไปด้วยควำมใจเร็ ว และถูกชักนำไปอย่ำงผิด ๆ มักจะเป็ น
เครื่ องมือมำรที่ใช้เป็ นชีวิตสำนุศิษย์หนุ่มไปจำกทำงที่จะเป็ นประโยชน์ต่อพระคริ สต์ หลำยคนต้องเลิก
รับใช้พระคริ สต์แต่ผเู ้ ดียว ทั้งนี้เพรำะเขำตัดสิ นใจแต่งงำนแทน แม้วำ่ กำรแต่งงำนจะเป็ นสิ่ งที่พระเจ้ำ
ประทำนให้ แต่ก็มีอยูเ่ สมอที่กำรแต่งงำนกลับเป็ นศัตรู ที่ขมขื่น เมื่อเขำผูน้ ้ นั จะทำตำมพระประสงค์ของ
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พระเจ้ำในกำรที่ให้ทุกคนได้ยนิ เรื่ องของพระองค์
เมื่อใดที่กำรแต่งงำนกลำยเป็ นสิ่ งกีดขวำง
พระประสงค์ของพระเจ้ำ เมื่อนั้นแหละเรำใช้มนั ในทำงที่ผดิ เสี ยแล้ว เรำออกชื่อได้หลำยคน ทั้งชำย
และหญิงที่พระเจ้ำทรงเรี ยกเขำไปประกำศพระกิตติคุณ แต่เขำไม่อำจไปได้เพรำะคู่ชีวติ ของเขำไม่ยอม
ให้ไป ไม่มีอะไรจะมำขัดขวำงพระประสงค์ของพระเจ้ำต่อชีวติ ผูน้ ้ นั ได้ แม้กระทัง่ คู่ชีวติ ของเขำ ทุก
วันนี้มีผตู ้ ำยไปทุกวัน ๆ โดยที่ไม่รู้จกั พระคริ สต์ เนื่ องจำกคนรักสำคัญเหนือกว่ำพระประสงค์ของ
พระเจ้ำ
บำงทีจะเป็ นจริ งอย่ำงยิง่ ในกรณี ที่ผทู ้ ี่ไปเป็ นผูส้ อนศำสนำในที่บำงแห่งเป็ นรุ่ นแรก ไม่แต่งงำน
ก็จะดีกว่ำ ชำยหญิงเช่นนั้นอำจจะต้องเสี ยสละ แม้กระทัง่ สิ่ งจำเป็ นสำหรับชีวิต หน้ำที่ของคนเช่นนั้นคือ
ต้องอดทนต่อควำมยำกลำบำก เป็ นทหำรที่ดี ไม่ตอ้ งยุง่ ยำกกับภำระหนักของชีวิตนี้ เขำเป็ นเหมือน
นักกีฬำที่ไม่ยอมให้มีน้ ำหนักอะไรมำถ่วงตัวให้รุงรังเป็ นหน้ำที่ และเสี ยงเรี ยกร้องให้แยกตัวออกเพื่อจะ
รับใช้เป็ นพิเศษ
สำหรับผูท้ ี่ได้ยนิ เสี ยงเรี ยกร้องนี้และตอบรับเขำย่อมจะได้รับบำเหน็จ พระเยซูตรัสกับเขำว่ำ
“เรำบอกควำมจริ งแก่ท่ำนทั้งหลำยว่ำในโลกใหม่ครำวเมื่อบุตรมนุษย์จะนัง่ บนพระที่นงั่ รุ่ งเรื องนั้น พวก
ท่ำนที่ได้ติดตำมเรำมำจะได้นงั่ ลงบนบังลังก์สิบสองที่พิพำกษำชนอิสรำเอลสิ บสองเผ่ำ ผูใ้ ดที่ได้สละ
บ้ำนหรื อพี่นอ้ งชำยหญิงหรื อบิดำมำรดำหรื อลูกหรื อไร่ นำเพรำะเห็นแก่นำมของเรำ ผูน้ ้ นั จะได้ผลร้อย
เท่ำ และจะได้ชีวติ นิ รันดร์ ดว้ ย”
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14. ต้ องเสี ยสละ
พระเยซูเจ้ำไม่เคยพยำยำมจะชักชวนคนทั้งหลำยให้ศรัทธำในแบบง่ำย ๆ พระองค์ไม่เคยจะ
เทศนำเรื่ องที่คนนิยมเพื่อดึงดูดควำมสนใจของคนมำกมำย
อันที่จริ งแล้ว เมื่อใดก็ตำมที่ผคู ้ นมำห้อมล้อมพระองค์จะบอกเขำถึงเงื่อนไขที่เข้มงวดที่สุดใน
กำรเป็ นสำนุศิษย์
ในโอกำสหนึ่ง พระองค์ทรงบอกผูค้ นว่ำเขำควรจะคิดดูให้ดีเสี ยก่อน
“ด้วยว่ำในพวกท่ำนมีผใู ้ ด เมื่อปรำรถนำจะสร้ำงตึกจะไม่นงั่ ลงคิดรำคำดูเสี ยก่อนว่ำจะมีพอ
สร้ำงให้สำเร็ จได้หรื อไม่ เกรงว่ำเมื่อลงรำกแล้ว และกระทำให้สำเร็ จไม่ได้ คนทั้งปวงที่เห็นจะเยำะเย้ย
เขำว่ำ คนนี้ต้ งั ต้นก่อ แต่ทำให้สำเร็ จไม่ได้ หรื อมีกษัตริ ยอ์ งค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทำสงครำมกับ
กษัตริ ยอ์ ื่น จะมิได้นงั่ ลงคิดดูก่อนหรื อว่ำ ที่ตนมีพลทหำรหมื่นหนึ่ง จะสู ้กบั กองทัพที่ยกมำรบสองหมื่น
นั้นได้หรื อไม่ถำ้ สู ้ไม่ได้ เมื่อยังอยูห่ ่ำงกัน ก็จะใช้พวกทูตไปขอเป็ นไมตรี กนั ”
ในที่น้ ี พระองค์ทรงเปรี ยบเทียบชีวติ คริ สเตียนกับกำรก่อสร้ำงและสงครำม
พระองค์ตรัสว่ำ เป็ นกำรโง่ที่จะสร้ำงหอคอยนอกเสี ยจำกว่ำท่ำนรู ้วำ่ ท่ำนมีเงินพอทำให้เสร็ จได้
มิฉะนั้นแล้วตึกที่ทำไว้ดว้ ยนั้นจะตั้งตระหง่ำนเตือนใจว่ำท่ำนไม่ได้คิดคำนวณไว้ล่วงหน้ำ
จริ งเหลือเกิน! กำรตัดสิ นใจตำมพระคริ สต์เมื่อกำรประชุ มใหญ่เร้ำใจท่ำนก็เป็ นเรื่ องหนึ่ง แต่
กำรแบกกำงเขนและไม่ยอมทำตำมอำเภอใจตนและตำมพระองค์ไปก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ ง แม้วำ่ ท่ำนจะไม่
ต้องเสี ยเงินเสี ยทองเลยในกำรเป็ นคริ สเตียนก็ตำม
แต่ท่ำนก็จะต้องเสี ยสละมำกทีเดียวในกำรที่จะ
แยกตัวออกจำกควำมสุ ขสบำย และต้องทนทุกข์ยำกเพรำะเห็นแก่พระคริ สต์ กำรเริ่ มเป็ นคริ สเตียนก็เป็ น
เรื่ องหนึ่งแต่กำรดำเนิ นชีวติ คริ สเตียนที่ดีทุก ๆ วันไม่วำ่ อำกำศจะดีหรื อเลว จะเจริ ญรุ่ งเรื อง ยำกลำบำก
สุ ขหรื อทุกข์ก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง
โลกในยำมวิกฤตนี้คอยเฝ้ ำดูอยู่ โลกตระหนักว่ำชีวติ คริ สเตียนนี้มีคุณค่ำมำกหรื อมิฉะนั้นก็ไม่มี
ประโยชน์อะไรเลย เมื่อโลกเห็นคริ สเตียนทะลุ ปรุ โปร่ ง โลกอำจจะเย้ยหยัน ถำกถำง แต่ภำยในใจเขำจะ
รู ้สึกนับถืออย่ำงจริ งใจที่คนผูน้ ้ นั ไม่นึกถึงตัวเองเลย แต่อุทิศตัวให้พระคริ สต์ เมื่อโลกเห็นคริ สเตียนที่ไม่
เต็มใจเสี ยสละเพื่อพระคริ สต์ โลกจะดูหมิ่นเยำะเย้ยเขำโดยกล่ำวว่ำ “ชำยผูน้ ้ ีเริ่ มก่อ แต่ไม่สำมำรถทำให้
สำเร็ จได้ เมื่อเข้ำเป็ นคริ สเตียนก็เอะอะเอิกเกริ ก แต่บดั นี้ เขำก็เหมือน ๆ กับเรำ เมื่อเริ่ มต้นก็แล่นเสี ยเร็ วจี๋
แต่มำเดี๋ยวนี้มีแต่ลอ้ หมุนอยูก่ บั ที่เท่ำนั้น”
พระผูช้ ่วยให้รอดจึงตรัสว่ำ “เจ้ำต้องคิดดูให้ดี!”
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ตัวอย่ำงที่สองก็เป็ นเรื่ องกษัตริ ยผ์ จู ้ ะประกำศสงครำมกับกษัตริ ยอ์ ีกองค์หนึ่ง พระองค์ฉลำดที่
คิดดูก่อนว่ำทหำรหมื่นคนจะพอปรำบกองทัพศัตรู ที่มีกำลังคนสองเท่ำไหม?
โง่มำกถ้ำพระองค์จะ
ประกำศสงครำมก่อน แล้วมำคิดดูถึงปั ญหำแล้วพระองค์ก็จะทำได้แต่เพียงยกธงขำว คลำนเข้ำไปอ้อน
วอนขอสงบศึกอย่ำงน่ำสงสำร
ไม่เกินควำมจริ งเลยที่เรำจะเปรี ยบเทียบชีวติ คริ สเตียนกับสงครำม คริ สเตียนมีศตั รู ตวั ร้ำย ได้แก่
โลกียะ นิสัยฝ่ ำยต่ำ และมำร คริ สเตียนต้องท้อถอย หลัง่ โลหิ ต และทนทุกข์ เป็ นเวลำนำนทีเดียวที่เขำ
ต้องเฝ้ ำรอคอยวันที่แจ่มใสเขำต้องน้ ำตำนองหน้ำ ทำงำนหนัก และถูกลองใจ ต้องประสบควำมตำยอยู่
ทุกเมื่อเชื่อวัน
คนใดที่ต้ งั ใจตำมพระคริ สต์ไป ควรคิดถึง เก็ธเซมำเนกัปนำธำ และโกละโกธำ แล้วเขำก็จะต้อง
คิดดูให้ดี เขำจะต้องมอบตัวรับใช้พระคริ สต์หมดสิ้ น หรื อมิฉะนั้นก็ตอ้ งยอมแพ้อย่ำงหมดประตูสู้ดว้ ย
ควำมอับอำยขำยหน้ำ
พระเยซูทรงใช้สองตัวอย่ำงนี้ เตือนผูฟ้ ังที่ตดั สิ นใจอย่ำงหุ นหันพลันแล่นจะเป็ นสำนุ ศิษย์ของ
พระองค์ พระองค์สัญญำได้วำ่ เขำจะได้รับกำรข่มเหง ควำมลำบำกยำกแค้น และควำมทุกข์โศก เขำควร
จะคิดดูให้ดีเสี ยก่อน
คิดดูถึงอะไรเล่ำ? ข้อต่อไปตอบว่ำ “ทุกคนในพวกท่ำนที่มิได้สละสิ่ งสำรพัดที่ตนมีอยู่ จะเป็ น
สำวกของเรำไม่ได้” (ลูกำ 14:33)
ต้องสละหมดทุกอย่ำง ทั้งหมดที่ตนมี นี่แหละเป็ นควำมหมำยที่พระเยซูช่วยให้รอดตรัสละ ผูท้ ี่
ตำมพระองค์ไปจะต่อรองอะไรไม่ได้เลย ถ้ำพระเยซูผมู ้ งั่ คัง่ ยังยอมอำสำมำเป็ นคนยำกจนได้ สำนุศิษย์
ของพระองค์จะได้มงกุฎมำด้วยกำรสละน้อยไปกว่ำพระองค์ได้หรื อ?
แล้วพระเยซูเจ้ำทรงจบคำสนทนำโดยสรุ ปว่ำ “เกลือเป็ นสิ่ งที่ดี แต่ถำ้ แม้เกลือนั้นหมดรสเค็มไป
แล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกอย่ำงไรได้”
ในสมัยนั้นเขำไม่มีเกลือบริ สุทธิ์ ดงั ที่เรำมีต้ งั โต๊ะดังทุกวันนี้ เกลือของเขำมีทรำยปนเกลือจึง
สู ญเสี ยควำมเค็มไปได้เกลือที่ขำดรสและขำดคุณค่ำ ใช้เป็ นปุ๋ ยใส่ ดินก็ไม่ได้ บำงครั้งก็เอำมำทำทำงเดิน
ได้ ดังนั้นเกลือที่ไม่มีประโยชน์ก็ตอ้ งเอำเททิ้งไปถูกเหยียบย่ำใต้ฝ่ำเท้ำ (มัทธิ ว 5:13)
ตัวอย่ำงนี้ช้ ีให้เห็นชัดเจน คริ สเตียนมีจุดมุ่งหมำยใหญ่อยูอ่ ย่ำงหนึ่ง คือ เทิดพระเกียรติพระเจ้ำ
ด้วยชีวติ ที่มอบให้แก่พระองค์ท้ งั หมด
คริ สเตียนสู ญเสี ยลักษณะคริ สเตียนไปด้วยกำรสะสมทรัพย์
สมบัติไว้ในโลก เขำอำจจะทำงำนเพื่อควำมสะดวกสบำยและควำมเพลิดเพลิน เขำอำจจะหำชื่อเสี ยงใส่
ตัว เขำอำจจะใช้ชีวติ และควำมสำมำรถให้หมดไปในทำงที่ไม่สมควร โดยวิธีน้ ี แหละที่เขำสู ญเสี ย
ลักษณะคริ สเตียนไป
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ถ้ำผูเ้ ชื่อพลำดเป้ ำหมำยในชีวิตคริ สเตียน เขำก็พลำดหมดทุกอย่ำง เขำไม่เป็ นประโยชน์หรื อไม่
งดงำม เขำเป็ นเหมือนเกลือที่ขำดรสเค็ม ต้องถูกคนทั้งหลำยเหยียบย่ำและเยำะเย้ย
คำสุ ดท้ำยก็วำ่ ใครมีหู จงฟังเถิด
เมื่อพระเยซูตรัสสอนอะไรที่เข้ำใจยำกพระเยซูมกั จะตรัสว่ำ ใครมีหูจงฟังเถิด ก็เหมือนดังว่ำ
พระองค์ทรงรู ้วำ่ ทุกคนจะไม่รับถ้อยคำนั้น พระองค์ทรงทรำบว่ำ บำงคนจะพยำยำมอธิบำยโดยเอำ
ควำมหมำยบำงตอนออกไปเสี ย
แต่พระองค์ก็ทรำบว่ำจะมีหนุ่มสำวและผูแ้ ก่เฒ่ำที่เปิ ดใจยอมรับคำของพระองค์
คนเหล่ำนี้
ทรำบว่ำ ถ้อยคำเหล่ำนั้นมีค่ำควรแก่กำรเชื่อฟัง
พระองค์จึงทรงเปิ ดประตูไว้ คนที่หูดีก็จงฟังเอำเถิด
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15. เงาแห่ งการพลีชีวติ
เมื่อคนใดมอบกำยถวำยชีวติ แก่พระคริ สต์อย่ำงจริ งจังแล้ว เขำจะรู ้สึกว่ำจะอยูห่ รื อจะตำยนั้นไม่
สำคัญเลย ที่สำคัญนั้นอยูต่ รงที่พระเยซูเจ้ำได้รับเกียรติยศ ในชีวติ ของจอห์นและเบ็ตตี้ แสตม เรำจะพบ
คำกล่ำวติดปำกของท่ำนว่ำ “พระคริ สต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่ ำงกำยของข้ำพเจ้ำเสมอ” (ฟิ ลิปปิ 1:20)
เรำพบข้อควำมที่ จิม อิลเลียต เขียนไว้เช่นเดียวกันขณะที่เขำยังเป็ นนักศึกษำในวิทยำลัย เขำ
เขียนบันทึกประจำวันไว้วำ่ “ข้ำพเจ้ำพร้อมที่จะตำยเพื่อเผ่ำเอำคำที่ดุร้ำยในอเมริ กำใต้”
อีกแห่งหนึ่งท่ำนเขียนว่ำ “พระบิดำเจ้ำข้ำ ขอทรงรับชีวติ ของข้ำพเจ้ำไปเถิด ถ้ำพระองค์ตอ้ งกำร
ก็ขอเอำโลหิ ตขอข้ำพเจ้ำไปเป็ นของพระองค์หมด ข้ำพเจ้ำจะไม่เก็บไว้เพรำะมันไม่ได้เป็ นของข้ำพเจ้ำ
ขอทรงเอำไปให้หมดเถิดพระเจ้ำข้ำ ขอทรงรับชีวิตของข้ำพเจ้ำไปเป็ นเครื่ องบูชำแทนโลกนี้ โลหิ ตจะมี
ค่ำก็ต่อเมื่อหลัง่ ออก ณ แท่นบูชำพระองค์”
ดูเหมือนว่ำวีรบุรุษหลำยท่ำนของพระเจ้ำก็เป็ นเช่นเดียวกัน เขำตระหนักว่ำ “ถ้ำเมล็ดข้ำวไม่ได้
ตกลงไปในดินและเปื่ อยเน่ำไปก็จะคงอยูเ่ ป็ นเมล็ดเดียว แต่ถำ้ เปื่ อยเน่ำไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมำก”
(ยอห์น 12:24) เขำก็ยอมเป็ นเมล็ดข้ำวที่เปื่ อยเน่ำไป
นี่เป็ นท่ำทีเดียวที่พระผูช้ ่วยให้รอดสอนสำนุศิษย์ของพระองค์วำ่ “แด่ผใู ้ ดจะเสี ยชีวติ เพรำะเห็น
แก่เรำ ผูน้ ้ นั จะได้ชีวิตรอด” (ลูกำ 9:24)
เรำยิง่ คิดถึงเหตุผลก็ยงิ่ เห็นว่ำ
ประกำรแรก ชีวติ นี้มิได้เป็ นของเรำ แต่เป็ นของท่ำนผูส้ ิ้ นพระชนม์แทนเรำ เรำจะเห็นแก่ตวั
เกำะแจอยูก่ บั สิ่ งที่เป็ นของผูอ้ ื่นหรื อ? ท่ำน ซี .ที. สตัดด์กล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำทรำบถึงพระเยซูผทู้ รง
สิ้ นพระชนม์เพื่อข้ำพเจ้ำ แต่ขำ้ พเจ้ำไม่เคยคิดว่ำในกรณี น้ นั ตัวของข้ำพเจ้ำมิได้เป็ นของข้ำพเจ้ำกำรไถ่
หมำยถึงซื้ อเอำคืนไป ดังนั้นถ้ำข้ำพเจ้ำเป็ นของพระองค์ แล้วข้ำพเจ้ำขืนเก็บสิ่ งที่ไม่ใช่ของข้ำพเจ้ำไว้
ข้ำพเจ้ำก็เป็ นขโมยซิ หรื อมิฉะนั้นข้ำพเจ้ำก็ตอ้ งถวำยทุกสิ่ งแก่พระเจ้ำ เมื่อข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ พระเยซู
สิ้ นพระชนม์เพื่อข้ำพเจ้ำก็ไม่ยำกเลยที่ขำ้ พเจ้ำจะสละทุกสิ่ งหมดเพื่อพระองค์”
ประกำรที่สอง ไหน ๆ เรำก็จะตำยแล้ว ถ้ำพระเยซูเจ้ำไม่เสด็จมำในระหว่ำงนั้น ไหนจะเศร้ำ
กว่ำกัน จะตำยเมื่อเรำรับใช้พระเยซู หรื อตำยเพรำะประสบอุบตั ิเหตุ? จิมอิลเลียตพูดถูกแล้วเมื่อท่ำน
กล่ำวว่ำ “ผูใ้ ดที่ให้ในสิ่ งที่ตนเก็บไว้ไม่ได้ และได้ในสิ่ งที่เขำสู ญเสี ยไปไม่ได้น้ นั ย่อมไม่ใช่คนโง่”
ประกำรที่สำม เป็ นเหตุผลที่ไม่มีใครตอบได้วำ่ ถ้ำพระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อเรำอย่ำงน้อย
ที่สุดที่เรำทำได้เพื่อพระองค์ก็คือตำยเพื่อพระองค์ ถ้ำบ่ำวต้องอยูใ่ ต้นำย เขำจะมีสิทธิ อะไรที่จะตำยสบำย
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กว่ำนำยเล่ำ? ซี .ที. สตัดด์กล่ำวว่ำ “ถ้ำพระเยซูคริ สต์เป็ นพระเจ้ำและถ้ำพระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อ
ข้ำพเจ้ำแล้ว ก็ไม่มีอะไรที่เรำจะสละเพื่อพระองค์ไม่ได้”
ประกำรสุ ดท้ำย เป็ นอำชญำกรรมจริ ง ๆ ที่เรำจะรักษำชี วติ ของเรำไว้อย่ำงดี ในเมื่อเรำอำจจะ
สละชีวติ เพื่อนำพระพรมำสู่ ผอู ้ ื่นได้ตลอดไป มนุษย์มกั จะอุทิศชีวติ เพื่อประโยชน์ทำงค้นคว้ำในด้ำน
กำรแพทย์ ส่ วนบำงคนก็สละชีวติ เพื่อช่วยผูท้ ี่เป็ นที่รักจำกไฟคลอก ยังมีบำงคนที่ยอมตำยในสงครำม
เพื่อช่วยประเทศชำติจำกอำนำจศัตรู แล้วชีวติ มนุษย์มีค่ำสำหรับเรำเพียงไหนเล่ำ?
พระเจ้ำไม่ทรงต้องกำรให้เรำทุกคนพลีชีวติ เสำหลักหอกกิโยตินนั้นสำหรับไม่กี่คนที่เลือกไว้
แต่เรำทุกคนก็มีใจพลีชีวติ ได้ เรำทุกคนสำมำรถอุทิศชีวติ ของเรำเพื่อพระเยซูเจ้ำ
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16. บาเหน็จของการเป็ นสานุศิษย์
ชีวติ ที่อุทิศให้พระเยซูเจ้ำย่อมได้รับบำเหน็จ
คือควำมปิ ติปลำบปลื้มที่เกิดจำกกำรติดตำม
พระคริ สต์ไปเช่นนี้
พระผูช้ ่วยให้รอดกล่ำวอยูเ่ สมอว่ำ “ผูใ้ ดจะเสี ยชีวติ เพรำะเห็นแก่เรำ ผูน้ ้ นั จะได้ชีวติ รอด” อันที่
จริ งแล้ว คำตรัสนี้เรำพบในพระกิตติคุณทั้งสี่ บ่อยกว่ำถ้อยคำอื่น ๆ (ดูมทั ธิ ว 10:39, 16:25 มำระโก 8:35
ลูกำ 9:24,17:33 ยอห์น 12:25) เหตุใดจึงทรงย้ำบ่อย ๆ เล่ำ? ไม่ใช่เพรำะว่ำจะทรงชี้ให้เห็นว่ำเป็ นหลัก
ประกำรหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวติ คริ สเตียนดอกหรื อ? หลักข้อนี้ก็คือว่ำ ชีวิตที่ระวังรักษำไว้เป็ นอย่ำงดี
ด้วยควำมเห็นแก่ตวั ชีวิตนั้นจะต้องสู ญสิ้ นไป แต่ชีวิตที่อุทิศเพื่อพระองค์นนั่ แหละจะรอด จะได้ชื่นชม
ยินดีและเขำจะรักษำชีวติ นั้นไว้ชวั่ นิรันดร์ กำล
ถ้ำท่ำนเป็ นคริ สเตียนถวำยตัวแก่พระเจ้ำอย่ำงไม่เต็มที่ ท่ำนจะต้องทุกข์ใจแน่ แต่ถำ้ ท่ำนถวำย
ตัวแก่พระองค์อย่ำงสิ้ นเชิง ท่ำนก็แน่ใจได้วำ่ ท่ำนจะได้ชื่นชมกับสิ่ งที่ดีที่สุด
กำรเป็ นสำนุศิษย์แท้หมำยว่ำท่ำนเป็ นทำสของพระเยซูคริ สต์ แต่ท่ำนจะพบว่ำท่ำนมีเสรี ภำพ
เต็มที่เมื่อท่ำนรับใช้พระองค์ ท่ำนจะว่ำ “ข้ำพเจ้ำรักเจ้ำนำยของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำจะไม่ยอมเป็ นอิสระ”
เมื่อนั้นแหละท่ำนจะเป็ นอิสระอย่ำงแท้จริ ง
สำนุศิษย์ไม่ยอมเอำตัวเข้ำไปผูกพันกับสิ่ งที่ไม่สำคัญเขำจะเป็ นกังวลกับเรื่ องที่เกี่ยวกับชีวติ
อมตะ เขำเป็ นเหมือน ฮัดซัน เทเล่อร์ มีของเพียงไม่กี่อย่ำงจึงไม่ตอ้ งเป็ นกังวลกับสิ่ งใด
เขำถูกใคร ๆ หำว่ำเป็ นคนไม่มีใครรู ้จกั แต่ยงั เป็ นคนที่เขำทั้งหลำยรู ้จกั ดี เป็ นคนตำย แต่ดูเถิด
เรำยังเป็ นอยูเ่ ป็ นคนถูกเฆี่ยนแต่ยงั ไม่ตำย เป็ นคนที่มีควำมทุกข์ แต่ยงั มีควำมยินดีอยูเ่ สมอ เป็ นคน
ยำกจน แต่ยงั ทำให้คนเป็ นอันมำกมัง่ มี เป็ นคนไม่มีอะไรเลย แต่ยงั มีสิ่งสำรพัดบริ บูรณ์
(2 โคริ นธ์ 6:9-10)
เรำกล่ำวได้วำ่ ชีวิตของสำนุศิษย์แท้ได้รับบำเหน็จมำกที่สุดในชีวติ นี้ แล้วเรำก็กล่ำวได้แน่นอน
เช่นเดียวกันว่ำ เขำจะได้รับบำเหน็จในชี วติ หน้ำ “เหตุวำ่ เมื่อมนุษย์จะเสด็จมำด้วยพระสิ ริแห่งพระบิดำ
และพร้อมด้วยทูตสวรรค์ของพระองค์ เมื่อนั้นจะประทำนบำเหน็จให้ทุกคนตำมกำรกระทำของตน”
(มัทธิว 16:27)
ดังนั้นผูท้ ี่มีควำมสุ ขอย่ำงแท้จริ งในชีวิตนี้และชีวติ หน้ำย่อมเป็ นผูท้ ี่กล่ำวได้เช่นเดียวกับคุณ
บอร์ เดน ว่ำ “พระเยซูเจ้ำข้ำ ข้ำพเจ้ำจะเลิกยุง่ เกี่ยวกับชีวติ ของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำจะเทิดทูนพระองค์ไว้ใน
ใจข้ำพเจ้ำ ขอทรงเปลี่ยนแปลงข้ำพเจ้ำเถิด ชำระใจข้ำพเจ้ำแล้วใช้ขำ้ พเจ้ำตำมใจชอบของพระองค์เถิด”
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