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ประวัติย่อของ ดร. เอ. บี. ซิมซัน
ผู้แต่ งเรื่อง ชีวิตอย่ างคน และ ชีวติ อย่ างพระคริสต์
ในบริ การระยะแรกของศาสตราจารย์ เอ. บี. ซิ มซัน คือท่านปฏิบตั ิการในหน้าที่ศิษยาภิบาล
ของคริ สตจักรใหญ่ ๆ บางแห่งในประเทศอเมริ กา ประมาณ ค.ศ. 1885 เมื่อท่านทาหน้าที่ศิษยาภิบาล
ของคริ สตจักรสาคัญแห่งหนึ่ งในนครนิ วยอร์ ค ท่านได้รับนิมิตจากพระเจ้าเรื่ องผูค้ นที่คมนาคมเข้าไม่
ใคร่ ถึง ณ สถานีองค์การประกาศพระศาสนาในนานาประเทศ และในสหรัฐอเมริ กาเอง คนเหล่านี้
จาต้องได้รับพระกิตติคุณด้วย ท่านรู ้สึกว่าพระเจ้าทรงนาให้ท่านเริ่ มกิจการใหม่ มีความมุ่งหมายแต่อย่าง
เดียว คือการป่ าวประกาศแก่ผคู ้ นในประเทศของท่านเอง และนาพระกิตติคุณไปยังแดนห่างไกลที่คนไม่
เคยได้ยนิ พระนามของพระคริ สต์ ท่านได้ลางานของคริ สตจักรและไว้ใจว่าพระเจ้าจะอุปการะทุกสิ่ ง
สาหรับงานใหม่น้ ี
ด้วยประการฉะนั้น ท่าน ดร. ซิ มซัน จึงได้เป็ นผูก้ ่อการ องค์การ คริ สเตียนและมิชชันนารี อลั ไล
แอ็นซ์บดั นี้ องค์การ กาลังปฏิบตั ิการ อยู่ ณ สถานีมิชชันนารี ในประเทศต่าง ๆ ถึงยีส่ ิ บประเทศในโลก
และทาการทะนุบารุ งมิชชันนารี กว่าหกร้อยคน
ท่าน ดร. ซิ มซัน เน้นข้อความประกาศเป็ นสี่ ประการ คือ พระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
พระเยซูคริ สต์เป็ นผูช้ าระให้เราบริ สุทธิ์ พระเยซูคริ สต์เป็ นผูบ้ าบัด พระเยซูคริ สต์เป็ นกษัตริ ยท์ ี่จะเสด็จ
มา ส่ วนมากในคาประกาศและข้อเขียนของท่านกินความแก่ชีวติ ลึกของคริ สเตียน ท่านเป็ นผูป้ ระพันธ์
หนังสื อฝ่ ายจิตวิญญาณหลายเล่ม เป็ นหนังสื อจาเพาะที่ส่งเสริ มคริ สเตียนผูป้ รารถนาการใกล้ชิดกับองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า
หนังสื อเหล่านี้หลายเล่มได้แปลออกเป็ นหลายภาษา
เช่นนั้นแหละแม้เมื่อท่าน
ศาสตราจารย์ซิมซันได้จากไปอยูก่ บั พระองค์เจ้าแล้ว กิจการของท่านยังคงดาเนิ นอยูต่ ่อไปในการอักษร
ศาสตร์ ของคริ สเตียนที่ท่านได้จดั ขึ้นเมื่อท่านทาการอยูใ่ นหมู่มนุษย์
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บทที่ 1 ไม่ ใช่ ข้าพเจ้ าแต่ พระคริสต์ ต่างหาก
“ถ้าผูใ้ ดจะใคร่ ตามเรามา ให้ผนู ้ ้ นั เอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกตามเรามา”
(มัทธิ ว 16:24)
“ข้าพเจ้าถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้ว และไม่ใช่ขา้ พเจ้าเองที่ยงั มีชีวติ เป็ นอยู่ แต่พระคริ สต์
ต่างหากทรงมีชีวิตเป็ นอยูใ่ นข้าพเจ้า” (กาลาเทีย 2:20)
ข้อความข้างต้นนี้แสดงความแตกต่างอันสาคัญระหว่างคาสอนของชาวโลก และคาสอนของ
พระเยซูเจ้า ชาวโลกเมื่อกล่าวคาอาลาจากกันมักจะพูดว่า “รักษาตัวรอดเป็ นยอดดี ” แต่พระเยซูตรัสว่า
“อย่าเห็นแก่ตวั เอง จงเอาใจใส่ ต่อผูอ้ ื่นและต่อสง่าราศีของพระเจ้า” ชาวโลกพูดว่า “จงหาความสุ ขสนุก
สบายให้แก่ตวั เองให้เต็มที่” ผูท้ ี่ตามอย่างชาวโลกจะต้องถูกละทิ้ง และผูท้ ี่เห็นแก่ผอู ้ ื่นจะได้รับพระพร
จากพระเจ้า ผูใ้ ดยอมเสี ยสละ ผูน้ ้ นั จะได้รับทุกสิ่ งแต่ผใู ้ ดหวงไว้จะสู ญเสี ยสิ่ งนั้นทั้งหมด สมกับพระ
คัมภีร์ที่กล่าวว่า “ด้วยว่าผูใ้ ดจะใคร่ เอาชีวติ ของตนรอด ผูน้ ้ นั จะเสี ยชีวติ แต่ผใู ้ ดจะเสี ยชีวติ ของตน
เพราะเห็นแก่เรา ผูน้ ้ นั จะได้ชีวติ รอด” (มัทธิ ว 16:25)
จึงเห็นได้วา่ กฎแห่งความเสี ยสละเป็ นกฎที่สาคัญที่สุด ทั้งในสวรรค์และโลกมนุษย์ กฎการ
ยอมเสี ยสละเป็ นกฎสาคัญของพระเจ้า มีปรากฏอยูท่ วั่ ไปในพื้นพิภพ และในธรรมชาติทุกส่ วน แม้ตวั
เราในทุกวันนี้กเ็ ดินเหยียบย่าไปมาอยูบ่ นซากของสิ่ งทั้งหลายซึ่ งเคยมีชีวติ อยูใ่ นโลกนี้ และได้ล่วงลับไป
แล้วตั้งหลายพันล้านยุคสมัย เพื่อเปิ ดโอกาสให้เรามีชีวิตอยูพ่ ้นื โลกก็เป็ นสถานที่ทบั ถมของสิ่ งที่เคยมี
ชีวติ อยูใ่ นยุคสมัยก่อน ๆ ธรรมชาติได้ตายไปแล้วและเกิดขึ้นมาใหม่อีก สิ่ งที่เกิดมาใหม่ยอ่ มเป็ นชีวิตสู ง
กว่าและเจริ ญกว่า เพราะงอกขึ้นจากสิ่ งที่ล่วงลับไปแล้ว เช่นเมล็ดข้าวโพด เมล็ดเดียวปลูกไว้ในพื้นดิน
แล้ว แตกทาลายไปเสี ยก่อน มิฉะนั้นมันก็จะเป็ นเมล็ดลีบเหี่ ยวแห้ง แต่เนื่ องจากมันทาลายไปนี้เอง มัน
จึงงอกงามขึ้นใหม่ และทวีผลขึ้น เป็ นฝักข้าวโพดงามขึ้นหลาย ๆ ฝัก เช่นเดียวกันในเรื่ องเกี่ยวกับชีวติ
อันลึกซึ้ งในฝ่ ายธรรม ท่านเจริ ญจากฝ่ ายต่าไปสู่ ฝ่ายวิญญาณ สิ่ งใดที่ติดแก่ตนเองก็จะจากัดตัวอยูเ่ ฉพาะ
ในวงแคบ แม่น้ าสาธารที่ไม่ไหล มันจะกลายเป็ นน้ านิ่งที่เน่า แต่ถา้ ไหลมันจะกลายเป็ นน้ าที่สดชื่นอุดม
บริ บูรณ์
ถ้าท่านมองดูตนเอง ท่านจะไม่เห็นสิ่ งอื่น ต่อเมื่อท่านมองดูที่อื่นท่านก็จะแลเห็นโลกทัว่ ไป กฎ
อันแท้จริ งในชีวิตมนุษย์ก็คือ ความรักผูอ้ ื่น เอาใจใส่ ต่อผูอ้ ื่นโดยวิธีเอื้อเฟื้ อและเสี ยสละการเห็นแก่
ตัวเองความเห็นแก่ตวั เองเป็ นความตายและทาลายตนเอง
กฎแห่งการเสี ยสละเป็ นกฎของพระเจ้า พระเจ้าผูท้ รงประทับอยูใ่ นไอสวรรค์ยาสมบัติ ทรงเป็ น
ทั้งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ยงั สละพระองค์เสมอ สง่าราศีของพระเจ้าอยูท่ ี่การ
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เสี ยสละพระองค์เอง ฉะนั้นจึงประทานพระองค์เองในการเนรมิตสร้าง ในความสวยงามของพิภพทาให้
ดีทุกสิ่ งทุกอย่าง เพื่อนามาซึ่ งความสุ ขตามลักษณะของสิ่ งนั้น ๆ ยิง่ กว่านั้นพระเจ้ายังทรงสละพระองค์
เองโดยลงมาบังเกิดเป็ นพระเยซูคริ สต์ “พระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทาน” พระองค์ประทานสิ่ งที่ดี
ที่สุดประทานให้หมด สละจนกระทัง่ พระบุตรที่รัก กฎของพระเจ้าคือการเสี ยสละ พระองค์ทรงรักมาก
จนประทานให้หมดสิ้ น
นี้เป็ นกฎของพระคริ สต์ ด้วยเหมือนกัน พระองค์เสด็จมาด้วยการเสี ยสละของพระบิดาเจ้าเสด็จ
มาเพื่อแสดงการเสี ยสละให้เห็น ทรงละพระอิสริ ยยศไว้เบื้องหลัง ทรงยอมจากชาวสวรรค์มาชัว่ อายุของ
คนรุ่ นหนึ่ง ทรงมาอยูก่ บั ผูท้ ี่ต่าต้อยกว่าพระองค์ ยิง่ กว่าตัวไส้เดือนอยูต่ ่าต้อยกว่ามนุษย์เสี ยอีก ทรงลงมา
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับมนุษย์ ทรงลงมายอมเป็ นพี่นอ้ งกับมนุษย์ชาติที่ลม้ ลงในความบาป ทรงยินยอม
ทาตามและเสี ยสละทุกอย่าง สงวนการทรงใช้พระอานาจพิเศษเสี ยชัว่ คราว ทรงยอมให้มนุษย์ที่ต่าต้อย
กว่าพระองค์ทาแก่พระองค์ตามอาเภอใจ จนกระทัง่ ในที่สุดเขาก็เอาพระองค์ไปตรึ งเสี ยบนไม้กางเขน
ตลอดชีวิตของพระองค์ พระองค์ปฏิเสธพระองค์เองทรงแบกเอาภาระอันหนักของมนุษย์ไว้บนพระองค์
และทรงรับเอาความทุกข์โศกของมนุษย์เป็ นของพระองค์เอง ดังนี้แหละความรักและความเสี ยสละจึง
เป็ นธรรมของพระคริ สต์ “จงช่วยแบกภาระ (ร่ วมทุกข์ร่วมสุ ข) ซึ่ งกันและกันเถิด ดังนั้นจึงเป็ นที่ให้พระ
บัญญัติของพระคริ สต์สาเร็ จ” (กาลาเทีย 6:2) ธรรมของพระคริ สต์สอนให้แบกเอาทุกข์ร้อนของคนอื่น
ต้องมีส่วนในความโศกเศร้าของคนอื่น ยอมเสี ยสละตนเองเพื่อผูอ้ ื่น
เป็ นกฎธรรมจริ ยาของศาสนาคริ สเตียน และบรรดาผูเ้ ชื่ อทั้งหลาย เป็ นทางเดียวเท่านั้นที่จะ
ได้รับความรอด เป็ นกฎที่ถือกันมาแต่ต้ งั เดิม ท่านอับราฮัมผูเ้ ป็ นบิดาของคนเชื่ อทั้งปวงก็ได้ปฏิบตั ิตาม
กฎนี้ที่ภูเขาโมรี ยา โดยยอมสละลูกชายคนเดียวของตนถวายพระเจ้า กฎนี้ได้ปฏิบตั ิกนั มาจนถึงที่สุด
ยอดที่ภูเขาโกละโกธา (คือที่พระเยซูถูกตรึ งบนไม้กางเขน) ตามประวัติศาสตร์ ทุกยุคทุกสมัยเต็มไปด้วย
การเสี ยสละ มิใช่ท่านอับราฮัมผูเ้ ดียวที่ยอมสละอิสอัคบุตรของตน แต่ตวั อิสอัคเองตลอดชีวติ ของเขาก็
ยอมเสี ยสละเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น เราคงได้ทราบเรื่ องราวของยาโคบในการที่เขายอมทางานหนักเพื่อ
จะได้หญิงมาเป็ นภริ ยา แต่เผอิญไม่ได้หญิงคนที่ตนต้องการเลือก ชีวติ ของเขาจึงเต็มไปด้วยความทุกข์
เป็ นชีวติ ที่ตอ้ งอดเอาเช่นเดียวกับโยเซฟ ต้องยอมให้ชีวิตของตนเป็ นไปตามกระแสของเหตุร้าย ทั้งนี้
เพราะเหตุวา่ ในการที่โยเซฟ จะขึ้นครองตาแหน่งสู งเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานเสี ยก่อน คือมิใช่แต่เพียง
ต้องพลัดถิ่นที่อยูเ่ ท่านั้น แต่ตอ้ งถูกจาคุกอย่างหน้าอับอายและเกือบจะต้องตายด้วยซ้ า เมื่อโยเซฟ
สาบสู ญไปชัว่ คราว และพระสัญญาของพระเจ้าที่เกี่ยวกับตัวเขาดูเหมือนว่าจะล้มเหลวไป และอนาคตก็
ดูเหมือนจะสิ้ นหวัง ทันใดนั้นพระเจ้าก็ทรงยกเขาขึ้นและตั้งให้เขาดารงตาแหน่งสาคัญของโลก
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ท่านโมเสสก็ตอ้ งเป็ นคนพเนจรต้องดิ้นรนไปต่าง ๆ นานา แต่กล็ ม้ เหลว พระเจ้าต้องทรงใช้
เวลา 40 ปี ฝึ กหัดอบรมสั่งสอนจนกระทัง่ คนเกือบจะลืมโมเสส แล้วผลที่สุดพระเจ้าจึงประทานให้ความ
ปรารถนาของเขา และในที่สุดท่านโมเสสก็ตอ้ งยอมละทิ้งความตั้งใจที่จะเข้าสู่ แผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้
ท่านตายก่อนที่จะเข้าสู่ แผ่นดินคะนาอัน ซึ่ งเป็ นความหวังอยูใ่ นใจและต้องรอคอยอยูน่ าน จนพระเยซู
ได้เสด็จมาด้วยพระองค์เอง และพาท่านโมเสสไปยืนอยูท่ ี่ภูเขาจาแลงกายกับพระองค์และตรัสว่า “นี่แน่
โมเสสเอ๋ ย เพราะเจ้าตายแก่ความเห็นแก่ตวั แล้ว บัดนี้เราจึงจะให้ชีวติ ใหม่ซ่ ึ งประเสริ ฐกว่า” เหตุการณ์
ได้เป็ นเช่นเดียวกันตลอดมาทุกยุคทุกสมัย
กษัตริ ยซ์ าอูลไม่ยอมละทิ้งความเห็นแก่ตวั
ไม่ยอม
ทาลายอะฆาฆและอะมาเล็คผูเ้ ป็ นแบบแห่งการเห็นแก่ตวั ฉะนั้นซาอูลแม้มีตาแหน่งและยศสู งกว่าคน
ธรรมดาสามัญเท่าที่มนุษย์จะปรารถนาให้เป็ นไปได้ ก็ตอ้ งจมดิ่งโดยไม่มีใครเอาใจใส่ จมลงไปในความ
อัปยศอดสู และอเวจีดว้ ยซ้ า
ท่านโยนาห์ ศาสดา พยากรณ์คนที่พระเจ้าทรงโปรดให้ช่วยเหลือพลไพร่ ของพระองค์และเป็ น
ผูน้ าให้ประเทศอิสราเอลมีชยั ชนะ และมีอานาจมากในรัชกาลกษัตริ ยย์ าระบะอามที่สอง ท่านโยนาห์
เป็ นบุคคลที่พระเจ้าทรงให้เกียรติเป็ นผูป้ ระกาศความรักของพระองค์ในต่างประเทศคนแรก เป็ นบุคคล
ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร และส่ งไปอะซูเรี ยเพื่อให้ไปเทศนาสัง่ สอนชาวเมืองนีนะเวห์ เพื่อไปสอนให้
ชาวโลกรู ้จกั และนมัสการพระองค์ พระเจ้าทรงอวยพระพรมาก จนกระทัง่ บังเกิดมีการฟื้ นใจใหม่ครั้ง
สาคัญที่สุดในเมืองนี้กระนั้นก็ดี ท่านโยนาห์กลับโกรธเพราะพระเจ้าไม่ทาลายชาวเมืองนี นะเวห์ให้
หมดไป
เพื่อให้เป็ นไปตามคาพยากรณ์อนั มีชื่อเสี ยงโด่งดังที่สุดของท่านโยนาห์เพราะท่านโยนาห์
ทานายไว้วา่ ประชาชนชาวเมืองจะต้องตายภายใน 40 วัน แต่ก่อนจะครบกาหนด 40 วัน ชาวเมืองได้
รู ้สึกเสี ยใจในความบาปของตน พระเจ้าจึงยกโทษให้แก่ชาวเมืองนั้น แต่ท่านโยนาห์กลับตัดพ้อพระเจ้า
ว่า “พระองค์ทาไมจึงไม่ยอมให้ขา้ พเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่ องนี้ เล่า ต่อไปจะไม่มีคนเชื่อฟังข้าพเจ้าอีก
ทาไมพระองค์จึงไม่ทาลายชาวเมืองนี นะเวห์เสี ย แล้วรักษาชื่อเสี ยงของข้าพเจ้าไว้” เนื่องจากเหตุที่ท่าน
โยนาห์ไม่ยอมสละเกียรติยศชื่อเสี ยงส่ วนตัว พระเจ้าจึงทาให้โยนาห์เสื่ อมเกียรติปล่อยให้อยูใ่ ต้ตน้ ละหุ่ง
อันเป็ นเครื่ องเตือนใจคนรุ่ นต่อไปว่า การหาความเด่นส่ วนตัวเป็ นการน่าบัดสี เพียงไร ข้าพเจ้าคิดว่า เห็น
จะไม่มีภาพอะไรที่น่าทุเรศและอัปยศอดสู ยงิ่ ไปกว่าตอนที่ท่านศาสดาพยากรณ์ผนู ้ ่าสงสารนัง่ อยูใ่ ต้ตน้
ละหุ่ง และตัดพ้อต่อว่าพระเจ้า และอยากจะตายเสี ยดีกว่าอยู่ เพราะว่าเขารู ้สึกว่าได้รับความเสื่ อมเกียรติ
มาก แม้เขาจะทางานในหน้าที่ให้สาเร็ จโดยให้ประชาชนทั้งชาติกลับใจใหม่แล้วก็ตาม พระเจ้าได้เอา
ท่านโยนาห์เป็ นตัวอย่างสอนเราว่า การเห็นแก่ตวั เองเป็ นการอัปยศอดสู มาก
เราควรอ่าน พระคัมภีร์ใหม่ เพื่อรู ้เรื่ องราวของท่านซี โมนเปโตร พระเยซูสอนท่านเปโตรตอนที่
เขากลับมาเชื่อพึ่งพระองค์อีกครั้งหนึ่งว่า “เมื่อท่านยังหนุ่มท่านได้คาดเอวเองและเดินไปตามที่ท่าน
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ปรารถนาแต่เมื่อท่านแก่แล้วท่านจะยืน่ มือออก และคนอื่นจะคาดเอวให้ทา่ นและพาท่านไปที่ทา่ นไม่
ปรารถนาจะไปพระองค์ตรัสอย่างนั้นสาคัญว่าเปโตรจะถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าด้วยความตายอย่างไร”
(ยอห์น 21:18-19) พระเยซูทรงชี้ถึงการดาเนินชีวิตโดยการอ่อนน้อมยินยอมเสี ยสละยอมให้ผอู ้ ื่นนาไป
แม้จะฝื นความปรารถนาของตนก็ตาม จนในที่สุดท่านเปโตรถูกตรึ งบนไม้กางเขนโดยวิธีเอาหัวห้อยลง
ทางโลกสอนว่า จงแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเอง แต่พระเยซูตรัสว่า “ไม่ใช่ขา้ พเจ้า แต่พระ
คริ สต์ต่างหาก” มิใช่แต่ตวั เก่าของท่านเท่านั้น แม้ท่านจะเป็ นผูบ้ งั เกิดใหม่มีกาลังบริ บูรณ์ และความ
เชื่อมัน่ ในตนเองก็ตาม ต้องละทิ้งให้หมดสิ้ น มิใช่แต่อิสราเอลจะต้องสลัดออกและกีดกันออกไป แต่อบั
ราฮัมจะต้องยอมสละถวายอิสอัคให้แก่พระเจ้าด้วยเป็ นการง่ายที่จะพูดถึงเรื่ องนี้ ยิง่ มีอายุนานวันเข้าก็
รู ้จกั ความเป็ นไปของตนเองและมิตรสหายยิง่ ขึ้น ก็ยงิ่ พอใจยิง่ ขึ้นว่าจุดสาคัญแห่งความล้มเหลวของ
ชีวติ คริ สเตียนอยูต่ รงนี้เอง คือเราเดินไปกับพระเยซูเพียงเล็กน้อยแล้วก็หยุดเสี ยที่สวนเกสเซมาเนและ
ภูเขาไม้กางเขน ประชาชนเดินตามพระองค์ไปยังมณฑลกาลิลี คาเทศนาบนภูเขาเป็ นบทเรี ยนทาง
ศีลธรรมอันดี ชอบการที่พระองค์ทรงเลี้ยงอาหารคนหลายพันแล้วกล่าวว่า พระองค์จะทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่
ดี ประชาชนจะไม่ตอ้ งทามาหากินเหมือนกับที่เคยทามาแล้วแต่เมื่อพระองค์ตรัสว่า พระองค์จะต้องตาย
บนไม้กางเขน และทุกคนจะต้องแบกไม้กางเขนของตนและต้องเดินไปกับพระองค์จนตลอดทาง เขา
กลับพูดว่า “ถ้อยคาเหล่านั้นยากนักใครจะฟังได้” (ยอห์ น 6:60)
ต่อมาท่านก็คงนับจานวนคนได้วา่ มีคนตามพระองค์นอ้ ยเหลือเกิน เขาพูดว่าไม่เข้าใจพระองค์
นึกกันว่าพระองค์จะเป็ นกษัตริ ยเ์ ขาไม่เต็มใจที่จะไปถึงไม้กางเขน
ข้าพเจ้าเชื่ อแน่วา่ คนส่ วนมากมาหยุดลงเพียงแค่ระยะนี้ เขาเอาใจใส่ ตวั เองและปฏิเสธพระเจ้า
แทนที่จะเอาใจใส่ พระเจ้าและปฏิเสธตัวเอง แน่นอนการพูดก็ง่ายกว่าการประพฤติปฏิบตั ิ ไม่มี
ประโยชน์ที่จะพูดถึงเรื่ องนี้เว้นแต่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเตือนใจให้เห็นความสาคัญเสี ยก่อน
นัก
ประพันธ์ผหู ้ นึ่งกล่าวว่ามีพิธีบพั ติศมา 3 ระยะที่จะต้องผ่าน คือหนึ่งการกลับใจเสี ยใหม่ ดูมาระโก 1:4
สองการรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เข้ามาสถิตอยูภ่ ายใน สาม คือการตายแก่ตวั เราเอง ภายหลังที่พระ
วิญญาณเสด็จเข้ามาอยูภ่ ายใจจิตใจแล้ว (โรม 6:3) นักประพันธ์ผนู ้ ้ ีไม่สามารถอ้างพระคัมภีร์มาแสดง
เป็ นลาดับดังกล่าว แต่ก็เป็ นความจริ งของเขาที่มี 3 ระยะ คือ เมื่อรับเอาพระวิญญาณเข้ามาอยูภ่ ายใจ
จิตใจแล้ว ท่านจะต้องตายไปกับพระคริ สต์เสี ยให้สิ้นดังที่พระองค์ตรัสว่า “ผูใ้ ดใคร่ จะตามเรามาให้ผู ้
นั้นปฏิเสธตนเอง แบกกางเขนแล้วตามเรามา” (มัทธิ ว 16:24) พระองค์ได้กล่าวเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ
พระองค์เองว่า “เราต้องรับบัพติศมาอย่างหนึ่ง เราเป็ นทุกข์มากเท่าใดกว่าจะสาเร็ จ” (ลูกา 12:50) การที่
พระองค์ทรงรับบัพติศมานั้นพระองค์ทราบว่า พระองค์จะต้องตาย พระองค์ไปสละตัวพระองค์เองทุก
วัน และให้ความรู ้สึกนั้นบีบคั้นหัวใจของพระองค์เอง จนกระทัง่ พระองค์เสด็จไปยังสวนเกสเซมาเน
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ไปยังหลุมฝังศพของโยเซฟ ลงไปในเมืองนรก พระองค์ทรงผ่านไปในเมืองผีแล้วจึงไปทรงเปิ ดประตู
สวรรค์เป็ นครั้งแรก ภาพเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่พระเยซูทรงเห็นปรากฏต่อพระพักตร์พระองค์ภายหลังที่ทรง
รับบัพติศมาที่ฝั่งแม่น้ ายาระเด็น
ท่านที่รักผูท้ ี่ได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มาแล้ว ท่านจะต้องตายกับพระเยซูให้ตวั ท่านหมดไป
ข้าพเจ้ารู ้วา่ ทั้งหลายมีความเชื่ อในข้อนี้แล้ว เมื่อเราถวายตัวเราเองต่อพระคริ สต์ เราถือว่าเป็ นจริ งและ
พระเจ้าก็ทรงถือเรื่ องนี้ วา่ เป็ นจริ งด้วย แต่ท่านที่รัก เราจะต้องดาเนินการเรื่ องนี้ไปเป็ นคัน่ ๆ ข้าพเจ้ารู ้วา่
พระเจ้าทรงถือประหนึ่งว่าเราทาสาเร็ จบริ บูรณ์แล้ว และเราไปอยูบ่ นสวรรค์แล้ว แต่ท่านจะต้องผ่านทาง
แคบและไปทางที่ไม่มีใครเห็น จะต้องไม่ถือว่าเป็ นเรื่ องเล่น ๆ ในตอนนี้ท่านอาจถือว่าทาไปหมดแล้วก็
ได้แต่จะต้องจาไว้วา่ ต้องดาเนินไปเป็ นขั้น ๆ ไป
สหายที่รัก ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร? คือเราต้องสละความปรารถนาของตัวเองเสี ยให้
สิ้ นหลังจากที่ท่านถวายตัวต่อพระเจ้าแล้วก็จะมีการชักคะเย่อ และวันรุ่ งขึ้นก็มีการต่อสู ้ในชีวติ ที่สาคัญ
ที่สุดทั้งนี้เนื่ องจากท่านสละความปรารถนาส่ วนตัวของท่านแล้ว
มารมันก็อยากให้ท่านเอาความ
ปรารถนานั้นคืนมา ไม่ใช่การต่อสู ้เล่น ๆ เป็ นการต่อสู ้กนั จริ ง ๆ คือมังกรกับธนูไฟทีเดียว มารจะชี้ให้
ท่านเห็นว่าท่านเป็ นคนไร้เหตุผล และท่านควรเอาความปรารถนาส่ วนตัวกลับคืนมาเสี ย เป็ นปัญหา
ความเป็ นความตายที่จะต้องต่อสู ้กนั นานทีเดียว มารมันทดลองพระเยซูในป่ าถึง 40 วัน แต่พระองค์ทรง
ยืนหยัดต่อสู ้มนั ได้พระองค์ไม่ยอมทาตามปรารถนาของมัน พระองค์จึงตรัสว่า “เพราะว่าเราได้ลงมา
จากสวรรค์มิใช่เพื่อจะทาตามความประสงค์ของเราเอง แต่เพื่อจะทาตามความประสงค์ของพระองค์ที่
ทรงใช้เรามา” (ยอห์ น 6:38)
พระเจ้าอาจตั้งให้พระคริ สต์เป็ นผูน้ าก็ได้ เพราะพระองค์ทรงยอมให้พระบิดาเจ้านาพระองค์
เสมอไม่มีคนใดจะปกครองผูอ้ ื่นได้เว้นแต่ตนเองต้องถูกพระเจ้าปกครองเสี ยก่อน
ท่านโยเซฟไม่
สามารถบังคับบัญชาพลเมืองในประเทศอียปิ ต์ได้ เว้นแต่ท่านต้องถูกบังคับบัญชาเสี ยก่อน แล้วจึง
สามารถบริ หารงานได้ดว้ ยใจถ่อมสุ ภาพ เมื่อพวกพี่นอ้ งมาหาเขา ถ้าเป็ นชาวโลกก็คงทาการแก้แค้น
ความเจ็บใจ แต่พระเจ้าสอนโยเซฟในใจว่า เรื่ องมันแล้วก็ให้แล้วกันไปโยเซฟก็พดู กับพวกพี่นอ้ งว่าอย่า
ไปคิดนึกถึงเรื่ องเก่า ๆ พระเจ้าต้องการให้เหตุร้ายกลายเป็ นดี ถ้าพระเจ้าไม่ทรงดัดสันดานโยเซฟแล้ว
โยเซฟก็คงไม่สามารถจะเป็ นเจ้าบ้านผ่านเมืองอียปิ ต์ที่ดีได้ ผูท้ ี่จะเป็ นผูน้ าที่ดีตอ้ งให้พระเจ้าเป็ นผูน้ า
เสี ยก่อน กษัตริ ยด์ าวิดต้องให้พระเจ้าทรงอบรมแนะนาสัง่ สอนถึง 9 ปี และเขาก็ควรจะได้รับการอบรม
เพิม่ เติมอีกสัก 9 ปี จึงจะดียงิ่ จะไม่ตอ้ งตกไปในความผิดอันเลวทรามเมื่อเป็ นกษัตริ ยแ์ ล้ว ท่านดานิเอล
เมื่อถูกจับไปเป็ นเชลยยังนครบาบิโลน ก็ได้รับบทเรี ยนจากความทุกข์ทรมานเสี ยก่อนจึงสามารถเป็ น
นายกรัฐมนตรี ในรัชกาลราชาโคเร็ ธ และกษัตริ ยน์ ะบูคศั เนซัร ถ้าพระเจ้าจะปั้ นให้ท่านเป็ นอะไร ท่าน
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จะต้องมอบความปรารถนาของท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เสี ยก่อน หลังจากที่ทา่ นมอบตนเองไว้
กับพระองค์แล้ว จะมีการทดลองหลายอย่าง แต่การทดลองเหล่านี้จะเป็ นโอกาสให้ท่านทางานสาเร็ จ
การตามใจตัวเองคือการทาอะไรที่ตวั ชอบ ไม่มีมนุษย์คนใดจะมีสิทธิ ทาอะไรตามที่ตนชอบ
หรื อตนพอใจ ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ ที่จะกินอาหารตามที่ชอบรสเพียงอย่างเดียว นี้มนั เป็ นวิธีของสัตว์
เดรัจฉาน ข้าพเจ้ากินอาหารเพื่อดารงชี วติ อยู่ การทาอะไรเพื่อความบันเทิงแก่ตนเอง หรื อหาประโยชน์
ใส่ ตวั เองเป็ นการผิด “จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน” (มัทธิ ว
6:33) เราไม่มีสิทธิ ที่จะหาประโยชน์ใส่ ตวั เองเลย จงแสวงหาพระเจ้าแล้วพระองค์จะแสวงหาความดี
ให้แก่ท่าน จงเอาใจใส่ ต่อสิ่ งของ ๆ พระเจ้า เพราะพระองค์เอาใจใส่ ท่านอยูแ่ ล้ว “อย่าให้ต่างคนต่างคิด
แต่การงานของตนฝ่ ายเดียว แต่ให้คิดถึงการงานของคนอื่น ๆ ด้วย” (ฟี ลิปปี 2:4-8)
ความภูมิใจ ทะนงตน ถือหยิ่งในผลสาเร็ จของงานที่ทามาแล้วย่อมปรากฏ เพราะโดยมากเมื่อมี
ชัยชนะในกิจการอะไร มักจะชมตนเองว่าเก่งแล้วความคิดเช่นนี้ จะล้มเหลวไปได้ง่าย ๆ คนโดยมากไป
สนใจกับสิ่ งที่คนอื่นคิดและพูดยิง่ กว่าที่ตนจะรู ้วา่ ตัวเองเป็ นอย่างไร
ในการงานของพระเจ้าไม่มีอะไรที่เราจะระวังยิง่ ไปกว่าเรื่ องความดีเด่นของตัวเอง ท่านโยนาห์
เสี ยในเรื่ องนี้ ดูตวั อย่างพวกทูตสวรรค์เอาปี กปิ ดหน้า เอาปี กปิ ดเท้า เพราะไม่ตอ้ งการให้ใคร ๆ แม้แต่
ตัวเองเห็นความสวยงามที่หน้า หรื อการงานที่เท้า ใช้เพียงสองปี กเท่านั้นสาหรับให้บินได้ ระวังตัวท่าน
เองจะทาให้คนอื่นหลงผิดไป การใช้คาพูดว่า “พระเจ้าอวยพรท่าน” ช่วยสนับสนุนให้เขาทางานให้ดีข้ ึน
ไม่เป็ นไรแต่อย่าไปยกยอหรื อชมเชยเข้า พระเจ้ามิได้ตรัสว่าสวยจริ ง ไพเราะจริ ง งามจริ ง วิเศษจริ ง
เพราะวิธีน้ ีเป็ นการยกเอา เกียรติยศที่ควรจะถวายแก่พระคริ สต์ไปให้มนุษย์ ข้าพเจ้าต้องการพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ประทานฤทธิ์ เดชให้ขา้ พเจ้าสามารถทาคุณประโยชน์ให้แก่ท่าน แต่ไม่ตอ้ งการได้รับ
เกียรติยศของโลกนี้เลย เพราะถ้ารับมาแล้วมันจะเป็ นอันตรายแก่ขา้ พเจ้าอย่างใหญ่หลวง เราไม่มีสิทธิ ที่
จะได้รับเกียรติในโลกนี้ ยิง่ ไปกว่าที่จะไป นัง่ บนพระที่นงั่ ของพระเยซูให้ทูตสวรรค์นมัสการเราเลย เรา
ต้องระวังให้มากเมื่อ พระเจ้าทรงประทานพรให้เรา สามารถทาคุณประโยชน์ให้แก่วญ
ิ ญาณของผูอ้ ื่น มี
ความดีเด่นหลายอย่างที่มิได้มาจากพระเจ้า แต่เป็ นบ่วงแร้วของผูห้ ลอกลวง ขอให้พระเจ้าช่วยให้พน้
จากบ่วงแร้วนี้เถิด
ท่านอัครสาวกฟี ลิป เมื่อท่านนาขันทีมาถึงพระเยซูแล้ว ก็เป็ นอันหมดหน้าที่ของท่าน และมิได้
รอคอยรับรางวัลอะไรอีก ท่านที่รักมีเครื่ องล่อลวงที่หยาบคายหลายอย่างในระหว่างชายต่อชายก็ดี หญิง
ต่อหญิงก็ดี ระหว่างหญิงกับชายก็ดี สิ่ งเหล่านี้ดูเหมือนว่าเป็ นของดีและถูกทานองคลองธรรม แต่ท่าน
จาต้องขอฤทธิ์ เดชพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ช่วยทาให้จิตใจของท่านสะอาด
ข้าพเจ้ามิได้พดู ถึงเรื่ อง
กามารมณ์ เพราะไม่มีความจาเป็ นอย่างไร ข้าพเจ้าพูดถึงเครื่ องยัว่ ยวนที่หยาบคายที่น่าดูและปราศจาก
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มลทินยิง่ กว่านั้นซึ่ งเป็ นสิ่ งจะทาให้เสื่ อมเกียรติของพระเจ้า และเป็ นอันตรายแก่ท่านยิง่ กว่านั้นเพราะมัน
เป็ นสิ่ งบริ สุทธิ์ มากขอให้พระเจ้าทรงช่วยเราทั้งหลายให้พน้ จากกิจการงานมิตรภาพและความคิดทุก
อย่างที่มิใช่เป็ นของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และมิใช่เป็ นการถวายเกียรติต่อพระเยซูดว้ ย
เรื่ องความเชื่ อมัน่ ในตัวเองซึ่ งเป็ นความรู ้สึกว่ามีกาลังกายกาลังวิญญาณและกาลังสมองใน
ตัวเอง มีความชอบธรรมในตัวเอง มีกาลังอานาจที่จะเป็ นคนดีหรื อทาดีดว้ ยตนเอง พระเจ้าทรงต้องการ
นาเราให้ละทิ้งความคิดเรื่ องนี้เสี ย และให้เรารู ้แจ้งเห็นจริ งว่าเราไม่มีอะไรดีในตัวเองเลย
เวลาไม่อานวยให้ขา้ พเจ้าพอที่จะกล่าวถึงเรื่ องรู ้สึกไว อันละเอียดอ่อนเกี่ยวกับความรู ้สึกของ
ท่าน (ความรักอันเห็นแก่ตวั เอง) คือต้องการให้คนอื่นเขารักท่านมาก ๆ เพราะท่านชอบเช่นนั้น ความรัก
ของพระเจ้าทรงปรากฏเพื่อประทานพระพร และทาคุณประโยชน์ ท่านควรแสดงความรักมิใช่เพื่อความ
พอใจตัวท่าน แต่เพื่อเป็ นคุณประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น ท่านเปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะสละแรง
หมด เพื่อท่านทั้งหลาย เมื่อข้าพเจ้ารักท่านมากถึงเพียงนี้ ท่านจะกลับรักข้าพเจ้าน้อยลงหรื อ” (2 โคริ นธ์
12:15) ท่านมิได้พดู ว่าข้าพเจ้าจะช่วยเหลือท่านตราบใดที่ท่านรักข้าพเจ้า เปล่าเลยข้าพเจ้าเต็มใจสละทุก
สิ่ งทุกอย่างถึงโลหิ ตหยดสุ ดท้ายเพื่อเป็ นคุณประโยชน์แก่ท่านแม้ท่านจะไม่พอใจข้าพเจ้าแต่นิดเดียว
นัน่ เป็ นเรื่ องที่ท่านควรเอาใจใส่ คนทั้งหลายทาให้ท่านเจ็บใจและแค้นใจดีแล้ว แม้เขาจะไม่ชอบท่าน
มากสักเท่าใด ท่านก็ตอ้ งเสี ยสละเพื่อเขาให้มากยิง่ ขึ้นเท่านั้น
เวลาไม่พอที่จะพูดถึงเรื่ องความอยากของตนเอง ความโลภเห็นแก่ตวั เองครอบครองเพื่อตนเอง
ถือว่าทรัพย์สินเป็ นของตนเอง ถือว่าบุตรหลานเป็ นของส่ วนตัว การที่เราไปถือว่าสิ่ งเหล่านั้นเป็ นของ
ตนเอง จึงเป็ นเหตุให้เรามีภาระหนักทุกข์ร้อนกระวนกระวาย
การที่ความเสี ยใจเพื่อตนเอง ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็ นการเห็นแก่ตวั เองมากไปเท่าร้องไห้
เพื่อความทุกข์ของตน เมื่อพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นชาติอิสราเอลร้องไห้พระองค์พิโรธตรัสว่า
“พวกเจ้าทาให้แท่นบูชาของเรามีมลทิน ด้วยน้ าตาของพวกเจ้า” พวกเจ้าร้องไห้เพราะไม่มีอาหารดี ๆ
กิน พวกเจ้าร้องไห้เพราะเจ้ารักสิ่ งอื่นยิง่ กว่าพระคริ สต์ เจ้าร้องไห้เพราะเจ้าไม่พอใจ และไม่ได้อะไร
ตามใจเจ้าเท่านั้นเอง
การเสี ยสละและการปฏิเสธตนเองของเรา อาจเป็ นการเห็นแก่ตวั ก็ได้ แม้การชาระตัวให้
บริ สุทธิ์ ก็อาจเป็ นการเห็นแก่ตวั
เพื่อนผูช้ อบพูดถากถางข้าพเจ้าผูห้ นึ่งเมื่อได้ยนิ คนพูดอ้างว่าไม่มี
ความผิดบาปพูดว่า “พุทโธ่เอ๋ ยแม่คนนั้นทาบาปมากมายทีเดียว เพราะหล่อนพูดเท็จแท้ ๆ” คนหนึ่งคน
ใดอาจลุกขึ้นและอธิ ษฐานก็ได้และนัง่ ลงแล้วพูดว่า แหมคาอธิ ษฐานไพเราะจับใจจริ งน่ะ คนเห็นแก่
ตัวเองเทศนาได้เก่งนาวิญญาณก็เก่ง กลับบ้านยกย่องตนเองแล้วพูดด้วยความคิดตนเอง หรื อบางทีก็ให้ผี
พญามารพูดออกมาทางปากของตัวเองว่า “ท่านทาได้ดีมากท่านเป็ นคนที่มีประโยชน์จริ ง ๆ นะ” คน
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หนึ่งคนใดอาจจะยอมตายเพื่ออุดมคติของตนเองก็ได้ และอวดตัวว่าตนเป็ นคนอดทน แน่นอนคนเรา
อาจมีความเห็นแก่ตวั ทางฝ่ ายวิญญาณได้ เช่นเดียวกับความเห็นแก่ตวั ทางฝ่ ายเนื้ อหนัง
เราจะกาจัดความเห็นแก่ตวั ได้อย่างไร? ก่อนอื่นเราจะต้องดูให้ลึกซึ้ งถึงสภาพความจริ งว่าอะไร
เป็ นอะไร ต้องพิจารณาให้ถ่องแท้วา่ ความเห็นแก่ตวั นี้ก็คือตัวบาปของเรานัน่ เอง เราจะต้องกาจัดมัน
ออกไปเพราะว่ามันคอยหลอกลวงเราอยูเ่ สมอ บางทีท่านก็โทษคนอื่นว่าเขามีความเห็นแก่ตวั แทนที่จะ
ตาหนิ ตวั เอง พระเจ้าทรงต้องการให้ท่านรู ้สึกตัวว่ามีมลทินในเรื่ องนี้ จงประหารมันเสี ยก่อน มิฉะนั้น
มันจะประหารท่าน ถ้าท่านขืนเก็บมันไว้ก็เท่ากับท่านเลี้ยงงูพิษมันจะกัดตัวท่านเองให้ตาย
ขอพระเจ้าทรงโปรด ช่วยแสดงให้ขา้ พเจ้ามองเห็นสิ่ งอะไรที่ไม่พอพระทัยของพระองค์ในตัว
ข้าพเจ้าทั้งหลาย อย่าให้เรารับแต่ปากว่าเชื่อโดยปราศจากความประพฤติ เมื่อเราประหารตัวเราเอง
(ความเห็นแก่ตวั ) แล้วรี บรับเอาพระเยซูคริ สต์ และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้เป็ นผูท้ าหน้าที่ต่อสู ้ เราอย่า
ต่อสู ้มนั เอง
ต่อไปเมื่อมีการทดลองเกิดขึ้น พระเจ้าจะนาท่านไปเผชิ ญต่อการทดลองนั้น แต่จงมัน่ คงอยูอ่ ย่า
สะทกสะท้าน การทดลองมันจะมาในทางเดียวกับที่ท่านมีชยั แล้วนัน่ แหละ เมื่อเกิดการต่อสู ้กบั มันเข้า
จงลืมตัวเองเสี ย อย่าต่อสู ้ดว้ ยกาลังตนเอง แต่ตอ้ งพูดว่าขอพระเจ้าทรงโปรดรักษาข้าพเจ้า บางทีมีคนจะ
ยัว่ เย้าท่านให้โกรธ บางทีก็จะสรรเสริ ญท่าน ท่านก็ควรพูดกับคนเหล่านั้นว่า เชิ ญเถิดพระเจ้าจะทาให้
ท่านเห็นเองว่าข้าพเจ้าจะพอใจในคายกยอของท่านหรื อไม่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ สามารถที่จะเอาทุกสิ่ ง
ที่เรากล้าที่จะถวาย และประทานทุกสิ่ งที่เรากล้าที่จะรับเอา “พระองค์สามารถที่จะรักษาท่านมิให้ลม้ ลง
และทาให้ท่านปราศจากมลทิน” เป็ นการแลกเปลี่ยนที่ประเสริ ฐยิง่ แบกกางเขนไปก่อน วันหนึ่งเราจะ
ได้สวมมงกุฎและนัง่ บนพระที่นงั่ แล้วเราจะเป็ นเหมือนพระองค์ และได้ทุกสิ่ งที่เป็ นของพระองค์
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บทที่ 2 เป็ นขึน้ จากความตายมิใช่ เป็ นการยกฐานะให้ ดขี นึ้
การเป็ นขึ้นจากตายกับการยกฐานะให้ดีข้ ึนแตกต่างกันมาก
ทุกคนอาจยกฐานะของตนให้
สู งขึ้นได้แต่เมื่อคนเป็ นขึ้นจากตายเป็ นการมาจากสิ่ งซึ่ งไม่มีตวั ตนมาสู่ การเป็ นตัวตน คือเอามาจากการ
ตายมาสู่ การมีชีวติ เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีขอบเขตจากัดคนคริ สเตียนที่แท้จริ ง มิใช่คนเลื่อนฐานะ
ให้ดีข้ ึนแต่เป็ นคนเป็ นขึ้นมาจากตาย
เป็ นการแตกต่างกับการสอนศาสนาธรรมดาและศีลธรรมของ
มนุษย์ ซึ่ งสอนให้คนทาดี และยกฐานะให้สูงขึ้น หลักคาสอนของพระกิตติคุณมิได้สอนให้มนุษย์เราทา
ดียงิ่ ขึ้น แต่สอนให้เรา เห็นว่าไม่มีอะไรที่ดีในตัวเองแม้แต่นอ้ ยแต่พระกิตติคุณให้เราเป็ นขึ้นมาจากหลุม
ฝังศพและดารงชีวติ ต่อไป ด้วยฤทธิ์ เดช และกาลังที่มาจากเบื้องบนอย่างเดียวเท่านั้น
ชีวติ คริ สเตียนมิใช่เป็ นชี วติ ที่ปรับปรุ งตัวเองให้ดีข้ ึน แต่เป็ นการชุบตัวใหม่ดว้ ยฤทธิ์ เดชของ
พระเจ้าก่อนที่จะมีการเกิดใหม่ (คือการเป็ นขึ้นมาจากความตาย) ต้องมีการตายเสี ยก่อน การเข้าส่ วนใน
สภาพแห่งความตายนี้ของพระคริ สต์เป็ นความจริ งแค่ไหนก็จะมีชีวติ เป็ นขึ้นมาใหม่และมีฤทธิ์ เดชใหม่
แค่น้ นั ขออย่าให้เรามีความกลัวที่จะตาย ตายต่อสิ่ งที่เราจะละทิ้งและสลัดมันออกไปให้พน้ ตัวเรา ตาย
ต่อตัวของเราเอง คือมิใช่เป็ นตัวตนของเราอีกต่อไป เราไม่สูญอะไรไปเลย เมื่อเราจะตายต่อความเห็น
แก่ตวั ไปและจะว่าเราเข้าไป ในที่ใดมิได้จนกว่าเราจะออกมาแล้ว “ถ้าเราตายอยูก่ บั พระคริ สต์แล้วเชื่ อว่า
เราจะเป็ นอยูก่ บั พระองค์ดว้ ย” (โรม 6:8)
ข้อความในหนังสื อโคโลสี 3:1 ถือว่าเราทั้งหลายตายและกลับเป็ นขึ้นมาแล้ว เราจึงควร
ประพฤติให้สมกับข้อความที่กล่าวไว้ ท่านเปาโลมิได้สอนให้ชาวโคโลสี ตายกับพระคริ สต์และเป็ น
ขึ้นมาใหม่กบั พระองค์ แต่ให้ถือเสมือนว่าได้ตายและเป็ นขึ้นมาใหม่แล้ว และให้ประพฤติตามคาสอน
นั้น ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 3 ว่า “เพราะว่าท่านทั้งหลายได้ตายแล้วและชีวติ ของท่านซ่อนไว้กบั พระคริ สต์
ในพระเจ้า”
ในหนังสื อโยบบทที่ 6 ข้อความเรื่ องนี้กล่าวไว้โดยพิสดารว่า “เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมานั้น
เข้าส่ วนในพระเยซูคริ สต์ ได้รับบัพติศมานั้นเข้าส่ วนในความตายของพระองค์ เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายก็
ถูกฝังไว้กบั พระองค์แล้วโดยบัพติศมาเข้าส่ วนในความตายนั้น
เมื่อพระคริ สต์ได้ทรงเป็ นขึ้นมาจาก
ความตายโดยเดชพระรัศมีของพระบิดาเจ้าอย่างไร เราทั้งหลายจะได้ประพฤติตามชีวิตใหม่อย่างนั้น”
(โรม 6:3-4) ในที่สุดท่านเปาโลได้ย้าข้อความให้เห็นชัดขึ้นอีก กล่าวว่า “เราทั้งหลายรู ้อยูว่ า่ พระคริ สต์ที่
ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายนั้นแล้วจะหาตายอีกไม่ ความตายก็หาครอบงาพระองค์ต่อไปไม่ ด้วยว่าซึ่ ง
พระองค์ได้ทรงตายนั้นพระองค์ได้ทรงตายเพราะความบาปหนเดียว
แต่ซ่ ึ งพระองค์ทรงชีวติ อยูน่ ้ นั
พระองค์ทรงชี วติ อยูเ่ พื่อพระเจ้า (โรม 6:9-10) ฉะนั้นท่านเปาโลจึงตักเตือนเรา “จงถือว่าท่านได้ตายแก่
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ความบาป แต่ยงั มีชีวติ อยูเ่ พื่อพระเยซูคริ สต์และจงถวายตัวของท่าน แก่พระเจ้าเหมือนหนึ่งคนที่ข้ ึนมา
จากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็ นเครื่ องใช้ในการชอบธรรม ถวายโดยพระเจ้า ” (โรม 6:11-13)
คาสอนในปั จจุบนั นี้ส่วนมากจะเตือนให้เราถวายตัวต่อพระเจ้า เพื่อตรึ งและตายเดี๋ยวนี้หรื อ
อะไรทานองนั้น แต่ท่านเปาโลหาได้สอนเช่นนั้นไม่ ตรงกันข้ามท่านสอนว่า ให้เราถวายตัวต่อพระเจ้า
ดุจประหนึ่งเหมือนคนตายแล้ว เป็ นขึ้นมาจากตายแล้วโดยถือว่าเราผ่านไม้กางเขนมาแล้ว และโดยเหตุ
นี้เองจงถวายตัวต่อพระเจ้าเป็ นผูร้ ับใช้ในการงานและเพื่อเกียรติของพระองค์
ท่านเคยเห็นนกขนาดใหญ่ที่ได้บินขึ้นไปสู งมากแล้วมันก็ กางปี กลอยเหิ นลมโดยไม่กระพือปี ก
อีกต่อไปเลยบ้างไหม? มันทรงตัวอยูก่ ลางหาวลอยตัวสู งอยูเ่ หนื อพื้นโลก มันไม่ตอ้ งพยายามบินให้สูง
ต่อไปอีกมันลอยตัวเล่นอยูใ่ นอากาศสู ง ไม่ตอ้ งกระพือปี กเลยผิดแผกแตกต่างกับนกกระจอก กระพือปี ก
พยายามบินให้สูง บินไปไม่ได้เท่าไรเดี๋ยวก็ตอ้ งลงมายังพื้นดินอีก นกกระจอกแสดงให้เห็นว่า ต้อง
พยายามบินอยูเ่ รื่ อย ส่ วนนกใหญ่น้ นั ไม่ตอ้ งบินลอยอยูเ่ ฉย ๆ
บางทีท่านอาจมีปัญหาถามว่า ข้าพเจ้าจะถือตนเองว่าตาย แล้วอย่างไร เมื่อยังมีพยานหลักฐาน
มองเห็นว่า ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยูแ่ ท้ ๆ และจะถือว่าเป็ นขึ้นมีชีวติ ใหม่แล้วอย่างไร ในขณะดูเหมือนว่า
หลายสิ่ งดึงข้าพเจ้าลงมาสู่ ชีวติ เบื้องล่างตามเดิม นั้นเป็ นเพราะท่านถือไม่สาเร็ จและไป พึ่งอาศัยอยูก่ บั
สิ่ งที่จะคอยดึงลงต่า ท่านยังไปถือชีวติ เก่าอยูว่ า่ มันยังมีตวั ตนอยูจ่ ริ ง มันจึงทาให้ท่านไม่สามารถชนะมัน
ได้ ตรงนี้แหละเป็ นหลักคาสอนของพระกิตติคุณ คือว่าเรารับเอาคาสอนตามขนาดแห่ งความเชื่อถือของ
เรา ไม้กายสิ ทธิ ของความเชื่ ออาจปราบผีในหัวใจของท่านได้และความสงสัยลังเลใจ อาจปลุกให้ผนี ้ นั
ลุกขึ้นจากหลุมฝังศพมาหลอกลวงท่านเรื่ อยไปตราบเท่าที่ท่านยังมีปัญหานี้ อยู่ ทางเดียวเท่านั้นที่ท่านจะ
ตายได้ก็คือถวายตัวของท่านให้พระคริ สต์ และถือว่าตัวของท่านตายไปแล้วกับพระองค์
มันเป็ นเรื่ องที่น่ากลัวอยูบ่ า้ งที่วา่ เรื่ องผีปีศาจนี้มีอานาจที่จะให้วญ
ิ ญาณของผูท้ ี่ตายแล้ว แล้ว
กลับคืนมาเป็ นคนมีชีวิตเป็ นเลือดเป็ นเนื้ อได้อีก บางทีบิดาที่ตายไปแล้วที่จะกลับมาปรากฏแก่ลูกสาว
ของเขา และพูดกับลูกสาวด้วยเสี ยงที่เคยพูด และเล่าเรื่ องต่าง ๆ ที่ไม่มีใครจะบอกให้ฟังได้นอกจากบิดา
คนที่อยากเชื่อเท่านั้นที่เชื่อว่า เป็ นบิดาคนที่ตายถูกฝังไปแล้วมาปรากฏตัวอยู่ แต่ไม่จริ งเป็ นเรื่ องพูดเท็จ
บิดานั้นได้ตายไปแล้วอยูใ่ นหลุม ร่ างกายกาลังเปื่ อยเน่าอยูใ่ นดิน วิญญาณของเขาก็ไปที่อื่นแล้ว แม้จะดู
ประหนึ่งว่า เขายังมีชีวติ อยู่ หมายความว่าอย่างไรกัน มันเป็ นอุบายของซาตาน ซาตานมันปลอมตัวเป็ น
บิดา มันมีฤทธิ์ ที่จะทาเป็ นเหมือนคนที่ตายไป มาพูดให้เหมือนกับตัวจริ ง มันเป็ นเรื่ องลึกลับและเป็ น
เป็ นจริ งในปั จจุบนั ไม่มีคนฉลาดหรื อคนมีความรู ้ที่จะโปโต้เถียง ขออธิ บายว่าเป็ นอย่างนี้ มันเป็ นอุบาย
ของซาตานทาขึ้นเพื่อลวงท่าน จะแก้ไขอย่างไรดีละ อย่าไปเอาใจใส่ มนั ถือว่ามันตายไปแล้ว ชี้หน้ามัน
ทีเดียวว่ามันไม่ใช่บิดาของท่าน เป็ นบริ วารผูห้ นึ่งของมาร แล้วมันก็หายไป มีสิ่งหนึ่งที่มารมันทนไม่ได้
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สิ่ งนั้นก็คือ ทาเป็ นไม่รู้และประณามมันเสี ย มันมารบกวนเมื่อไปนิยมมัน แต่มนั หนีเมื่อไปแยแสต่อมัน
ดังนั้นถ้าท่านไม่เอาใจใส่ ในเรื่ องผีปีศาจ ท่านก็จะเห็นว่ามันจะสู ญหายไปเอง ทั้งนี้ตอ้ งแล้วแต่จิตใจของ
ท่านยอมมันหรื อไม่
ต่อไปนี้ เป็ นการอธิ บายหลักคาสอนที่ดี ของพระกิตติคุณข้อหนึ่ง ท่านถวายตัวของท่านให้ตาย
ไปเสี ยกับพระคริ สต์ ลืมชีวิตเก่าทั้งหมด แต่น้ ีไปดาเนินชีวติ เหมือนกับคนเกิดมาจากสวรรค์ มีชีวติ อยู่
โดยพระองค์เท่านั้น ต่อมาอีกสักหน่อยอุปนิสัยเก่าก็ปรากฏขึ้น ความคิดเก่า ๆ ความตั้งใจชัว่ ก็จะเบ่ง
ตัวเองร้องเอะอะโวยวายว่า “กูยงั ไม่ตายโว้ย” ถ้าท่านไปเอาใจใส่ มนั กลัวมัน ตามใจมัน ก็เท่ากับท่านไป
ทาให้มนั เกิดขึ้นมาอีก แล้วมันก็จะมีอานาจและฉุ ดท่านกลับไปสู่ ฐานะเดิมอีก แต่ถา้ ท่านปฏิเสธมันเสี ย
และพูดกับมันว่า “อ้ายซาตานมดเท็จ ข้าฯ ตายต่อความบาปแล้ว สิ่ งเหล่านี้มิใช่ของข้าฯ มันเป็ นของผี
พญามาร ข้าฯ ขอปฏิเสธและไม่ยอมเกี่ยวข้องต่อไป” พระเจ้าก็จะแยกท่านออก และทาลายมันเสี ย ท่าน
ก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่อะไรของท่าน เป็ นแต่เพียงการทดลองที่พญามารลองโยนลงมาให้ท่าน และทาให้
เห็นว่ามันเป็ นส่ วนของท่านเท่านั้น
ที่กล่าวมานี้เป็ นวิธีแก้ต่อการทดลองต่าง ๆ และความบาป เป็ นความจริ งที่วา่ เมื่อใครถือว่า
ตนเองเป็ นคนชัว่ ร้าย เขาก็จะกลายเป็ นคนชัว่ ร้าย ตัวอย่างเช่น เด็กหญิงบริ สุทธิ์ ผหู ้ นึ่งถูกประณามว่าเป็ น
คนหมดคุณความดี และหมดความบริ สุทธิ์ แล้ว เด็กนั้นก็จะไม่มีจิตใจเป็ นคนบริ สุทธิ์ สืบไป แล้วเด็กนั้น
ก็ตกลงไปในความเช่นเดียวกัน สมมุติวา่ บุตรของพระเจ้ามีความสงสัยในเรื่ องความรอดและไม่เชื่อพระ
เจ้าต่อไป เขาก็จะไม่มีจิตใจเป็ นคนบริ สุทธิ์ ต่อไปแล้วก็จะตกไปในความบาป ไม่เชื่อฟัง หมดหวัง
มีเรื่ องประหลาดที่ประพันธ์ข้ ึนโดยนักเขียนที่ฉลาดผูห้ นึ่งในภาคภาษาไทย มีผใู ้ ห้ชื่อเรื่ องว่า
“บุคคลสองสภาพ” เขียนถึงเรื่ องชายคนหนึ่งมีนิสัยสองอย่างสลับกันไป เมื่อใดชายคนนี้เชื่ อว่าตนเอง
เป็ นผูด้ ี เขาก็จะเป็ นผูด้ ีจริ ง ๆ ประพฤติกิริยามารยาทอย่างผูด้ ีได้ตลอดไป แต่ถา้ ขณะใดอุดมคติอย่างอื่น
เข้าครอบครอง (ครอบงา) เขาก็กลายเป็ นคนชัว่ ร้ายเลวทรามลง “ใจคิดอย่างไรก็เป็ นอย่างนั้น”
(สุภาษิต 23:7) การถือเอาว่าเป็ นอย่างไรจะเป็ นผลสะท้อนเอาความคิดนั้นเป็ นความจริ งขึ้นในตัวเรา
เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงใช้หลักความเชื่อนี้เป็ นตัวจักรอันสาคัญในความชอบธรรมและความ
บริ สุทธิ์ ของบุคคล เป็ นอานาจสู งและสุ ขมุ ที่จะนาคนให้ออกจากความเห็นแก่ตวั เอง และพาตัวเองเข้า
ไปสู่ ชีวติ อันแท้จริ งของพระเจ้าท่านที่รัก ท่านจะยอมให้พระเจ้าทรงสอนให้ท่านรู ้วา่ ท่านได้เป็ นขึ้น
มาแล้วกับพระคริ สต์ เท่ากันกับท่านเชื่อท่านจะต้องเป็ นขึ้นมากับพระคริ สต์หรื อ คือให้เรารู ้วา่ เราเป็ น
ขึ้นมาจากความตายกับพระคริ สต์ ขึ้นมาจากหลุมฝังศพอันไม่มีสาระของเรา และให้พระองค์พาขึ้นไป
นัง่ อยูใ่ นสวรรค์สถานโดยพระบิดาทรงรู ้จกั เราและทรงยอมให้เราเป็ นเหมือนพระเยซู
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ความรู ้สึกนึกคิด มักจะชักจูงความมุ่งหมายของเรา คนทัว่ ไปดาเนินชีวิตตามฐานะของตน เด็กที่
เกิดในตระกูลขุนนางก็ประพฤติตนตามความรู ้สึกว่าตนเป็ นผูส้ ื บเชื้อสายขุนนาง
และผูท้ ี่มี
ยศถาบรรดาศักดิ์ก็รู้สึกว่าตนมีฐานะสู ง ประพฤติตามฐานะสู ง ผูท้ ี่เป็ นบุตรพระเจ้าก็ตอ้ งถือว่าเป็ นชาว
แผ่นดินสวรรค์ ข้อความต่อไปนี้จะพูดถึงการปฏิบตั ิ การดาเนินชีวิตในฐานะที่เราได้ เป็ นขึ้นมากับพระ
คริ สต์ ฉะนั้นเราจะต้องประพฤติให้เหมาะสม
เราสลัดตัวเก่าของเราออกไปแล้ว บัดนี้ เราได้สวมคนใหม่ เรามิได้เป็ นคนยากไร้คนอนาถา
ต่อไปแล้ว แต่ได้กลายเป็ นเชื้อพระวงศ์ของกษัตริ ย ์ เราปลดเปลื้องเครื่ องแต่งกายของคนขอทานออก
และได้สวมฉลองพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ เรากลายเป็ นคนใหม่ไปแล้ว ฉะนั้นเราจึงควร
ประกอบไปด้วยความกรุ ณา ใจถ่อม สุ ภาพ อ่อนโยน อดกลั้นไว้นาน และที่สาคัญก็คือความรักซึ่ งเป็ น
เหมือนเข็มขัดอันสมบูรณ์ที่จะผูกรัดเครื่ องแต่งกายอื่น ๆ ให้มนั่ คงอยู่ เครื่ องแต่งกายที่ดีที่สุดก็คือ องค์
พระคริ สต์เราต้องสวมองค์พระคริ สต์ ชีวติ ที่เป็ นขึ้นมาใหม่น้ ีจะต้องเป็ นชี วติ ที่ใช้การได้จริ ง ๆ ท่าน
เปาโลได้สอนถึงเรื่ องนี้ในการสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในชีวติ ของครอบครัว
ฐานะระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้าง และบรรดาพันธะกรณี ท้ งั ปวงในชีวติ ของคนเรา ชีวติ นี้จะบังเกิดผลในความประพฤติ และความ
มุ่งหมาย และจะนาไปสู่ การดาเนินชีวิตตามที่พระองค์ทรงเรี ยก
ขอให้เราพิจารณาถึงเรื่ องอานาจอันใช้การได้ที่มีอยูใ่ นความจริ งที่เราได้เป็ นขึ้นมากับพระคริ สต์
ในประการแรกมันมีอานาจที่จะยืนยันความหวัง และให้ประกันแก่เราในความรอด เพราะการคืนพระ
ชนม์ของพระคริ สต์เป็ นงานอันสาเร็ จและรับรองให้เราทั้งหลายทราบว่า ค่าไถ่ของเราได้ชาระแล้ว และ
การเป็ นไมตรี ได้สาเร็ จลงแล้ว เมื่อพระคริ สต์ทรงออกมาจากหลุมฝังศพด้วยความมีชยั เป็ นการแสดงให้
โลกเห็นประจักษ์วา่ พระประสงค์ที่พระองค์ทรงเข้าไปในอุโมงค์น้ นั สาเร็ จ งานของพระองค์ได้ทรงทา
สาเร็ จเป็ นที่พอใจแล้ว และพระบิดาก็ทรงพอพระทัยในงานไถ่โทษของพระเยซูแล้ว ฉะนั้นความเชื่ อจึง
ตั้งมัน่ คงอยูท่ ี่การเป็ นขึ้นมาจากตายเป็ นรากฐานอันถาวรตลอดไป ดังพระคัมภีร์กล่าวว่า “ใคร่ เล่าจะเป็ น
ผูป้ รับโทษอีก ก็คือพระเยซูคริ สต์ที่สิ้นพระชนม์ แล้วนัน่ แหละ และยิง่ กว่านั้นอีกได้ทรงคืนพระชนม์”
(โรม 8:34)
การคืนพระชนม์ของพระคริ สต์เป็ นอานาจที่ชาระเราให้บริ สุทธิ์ อานาจนี้สามารถให้เรารู ้วา่
ชีวติ เก่าตัวเราเอง ได้ถูกประหารไปแล้ว ดังนั้นเรามิใช่เป็ นคนเดิมต่อไปในสายพระเนตรของพระเจ้า
ไม่ใช่เป็ นชีวติ ของเราเอง และทาให้เราสามารถปฏิเสธตัวเราเองไม่ยอมกลัว หรื อเชื่ อฟังนิสัยสันดานอัน
เลวทรามแต่เดิมของเราอีกต่อไป ความจริ งองค์พระคริ สต์ผเู ้ ป็ นขึ้นมาสถิตอยูใ่ นตัวเรา และทรงเป็ น
อานาจในชี วติ ใหม่และทาให้เราเชื่ อพระองค์อย่างมีชยั มิใช่ความรู ้ในเรื่ องการเป็ นขึ้นมามีชีวติ ใหม่ แต่
เป็ นความสัมพันธ์กบั พระองค์ ผูเ้ ป็ นขึ้นมาใหม่ นั้นต่างหากที่ทาให้เรามีอานาจและมีชยั ชนะ เราได้เรี ยน
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ความหมายของคาพูดที่ขดั กัน คาพูดอันประหลาดที่วา่ “ข้าพเจ้าถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้ว และไม่ใช่
ข้าพเจ้าเองที่ยงั มีชีวติ เป็ นอยู่ แต่พระคริ สต์น้ นั ต่างหากทรงมีชีวติ เป็ นอยูใ่ นข้าพเจ้า” (กาลาเทีย 2:20)
ชีวติ ของพระคริ สต์ผทู ้ ี่ทรงเป็ นขึ้นมาใหม่ประทับอยูใ่ นใจของผูเ้ ชื่ อและฟังคา เป็ นการชาระอันแท้จริ ง
และถาวร
อนึ่งยังมีอานาจการรักษาโรคอยูใ่ นการเป็ นขึ้นมาของพระองค์ พระองค์เสด็จออกมาจากอุโมงค์
เป็ นพระคริ สต์ที่มีพระกายของพระองค์ เป็ นศีรษะของร่ างกายของเรา เป็ นรากฐานแห่งกาลังกาย
เช่นเดียวกับชีวิตฝ่ ายวิญญาณของเราทั้งหลาย ถ้าเรารับเอาและวางใจในพระองค์ พระองค์ก็จะทา
ประโยชน์ฝ่ายร่ างกายเท่ากับฝ่ ายจิตวิญญาณของเรา และเราจะเห็นว่ามีฤทธิ์ เดชใหญ่และมหัศจรรย์ใน
เลือดและเนื้ อแห่งร่ างกาย และอานาจแห่งการเป็ นขึ้นมาในภายหน้าจะปรากฏในชีวติ ปั จจุบนั
การคืนพระชนม์ของพระคริ สต์ มีอานาจที่จะทาให้เรามีความเชื่อมัน่ และหนุนใจให้เราได้รับ
คาตอบจากการอธิ ษฐานของเรา และทูลขอสิ่ งที่เหลือวิสัยจากพระเจ้า มีอะไรหรื อที่ยากและเป็ นไป
ไม่ได้ยงิ่ กว่าการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ พระเจ้าทรงพยายามที่จะพร่ าสอนถึงความยิง่ ใหญ่ที่จะ
ประทานแก่เรา “ครั้นเมื่อพระเจ้าทรงบันดาลให้พระองค์เป็ นขึ้นมาจากความตาย และให้สถิตเบื้องขวา
ของพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรค์สถาน” (เอเฟซัส 1:20) นี่เป็ นโครงการที่พระเจ้ามีพระประสงค์จะ
กระทาในนามของพระเยซูในสมัยพระคุณ การคืนพระชนม์ของพระคริ สต์เป็ นคามัน่ สัญญาที่เราจะ
ยึดถือเอาได้ ถ้าหากเราเชื่ อจริ ง ๆ ในฤทธิ์ เดชของการเป็ นขึ้นมาใหม่เราจะได้อะไร ๆ มากกว่าที่เราเคย
ได้รับมาแล้ว
การคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เป็ นอานาจสาหรับจะทางานอันจริ งจัง ความจริ งในเรื่ องการ
คืนพระชนม์ของพระคริ สต์น้ ี พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ใช้เป็ นอานาจของพระเจ้าในการประทานความ
รอดแก่มนุษย์ เป็ นหัวใจของคาสอนในหน้าที่ของท่านอัครสาวก ซึ่ งเทศนาเรื่ องพระคริ สต์ และการคืน
พระชนม์เสมอ เรื่ องการคืนพระชนม์ทาให้ชีวติ และการงานของคริ สเตียนรุ่ งโรจน์และน่าเอาใจใส่ อย่าง
ประหลาดคริ สเตียนหลายคนดูท่าทางหงอยเหงา ดูประหนึ่งว่าจะไปสู่ งานศพตัวเอง มีเรื่ องหนึ่งเล่าว่ามี
เด็กหญิงเล็ก ๆ คนหนึ่งเมื่อเห็นคนหน้าตาโศกเศร้าก็ถามมารดาของตนว่า “คุณแม่ค่ะคนเหล่านั้นเป็ น
คริ สเตียนไม่ใช่หรื อ? มารดาก็ถามถึงเหตุผลว่าทาไมลูกจึงรู ้วา่ คนเหล่านั้นเป็ นคริ สเตียน”ลูกจึงตอบว่า
“หน้าตาคนเหล่านั้นเป็ นทุกข์อยูเ่ สมอ” ลักษณะหน้าโศกเศร้ามิใช่เป็ นแบบของคริ สเตียนที่แท้ มิใช่เป็ น
แบบของวันพระคริ สต์คืนพระชนม์ และแน่นอนมิใช่แบบสู งอย่างใด ความเชื่อในพระคริ สต์ควรจะชื่น
บานเหมือนดอกไม้ที่บานในฤดูใบไม้ผลิเหมือนกับเพลงไพเราะของนก และเหมือนกับธรรมชาติที่ผลิต
ดอกออกผลใหม่ ๆ พระเยซูทรงพบกับบรรดาหญิงในเช้าวันคืนพระชนม์ดว้ ยคาปราศรัยว่า “จงจาเริ ญ
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เถิด” ดังนั้นแหละพระองค์พร้อมที่จะทรงพบกับพวกเราทุกคนในวันใหม่ปีใหม่ของชีวติ คริ สเตียนและ
จะทรงสั่งให้เราดาเนิ นชีวติ ต่อไปด้วยถือเอาความโสมนัสยินดีของพระเจ้าเป็ นกาลังของเราต่อไป
ความโสมนัสยินดีน้ ี จะต้องเป็ นผลเกิดขึ้นจากการเป็ นขึ้นจากความตายของพระเยซู และดารง
อยูต่ ลอดไปจนถึงชีวติ หน้าคือในสวรรค์กบั พระคริ สต์ นี้เป็ นคาสัง่ สอนที่โลกซึ่ งทุกข์โศกและเต็มไป
ด้วยความผิดบาปต้องการอย่างยิง่ โลกนี้ตอ้ งการคาตรัสของพระเยซูที่ชื่นใจ “จงจาเริ ญเถิด” ยิง่ พระ
คริ สต์มาสถิตประทับภายในชีวติ ที่เป็ นขึ้นมาใหม่ของคริ สเตียนมากเท่าไร ก็ยงิ่ จะมีฤทธิ์ เดชอานาจที่จะ
ดึงดูดชาระให้บริ สุทธิ์ และช่วยชาวโลกให้รอดมากขึ้นเท่านั้น
การคืนพระชนม์ของพระคริ สต์จะสามารถให้เราเผชิญต่อความยากลาบากในชีวติ และอดทน
ต่อการทดลองอันขมขื่นที่สุดได้ ข้อความในหนังสื อฟี ลิปปี บทที่ 3 ข้อ 10 สอนเราว่าอานาจแห่งการคืน
พระชนม์ของพระองค์ จะนาเราเข้าสนิทสนมกับความทุกข์ทรมานของพระองค์ และให้เข้าส่ วน
สอดคล้องกับความมรณาของพระองค์
เราเข้าสู่ ชีวิตแห่งการเป็ นขึ้นมาใหม่ก็เพื่อเราจะได้เข้มแข็ง
พอที่จะทนความทุกข์ยากกับพระองค์และเพื่อพระองค์
ตอนนี้อย่าให้บงั เกิดการเข้าใจผิด มิใช่วา่ เราจะต้องทนทุกข์เพราะความเจ็บป่ วย หรื อดิ้นรนใน
ฝ่ ายจิตวิญญาณเพื่อตนเอง ทุกข์เหล่านี้ควรจะเป็ นในตอนแรกแห่งชีวิตคริ สเตียนของเราเท่านั้น พระเยซู
ไม่มีการต่อสู ้ในเรื่ องการเป็ นพระผูบ้ ริ สุทธิ์ และในชีวติ พระองค์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนพระองค์เลย
ฉะนั้นการที่เราแบกทุกข์เรามิใช่แบกทุกข์ของพระองค์แต่ทุกข์ในพระองค์น้ นั เป็ นทุกข์ของคนอื่นและ
อานาจการคืนพระชนม์ของพระองค์ จะให้เรามีส่วนกับความทุกข์ที่พระองค์มีอยูเ่ พื่อคริ สตจักรและเพื่อ
มนุษย์โลกที่กาลังพินาศต่างหาก เป็ นความจริ งที่วา่ งานที่ยากลาบากยิง่ และงานที่ต่าและทุกข์มากเพียงไร
เรายิง่ ต้องการพระคุณและสง่าราศีของพระองค์ให้ช่วยค้ าชูมากขึ้นเพียงนั้น จากที่สูงเราต้องลงไปถึงที่
ต่า เพราะฉะนั้นในจดหมายฝากของท่านอาจารย์เปาโลนี้ ซึ่ งยกเราขึ้นไปสู่ อย่างในสวรรค์สถานแล้วจะ
นาเรากลับไปสู่ หน้าที่ธรรมดา กลับนาเราไปสู่ ความสัมพันธ์ธรรมดาสามัญและการทดลองที่ร้ายแรง
ที่สุด ในหนังสื อเอเฟซัสและโคโลสี ซึ่ งกล่าวถึงยอดแห่ งความเชื่อและอานาจก็ได้กล่าวยิง่ กว่าหนังสื อ
อื่น ๆ ถึงการทดลองธรรมดาสามัญที่มนุษย์เราต้องประสบ กล่าวถึงหน้าที่สามีภริ ยา ความสาคัญแห่ง
ความจริ งใจ ความสุ ขมุ คัมภีรภาพ ความซื่อตรง ความชอบธรรมและเรื่ องเหตุธรรมดาสามัญของชีวิต
มนุษย์
มีขอ้ ความในหนังสื ออิสยาห์ซ่ ึ งได้ยกมากล่าวไว้แล้วข้างต้น มีขอ้ ความคล้ายคลึงกับหนังสื อ
ฟี ลิปปี กล่าวถึงผูท้ ี่ข้ ึนไปสู งเหมือนนกอินทรี ย ์ แล้วภายหลังเราก็เห็นผูน้ ้ ีกลับลงมาทางานที่ต่า “เขาจะ
กางปี กขึ้นไปดุจนกอินทรี ยเ์ ขาจะวิง่ ขึ้นไป และไม่รู้จกั อ่อนเปลี้ยเขาจะเดินและไม่รู้จกั อิดโรย”
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(อิสยาห์ 40:3) ดูเหมือนว่าการที่ให้ข้ ึนสู งไปนั้นก็เพื่อทาให้เขา เหมาะสาหรับจะวิง่ หรื อเดินได้
การที่ให้มีพระคุณและเกียรติ สู งก็มุ่งหมายที่จะให้เขามีอานาจพอที่จะลงมาทาการต่าและยากลาบากได้
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์เปาโลกล่าวว่ามีสง่าราศีและเกียรติสูง ในการทุกข์ยากลาบาก
“ภูมิใจ” หมายถึงความรู ้สึกแห่งจิตใจสู ง “ความยากลาบาก” หมายถึงการทนลาบากที่ยากที่สุด เป็ นการ
สอนเราให้รู้วา่ เมื่อเรามาถึงที่ทุกข์ลาบากที่สุดเราจะต้องเผชิญกับมันด้วยจิตใจที่สูงที่สุด การกระทา
อย่างนี้คล้ายกับว่าลงมาจากภูเขา จาแลงกายเพื่อเผชิญหน้ากับผูท้ ี่มีผสี ิ งที่ทุ่งนาในที่ต่า เพื่อกาจัดอานาจ
ของมารออกไปจากโลกที่มีความทุกข์ ที่กล่าวมาแล้วนี้คือความทุกข์ของพระคริ สต์ อานาจแห่งการคืน
พระชนม์ของพระคริ สต์ มุ่งหมายที่จะเตรี ยมตัวเราและช่วยเราให้ข้ ึนไปสู่ ที่สูงแห่งชี วติ อันเต็มไปด้วย
สง่าราศีของพระองค์ เพื่อเราจะได้ทาชีวติ ของเราให้เป็ นที่อวยพรแก่ผอู ้ ื่น และเราจะได้พบความโสมนัส
ยินดีในการแจกจ่ายความรัก อันบริ สุทธิ์ ให้ผอู ้ ื่น ยิง่ กว่าที่เราจะอยูเ่ สวยความสุ ขสาราญในการสนิทสนม
กับพระองค์อย่างเดียว
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บทที่ 3 ซาอูลหรือชีวติ อย่ างมนุษย์ นาไปสู่ ความพินาศ
เราเชื่ อว่าเรื่ องราวของกษัตริ ยซ์ าอูล ในประวัติศาสตร์ แห่ งพระคัมภีร์เดิมสาคัญมาก และเป็ น
แบบเล็งถึงหลักข้อความจริ งใหญ่ฝ่ายจิตบริ สุทธิ์ ยอมรับกันแล้วว่าการที่ชนชาติอิสราเอลได้รอดพ้น
ออกมาจากประเทศอียปิ ต์ได้เล็งถึงการช่วยมนุษย์โลกให้รอดพ้นจากบาปเนื่องด้วยการวายพระชนม์บน
ไม้กางเขนและราชกิจอันสาเร็ จแล้วของพระคริ สต์ ไม่ตอ้ งสงสัยละการที่ท่านโยชูวามีชยั ชนะและเข้ายึด
ครองเอาแผ่นดินคะนาอันไปได้ ก็บ่งถึงการเสด็จลงมาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และประทานพระพร
ให้แก่คริ สตจักรสมัยอัครสาวก และบ่งถึงความสงบสุ ขอันใหญ่หลวงที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประทาน
แก่คริ สเตียนทุกคน
สมัยมืดมนแห่งความเสื่ อมที่ปรากฏในหนังสื อวินิจฉัย และตอนต้นแห่งหนังสื อซามูเอล เป็ น
แบบเล็งถึงสมัยความเสื่ อมแห่งคริ สต์ศาสนา (ราว ค.ศ. 500-1400) และการปฏิรูปในรู ปในสมัยท่านซา
มูเอล เป็ นแบบอย่างการปฏิรูปของนิกายโปรเตสแตนต์ คือการฟื้ นฟูคริ สตจักรของพระคริ สต์ ให้พน้
จากเป็ นทาสแห่งความมืดสมัยกลาง และพ้นจากการถือไสยศาสตร์ (ราว ค.ศ. 1400-1600) เมื่ออ่าน
ต่อไปเราจะพบว่าความรุ่ งเรื องในรัชสมัยของกษัตริ ยด์ าวิดและโซโลมอน เป็ นแบบเล็งถึงสมัยที่พระ
คริ สต์จะทรงครองโลกหนึ่งพันปี
เหตุการณ์ที่มาแทรกแซงในชีวติ ของกษัตริ ยซ์ าอูล ก่อนหน้าที่จะถึงรัชสมัยของกษัตริ ยด์ าวิด
และซาอูล นั้นมีความหมายอย่างไร? อ๋ อ มันเป็ นอาณาจักรจอมปลอม ซึ่ งซาตานมุ่งหมายที่จะจัดตั้งบน
บัลลังก์แห่งความเห็นแก่ตวั เอง และความเย่อหยิง่ จองหองแทนที่จะเป็ นอาณาจักร อันแท้จริ ง ของพระ
เยซูคริ สต์เรื่ องทานองนี้ เรา มีประจักษ์พยานเห็นอยูม่ ากมายในการที่ฝ่ายศาสนา พลอยเห็นดีกบั สิ่ งที่
ชาวโลกกระทาอยู่ เหมือนกับเรื่ องราวในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงคริ สตจักรละโอดีไกอะ ยอมทาตามความ
นิยม ของชาวโลกซึ่ งเป็ นเรื่ องที่จะต้องถูกพระคริ สต์ละทิง้ เมื่อพระองค์เสด็จมา
แม้เรื่ องนี้จะเกี่ยวแก่ความเป็ นไปของชีวติ กษัตริ ยซ์ าอูลก็ดี กระนั้นก็ยงั เป็ นเรื่ องที่ควรจะได้
เปรี ยบเทียบกับชีวติ ของคริ สเตียนแต่ละคนด้วย เป็ นบทเรี ยนอันน่ากลัวที่พระเจ้าทรงสอนเราถึงฤทธิ์
เดชและอันตรายของความเห็นแก่ตวั (ชีวติ อย่างมนุษย์) และความจาเป็ นที่เราจะต้องทาลายมันเสี ย
ก่อนที่เราจะเข้าสู่ อาณาจักรชัยชนะและฤทธิ์ เดชฝ่ ายวิญญาณ
1. เรา เห็นว่า เจตนารมณ์ของความเห็นแก่ตวั เป็ นมูลเหตุให้คิดจัดตั้งราชอาณาจักรของกษัตริ ย ์
ซาอูลขึ้น ศาสดาพยากรณ์ซามูเอลเข้าใจได้ดีวา่ เรื่ องนี้ เป็ นการไม่ยอมรับอานาจปกครอง เหนือชาติ
อิสราเอลของพระเจ้าอย่างเห็นได้ชดั จริ งทีเดียว และเป็ นการปรารถนาอันเหลวไหลที่จะไม่ยอม อยูใ่ ต้
บังคับบัญชาของพระเจ้า และต้องการจะให้กษัตริ ยป์ กครองเหมือนกับประชาชนต่าง ๆ ในสมัยนั้นไม่
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ต้องสงสัย ท่านซามูเอลไม่พอใจเลย ได้อธิ ษฐานทูลขอพระบรมราชวินิจฉัยจากพระเจ้าจึงตรัสตอบว่า
“จงฟังเสี ยงประชาชนที่พดู มากับท่าน เพราะเขามิได้ประมาทละทิ้งท่านแต่ได้ประมาทละทิ้งเรา เขาไม่
ยอมให้เราเป็ นกษัตริ ยข์ องเขา” (ซามูเอล 8:7)
ประการใดก็ตามท่านซามูเอลก็ยงั โต้แย้งตักเตือนด้วยความหวังดีวา่ กษัตริ ยจ์ ะเรี ยกร้องเก็บภาษี
อากรและภาระต่าง ๆ ที่ตอ้ งการจากประชาชนและเพิ่มความลาบากให้เขายิง่ ขึ้นดังปรากฏว่า “ท่าน
ทั้งหลายจะร้องทุกข์เพราะเหตุทานองนั้นซึ่ งได้เลือกไว้เป็ นกษัตริ ยข์ องท่านวันใด พระเยโฮวาห์จะไม่
ยอมสดับฟังในวันนั้น” (ซามูเอล 8:18)
แต่การตักเตือนของท่านซามูเอลไร้ประโยชน์ประชาชน
ได้ปักใจที่ให้กษัตริ ยป์ กครอง
เหมือนกับประเทศต่าง ๆ เพื่อจะได้มีกษัตริ ยว์ ินิจฉัยอรรถคดีและเป็ นแม่ทพั นาประชาชนออกรบสู ้กบั
ข้าศึก เจตนารมย์น้ ีก็เหมือนกับบุตรเสเพลที่ขอทรัพย์สินอันควรจะเป็ นมรดกตกทอดแก่ตนจากบิดาของ
เขา เป็ นความปรารถนาที่จะพ้นจากการปกครองของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นมูลเหตุแห่งความบาปของมนุษย์
เป็ นเจตนารมย์ที่จะเข้าร่ วมกับฝ่ ายโลก ในที่ซ่ ึ งความเห็นแก่ตวั เองจะได้เจริ ญขึ้น เราเห็นคริ สตจักรทุก
วันนี้ทาการร่ วมมือกับความนิยมทางโลก และเราจะรู ้ได้อย่างชัดเจนว่าตัวของเราเองเบ่งตัวพองขึ้นไป
อยากจะเป็ นพระเจ้าเสี ยเอง และไม่ยอมมอบจิตใจแก่พระคริ สต์ และไม่ยอมมอบการดาเนินชีวิตแก่พระ
เจ้า และไม่ยอมอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ฉะนั้นจึงเห็นได้วา่ เบื้องต้นของชีวติ ใหม่ก็คือการยอมถวายตัว และเงื่อนไขที่สาคัญในการรับ
บัพติศมาแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็คือยอมมอบให้แก่พระเจ้าทั้งหมด และถึงแม้แต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะ
มิเป็ นภัยในตัวมันเองก็ตอ้ งยอมยกถวายให้แก่พระเจ้าแม้จะมิใช่เพื่อเหตุผลอย่างอื่น นอกจากจะเป็ นการ
พิสูจน์วา่ เรายอมมอบการปรารถนาทั้งหมดไว้กบั พระองค์ และเพื่อให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็ นสารพัดทุก
สิ่ งทุกอย่างในชีวติ ของเรา
2. เราจะเห็นเจตนารมณ์ความเห็นแก่ตวั เองในกษัตริ ยซ์ าอูลและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ทาให้เขาเป็ น
ที่นิยมชมชอบและเทิดทูลของประชาชน ลักษณะของมนุษย์เราเป็ นอย่างไร มีอยูใ่ นตัวซาอูลทั้งหมด เขา
เป็ นบุคคลที่ประกอบไปด้วยความแข็งแรง เกียรติวนิ ยั กล้าหาญสะดุดตาคน เป็ นลักษณะของบุคคลที่จะ
ดีเด่นต่อไป มีร่างกายสมทรงทุกส่ วน สู งโปร่ งกว่าคนอื่น ๆ เป็ นแบบอย่างมนุษย์ที่มีร่างกายที่ดีที่สุด
และมีคุณสมบัติเป็ นกษัตริ ยท์ ุกกระเบียดนิ้ว
ซาอูล มีสติปัญญาคุณธรรม และ สังคม ลักษณะเหมาะสมที่จะเป็ นผูน้ าประเทศชาติทุกอย่าง
ทรงเป็ นกษัตริ ยก์ ล้าหาญมีชื่อเสี ยง มีใจร้อนรนในการงาน มีใจกว้างขวาง ในตอนต้นรัชกาลของกษัตริ ย ์
นี้ได้ทรงแสดงความกล้าหาญไว้มาก พระองค์เป็ นยอดปรารถนาของประชาชนพลเมือง มีความปรี ชา
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สามารถดีมากประชาชน แซ่ ซอ้ งสาธุ การ อวยชัยให้พระองค์ดงั ก้องด้วยเสี ยงโห่ร้องด้วยความรักชาติ
ซึ่ งดูเหมือนว่าไม่ใคร่ จะสัมฤทธิ์ ผลนักว่า “ขอให้กษัตริ ยน์ ้ ี ทรงพระเจริ ญ”
พระเจ้าทรงให้กษัตริ ยผ์ นู ้ ้ ีเป็ นบุคคลตัวอย่างให้มนุษย์เห็นทุกยุคสมัยว่า มนุษย์เดินดินก็เป็ นแต่
เพียงมนุษย์เท่านั้น มนุษย์คนใดทะนงถือตนว่า ตนมีอะไรบริ บูรณ์เชื่อมัน่ ในตนของตนเองแล้ว ก็จะจบ
ฉากแห่งชีวติ ลง ด้วยความล้มเหลว และผิดหวังแน่ ๆ บทเรี ยนนี้พระเจ้าทรงพยายาม ที่จะนาเอามาสั่ง
สอนผูเ้ ชื่ อในพระองค์ให้สานึ กตนไว้
แต่มีนอ้ ยคนเหลือเกินที่จะเรี ยนรู ้พบความจริ งข้อนี้ที่จะกล่าว
ออกมาด้วยเต็มปากว่า “คือในเนื้ อหนังของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดเลย” (โรม 7:18) มีสิ่งเดียวที่
เราอาจทาได้ก็คือ ตอก ตรึ ง เนื้อหนังของเราไว้ที่ไม้กางเขนของพระเยซูคริ สต์เสี ย ถือว่าเนื้อหนังตายไป
หมดแล้วโยนทิง้ ไว้ในหลุมลึกของพระองค์เสี ย ประหารเนื้อ (ชีวิตอย่างมนุษย์) หมดสิ้ นแล้ว
3.ความเห็นแก่ตวั เองของซาอูลนี้ ได้เจือปนกับคุณสมบัติที่ดี และน่าชมหลายประการ คือทั้ง
ฝ่ ายจิตใจและฝ่ ายร่ างกาย ทางฝ่ ายเนื้อหนังนั้นเราจะเห็นว่ากษัตริ ยซ์ าอูลมิใช่แต่จะมีบุคคลลักษณะแห่ง
การเป็ นเจ้าคนนายคนเท่านั้น แต่ทว่ายังประกอบไปด้วยคุณลักษณะของความกล้าหาญ และสมบัติผดู้ ี
หลายประการ กษัตริ ยซ์ าอูลมีพระราชวงศ์ที่น่าเคารพนับถือที่สุดและพระราชโอรส คือโยนาธาน ก็เป็ น
บุคคลที่เด่นที่สุดอยูใ่ นประวัติศาสตร์ แห่งพระคัมภีร์ เมื่อซาอูลมาหาท่านซามูเอลตอนเมื่อก่อนเริ่ มเป็ น
กษัตริ ย ์ ดูประหนึ่งว่าซาอูลมีคุณธรรมอันดี และมีกิริยาอ่อนสุ ภาพหลายประการ ทาประหนึ่งว่าเป็ นบุตร
ที่กตัญญูในการที่ไปแสวงฝูงลาของบิดา และไปหาท่านซามูเอลเพื่อขอปรึ กษาหารื อในเรื่ องนี้ เมื่อท่าน
ซามูเอลแจ้งเรื่ องว่า จะถูกเจิมเป็ นกษัตริ ย ์ ซาอูลก็รู้สึกเจียมตัวเป็ นอย่างมาก รักษาเรื่ องนี้ไว้เป็ นความลับ
โดยถ่อมสุ ภาพและสุ ขมุ แม้จะเล่าเรื่ องอื่นที่ท่านซามูเอลบอกให้ลุงฟัง ท่านก็มิได้เปิ ดปากแย้มพรายถึง
เรื่ องการจะถูกตั้งให้เป็ นกษัตริ ยเ์ ลย เมื่อซาอูลอาลาจากท่านซามูเอลแล้วก็ทาตามคาบอกเล่า คือได้เข้าไป
สังสรรค์กบั บรรดาพวกศาสดาพยากรณ์ จนได้รับฤทธิ์ เดชจากพระวิญญาณ จนสามารถแสดงคา
พยากรณ์ได้จริ งจังและด้วยใจร้อนรน แม้ขณะเมื่อประชาชนทั้งหลายจะพาตัวซาอูลออกมาให้ประชาชน
พลเมืองเห็นเพื่อประกาศให้ทราบว่าผูน้ ้ ี แหละที่ราษฎรได้เลือกให้เป็ นกษัตริ ย ์ แต่ก็คน้ หาไม่พบเพราะ
ซาอูลไม่ซ่อนตัวอยูเ่ สี ย ทาประหนึ่งว่ามีความสุ ภาพเก็บตัว ไม่อยากแสดงความเด่นอะไรเลย แต่ก็บุคคล
ผูน้ ้ ีเองนั้นแหละที่ยอมให้เงาอันมืดและน่ากลัวของตนเองทาลายชีวติ ตนเอง ทาลายราชอาณาจักรและ
ราชวงศ์พงศ์ตระกูลของตนจนแหลกลาน พุทโธ่เอ๋ ยจิตใจของมนุษย์เรานี้มนั ช่างล่อลวงตัวเราเองจริ ง
เชียวหนอความเย่อหยิง่ ในตัวของตัวเอง มันซ่อนตัวปลอมตัวอยูใ่ นท่าทีที่แสดงออกมาว่า เป็ นคนถ่อม
สุ ภาพที่สุดในตอนแรกแห่งชี วติ ของซาอูล ท่านซามูเอลได้กล่าวสดุดีถึงความถ่อมสุ ภาพไว้แล้ว “เมื่อ
ท่านรู ้วา่ ท่านเป็ นผูน้ อ้ ย ท่านได้ถูกเลือกให้เป็ นหัวหน้าแห่งชนชาติอิสราเอลทุกตระกูลมิใช่หรื อ? และ
พระเยโฮวาห์ได้ทรงตั้งให้ท่านเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่งชาติ อิสราเอล” (1 ซามูเอล 15:17) เราไม่มีความสงสัย
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เลยว่า คาพูดกล่าวยกย่องของท่านซามูเอลนั้น เป็ นการกล่าวด้วยน้ าใสใจจริ งทุกประการ อย่างน้อยที่สุด
ท่านก็ให้เกียรติวา่ ซาอูลเป็ นคนถ่อมสุ ภาพจริ ง ๆ แต่อะไรเล่าเป็ นข้อบกพร่ อง เรื่ องมันเป็ นอย่างนี้ใช่
ไหมละการทาตัวเป็ นคนเล็กน้อยไม่สาคัญในสายตาของพวกเราเองนั้นเป็ นเรื่ องหนึ่ง แต่การลืมตนเอง
เสี ยเลยโดยเด็ดขาด มันเป็ นอีกเรื่ องหนึ่งไม่ปะปนกัน การแสดงความถ่อมสุ ภาพที่แท้จริ งนั้น ไม่ใช่คิดว่า
ตัวเราเองต่าต้อย แต่ตอ้ งไม่คิดเรื่ องอะไรถึงตัวของเราเองเลยต่างหาก สิ่ งที่เราจาเป็ นต้องทานั้น มิใช่การ
ปฏิเสธตนเอง แต่เราต้องทาลายความเห็นแก่ตนเองและลืมตนเองเสี ยให้สิ้นเชิงทีเดียว เด็กที่ดีที่สุด
จะต้องไม่รู้สึกขวยเขินอะไรเลย ทั้งในที่ต่าที่สุดและที่สูงที่สุดจิตใจของพระคริ สต์ในตัวเราอันแท้จริ งจะ
ไม่ถือว่าตัวเราเป็ นตัวเราเองต่อไป แต่จะต้องถือว่าเราเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูแล้วให้สมกับที่
เรากล่าวด้วยความจริ งใจว่า “ไม่ใช่ขา้ พเจ้าเอง ที่ยงั มีชีวิตเป็ นอยูใ่ นข้าพเจ้า” (กาลาเทีย 2:20) “แต่วา่
ข้าพเจ้าเป็ นอยูอ่ ย่างนี้ เนื่ องด้วยพระคุณของพระเจ้า” (1 โคริ นธ์ 15:10)
เราจะได้รับบทเรี ยนอะไรจากชีวติ ของกษัตริ ยซ์ าอูล ซึ่งเต็มไปด้วยคุณลักษณะอันเลิศประเสริ ฐ
ผสมด้วยความเหลวแหลกและย่อยยับเล่า อ๋ อเราได้เรี ยนรู ้วา่ ซาตานมันมีอุบายอันเลือกเฟ้ นอย่างดีที่สุด
ที่จะผสมสิ่ งดีกบั สิ่ งชัว่ เข้าด้วยกัน
และมันซ่อนยาพิษไว้ภายในเหมือนกับยาขมที่เคลือบด้วยน้ าตาล
ทั้งนี้ดว้ ยเหตุที่มนั รู ้จกั ดีวา่ เราจะไม่รับเอาสิ่ งชัว่ ร้ายโดยที่ไม่มีสิ่งดีเจือปนระคนอยูด่ ว้ ย ตัวแทนของ
ซาตานที่เลือกเฟ้ นไว้ดีที่สุดแล้วมันจะเป็ นบุคคลที่น่าดูและน่ารักใคร่ เสมอ เอซาวนั้นดูท่าทีวา่ เป็ นบุคคล
น่ารักที่จะได้เป็ นผูถ้ ูกรับเลือกยิง่ กว่ายาโคบ แต่เอซาวเจ๊งไปยาโคบต่างหากเป็ นผูถ้ ูกเลือก ท่านเองอาจ
เป็ นคนสวยงาม ท่านเองอาจเป็ นคนเฉลียวฉลาด ท่านเองอาจเป็ นผูม้ ีวฒั นธรรมสู ง เป็ นคนมีคุณ
ธรรมจริ ยาสู ง เป็ นคนมีประโยชน์ เป็ นคนดีและใจคอกว้างขวาง แต่ท่านเป็ นคนเห็นแก่ตวั เอง ในที่สุด
ท่านก็ตอ้ งพินาศเช่นเดียวกับกษัตริ ยซ์ าอูล
ซาตานมันยังไม่ตอ้ งการจะยึดครองทรัพย์สินของท่าน
ในขณะปั จจุบนั นี้ ดอก มันต้องการแต่เพียงให้ท่านจานองทรัพย์สินรายนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันมันพอใจที่จะ
รับจานองเพียงราคาพันบาท มากกว่าที่จะซื้ อเอาทีเดียวด้วยราคาแสนบาท มันยินดีรอคอยยึดทรัพย์สิน
ของท่านเป็ นสิ ทธิ ในวันที่ทรัพย์สินนั้นหลุดการจานอง สิ่ งที่มนั ต้องการก็คือขอให้มนั ได้มีส่วนยืน่ มือ
เข้าเกี่ยวข้องด้วยก็แล้วกัน ชี วติ ที่ผสมระคนด้วยความดีและความชัว่ นี้แหละเป็ นอันตรายแก่สังคมยิง่ นัก
“เจ้าจงออกมาจากท่ามกลางเขาเหล่านั้นและจงอยูต่ ่างหากอย่างถูกต้องสิ่ งซึ่ งมลทิน และเราจะรับเจ้า
ทั้งหลายไว้ เราจะเป็ นบิดาของเจ้าทั้งหลายและเจ้าทั้งหลายจะเป็ นบุตรชายหญิงของเรา พระเจ้าผูท้ รง
ฤทธิ์ เดชทุกประการได้ตรัสดังนี้” (2 โคริ นธ์ 6:17-18)
4. ซาอูลได้ถูกทดลองอันร้ายแรง เป็ นครั้งแรกก็คือ เมื่อคราวที่ถูกข้าศึกล้อมไว้และทหารก็หนี
เอาตัวรอดเกือบหมดสิ้ น ดูเหมือนว่าซาอูลจะต้องพ่ายแพ้แน่ ได้รอคอยท่านซามูเอลอยูเ่ ป็ นเวลา 7 วัน
เพื่อจะได้มาทาพิธีถวายสักการะบูชา ก่อนจะเริ่ มตีโต้ขา้ ศึกแต่ไม่เห็นมา ในที่สุดซาอูลก็ทอ้ ใจและหมด
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ความอดทนจึงตั้งตัวเองทาหน้าที่ปุโรหิ ต ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของซามูเอลเท่านั้น เริ่ มพิธีสักการบูชาเสี ยเอง
โดยไม่รอท่าท่านซามูเอลต่อไป ขณะที่ประกอบพิธีอยูท่ ่านซามูเอลก็มาถึง ท่านจึงได้กล่าวบริ ภาษ
กษัตริ ยซ์ าอูลว่า “ท่านทาผิดระเบียบแล้ว ไม่ได้รักษาพระบัญญัติแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่ ง
พระองค์บญั ชาท่านไว้ ด้วยพระองค์จะทรงตั้งราชวงศ์ ของท่านให้ครอบครองประเทศอิสราเอลสื บไป
เป็ นนิ ตย์ แต่เดี๋ยวนี้พระราชวงศ์ของท่านจะดารงอยูไ่ ม่ได้ พระเยโฮวาห์ทรงแสวงหาบุรุษผูห้ นึ่งตาม
ชอบพระทัยของพระองค์ได้แล้ว จะทรงตั้งให้เป็ นหัวหน้าไพร่ พลของพระองค์ต่อไป ด้วยท่านมิได้
รักษาพระบัญญัติตามซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงสั่งไว้แล้ว” (1 ซามูเอล 12:12)
คนเราเมื่อรุ่ งเรื องทุกสิ่ งก็ดีไปทั้งหมด แต่ในขณะถูกทดลอง ความเห็นแก่ตวั เอง (ชีวติ อย่าง
มนุษย์) ก็จะปรากฏขึ้น ซาอูลเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ดีเรี ยบร้อยทุกประการจนกระทัง่ การทดลองสาคัญมา
เผชิญหน้า ทันใดนั้นก็กลายเป็ นคนท้อแท้ เชื่อไม่ได้ อวดดี แสดงอาการเบ่งตนเอง หาญเข้าทากิจการ
งานซึ่ งเป็ นหน้าที่ของพระเจ้าเท่านั้น ที่เข้าแย่งหน้าที่ของพระเจ้ามาทาเสี ยเอง ความเห็นแก่ตวั ก็ปรากฏ
ขึ้นมา เขาเป็ นคนที่ทาอะไรตามใจตัวเองแทนที่จะทาตามน้ าพระทัยพระเจ้า เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึง
แสวงหาบุคคลที่จะทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ คือผูท้ ี่จะเป็ นแบบของพระเจ้าสู งสุ ด พระมหากษัตริ ย ์
อันแท้จริ งของชนชาติอิสราเอล
เมื่อซาอูลแสดงอุปนิสัยสันดานแท้จริ งของตัวเองออกมา เช่นนั้น พระเจ้าก็ทรงรี บ ปลดเปลื้อง
ภัยอันตรายของพลไพร่ ของพระองค์ทนั ที โดยใช้คนอ่อนแอสองคนคือ โยนาธานราชบุตร และคน
รักษาเกราะพระเจ้าจะแสดงให้ซาอูลเห็นว่า พระองค์ไม่ตอ้ งการกาลังและความสามารถของมนุษย์เลย
และต้องการแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงสามารถบริ บูรณ์ทุกประการแก่ผทู ้ ี่ไว้วางใจในพระองค์จริ ง ๆ
แม้จะมีชยั ชนะซาอูลก็เกือบจะพินาศด้วยความดื้อดึงและการยุง่ เกี่ยวของตนเอง และเห็นได้ชดั แจ้งว่า
ด้วยความโง่เขลาของซาอูลเอง เขาไม่อาจที่จะได้รับความไว้วางใจให้ทางานของพระเจ้าต่อไป และ
ความดื้อดึงเอาแต่ใจตัวเองจะเป็ นเครื่ องกีดขวางน้ าพระทัยและการงานของพระเจ้า
วิกฤตการนี้มิได้เกิดขึ้นทันทีทนั ใด พระเจ้าทรงปล่อยให้ความเห็นแก่ตวั เองค่อยทวีข้ ึนทีละน้อย
ๆ ช้า ๆ ตามลาดับแต่เห็นได้ชดั ว่าต่อแต่น้ ีไป ชีวติ ของซาอูลจะต้องล้มเหลวและคาพยากรณ์ของท่านซา
มูเอลจะกลายเป็ นความจริ ง
5. พระเจ้าได้ทรงเปิ ดโอกาสให้มีการทดลองครั้งที่สองคือ ทรงใช้ซาอูลยกกองทัพไปปราบ
พวกอามาเล็กซึ่ งเป็ นเชื้ อสายของเอซาวที่คอยขัดขวางชนชาติ อิสราเอล มิให้เดินทางผ่านที่ทุระกันดาร
เข้าไปยังประเทศคะนาอัน เรื่ องนี้มีความหมายลึกซึ้ งในการสอนจิตวิญญาณ เพราะพวกอามาเล็กนั้น
หมายถึงฝ่ ายเนื้อหนัง และการทาลายพวกอามาเล็กเป็ นการแสดงถึงหลักแห่งชีวติ ของซาอูลที่ปรากฏอยู่
การที่ซาอูลปราบอามาเล็กไม่สาเร็ จ จึงเป็ นการแสดงให้เห็นว่าการเห็นตัวเองฝังรากอยูล่ ึกภายใน จิต
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วิญญาณของซาอูล บุคคลที่ยอมเว้นชีวติ กษัตริ ยอ์ าฆาฆ เป็ นบุคคลที่ยอมให้มีหลักแห่งการเห็นแก่ตวั เอง
ฝังรกรากอยูใ่ นจิตใจต่อไป เรื่ องราวทั้งสองที่กล่าวมาแล้วย่อมผสมกลมกลืนกันอย่างสาคัญ ในการเป็ น
บทเรี ยนสอนใจแก่พวกเรา
ซาอูลทาการโจมตี สาเร็ จ และกลับมาด้วยความมีชยั ดูเหมือนว่าเขาจะรู ้สึกมีความอิ่มอกอิ่มใจ
จนเกินไป จนกระทัง่ ไม่รู้สานึกในนิสัยสันดานของตนเอง จนท่านซามูเอล กล่าวถึงความพินาศที่จะมี
มาถึงซาอูลได้กล่าวด้วยความมัน่ ใจว่า “นี่แน่ะ ข้าพเจ้าเชื่ อฟังพระดารัส” และท่านซามูเอลต้องกล่าวว่า
“การเชื่อฟังก็ประเสริ ฐกว่าเครื่ องบูชา และการสดับตรับฟังนั้นประเสริ ฐกว่าไขมันแกะตัวผูอ้ ีก....โดย
เหตุน้ ีท่านได้ละทิ้งพระดารัสของพระเยโฮวาห์เสี ย พระองค์จึงทรงถอดท่านออกจากตาแหน่ง กษัตริ ย ์
นั้น” (1 ซามูเอล 15:22-23) ยังสงสัยนักว่าซาอูลจะรู ้สึกสานึกลักษณะแห่งความผิดบาปของตนหรื อไม่
การเห็นแก่ตวั นี้มนั แยกคายแหลมคมและมันหลอกลวงคนที่เป็ นเจ้ามันเอง จนกระทัง่ มันทาให้ซาอูล
รู้สึกกลัว จะอับอายขายหน้าต่อประชาชน ดังนั้นจึงขอร้องให้ท่านซามูเอล กล่าวคาสรรเสริ ญ เยินยอ ต่อ
หน้าประชาชนสักหน่อยก็เอา และด้วยเกียรติอนั เล็กน้อยนี้แหละที่เป็ นเครื่ องเล้าโลมใจ และปลอบจิต
วิญญาณอันชัว่ ร้ายในเวลาที่มรณกรรมและความฉิ บหายกาลังคารามอยูก่ อ้ งหูของซาอูล
ทีน้ ีหนั มาดูเรื่ องการอิ่มอกอิ่มใจที่หลอกลวงตัวเองของซาอูล เป็ นบ่วงแร้วในพิธีศาสนาโดย
อยากจะเอาสัตว์ที่ยดึ มาได้ในการรบไปถวายพระเจ้า ซาอูลมีความกลัว ซาอูลเป็ นคนอ่อนแอ อยากจะ
เอาใจประชาชนมากกว่าเอาใจพระเจ้า ในเมื่อประชาชนขอร้องให้รักษาทรัพย์ เชลย ของพวกอามาเล็ก
ไว้ก่อนซาอูลก็ยอมตาม มีขอ้ ความที่แสดงถึงความโง่เขลาเบาปั ญญาอันมหาศาลนี้ยงิ่ กว่าคาอื่นทั้งหมด
คือข้อความที่วา่ “ทาครึ่ ง ๆ กลาง ๆ” ซาอูลเชื่อฟังก็จริ งแต่ไปเอออวยด้วย ซาอูลทาคุณงามความดีไว้มาก
แต่ไปร่ วมมือกับความชัว่ ร้าย พระบัญญัติไม่ยอมให้ทาครึ่ ง ๆ กลาง ๆ ไม่มีการยินยอมใด ๆ เด็ดขาด
การเชื่อฟังของเราจะต้องผ่อนผันไม่ได้ ไม่มีเงื่อนไข แน่นอนต้องทาให้ครบบริ บูรณ์ ถ้ามีขอ้ แต่นิดเดียว
ย่อมแสดงว่าเป็ นเจตนารมณ์แห่งความขัดขืน การไม่ยอมฟังพระเจ้า ย่อมแสดงว่ายังมีเจตนาที่ไม่เต็มใจ
จะเชื่อฟัง
ตัวอย่างเรื่ องซาอูลนี้สอนเราว่าตัวเองกลับมาปรากฏขึ้นอีก มันเป็ นศัตรู กบั พระเจ้าเป็ นปรปั กษ์
ที่มาครองบัลลังก์พระเจ้า มีปัญหาอะไรต่อไปอีกไหมล่ะ? “โดยเหตุที่ท่านได้ละทิ้งพระดารัสของพระเย
โฮวาห์เสี ยพระองค์จึงทรงถอดท่านออกจากตาแหน่งกษัตริ ยน์ ้ นั ” (1 ซามูเอล 15:23)
6. การพิพากษาโทษยังไม่ถึงขีดสาเร็ จทันที เส้นเกลียวแห่งการเห็นแก่ตวั เองค่อย ๆ คลี่คลาย
แสดงเล่ห์เหลี่ยมทั้งหมดที่ซ่อนอยูอ่ อกให้ปรากฏช้า ๆ ซาอูลทางานมากขึ้นเป็ นงานที่ดีก็มาก ทาการรบ
พุง่ หลายครั้งรบได้เก่ง ปกครองชนชาติอิสราเอล ทาให้ราชอาณาจักรมีอานาจมาก แต่ทว่าเป็ นอาณาจักร
มีอานาจมาก แต่ทว่าเป็ นอาณาจักรของซาอูล มิใช่อาณาจักรของพระเจ้า ในบั้นปลายของชีวติ เต็มไป
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ด้วยงานเพื่อตนเอง และกูเ้ กียรติของตนเองใช้เวลาถึง 9 ปี พยายามติดตามดาวิดคูป่ รปั กษ์ เพื่อจะทาลาย
เสี ยด้วยความเกลียดชัง พระวิญญาณของพระเจ้าออกจากตัวซาอูล และวิญญาณชัว่ ได้เข้าครอบงาแทนที่
และยิง่ นานวันเข้าตลอดชีวิตของเขาเต็มไปด้วยตัวซาอูล มิใช่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นการเห็นแก่ตวั เองเข้า
ครอบงาจนเป็ นเหตุทาให้งานและผลของงานพลอยวิบตั ิไปด้วย
7. ในอวสานขีดสุ ดยอดของความหายนะก็มาถึงตัว เชื้อโรคแห่งการเห็นแก่ตวั เองมันก็กดั กิน
จนไม่มีอะไรเหลือ หัวใจของซาอูลก็กลายเป็ นที่อาศัยของซาตานโดยเด็ดขาด ผีพญามารเข้าครอบงาทัว่
สรรพางค์กายของเขา จนกระทัง่ ต้องยอมตัวเข้าเชื่อลัทธิถือผีปีศาจและปฏิเสธพระเจ้าเสี ยสิ้ น ไปเที่ยว
ขอคาปรึ กษาหารื อจากหมอผีต่าง ๆ ที่เขาเคยกาจัดและขับไล่ออกจากประเทศของเขา เป็ นวาระสุ ดท้าย
อันน่าหวาดเสี ยวที่สุด ความเห็นแก่ตวั เองขับไล่พระเจ้าออกจากพระที่นงั่ แล้ว มอบพระที่นงั่ นี้ให้
ซาตานประทับแทน ชั้นต่อไปแห่งการเห็นแก่ตวั เองก็คือการทาลายตัวเอง
ด้วยตัวสั่นเทา และสิ้ นสติดว้ ยภาพอันน่าสยดสยองที่ความอวดดีของตัวเอง นาเอามาแต่ขมุ นรก
อันลึก ซาอูลโดดเข้าสู่ สังเวียนการต่อสู ้แห่งชีวติ บั้นสุ ดท้ายอย่างหมดหวัง รุ่ งขึ้นโศกนาฏกรรมก็จบลง
ดอกไม้งามแห่งยุวชนของอิสราเอลนอนแผ่อยูท่ ี่เชิงเขาฆีละโบอะ คือแสนยานุภาพของซาอูลถูกทาลาย
สิ้ นเชิงกองทัพฟะลิศตีมมีชยั ทุกแนวรบ ราชราณาจักรที่ซาอูลได้สร้างมาเป็ นเวลา 25 ปี ด้วยลาแข้งของ
ตนได้แตกสลาย เป็ นอันตรธานไปหมด ราชโอรสของซาอูลก็เสี ยชีวติ ในสนามรบทั้งหมด ซาอูลเองก็
ฆ่าตัวเองตายอย่างน่าทุเรศแล้วก็ไปสู่ อเวจีทนั ที นี้แหละท่านผูอ้ ่านเจ้าตัวแมลงป่ อง (คือชีวติ อย่างมนุษย์)
มันต่อยผูอ้ ื่นหมดแล้ว ในที่สุดมันก็ต่อยตัวเองของมันเองจนตาย การแสดงเรื่ องราวการเห็นแก่ตวั เอง
ของมนุษย์ก็ปิดฉากลง
เมื่อเราดูภาพอันน่าเศร้าและสยดสยองตอนนี้ แล้วเรารู ้สึกขนลุกและสลดใจ
พร้อมกับอธิ ษฐานว่า
โอพระบิดาขอช่วยให้ขา้ พเจ้าพ้นจากการเห็นแก่ตวั เองและเข้าซ่อนตัวอยูใ่ น
พระองค์ เพื่อให้เห็นว่ามิใช่ตวั ข้าพเจ้าเองที่มีชีวติ อยู่ แต่พระคริ สต์อาศัยอยูใ่ นข้าพเจ้า
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บทที่ 4 อาฆาฆหรืออุบายอันแยบคายแห่ งการเห็นแก่ ตัว (ชีวติ อย่ าง
มนุษย์ )
“ซามูเอลจึงสั่งว่า จงพาอะฆาฆกษัตริ ยอ์ ามาเล็กมาหาเราเถิด อาฆาตก็มาเฝ้ าด้วยความยินดีและ
ทูลว่า การโศกเศร้าแห่งความมรณะก็ล่วงพ้นไปแล้วเป็ นแน่ ซามูเอลตอบว่า ดาบของท่านเป็ นเหตุทาให้
หญิงไร้บุตรฉันใด พระมารดาของท่านก็จะเป็ นหญิงที่ไร้บุตรฉันนั้น แล้วซามูเอลก็ฟังอะฆาฆขาดเป็ น
ท่อน ๆ ต่อพระพักตร์ พระเยโฮวาห์ ณ เมืองฆีละฆาล” (1 ซามูเอล 15:32-33)
การที่นาข้อความตอนนี้มาอ้างไว้ก็เพื่อแสดงถึงอุปนิสัยใจคอกษัตริ ยซ์ าอูล ทั้งนี้เพราะยังมีกล
อุบายอันแยบคายลึกซึ้ งแห่งชี วติ ที่เห็นแก่ตวั เอง ในเรื่ องราวของอะฆาฆ ซึ่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงดล
บันดาลให้เขียนไว้เป็ นเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล
เรื่ องของซาอูลและเรื่ อง
ของอะฆาฆทั้งสองนี้ เป็ นบทเรี ยนทานองเดียวและเป็ นข้อเตือนใจเป็ นอย่างดี แสดงให้เราเห็นอันตราย
ของการใช้ชีวติ เพื่อเห็นแก่ตวั เอง แต่ทว่าเป็ นบทสอนที่มีวธิ ี แตกต่างกัน เรื่ องราวของอะฆาฆสมควรที่
เราทั้งหลายจะได้พิจารณาไตร่ ตรองศึกษาให้รอบคอบ
1. เชื้อชาติ อะฆาฆ สื บสายโลหิ ตมาจากอามาเล็กในตระกูลของเอซาว ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ามี
ประวัติตระกูลที่นิยมฝ่ ายเนื้อหนัง ตั้งแต่สร้างมนุษย์ข้ ึนครั้งแรกเริ่ มต้นที่ประตูสวนเอเดน พระเจ้าทรง
ขีดเส้นพรมแดนระหว่างสองเชื้อชาติ คือพวกนิยมฝ่ ายเนื้ อหนัง และพวกนิยมฝ่ ายวิญญาณ ตระกูลทาง
ฝ่ ายเซธ เรี ยกตนเองว่าเป็ นพวกพระเจ้า ตระกูลของฝ่ ายคาอินแยกตัวออกไปสร้างบ้านเมือง มีวฒั นธรรม
ความภูมิใจและเป็ นผูน้ าฝ่ ายโลกียน์ ิยมมีความชัว่ ร้าย แต่ทว่ารู ้จกั เอาวัฒนธรรมของมนุษย์เข้าประดับ
และช่วยผดุงส่ งเสริ มไว้ให้ดูภายนอกงดงามดี แต่การแยกโดยเด็ดขาดจากกันนี้ไม่นานก็เสื่ อมไป และใน
สมัยท่านโนอาห์ท้ งั สองตระกูลดังกล่าวก็เข้ามาปะปนกันและเข้าสมรสกันเป็ นเหตุให้ผสู ้ ื บสันดาน
ต่อมากลายเป็ นพวกที่ทาบาปใหญ่หลวง เป็ นเชื้อชาติที่เลวทรามชัว่ ช้ามาก จนพระเจ้าต้องเบือนพระ
พักตร์ หนี ดว้ ยความสะอิดสะเอียนจากมนุษย์ชาติท้ งั หมด
และทรงประกาศลงโทษอย่างน่ากลัวว่า
“บรรดาเนื้ อหนังจะสู ญเสี ยไปจากหน้าของเราด้วยโลกเต็มไปด้วยความชัว่ ร้ายเพราะเขานี่แหละ เราจะ
ทาลายล้างผลาญเขาทั้งหลายให้พินาศทั้งแผ่นดินโลก”(ปฐมกาล 6:13)
ภายหลังเหตุการณ์น้ าท่วมโลก
พระเจ้าได้ทรงเลือกตระกูลอับราฮัมพยายามที่จะแยกกันไว้
โดยเฉพาะ ตลอดตระกูลนี้เราจะเห็นตามลาดับเครื อญาติต่อ ๆ มาว่าผูส้ ื บสันดานของตระกูลก็ได้แยก
ออกจากเผ่าพันธุ์เดิมของตน และไปเข้าส่ วนกับชาวโลกคนแรกก็คือ อิศมาเอลเป็ นแบบอย่างแห่งการ
เป็ นทาสและมีชีวติ ในทางบาป ถัดมาก็คือเอซาวบรรพบุรุษของชนชาติผทู ้ ี่รับมรดกจิตใจฝ่ ายโลกจาก
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บิดา คือผูย้ อมแลกสิ ทธิ์ แต่กาเนิดกับอาหารเพียงนิดเดียว และต่อมาพวกเหล่านี้ก็สมรสกับหญิงชาวคะ
นาอัน และพลอยกลายเป็ นคนเลวทรามเหมือนหญิงเหล่านั้น ในทานองเดียวกันกับผูส้ ื บสันดานของ
พวก ลูกสาวนอกคอกของโลต คือพวกโมอาบและพวกอาโมนหลายคนก็เป็ นเช่นนั้น
นอกจากนี้ พวกที่สืบเชื้อสายของเอซาว และอามาเล็ก เป็ นแบบเล็งถึงการเห็นแก่ตวั และนิยม
ฝ่ ายโลกีย ์ (โลก) นี่แหละเป็ นเหตุผลที่พระเจ้าประกาศทาลายมนุษย์ เราทราบว่าเมื่อชนชาติอิสราเอล
ออกมาจากประเทศอียปี ต์ (ไอยคุปต์) เดินทางเพื่อจะไปยังประเทศที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ พวกอามาเล็ก
ได้โจมตีก่อนผูอ้ ื่น ไม่เป็ นการยากที่จะมองเห็นความจริ งที่ปรากฏชัดแจ้งว่า ศัตรู ตวั แรกที่เราจะต้องต่อสู ้
เมื่อเราละทิ้งความเป็ นทาส และความชัว่ ร้ายแล้วก็คือนิสัยสันดานฝ่ ายเนื้ อหนังภายในจิตใจของตัวเอง
ซึ่ งจะสาแดงตัวออกมา และจะบังคับให้เราสู่ ความเป็ นทาสแห่งความบาปเดิมอีก อะฆาฆก็เปรี ยบ
เหมือนกับนิสัยดังกล่าวซึ่ งในชีวติ ของคริ สเตียนเราจะต้องประสบพบปะ และเผชิญหน้ากันอย่างจริ งจัง
2. ชื่อของอะฆาฆก็สาคัญอยูไ่ ม่นอ้ ย ตามรากเดิมของคานี้มีวา่ “ฮาก” ซึ่ งแปลว่าผูป้ กครอง ผู ้
ควบคุม แสดงว่าเป็ นผูม้ ีจิตใจที่จะทาอะไรตามลาพังตนเอง เบ่งตนเอง มีใจชอบพึ่งตนเองเหมือนกับลูซิ
เฟอ (ดาวประจาวันแห่งอรุ โณทัย) เป็ นเจ้าที่ตอ้ งการเด่นอวดดีแสดงความเย่อหยิง่ ไม่ตอ้ งการจะอยูใ่ น
บังคับใคร เดิมมันเป็ นทูตสวรรค์ ต่อมาก็เป็ นศัตรู กบั พระเจ้าคือมารเป็ นหัวหน้าพวกกบฎชาวนรก เราจะ
เห็นว่าเมื่อคราวมนุษย์ ถูกทดลองให้ตกลงไปในความบาปมันพูดว่า “แล้วท่านจะเป็ นเหมือนพระเจ้า”
คือต้องการจะเป็ นใหญ่เป็ นโต เราจะเห็นว่านิสัยสันดานนี้ มีอยูใ่ นความทะเยอทะยานของคนเรา มีอยูใ่ น
กษัตริ ยส์ มบูรณายาสิ ทธิ ราชจอมรุ กรานโลก สาวสังคม ผูก้ ุมอานาจในทางการเมือง เหล่านี้เป็ นพวก
เดียวกันทั้งนั้น เป็ นเชื้อสายของอามาเล็กและตระกูลของอะฆาฆความต้องการของพวกนี้เหมือนกับบุตร
เสเพลที่พดู ขอส่ วนแบ่งในกองมรดกจากบิดามารดาไปเที่ยวลาพังไม่อยากให้มารดาบิดาปกครองต่อไป
นิสัยสันดานดังกล่าวมีอยูท่ วั่ ไปในโลกเรานี้ เห็นได้ชดั คนโดยมากเข้าใจว่าเป็ นผูใ้ หญ่พอแล้ว
จึงอยากทางานอะไรตามอาเภอใจ ปลายทางแห่งความคิดอย่างนี้ก็เป็ นการไร้ศีลธรรม ไม่มีระเบียบวินยั
ผูท้ รยศต่อพระคริ สต์เจ้าตัวมารนี้ มันจะรวบรวมเอาความชัว่ ร้ายและอวดดีในตัวมนุษย์ และจะทาให้
สมัยปั จจุบนั นี้เป็ นสมัยที่ทา้ ทายพระเจ้า และมนุษย์แล้วก็จะพลอยพินาศกันหมด เหมือนกับบิดาคือมาร
ที่แสดงความอวดดีจองหอง นิสัยสันดานเช่นนี้มีอยูใ่ นใจมนุษย์ทุกคน มันอาจแฝงตัวอยูใ่ นรู ปร่ างที่ลวง
ตาก็เป็ นได้อาจเรี ยกชื่อให้เพราะพริ้ ง และทาท่าทางว่ามีใจปรารถนาในสิ่ งที่สูงและดีเลิศ แต่มนั ก็ยงั
เป็ นอะฆาฆและผีพญามารตามเดินนั้นเอง
นิสัยสันดานภายในที่ตอ้ งการที่จะเป็ นใหญ่ตามใจตัวเอง
ต้องการที่เด่น ไม่ยอมอยูใ่ ต้บงั คับ ดูหมิ่นคาว่ากล่าวตักเตือน เป็ นสิ่ งเลวทรามต่าช้าแท้ ๆ ประการแรกที่
ท่านต้องทาเพื่อใช้ชีวิตของท่านเป็ นประโยชน์ทวั่ ไป คือการทาลายความเห็นแก่ตวั เสี ยให้สิ้นเชิง ยอม
อยูใ่ นบังคับ ตรึ งความปรารถนาของตัวเอง เสี ยโดยเด็ดขาด แล้วต่อไปท่านก็จะยอมรับระเบียบวินยั
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เรี ยนรู ้การเชื่ อฟังยอมตาม แล้วความปรารถนาของท่านก็จะเชื่อมเข้ากับน้ าพระทัยของพระเจ้า แล้ว
พระองค์ก็จะทรงให้ท่านเป็ นเครื่ องมือที่วา่ นอนสอนง่าย และต่อแต่น้ นั ไปท่านก็จะมีความปรารถนา
ตามน้ าพระทัยของพระองค์ และเลือกทาแต่สิ่งที่พระองค์ทรงเลือกไว้ให้แก่ท่าน
ตอนนี้แหละเปรี ยบดุจสนามรบแห่งความรอดของมนุษย์ เป็ นจุดที่จะบอกความปราชัย หรื อ
ความมีชยั ในจิตวิญญาณของทุกคน เป็ นสนามสอบทดลองผูท้ ี่ได้ถูกไถ่แล้วทุกคน เป็ นจุดที่กษัตริ ยซ์ า
อูลสู ญเสี ยราชอาณาจักร และเป็ นจุดที่อะฆาฆสู ญเสี ยชีวิตและทั้งเป็ นจุดที่เราจะสู ญเสี ย หรื อได้ชีวติ ชัว่
นิรันดร์ น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การที่เราจะยอมเรี ยนบทเรี ยน หรื อเราจะปฏิเสธที่จะให้พระเยซูนาเราไปสู่ ชยั ชนะ
ท่านที่รักระวังให้ดี อย่าเพิกเฉยต่อคาเตือนสติน้ ี จงระลึกไว้เสมอว่า ไม่มีมนุษย์ใดจะปกครอง
คนอื่นให้ดีจนกว่าตัวของผูน้ ้ นั เองจะถูกมอบไว้ภายใต้การทรงนาของพระเจ้าโดยสิ้ นเชิ ง ไม่มีคนใดที่จะ
มีชยั ต่อข้าศึกได้จนกว่าตัวเองจะยอมแพ้เสี ยก่อน ไม่มีคนใดจะนาคนบาป หรื อ ชนะจิตใจ ของเขามาสู่
พระเจ้าด้วยความมีชยั จนกว่าตัวผูน้ ้ นั เอง จะยอมเป็ นเชลยศึกของพระเจ้า ที่ยอมตามน้ าพระทัยและ
ความรักของพระองค์เสี ยก่อน
3. พระบรมราชโองการให้ทาลายเสี ยสิ้ น พระเจ้าทรงตกลงพระทัยที่จะกาจัดเชื้อสายของอามา
เล็กและตระกูลของอะฆาฆเสี ยให้สิ้นเชิง จะไม่ไว้ชีวติ อีกต่อไป แต่ทาลายเสี ย จะปราณี ประนอมด้วย
ไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งใดดีเหลืออยูเ่ ลย เชื้อของพวกอะฆาฆแม้แต่นิดเดียวก็จะเป็ นอันตรายอย่างมหันต์
ฉะนั้นบรรดาตัวแทนและสิ่ งของของพวกนี้ จะทาลายให้สิ้นนี่เป็ นประกาศิตของพระเจ้าที่จะทาลายฝ่ าย
เนื้อหนังในตัวเรา จะทาให้สะอาดขึ้นไม่ได้ ทาให้ดีไม่ได้ ให้มีวฒั นธรรมดีข้ ึนไม่ได้ จะเอาหลักคาสอน
ไปให้เป็ นการศึกษาก็ไม่ได้ จะต้องทาลายทางเดียวเท่านั้น เนื้ อหนังคืออะไร มันเป็ นสิ่ งไม่ดีในมนุษย์
หรื อ มันเป็ นความชัว่ ทั้งภายนอกและภายในที่จะต้องตัดทิ้งเหมือนหัวมะเร็ งตามวิธีศลั ยกรรมหรื อ จง
พิจารณาข้อความต่อไปนี้ “เหตุวา่ ใจสมกับฝ่ ายเนื้ อหนังก็เป็ นศัตรู ต่อพระเจ้า เพราะว่าหาได้อยูใ่ ต้บงั คับ
พระบัญญัติของพระเจ้าไม่ และจะอยูใ่ ต้บงั คับพระบัญญัติน้ นั ไม่ได้และคนทั้งหลายที่อยูฝ่ ่ ายเนื้อหนังจะ
เป็ นที่ชอบพอพระทัยพระเจ้าก็หามิได้” (โรม 7:8) ข้อความในพระคัมภีร์ดงั ได้อ่านมาแล้วนั้นแหละ
เป็ นคาตรัสของพระเจ้าอันเด็ดขาดว่า เนื้อหนังนั้น เลวทรามชัว่ ช้าใช้การไม่ได้เลย เนื้ อหนังในที่น้ ี
หมายความว่าอย่างไรอ่านต่อไป “ถ้าแม้พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยูใ่ นท่านทั้งหลาย ๆ จึงมิได้อยู่
ฝ่ ายเนื้อหนัง แต่อยูฝ่ ่ ายพระวิญญาณ” (โรม 8:9) นี่เป็ นข้อความที่ชดั เจนเหมือนแสงสว่างของดวง
อาทิตย์จากสวรรค์ ผูท้ ี่ไม่มีวิญญาณของพระเจ้าก็เป็ นฝ่ ายเนื้อหนัง ฉะนั้นสิ่ งใดที่มิเป็ นฝ่ ายพระวิญญาณ
ของพระเจ้าก็เป็ นเนื้อหนัง จึงเห็นได้วา่ เนื้ อหนังมิได้เป็ นส่ วนที่บาปหยาบช้าในนิสัยสันดานมนุษย์ส่วน
หนึ่ง แต่เป็ นนิสัยสันดานทุกส่ วนเป็ นเชื้ อสายของอาดัมเป็ นสันดานบาปชัว่ ช้าเลวทรามทั้งหมด เปรี ยบ
เหมือนต้นไม้ใหญ่ ๆ ที่มนั คดงอ ท่านจะไปดัดให้มนั ตรงไม่ได้ นอกจากจะใช้มีดตัดเป็ นสองท่อน ฝี
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เนื้อร้ายที่ขยายออกไปทัว่ ร่ างกายของมนุษย์จะตัดออกเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้น ไม่มีหวังที่จะแก้ไขให้คืนดีได้
ฉะนั้นต้องทิ้งนิสัยสันดานเก่าแล้วบังเกิดใหม่โดยฤทธิ์ เดชจากเบื้องบน
และโดยฤทธิ์ เดชแห่งพระ
วิญญาณของพระเจ้า เป็ นการชุบชีวติ ขึ้นใหม่ที่ได้มาจากฤทธิ์ เดชของพระเจ้า จนถึงกับผูน้ ้ นั จะร้อง
ออกมาด้วยความจริ งใจว่า “ข้าพเจ้ามิใช่เป็ นคนเก่าแล้ว ข้าพเจ้าได้ตายไปแล้ว พระคริ สต์ได้มาแทนตัว
ข้าพเจ้า มิใช่ตวั ของข้าพเจ้าต่อไป แต่พระคริ สต์ต่างหากที่อาศัยอยูใ่ นตัวข้าพเจ้า”
อย่าไปพยายามทาให้เนื้อหนังบริ สุทธิ์ ข้ ึนเลย
อย่าไปดัดแปลงแผ่นดินนรกให้เป็ นแผ่นดิน
สวรรค์เลย มิใช่เรื่ องดัดแปลงให้ดีข้ ึน แต่เป็ นเรื่ องสร้างกันใหม่ทีเดียว มิใช่เรื่ องจะแก้ไขกันได้ดว้ ย
จรรยามารยาทหรื อศีลธรรม แต่เป็ นเรื่ องอัศจรรย์แห่งพระคุณ และอานาจของพระเจ้า อย่าไปเสี่ ยงภัยกับ
คนเก่าเลย มันจะต้องทาให้ท่านผิดหวังเรื่ อยไป ท่านอาจเอาลูกเสื อลูกจระเข้มาเลี้ยงฝึ กสอนให้เชื่ องได้
ชัว่ คราว แต่ถึงคราวมันแสดงฤทธิ์ ออกมามันจะกัดกินตัวท่าน ท่านอาจเอางูเห่ามาเลี้ยงให้เชื่องได้
ชัว่ คราว แต่ระวังให้ดีมนั จะแว้งกัดท่านวันหนึ่งจนได้ เนื้อหนังมันชัว่ ร้ายเลวทรามตลอดไป มันจะทาให้
พระเจ้าพอพระทัยไม่ได้ ต้องทาลายกาจัดและตรึ งมันเสี ยกับพระคริ สต์
4. ในขั้นต่อไปเราจะเห็นว่า มนุษย์พยายามที่จะให้ฝ่ายเนื้อหนังเข้าร่ วมด้วย และไม่ฟังคาสั่งของ
พระเจ้าที่ให้ทาลายมันเสี ย กษัตริ ยซ์ าอูลยอมให้อะฆาฆมีชีวติ ต่อไปเพื่อจะได้เป็ นเครื่ องหมายเชิดชูชยั
ชนะของซาอูล และยอมเก็บทรัพย์เชลยซึ่ งควรจะทาลายบูชาถวายพระเจ้าเสี ย ซาอูลยอมเชื่อฟังพระเจ้า
แต่บางส่ วน ซาอูลได้รบจนมีชยั ชนะพวกอามาเล็กและทาตามที่พระเจ้าสัง่ เฉพาะที่ตนเองเห็นว่า
เหมาะสมกับนโยบายของตน การเชื่ อฟังของซาอูลยังถือไม่ได้วา่ เชื่อฟังพระเจ้าทั้งหมดโดยแท้จริ ง แต่
เป็ นการทาตามปรารถนาของตนเอง เขายังขืนเก็บเอาเชื้ อของฝ่ ายเนื้อหนังไว้ และส่ วนที่เหลือไว้น้ ีก็
ทาลายส่ วนที่ดีท้ งั หมด การยอมให้การร่ วมมือเป็ นหัวใจของการฝ่ าฝื นคาสั่ง สิ่ งที่ร้ายที่สุดก็คือซาอูล
พยายามที่จะเอาความชัว่ มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เป็ นการลบหลู่ดูหมิ่นพระเจ้าอย่างมากในการที่ไป
เอาสิ่ งที่พระเจ้าทรงห้ามปรามไว้มาถวายพระองค์เป็ นการลองดีพระเจ้า นี่ แหละเป็ นหลักคาสอนของ
ศาสนาสมัยปั จจุบนั คือที่สอนว่า อย่างเคร่ งครัดนัก อย่าทาเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ นกั ถือตามสบายดีกว่า ถือ
ศาสนาตามความนิยมของชาวโลกดีกว่า แต่งงานกับชายชาวโลกแล้วจะได้มีโอกาสช่วยให้เขารอด เชิ ญ
เจ้าของร้านค้าฝิ่ นสุ รายาเมาเข้ามาเป็ นสมาชิกในคริ สตจักรมาก ๆ เพื่อท่านจะได้เงินถวายไว้ใช้จ่ายใน
งานของพระเจ้ามาก ๆ เชิญนักร้องเสี ยงทองจากโรงละคร มาร้องเพลงถวายพิเศษในวันอาทิตย์ซิ เพื่อเขา
จะได้จูงเอาพวกแฟนโรงละครมาฟังในโบสถ์ ไปดูมหรสพกับคู่รักของท่านให้บ่อย ๆ เข้าซิ เพื่อท่านจะ
ได้มีโอกาสชวนเขามาโบสถ์ในวันอาทิตย์เป็ นการตอบแทน
เหลวไหลทั้งเรื่ อง
ในประการแรกการที่จะล่วงล้ าเข้าไปในแดนของศัตรู น้ นั มีอนั ตรายมาก
เพราะพญามารจะเป็ นฝ่ ายได้เปรี ยบเสมอ คือแทนที่จะให้หญิงนาชายคู่รักมาสู่ ความรอด ฝ่ ายชายนั้นเอง
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จะเป็ นผูน้ าหญิงกล้าคนนั้นออกไปจากความรอด นักร้องโรงละครก็เหมือนกัน แทนที่จะนาเอาพวก
แฟนละครมาสู่ ความเชื่อ กลับจะเป็ นผูฉ้ ุ ดเอาคริ สตจักรให้ไปสู่ ระดับต่าของพวกเขา และจะมาทาให้
โบสถ์กลายเป็ นสโมสรและโรงละครไปเสี ยสิ้ น และระวังให้ดีเงินถวายของพวกเจ้าของร้านค้าสิ นค้า
อบายมุขจะทาให้ผเู ้ ทศนาลดหย่อน การเทศน์ประณามความชัว่ ร้ายอบายมุขต่าง ๆ และการเทศน์ก็เพื่อ
ประจบประแจงยกยอคนชัว่ ที่ร่ ารวยเท่านั้น และความชัว่ ร้ายในสังคมก็จะยังมีอยูแ่ พร่ หลายทัว่ ไป เพราะ
ไม่มีผใู ้ ดว่ากล่าวห้ามปราม และพวกเจ้าของร้านอบายมุขก็จะอวดอ้างว่าพวกตนเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ค้ าชูให้
คริ สตจักรบริ สุทธิ์ ของพระคริ สต์ดารงอยูไ่ ด้
ขอให้คิดดูวา่ พระเจ้าจะทรงยอมรับเอาการปฏิบตั ิชนิดนี้หรื อไม่ พระองค์ผทู ้ ี่ทรงเป็ นเจ้าของ
ทรัพย์ทุกอย่างในพิภพ สามารถที่จะเนรมิตภูเขาหรื อบ่อทองคาในชัว่ พริ บตา และสามารถส่ งทูตสวรรค์
จานวนหนึ่งพันมาร้องสดุดีได้ พระองค์จะทรงรับเงินที่เปรอะเปื้ อนด้วยโลหิตของวิญญาณและสกปรก
โสมมด้วยความบริ สุทธิ์ และเกียรติที่จะถูกพร่ าเสี ยแล้วหรื อไม่? พระองค์จะไปทรงอ้อนวอนในบ้านของ
พญามาร และขอร้องให้มนั ปล่อยทาสที่มนั ยึดไว้เพื่อทาสเหล่านั้นจะได้รอดหรื อ น่าละอายเหลือเกินที่
เราไม่มีความเชื่อและไปร่ วมมือด้วยกับความชัว่ ขอให้ดาบของท่านซามูเอล ฟาดฟันการร่ วมมือเหล่านี้
ให้แหลกลานไปเป็ นชิ้น เพราะมันเป็ นความผิดต่อสวรรค์ และเป็ นการอัปยศอดสู แก่พระคริ สต์มาก
5. เราเห็นว่าฝ่ ายเนื้ อหนังมาพูดฉอเลาะเพื่อทาชัว่ อะฆาฆได้เดินอย่างนวยนาดพูดอ้อมแอ้มเข้า
มาเหมือนหญิงเจ้าชูโ้ ง่ ๆ ยิม้ สะแหยะ ทาท่าโอ้โลมปฏิโลมเพื่อขอให้ช่วยกรุ ณาเอ็นดู ทาท่าทางสุ ภาพ
เหมือนไม่รู้จกั เดียงสาอะไร ทาตัวเป็ นสุ ภาพบุรุษที่ดีจริ ง มาดูท่าทางไม่เป็ นอันตรายแก่ใครแม้แต่เด็ก
จริ งนาไม่มีใครนึกฝันว่าจะทาอันตรายแก่เขา แต่พุทโธ่ นัน่ แหละคือฝ่ ายเนื้อหนังมันมาขอชีวติ ไว้ก่อน
มันอวดว่าได้รับการศึกษาสู ง มีวฒั นธรรมสู ง มีคุณงามความดีหลายประการ มันแสดงว่ากาลังทาคุณ
ความดีและทาต่อไปมันขอร้องให้ท่านพิจารณาและเอาใจใส่ มนั เนื้อหนังจะมาช่วยประดับคริ สตจักร
ของท่าน ด้วยรสนิยมอย่างวิเศษ มันจะมาช่วยผูร้ ้องเพลงด้วยเสี ยงอันไพเราะเพราะพริ้ งด้วยเพลงชั้นสู ง
มันจะชวนสมาชิกในสังคมมาฟังมาก ๆ มันจะนาการสังคมภายนอกมาสู่ คริ สตจักรของท่าน มันจะนา
วิชาศาสตร์ อย่างกว้างขวางและเฉี ยบแหลมมาสู่ ท่าน
มันมีโครงการตามหลักมนุษยธรรมเพื่อช่วย
บรรเทาทุกข์ และส่ งเสริ มฐานะต่าต้อยของสังคมให้สูงขึ้น จะเอารถพระที่นงั่ มารับท่านไปสู่ ประตู
สวรรค์
แน่นอนควรหรื อที่จะทาลายสุ ภาพบุรุษรู ปงามผูน้ ้ ี รอเอาไว้ก่อน ถ้าท่านยอมให้พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ทางานพระองค์จะช่วยให้ท่านมองเห็นเบื้องหลังการปลอมตัวของมันได้อย่างชัดเจน เหมือนกับ
งูที่มนั นอนขดตัวอยู่ เหมือนกับเสี ยงของมังกรและเหมือนกับซากศพที่กาลังมีหนอนขึ้นอยูใ่ นโรงเก็บ
ศพ
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คนตาย เมื่อแรกมองดูก็ไม่น่าสะอิดสะเอียนนัก บุตรสาวของญายโรเมื่อห่ อไว้ในผ้าห่ อศพก็ดู
สวยงาม ดูหน้าตายังอมเลือดอมฝาดอยูเ่ หมือนคนนอนหลับ แต่ความจริ งเด็กหญิงนี้ได้ตายไปแล้ว
เหมือนกับลาซะรัสตายที่หนอนกาลังขึ้นอยูใ่ นหลุมเหมือนกัน
ทานองเดียวกันเด็กหญิงหน้าตาสวย
หน้าตาน่าเอ็นดู หรื อนักเทศน์ที่มีปฏิภาณโวหารอันหลักแหลม หรื อนักร้องเสี ยงทองเหมือนทูตสวรรค์
เหล่านี้ก็กาลังเปื่ อยเน่าเนื้ อกาลังผุพงั ไป เหมือนกับคนตายในโรงพยาบาลที่เนื้ อกาลังหลุดไปเป็ นชิ้น ๆ
เช่นเดียวกัน
หรื อเหมือนกับคนร้ายที่กาลังคลุกตัวอยูก่ บั เลือดของคนที่ตนแทงตายลงใหม่
ๆ
เช่นเดียวกัน พวกที่กล่าวมาแล้วนี้เป็ นฝ่ ายเนื้อหนังกาลังเปื่ อยเน่าในทางศีลธรรม ตามขั้นที่แตกต่างกัน
นั้นเอง
6. เราจะเห็นว่าอะฆาฆนั้นเป็ นฝ่ ายเนื้อหนัง ที่แกล้งทาเป็ นตายแล้ว อะฆาฆพูดว่า “แน่นอน
ความขมขืนแห่งความตายหมดไปแล้ว” นอกจากนั้นท่านจะเห็นว่า นักเทศน์ก็ดี คนที่มาโบสถ์เสมอ ๆ ก็
ดี คนที่เด่นและไม่เด่นในสังคมจะทาให้ท่านเชื่อว่า เขาเหล่านั้นได้ตายไปแล้วจริ ง ๆ กระนั้นก็ดีจะทาให้
ท่านรู ้สึกสะดุดใจเมื่อท่านจ้องมองดูเขาในขณะที่ท่านจะเห็นว่าศพของเขาเหล่านั้นดูเหมือนว่ามันลุก
ขึ้นมาจากหลุมฝังศพแล้วมาเดินไปมาอยูอ่ ีก เขาทาเป็ นตายพอให้ท่านรู ้วา่ เขายังเป็ นอยู่ เขาทาตัวหยิง่
จองหองในความถ่อมสุ ภาพของเขาจนท่านคิดว่า เขาควรจะหยิง่ ดีกว่าถ่อมสุ ขภาพ เขาหลบตัวซ่อนอยู่
ในเงาของตัวเขาเองเสมอ จนกระทัง่ เขาลวงท่านด้วยการอวดตัวเองในทางธรรม แน่นอนละ คนตายจริ ง
ๆ จะไม่รู้จกั สิ่ งเหล่านี้ ไม่คิดถึงสิ่ งเหล่านี้เลย ไม่แสดงตัวเด่น ไม่กา้ วร้าว สุ ภาพเจียมเนื้ อเจียมตัว อยูเ่ ฉย
ๆ เรื่ อย ๆ เหมือนกับน้ าที่ดีไม่มีรส ไม่มีสีหรื อรู ้สึกประการใด โอ พระองค์เจ้าข้า ขอให้ขา้ พเจ้ามีความ
ง่าย ๆ เช่นนี้ และสงบนิ่งอยูใ่ นการลืมฝ่ ายเนื้ อหนังเสี ยเถิด ขอให้สาเร็ จตามคาอธิษฐานของข้าฯ เถิด “โอ้
ขอให้ขา้ พเจ้าตายต่อเนื้ อหนังและไม่อวดตัว”
ท่านที่รัก ไม่มีอนั ตรายใดจะสาคัญในชีวติ คริ สเตียนที่สูงขึ้นเท่ากับการที่จะถือตนเองว่า ขึ้นไป
อยูใ่ นระดับนั้นซึ่ งความจริ งประพฤติไม่ได้เลย ไม่มีอะไรที่จะทาให้หวั ใจแข็งกระด้างเท่ากับที่จะเข้าไป
สู่ ข้ นั ยอมถวายตัวเอง แต่ยงั คงประพฤติความชัว่ ทาตามใจตนเอง และเพิ่มความรู ้สึกว่าตัวมีอะไร ๆ
บริ บูรณ์แล้วในตัวเอง แล้วก็เรี ยกสิ่ งต่าง ๆ ที่ไม่บริ สุทธิ์ วา่ เป็ นบริ สุทธิ์ ดึงเอามาตรฐานความประพฤติที่
พระเจ้าวางไว้ลงสู่ ความสะดวกสบายของเรา และรู ้สึกอิ่มอกอิ่มใจในความดีของตัวเอง โดยแท้ที่จริ งเรา
ควรถือว่าเราตายจริ ง ๆ เราไม่ควรถือว่าผูอ้ ื่นเห็นว่าเราตายแต่เราควรถือว่าเป็ นความจริ งเช่นนั้นโดยตัว
ของเราเองอย่าทาเล่นกับพระเจ้าหรื อตัวเราเองเลย โอ้ ขอให้ขา้ พเจ้าทาอะไรทาจริ ง ๆ ไม่ปลอมแปลง
หรื อแกล้งทาและไม่หลอกใคร ๆ แม้แต่ตวั ของตัวเอง
7. เราเห็นว่าความเห็นแก่ตวั เอง (ชีวติ อย่างมนุษย์) ได้ถูกเปิ ดเผยออกและถูกทาลายเสี ย อะฆาฆ
ไม่สามารถที่จะหลอกลวงท่านซามูเอลได้ ท่านซามูเอลมองทะลุเข้าไปในหัวใจของ อะฆาฆด้วยอานาจ
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ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เมื่ออะฆาฆทาท่าทางฉอเลาะออเซาะ ท่านคงต้องคิดในใจว่าท่านซามูเอลคง
จะกล่าวว่า “ข้าฯ เข้าใจกลมารยาของเจ้าดี เจ้าเป็ นผูฆ้ ่าคน เจ้าเป็ นผูท้ รมานโหดร้ายทารุ ณเห็นแก่ตวั เอง
ดาบของเจ้าทาให้มารดาของเด็กหลายคนไม่มีบุตร คนบริ สุทธิ์ หลายคนได้ ถูกสังหาร ด้วยความเกลียด
และความโกรธของเจ้า และเบื้องหลังการยิม้ ของเจ้าก็คืออสรพิษซ่อนอยู”่ ท่านซามูเอลได้ฟาดฟัน
อาฆาฆขาดออกเป็ นชิ้น ๆ ด้วยดาบอันคม ในขณะที่อะฆาฆกาลังทาการโอ้โลมปฏิโลมอยูต่ รงพระ
พักตร์พระเจ้า
ความบาปจะไม่หยุดแสดงฤทธิ์ เดชของมัน จนกว่ามันจะเข้าที่อบั จนที่สุด พระเจ้าทรงแสดงให้
เราทราบตัวอย่างว่า เชื้ อของการเห็นแก่ตวั เอง (ชีวิตอย่างมนุษย์) และความบาปแม้แต่เล็กนิดเดียวก็จะ
แพร่ หลายและเจริ ญใหญ่โตได้
ท่านที่รัก ขอให้พระเจ้าทรงเปิ ดโปงความเห็นแก่ตวั ในใจของเรา ขอให้เราเปิ ดเผยตัวของเราเอง
ต่อดาบของท่านซามูเอล ซึ่ งที่แท้จริ งก็เป็ นดาบของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มีคาอธิ บายลักษณะในจดหมาย
ฝากถึงชาวฮีบรู ไว้ดงั นี้ “เพราะว่าพระคาของพระเจ้าประกอบด้วยชีวติ และด้วยฤทธิ์ เดช และคมกว่าดาบ
สองคม และแทงทะลุกระทัง่ จิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูก และไขในกระดูก และอาจวินิจฉัยความคิด
และความมุ่งหมายในใจ” (ฮี บรู 4:12)
สิ่ งที่เราจาเป็ นจะต้องให้รอดพ้นจากความบาปและการเห็นแก่ตวั เองก็คือ เราต้องเต็มใจที่จะ
รู้จกั มันจามันไว้ เรี ยกมันให้ถูกชื่อ ประหารมันเสี ย เผชิญหน้ากับการประหาร โดยอย่าไปผ่อนปรนให้
มัน ไม่ยอมผ่อนผัน ถวายสิ ทธิ ให้พระเจ้าทรงประหารมันเสี ย เพราะเหตุวา่ มีฤทธิ์ เดชและอานาจเพียงพอ
ในดาบของพระวิญญาณ ในไฟแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในโลหิ ตของพระเยซู ในความสัตย์ซื่อ ใน
ความรักและในพระคุณของพระเจ้าที่จะทาให้เราตายต่อความบาปจริ ง ๆ แต่มีชีวิตอยูเ่ พื่อพระเจ้าโดย
พระมหาเยซูคริ สต์เจ้า
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บทที่ 5 โยนาห์ หรือ เงาแห่ งตนเอง (เงาแห่ งชีวติ อย่ างมนุษย์ )
“เพราะฉะนั้นข้าแต่พระเยโฮวาห์
บัดนี้ขอพระองค์ทรงเอาชีวติ ของข้าพเจ้าไปเสี ยเถอะ
เพราะว่าข้าพเจ้าจะตายเสี ยก็ดีกว่าที่จะมีชีวติ อยูต่ ่อไป” (โยนาห์ 4:3)
ข้อความข้างบนนี้เป็ นคาอธิ ษฐานที่ดีที่สุดที่โยนาห์ได้อธิษฐานถ้าหากเขามีความจริ งใจ ความ
ต้องการอันใหญ่ยงิ่ ที่สุดในชี วติ ของโยนาห์ก็คือตายต่อความเห็นแก่ตวั เองเสี ย และชีวิตของโยนาห์เป็ น
บทเรี ยนอันดียงิ่ ที่สอนให้เรารู ้วา่ การที่นึกถึงประโยชน์ตวั เองนี่ แหละเป็ นสิ่ งที่น่าบัดสี และโง่เขลาในตัว
มนุษย์เราโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตัวผูซ้ ่ ึ งประกาศตนว่าเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าความเห็นแก่ตวั เองเป็ นสิ่ งน่า
รังเกียจและไม่ควรประพฤติ แต่บุคคลที่ไม่ควรจะมีการเห็นแก่ตวั เองเลยคือผูท้ ี่ทาหน้าที่ ที่เป็ นผูแ้ ทน
พระมหาไถ่ และพระเจ้าผูเ้ ต็มไปด้วยความรัก
เรื่ องราวของท่านโยนาห์มีวา่ ท่านเป็ นศาสดาพยากรณ์คนแรกผูห้ นึ่งที่ได้เขียนหลักคาสอนไว้
ให้เรา ท่านมีชีวติ อยูใ่ นรัชกาลของกษัตริ ยย์ าราบะอามที่สอง ท่านเป็ นคนสาคัญที่กษัตริ ยอ์ งค์น้ ีได้ใช้
เป็ นผูท้ างานกูช้ าติอิสราเอลซึ่ งในขณะนั้นได้ตกต่ามากให้กลับเป็ นชาติที่รุ่งเรื องเข้มแข็ง
และ
เจริ ญก้าวหน้าที่สุดในประวัติศาสตร์ ของชาติน้ ี
ท่านเป็ นศาสดาพยากรณ์ที่นาข่าวดีมาแจ้งแก่เพื่อนร่ วมชาติ คาสอนของท่านหนุนกาลังน้ าใจ
ประชาชน จนกระทัง่ ประชาชนพลเมืองได้ปราบปรามศัตรู รอบด้านได้ชยั ชนะทุกด้าน และได้อาณาเขต
ที่สูญเสี ยไปแต่ก่อน ๆ กลับคืนมาจดหมด
หากว่าการงานของท่านโยนาห์จบลงเพียงแค่น้ ีแล้วชื่ อของท่านโยนาห์ก็จะปรากฏ
อยูใ่ น
ประวัติศาสตร์ วา่ ท่านศาสดาพยากรณ์ที่เรื องนามเด่นและสาคัญที่สุดคนหนึ่งในชาติอิสราเอล แต่ทว่า
พระเจ้าทรงใช้ให้โยนาห์ทาการงานชิ้นใหม่ คืองานที่โยนาห์ไม่ได้คิดไว้เลยคือให้ไปตักเตือนชาวเมืองนี
นะเวห์ซ่ ึ งเป็ นเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรอาซูเรี ย เป็ นงานที่โยนาห์ไม่ชอบและไม่ได้นึกคิด โยนาห์
เป็ นคนที่รักประเทศชาติของตนอย่างแรงกล้า และไม่อยากทาอะไรที่จะเป็ นเหตุให้พระเจ้าทรงโปรด
ปรานชาติศตั รู ฉะนั้นความเห็นส่ วนตัวรุ นแรงมากไม่ยอมทาตามพระทัยพระเจ้าจึงตัดสิ นใจไม่ไปละ
การฝ่ าฝื นเป็ นเหตุให้แยกทางกับพระเจ้า ดังนั้นโยนาห์จึงถูกขับไล่ไปจากพระพักตร์ พระเจ้า และไปหา
ที่อยูท่ ี่อื่นเพื่อ จะให้พน้ พระเนตรของพระเจ้าที่ตนทนการมองของพระองค์ไม่ไหว
ไม่เป็ นการยากที่จะเห็นว่าโยนาห์ได้ตระเตรี ยมการเดินทางไว้เป็ นตอน ๆ ในการที่เขาจะไปครั้ง
นี้ แรกทีเดียวก็ลงเรื อที่เมืองท่ายบเป ซึ่ งเรื อลานี้ จะเดินทางไปเมืองธาระซิศ การที่เขาโดยสารเรื อนี้ไปก็
เพื่อจะหาที่หลบซ่อนตัว แต่ในไม่ชา้ นานการพิพากษาของพระเจ้าก็ตามไปทันเขา ตัวโยนาห์ได้ถูกจับ
โยนลงทะเลเพื่อเป็ นเครื่ องสังเวยพายุใหญ่ พระเจ้าได้ตระเตรี ยมให้ปลาใหญ่กลืนตัวโยนาห์ไว้ชวั่ คราว
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แล้วต่อมาปลาก็คายตัวเขาออก โยนาห์กลายเป็ นคนบังเกิดใหม่ ได้รับบทเรี ยนจากพระเจ้าใหม่ พระเจ้าก็
ใช้ให้ไปทางานยังเมืองนีนะเวห์ และเทศนาตามที่พระเจ้าทรงบัญชาต่อไป
คราวนี้ เขาไปทางานโดยไม่หลีกเลี่ยงและไม่มีปัญหาโต้แย้งอันใด ๆ ดูเหมือนว่าเขาเป็ นคนถูก
ตรึ งตายแก่ตนเองแล้วชัว่ ขณะหนึ่ง แต่น่าสงสารจริ ง ๆ ความอวดดีของตนเองโผล่มาอีก คือไม่ชา้ ไม่
นานชีวติ เก่าของโยนาห์ได้กลับคืนมาปรากฏอีก เมื่อใดที่งานของเขาสาเร็ จผล ประชาชนฟังคาสอนและ
กลับใจเมื่อนั้นโยนาห์ก็พอใจ แต่พอพระเจ้าซึ่ งเต็มไปด้วยพระมหากรุ ณาธิ คุณ ทรงเวทนาต่อการรู ้สึก
เสี ยอกเสี ยใจกลับใจของชาวนีนะเวห์ พระองค์ก็เลิกไม่ทรงลงโทษชาวเมืองนั้น ในเวลานั้นเองโยนาห์
ไม่พอใจเลยและมีความโกรธอย่างรุ นแรง เพราะเหตุวา่ ชื่ อเสี ยงในการเป็ นศาสดาพยากรณ์ ของโยนาห์
ได้ ถูกทาลายไป ในเหตุการณ์ที่ท่านพยากรณ์ข่ชู าวนีนะเวห์ไว้อย่างไร สิ่ งเหล่านั้นหาได้เกิดตามคา
พยากรณ์ไม่ ท่านจึงเสี ยใจออกไปนัง่ อยูต่ ามประตูเมือง ใต้ร่มต้นละหุ่งเหมือนคนวิกลจริ ต โยนาห์ได้บ่น
จูจ้ ้ ี แสดงความเกรี้ ยวกราดน้อยอกน้อยใจเหมือนทารก และผลที่สุดก็หายเข้ากลีบเมฆไปโดยไม่มีใครรู ้
เห็นหรื อเอาใจใส่ พร้อมกับใบละหุ่งแห้งเทินหัว ซึ่ งเป็ นที่น่าอับอายขายหน้า งานที่โยนาห์ได้ทามาเป็ น
งานที่ดียงิ่ สมควรที่จะได้เกียรติชื่อเสี ยงอย่างยิง่
แต่น่าเสี ยดายเหลือเกินที่เงามืดแห่งการเห็นแก่ตวั เอง
และความโง่เขลาอย่างมากมายได้มาปกคลุมความดีของเขาเสี ยหมด
เราได้รับบทเรี ยนหลายประการจากชีวติ อันแปลกประหลาดของท่านผูน้ ้ ี
1. ในเรื่ องนี้ เราเห็นผูท้ างานของพระเจ้าคนหนึ่งตราบใดที่กิจการงานนั้นสอดคล้องกับ ความ
ประสงค์ของเขา เขาก็เบิกบานดีใจเป็ นอย่างยิง่ แต่พอถึงเวลาที่เกิดการทดลองที่ไม่ถูกกับความนิยม ของ
เขาแล้วชีวติ และการงานของเขาล้มเหลวหมด เช่นเดียวกับโยนาห์ตราบใดที่เขาพอใจรู ้สึกว่าเขาทางาน
ได้ดีเลิศ แต่ถา้ มีอะไรมาขัดขวางเข้าแล้วเขาก็ลม้ เหลวทันที ในพวกทางานของพระเจ้าก็เอาเถอะรู้สึกว่า
ขณะที่กิจการงานของพระเจ้าเจริ ญรุ่ งเรื องก็ดูเหมือนว่าเป็ นผูท้ างานอย่างดีเลิศวิเศษ และดูเหมือนว่าบาง
คนแทบจะเป็ นผูส้ าเร็ จอรหันต์ทีเดียว แต่เมื่อมีเหตุร้ายมาทดลองจะเป็ นอย่างไร อุปนิสัยสันดานนั้น
(ชีวติ อย่างมนุษย์) สาคัญกว่างานที่ทาอยู่ ถ้าเรายอมพระองค์ทุกอย่างแล้ว พระองค์จะนาเราไปตลอด
รอดฝั่งผ่านการทดลองต่าง ๆ ไปยังความตายแก่ตนเองเสี ย แล้วพระองค์ก็จะสามารถใช้เราเป็ นเครื่ องมือ
อันดีของพระองค์ในราชกิจทุกอย่างที่พระองค์ตอ้ งการ
2. ในเรื่ องราวนี้ เราจะเห็นว่าผูห้ นึ่งจะเชื่ อฟังและรับใช้พระเจ้าตราบใดที่มนั สอดคล้องกับ
ความเห็นของเขา แต่เขาเป็ นคนละคนไปในขณะที่จะต้องทาตามน้ าพระทัยพระเจ้า พระเยซูตรัสว่า
“ท่านทั้งหลายเป็ นสหายของเราถ้าท่านทาตามที่เราสั่งให้ทา” มิตรภาพในพระคริ สต์มิใช่เราจะเลือกทา
บางสิ่ งบางอย่างที่เราเห็นว่าดีถูก มิตรแท้ตอ้ งทาตามที่พระองค์สั่งทุกประการ
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3. เราเห็นว่าโยนาห์บกพร่ องในคุณสมบัติของการเป็ นผูป้ ระกาศที่ดี เขาคิดในใจตนเองว่าเป็ นผู ้
มีในร้อนรนมาก แต่เขาไม่มีใจรักพระเจ้า และรักจิตวิญญาณของเพื่อนมนุษย์โดยแท้จริ งเลย กษัตริ ยเ์ ยฮู
มีใจร้อนรนพอสมควร แต่วา่ เป็ นความร้อนรนเพื่อเหตุผลของตนเอง โยนาห์เป็ นแบบของบุคคลที่ขยัน
ขันแข็งทางานเพื่อเหตุผลของตนเอง หรื อคริ สตจักรของพวกตนเอง ทาเพื่อหมู่พวก, ครอบครัว, หรื อ
ประเทศชาติของตนเอง เขาไม่เอาใจใส่ ในการประกาศพระกิตติคุณให้แก่ชนชาติอื่นเลย เขาไม่เอาใจใส่
ต่อชาวนีนะเวห์ ชาวจีน หรื อชาวอาฟริ กนั เลย เขาคิดเห็นว่าเป็ นการเสี ยประโยชน์ที่จะทุ่มเทเงินจานวน
มากไปประกาศกิตติคุณทัว่ โลก เขาพอใจที่จะใช้เงินนั้นภายในประเทศ เพื่อส่ งเสริ มความสมบูรณ์พนู
สุ ขแต่เฉพาะพลเมืองของประเทศตนเท่านั้น
4. โยนาห์เป็ นคนหลีกหนีการงาน ของพระเจ้าเมื่อเราฝ่ าฝื นพระเจ้าเราก็อยากจะหนี จากพระ
พักตร์พระองค์ไป เมื่ออาดามทาบาปเพียงประการเดียวบาปนั้นเป็ นเหตุทาให้เขาห่างจากพระผูท้ รงสร้าง
ตัวเขาและเขาต้องไปซ่อนตัวหลบจากพระพักตร์ พระเจ้าเสี ยถึงตัวท่านเอง ถ้าทาการฝ่ าฝื นพระเจ้าเพียง
ครั้งเดียวท่านก็ไม่สามารถจะเข้าเฝ้ าพระองค์ และถือว่าตนเองยังเป็ นบุตรพระองค์อยูไ่ ด้สนิท
โยนาห์ได้รับความสะดวกในการที่จะหนีไปตามอาเภอใจ มารมันเตรี ยมความสะอาดไว้ทุก
อย่างเหมือนพระเจ้า เรื อก็จอดรอคอยอยูแ่ ล้ว พร้อมที่จะไปยังปลายทางของเขา โยนาห์ก็นอนโดยสาร
ไปอย่างสบายแต่น่าสงสารเรื่ องที่เศร้าที่สุดในเรื่ องการถอยหลังในความเชื่อ คือมารมันเอายานอนหลับ
ให้กินเข้าไปหลับอย่างสงบในขณะที่พายุร้ายกาลังพัดจัด และฝันว่าทุกสิ่ งเป็ นที่พอใจทุกประการ ใน
การพิพากษาของพระเจ้า ไม่มีอะไรที่จะร้ายแรงไปกว่าใจที่ถูกสาปแช่ง และวิญญาณที่ปราศจาก
ความรู้สึก
5. โยนาห์ได้ถูกพระวิญญาณติดตามอยูต่ ลอดเวลา และเป็ นที่ให้รู้สานึกตัวโดยการถูกทดลอง
และยุง่ ยากลาบากมากที่เขาทาให้เกิดแก่ตวั เขาและผูอ้ ื่น ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงพระกรุ ณามิให้
เขาพอใจในความยินดีของตัวเองและความผิดบาป เป็ นการดีมากที่มีพระบิดาผูร้ ักมาจนถึงกับเฆี่ยนตีสงั่
สอนเราให้กลับคืนมาหาพระองค์อีก ตอนที่น่าเศร้าใจที่สุดในการที่คนถอยหลังในความเชื่อ ก็คือนาเอา
ลาบากมาสู่ ผอู ้ ื่น และตนเองก็พลอยรับทุกข์เพราะความโง่เขลาและความชัว่ ร้ายของตน
ลูกเรื อเป็ นพวกแรกที่ได้รับผลร้ายจากการดื้อดึงของโยนาห์จึงปลุกเขาให้ตื่นขึ้นจากการดื้อด้าน
และทาเป็ นทองไม่รู้จกั ร้อน
มีหลายครั้งก่อนที่เราจะรู ้สึกตัวว่าอะไรเป็ นต้นเหตุแห่งความทุกข์
ยากลาบากของเราบางทีถึงกับทรัพย์สินฉิ บหายไปมากมายและญาติมิตรสหายหัวใจแทบจะแตกดับไป
แล้วจึงได้รู้สึกนึกตัวกลับมาหาพระเจ้า การที่พระองค์เฆี่ยนตีก็เพื่อจะดัดสันดานเรา และปราบเราให้
หายพยศเท่านั้น
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เป็ นการน่าทุเรศที่บางครั้งบางคราวเราต้องทาผิดเสี ยก่อนจนถูกพระเจ้าลงโทษ แทนที่เราจะ
ตรงไปหาพระองค์และรับพระพรที่พระองค์เต็มพระทัยที่จะประทานให้แก่เรา
6. เรื่ องโยนาห์น้ ีสอนเราให้รู้วา่ คนเราจะต้องตายต่อความเห็นแก่ตวั เองเสี ยก่อนจึงจะทาการงาน
ให้เป็ นประโยชน์ได้จริ ง ๆ บทเรี ยนที่ได้จากชีวติ ของโยนาห์ก็คือความจาเป็ นที่จะต้องทาลายความเห็น
แก่ตวั เองเสี ย พระเยซูทรงนาเอาเรื่ องโยนาห์มาสอนเพื่อแสดงเป็ นแบบฉบับ เรื่ องการตาย และการคืน
พระชนม์ของพระองค์ ไม้กางเขนของพระเยซูเป็ นแบบอย่างแก่เราเมื่อพระองค์ตายไปเราก็ควรจะตาย
ต่อตัวเอง และต่อความผิดบาปของเรา
ในเรื่ องโยนาห์ พระเจ้าทรงประหาร ท่านศาสดาพยากรณ์ที่เห็นแก่ตวั ด้วยความรัก ต้องการจะ
กาจัดตัวโยนาห์ให้หมดไปเสี ย เพื่อพระองค์จะได้ทรงอวยพรให้เกิดผลจริ ง ๆ แน่นอนละ โยนาห์มี
โอกาสดีที่สุดที่จะตายแก่ตวั ยิ่งกว่าคนอื่นและถ้ามิทาลายเสี ยก็เป็ นความผิดของตนเอง โยนาห์พดู ใน
ทานองว่า เมื่อไปอยูใ่ นท้องปลาก็เหมือนกับอยูใ่ นใจกลางเมืองนรก คือใจกลางความตายอันแท้จริ ง และ
คาอธิ ษฐานของเขาขณะนั้นอยูใ่ นท้องปลานั้นดูเหมือนว่าเป็ นการเอาจริ งเอาจังภายในจิตใจ และขณะที่
ปลาใหญ่คายตัวเขาออกมาแล้ว ดูประหนึ่งว่าตัวโยนาห์น้ นั ถูกทาลายไปแล้วจริ ง ๆ แต่น่าสงสารจริ ง ๆ
เราทราบต่อมาว่าเขาตายครึ่ ง ๆ กลาง ๆ เท่านั้น ต้องจาไว้วา่ พระเจ้าจะใช้เฉพาะผูท้ ี่ถูกตรึ งแล้วเท่านั้น
เพื่อจะให้ประกาศเรื่ องพระผูช้ ่วยที่ตายแล้วเป็ นขึ้นมาใหม่
เมื่อโยนาห์พน้ จากนรกท้องปลามาแล้ว เขาพร้อมที่จะไปที่ใด ๆ ที่พระเจ้าต้องการให้ไปเสมอ
เมื่อเราตายต่อความบาปและความเห็นแก่ตวั เองแล้ว เราจะไม่มีปัญหาใดที่จะถามนอกจากเรื่ องเดียวคือ
ว่า “พระองค์เจ้าข้าฯ พระองค์จะให้ขา้ ฯ ทาอะไรดี แล้วเราก็จะไปยังเมืองนีนะเวห์ เมืองจีนหรื อที่ที่พระ
เจ้าจะสั่งให้ไปด้วยความยินดีและเต็มใจ
7. ในเรื่ องนี้เราจะเห็นว่าโยนาห์ตายครึ่ ง ๆ กลาง ๆ เท่านั้น แม้วา่ เขาจะได้รับความทุกข์ทรมาน
และอับอายขายหน้าเพียงใดก็ดี
เขามีความสัตย์ซื่อและเชื่อฟังดีอยูช่ วั่ ขณะหนึ่งเขาประกาศข้อความที่พระเจ้าตรัสในจิตใจของ
เขาให้ชาวนีนะเวห์ฟังโดยละเอียด ทาให้บงั เกิดมีการฟื้ นจิตใจใหม่ข้ ึนอย่างมหัศจรรย์ แม้แต่กษัตริ ย ์
ตลอดลงไป จนถึงประชาชนพลเมืองทุกคนแห่งนีนะเวห์ก็ได้หมอบกราบนมัสการ พระเยโฮวาห์ และ
ขอความกรุ ณาจากพระองค์
แต่พอ พระองค์ทรงสดับฟังคาทูลของชาวนีนะเวห์ดงั กล่าว และมิได้ทาให้เกิดมีการทาลายตาม
ทาพยากรณ์โยนาห์เท่านั้น ท่านโยนาห์ก็ทรุ ดลงทันทีและน้อยอกน้อยใจและแสดงความโกรธ เพราะ
เหตุที่พระเจ้าไม่ทรงทาตามที่โยนาห์ได้พดู ขู่เข็ญไว้
จึงเป็ นเหตุให้ทาลายชื่อเสี ยงของท่านศาสดา
พยากรณ์ ผูน้ ้ ีลงอย่างสิ้ นเชิง
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กิริยาของโยนาห์น้ ีเป็ นการเห็นแก่ตวั อีกแบบหนึ่งที่ปรากฏออกมา
เช่นคนหนึ่งอาจเกิด
ความเห็นแก่ตวั ในการแสวงหาความสาราญในทางโลก กระนั้นก็ดีเขาก็อาจแสวงหาความสาราญเพื่อ
ประโยชน์แก่ตนเองในทางฝ่ ายศาสนาก็ได้ สตรี ก็ดีอาจยุติการเป็ นดาราเด่นแห่งสังคม เลิกการเป็ น
เทพธิ ดาในหมู่บริ วารของตน แต่กระนั้นก็ดีเธออาจเริ่ มมีอิทธิ พลพออกพอใจที่จะมีอานาจเหนือจิตใจ
เหนือความนึกคิดของบุคคลในเมื่อเธอเข้ามาทางานในคริ สตจักรก็ได้ และเธออาจมีอิทธิ พลเหนือจิตใจ
ของบุคคลที่เธอเป็ นผูน้ ามาสู่ ความเชื่อเช่นเธอเองก็ได้
นักพูดที่เก่งสามารถโน้มน้าวหัวใจของคนตั้งพัน ๆ ให้สนใจได้ขณะที่เขาเล่าเรื่ องพระเยซูและ
เรื่ องความรอดอยูน่ ้ นั อาจรู ้สึกนึกเห็นแก่ตวั เองขึ้นมาก็ได้เหมือนตัวละครที่แสดงอยูบ่ นเวทีฉนั นั้น หรื อ
เหมือนนักการเมืองที่ยนื ปาฐกถาอยูบ่ นเวทีการเมืองพ่นอยูแ่ ต่เรื่ องความกระหาย
และชัยชนะใน
นโยบายการเมืองของตนเท่านั้นก็ได้ ความสาเร็ จในกิจการงานของโยนาห์เป็ นบ่วงแร้วล่อลวงโยนาห์
เป็ นเหตุให้เขาลืมถวายเกียรติของงานนั้นแก่พระเจ้า ลืมถึงคุณประโยชน์ที่จะบังเกิดแก่มนุษย์ที่เขาได้ถูก
ส่ งไปให้ทาการช่วยเหลือเสี ยสิ้ น เขาคิดถึงแต่ผลสาเร็ จในการงานของตนเองและชื่อเสี ยงเกียรติยศของ
ตนเองเท่านั้น
พระเจ้าไม่อาจใช้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดในขณะเขาปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ได้เต็มที่จนกว่าผูน้ ้ นั จะ
ลืมตนเองเสี ยให้สิ้นเชิง พระเจ้าจะไม่ทรงประทานเกียรติยศให้ผใู ้ ด หรื อแบ่งส่ วนความสรรเสริ ญ
เยินยอให้แก่ลูกมือแม้จะดีเด่นเพียงไรก็ตามเป็ นอันขาด เพราะว่าเกียรติยศ และคาสรรเสริ ญนั้นเป็ นของ
พระเยซูคริ สต์โดยเฉพาะเท่านั้น
พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในการปฏิบตั ิราชกิจของเราเพื่อพระองค์ จนกว่าเราจะรู ้จกั การสลัด
ทิ้งตัวของเราเองไปเสี ยให้พน้ และยอมถวายเกียรติและชื่อเสี ยงทั้งหมดให้แก่พระเจ้าเท่านั้น ดังมีเรื่ อง
ในประวัติศาสตร์ กล่าวว่า พระเจ้าอะเล็กซานเดอร์ มหาราชมีมา้ เก่งกล้าตัวหนึ่งซึ่ งไม่มีผใู ้ ดสามารถขี่มนั
ได้ ในที่สุดอะเล็กซานเดอร์ ก็ตอ้ งฝึ กม้านี้ดว้ ยพระองค์เอง พอพระองค์ไปใกล้มา้ ตัวนี้ก็รู้ได้ทนั ทีวา่ มัน
กลัวเงาของตัวมันเอง ดังนั้นอะเล็กซานเดอร์ จึงกระโดดขึ้นหลังม้าแล้วชักบังเหี ยนหันหน้าให้มนั มองดู
ดวงอาทิตย์ แล้วพระองค์ก็ใช้สะเปอร์ จ้ ีสีขา้ งม้าทั้งสองข้าง ม้าตัวนี้ก็วงิ่ ห้อไปได้ราวกับฟ้ าแลบ ตั้งแต่
บัดนั้นเป็ นต้นมาอาชานัยคนองคึกตัวนี้ก็ถูกดัดแปลงนิสัยเสี ยจนสิ้ นเชิงมันไม่เคยทาความยุง่ ยากลาบาก
ให้แก่อะเล็กซานเล็กซานเดอร์ เลย เพราะมันไม่เห็นเงาของมันต่อไปอีกแล้ว
โอ้ ขอให้เรามองแต่พระพักตร์ พระเยซูเจ้าแล้วลืมตนเองเสี ยโดยเด็ดขาด ต่อแต่น้ นั พระองค์ก็จะ
ทรงใช้เราเพื่อสง่าราศีของพระองค์ได้ แล้วพระองค์ก็จะแบ่งส่ วนในเกียรติสง่าราศีและความชื่นชมยินดี
ของผลของการงานที่เราทาให้เราได้รับตามสมควร

38

8. เราได้รับบทเรี ยนจากเรื่ องของโยนาห์วา่ พระเจ้าต้องทาให้โยนาห์ถ่อมลงต่าเพื่อจะช่วยเหลือ
เขามิให้เขาทาลายการงานที่เขาทาไว้ดีแล้วให้สูญเสี ยไป
พระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะให้เราเป็ นผูม้ ีส่วนได้รับผลในกิจการงานที่เราทาร่ วมกับพระองค์
เช่นเดียวกันกับพระองค์ได้ให้เกียรติยศแก่ท่านโมเสส ท่านซามูเอลและท่านเปาโล โดยให้ท่านที่กล่าว
นามมาแล้วเหล่านี้มีชื่อเสี ยงตลอดมาจนทุกวันนี้ ว่าเขาได้ร่วมการงานกับพระเจ้ามาด้วยดี ส่ วนสาคัญ
ที่สุดก็คือบุคคลที่มีชื่อเสี ยงเหล่านี้พอใจที่จะลืมตนเองเสี ยโดยสิ้ นเชิงและแสวงหาเกียรติชื่อเสี ยงให้แก่
พระเจ้าเท่านั้น ผิดกับโยนาห์มากมายทีเดียว โยนาห์หาเกียรติใส่ ตวั เองฉะนั้นพระเจ้าจึงต้องทาให้เขาอับ
อายขายหน้า ทาให้เขาผิดหวังในสิ่ งที่เขาปรารถนา แน่นอนพระคัมภีร์ที่วา่ “พระเจ้าทรงต่อสู ้ผทู ้ ี่หยิง่
จองหอง แต่ทรงประทานพระคุณแก่ผทู ้ ี่ถ่อมใจลง” (ยากอบ 4:6) ผูใ้ ดที่จะเป็ นหัวหน้าผูน้ ้ นั จะต้องเป็ น
ผูร้ ับใช้คนทั้งปวง ดังที่พระเยซูตรัสว่า “ถ้าผูใ้ ดจะใคร่ ตามเรามาให้ผนู ้ ้ นั เอาชนะตัวเอง และรับเอา
กางเขนของตนแบกตามเรามา เพราะว่าผูใ้ ดจะใคร่ เอาชีวติ ของตนรอดผูน้ ้ นั จะเสี ยชีวติ
แต่ผใู ้ ดจะ
เสี ยชีวติ ของตนเพราะเห็นแก่เราและเพราะเห็นแก่กิตติคุณของเราผูน้ ้ นั จะได้ชีวติ รอด” (มาระโก 8:3435) “ถ้าผูใ้ ดจะปรนนิบตั ิเราให้ผนู ้ ้ นั ตามเรามา....ถ้าผูใ้ ดปรนนิบตั ิเรา พระบิดาของเราจะทรงโปรด
ประทานยศศักดิ์ให้แก่ผนู ้ ้ นั ” (ยอห์ น 12:26)
โยนาห์ผอู้ าภัพเขาสู ญเสี ยเกียรติยศดังกล่าวเพราะเขาแสวงหาใส่ ตวั เอง ท่านเปาโลได้เกียรติยศ
เพราะท่านปฏิเสธและมุ่งที่จะมีชีวติ อยู่ เพื่อให้พระเยซูพอพระทัยเท่านั้นแม้ตวั เปาโลเองจะถูกลืมเสี ยสิ้ น
ก็ตามทีน้ ีเป็ นหัวใจของการปฏิบตั ิพระองค์อนั แท้จริ ง
และเรื่ องนี้ เป็ นบทเรี ยนสอนใจเราอย่างวิเศษ
เพราะเป็ นภาพที่แสดงถึงคนหนึ่งนัง่ เอาละหุ่งแห้งทูนหัวอยูอ่ ย่างเศร้าใจหมดหวังนัง่ อยูใ่ นสภาพอันอับ
อายขายหน้าหลังจากที่เขาได้ปฏิบตั ิราชกิจที่พระเจ้าได้มอบหมายให้เขาทาสาเร็ จสมประสงค์ของ
พระองค์แล้วทั้งนี้ไม่มีใครจะช่วยแก้ไขได้เลย เพราะเขานาความเสื่ อมเสี ยมาสู่ ตวั เขาเอง
9. ในเรื่ องนี้เราเห็นว่า โยนาห์อยากจะตายเสี ยเหลือเกินเพราะความอับอายขายหน้า แต่เขามิได้
เตรี ยมพร้อมเลยแต่นิดเดียวที่จะไปหาพระเจ้า
เป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระเจ้าที่พระองค์ไม่ทรงฟังคาอธิษฐานของโยนาห์ที่ร้องทูล
เหมือนเด็กที่นอ้ ยอกน้อยใจว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์บดั นี้ขอพระองค์ทรงเอาชีวิตของข้าพเจ้าไปเสี ยเถอะ
เพราะว่าข้าพเจ้าจะตายเสี ยก็ดีกว่าที่จะมีชีวติ อยูต่ ่อไป” (โยนาห์ 4:3) ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย
ระมัดระวังให้ดี อย่าอธิ ษฐานโดยไม่เอาใจใส่ ในถ้อยคา ต้องอธิ ษฐานด้วยน้ าใสใจจริ ง ท่านศาสดา
พยากรณ์เอลียาผูน้ ่าสงสาร วันหนึ่งเกิดท้อใจในการงานก็อธิ ษฐานอยากตายเหมือนกันแล้วเราก็ไม่รู้
เรื่ องอะไรของท่านผูน้ ้ ีอีกมากเท่าไรตั้งแต่บดั นั้นมา

39

เวลาน้อยใจขึ้นมา โยนาห์ก็ขอให้ตายเสี ยดีกว่าว่าตั้งแต่น้ นั ชื่อ เสี ยง ของโยนาห์ก็สูญหายไป
จากประวัติศาสตร์ หายสู ญเข้ากลีบเมฆไปโดยไม่มีหวังว่าจะมีอะไรมาบอกเล่าแทนเลย ทางที่ดีที่สุดใน
การเตรี ยมพร้อมที่จะตายก็คือ ใช้ชีวติ อยูเ่ พื่อความมุ่งหมายอันเลิศและสู ง คนที่เตรี ยมพร้อมที่จะตายคือ
บุคคลที่ใช้ชีวติ ของตนเองทางานให้เป็ นประโยชน์เพื่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน
10. บทเรี ยนประการสุ ดท้ายที่เราได้รับจากเรื่ องราวของโยนาห์ก็คือ เคล็ดลับอันแท้จริ งของการ
ตาย (ลืมตนเอง) และเคล็ดลับของการมีชีวติ อยูเ่ พื่อพระเจ้า และเพื่อได้รับประโยชน์และพระพรอย่าง
บริ บูรณ์ที่สุด
ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ใช้ชีวติ ของโยนาสอนเราให้รู้จกั ชี วติ ที่สูงขึ้นคือชี วติ อย่างพระมหาเยซู
คริ สต์ผวู ้ ายพระชนม์เพื่อเราทั้งหลายและได้สอนเรามิใช่แต่เพียงให้เราใช้ชีวติ กับพระองค์ แต่สอนเรา
ให้รู้จกั ตายกับพระองค์และดาเนินชีวิต ซึ่ งถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์และดาเนินชีวิตเช่นนั้นตลอดไปเป็ น
นิตย์
พระองค์ทรงสละชีวติ อันมีค่าของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายด้วยความเต็มใจ เพื่อว่าการตายของ
พระองค์น้ ีจะช่วยมิให้เราไปสู่ การตายชัว่ นิรันดร์ และเพื่อให้เรารู ้จกั ฝึ กหัดการตายกับพระองค์และมี
ชีวติ ต่อไปกับพระองค์ เป็ นชีวติ ที่ลืมตนเองเสี ย มุ่งหน้าทาประโยชน์เพื่อพระองค์และเพื่อนมนุษย์
ทั้งหลาย
พระองค์มิได้ทรงมีพระชนม์ และวายพระชนม์เพื่อเกียรติยศสง่าราศีของพระองค์เองแต่เพื่อเรา
ทั้งหลาย และเพื่อพระบิดาเจ้าต่างหาก พระองค์วายพระชนม์เพื่อเราจะได้มีชีวติ แน่ละพระองค์วายชนม์
เพื่อเราจะได้ตายด้วย แล้วเราจะได้มีชีวติ ที่ถูกตรึ งคือชีวิตที่ตายแก่ตวั เองและความบาป
เราจะตายจริ ง ๆ ได้ก็โดยการร่ วมตายกับพระองค์เท่านั้น เราจะตรึ งตัวเราเองแต่ลาพังไม่ได้ แต่
ต้องตรึ งร่ วมกับพระองค์และกล่าวว่า “ข้าพเจ้าถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้วและไม่ใช่ขา้ พเจ้าเองที่ยงั มี
ชีวติ เป็ นอยู่ แต่พระคริ สต์ต่างหากที่ทรงมีชีวติ เป็ นอยูใ่ นข้าพเจ้า และชีวติ ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูใ่ นเนื้ อหนัง
เดี๋ยวนี้ขา้ พเจ้ามีอยูโ่ ดยศรัทธา คือศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผูไ้ ด้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ประทาน
พระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า” (กาลาเทีย 2:20)
ขอให้เราเรี ยนรู ้วธิ ี ตาย แล้วเราก็รู้จกั วิธีดาเนินชีวิต แล้ววันหนึ่งเราจะรู้จกั ความหมายของ
ถ้อยคาที่กล่าวว่า
พระองค์ถวายพระชนม์เพื่อเราจะได้รู้จกั ตาย พระองค์ทรงพระชนม์อยูเ่ พื่อเราจะได้มีชีวิตอยูไ่ ด้
ต่อไป
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