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ถ้ อยแถลง
กองคริ สเตียนบรรณศาสตร์ ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสแปลหนังสื อเรื่ อง “รักแรก”
(ชื่อในภาษาอังกฤษ Those Who Love Him) ของบาซิ เลีย ชลิ้งค์ ให้เป็ นภาษาไทย จุดประสงค์เพื่อจะ
หนุนใจพี่นอ้ งคริ สเตียนให้ตระหนึกถึง “ความรักแท้ ” ที่เรามีต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าซึ่ งเป็ น “รักแรกพบ”
เป็ นรักอมตะ และเต็มไปด้วยความบริ สุทธิ์ ผดุ ผ่องและหวานชื่น หลายคนปิ ติยนิ ดีเมื่อพบรักเช่นนี้ แต่
ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนิ่ นนาน ความรักก็จืดจางและเยือกเย็นลง
นี่เป็ นปั ญหาของบรรดาบุตรของพระเจ้ า!
ทำอย่ ำงไรจึงจะให้ ควำมรั กดั้งเดิมนั้นกลับมำเฟื องฟูอยู่ในดวงใจอีก?
ผูเ้ ขียนได้เน้นถ้อยคาของพระเยซูที่ตรัสว่า “ความรักของคนส่ วนมากจะเยือกเย็นลง เพราะ
ความอธรรมแผ่กว้างออกไป” และ “เรามีขอ้ ที่จะต้องว่าเจ้าบ้าง คือว่าเจ้าได้ละทิง้ ความมีรักดั้งเดิมของ
เจ้า”
บาซิ เลีย ชลิ้งค์ จะพาท่านผูอ้ ่านเจาะผ่านปั ญหาทีละขั้น ๆ เริ่ มตั้งแต่... ทาไมความรักของ
คริ สเตียนจึงเริ่ มเย็นลง?... มีอะไรเป็ นอุปสรรคขัดขวางความรัก?.... ไป จนกระทัง่ ถึงการกลับเข้า
สัมพันธ์สนิทกับพระเยซูคริ สต์ และเตรี ยมใจรอการเสด็จกลับมาของพระองค์
แต่ละบรรทัด จะทาให้ท่านผูอ้ ่านดื่มด่าในความงามของเจ้าบ่าวแห่งสรวงสวรรค์ ผูย้ อมพลีทุก
อย่างเพื่อเจ้าสาวที่เปรอะเปื้ อนด้วยการอธรรม ความรักเช่นนี้หาได้ที่ไหนในโลกมนุษย์
ขอเชิ ญท่านพลิกไปสัมผัสกับ “ความรักแท้ ” ได้ ณ บัดนี้
ผู้จัดพิมพ์
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1. เรามีข้อทีจ่ ะต่ อว่ าเจ้ า
ถ้อยคาของพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 2: 4 เคยทาให้ทา่ นรู ้สึกลังเลใจหรื อไม่ ในการ
ดาเนินชี วติ คริ สเตียนนั้นท่านเคยรู ้สึกไม่สบายใจขณะเมื่ออ่านถ้อยคาเหล่านี้หรื อไม่? “เรามีขอ้ จะต่อว่า
เจ้า เพราะเหตุเจ้าหลงลืมความรักดั้งเดิมของเจ้า”
ข้าพเจ้ามีประสบการณ์อนั ลึกซึ่ งเกี่ยวกับพระคัมภีร์ขอ้ นี้เมื่อประมาณ 25 ปี มาแล้ว ขณะนั้นเป็ น
ระยะเวลาที่ขา้ พเจ้ามีภาระมากมายในกิจการงานของพระเจ้า เวลาของข้าพเจ้าทุก ๆ นาทีดูเหมือนต้อง
ใช้ไปกับงานของพระเจ้าทั้งสิ้ น เช่น กับกลุ่มเยาวชน กับงานด้านการสอน กับชั้นเรี ยน พระคัมภีร์และ
ให้คาปรึ กษาเป็ นส่ วนตัว งานเหล่านี้ส่วนมากต้องใช้เวลาในการเตรี ยมอย่างละเอียด หลายครั้งทาให้
ข้าพเจ้าเหนื่อยอ่อนและระอาที่สุด ขณะนั้นอยูใ่ นระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ด้วยความทุกข์ยากทั้ง
ฝ่ ายร่ างกายและฝ่ ายจิตใจเป็ นเหตุให้ประชาชนชาวเยอรมันมีความหิวกระหายในพระวจนะของพระเจ้า
มีคนเข้ามาในคริ สตจักรและในห้องประชุมต่าง ๆ เพื่อฟังข้าพเจ้าปาฐกถา เขาเหล่านั้นได้ฟังถ้อยคาของ
พระเจ้าด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยการขอบพระคุณตามที่เขาได้แสดงไว้ในจดหมายและข้อคิดเห็นต่าง ๆ
มากมาย ข้าพเจ้าไม่อาจหาเวลาเพียงพอที่จะไปสอนพระคัมภีร์ หรื อไปปาฐกถาตามคาขอร้องของ
สมาชิกคริ สตจักร และกลุ่มต่าง ๆ ทัว่ ประเทศเยอรมันได้
ท่านคงจะรู ้สึกว่าการที่ขา้ พเจ้ารับใช้พระเจ้าได้ผลมากมายอย่างนี้ก็คงทาให้จิตใจปลื้มปิ ติมาก
เป็ นความจริ งทีเดียวข้าพเจ้ารู้สึกขอบพระคุณพระเจ้า
สาหรับสิ ทธิพิเศษที่ได้รับใช้พระเจ้าเช่นนี้
นอกจากนี้ชีวิตส่ วนตัวของข้าพเจ้าก็มีความปิ ติยนิ ดีเพราะข้าพเจ้าอยูก่ บั เพื่อนคนหนึ่งซึ่ งมีส่วนรับรู ้ท้ งั
ในเรื่ องราวส่ วนตัว จิตใจ ช่วยการอธิ ษฐาน และช่วยแบกภาระหนักของข้าพเจ้า
ในเมื่อข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้าโดยสุ จริ ตสุ ดใจอย่างนี้แล้ว ยังมีสิ่งใดอีกเล่าที่ขา้ พเจ้าได้พลาดไป?
งานทุกอย่างที่ขา้ พเจ้าทาก็ได้ทาเพื่อองค์พระเยซูคริ สตเจ้ามิใช่หรื อ? ข้าพเจ้าคิดว่าเป็ นเช่นนั้นจริ ง ๆ แต่
ว่าระนั้นก็มาถึงถ้อยคาของพระเจ้าได้ทาให้ขา้ พเจ้าเกิดความไม่แน่ใจ ข้าพเจ้าจาไม่ได้วา่
ถ้อยคานี้
ข้าพเจ้าได้ยนิ หรื อได้อ่านพบในพระคัมภีร์หรื อว่าได้ยนิ ในระหว่างการอธิ ษฐาน
ถ้อยคานี้มีใจความ
เกี่ยวกับ “การหลงลืมความรักดั้งเดิมของเจ้า” พระธรรมตอนนี้ เป็ นเสมือนเครื่ องหมายคาถามที่ฝังอยูใ่ น
จิตใจของข้าพเจ้า ในทันทีทนั ใด ข้าพเจ้าก็ได้อ่านถ้อยคาต่อไปอีกเล็กน้อย เป็ นถ้อยคาขององค์พระเยซู
คริ สต์ซ่ ึ งพิพากษาผูน้ าของคริ สตจักรในเอเฟซัสอย่างเฉี ยบขาด
พระองค์กาลังตรัสถ้อยคาเหล่านี้
พิพากษาข้าพเจ้าด้วยหรื อ พระองค์ทรงตรัสกับข้าพเจ้าด้วยหรื อว่า “เหตุฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิม ที่
เจ้าได้หล่นจากมานั้น จงกลับใจเสี ยใหม่” (ข้อ 6) เกิดอะไรขึ้นกับความรักดั้งเดิมของข้าพเจ้า? ขณะนั้น
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ข้าพเจ้าจับความไม่ได้อย่างแจ่มชัดว่าพระคัมภีร์ตีความของ “ความรักดั้งเดิม” ว่าอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่
ข้าพเจ้ารู ้ก็คือความรักของข้าพเจ้าที่มีต่อองค์พระเยซูคริ สต์น้ นั เป็ นการเสแสร้ง
ข้าพเจ้าหวนระลึกถึงตอนที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้เสด็จเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าอย่างแน่ชดั
ความรักนั้นเป็ น “ความรักอีกแบบหนึ่ง” ที่เผาไหม้อยูใ่ นจิตใจข้าพเจ้า แต่ความรักที่มีต่อองค์พระเยซูก็
ได้แปรเปลี่ยนเป็ นความรักที่มีต่อการใช้พระองค์ ซึ่ งดึงเวลาของข้าพเจ้าไปหมดและกระทาให้ขา้ พเจ้ามี
ความชื่นชมยินดีดว้ ย สิ่ งนี้อาจสังเกตได้ยากสักหน่อย แต่ให้เราอ่านถ้อยคาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่มีไป
ถึงคริ สตจักรเอเฟซัสในพระธรรมวิวรณ์บทที่สองนั้นเรารู ้จกั แนวการกระทาของเจ้า รู้ความเหนื่อยยาก
และความอดทนของเจ้า และรู ้วา่ เจ้าไม่สามารถทนต่อทุรชนได้ แต่ได้ทดลองใจคนเหล่านั้นว่าเป็ นอัคร
ทูตแต่หาได้เป็ นไม่ และเจ้าก็ได้เห็นว่าเขาเป็ นคนปลอม เรารู ้วา่ เจ้ามีความอดทนและเหนื่อยยากเพราะ
เห็นแก่นามของเรา และมิได้ระอาไป” (ข้อ 2,3) มีหลายสิ่ งที่ถูกต้อง มีหลายอย่างที่ควรค่าแก่การ
สรรเสริ ญ เพราะผูน้ าผูน้ ้ ีได้แยกตัวของเขาจากทุรชนที่มีจิตใจโหดเหี้ ยม ผูน้ าผูน้ ้ ี ทนต่อความทุกข์
ยากลาบากและการทดลองต่าง ๆ ด้วยความอดทนอย่างยิง่ เขาไม่ได้เหนื่ อยอ่อนไปเลย แน่นอนทีเดียวนี่
คือผูน้ าฝ่ ายวิญญาณซึ่ งมีความรักที่ถูกต้องต่อองค์พระเยซู
แต่ในวรรคต่อไปนัน่ เอง องค์พระเยซูคริ สต์ก็ได้ทรงติเตียนอย่างรุ นแรงว่า “แต่เรามีขอ้ ที่จะต่อ
ว่าเจ้าบ้างคือว่าเจ้าได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้า” ขณะที่ขา้ พเจ้าศึกษาพระธรรมตอนนี้ ข้าพเจ้าก็รู้สึก
ทุกข์ใจมากขึ้น ๆ ถ้าความรักดั้งเดิมไม่ใช่เป็ นสิ่ งหนึ่งในหลายสิ่ งที่องค์พระเยซูทรงสรรเสริ ญในตัวผูน้ า
ของคริ สตจักรเอเฟซัสแล้ว
การงานของข้าพเจ้าก็ไม่มีอะไรเทียบได้กบั การงานของท่านผูน้ ้ นั เลยถ้า
เช่นนั้นแล้วคาว่า “ความรักดั้งเดิม” นี้แท้จริ งคืออะไรกัน เหตุใดพระเยซูคริ สต์จึงทรงตีค่าของสิ่ งนี้ไว้
อย่างสู งส่ ง
ข้าพเจ้ารู ้สึกทุกข์ใจเพราะพระเยซูคริ สต์ทรงสาทับว่า
“จะยกเอาคันประทีปของเจ้าไปเสี ย”
คริ สตจักรนี้ดูเหมือนจะเป็ นคริ สตจักรที่มีชีวติ ชีวาเป็ นคริ สตจักรที่สมบูรณ์แบบ (ซึ่งคริ สตจักรของเรา
จะเทียบมิได้เลย) แต่ถึงกระนั้นพระเยซูเจ้าทรงพร้อมที่จะตัดคริ สตจักรนี้ ออกไป เพียงเพราะพระองค์ไม่
พบความรักดั้งเดิมนี่นนั่ เท่านั้น การรับใช้ของข้าพเจ้าทั้งสิ้ นกลับกลายเป็ นสิ่ งที่เหมือนกับมีหมอกเมฆ
มาปกคลุมไว้ เพราะเดี๋ยวนี้ขา้ พเจ้าได้เห็นชัดเจนขึ้นว่า ไม่วา่ การงานของเรานั้นจะมีค่าควรแก่การ
สรรเสริ ญสักเพียงใดก็ตาม แต่ทา้ ยที่สุดก็จะลงเอยด้วยการพิพากษา ถ้าความรักดั้งเดิมนี้เป็ นสิ่ งที่ตอ้ ง
พระประสงค์ แท้ที่จริ งแล้วจะต้องมีบางสิ่ งที่สาคัญเด่นชัดซ่อนอยู่ ในการติดสนิทของเราอยูใ่ น “ความ
รักดั้งเดิม” นี้เพราะพระเจ้าได้ตีราคาสิ่ งนี้ไว้อย่างสู งส่ ง ยิง่ กว่านั้นข้าพเจ้าได้เรี ยนรู ้อย่างแท้จริ งว่า ถ้า
ปราศจาก “ความรักดั้งเดิม” แล้ว เราไม่สามารถหวังที่จะนาผลที่แท้จริ งออกมาได้ และเราไม่สามารถ
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แม้แต่จะเตรี ยมตัวให้พร้อมที่จะเข้าร่ วมรัศมีภาพของงานมงคลสมรสของพระเมฆโปดกได้ดว้ ย เป็ น
ความประสงค์อย่างลึกซึ้ งของข้าพเจ้าที่จะได้เข้าส่ วนในงานนี้ไม่วา่ จะสู ญเสี ยอะไรไปก็ตาม
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหมายความถึงกระไร เมื่อพระองค์ทรงตรัสถึง “ความรักดั้งเดิม” เหตุใดการที่
เสี ยความรักดั้งเดิมไปนั้น เป็ นเหตุให้พระองค์รู้สึกเจ็บปวดอย่างใหญ่หลวง ในที่สุดเมื่อข้าพเจ้าได้
อธิ ษฐานคาตอบนั้นมาจากพระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 13
คาถามที่เกิดขึ้นในพระธรรมบทนี้เกี่ยวพันอยูก่ บั ความรัก
ความรักของเราต่อเพื่อนบ้าน
คุณลักษณะของความรักที่แสดงไว้ในที่น้ ีชดั เจนมาก
เป็ นความรักที่แสวงหาผูอ้ ื่นไม่ใช่ความรักที่
ต้องการจะเป็ นวีรบุรุษหรื อเป็ นบุคคลในอุดมคติของใคร ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้ยอมแม้ “จะให้ทุกสิ่ งทุก
อย่างที่ขา้ พเจ้ามีอยู่ และยอมให้เอาตัวเผาไฟ...” (ข้อ 3) แต่โดยพื้นฐานแล้วความรักเช่นนี้แม้จะสังเกตไม่
เห็นแต่ก็ยงั มีตวั ตนแอบแฝงอยูด่ ว้ ย นี่คือจุดใหญ่ใจความของข้าพเจ้า มาถึงตอนนี้ขา้ พเจ้าได้เห็นแล้วว่า
พระเยซูหมายความถึงอะไรในการใช้คาว่า “ความรักดั้งเดิม” ข้าพเจ้าจับความได้วา่ พระองค์ทรงขอ
อะไรจากผูเ้ ชื่ อในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 2 ความรักนั้นจะต้องเป็ นความรักที่ไม่แสวงหาสิ่ งอื่นใดเพื่อ
ตัวเอง และถึงกระนั้นก็เป็ นความรักที่เหนือกว่าความรักซึ่ งแสวงหาบุคคลอื่น ๆ เพราะ “ความรักดั้งเดิม”
นั้นไม่แสวงหาบุคคลอื่นเว้นไว้แต่บุคคลคนเดียวเท่านั้น บุคคลนั้นเป็ นบุคคลเดียวที่มีค่าควรต่อความรัก
ดั้งเดิมของเรา “ความรักดั้งเดิม” นั้นคือความสัมพันธ์ส่วนตัวอันสนิทของความรักของเรา ที่มีต่อองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราคือองค์พระเยซูคริ สต์
ในตอนนั้นเองพระวิญญาณของพระเจ้าได้ฉายแสงสว่างเข้ามาใจจิตใจของข้าพเจ้า
จริ งอยู่
ข้าพเจ้าเชื่ อในองค์พระเยซูคริ สต์ เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นองค์พระผูช้ ่วยให้รอด
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับพระองค์ไว้โดยความเชื่อ ด้วยความรักนั้นข้าพเจ้าได้ถวายตัวรับใช้พระองค์
ชีวติ ของข้าพเจ้าอยูใ่ นบัญชาของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็ นพยานฝ่ ายพระองค์ แต่ถึงกระนั้นก็ดีแรกทีเดียวสิ่ ง
ที่เกิดขึ้นมานั้นก็ยากที่จะสังเกตเห็น แต่เมื่อเวลาได้ผา่ นไปปี แล้วปี เล่า ความรักที่แท้จริ งก็ค่อย ๆ เสื่ อม
หายไป “ความรักดั้งเดิม” นี่แหละเป็ นสิ่ งเดียวที่ทาให้พระองค์พอพระทัยได้
เราอาจจะเปรี ยบความรักนี้กบั ความสัมพันธ์ของภรรยากับสามีก็ได้ ครั้งหนึ่งภรรยาได้ให้ความ
รักของเธอต่อสามีของเธอด้วยเต็มใจ
เวลาผ่านไปแม้วา่ ในการแต่งงานนั้นเธอยังคงรับใช้เขาอย่าง
ซื่ อสัตย์ เธอยังดูแลสิ่ งที่สามีของเธอต้องการอยูเ่ สมอ เธอได้มีส่วนร่ วมกับเขาในการรับผิดชอบภาระ
ของครอบครัว แต่ฝ่ายสามีน้ นั ก็จะรู ้อยูว่ า่ ได้มีบางสิ่ งบางอย่างขาดไป สิ่ งนั้นก็คือ ความผูกพันส่ วนตัว
อันใกล้ชิดต่อเขานั้นไม่เหมือนเดิม ไม่เหมือนกับตอนที่เขารักกันแรก ๆ นั้น ภรรยาไม่แสดงออกอีก
ต่อไปว่ามีความปรารถนาที่จะอยูก่ บั เขาสองต่อสอง เธอไม่หาโอกาสที่จะอยูใ่ กล้ชิดกับเขาทั้ง ๆ ที่ใน
ตอนแรกนั้นเวลาทางานของเธอก็เป็ นของเขาหมด แต่ไม่มีสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปแล้ว เดี๋ยวนี้กลายเป็ นว่า
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เธอมีความสุ ขในการจะใช้เวลาของเธอทางาน ซึ่งแท้ที่จริ งแล้วเธอได้ทุ่มตัวของเธอให้กบั งานของเธอ
แม้วา่ เธอจะบอกกับตัวเองว่าเธอทางานทุกสิ่ งทุกอย่างนั้นเพื่อสามีก็ตาม
ข้าพเจ้าได้เห็นเด่นชัดขึ้นถึงความสัมพันธ์ของข้าพเจ้าต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ในวันเวลาที่ผา่ นมา
นั้นความสัมพันธ์น้ นั ก็ได้สึกกร่ อนไปด้วย คล้ายกับการแต่งงานซึ่ งกลายเป็ นสิ่ งที่เฉื่ อยชาไป ข้าพเจ้าทา
อะไรบ้างเมื่อข้าพเจ้ามีเวลาว่างในวันอาทิตย์หรื อวันหยุด แม้มีเวลาว่างเพียงเล็กน้อยข้าพเจ้าก็ไม่รอรั้ง
เลยที่จะไปอยูก่ บั คนอื่นที่ขา้ พเจ้าชอบเพื่อข้าพเจ้าจะได้แสดงความคิดเห็นและเล่าประสบการณ์ของ
ข้าพเจ้า หรื อบางทีขา้ พเจ้าก็อ่านหนังสื อที่หนุ นใจ บางทีขา้ พเจ้าก็ออกเดินทางไปชื่ นชมธรรมชาติและ
ยิง่ กว่านั้นข้าพเจ้าก็ใช้เวลาเหล่านั้นทางานเสี ยอีก ทาสิ่ งที่ขา้ พเจ้าไม่ค่อยมีเวลาที่จะทาในเวลาปกติ แต่
สิ่ งที่ขา้ พเจ้าควรทาคือการเข้าเฝ้ าองค์พระเยซู การให้พระองค์เป็ นเอกนั้น แม้ในยามว่างข้าพเจ้าไม่ได้ทา
ความรักของข้าพเจ้ากลายเป็ นความรักที่ถูกแบ่งแยกเสี ยแล้ว เป็ นความรักที่ถูกมอบให้คนบางคน หรื อ
ของบางสิ่ งที่ขา้ พเจ้าสนใจเท่ากับที่ให้องค์พระเยซูดว้ ย จุดประสงค์ของข้าพเจ้าไม่ได้แสวงหาเวลาเงียบ
เพื่ออธิ ษฐาน หรื อเพื่อให้ความรักระหว่างพระองค์และข้าพเจ้าได้มีโอกาสสาแดงออก ข้าพเจ้าไม่มีความ
ปรารถนาที่จะอยูเ่ ป็ นส่ วนตัวกับพระองค์ ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งการที่จะฟังถึงปั ญหาหนักที่อยูใ่ นพระทัยของ
พระองค์ ข้าพเจ้าไม่มีความปรารถนาอันลึกซึ้ งที่จะทาให้พระองค์มีความสุ ข ความคิดของข้าพเจ้านั้นวิง่
วุน่ ไปที่นนั่ ที่นี่ เท้าของข้าพเจ้าก็เหมือนกัน ในทันทีทนั ใดที่ขา้ พเจ้ามีเวลาว่าง ข้าพเจ้าก็ใช้มนั ออก
เดินทางทันทีแต่มิได้ไปยังที่สงบเพื่อที่จะอธิ ษฐานเลย แม้วา่ แท้ที่จริ งที่นนั่ แหละที่องค์พระเยซูคริ สตเจ้า
กาลังรอข้าพเจ้าอยู่
ความรักที่แท้จริ งจะติดตามหาคนรักจนพบ พระเยซูได้ทรงทาสิ่ งนั้น เพราะพระองค์ทรงเป็ น
ความรัก ดังที่พระคานั้นได้กล่าวไว้วา่ “พระเจ้าทรงเป็ นความรัก” (1 ยอห์น 4:8) พระองค์ก็ได้แสวงหา
เราจนพบ และพระองค์ทรงรอคอยที่จะให้เราแสวงหาพระองค์จนพบด้วยเหมือนกัน พระองค์ทรงรอ
คอยความรักที่จะให้เราแสวงหาพระองค์แต่เพียงผูเ้ ดียว ไม่มีสิ่งใดที่จะทาให้พระเยซูคริ สตเจ้า มีความ
ยินดีได้ เว้นได้แต่ความรักของเรา สิ่ งสาคัญที่เราต้องกระทาคืออุทิศชีวิตอย่างที่เต็มที่ในการงาน เราต้อง
แบกภาระต่าง ๆ ของเราด้วยความอดทน ต้องเกลียดชังความชัว่ ร้าย และไม่ยอมที่เข้าส่ วนกับสิ่ งนั้นเลย
สิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นเสมอสาหรับคริ สเตียน แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทาให้พระเยซูคริ สต์พอพระทัย
ได้ พระองค์ตอ้ งการมากกว่านี้ พระองค์ตอ้ งการจิตใจของเราที่ติดสนิทกับพระองค์เป็ นส่ วนตัว ไม่ใช่
แต่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เราได้สัมผัสกับพระคุณของพระเจ้าในการยกโทษบาปและความรอด
พระองค์ตอ้ งการความสัมพันธ์เช่นนั้นเสมอไปเป็ นนิจกาล ให้เป็ นสิ่ งใหม่ทุกเวลาเช้า
นี่คือความจริ งที่เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านถ้อยคาของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึ่ งมี
มายังคริ สตจักรเอเฟซัส ในพระธรรมวิวรณ์ บทที่ 2 พระธรรมตอนนี้ทาให้เห็นว่าความรักของเราที่มีต่อ
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องค์พระเยซูคริ สต์น้ นั เทียบไม่ได้กบั คติโดยทัว่ ไปเกียวกับ “ความรักต่อพระเจ้า” (บ่อยครั้งเรามักเข้า
ใจความรักต่อพระเจ้าแต่เพียงผิวเผิน เป็ นเพียงความรักส่ วนหนึ่งที่ปะปนอยูก่ บั ความรักอื่น) ถ้อยคาของ
พระเยซูคริ สต์ที่มีมาถึงคริ สตจักรเอเฟซัสนั้นมีความหมายของความรักแจ่มชัด
อย่างที่เราไม่อาจจะ
เข้าใจเป็ นอื่นได้เลย พระองค์ทรงหมายถึงความรักซึ่ งไม่มีสิ่งใดมาเปรี ยบเทียบได้ นัน่ แหละคือ “ความ
รักดั้งเดิม” ที่แท้จริ ง
เมื่อข้าพเจ้าได้อธิ ษฐานเรื่ องความรักดั้งเดิมนี้ เมฆหมอกแห่งความไม่แน่ใจและความวุน่ วาย
ต่าง ๆ ก็เริ่ มถูกยกออกไป ข้าพเจ้าเริ่ มเห็นได้วา่ ความรักชนิดเดียวเท่านั้นที่จะมาเปรี ยบเทียบกับความรัก
ดั้งเดิมนัน่ คือความรักของเจ้าสาวความรักของเจ้าสาวที่มีต่อเจ้าบ่าวเท่านั้น ที่จะมาเป็ นเปรี ยบเทียบความ
รักดั้งเดิมนี้ ถ้าเราลองวาดภาพถึงความรักของเจ้าสาวแล้ว เราก็จะเข้าใจลึกซึ้ งยิง่ ขึ้นว่าสิ่ งที่พระเยซูตรัส
ถึงความรักดั้งเดิมนั้นหมายถึงอะไร ความโศกเศร้าเริ่ มคืบคลานเข้ามาในจิตใจข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าระลึก
ถึงความรักของเจ้าสาว เพราะว่าในความรักนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปคือเจ้าสาวนั้นมีสายตาไว้
เฉพาะเจ้าบ่าว ความคิดคานึงของเธอผูกพันอยูก่ บั เขาเต็มบริ บูรณ์ทุกขณะ หัวใจของเธอร่ าร้องหาเขาแต่
เพียงผูเ้ ดียว และข้าพเจ้าเอาสิ่ งนี้มาเทียบกับความรักของข้าพเจ้าที่มีต่อพระเยซู ความร่ าร้องในจิตใจถึง
พระองค์ สิ่ งที่สมบูรณ์แบบนี้ดูเหมือนจะขาดหายไปอย่างเห็นได้ชดั เจนที่สุด ความรักของเจ้าสาวนั้น
เป็ นความรักที่วางชีวติ ทั้งสิ้ นเป็ นเดิมพันที่ยอมทิ้งบุคคลอื่นทั้งสิ้ น ความรักของเจ้าสาวเป็ นความรักที่หา
ขอบเขตจากัดไม่ได้ เป็ นความรักที่ให้ดว้ ยใจกว้างขวาง เป็ นความรักที่ไม่มีการตีราคาค่างวด ความรัก
ชนิดนี้ดูเหมือนเป็ นสิ่ งที่โง่เขลาหลายประการ เพราะความรักของเจ้าสาว เป็ นความรักที่เสี ยสละให้ได้
ทุกสิ่ งทุกอย่างแก่คนที่ตนรัก คุณสมบัติท้ งั สิ้ นเหล่านี้ซ่ ึงเป็ นคุณสมบัติสาคัญของความรักของเจ้าสาว
นั้น จะไม่มีใครพบเลยในความรักของข้าพเจ้าที่มีต่อพระเยซู
และเมื่อพระแสงแห่งพระวจนะของพระเจ้าได้ทิ่มแทงลึกเข้าไปในจิตใจของข้าพเจ้า
พระ
วิญญาณของพระเจ้าได้เตือนให้ขา้ พเจ้ารู ้วา่ ข้าพเจ้าได้สูญเสี ยสิ่ งนี้ไปเสี ยแล้วสิ่ งนี้ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งที่สาคัญยิง่
กว่าสิ่ งใดทั้งหมด สิ่ งนี้ซ่ ึ งเป็ นทุกสิ่ งทุกอย่างสาหรับพระองค์ คือความรักดั้งเดิมของข้าพเจ้าความรักอัน
หมายถึงความสนิทสนมคุน้ เคยเป็ นส่ วนตัวกับองค์พระเยซูคริ สต์ แท้ที่จริ งข้าพเจ้าได้มีความหยิง่ ใน
ตัวเองตลอดเวลาที่ผา่ นมานั้นว่า ในการเป็ นคริ สเตียนของข้าพเจ้ามีระเบียบแบบแผนควบคุมไว้อย่างดี
แล้ว และก็คิดเอาเองว่าทุกสิ่ งทุกอย่างนั้นอยูใ่ นระเบียบวินยั อันดีแล้วทั้งสิ้ น ข้าพเจ้าได้ทาให้คนหลงทาง
ไปแล้วกี่คนด้วยคาแนะนาซึ่ งไม่สมควร ข้าพเจ้าเคยใช้ปัญญาของข้าพเจ้าพูดอย่างเฉลียวฉลาดว่าชีวติ
คริ สเตียนก็เหมือนกับการสมรสที่ดีนนั่ แหละความรักดั้งเดิมนั้นจะต้องจางหายไปและต้องแทนที่ดว้ ย
ความรักที่มีเหตุผลเป็ นผูใ้ หญ่ข้ ึนซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ลึกซึ้ งและจริ งยิง่ กว่า แต่เดี๋ยวนี้เกล็ดที่บงั ตาอยูไ่ ด้ตกจากตา
ของข้าพเจ้าความรักของเข้าพเจ้าต่อองค์พระเยซูคริ สต์ได้ลม้ เหลวลงเสี ยแล้ว เพราะเหตุที่ขา้ พเจ้านั้น
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เคร่ งครัดในความจริ งที่ขา้ พเจ้าตั้งขึ้นเอง ความบาปของข้าพเจ้านั้นเปลือยเปล่าและถูกตีแผ่ออกโดยแสง
แห่งพระวจนะของพระเจ้า ข้าพเจ้ามิได้รักษาพระบัญญัติของพระเยซูคริ สต์อย่างจริ งจังพระองค์ได้ทรง
เรี ยกเรา ให้มีความรักต่อพระองค์เหนื อสิ่ งอื่นใด ให้รักพระองค์โดยสุ จิตสุ ดใจ และให้สละทุกสิ่ งทุก
อย่างเพื่อพระองค์ ทุกอย่างที่เราเป็ นอยูแ่ ละมีอยู่ ใครเล่าที่เป็ นคนรักพระองค์อย่างจริ งแท้แน่นอนและ
ลึกซึ้ ง ก็คือคนที่ยดึ ถือความรักดั้งเดิมไว้ เป็ นความรักที่จากัดมิได้ ความรักที่ดูเหมือนจะโง่เขลา ข้าพเจ้า
เข้าใจสิ่ งเหล่านี้ได้อย่างแจ่มชัดมากทีเดียว ความรักเช่นนี้เท่านั้นที่สาแดงความเชื่ อฟั งต่อพระบัญญัติขอ้
แรก
ใครเล่าจะมัวมายุง่ กับการทางานให้ “มากเกินการ” ถ้าผูน้ ้ นั รักพระเยซู! ใครเล่าจะบังอาจมา
หยัง่ รู ้ความรักของพระองค์ได้ แต่ถึงกระนั้นก็ดีนี่เป็ นสิ่ งที่ซ่ ึ งข้าพเจ้าได้ทาไปแล้ว เพราะอะไรเล่า ก็
เพราะข้าพเจ้านั้นมิได้เป็ นทาสความรักของพระองค์อีกต่อไป ไม่มีรัศมีภาพและความงามของพระองค์
เป็ นศูนย์กลางในชีวติ อีกต่อไปเหตุฉะนั้นความรักของข้าพเจ้าจึงเยือกเย็นลง ดังนั้นพระวจนะของพระ
เจ้าจึงเป็ นเหมือนคาพิพากษาต่อชีวิตของข้าพเจ้าว่า “เจ้านั้นได้หลงลืมความรักดั้งเดิม”
ข้าพเจ้ารู ้สึกปวดร้าวใจและแสวงหาโดยสุ ดที่จะฟื้ นความรักดั้งเดิมนี้คืนมา และมิได้เพียงแต่
ปรารถนาเท่านั้นแต่อธิ ษฐานและแสวงหาองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเพื่อสิ่ งนี้ดว้ ยข้าพเจ้ารู ้วา่ ข้าพเจ้าจะต้องมี
ความรักชนิดนี้ ไม่วา่ ข้าพเจ้าจะต้องเสี ยอะไรไปก็ตาม เพราะมิน้ นั แล้วทางเลือกทางอื่นก็ดูชดั เจน
สาหรับข้าพเจ้า คือการถูกทิง้ ให้ยนื อยูผ่ เู ้ ดียวนอกประตูที่ปิดนั้นในการมงคลสมรสของพระเมษโปดก
ข้าพเจ้าจะต้องติดสนิทอยูใ่ นความรักนี้ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วการรับใช้ของข้าพเจ้าต่อองค์พระเยซูคริ สต์
ทุกอย่างนั้นก็จะตกลงภายใต้การพิพากษาทั้งสิ้ น คันประทีปของข้าพเจ้าจะต้องถูกยกออกไปเสี ยด้วย
พระองค์จะตัดข้าพเจ้าทิ้งไปเหมือนกับกิ่งที่ไม่เกิดผลและเผาเสี ย เพราะว่าข้าพเจ้ามิได้อยูใ่ นความรักของ
พระองค์เหมือนกับกิ่งที่ติดกับเถาองุ่น ข้าพเจ้าได้เห็นอย่างชัดเจนว่าชีวติ นั้นจะต้องขึ้นอยูก่ บั ความรักนี้
แล้วชีวติ ของเราจึงจะเป็ นเหตุให้เกิดชีวิตขึ้นในผูอ้ ื่น จะต้องเป็ นชีวิตที่ผกู พันอยูก่ บั ความรักขององค์พระ
เยซูคริ สต์
เมื่อความหิ วกระหายมีมากขึ้นและอธิ ษฐานมากขึ้นเพื่อให้ได้ความรักนี้มา ก็มาถึงจุดที่ขา้ พเจ้า
ได้วา่
เหตุใดจึงสู ญเสี ยความรักดั้งเดิมนี้ไปและเหตุใดเดี๋ยวนี้ขา้ พเจ้าจึงต้องแสวงหาความรักนั้นด้วย
ความหิ วหระหายเช่นนี้ประกำรแรกก็คือจิตใจของข้าพเจ้าได้ถูกแบ่งออกไปข้าพเจ้ามิได้รักองค์พระเยซู
คริ สต์หมดหัวใจ และนอกจากนั้นสิ่ งอื่นที่เป็ นเครื่ องกีดขวางในทางของข้าพเจ้าก็คือ การให้ความชอบ
ธรรมแก่ตนเอง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเริ่ มอธิ ษฐานขอให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ากระทาให้ขา้ พเจ้าถ่อมใจ และขอ
ทรงประทานจิตใจที่ชอกช้ าให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้าระลึกถึงหญิงในพระธรรมลูกาบทที่ 7 ซึ่งได้กระทา
ความผิดบาปมามากหญิงนั้นได้คุกเข่าลงร้องไห้แทบพระบาทขององค์พระเยซูและหลังจากนี้ดว้ ยความ
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สานึกในพระคุณในการยกโทษบาปของพระองค์ ความรักอันยิง่ ใหญ่ของเธอก็ไหลหลัง่ ออกมาจาก
จิตใจ ข้าพเจ้าอธิ ษฐานขอการกลับใจและความรักเช่นนี้กลับคืนมา
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงตอบคาอธิษฐานของข้าพเจ้า พระองค์ทรงตอบคาอธิษฐานซึ่งถูกต้อง
ตามน้ าพระทัยของพระองค์เสมอ และคาอธิ ษฐานที่ขอให้มีจิตใจที่สานึกในความผิดบาปนั้น เป็ นคา
อธิ ษฐานที่ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระองค์
ในปี ต่อมาพระองค์ก็ได้ทรงถลุงข้าพเจ้าโดยทรง
อนุญาตให้ขา้ พเจ้าได้พบกับเหตุการณ์ที่ตอ้ งถ่อมใจลงพบกับการที่ตอ้ งถูกผูอ้ ื่นพิพากษากล่าวโทษอย่าง
ยากเข็ญมากมาย และได้เรี ยนรู ้ระเบียบวินยั ฝ่ ายจิตวิญญาณต่าง ๆ
ข้าพเจ้าเรี ยนรู ้ที่จะร้องไห้กบั ความผิดบาปของข้าพเจ้า และในฝ่ ายจิตวิญญาณแล้ว ข้าพเจ้าได้
สยบลงแทบเท้าทั้งของมนุษย์และพระเจ้า เพราะเป็ นคนบาปซึ่ งช่วยตนเองไม่ได้เลย ข้าพเจ้าได้ถ่อมตัว
ของข้าพเจ้าลงด้วยการกลับใจเสี ยใหม่ต่อหน้ามนุษย์ซ่ ึ งข้าพเจ้าได้กระทาบาปต่อเขา ด้วยเหตุที่ขา้ พเจ้า
ได้ยอมรับการพิพากษาลงโทษเหล่านี้ พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้ขา้ พเจ้าได้ความรักส่ วนตัวที่เคย
มีต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ากลับคืนมา เมื่อข้าพเจ้าเรี ยนรู ้ที่จะรักองค์พระเยซู ชีวิตของข้าพเจ้านั้นได้กลับ
กลายเป็ นความมัง่ คัง่ ความสุ ขมากมายเหลือที่จะเข้าใจได้ ในพระองค์น้ นั คือความเปี ยมล้นแห่งความ
ยินดี เป็ นสิ ทธิ พิเศษอะไรเช่นนี้ที่ได้พระองค์ซ่ ึ งความรักของพระองค์ได้ทรงถูกบรรยายเอาไว้ดงั นี้วา่
“เออ แม่ช่างน่ารัก แม่ช่างชื่ นชม เธอนี่ช่างสวยงามต้องตาจริ ง” (บทเพลงของโซโลมอน 7:6) เดี๋ยวนี้
ความทุกข์ยากและไม้กางเขนไม่ได้เป็ นสิ่ งที่บีบคั้นจิตใจของข้าพเจ้าอีกต่อไป เพราะข้าพเจ้าเรี ยนรู ้แล้ว
ที่จะดาเนินชี วติ อยูใ่ นทางแห่ งไม้กางเขน ความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้าและความรักของข้าพเจ้าที่
มีต่อพระองค์น้ นั ได้เปลี่ยนแปลงไม้กางเขนนั้นเสี ยแล้ว เมื่อข้าพเจ้ารักองค์พระเยซูมากขึ้น บุคคลต่าง ๆ
และสิ่ งต่าง ๆ ของโลกนี้ก็ไม่มีความสาคัญเสี ยแล้ว สิ่ งเหล่านี้ไม่อาจจะผูกพันข้าพเจ้าได้อีกต่อไป โดย
เหตุน้ ี ขา้ พเจ้าจึงเข้าใจถ้อยคาของอัครทูตยอห์นมากขึ้นในข้อที่วา่ “อย่ารักโลกหรื อสิ่ งของที่อยูใ่ นโลก”
(1 ยอห์น 2:15) ข้าพเจ้าเรี ยนรู ้ที่จะไม่พ่ งึ สิ่ งของโลกนี้มากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งที่โลกจะให้ได้ หรื อเป็ นสิ่ ง
ที่โลกเอาไปจากข้าพเจ้าได้ พระเยซูกลายเป็ นทุกสิ่ งทุกอย่างของข้าพเจ้า
ประตูสวรรค์เปิ ดมากขึ้นมากขึ้น รัศมีภาพของสวรรค์ก็ได้ฉายออกมา ทุกคนควรหวังสิ่ งนี้มิใช่
หรื อ เพราะพระคัมภีร์กล่าวไว้วา่ “จงแสวงหาสิ่ งที่อยูเ่ บื้องบนสวรรค์ซ่ ึ งพระคริ สต์สถิตอยู”่
(โคโลสี 3:1) พระเยซูคริ สต์สถิตอยูใ่ นสวรรค์ ถ้าท่านแสวงหาพระองค์ท่านจะพบพระองค์ที่นนั่ ที่ขา้ ง
ขวาพระหัตถ์ขององค์พระบิดาเจ้า เมื่อพบพระองค์แล้วท่านจะพบสวรรค์ดว้ ย ไม่เพียงแต่สวรรค์ที่เลื่อน
ลงมาหาข้าพเจ้าเท่านั้น แต่แผ่นดินโลกก็กลายเป็ นของประทานสิ่ งใหม่ดว้ ย เพราะว่าทั้งแผ่นดินสวรรค์
และแผ่นดินโลกนั้นเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของพระองค์
เจ้าสาวนั้นจะต้องรักทุกสิ่ งทุกอย่างซึ่ งเป็ นของ
พระองค์ ทั้งแผ่นดินโลกแผ่นดินสวรรค์ สิ่ งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น สัตว์โลกของพระองค์ ซื่ อพระองค์
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ทรงสร้างขึ้นมาและทะนุทะถนอมด้วยความรักความห่ วงใย โดยเฉพาะอย่างยิง่ มนุษยชาติซ่ ึ งพระองค์ได้
ทรงประทานชีวิตให้ และพี่นอ้ งในพระคริ สต์ซ่ ึ งเป็ นส่ วนหนึ่งของพระกายของพระองค์คือคริ สตจักร
ความรักของเจ้าสาวมิได้หยุดยั้งอยูเ่ พียงแค่น้ นั แต่จะต้องดาเนินต่อไป โดยเรี ยนรู ้จากองค์พระเยซูคริ สต
เจ้า เรี ยนรู้ที่จะรักศัตรู ของเขาด้วย ศัตรู เหล่านั้นซึ่ งต่อต้านพระองค์หรื อต่อต้านเรา
มีของประทานใดมาเปรี ยบกับ “ความรักดั้งเดิม” นี้ได้เล่า มีอะไรที่จะยิง่ ใหญ่กว่านี้ซ่ ึ งคริ ส
เตียนแต่ละคนควรปรารถนาหรื อ แท้จริ งแล้วสิ่ งนี้เป็ นสิ่ งเดียวเท่านั้นที่เป็ นการลิ้มชิมรสของสวรรค์บน
แผ่นดินโลก ผูใ้ ดก็ตามที่ถือกาเนิดในปี กของความรักชนิดนี้จะโบยบินไปสู่ รัศมีภาพของสวรรค์ที่ซ่ ึ ง
พระเจ้าได้เตรี ยมไว้สาหรับบุคคลเหล่านั้นซึ่ งรักพระองค์ คืองานสมรสของพระเมษโปดก
ข้อเขียนของหนังสื อเล่มนี้ได้เขียนมาจากประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่ งจะพูดถึงสิ่ งที่เราพูดมาแล้ว
ในหัวข้อต่าง ๆ กัน คือความรักของเจ้าต่อพระเยซูน้ นั ต้องเป็ นเบื้องต้นและเบื้องปลายในชีวติ ของเรา
นับว่าเป็ นพระพรอันใหญ่ หลวงอะไรเช่ นนี้ทจี่ ะรักองค์ พระเยซู !
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2. ความรักของพระเยซู
ความรักดั้งเดิมและความรักทุกอย่างต่อองค์พระเยซูน้ นั
แท้จริ งได้เกิดมาจากความรักของ
พระองค์เพราะ “พระองค์ทรงรักเราก่อน” (ยอห์น 4:19) ใครเป็ นผูท้ รงโปรดประทานความรักของ
พระองค์ให้แก่มวลมนุษย์ บุคคลใดที่สามารถหยัง่ รู ้ถึงความรักของพระองค์ได้? ใครเล่าจะรู ้ถึงน้ า
พระทัยของพระองค์ได้? ผูป้ ระพันธ์บทเพลงสดุดีได้กล่าวไว้วา่ “พระองค์เป็ นบุคคลที่สวยงามที่สุดใน
บรรดาของมนุษย์” (สดุดี 45:2) พระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ได้สาแดงรัศมีของพระเจ้า
แสงสว่างของพระองค์เป็ นเหตุให้กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่น้ นั ส่ องสว่าง เพราะเหตุวา่ “ประทีปของนครนั้น
คือพระเมษโปดก” (วิวรณ์ 21:23) พระองค์ทรงผดุงจักรวาลนี้โดยคาตรัสของพระองค์ พระองค์ได้
สาแดงพระลักษณะทุกอย่างขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระองค์ทรงเปี่ ยมไปด้วยรัศมีภาพและฤทธานุภาพ
อันเป็ นเหตุให้ทูตสวรรค์ท้ งั ปวงต้องนมัสการพระองค์ ฝี พระหัตถ์ของพระองค์น้ นั ยิง่ ใหญ่และทรงมี
พลานุภาพ จักรวาลทั้งสิ้ นถูกสร้างโดยพระองค์ (ฮีบรู 1:1-6) พระองค์ทรงเป็ นจอมกษัตริ ยท์ ้ งั ปวง เป็ น
พระผูเ้ ป็ นเจ้าเหนือพระอื่นใด
แต่ขอพิจารณาพระองค์อีกครั้งในฐานะจอมกษัตริ ยแ์ ละองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์ทรงถ่อม
พระทัยลงและทรงละทิ้งรัศมีภาพทั้งสิ้ นของสวรรค์ พระองค์เสด็จมาหามนุษย์ซ่ ึ งเป็ นคนบาป และคน
บาปเหล่านั้นไม่ตอ้ งรับพระองค์ แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยงั ยอมเสด็จมา ทรงยอมรับสภาพเนื้อและเลือด
พระองค์เสด็จมาอยูท่ ่ามกลางเขา “พระองค์ไม่ทรงละอายที่จะเรี ยกเขาว่าเป็ นพี่นอ้ ง” (ฮีบรู 2:11)
พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ดว้ ยความรัก แต่เขาเหล่านั้นก็ได้ตอบแทนพระองค์ดว้ ยความเกลียดชัง ถึง
กระนั้นก็ดีพระองค์ก็ยงั ทรงรักบุตรมนุษย์อยู่ และในท้ายที่สุดเขาได้ทรมานพระองค์จนถึงความมรณา
เขาได้ดูถูกและเหยียดหยามพระองค์และได้ตรึ งพระองค์ไว้กบั ไม้กางเขน แต่พระองค์ก็ยงั ทรงรักเขาครั้ง
แล้วครั้งเล่าที่พระวจนะของพระองค์ที่เขาได้รับเป็ นถ้อยคาที่ประกอบด้วยความรักอันมากล้น ความรัก
ของพระองค์เป็ นความรักที่ดูเหมือนว่าโง่เขลา เป็ นความรักต่อผูท้ ี่เหยียบย่าพระองค์ไว้ใต้ฝ่าเท้าของเขา
หากพระองค์ตรัสเพียงคาเดียว ศัตรู ของพระองค์ก็ตอ้ งล้มลงเหยียดลงเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์
ความรักของพระองค์เป็ นความรักที่แปลกประหลาดจริ ง ๆ ถึงแม้วา่ พระองค์ถูกมนุษย์เกลียดชังและทา
ร้ายอย่างแสนสาหัส พระองค์ก็พดู ได้เพียงคาเดียวคือ “รัก” พระองค์ไม่สามารถจะทาอะไรได้เลย
นอกจาก “รัก” เท่านั้น เพราะว่าพระองค์ทรงรักเขาเสี ยแล้ว
แม้แต่ทุกวันพระองค์ยงั ทรงรักเราอยูไ่ ม่เปลี่ยนแปลง แต่เราไม่ได้รับตอบพระองค์ เราทาให้
ความรักของพระองค์ที่มีต่อเรานั้นต้องผิดหวังและได้ทอดทิ้งความรักของพระองค์เสี ย แต่กระนั้นก็ดี
พระองค์ยงั ทรงเราอยู่ แม้วา่ จะได้รับความทุกข์ทรมานเพียงไร พระองค์ก็ยงั ทรงรักเราเช่นเดียวกับที่
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พระองค์ทรงรักสาวกของพระองค์ แม้วา่ เขาเหล่านั้นได้ทอดทิ้งพระองค์ไป ถึงแม้วา่ ประชากรของ
พระองค์ปฏิเสธพระองค์ พระองค์ก็ยงั ทรงรักเราอยู่ ดังนั้นพระองค์ยงั ทรงรักเราเพื่อความรักของ
พระองค์จะเกิดผลในตัวเราพระองค์ทรงพระชนม์อยูเ่ พื่อรักเรา พระเยซูทรงเปี่ ยมด้วย “ความรัก” “ความ
รัก” เพียงคาเดียวสามารถตีความหมายแห่งถ้อยคาทั้งสิ้ นของพระองค์ได้ เพราะว่าถ้อยคาของพระองค์
นั้นกล่าวออกมาจากพระทัยซึ่ งเปี่ ยมด้วยความรัก ความรักของพระองค์น้ นั ฉายรัศมีภาพออกมาจากพระ
พักตร์ ของพระองค์ เหมือนกับแสงเจิดจ้าในยามเที่ยงวันบาดแผลบนพระหัถต์และสี ขา้ งของพระองค์ก็
สาแดงถึงความรักของพระองค์ ความรักได้นาให้พระองค์ไปสู่ การทนทุกข์ เพราะว่ามนุษย ์์ได้ถูกผูก
ไว้ดว้ ยโซ่ตรวนแห่งความมืดเป็ นนักโทษของพญามารซาตาน โดยการทนทุกข์ทรมานของพระองค์ได้
ทรงช่วยมนุษย์ เพื่อว่าพระองค์จะได้ตอ้ นรับพวกเขากลับมาสู่ ความรักของพระองค์ในอาณาจักรของ
พระองค์ที่เต็มไปด้วยพระพร
ในสวรรค์สถานพระองค์ทรงประทับอยูบ่ นพระที่นงั่ ของพระองค์ แต่วา่ พระองค์มิได้ทรงยึด
รัศมีภาพอันยิง่ ใหญ่น้ ีไว้สาหรับพระองค์แต่เพียงผูเ้ ดียว พระองค์ทรงแบ่งปันคาสรรเสริ ญ พระ
ราชอาณาจักรและฤทธิ์ อานาจของพระองค์ให้แก่เราด้วย แม้วา่ เราเป็ นศัตรู ของพระองค์ แต่เพราะความ
รัก พระองค์ประสงค์ที่จะให้เราเข้ามาอยูใ่ กล้พระองค์... เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นองค์ธรรมแห่งความ
รัก เมื่อพระองค์ยอมอุทิศพระชนม์ชีพ ของพระองค์เป็ นเครื่ องบูชาจนถึงความมรณาแล้ว พระองค์ได้
ทรงฟื้ นขึ้นและเสด็จขึ้นไปทรงประทับอยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาผูย้ งิ่ ใหญ่สูงสุ ด ที่นนั่ พระองค์
ได้ทรงรอเราอยู่ พระองค์ทรงรอคอยด้วยความอดทนนานและด้วยความรัก จนกระทัง่ ศัตรู ท้ งั สิ้ นของ
พระองค์จะถูกปราบแทบพระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงพอพระทัยกับความรักของเรา ถ้าเรา
ถวายด้วยความยินดีและเต็มใจ พระองค์ไม่ทรงเหยียบย่าดูถูกศัตรู ของพระองค์และบังคับให้เขาโน้มตัว
ลงนมัสการพระองค์ พระทรงรอคอยเขาอยูเ่ สมอ แตกต่างจากการรอคอยของมนุษย์พระองค์ทรงรอคอย
รับความรักของเรา เพราะว่าเราทั้งหลายเป็ นมาจากพระองค์ พระคัมภีร์กล่าวไว้วา่ “เราทุกคนเป็ นอวัยวะ
ของพระกายของพระองค์” (พระธรรมเอเฟซัส 5:30) เราได้ถูกสร้างขึ้นและถูกไถ่เพื่อว่าเรานั้นจะ
สามารถตอบสนองความรักของพระองค์ และถวายความรักของเราแก่พระองค์เป็ นการตอบแทน มนุษย์
อาจจะรอความรักจากเราอยูช่ วั่ ครู่ แล้วไม่ชา้ ไม่นานเขาก็ไม่รออีกต่อไป และในที่สุดเขาก็จะจากเราไป
และจะแสวงหาความรักในผูอ้ ื่นแทนแต่ความรักขององค์พระเยซูคริ สต์ที่มีต่อเรานั้นสุ ดที่จะหยัง่ รู ้ได้
พระองค์ทรงรอคอยความรักของเรา ด้วยความอดกลั้นพระทัยพูดตามภาษามนุษย์ แล้วเราเป็ นเพียงผู ้
เดียวเท่านั้นที่พระองค์ทรงรอ ดังนั้นพระองค์จึงรอคอยด้วยความอดทนนานและด้วยความถ่อมพระทัย
จนในที่สุดพระองค์ได้ยนิ เสี ยงบุคคลที่พระองค์ทรงไถ่ดว้ ยพระโลหิ ตของพระองค์ร้องตอบความรัก
ของพระองค์ดว้ ย “ความรักดั้งเดิม” คือ “ความรักของเจ้ าสาวทีม่ ีต่อเจ้ าบ่ าว”
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ความรักของพระเยซูน้ นั ยืนยงอยูโ่ ดดเดี่ยว ไม่มีใครสามารถจะรักได้อย่างที่พระองค์ทรงรัก ไม่
มีความรักในมนุษย์ผใู้ ด ที่จะเหมือนความรักของพระเยซู และไม่มีความรักในมนุษย์ผใู ้ ดที่จะซาบซึ้ ง
และอ่อนโยนเท่ากับความรักของพระองค์ ความรักที่อ่อนโยนที่สุดของเจ้าบ่าว ความรักที่ลึกซึ้ งที่สุด
ของมารดาก็เป็ นเพียงเงาของความรักของพระองค์ เพราะความรักเหล่านี้มีตน้ กาเนิ ดจากความรักของ
พระองค์ ไม่มีบิดามารดาหรื อเจ้าบ่าวคนใดมีความรักที่เพียบพร้อมเหมือนความรักของพระองค์ หรื อให้
พระพรและผลดีแก่คนที่เขารักได้เท่าความรักขององค์พระเยซูเราได้เข้าใจอย่างแท้จริ งหรื อไม่วา่ การที่
องค์พระเยซูผเู้ สด็จมาจากสวรรค์รับสภาพเป็ นมนุษย์ องค์พระมหากษัตริ ย ์ เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เป็ น
เจ้าบ่าวและเป็ นสหายฝ่ ายจิตวิญญาณของเรารัก เรานั้นมีความหมายเพียงไร “ความรักของพระองค์ทรง
กระทาให้เขาดื่มจากแม่น้ าแห่งความสุ ขเกษมของพระองค์” (สดุดี 36:8) พระองค์ทรงอวยพระพรชีวติ
มนุษย์ดว้ ยความรักของพระองค์มากเกินกว่ามนุษย์จะกระทาได้
นักบุญฟรานซิ สแห่งอัสซิ ซิได้สาแดงถึงพระพรอันยิง่ ใหญ่ซ่ ึ งได้รับจากความรักขององค์พระ
เยซูโดยชีวติ ของท่านเอง เราได้ทราบเรื่ องราวนี้จากบันทึกการกลับใจของท่านและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดชีวติ ของท่าน
“เมื่อฟรานซิ สแห่งอัสซิ ซิอายุได้ 23 ปี ได้รับเลือกเป็ นหัวหน้าของสมาคมแห่งหนึ่ง ในค่าวัน
หนึ่งท่านได้จดั งานเลี้ยงอย่างหรู หรา เหมือนที่เคยทามาแล้วหลายครั้ง หลังจากนั้นท่านและสหายก็เที่ยว
เดินร้องเพลงไปตามถนนในเมืองฟรานซิสถือไม้เท้าซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของหัวหน้าไว้ในมือ
และใน
ทันทีทนั ใดนั้นฟรานซิ สก็หยุดเดิน ท่านร้องเพลงไม่ออกเพราะมีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นในใจ เพราะใน
วินาทีน้ นั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงสัมผัสท่าน ความหวานชื่นอย่างหนึ่งได้ไหลซาบซ่านท่วมท้นเข้าสู่
จิตใจของท่าน ความรู ้สึกเช่นนั้นทาให้ท่านไม่สามารถพูดหรื อเคลื่อนไหวตัวได้ สิ่ งแวดล้อมดูเป็ นสิ่ งที่
ไม่จริ งไปหมด เพือ่ น ๆ หันมามองท่านเมื่อพบว่าท่านอยูล่ า้ หลังเขาไกลพอดู พวกเขาหันกลับแล้วเดิน
ตรงมายังท่าน เมื่อเขาเดินใกล้เข้ามา เขาก็เบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจ ดูเหมือนฟรานซิสได้ถูก
เปลี่ยนเป็ นคนใหม่แล้ว
คนหนึ่งในพวกเขาถามว่า “เกิดอะไรขึ้นกับท่าน?”
“มีเรื่ องอะไร ทาไมท่านไม่ตามเรามา? ท่านเห็นหญิงสาวที่ถูกใจและอยากจะรู ้จกั บ้านของเธอ
หรื อ?
“ถูกแล้ว” ฟรานซิ สตอบ เสี ยงของท่านสัน่ พร่ าอย่างประหลาด “เธอช่างงดงามอะไรอย่างนี้ ”
สตรี ที่ขา้ พเจ้ากาลังระลึกถึงอยู่ เธอผูซ้ ่ ึ งข้าพเจ้าอยากเห็นบ้านของเธอนั้นสู งศักดิ์ มัง่ คัง่ และงดงามกว่า
ผูใ้ ดที่พวกท่านเคยเห็นมา
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พวกเพื่อน ๆ พากันหัวเราะขบขัน แต่ทา่ นไม่ได้กล่าวคาเหล่านี้เอง แต่คาพูดนั้นมาจากการดล
ใจของพระเจ้า เพราะ “สตรี ” ที่ท่านพูดถึง คือการน้อมนมัสการองค์พระผูเ้ ป็ นอย่างแท้จริ ง ท่านยอม
ถวายตัวโดยสิ้ นเชิงแก่ “สตรี” ผูน้ ้ ี เธอผูส้ ู งศักดิ์และงดงามน่ารักในความยากไร้ของเธอ เกินกว่าสตรี เลอ
โฉมคนใด ๆ...
นี่คือมุกดาที่มีค่า ฟรานซิ สได้ยอมขายทุกสิ่ งทุกอย่างที่มีอยูเ่ พื่อให้ได้เธอมา และเพื่อพิทกั ษ์
รักษาเธอจากบรรดาผูเ้ ยาะเย้ยทั้งปวง ท่านจะหาเวลาเขาเฝ้ าพระองค์เป็ นประจาทุกวัน ด้วยพลังแห่ง
ความรักขององค์พระเยซู (จากเรื่ อง ฟรานซิสแห่ งอัสซิซิ นิยายและนิทาน โดย ออตโตคาร์เรอร์)
องค์พระเยซูมิได้ทรงกระทาให้ความหิ วกระหายของเราอิ่มบริ บูรณ์ดว้ ยความหวานชื่นแห่ง
ความรักของพระองค์เท่านั้น พระองค์ก็ยงั ได้ทรงเล้าโลมใจเราและทาให้จิตใจของเราฟื้ นชื่นขึ้นด้วย
ความรักของพระองค์แม้ในท่ามกลางความทุกข์ยาก ซึ่ งความรักของมนุษย์ไม่อาจจะช่วยเราได้ เมื่อพระ
เยซูเสด็จเข้ามาใกล้และสาแดงความรักของพระองค์แล้วความสิ้ นหวังก็กลับกลายเป็ นความชื่นชมยินดี
แม้วา่ เรากาลังจมดิ่งอยูใ่ นความทุกข์ยาก พระเยซูก็สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ให้กลับกลายเป็ นป้ อม
ปราการแห่งสวรรค์ได้โดยการสาแดงพระองค์แก่เรา
ข้าพเจ้าระลึกถึงความทุกข์ยากอันแสนเข็ญที่เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้า ในครั้งนั้นบุตรสาวฝ่ าย
จิตวิญญาณคนหนึ่งของข้าพเจ้าได้ถึงแก่กรรมลงในขณะที่อายุยงั น้อย หลังจากที่ได้รับความทนทุกข์
ทรมานด้วยความปวดรวดร้าวเป็ นเวลาหลายเดือน ข้าพเจ้ารักเธอมากที่สุด ความทุกข์ยากของเธอนั้นดู
เสมือนหนึ่งจะทาให้จิตใจของข้าพเจ้าแตกสลายลง ข้าพเจ้าได้อธิ ษฐานอย่างมากมายและเชื่อว่าองค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรงโปรดเหยียดพระหัตถ์ออกสัมผัสเธอรักษาเธอให้หาย
สองสามเดือนหลังจากนั้น
น้องสาวในพระคริ สต์อีกคนหนึ่งซึ่ งอายุยงั น้อยอยูก่ ็ได้มาถึงปาก ประตูแห่งความตาย เธอได้รับบาดเจ็บ
จากลูกระเบิดขณะรับใช้พระเจ้าในระหว่างสงคราม เราทั้งสองคนใกล้ชิดกันมาก เธอได้แบกภาระทุก
สิ่ งทุกอย่างในการงานของข้าพเจ้า ในครั้งนั้นข้าพเจ้ายืนอยูเ่ ป็ นเวลานานที่ริมเตียงของ “บุตรสาว” ฝ่ าย
จิตวิญญาณที่รัก ข้าพเจ้ารับแบกความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานในจิตใจของข้าพเจ้า แต่ถึงกระนั้น
ก็ไม่สามารถจะช่วยเธอได้ และอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าก็ทรงตอบคาอธิ ษฐานของเราด้วยการเงียบเฉยเสี ย
พระองค์ทรงมอบน้องในพระคริ สต์ของข้าพเจ้าให้แก่มือของความมรณา พระองค์ทรงเรี ยกเธอกลับ
บ้านทั้ง ๆ ที่เธอยังอายุนอ้ ยอยู่
เวลาที่พระองค์ทรงตีสอนข้าพเจ้ายังไม่ผา่ นไปหมดเสี ยทีเดียว ข้าพเจ้าต้องผจญกับความทุกข์
ยากความเคร่ งเครี ยดในประสาท และข้าพเจ้าก็ลม้ เจ็บลงเกือบจะตาย นอกจากนี้ การงานของเราใน
ขณะนั้นก็พบปั ญหาต่าง ๆ มากมายถ้าดูในฝ่ ายมนุษย์แล้วทุกสิ่ งทุกอย่างมืดมัวไปหมด เรากาลังจะฝังลูก
สาวฝ่ ายจิตวิญญาณของเราคนที่สอง ความตายของเธอนั้นนาความทุกข์อนั แสนสาหัสมาสู่ ขา้ พเจ้า แต่
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ในครั้งนั้นเองข้าพเจ้าได้สัมผัสความจริ งว่า องค์พระเยซูคริ สต์สามารถประเล้าประโลมใจผูท้ ี่พระองค์
ทรงรัก
หี บศพตั้งอยูใ่ นห้องนมัสการชั้นบนของเรา ข้าพเจ้าก็นอนเจ็บอยูข่ า้ งล่างด้วยโรคภัยและความ
อ่อนแอ ความยากลาบากต่าง ๆ ถาโถมมาหาข้าพเจ้าเหมือนกับคลื่นขนาดยักษ์ ความโศกเศร้าหนักอยูใ่ น
จิตใจเหมือนกับถูกทับด้วยหิ นมหึ มา องค์พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จเข้ามาใกล้และทรงตรัสว่า “เราจะมาหา
เจ้ า” ข้าพเจ้าไม่ได้เห็นพระองค์ดว้ ยตาของข้าพเจ้า แต่การสาแดงพระองค์ครั้งนั้นแน่ชดั ความรักของ
พระองค์ไหลท่ามท้นเข้ามาในจิตใจของข้าพเจ้า และทาให้จิตใจของข้าพเจ้าเปี่ ยมล้นด้วยสันติสุข และ
ความแช่มชื่น พระองค์ทรงโปรดให้ขา้ พเจ้ารู ้อย่างแจ่มชัดว่า จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้เรา
ด้วยความรักนัน่ ก็คือจิตใจของเราจะได้รับการฟื้ นชื่ นขึ้น จิตวิญญาณของเราจะถูกพรากเสี ยจากความ
สิ้ นหวัง
ในท่ามกลางความทุกข์ยากที่ลึกล้ าที่สุด ฟ้ าสวรรค์ก็ไดเปิ ดออกและคล้อยต่าลงมาพบข้าพเจ้า
เพือ่ ตอบสนองสิ่ งที่ขา้ พเจ้าขาดอยู่ ความยินดีแห่งสวรรค์หลัง่ ไหลท่วมท้นจิตใจของข้าพเจ้าอยู่ และ
ความโศกความทุกข์ท้ งั ปวงก็ได้ละลายหายไป
ถูกแล้วความโศกเศร้าและความทุกข์ระทมทั้งปวงจะละลายหายไป โดยฤทธิ์ อานาจความรัก
ขององค์พระเยซู มีหลายคนที่ได้รู้และเป็ นพยานถึงความจริ งแห่งสวรรค์ในข้อนี้ โดยผ่านความทุกข์ยาก
ในค่ายกักกันในเรื อนรา ซึ่ งเป็ นเหมือนขุมนรกทีเดียว แต่เมื่อผูใ้ ดก็ตามเปิ ดจิตใจออกต้อนรับการสาแดง
ขององค์พระเยซู ในทันทีน้ นั เองเขาก็จะสัมผัสความจริ งแห่งแผ่นดินสวรรค์ เพราะความจริ งแห่ง
แผ่นดินสวรรค์น้ นั คือการเข้าส่ วนในรัศมีภาพขององค์พระเยซู เมื่อพระองค์เสด็จมาหาเราในสภาพของ
“องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าแห่ งความรัก” ทุกสิ่ งทุกอย่างกลายเป็ นความสว่าง เพราะพระองค์ทรงเป็ นความสว่าง
ของโลก เมื่อพระพักตร์ ของพระองค์ทอแสงลงบนเรา เราก็ได้รับการรักษาให้หายจากความทุกข์ระทม
และความความโศกเศร้าทั้งปวง เป็ นที่รู้กนั อยูว่ า่ ใครก็ตามที่กาลังอยูใ่ นความทุกข์ทรมาน ย่อมได้รับการ
หนุนใจจากรอยยิม้ หรื อแม้แต่การสบสายตากับคนที่เขารักเท่านั้นเพราะว่าเขาได้มองเห็นความงามใน
คนที่เขารัก ซึ่ งทาให้สิ่งอื่น ๆ นั้นเลือนลางไป มีหลายคนยอมละทิ้งเงินทองทรัพย์สมบัติบา้ นช่องหรื อ
มิตรสหายของเขา ยอมทิ้งทุกสิ่ งทุกอย่างเพียงเพื่อให้ได้เห็นคนที่เขารักสักครั้งหนึ่งเท่านั้น แต่ไม่มี
ใบหน้าใดที่งดงามเท่ากับพระพักตร์ ขององค์พระเยซูคริ สต์เพราะพระพักตร์ ของพระองค์น้ นั เป็ นเหมือน
ความสว่างแห่งดวงอาทิตย์ เมื่อเราดื่มด่าอยูใ่ นความสว่างนั้น ความงามอันลึกซึ้ งก็หลัง่ ไหลเข้ามาใน
จิตใจของเรา และเมฆหมอกแห่งความทุกข์ก็เลื่อนลอยออกไป รัศมีภาพแห่งความรักของพระองค์
ก่อให้เกิดฤทธิ์ อานาจเป็ นพันๆ เท่าของความรักของมนุษย์ เพราะเหตุวา่ ความรักชนิ ดนี้ได้มีคาเขียนได้
ว่า “ทุกสิ่ งทุกอย่ างก็เป็ นเหมือนหยากเยือ่ ” ฟี ลิปปี 3:8)
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เราซึ่ งเป็ นคนบาปนั้นได้สัมผัสกับความจริ งอันยิง่ ใหญ่ของพระคุณของพระองค์แล้วหรื อยัง?
องค์พระเยซูคริ สต์ได้เทความรักของพระองค์ออกให้เรา อย่างท่วมท้นพระทัยดวงเดียวกันนี้เองซึ่ งเป็ น
ศูนย์กลางของจักรวาลนี้เป็ นรากฐานของทุกสิ่ งทุกอย่างที่มีอยูจ่ ากพระทัยดวงนี้ เองกระแสธารแห่งความ
รักได้หลัง่ ไหลออกไปผดุงชี วติ ทั้งสิ้ นในโลกนี้ไว้ท่านลองคิดดูเถิดว่า
ถ้ามีมนุษย์สักคนหนึ่งมาตีแผ่
หัวใจของเขาให้แก่ท่าน ถ้าบุคคลนั้นเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยงเกียรติยศ เป็ นคนที่สวยน่ารัก การกระทาของ
เขาย่อมเป็ นยอดปรารถนาของท่าน แล้วตัวท่านเองเล่ารู ้สึกอย่างไร เมื่อองค์พระเยซูได้ทรง “เปิ ดอก”
ของพระองค์ให้แก่เรา หากเราได้มองเข้าไปในพระทัยของพระองค์เราจะพบว่าไม่มีอะไรเลยนอกจาก
ความรัก นี่แหละคือพระพรอันเปี ยมล้นสาหรับบุคคลซึ่งพระเยซูคริ สต์ได้ทรงสาแดงพระองค์เองให้แก่
เขาใครเล่าจะสรรเสริ ญได้พอเพียงสาหรับความรักขององค์พระเยซูคริ สต์ของเราเป็ นเรื่ องที่น่าเศร้าสลด
ที่เราสรรเสริ ญพระองค์เล็กน้อย เพราะเรารู ้จกั ความรักของพระองค์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าท่าน
ประสงค์ที่จะรู้จกั องค์พระเยซูคริ สต์ ท่านจะต้องยอมตัวอย่างสิ้ นเชิงต่อพระองค์ผซู ้ ่ ึ งได้ตรัสว่า “ผูท้ ี่รัก
เรา เราจะรัก และเราจะแสดงตนของเราต่อเขา” (ยอห์น 14:21)
ความรักขององค์พระเยซูได้นาอะไรมาให้เรา สิ่ งใดเล่าจะหยัง่ ได้ ความรักของพระองค์น้ นั อยู่
เหนื อมาตรฐานใด ๆ ของมนุษย์ ความรักของพระองค์ต่อเราคือสมบัติอนั ล้ าค่า ในสวรรค์และใน
แผ่นดินโลกมาเทียบเทียมได้ไม่
ความปรารถนาของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าควรเป็ นความ
ปรารถนาที่จะติดตามความรักนี้แต่เพียงอย่างเดียว ปรารถนาที่จะได้รับความรักของพระเยซู ปรารถนาที่
จะให้พระองค์ได้เปิ ดเผยความรักในพระทัยของพระองค์แก่เรา และปรารถนาที่จะสนองตอบความรัก
ของพระองค์
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3. ความรักของเราต่ อพระเยซูเป็ นความรักดั้งเดิมหรือไม่ ?
ในบทที่แล้วมาเราได้เรี ยนรู ้บางสิ่ งบางอย่างที่เกี่ยวกับความรักของพระเยซูซ่ ึ งเป็ นความรักที่
ประกอบด้วยรัศมีภาพงดงามสู งส่ ง ยิง่ ใหญ่ ลึกซึ้ ง อ่อนสุ ภาพ เข้มแข็งและประกอบด้วยฤทธานุภาพ แต่
ความรักของเราที่มีต่อพระองค์เล่าเป็ นอย่างไรบ้าง? คนบาปเช่นเราสามารถที่สนองตอบความรักนี้ได้
หรื อไม่? เรามักจะถูกหลอกลวงว่าเป็ นไปไม่ได้แต่แท้จริ งแล้วเป็ นไปได้ เพราะพระเจ้าสร้างเราเป็ น
เหมือนพระฉายาของพระองค์ พระองค์ทรงเลือกเราเป็ นสหายของพระองค์ ให้เราลองคิดดูเถิดว่า
พระองค์ทรงเรี ยกอับราฮัมและโมเสสว่า “สหายของเรา” (อิสยาห์ 41:8, อพยพ 33:11) พระเจ้าได้ทรง
เลือกมนุษย์ให้มีความสนิทสนมและใกล้ชิดกับพระองค์ ให้เราตรองดูจากถ้อยคาที่พระองค์ได้ตรัสกับ
ประชากรที่พระองค์ทรงเลือกคือชนชาติอิสราเอล “เช่นเดียวกับเจ้าบ่าวที่ยนิ ดีในเจ้าสาว องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าก็จะยินดีเหนื อเจ้าฉันนั้น” (อิสยาห์ 62:5) พระเยซูได้เสด็จลงมาตายไถ่ความผิดบาปของเรา เพื่อเราจะ
ได้ทาข้อกาหนดนี้ได้ครบบริ บูรณ์ และเพื่อเราจะมีประสบการณ์กบั ความจริ งในพระดารัสของพระเจ้า
ที่วา่ “เราหมั้นเจ้าไว้เสมอไปเป็ นนิจ” (โฮเชยา 2:19) พระเยซูได้เสด็จมาเพื่อว่าพระวิญญาณของพระเจ้า
จะได้เทความรักของพระองค์เข้ามาในจิตใจของเรา พระองค์เสด็จมาเพื่อว่า ประกายแห่งความรักของ
พระองค์น้ นั จะจุดเพลิงแห่งความรักในจิตใจของเรา เขาจาต้องสนองตอบต่อพระองค์ ด้วยความรักที่
เห็นว่าทุกสิ่ งทุกอย่างไม่มีค่าอะไรเลยนอกจากได้รักพระองค์เท่านั้น
จงพิจารณาดูความรักอันบริ สุทธิ์ ของมนุษย์ ชีวติ ของหญิงสาวทั้งชีวติ ก็จะมุ่งมัน่ อยูแ่ ต่คนที่ตน
รักเท่านั้น ตาของเธอ หูของเธอมีไว้เพื่อเขาคนเดียว เธอมอบหัวใจให้เขาหมดโดยสิ้ นเชิง ยิง่ กว่านั้นสัก
เท่าไรที่ความรักของเราต่อองค์พระเยซูควรจะเป็ นเช่นนี้ดว้ ย มาเรี ยชาวเมืองมักดาลาได้เป็ นตัวอย่างแก่
เรา เธอเป็ นบุคคลที่มีความรักอันเปี่ ยมล้นต่อองค์พระเยซู ก่อนที่ความรักของพระเยซูจะเข้าครอบครอง
ชีวติ ของเธอนั้น เธอได้รักชายอื่นมาแล้วหลายคน แต่เมื่อเธอได้พบองค์พระเยซูคริ สต์ เธอได้หนั หลังให้
ความรักอื่นทั้งสิ้ น และได้มอบจิตใจให้แก่องค์พระเยซูคริ สต์เพียงบุคคลเดียว การกระทาของเธอได้
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความรักต่อพระเยซูซ่ ึ งครอบครองจิตใจของเธออย่างเปี่ ยมล้น เธอได้ยนิ ว่า
พระเยซูอยูใ่ นบ้านของซี โมน เธอรี บวิง่ เข้าไปที่นนั่ เธอไม่ได้หยุดถามว่าพวกฟาริ สีจะว่าอย่างไรบ้าง
เธอจะไม่รู้เชียวหรื อว่าจะทาอย่างนั้นไม่ได้ผหู ้ ญิงจะบุกเข้าไปในการประชุมของผูช้ ายซึ่ งกาลังมีการ
อภิปรายกันด้วยเรื่ องเทววิทยา เธอจะไม่รู้เชียวหรื อว่าการแสดงออกเช่นนั้นของเธอเป็ นสิ่ งไม่สมควร
เธอผูเ้ ป็ นคนบาปซึ่งทุกคนรู้จกั จะเดินเข้าไปปรากฏตัวต่อหน้าของ “ผูร้ ักษาศาสนาและพระบัญญัติ เธอ
ไม่หวาดหวัน่ หรื อว่าเธอจะต้องผจญกับการตาหนิติเตียนอย่างไร เปล่าเลยด้วยความรักของเธอ เธอไม่
สนใจกับสิ่ งทั้งสิ้ นเหล่านี้
เธอไม่คิดถึงอะไรเลยยกเว้นแต่องค์พระเยซู ทุกสิ่ งทุกอย่างที่เคยเป็ น
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ความสาคัญสาหรับเธอได้หมดความสาคัญไป เมื่อพระองค์ทรงประทับอยูท่ ี่นนั่ โดยเหตุน้ ีเองพระเยซู
จึงสามารถเรี ยกเธอได้วา่ “ผู้ซึ่งรักมาก” (ลูกา 7:47)
ในตัวของมาเรี ย มักดาลา นี้ เราได้เห็นความรักดั้งเดิมอย่างเด่นชัด ความรักซึ่ งไม่เห็นสิ่ งอื่นใด
เลยเว้นแต่องค์พระเยซู สนใจในพระองค์เหนือสิ่ งอื่นใดและติดสนิทกับพระองค์ในทุก ๆ โอกาส มาเรี ย
มักดาลาต้องการองค์พระเยซู เท่านั้น เธอต้องการที่จะอยูใ่ กล้ชิดกับพระองค์เสมอ เธอต้องการจะอยูใ่ น
รัศมีภาพของพระองค์ เธอต้องการมองดูพระพักตร์ของพระองค์เพราะที่นนั่ เองเธอได้สัมผัสกับความรัก
แห่งการอภัยโทษบาป เธอต้องการได้ยนิ พระดารัสจากพระโอษฐ์ของพระองค์ ซึ่งพูดถึงความรักและ
การอภัยโทษ เธอไม่สนใจว่าเธอจะต้องทุกข์ยากลาบากเพียงไร เพราะการที่ได้รู้จกั ความรักของพระองค์
และการติดสนิทอยูใ่ นรัศมีภาพของพระองค์เป็ นสิ่ งอันล้ าค่าสาหรับเธอ เธอไม่สนใจว่าจะต้องถ่อมใจ
มากเพียงไร เธอไม่สนใจว่าเธออาจจะสู ญเสี ยความนับถือ จากบุคคลอื่นที่มีอยูเ่ พียงเล็ก ๆ น้อย ๆ เธอไม่
สนใจว่าเธออาจจะสู ญเสี ยความรักจากบุคคลอื่นที่เธอเคยมอบความรักของเธอให้ เดี๋ยวนี้จิตใจของเธอ
นั้นได้เรี ยกร้องให้เธอเข้าใกล้ชิดอยูก่ บั พระองค์ซ่ ึ งเธอรักเพียงคนเดียว
ในเช้าวันที่พระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์ เธอเป็ นคนแรกที่มาถึงหลุมฝังศพของพระเยซูและ
แสวงหาพระองค์แม้แต่ทูตสวรรค์ก็ไม่สามารถทาให้เธอใยดีในความงามและรัศมีภาพนั้นได้ เธอไม่
สนใจกับทูตสวรรค์เพราะเธอผูกพันอยูก่ บั พระองค์ผซู ้ ่ ึ งจิตวิญญาณของเธอรักนั้นคือพระเยซูคริ สต์
เท่านั้น ดังนั้นเธอจึงหันเสี ยจากทูตสวรรค์และหันมาถามบุคคลซึ่งเธอคิดว่าเป็ นคนทาสวนว่า “ท่านได้
เอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน” เมื่อเธอไม่พบพระศพพระองค์ในหลุมฝังศพเธอก็ยงั ค้นหาพระองค์ ความรัก
ของเธอนั้นไม่ได้ลดลงเลย เพราะความรักนั้นยังมีความหวังอยูเ่ สมอและมีความเชื่ ออยูเ่ สมอ แม้วา่
ความหวังดูเหมือนจะสู ญสิ้ นไปแล้วความรักไม่มีวนั ดับสู ญ ความรักทาให้มีเป้ าหมายซึ่ งจะไม่ยอมแพ้
เลย คือการรู ้จกั ผูท้ ี่เรารักและการอยูก่ บั พระองค์ไม่มีสิ่งใดที่สามารถจะทาให้เรามีความปิ ติมากกว่านี้ได้
เมื่อเปรี ยบเทียบกับคนที่เรารักแล้ว สิ่ งอื่น ๆ ก็ดูวา่ งเปล่าและไร้ความหมาย มาเรี ย มักดาลาไม่สามารถ
จะหยุดพักได้ จนกว่าเธอจะได้คุกเข่าลงแทบพระบาทของพระเยซู และพระองค์ตรัสและเรี ยกเธอว่า
“มาเรีย” และเธอได้ตอบพระองค์ดว้ ยความรักว่า “พระอาจารย์”
ความรักที่มีต่อพระเยซูมีคุณสมบัติพิเศษเช่นนี้ เองความรักชนิดนี้จึงมีฤทธิ์ เดชอานาจในการไถ่
โทษบาป ความรักเช่นนี้จึงทาลายทุกสิ่ งที่ผกู พันเรา ความรักของมาเรี ยมักดาลานั้นให้ความสนใจกับ
องค์พระเยซูคริ สต์แต่เพียงผูเ้ ดียว เธอได้รับองค์พระเยซูคริ สต์ไว้ในจิตใจเต็มบริ บูรณ์เพราะเธอได้ถวาย
ตัวของเธอต่อพระองค์โดยสิ้ นเชิง มาเรี ยมักดาลาได้คน้ พบความลึกล้ าอันใหญ่ยงิ่ เราจะต้องเลือกเอาว่า
จะรักองค์พระเยซูคริ สต์โดยหมดจิตหมดใจหรื อไม่ก็ไม่รักพระองค์เลย หญิงผูน้ ้ ีได้ประพฤติสมกับพระ
ดารัสของพระเจ้าดังนี้วา่ “ธิดาเอ๋ ย จงพิเคราะห์ความและเอียงหูของเธอจงลืมชนชาติของเธอ และลืม
20

บ้านบิดาเสี ย และพระราชาจะปรารถนาความงามของเธอ เนื่องจากพระองค์ท่านเป็ นเจ้านายของเธอ จง
โค้งคานับให้พระองค์ท่านเถิด” (สดุดี 54:10, 11)
นี่คือความรักของเจ้าสาว เป็ นความรักที่มองมุ่งตรงต่อองค์พระเยซูคริ สต์เพียงผูเ้ ดียว ลืมสิ่ งอื่น
อย่างหมดสิ้ นละทิง้ ทุกสิ่ งทุกอย่าง
ความรักชนิ ดนี้ไม่ปรารถนาสิ่ งอื่นใดนอกจากจะให้พระองค์พอ
พระทัยในความงามของเจ้าสาวของพระองค์
ความรักชนิดนี้ทาให้เราสยบลงและนมัสการพระองค์
ความรักชนิดนี้มีตามีหูไว้สาหรับพระองค์แต่ผเู ้ ดียวเท้าของผูม้ ีความรักเช่นนี้จะเดินตรงไปหาพระองค์
มือของผูท้ ี่มีความรักเช่นนี้จะว่องไวในการรับใช้พระองค์
และปากของผูน้ ้ นั ก็จะพร่ าพูดถึงความ
อัศจรรย์ที่ยงิ่ ใหญ่ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เธอจะเป็ นดัง่ ผูป้ ระพันธ์บทเพลงสรรเสริ ญ ซึ่งได้เขียนถ้อยคา
เหล่านี้วา่ “พระเยซู นามเหนือนามอื่นใด” แล้วก็ดูเหมือนว่าไม่อาจจะสรรหาถ้อยคาใดมาสาแดงถึง
ความรักของพระองค์ และความชื่นชมในพระองค์ได้พระเยซูทรงประเสริ ฐที่สุด ทรงเป็ นที่รักที่สุด ทรง
เป็ นต้นกาเนิดแห่งความรักอันสมบูรณ์แบบ ทรงบริ สุทธิ์ ที่สุดทรงอ่อนที่สุด ทรงสถิตอยูใ่ กล้ที่สุด ทรง
หาที่ตาหนิมิได้ ทรงเป็ นความหวานชื่นที่สุด” ความรักที่แท้จริ งที่มีต่อพระองค์น้ นั จะสรรหาพระนาม
ใหม่มาถวายแด่พระองค์ผเู ้ ป็ นที่รักของเราเสมอ และความรักชนิดนี้ แหละที่สาแดงออกในคาอธิ ษฐาน
ของวิสุทธิ ชนที่ยงิ่ ใหญ่หลายท่านซึ่ งตลอดอายุขยั ได้สาแดงความรักของท่านต่อองค์พระเยซู ก่อนที่
ท่านเบริ นนาร์ ดจะเข้าบวชเป็ นสงฆ์ในนิกายฟรานซิ สกันท่านแอบได้ยนิ นักบุญฟรานซิ สอธิ ษฐานด้วย
ความรักอันร้อนรนด้วยคาอธิ ษฐานเพียงประโยคเดียวซ้ าแล้วซ้ าอีกคือ “องค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำของข้ ำพเจ้ ำ
พระองค์ เป็ นทุกสิ่ งทุกอย่ ำงของข้ ำพเจ้ ำ”
คณะซิ สเตอร์ ออฟ แมรี่ ของเรามีคาพยานอันหนึ่งเกี่ยวกับความรักเช่นนี้สาหรับองค์พระเยซู
คริ สต์ เป็ นคาพยานที่เราได้เห็นในชีวติ ของศาสนาจรรย์นิกายแมธอดิสต์ผหู้ นึ่งคือรี ดิงเจอร์ ซึ่งเป็ นบิดา
ฝ่ ายจิตวิญญาณและเป็ นผูร้ ่ วมก่อตั้งคณะซิ สเตอร์ ของเรา ท่านมีการงานหน้าที่มากมายท่านเดินทางไป
ตามที่ต่าง ๆ เพื่อไปบรรยายเรื่ องราวของพระเจ้า ไปกระทาการขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ท่านถูกเรี ยกให้
เป็ นที่ปรึ กษาของศาสนาจรรย์ต่าง ๆ อยูเ่ สมอ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านถือว่ามีความสาคัญกว่าสิ่ งอื่นใด นั้นก็
คือการอุทิศเวลาสาหรับอธิ ษฐาน และอุทิศเวลาเป็ นส่ วนตัวกับองค์พระเยซูคริ สต์ ครั้งหนึ่งขณะที่การ
งานของท่านล้นมือ ท่านได้พูดว่า “ข้าพเจ้าต้องใช้เวลาในยามเช้าอย่างน้อย 2 ชัว่ โมงอุทิศให้กบั องค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า” หมายความว่าท่านจะต้องตื่นขึ้นตั้งแต่เวลา 4 นาฬิกา สุ ขภาพของท่านไม่ดีเพราะเหตุทนความ
ทุกข์ยากในระหว่างสงครามและการงานมากมายนั้นแต่จุดศูนย์กลางและจุดเริ่ มต้นในงานทั้งสิ้ นของ
ท่านและชีวติ ทั้งสิ้ นของท่านนั้นก็คือการแสดงความรัก สนทนาประจาวันกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูเ้ ป็ น
เจ้าบ่าวของท่าน สิ่ งนี้เท่านั้นที่ทาให้ท่านมีพลังในการรับใช้งานของท่าน หนังสื อของท่านเกี่ยวกับเรื่ อง
ความรักของเจ้าสาวนั้นได้แพร่ หลายออกไป แต่ถึงกระนั้นก็ดีชีวิตของท่านเองเป็ นคาพยานที่เด่นชัด
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การนมัสการพระองค์ในชีวติ ของท่าน ความปรารถนาอันรุ นแรงของท่าน ในการที่จะนาเกียรติยศและ
สง่าราศีมาถวายต่อองค์พระเยซูน้ นั ได้นาจิตวิญญาณอีกมากมายให้มีประสบการณ์อนั ลึกซึ้ งมากขึ้นกับ
ความรักขององค์พระเยซู เวลาที่เราร่ วมนมัสการกับท่านนั้น พวกเราต่างอัศจรรย์ใจในความรักอัน
มากมายที่ท่านมีต่อพระองค์ ดูเหมือนว่าพวกเรามิอาจจะสรรเสริ ญพระกรุ ณาธิ คุณของพระองค์ผทู ้ ี่เรารัก
และคารวะผูท้ รงเป็ นลูกแกะของพระเจ้า องค์พระมหากษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่ มหาปุโรหิ ต และเจ้าบ่าวของเรา
ได้เพียงพอ และไม่มีวนั ไหนเลยที่พระองค์จะไม่ได้รับการน้อมนมัสการจากท่าน
ความรักของศิษยาภิบาลรี ดิงเจอร์ ซ่ ึ งปรารถนาจะเห็นองค์พระเยซูคริ สต์ได้รับเกียรติยศนั้น เป็ น
การจุดไฟแห่งการนมัสการของเราให้ลุกโชติช่วงขึ้น และสิ่ งนี้ได้เตรี ยมทางให้แก่การนมัสการของหมู่
นักร้องของเรา
ความรักของเจ้าสาวนั้นมีคุณสมบัติที่เหนื อคุณลักษณะอื่นคือ ความรักนั้นจะผูกพันตนเองกับ
องค์พระเยซูคริ สต์โดยสิ้ นเชิง ความรักนั้นทาให้เราพร้อมสาหรับพระองค์เสมอ และจะพบว่าความ
สมบูรณ์เพียบพร้อมทุกประการมีอยูใ่ นพระองค์เท่านั้น คุณสมบัติของความรักเช่นนี้จะเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวติ ของเราเสี ยใหม่ท้ งั หมด ซึ่ งการกระทาเช่นนี้จะต้องผูกพันกับทุกส่ วนของชีวติ แม้ส่วนที่เล็กน้อย
ที่สุดให้เข้ากับพระเยซู
ข้าพเจ้าระลึกหญิงสาวผูห้ นึ่ง เธอเป็ นคนสวยเฉลี ยวฉลาด และมีไหวพริ บดี ชายหนุ่มผูห้ นึ่งหลง
รับเธอและเธอก็รักเขาด้วย แต่เมื่อองค์พระเยซูคริ สต์ได้เสร็ จเข้ามาในชีวติ ของเธอ พระองค์ได้ขอความ
รักทั้งสิ้ นของเธอไปในฐานะเจ้าบ่าวของเธอ หญิงสาวผูน้ ้ นั ได้ระลึกถึงเสี ยงเรี ยกที่จะให้เธอถวายชีวติ
จิตใจโดยสิ้ นเชิงต่อพระองค์ พระคัมภีร์ได้ช้ ีให้เห็นว่ามีบางคนที่ถูกเรี ยกให้ดารงชี วติ อยูเ่ พื่อปรนนิบตั ิ
รับใช้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและมิได้เข้ามาสู่ การสมรส (1 โคริ นธ์ 7:32-38) หญิงสาวผูน้ ้ ี ได้ตอบสนองต่อ
การทรงเรี ยกนี้ เธอทิ้งทุกสิ่ งทุกอย่างซึ่ งเคยเป็ นเหตุให้ชีวติ ของเธอเต็มบริ บูรณ์และมีความสุ ข เธอ
แสวงหาองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเพียงผูเ้ ดียวและได้ถวายตัวรับใช้พระองค์ การรับใช้พระองค์ก็กลายเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่สุดในชีวติ ของเธอ เธอมีความสุ ขอย่างแท้จริ งเพราะว่าเธอได้คน้ พบองค์พระเยซูคริ สต์ ความ
ปิ ติยนิ ดีของเธอได้แสดงออกในใบหน้าของเธอ จนกระทัง่ ผูใ้ ดก็ตามที่พบเธอจะพูดกันว่า “ถ้ าอยากจะ
เห็นคนทีม่ ีความสุ ขอย่ างแท้ จริงแล้ ว ขอให้ ไปดูเธอผู้น้ ันเถิด” ในปี ต่อ ๆ มาชีวติ ของเธอได้กลายเป็ น
พยานซึ่ งก่อให้เกิดแสงสว่างในจิตวิญญาณเกี่ยวกับ “ความรักดั้งเดิม” ต่อองค์พระเยซูหญิงผูน้ ้ ีได้เป็ น
พยานถึงความรักอันไม่อาจมีสิ่งใดเทียบได้ขององค์พระเยซูดว้ ยชีวติ และความประพฤติของเธอ บุคคล
ต่าง ๆ ที่ได้เห็นความรักซึ่ งเกิดจากความรักที่มีต่อองค์พระเยซูโดยไม่ปันใจให้ผอู ้ ื่นจะรู ้วา่ ความรักต่อ
องค์พระเยซูก่อให้เกิดผลอันหาที่สิ้นสุ ดมิได้
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อีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าหวนระลึกถึงคณะกรรมการหญิงผูห้ นึ่ ง หลายปี มาแล้วเธอมีสุขภาพไม่ดี แต่
ตลอดชีวิตการรับใช้ของเธอหลายสิ บปี มานั้น เธอได้เสนอตัวทาหน้าที่ในยามค่าคืน ซึ่ งทาให้เธอมี
โอกาสมากขึ้นในการที่จะเฝ้ าอธิ ษฐานต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเธอ
ผูท้ ี่มีความรักต่อพระเยซูน้ นั จะ
แสวงหาโอกาสอย่างนี้อยูเ่ สมอ เธอเป็ นทหารแห่งการอธิ ษฐาน ถ้าไม่มีเธอแล้วบ้านนั้นก็ดูขาดอะไรสัก
อย่างหนึ่งไปทีเดียว เพื่อนร่ วมงานอีกหลายคนก็จะได้คาปรึ กษาฝ่ ายจิตวิญญาณที่ดีจากเธอด้วย
ข้าพเจ้าคิดถึงครู อีกคนหนึ่ง ซึ่ งเหน็ดเหนื่ อยในการสอนมากและต้องการที่จะหาเวลาพักผ่อน
เพื่อได้กาลังกลับคืนมา เธอวางแผนไปพักผ่อนที่ภูเขา ด้วยความปรารถนาที่จะได้สัมผัสอากาศบริ สุทธิ์
และแสงอาทิตย์อนั อบอุ่น เธอได้ซ้ื อ และเตรี ยมทุกสิ่ งทุกอย่างพร้อมที่จะไปกับเพื่อนของเธอคนหนึ่ง
แต่เมื่อเธอได้รู้สึกว่าพระเยซู ทรงกาลังรอคอยเธออยู่ พระองค์ตอ้ งการเวลาทั้งสิ้ นของเธอและถ้าทาตาม
แผนที่เธอได้วางไว้แล้วนั้น เธอจะไม่มีเวลาสาหรับพระองค์เลยเพราะกิจการต่าง ๆ เหล่านั้น หญิงผูน้ ้ นั
ไม่ปล่อยให้องค์พระเยซูคริ สต์รอเธอด้วยความผิดหวังเธอล้มเลิกแผนการทั้งสิ้ นและได้แสวงหาเวลา
สงบจิตและเอาเวลาที่ต้ งั ใจไปพักผ่อนนั้นมามอบแก่องค์พระเยซู ในวันเวลาเหล่านั้นจิตวิญญาณของเธอ
ได้เข้มแข็งขึ้นและได้กลับมาทางานด้วยความสุ ขมากกว่าที่เธอได้รับจากการพักผ่อนครั้งที่แล้ว ๆ มา
ความรักซึ่งได้มอบให้องค์พระเยซูคริ สตเจ้าอยูเ่ หนื อสิ่ งอื่นใด จะสาแดงออกได้ในชีวิตประจาวันของเรา
ซึ่ งเราไม่คาดคิดมาก่อนเลย
สุ ภาพสตรี ผหู ้ นึ่งซึ่ งได้มาร่ วมประชุมกับเราและได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับความรักนี้ ตลอดจน
ความทนทุกข์ทรมานและการสิ้ นพระชนม์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
เธอรู ้สึกมีความสุ ขเนื่องจาก
ประสบการณ์เหล่านี้ และกล่าว “ตลอดชีวติ ของดิฉนั ๆ มีความรู ้สึกที่น่าขันอยูอ่ ย่างหนึ่งคือชอบทาความ
สะอาดบ้านในวันศุกร์ ดิฉนั ไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร และเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วเพราะวันนั้นเป็ น
วันที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราต้องประสบกับความทุกข์ทรมาน ตั้งแต่วนั นี้เป็ นต้นไปดิฉนั จะไม่ทาความ
สะอาดบ้านในวันศุกร์ อีก แต่จะต้องเป็ นวันที่ดิฉนั จะสงบจิตอธิ ษฐานเป็ นวันที่ดิฉนั จะอุทิศแก่องค์พระผู ้
เป็ นเจ้า การทาความสะอาดบ้านสามารถทาวันอื่นได้”
ตัวอย่างเหล่านี้ได้สาแดงบางสิ่ งบางอย่างเกี่ยวกับความรักต่อองค์พระเยซู เป็ นความรักซึ่งมี
สายตาจับจ้องอยูท่ ี่พระองค์เท่านั้นและดารงชีวิตอยูเ่ พื่อพระองค์แต่เพียงผูเ้ ดียว และคุณสมบัติอีกอย่าง
หนึ่งซึ่ งท่านจะสังเกตได้จากความรักชนิดนี้คือ เป็ นความรักที่ไม่มีขอบเขตจากัด พร้อมที่จะสู ญเสี ยและ
ยอมให้ทุกสิ่ งทุกอย่างที่มีอยูแ่ ม้แต่สมบัติชิ้นสุ ดท้ายก็ได้ มันจะเป็ นอย่างอื่นได้อย่างไร ถ้าเรารักองค์พระ
เยซูอย่างแท้จริ งแล้ว เราจะคอยมาจากัดจาเขี่ยความรักของเราที่มีต่อพระองค์ได้หรื อ ในเมื่อความรักของ
พระองค์ที่มีต่อเรานั้นเกินที่จะหยัง่ รู ้ได้ เราจะประมาณราคาของความรักอันยิง่ ใหญ่ที่พระองค์มีต่อเรา
ได้หรื อ ในเมื่อราคานั้นคือความตาย พระองค์ทรงตายเพื่อเราซึ่ งเป็ นศัตรู ของพระองค์ อะไรเล่าจะใช้
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ตอบแทนได้เพียงพอสาหรับความรักเช่นนี้ จะมีอะไรเล่าที่จะดียงิ่ ไปกว่าการมอบความรักของเราต่อ
พระองค์ โดยไม่มีขอบเขตจากัดให้แก่พระองค์ สิ้ นทุกสิ่ งทุกอย่างโดยไม่คานึงถึงราคาค่างวดเลย
ความรักของเราที่มีต่อพระเยซูน้ นั จะต้องเหนื อกว่าความรักทั้งสิ้ นฝ่ ายมนุษย์
ความรักนั้น
จะต้องเป็ นเหตุให้เรายอมอุทิศถวายทรัพย์สิ้นทั้งปวง สิ่ งมีค่ายิง่ ของชีวติ ของเราแด่พระองค์ มากกว่าที่
เราให้แก่คนอื่น เพราะพระเยซูคริ สต์เป็ นองค์พระมหากษัตริ ยข์ องเรา พระองค์ทรงประทานความรักอัน
ยิง่ ใหญ่ของพระองค์ให้แก่เรา เพื่อจะช่วยให้เรามีอิสระที่จะรักพระองค์ได้อย่างแท้จริ ง เป็ นสิ ทธิ์ ของ
พระองค์ที่จะทรงเรี ยกร้องความรักที่เสี ยสละเช่นนั้นจากบุตรของพระองค์ ความรักที่แท้จริ งต่อองค์พระ
เยซูคริ สต์น้ นั จะมีฤทธิ์ อานาจในตัวเป็ นฤทธิ์ อานาจซึ่ งเกินกว่ากาลังของตัวเองความรักชนิดนี้จะทาสิ่ ง
อื่นใดไม่ได้เลยเว้นแต่จะรักพระองค์โดยไม่มีขอบเขตจากัด โดยไม่คานึงถึงความทุกข์ยากแต่ประการใด
คนที่รักพระองค์มากนั้นไม่คิดจะยึดสิ่ งใดไว้เป็ นของเราเลย เขาเหล่านั้นจะถวายทุกสิ่ งทุกอย่างที่เขามี
สิ ทธิ์ ครอบครองอยู่ ทั้งทรัพย์สมบัติของเขา กาลังของเขา ผลประโยชน์ที่มีต่อบุคคลอื่น เกียรติยศความ
รักต่อผูอ้ ื่นให้กบั พระองค์อย่างเต็มใจ ความรักชนิดนี้ไม่อาจทาอย่างอื่นได้เว้นแต่ให้พระองค์ทุกอย่างที่
ตนมี โดยไม่มีการผ่อนปรนเลยมันอาจจะหมายถึงชีวติ ของเราเองก็ได้ดงั เช่นบรรดาสาวกของพระองค์
มันอาจจะหมายถึงสิ่ งของในโลกนี้หรื อความสุ ขก็ได้ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ดี ความรักชนิ ดนี้มองไม่เห็นสิ่ ง
อื่นใดเว้นแต่องค์พระเยซู และการที่จะตอบสนองความรักของพระองค์ก็เห็นว่าเป็ นการเพียงพอ
มาเรี ยแห่งเบธาเนียได้สาแดงความรักเช่นนี้ต่อองค์พระเยซูคริ สต์ เมื่อเธอได้เอาน้ ามันหอมมา
เจิมพระองค์ซ่ ึ งพระเยซูตรัสว่าการนี้ทาไว้สาหรับการฝังพระศพของพระองค์
พระเยซูได้ทรงแสดง
ปฏิกิริยาต่อการกระทานี้อย่างไรน้ ามันหอมนั้นมีราคามาก ส่ วนใหญ่แล้วเมื่อจะใช้แต่ละครั้งก็จะใช้แต่
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่มาเรี ยได้เทน้ ามันหอมทั้งโถนั้นลงบนพระองค์ ในครั้งเดียว และสาวกได้ติเตียน
ว่าเป็ นการกระทาที่ฟุ่มเฟื อยแต่พระเยซูคริ สต์มิได้ทรงเห็นด้วยกับสาวก กลับตรัสว่าเป็ นการถูกต้องแล้ว
ที่มาเรี ยจะใช้น้ ามันหอมทั้งหมดเทลงบนพระองค์ พระองค์สรรเสริ ญสิ่ งที่เธอทาและทรงกล่าวว่าที่ใดก็
ตามที่พระกิตติคุณได้รับการประกาศไปทัว่ โลก การกระทาของเธอนั้นจะได้รับการบอกเล่าเพื่อเป็ นที่
ระลึกถึงเธอ (มัทธิว 26: 10-13)
เราจะต้องตรึ กตรองอย่างลึกซึ้ งถึงความหมายที่แท้จริ งของความรักดั้งเดิม ความรักของเจ้าสาว
ต่อองค์พระเยซูอคั รสาวกไม่เห็นด้วยกับการแสดงออกของความรักอย่างฟุ่ มเฟื อยของมาเรี ย ทัศนคติ
ของความรักต่อพระเยซูซ่ ึ งอัครสาวกมีอยูน่ ้ นั ก็ยงั เป็ นที่ยดึ ถือกันอย่างกว้างขวางในหมู่คริ สเตียนแม้ใน
ปั จจุบนั นี้ จริ งอยูล่ ะพวกสาวกเชื่อว่าเป็ นการถูกต้องที่จะรักพระเยซูและถวายเกียรติยศต่อพระองค์แต่
พวกเขาเหล่านั้นก็ยงั มีความคิดเห็นพื้นฐานเช่นเดียวกับซี โมนชาวฟาริ สีและบรรดาแขกเหรื่ อเมื่อเห็น
หญิงซึ่ งเป็ นคนบาปได้ลา้ งพระบาทของพระเยซูดว้ ยน้ าตาของเธอ
เขาเชื่ อว่าการแสดงออกนั้นควร
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เป็ นไปในสถานประมาณ พวกเขาชอบจับผิดการแสดงออกของความรักโดยไม่มีการปิ ดบังอาพรางนี้
หลายยุคหลายสมัยที่ผา่ นมานั้นพวกเคร่ งศาสนาจะรู ้สึกโกรธเมื่อเขาได้เห็นการแสดงความรักเช่นนี้
พวกฟาริ สีคงจะรู ้สึกยินดีที่จะได้รับเธอโยนออกไป เพราะเหตุประพฤติอนั น่าละอายและความซุ่มซ่าม
ของเธอที่ร้องไห้จนน้ าตาเปี ยกพระบาทขององค์พระเยซูและเช็ดพระบาทของพระองค์ดว้ ยผมของเธอ
พวกเขามิอาจจะสัมผัสกับความรักที่หลัง่ ไหลออกมาจากจิตใจของเธอได้ แต่พระเยซูอนุญาตให้เธอทา
ได้พระองค์ทรงพอพระทัยกับสิ่ งที่เธอได้กระทา พระองค์ได้ทรงเล็กเห็นถึงความรักอันยิง่ ใหญ่ ที่ซ่อน
อยูใ่ นการกระทานี้ และพระองค์ทรงรู ้วา่ สิ่ งนี้ เป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง
ทัศนคติโดยทัว่ ไปของคริ สเตียนนั้นแตกต่างจากทัศนคติขององค์พระเยซู จริ งอยูเ่ ราเชื่ อว่าพระ
เยซูเป็ นองค์พระผูช้ ่วยให้รอดของเราแต่เมื่อเราได้มาพบความรักชนิดนี้คือความรักที่ยอมทนทุกข์ทุกสิ่ ง
ทุกอย่าง ความรักที่อุทิศตัวเพื่อผูเ้ ป็ นที่รักยิง่ สิ่ งนี้มกั เกินความเข้าใจของเรา เมื่อพบความรักเช่นนี้ใน
บุคคลอื่นแล้ว เรารู ้สึกแปลก เราจะรู ้สึกว่ายากที่จะเข้าใจได้ แต่องค์พระเยซูน้ นั ทรงเห็นว่าความรักเช่นนี้
มีค่ายิง่
เมื่อพระองค์ได้ทรงพบกับความรักเช่นนี้ในบ้านของซี โมนชาวฟาริ สี และอีกครั้งหนึ่งใน
หมู่บา้ นเบธาเนีย พระองค์ตรัสว่าสิ่ งนี้มีค่ายิง่ เป็ นไปได้มิใช่หรื อว่าพระองค์ทรงรอคอยความรักเช่นนี้
จากพวกเราแต่ละคน?
มาเรี ยไม่ได้เป็ นคนเดียวซึ่ งได้ให้ความรักเช่นนี้ ต่อองค์พระเยซู พระคัมภีร์ได้แสดงให้เห็นถึง
กลุ่มผูห้ ญิงซึ่ งเป็ นคนสามัญธรรมดาผูไ้ ด้อุทิศถวายตัวต่อองค์พระเยซูดว้ ยเต็มใจ (ลูกา 8: 2-3) พวกเขา
นั้นติดตามพระองค์ไปขณะที่พระองค์ทรงเดินทางเทศนาจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งพวกเขาได้
ปรนนิบตั ิพระองค์ดว้ ยบรรดาทรัพย์สินที่เขามีอยูพ่ วกเขาไม่ไยดีกบั คาติฉินนินทาที่เกิดขึ้นเพราะการ
กระทาของเขา เพราะเหตุความรักของเขาที่มีต่อพระองค์ทาให้เขาทาสิ่ งอื่นไม่ได้ นอกจากถวายทุกสิ่ งที่
เขามีอยูแ่ ละติดตามพระองค์ไป ไม่วา่ สิ่ งนั้นจะเป็ นทรัพย์สินเงินทองใด ๆ ก็ดีเขานามาถวายพระองค์
ด้วยเต็มใจ นี่เป็ นการใช้ทรัพย์สินเงินทองอย่างฟุ่ มเฟื อยเช่นนั้นหรื อ? พวกเขาต้องรับผิดชอบต่อ
ครอบครัวในการที่นาเงินทองมาใช้จ่ายอย่างนี้มิใช่หรื อ?
บางทีสิ่งของเหล่านี้ครอบครัวของเขาอาจ
จาเป็ นต้องใช้ก็ได้พวกเขาเหล่านั้นรู ้ดี แต่พระเยซูได้ทรงเรี ยกให้เรานาทรัพย์สินเงินทองของเราในรับใช้
พระองค์เป็ นประการแรก สาหรับพระองค์แล้วความจาเป็ นสิ่ งอื่นใดต้องมาเป็ นอันดับสอง ผูอ้ ื่นอาจ
ต้องการสิ่ งของเงินทองของเรา ตลอดจนกาลังและสติปัญญาของเรา แต่เมื่อพระเยซูทรงเรี ยกร้องสิ่ ง
เหล่านี้เพื่อพระองค์และเพื่ออาณาจักรของพระองค์แล้ว เราต้องฟังเสี ยงของพระองค์และพระดารัสของ
พระองค์ยงิ่ กว่าคาเรี ยกร้องของผูห้ นึ่งผูใ้ ด
พระเยซูทรงยอมยากจน เพราะเห็นแก่เรา (2 โคริ นธ์ 8:9) นี่คือสิ่ งที่ช้ ีบอกถึงความรักของ
พระองค์ ดังนั้นพระองค์จึงทรงหวังที่จะได้ความรักชนิ ดนี้จากเราเหมือนกันคือความรักที่ทาให้เรายอม
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เป็ นคนยากจน เราพร้อมแล้วหรื อที่จะอุทิศบ้านทรัพย์สิน ธุ รกิจการงาน ทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อพระองค์
บางครั้งก็อาจยากยิง่ กว่าสิ่ งเหล่านี้เสี ยอีก เราพร้อมแล้วหรื อไม่ที่จะทาให้คนที่อยูเ่ คียงข้างเรากลายเป็ น
คนจนด้วยโดยปราศจากความช่วยเหลือ ถ้าผูใ้ ดยอมเป็ นคนยากคนจนเพราะเห็นแก่พระองค์ ผูน้ ้ นั ก็
สมควรกับความรักอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ พระองค์จะทรงดูแลทุกสิ่ งอย่างของเขา เพราะพระองค์ตรัส
ว่า “จงให้เขา และท่านจะได้รับด้วยและในตักของท่านจะได้ตวงด้วยทะนานยัดสั่นแน่นพูนล้นใส่ ให้...”
(ลูกา 6:38) เมื่อเราสาแดงออกถึงความรักของเราต่อพระองค์ ครอบครัวของเราก็จะรับพระพรอัน
ยิง่ ใหญ่จากองค์พระเยซู แม้วา่ การกระทาของเรานั้นอาจทาให้เขาเจ็บช้ าน้ าใจ พระเยซูทรงเป็ นความรัก
ดังนั้นพระองค์จึงไม่อาจทาสิ่ งอื่นใดได้เว้นไว้แต่ทรงประทานอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ผทู ้ ี่รักพระองค์ดว้ ย
ความรักที่ถวายอย่างเต็มอกเต็มใจความรักที่สละทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อพระองค์
ข้าพเจ้ารู ้จกั กับมารดาผูห้ นึ่งซึ่ งรักพระเยซูดว้ ยความรักอันหาขอบเขตมิได้ เธอได้ถวายสิ่ งที่มีค่า
มากที่สุดของเธอให้แก่พระองค์ นัน่ คือบุคคลที่เธอไม่เพียงแต่จะรักอย่างมากเท่านั้นแต่เป็ นคนซึ่ งเธอ
จะต้องพึ่งพาอาศัยเขาด้วยสุ ภาพสตรี ผนู ้ ้ ีพิการด้วยโรคปวดตามข้อและกระดูกอยูต่ ลอดเวลา เธอจะต้อง
ไปไหนมาไหนด้วยเก้าอี้เลื่อนเท่านั้น ดังนั้นเธอจะต้องพึ่งบุตรสาวคนเดียวของเธออย่างมาก แต่เมื่อ
บุตรสาวผูน้ ้ ีได้รับการทรงเรี ยกให้ถวายตัวเป็ นผูร้ ับใช้พระเยซูเต็มเวลา เธอรู ้วา่ เธอจะทาอย่างนั้นไปได้
จนกว่าจะมีใครมาแทนที่เธอเพื่อช่วยมารดาของเธอ แต่มารดากลับคิดไปอีกทางหนึ่ง มารดารักพระเยซู
เหนื อสิ่ งอื่นใด จิตใจของเธอปรารถนาที่จะนาเครื่ องบูชามาถวายพระองค์และเป็ นเครื่ องบูชาที่แท้จริ ง
และโดยเหตุความรักนี้ เองเธอได้ถวายบุตรสาวของเธอต่อพระองค์ เธอได้บอกบุตรสาวให้มุ่งหน้าไป
ถวายตัวรับใช้พระองค์ และเธอแน่ใจว่าพระเจ้าจะทรงดูแลรักษาเธออย่างดี บุตรสาวได้ทาตามพระ
กระแสเรี ยกของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงช่วยอย่างแท้จริ งพระองค์ทรงโปรดให้สุขภาพของมารดาดีข้ ึน
แม้วา่ ยังเดินเหิ นไม่ค่อยสะดวกนัก แต่สามีของเธอได้เริ่ มช่วยดูแลภรรยาของเขาดีกว่าในครั้งก่อน การ
กระทาอันประกอบด้วยความรักของสตรี ผนู ้ ้ ี เป็ นเหตุให้ความรักของพระเยซูสว่างยิง่ ขึ้นในจิตใจของเธอ
คนเป็ นจานวนที่ได้ไปเยีย่ มเยียนเธอรู้สึกประทับใจในความรักของเธอ ในงานที่ขา้ พเจ้ากาลังรับใช้พระ
เจ้าอยูน่ ้ ี ข้าพเจ้าเป็ นประจักษ์พยานหลายครั้งถึงความรักเช่นนี้ การงานของเราดารงอยูไ่ ด้ตลอดเวลาด้วย
การถวายของเพื่อนคริ สเตียนซึ่ งรักองค์พระเยซูเขาเหล่านั้นได้นาสิ่ งของต่าง ๆ มาให้เพื่อจะได้ใช้ใน
พระราชกิจของพระเจ้า
เฉพาะประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปี มาแล้ว ซึ่ งทาให้ขา้ พเจ้าไม่อาจจะลืมเลือนได้
สุ ภาพสตรี ผหู้ นึ่งได้เปิ ดบ้านใหญ่โตของเธอให้คนเช่า นี้ เป็ นวิธีที่ทาให้เธอดารงชีวติ อยูไ่ ด้ ต่อมาเธอได้
บอกเราว่า “องค์พระเยซูได้สาแดงในจิตใจของเธอว่าจะให้เธอถวายบ้านของเธอต่อเรา” เธอต้องการที่
จะกระทาสิ่ งที่พระเจ้าได้สาแดงในจิตใจของเธอ เธอได้ถามว่า “ท่านจะเริ่ มใช้ห้องว่างของดิฉนั บางห้อง
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เพื่อดาเนินงานของท่านทันทีได้หรื อไม่” เธอยินดีจะให้เราใช้ฟรี เธอมีความประสงค์ที่จะอุทิศห้องต่าง
ๆ เหล่านั้นในบ้านเธอให้กบั องค์พระเยซูขณะที่เธอมีชีวติ อยูเ่ ราจึงได้ใช้หอ้ งเหล่านั้นสาหรับการงาน
ของเรา แต่ความรักของเราที่รุ่มร้อนย่อมกระทามากยิง่ กว่านี้ ในไม่ชา้ สุ ภาพสตรี ผนู ้ ้ ีก็เสนอให้เราใช้หอ้ ง
อีกหลายห้องเพิม่ ขึ้นและในที่สุดเธอก็ยกห้องส่ วนตัวของเธอให้ซ่ ึงเป็ นห้องที่สวยงามที่สุดในบ้าน เธอ
ย้ายมาอยูห่ อ้ งเล็ก ๆ ซึ่ งไม่คอ่ ยมีใครมาก่อนการกระทาทั้งหมดนี้ก็เนื่ องด้วยความรักของเธอต่อองค์พระ
เยซู ถึงกระนั้นความรักของเธอก็ไม่หยุดยั้งแค่น้ นั ในไม่ชา้ เธอก็บอกอนุญาตให้เราใช้บา้ นของเธอทั้ง
หลังสาหรับการงานของเราได้ พวกเรายืนนิ่งงันด้วยความประหลาดใจแกมละอายใจตนเองความรัก
เช่นนี้ เราถามตัวเองว่า แล้วเธอจะดารงชีวิตได้อย่างไร เราต้องการปฏิเสธข้อเสนอของเขา แต่เธอกลับ
ทาให้พวกเราทุกคนปลื้มปิ ติเมื่อเธอกล่าวว่า “ดิฉนั เป็ นบุตรของพระบิดาผูส้ ถิตในสวรรค์ พระองค์จะ
ทรงตระเตรี ยมทุกสิ่ งทุกอย่างสาหรับดิฉนั อย่างเต็มภาคภูมิ” และเป็ นไปอย่างที่เธอพูดจริ ง ๆ พระเจ้าได้
ประทานหลายสิ่ งหลายอย่างครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างอัศจรรย์ที่สุดแก่เธอ และบ้านของเธอได้ใช้เพื่องาน
ขององค์พระเยซูเป็ นเวลาหลายปี
พวกเราก็จะไม่ลืมความรักอัน อุดมของหญิงชราซึ่ งเป็ นช่างตัดเสื้ อสตรี ที่ยากจนคนหนึ่ งได้ เธอ
ยากจนมาก ต่อมาเธอได้ขายที่ดินแปลงเล็ก ๆ ซึ่ งเธอได้รับเป็ นมรดกตกทอดมาราคาประมาณ 500
เหรี ยญ เธอคงถอนใจด้วยความโล่งอกเพราะหมายความว่าต่อนี้ไปเธอคงไม่ตอ้ งดารงชีวติ อยูใ่ นสภาวะ
ที่คบั แค้นอย่างนั้นอีก แต่ในจิตใจของเธอได้รับการสาแดงอย่างแจ่มชัดจากพระเจ้าว่า เธอได้ควรใช้เงิน
นี้เพื่อประโยชน์ของเธอเองด้วยความรักต่อองค์พระเยซูดว้ ยความปิ ติยนิ ดีเป็ นล้นพ้นเธอได้มอบเงิน
ทั้งหมดให้ใช้ก่อสร้างอาคารของเราซึ่ งถวายไว้สาหรับงานรับใช้พระเจ้า เธอยอมดารงชีวติ ต่อไปด้วย
รายได้เล็กน้อย ซึ่ งไม่อาจทาให้เธอมีชีวติ อย่างสุ ขสบายได้เลย เพราะรายได้น้ นั เพียงพอสาหรับมีชีวิตอยู่
รอดได้ไปวันหนึ่งๆ เท่านั้นเอง ครั้งหนึ่งเธอรวบรวมเงินซื้ อผ้าม่านใหม่มาแทนของเก่าซึ่ งเก่าเกินกว่าที่
จะซ่อนได้แล้ว แต่เมื่อซื้ อของใหม่มาแล้วเธอก็ไม่อาจใช้มนั ได้ เธอกลับนาม่านใหม่น้ นั มาถวายพระเจ้า
ไว้ในอาคารรับแขกของเราซึ่งมีชื่อ “ความปิ ติของพระเยซู” แล้วเธอก็ใช้ผา้ เก่าซอมซ่อต่อไป ในอาคาร
ต่าง ๆ ของเรามักจะมีของสวยงามอย่างวิเศษประดับอยูม่ ากมาย ไม่ใช่สวยงามเพราะเป็ นของดีมีค่าราคา
สู ง แต่เป็ นของที่สาแดงถึงความรักอันมากยิง่ ที่ผถู ้ วายมีต่อองค์พระเยซู
ครั้งหนึ่งเพื่อนของเราคนหนึ่ งได้อ่านข้อความจากหนังสื อเข้าเฝ้ าพระเจ้าส่ วนตัวประจาวันเรา
ในวันเกิดของเธอ วันนั้นเธอได้อ่านพระธรรมตอนหนึ่ งซึ่ งกล่าวว่า “ใครบ้างที่เต็มใจที่จะถวายของ
พร้อมกับถวายตัวกับพระเจ้าในวันนี้ ” (1 พงศาวดาร 29:5) เธออธิษฐานทูลขอพระเจ้าเพื่อทราบว่าเธอ
สามารถจะถวายอะไรต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้เธอจะถวายตัวรับใช้งานด้านใดในพระราชกิจของ
พระองค์เธอมาจากครอบครัวที่มีตระกูลสู ง แต่ทรัพย์สินที่เหลือก็ไม่อาจจะทาให้เกิดดอกออกผลอะไร
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ต่อไปได้ เธอทางานเป็ นนักสังคมสงเคราะห์และไม่มีรายได้อื่นนากเหนือจากรายได้ประจาเดือนของ
เธอ แต่ดว้ ยความรักที่เธอที่ต่อองค์พระเยซูเธอปรารถนาที่จะถวายบางสิ่ งบางอย่างต่อพระองค์ เธอจึงได้
ถวายเครื่ องเงินของครอบครัวของเธอไว้ใช้ในอาคารรับแขกของเรา เธอนึกขึ้นได้วา่ มีเครื่ องเฟอร์ นิเจอร์
อีกหลายชิ้นทิง้ อยูใ่ นคฤหาสน์ของเธอ เธอก็เก็บเครื่ องเรื อนของเธอไว้ที่นนั่ จนเธอจะย้ายไปอยูท่ ี่อยูใ่ หม่
ที่ใหญ่พอที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ได้และตั้งแต่เด็กมาแล้วเธอชอบเครื่ องเรื อนที่เป็ นโบราณวัตถุมากเป็ นพิเศษ
เธอแน่ใจในขณะนั้นว่าต้องนาเครื่ องเรื อนเหล่านี้มาถวายแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ในไม่ชา้ พวกเขาก็ยนื อ้า
ปากค้างเมื่อรถบรรทุกขนเครื่ องเรื อนเหล่านั้นเข้ามาและเคลื่อนย้ายเครื่ องเรื อนโบราณอันงดงาม
เหล่านั้นออกมาจากรถนอกจากเครื่ องเรื อนแล้วยังมีเสื้ อขนสัตว์ของครอบครัวของเธอซึ่ งเธอมอบให้เรา
นาไปขายและใช้เงินเหล่านั้นให้เป็ นประโยชน์ในพระราชกิจของพระเจ้า มีตซู ้ กั แห้งซึ่งมอบให้เราใช้
ด้วย เวลาที่มอบสิ่ งอันมีค่ายิ่งเหล่านั้นให้แก่เราตัวเธอต้องอาศัยอยูใ่ นห้องเดี่ยวที่มีเครื่ องประดับประดา
ที่เป็ นของธรรดาสามัญ แต่เธอก็เต็มใจมอบของเหล่านี้แด่องค์พระเยซู หญิงผูน้ ้ ีได้มอบถวายด้วยเต็มใจ
และสิ่ งเหล่านี้กลายเป็ นความชื่นชมยินดีของเธอ
เรามีตวั อย่างมากมายไม่รู้จกั หมดสิ้ น ของบุคคลต่าง ๆ ที่เก็บหอมรอมริ บเพื่อที่จะซื้ อเสื้ อคลุม
ในฤดูหนาวแต่ในที่สุดกลับถวายเงินจานวนนั้นแก่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและงานของพระองค์ เพียงเพราะ
ความรักในพระองค์ที่ลุกโชติช่วงอยูใ่ นจิตใจของพวกเขา ครอบครัวอีกหลายครอบครัวยอมกินอาหาร
ค่าวันอาทิตย์อย่างประหยัด เพื่อนาเงินที่เหลือนั้นมาถวายพระเจ้า หรื อคนที่ตอ้ งเดินทางไปทางาน ยอม
เอาอาหารกลางวันติดตัวไปรับประทานเพื่อจะเก็บเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ มาถวายพระเจ้า นี่คือความรัก
ดั้งเดิม ความรักที่แท้จริ งที่มีต่อองค์พระเยซู เป็ นความรักที่ไม่มีขอบเขตจากัดและก่อให้เกิดผล เป็ น
ความรักที่องค์พระเยซูทรงรอคอยอยู่
ความรักต่อองค์พระเยซู นอกจากจะเป็ นความรักที่ไม่มีขอบเขตจากัดแล้ว ความรักชนิดนี้ก็มกั
มีสัญญลักษณ์ แห่ง “ความโง่ เขลา” อยูด่ ว้ ย มักจะต้องเป็ นอย่างนี้เพราะความรักเช่นนี้ เกิดจากการที่เรา
ได้สัมผัสกับองค์พระเยซูคริ สต์ และความรักที่พระองค์มีต่อเราก็เป็ น “ความรักทีโ่ ง่ เขลา” อย่างแท้จริ ง
ดังนั้นเราจึงต้องรักตอบพระองค์ดว้ ยความรักอย่างเดียวกัน ดังที่อคั รทูตเปาโลได้กล่าวไว้วา่ “เรา
ทั้งหลายเป็ นคนเขลาเพราะเห็นแก่พระคริ สต์ท้ งั ทูตสวรรค์และมนุษย์มองดูดว้ ยความพิศวง จนกระทัง่
ขณะนี้เรายังหิ วกระหายขาดเครื่ องนุ่มห่ม ถูกโบยตี และไม่มีที่อยูอ่ าศัย เรากลายเป็ นเหมือนหยากเยือ่
ของโลก และเหมือนราคีของสิ่ งสารพัดจนถึงบัดนี้ ” (1 โคริ นธ์ 4:9-13) ท่านอัครทูตเปาโลสามารถเลือก
ที่จะดาเนินในวิถีอื่นได้ ท่านอาจจะดาเนินชี วติ ที่เงียบสงบอย่างธรรมดาก็ได้ แต่ความรักที่ท่านมีต่อพระ
เยซูทาให้ท่านกลายเป็ นคนโง่เขลา ท่านเลือกดาเนินชีวิตที่คนธรรมดาไม่ปรารถนาเพราะเหตุใดเล่า? ก็
เพราะความรักเช่นนี้ แหละได้ครอบครองจิตใจของท่านอยู่ ท่านคิดแต่เพียงว่า “ข้าพเจ้าจะกระทาให้พระ
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เยซูพอพระทัยได้เพียงใด?” แล้วท่านก็เดินตามทางของความรักที่โง่เขลาด้วยใจร้อนรน ดังนั้นเพราะ
เห็นแก่ความรัก นี้ท่านจึงยอมทนทุกข์อย่างจากมือของผูอ้ ื่น ความอดทนของท่านไม่มีของเขตจากัด
ท่านกลายเป็ นเสมือนที่เช็ดเท้าของคนอื่นจิตใจของท่านร้อนระอุดว้ ยความรักดั้งเดิม
ความรักของ
เจ้าสาวที่ยอมเสมอต่อองค์พระเยซู
อาจารย์เปาโลได้แสดงให้เรารู ้วา่ ความรักอันรุ่ มร้อนต่อองค์พระเยซูน้ ี สามารถยึดครองจิตใจได้
ทั้งชายและหญิงเราพบตัวอย่างเช่นนี้ได้มากมายในประวัติของคริ สตจักร เมื่อจิตใจถูกเผาไหม้ดว้ ยความ
รักเช่นนี้ ทุกคนก็สังเกตเห็นได้และความรักเช่นนี้ไม่ตอ้ งการเหตุผล ดังนั้นจึงกลายเป็ นความโง่เง่าใน
สายตาของโลก ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าท่านอาจารย์เปาโลจะต้องเร้าจิตสานึกของเฟซโต เจ้าเมืองโรมันด้วย
ท่านก็ได้ให้คาอธิ บายอย่างชัดเจนในเรื่ องของพระเจ้าต่อหน้าชุมชน และเมื่อท่านพูดถึงองค์พระเยซู
ความรักที่โง่เง่านั้นก็หลัง่ ไหลออกมาอย่างเต็มขนาด จนเฟซโตกล่าวว่า “เปาโลเจ้าคลัง่ ไปเสี ยแล้ว”
(กิจการ 26:24)
ฤทธิ์ เดชอะไรที่ซ่อนอยูเ่ บื้องหลัง ความรักอันร้อนแรงเช่นนี้ !
เรารู ้วา่ ความรักอันบริ สุทธิ์ ระหว่างมนุษย์น้ นั สามารถทาให้เกิดพลังอันยิง่ ใหญ่ได้ ถ้าเช่นนั้น
ฤทธิ์ อานาจของ “ความรักอันโง่เขลา” ต่อองค์พระเยซูก็ยอ่ มมีอานาจเหนื อกว่ามากมายสักปานใด เพราะ
ความรักเช่นนี้เป็ นความรักที่ถูกจุดโดยพระเยซูผทู ้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก ในพระทัยของ
พระองค์น้ นั เป็ นที่รวมของความรักที่ลุกโพลงอยูท่ ้ งั สิ้ นในจักรวาลนี้ ความรักชนิดนี้ ทาอะไรก็ได้ เช่น
เราได้อ่านเรื่ องราวของผูท้ ี่ยอมให้เขาฆ่าเสี ยที่ไม้กางเขนบ้าง ถูกเผาไฟทั้งเป็ นบ้าง ถูกโยนให้สัตว์ร้าย
กินบ้าง แต่ผปู ้ ระพันธ์พระธรรมสดุดีได้บนั ทึกไว้วา่ “เขาเหล่านั้นอธิ ษฐานเพื่อคนที่ฆ่าเขา บรรดาคน
เหล่านั้นที่เมาความรัก พวกเขาไม่ได้เอาพระเยซูบรรจุไว้ในสมองของพวกเขาแต่เอาพระองค์บรรจุไว้ใน
ชีวติ จิตใจ เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูข่ องเขา ความรักที่ดูโง่เขลามีฤทธิ์ เดชซ่อนอยูใ่ นจิตใจ
ของพวกเขาร่ าร้องแต่พระนามของพระเยซู โดยฤทธิ์ เดชแห่งพระนามนั้นพวกเขาร้องเพลงสรรเสริ ญ
พวกเขาเป็ นเสมือนท่านสเตฟาโน ซึ่ งผจญกับความอัปยศศอดสู และความตายด้วยความปิ ติยนิ ดี ความ
รักสอนให้พวกเขาพูดว่า
“ไม่ มีอะไรทีช่ ีวติ นีจ้ ะถือว่ามีค่า ไม่ มีอะไรในโลกนี้ทจี่ ะต้ องกลัว”
บุคคลเหล่านี้เป็ นคนที่ยดึ ความรักดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น คือความรักของเจ้าสาวนั้น ความ
รักของพวกเขามีคุณลักษณะ “โง่เขลา” กากับอยูด่ ว้ ย พวกเขามีปฏิกิริยาตอบโต้เช่นนั้นได้อย่างไร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขณะเมื่อผจญหน้ากับความวิปโยค การกระทาของเขาเป็ นสิ่ งแปลกประหลาดสาหรับ
คนที่พบเห็น เหตุใดมนุษย์จึงยอมโง่ถึงเพียงนี้ คาตอบอย่างเดียวก็คือเป็ นไปได้เพราะความรักที่พวกเขา
มีต่อพระเยซู โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์จะหลีกเลี่ยงทุกวิถีทางที่จะผจญกับสิ่ งเหล่านั้น แต่ความรักทาให้
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รู ้วา่ เป็ นสิ ทธิ พิเศษที่จะยอมรับความทุกข์ยากเพื่อเห็นแก่คนที่เรารักเพราะว่าพระองค์เป็ นที่รักหนักหนา
จนทาให้เราปรารถนาที่จะสาแดงความรักของเราต่อพระองค์อย่างไม่มีขอบเขต แม้วา่ การกระทานั้นอาจ
หมายถึงการดื่มถ้วยแห่งข่มขื่นก็ได้โลกรับรู ้สิ่งเหล่านี้และไม่อาจเข้าใจได้ถึงการเสี ยสละเช่นนี้ความรัก
แท้ต่อองค์ พระเยซูมกั จะมีคุณลักษณะเช่นนี้แฝงอยูค่ ือ “ความโง่ เขลา” เป็ นความจริ งที่ทา้ ทายโลก
ปั จจุบนั นี้
มันไม่ใช่สิ่งที่โง่เขลาดอกหรื อที่ผใู ้ ดหนึ่งจะยอมถ่อมใจลงเฉพาะหน้าคู่ต่อสู ้ของเขา พวกเราจา
เพือ่ นร่ วมงานในแผ่นดินของพระเจ้าผูหนึ่งซึ่ งมีความรักต่อองค์พระเยซูเป็ นเหตุให้เธอได้มี
ประสบการณ์กบั สิ่ งนี้ ในงานรับใช้ของเธอ เธอได้รับความทุกข์ยากมาก เพราะเหตุความแตกแยกใน
ครอบครัวของพระเจ้า เธอทุกข์ใจร่ วมกับพระองค์ เพราะผูท้ ี่แสดงตนว่าเป็ นสาวกของพระองค์ได้ทาให้
คาอธิ ษฐานครั้งสุ ดท้ายของพระองค์เบาหวิว เป็ นเหตุให้พระนามของพระองค์ถูกหมิ่นเหยียดหยาม เธอ
จึงออกเยีย่ มเยียนคนเหล่านั้นที่ต่อต้านงานของเธอ เธอต้องการจะให้พวกเขาเห็นว่าเธอพร้อมที่จะพบ
กับพวกเขาด้วยความรัก และเพื่อร่ วมใจกันแสวงหาความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในความรักนั้น นี่เป็ น
การกระทาที่โง่เขลาโดยมาตรฐานของโลก
สิ่ งนี้ไร้สาระผูท้ ี่ไม่เห็นด้วยกับเธอย่อมคลางแคลงใจถึง
สาเหตุที่อยูเ่ บื้องหลังการกระทานี้ เขาอาจจะคิดในใจว่า “ดูซิ คนที่เราไม่เห็นด้วยกับเขากาลังมาหาเรา
หล่อนอาจจะทาอย่างนี้ เพื่อจะอ่อยเหยื่อเพื่อให้ได้ความเห็นชอบจากเรา หรื ออาจเป็ นเพราะงานที่หล่อน
ทาอยูไ่ ปไม่ไหวชักรู ้สึกผิดขึ้นมา” ถูกแล้วการกระทาเช่นนี้เป็ นการกระทาที่โง่เขลา การสาแดงความรัก
นั้นอ็อาจถูกปฏิเสธ แต่ความรักที่โง่เขลาก็ยงั เต็มใจที่จะทาอย่างนั้น เพราะความรักต่อองค์พระเยซูเป็ น
พลังผลักดันเพราะบุคคลนั้นปรารถนาจะให้คาอธิ ษฐานครั้งสุ ดท้ายของพระองค์สาเร็ จความรักชนิดนี้
สอนให้รักแม้ศตั รู เพราะนี่ คือสิ่ งที่พระเยซูได้ทรงกระทา และเป็ นวิถีทางเดียวที่พระองค์จะทรงได้ชยั
ชนะเด็ดขาด
อีกประการหนึ่งเป็ นการโง่เขลาด้วยมิใช่หรื อที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะยกเลิกกรรมสิ ทธิ์
ใน
ทรัพย์สมบัติของเขาเสี ยข้าพเจ้าได้เห็นสิ่ งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวติ ของผูใ้ กล้ชิดผูห้ นึ่งเหตุใดเธอจึงทา
เช่นนั้น? เธอไม่มีความจาเป็ นในการใช้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นหรื อ? เปล่าเลยตรงกันข้ามจิตใจของเธออยู่
กับทรัพย์สมบัติเหล่านั้น เธอเองก็ถูกบีบคั้นและต้องการเงิน แต่ปรากฏว่ามีคนกลุ่มหนึ่งซึ่ งมีปรากฏอยู่
ในพินยั กรรมนั้นได้ร่วมหัวกันเสนอขอกรรมสิ ทธิ์ น้ นั ทั้ง ๆ ที่ไม่มีสิทธิ์ อะไรเลย บุคคลที่ขา้ พเจ้ารู ้จกั
นั้นมิได้ร่วมในการโต้แย้งซึ่ งเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ที่มีชื่อระบุอยูใ่ นพินยั กรรมนั้น เธอได้สละสิ ทธิ์
ในการเป็ นเจ้าของมรดกเสี ย และเธอทาสิ่ งนี้เพราะเห็นแก่องค์พระเยซู พระองค์ได้แสด็จมาเพื่อช่วยเรา
ทั้งหลายให้อยูร่ ่ วมกันด้วยความรัก พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อขจัดความเกลียดชังและการขัดแย้งกัน เพื่อ
เห็นแก่พระองค์ เธอจึงพร้อมที่จะสละสิ่ งที่เธอมุ่งหวังว่าเธอจะได้รับ
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ความรักที่โง่เขลาเช่นนี้ รุนแรงและสามารถเอาชนะธรรมชาติของการเห็นแก่ตวั ของเรา ซึ่ งฝัง
รากอยูล่ ึกในจิตใจในทุกกรณี สัญชาติญาณที่ซ่อนลึกอยูใ่ นจิตใจนี้ จะสาแดงออกมาโดยไม่คานึกถึง
ความถูกความผิด เพียงเพื่อช่วยให้ชีวติ เราเองไม่ขาดแคลน ไม่ตอ้ งแบกภาระมากเกินไป หรื อไม่ให้
ครอบครัวของตนหรื อสภาพการของชีวิตต้องลาบากเพราะการสู ญเสี ยสิ่ งดี
ทัศนคติเช่นนี้ก่อให้เกิด
ความยุง่ ยากมากมายในประเทศเยอรมันตะวันตก
ระหว่างที่มีผลู ้ ้ ีภยั มากมายหลัง่ ไหลเข้ามาจากทาง
ตะวันออก แต่ในระยะเวลานั้นเองสุ ภาพสตรี ผหู ้ นึ่งซึ่ งอยูท่ างตอนเหนื อของเมืองเฮสได้เตรี ยมจิตใจของ
เธอไว้ตอ้ นรับบรรดาผูล้ ้ ีภยั ด้วยความรักต่อองค์พระเยซูเธอมีความประสงค์ตอ้ นรับพวกเขาเหมือนที่
องค์พระเยซูจะทรงกระทาตามพระวจนะที่วา่ “สาหรับคนต่างด้าวผูอ้ าศัยอยูท่ ่ามกลางเจ้า... เขาทั้งหลาย
จะมีสัญชาติอิสราเอล” (เอเสเคียล 47:22) เธอและสามีซ่ ึงชรามากแล้ว สมควรที่จะอยูอ่ ย่างสงบเงียบ
และโดยไม่คาดฝันครอบครัวหนึ่งซึ่ งมีสมาชิก 7 คน ได้เข้ามาพักอาศัยในบ้านของเธอ สุ ภาพสตรี ผนู ้ ้ นั
ไม่พยายามจะผลักใสเขาออกไปหรื อปริ ปากบ่นแม้แต่คาเดียว ตรงกันข้ามเธอกลับต้อนรับพวกเขาด้วย
ความรักอันยิง่ ใหญ่ เธอดารงชีวติ อยูด่ ว้ ยการพึ่งพระธรรมตอนนั้นในเอเสเคียล เธอแบ่งห้องในบ้าน
สาหรับเธอและสามีสองห้อง สาหรับครอบครัวนั้นเจ็ดห้อง น้ านมที่ได้มาจากวัวตัวเดียวของเธอก็ถูก
แบ่งเป็ นอัตราส่ วนเท่า ๆ กันด้วย แต่มิใช่เพียงเท่านั้น แม้แต่แป้ ง เนื้อ อาหารกระป๋ อง ของใช้ในบ้าน
จาน เครื่ องเงิน สบู่ เครื่ องทาความสะอาด เครื่ องนอน ผ้าห่ม ทุกสิ่ งทุกอย่างถูกแบ่งในอัตราส่ วนเช่นนี้
ด้วย เจ็ดต่อสอง ครอบครัวที่อพยพมานั้นเป็ นโรมันคาทอลิก สุ ภาพสตรี เจ้าของบ้านไม่เคยติดต่อกับ
นิกายนี้มาก่อนเลยและคิดอยูใ่ นใจว่า จะดารงชีวิตร่ วมกันในรู ปใด แต่พระเจ้าทรงอวยพรความรักโง่ ๆ
อย่างนี้ ทุกสิ่ งทุกอย่างดาเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบ พวกคริ สต์ตงั ไปโบสถ์ในตอนเช้าตรู่ ขณะที่พวกเขา
ไปสุ ภาพสตรี เจ้าของบ้านจะก่อไฟ และทาอาหรเช้าสาหรับพวกเขาในครัว และหญิงคริ สต์ตงั จะเตรี ยม
อาหารค่าวันอาทิตย์ไว้สาหรับสามีภรรยาคริ สเตียนขณะที่เขาไปนมัสการ สามีภรรยาคู่น้ ีมีโรงงานทา
รองเท้าขนาดย่อม ซึ่ งเขาทั้งสองเคยวิตกว่าจะดาเนินงานต่อไปอย่างไรเพราะไม่มีลูก พระเจ้าทรง
แก้ปัญหานี้ หัวหน้าครอบครัวที่ล้ ีภยั เป็ นช่างทารองเท้า ทั้งสองจึงตกลงกันในอันที่จะให้ชายผูน้ ้ นั
ดาเนินงานโรงงานและแบ่งเปอร์ เซ็นต์กาไรกันความรักระหว่างสองครอบครัวได้ถูกทอสอบ ภรรยา
ของครอบครัวนี้ล้ ีภยั เจ็บหนัก และสุ ภาพสตรี สูงอายุตอ้ งดูแลตัวเธอและลูกทั้งห้าของเธอด้วย เมื่อภรรยา
ของผูล้ ้ ีภยั ถึงแก่กรรมลง หญิงชราผูซ้ ่ ึ งรักองค์พระเยซูก็กลายเป็ นแม่บุญธรรมของครอบครัวนี้ ความรัก
โง่ ๆ เช่นนี้ได้ก่อให้เกิดเหตุผลมากมาย บ้านของเขาเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ทั้งเมืองว่าเป็ นสถานที่แห่งความ
สงบและพระพร
เมื่อเป็ นเช่นนั้นแล้ว เราทั้งหลายซึ่ งได้รับความรักโง่ ๆ นี้ จากองค์พระเยซู ก็ควรจะให้ความรัก
นี้จาเจริ ญขึ้นในชีวิตของเราด้วย แม้ดูเหมือนว่าจะเป็ นสิ่ งที่ไร้สาระแต่มีสาระอันยิ่งใหญ่ซ่อนเร้นอยู่
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เพราะความรักเช่นนี้ เป็ นแก่นแท้ของความรักของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นที่รวมแห่งสติปัญญาความรอบรู ้ท้ งั
ปวง ความรักเช่นนี้จะก่อให้เกิดพระพรและผลอันไม่รู้จกั หมดสิ้ น
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4. อะไรเป็ นอุปสรรคขัดขวางความรักดั้งเดิม?
ความรักของเจ้าสาวเป็ นสิ่ งที่มีค่ายิง่ พญามารซาตานซึ่ งเป็ นศัตรู ของคริ สเตียนรู ้สิ่งนี้ มันจึง
ริ ษยาความรักเช่นนี้และพยายามทาลายเสี ย ซาตานพยายามทุกวิถีทางที่จะกีดขวางการแสดงออกของ
ความรักเช่นนี้เหนืออื่นใด มันรู ้วา่ พระเยซูทรงแสวงหาความรักที่มีใจเดียวแน่วแน่มนั่ คงต่อพระองค์ ซึ่ ง
เป็ นสิ ทธิ ของพระองค์ผเู ้ ป็ นเจ้าบ่าวของคริ สเตียนทุกคน ฝ่ ายเจ้าสาวนั้น ถ้าเป็ นเจ้าสาวที่แท้จริ งแล้วเธอ
จะต้องมอบหัวใจให้เจ้าบ่าวโดยสิ้ นเชิง ดวงตาของเธอจะไม่สอดส่ ายหาผูอ้ ื่นอีก หัวใจและดวงตาของ
เธอจะมีไว้สาหรับเจ้าบ่าวแต่ผเู ้ ดียว นี่คือความรักซึ่ งองค์พระเยซูตอ้ งการจากคริ สเตียนทุกคน
พระกิตติคุณของพระเยซูได้สอนถึงเรื่ องนี้ ถ้อยคาของพระองค์ชดั เจนและตรงเป้ าหมาย คือถ้า
เราเห็นความรักอย่างอื่นสาคัญยิง่ กว่าความรักที่เรามีต่อพระองค์แล้วไซร้ เราก็เป็ นผูก้ ระทาให้ความรัก
และสัมพันธภาพของพระองค์ต่อเราเบาหวิว “ผูซ้ ่ ึ งรักบิดามารดามากกว่าเรา ผูน้ ้ นั ไม่สมควรกับเรา”
(มัทธิว 10:37) พระเยซูทรงหวังจะให้คริ สเตียนทุกคนรักพระองค์ความรักอันไม่ปันใจให้ผอู ้ ื่น สิ่ งอื่นใด
ก็ตามซึ่ งอาจมีค่าควรแก่ความรักของเรา ควรจะหมดความสาคัญ เมื่อคริ สเตียนได้เห็นพระสง่าราศีของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา พระเยซูจะไม่ทรงลดพระองค์ลงมาแข่งขันกับสิ่ งอื่นให้ได้ยงิ่ ความรักของเรา
พระองค์ทรงทราบดีวา่ พระองค์เองนั้นไม่อาจจะลดพระองค์มาเทียบกับสิ่ งของที่ดีที่สุดที่โลกนี้อาจจะ
ให้ หรื อสิ่ งอื่นที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงประทานให้แก่มนุษย์ เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร พี่ชาย
น้องสาว หรื อแม้แต่เพื่อน มนุษย์เป็ นผูท้ ี่พระองค์ทรงสร้างขึ้น เป็ นการสมควรแล้วหรื อที่เราจะมอบ
ความรักของเราต่อมนุษย์เท่ากับมอบให้แก่พระเยซู ผูท้ รงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า องค์พระมหากษัตริ ย ์
และเจ้าบ่าวของเราผูเ้ ป็ นคริ สเตียน มีอะไรในโลกนี้ที่จะเท่าพระองค์ผทู ้ างสร้างสรรพสิ่ งเหล่านี้ข้ ึน?
นี่เป็ นสิ่ งที่พวกเราทุกคนต้องคิดให้ดี
แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงทราบถึงจิตใจของพวกเรา
พระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าแห่งสามพระภาคผูย้ งิ่ ใหญ่ ประสบปั ญหาเช่นนี้จากประชากรของพระองค์เช่นกัน
ในพระคัมภีร์เดิม ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ชาวอิสราเอลเห็นสิ่ งอื่นสาคัญกว่าพระองค์ พระเจ้าทรงติเตียนการ
กระทาเหล่านี้ของพวกเขาด้วยคารุ นแรงเช่นการล่วงประเวณี (ฝ่ ายวิญญาณ) การทรยศต่อพระองค์หลาย
ต่อหลายครั้งเราจะได้ยนิ เสี ยงคร่ าคราญของพระเจ้าปรากฏในพระคัมภีร์เดิม
“ควำมรั กของเจ้ ำเหมือนเมฆในยำมเช้ ำ
เหมือนอย่ ำงนำ้ ค้ ำงที่หำยไปแต่ เช้ ำตรู่ ” (โฮเซยำ 6:4)
เราจะได้ยนิ เสี ยงพระองค์ตรัส จากหัวใจที่ระทมทุกข์วา่
“พระเจ้าตรัสว่า เชื้ อสายอิสราเอลเอ๋ ย
แน่นอนทีเดียวที่ภรรยาทรยศละทิ้งสามีของนางฉันใด
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เจ้าก็ได้ทรยศต่อเราฉันนั้น” (เยเรมีย ์ 3:20)
ชาวอิสราเอลไม่ยอมรับความจริ งข้อนี้ พวกเขาแย้งว่าเขาไปพระวิหารนมัสการพระเจ้า พวกเขา
อธิ ษฐานและอ่านพระธรรมของพระองค์เสมอ
ด้วยการกระทาเช่นนี้พวกเขาหลอกลวงตัวเองว่า
ความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าก็อยูใ่ นวินยั อันดีแล้ว แต่เยเรมียแ์ ละผูเ้ ผยพระวจนะคนอื่นกลับกล่าวไป
อีกอย่างหนึ่งว่า การพิพากษาของพระเจ้าจะตกลงบนชาวอิสราเอล ด้วยเหตุผลว่าพวกเขาไม่ได้รักพระ
เจ้าเหนือสิ่ งอื่นใด ความรักนั้นก็คือสิ่ งที่เราถือว่ามีความสาคัญยิง่ ทุ่มกาลังเวลาให้ เป็ นสิ่ งที่ครองหัวใจ
ของเรา เป็ นสิ่ งที่เราร่ าร้องปรารถนาและเสาะแสวงหา เมื่อเป็ นเช่นนี้ แล้วความรักในจิตใจของชาว
อิสราเอลก็เป็ นที่ประจักษ์แจ้ง พวกเขารักสิ่ งของต่าง ๆ มากกว่าพระเจ้า รักครอบครัว บ้านช่อง
ทรัพย์สิน ความร่ ารวย การงาน สุ ขภาพ เกียรติยศพวกพ้องของเขา รักการส่ าสมทรัพย์และผลกาไรฝ่ าย
โลก ผูกพันตนเองต่อคนอื่นหรื อชนชาติอื่นที่จะทาผลประโยชน์ ให้แก่เขาได้ พระเจ้าจะไม่ทรงยอมต่อ
ความไม่ซื่อสัตย์น้ ี ประชากรของพระองค์อาจเรี ยกพระองค์วา่ เป็ นพระเจ้าของพวกเขา ศึกษาพระบัญญัติ
ของพระองค์ อ่านพระวจนะของพระองค์ อธิ ษฐานถึงพระองค์แต่ไม่ยอม รักพระองค์เหนื อสิ่ งอื่นใด
ดังนั้นพระองค์จึงทรงทวงสิ ทธิ ของพระองค์ต่อความรักซึ่ งแบ่งปั นใจของประชากรของพระองค์ครั้ง
แล้วครั้งเล่า เมื่อพวกเขาไม่ยอมฟัง พระองค์จะทรงตอบสนอง เขาด้วยการพิพากษาลงโทษ
จิตใจที่ไม่ซื่อสัตย์เป็ นเสมือนมะเร็ งร้ายในชีวิตของประชากรของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิม และ
เป็ นมะเร็ งร้ายในชีวิตของผูเ้ ชื่ อในพระคริ สตธรรมใหม่ดว้ ย เราเองไม่ยอมเปลี่ยนใจของเราหรื อปรับใจ
ของเราให้ดีข้ ึน เราหลอกตัวเราด้วยการกระทากิจทางศาสนาซึ่ งปกปิ ดเนื้อแท้ของความรักของเราไว้ครั้ง
แล้วครั้งเล่า ดังนั้นในพระคริ สตธรรมใหม่พระเยซูทรงใช้ถอ้ ยคารุ นแรงเมื่อพระองค์พดู ถึงความรักของ
ผูเ้ ชื่อและไว้วางใจพระองค์ พระองค์ทรงรู ้วา่ สงครามครั้งใหญ่ในจิตใจของเราเกิดขึ้นที่จุดนี้ ไม่มีพระ
บัญญัติใดที่เฉี ยบขาดเท่าพระบัญญัติขอ้ แรกคือ “จงรักพระเจ้ าเหนือสิ่ งอื่นใด” พระดารัสขององค์พระ
เยซูชดั เจนจนจะตีความเป็ นอย่างอื่นไปไม่ได้ เมื่อพระองค์ทรงตรัสว่า “เจ้าจะรับใช้พระเจ้าและเงินทอง
ไม่ได้” (มัทธิว 6:24) ข้อเรี ยกร้องของพระเจ้าต่อผูเ้ ชื่ อนั้นเด็ดขาด พระองค์ไม่ทรงพิพากษาอะไรรุ นแรง
เท่ากับการรับใช้ของคนหลายใจ ผูเ้ ชื่อจะมีความรักแท้ต่อองค์พระเยซูได้ก็ต่อเมื่อเขาปลดเปลื้องทุกสิ่ ง
ทุกอย่างที่ผกู พันเขาไว้กบั ความรักจอมปลอมต่อบุคคลหรื อสิ่ งอื่น ๆ
ทัศนะของพระเจ้าต่อ “ความรักดั้งเดิม” เป็ นดังนี้พระเยซูจึงทรงตั้งคาถามที่ไม่มีวนั สู ญหายไป
อย่างตรงไปตรงมาว่า “เจ้ าเป็ นเจ้ าสาวหรือหญิงชั่ว” ทางเลือกสองทางนี้เกี่ยวพันกัน โดยเหตุที่พระเจ้า
ทรงเรี ยกเราให้เป็ นเจ้าสาวถ้าเราไม่เป็ นอย่างนั้น เราก็เป็ นอย่างอื่นคือเป็ นหญิงชัว่ หรื อหญิงค้าประเวณี
การที่พระเจ้าทรงเรี ยกเราให้รักพระองค์น้ นั เราอาจเลือกทาอีกอย่างก็ได้คือไม่รักพระองค์พระเยซูคริ สต์
ต้องการความรักของเจ้าสาวผูเ้ ชื่อ ความรักอื่นใดที่ครอบครองจิตใจของเรา นอกเหนือจากความรักนี้
34

ย่อมนาเราไปสู่ การล่วงประเวณี ฝ่ายจิตวิญญาณ ถ้าจิตใจของเราเฝ้ าปรารถนาบุคคลอื่น ปรารถนาให้
บุคคลนั้นมาอยูใ่ กล้ชิดกับเรา เรากาลังเป็ นเสมือนหญิงหลายใจต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า แม้วา่ จิตใจของเรา
ไม่ให้ ความสาคัญต่อบุคคลแต่กลับให้ความสาคัญต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง จะเป็ นทรัพย์สมบัติในครอบครอง
สุ ขภาพ การงาน การใช้เวลาในยามว่างก็ดีโดยพื้นฐานแล้วเราก็ทาผิดอย่างเดียวกัน
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าต้องการสิ่ งนี้จากเราคือให้เรารักพระองค์เหนื อสิ่ งอื่นใด ซึ่ งย่อมมีความหมาย
คลุมไปถึงหลายสิ่ งด้วย ลักษณะของความรักที่เหนื อรักอื่นใดเป็ นอย่างใด? ความรักเช่นนั้นมีลกั ษณะ
ง่าย ๆ คือพระองค์ผซู ้ ่ ึ งข้าพเจ้ารักมีความสาคัญต่อข้าพเจ้าเหนื อสิ่ งอื่นใด ข้าพเจ้าจะใช้เวลาส่ วนใหญ่อยู่
กับพระองค์ ข้าพเจ้าจะกระทาทุกสิ่ งและวางโครงการทุกอย่างเพื่อจะได้อยูใ่ กล้ชิดกับพระองค์ เพื่อ
ข้าพเจ้าจะได้รับความรักจากพระองค์ และมีความประสงค์ที่จะกระทาพระประสงค์และพระบัญญัติของ
พระเจ้าเป็ นสิ่ งผูกพันข้าพเจ้า ให้ต่อสู ้และยอมตายเพื่อกระทาสิ่ งเหล่านี้ให้สาเร็ จจิตใจของข้าพเจ้าเต็มไป
ด้วยความครุ่ นิดตริ ตรอง และความกระหายหาพระองค์หรื อไม่? หรื อจิตใจของข้าพเจ้าพะวงอยูก่ บั สิ่ ง
อื่น ๆ ที่ผา่ นมาแล้วก็ผา่ นไป องค์พระเยซูทรงทราบดีถึงอันตรายที่เกิดจากการยอมให้ความรักชนิดอื่น
คืบคลานเข้ามาในจิตใจของเรา เพราะความรักชนิ ดนั้นทาลายความรักในองค์พระเยซูให้สิ้นไป ด้วยเหตุ
นี้พระองค์จึงสัง่ ให้เราทั้งหลายสลัดโซ่ตรวนทุกอย่างที่ผกู พันจิตใจและกั้นขวางความรักของเราที่มีต่อ
พระองค์ ออกให้หมดสิ้ น
ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่า เราไม่จาเป็ นต้องรักคนอื่นหรื อสิ่ งอื่น ๆ หรื อทุกสิ่ งซึ่ งพระเจ้าได้
ทรงสร้างขึ้น แต่องค์พระเยซูตอ้ งพระประสงค์ดงั นี้คือ ให้เรารักทุกสิ่ งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นโดยความ
รักที่ได้รับจากพระองค์และเพื่อพระองค์ ไม่ แยกสิ่ งนั้นออกจากพระองค์ นี่คือสภาพของจิตใจซึ่งอาจารย์
เปาโลได้กล่าวได้... “ให้คนเหล่านั้นที่มีภรรยาดาเนิ นชีวิตเหมือนกับไม่มีภรรยา และให้คนที่เศร้าโศก
ดาเนินชี วติ เหมือนกับมิได้เศร้าโศก....” (1 โคริ นธ์ 7:29,30) หรื อจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าสภาวะและการ
ผูกพันฝ่ ายมนุษย์น้ นั ควรมีเป้ าใหญ่อยูท่ ี่องค์พระเยซู ถ้าพระองค์ทรงประทานสิ่ งของหรื อบุคคลคนใด
คนหนึ่งให้แก่เรา เราก็ควรจะรักสิ่ งนั้นตามกาลังตามวิถีที่พระองค์ทรงอนุญาต และถ้าพระเจ้าจะทรง
โปรดให้เราละทิ้งสิ่ งนั้นเสี ยเราก็ตอ้ งไม่รู้สึกร้าวรานใจด้วย เหตุการณ์เหล่านั้นอาจทาให้เราสะเทือนใจ
ยิง่ แต่ถา้ เรารักองค์พระเยซูเหนือสิ่ งอื่นใดเราจะมีชยั เหนื อความรู ้สึกนั้น เมื่อเรารักบุคคลต่าง ๆ หรื อ
สิ่ งของอื่น ๆ ด้วยความรักเช่นนี้แล้ว เราจะตระหนักได้ดีวา่ เป็ นน้ าพระทัยของพระองค์ที่จะให้เรารักจริ ง
ๆ เพราะพระเจ้าทรงเป็ นความรัก และเป็ นน้ าพระทัยของพระองค์ที่จะให้ผเู ้ ชื่ อรู ้จกั เรา เมื่อเรารัก
พระองค์เราต้องรักทุกสิ่ งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างและประทานให้ดว้ ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ครอบครัว
ของเรา สิ่ งที่อยูใ่ นความดูแลของเรา เพื่อนฝูงและบุคคลต่าง ๆ ที่นาพระพรต่าง ๆ มาสู่ เรา
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เมื่อเป็ นเช่นนี้เราจะต้องระวังให้ดี ในเรื่ องความรักของเราต่อบุคคลอื่น ตั้งแต่มนุษย์ตดั ขาดจาก
พระเจ้าแล้วความรักฝ่ ายมนุษย์น้ นั ก็เป็ นความรักที่เคลือบด้วยสิ่ งไม่บริ สุทธิ์ และความบาป ความรักของ
มนุษย์ส่วนใหญ่น้ นั แท้จริ งเป็ นการพยายามที่จะแสวงหาความยินดีพอใจให้แก่ตนเองถ้าเราต้องการจะ
รักษาความรักดั้งเดิมต่อองค์พระเยซูไว้ให้มงั่ คง เราจะต้องสารวจความสัมพันธ์ของเราต่อบุคคลและ
สิ่ งของฝ่ ายโลกอย่างละเอียดละออ
เราต้องยอมให้ความสัมพันธ์เช่นนี้ได้รับการชาระให้หมดจด
มิฉะนั้นสิ่ งเหล่านี้จะเป็ นเครื่ องกีดขวางไม่ให้ความรักอันแท้จริ งต่อองค์พระเยซูหลัง่ ไหลออกมาได้
การชาระให้หมดจดเช่นนี้ เป็ นสิ่ งที่เจ็บปวดในชี วติ คริ สเตียน คริ สเตียนส่ วนใหญ่หลีกเลี่ยงสิ่ ง
เหล่านี้ เรามักอ้างข้อพระธรรมหลีกเลี่ยงไปอย่างแนบเนี ยนและนุ่นนวลสิ่ งเหล่านี้เรามักได้พบเห็นจาก
ประสบการณ์ต่าง ๆ “พระเยซูทรงสั่ งให้ เรารักพระองค์ เป็ นประการแรก” คริ สเตียนที่เป็ นบิดามารดา
เชื่อเช่นนี้และสอนบุตรของเขาด้วยอย่างไม่ตอ้ งสังสัย แต่ขอ้ พระธรรมนี้จะยัง่ ยืนอยูห่ รื อไม่เมื่อพระองค์
ขอให้เขาถวายบุตรต่อพระองค์ โดยทัว่ ไปแล้วบิดามารดามีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อบุตรสาว หรื อบุตรชาย
ของเขาได้รับการเลือกสรรให้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาการทรงเรี ยกของพระเจ้าซึ่งหมายรวมไปถึง
การละทิง้ บิดามารดา บ้านช่องและทรัพย์สมบัติ โอกาสที่จะแต่งงานและสื บสกุลด้วยครอบครัวของ
บุคคลเหล่านั้นมักจะเตือนบุตรสาวบุตรชายถึงความรักที่เขาพึงมีต่อครอบครัว โดยการอ้างข้อพระธรรม
ด้วยเหมือนกัน “จงเคารพบิดามารดาของเจ้า” (อพยพ 20:12) พญามารซาตานยังคงใช้วิธีเดียวกับที่มนั ใช่
ล่อลวงพระเยซู มันพยายามเอาชนะพระองค์โดยการอ้างข้อพระคัมภีร์ แต่การอ้างถ้อยคาของซาตาน
แตกต่างจากความหมายของพระเจ้า แน่ละองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสว่า “จงเคารพบิดามารดาของเจ้ า” แต่
พระองค์ไม่ได้หมายความว่า ให้เรารักองค์พระเยซูนอ้ ยกว่าพ่อแม่ของเรา
พญามารซาตานจะใช้กุศโลบายที่แนบเนียนที่สุดเพื่อจะขัดขวางความรักของเราที่มีต่อองค์พระ
เยซู มันจะกรอกคาพูดต่าง ๆ เข้ามาเคลือบแคลงความคิดในใจของเราเช่น “จาให้ดีนะบัญญัติขอ้ ที่วา่ “จง
เคารพบิดามารดาของเจ้า...”เจ้ามีหน้าที่ตอ้ งดูแลครอบครัวและสื บตระกูลต่อไป... เจ้าจะทาให้บรรดาคน
เหล่านั้นที่พ่ งึ เจ้าผิดหวังไม่ได้ การงานที่เจ้าทาอยูจ่ ะขาดเจ้าไม่ได้.... เจ้าเป็ นหนี้ครอบครัวของเจ้าและ
ผูร้ ่ วมงานของเจ้า แต่พระเยซูคริ สต์ทรงปิ ติยนิ ดีในเขาเหล่านั้นผูย้ นื หยัดต่อคาล่อลวงเหล่านั้น ในคน
เหล่านั้นเปี ยมล้นด้วยความรักแน่วแน่ต่อองค์พระเยซู
ข้าพเจ้าระลึกถึงหญิงผูห้ นึ่งซึ่ งเป็ นมารดาและทาหน้าที่แม่บา้ น เธอได้กระทาอย่างนี้คือ ทุก ๆ
อาทิตย์เธอจะถวายเวลาสาหรับองค์พระเยซูครึ่ งวัน เธอใช้เวลานั้นสาหรับอธิ ษฐาน เธอบอกเพื่อน ๆ ว่า
อย่าเยีย่ มเธอในตอนบ่ายนั้นแต่ละอาทิตย์ เมื่อเธอเริ่ มต้นเช่นนี้มีหลาย ๆ คนรู ้สึกพิศวง โดยเฉพาะ
ครอบครัวของเธอต้องการให้เธอมีขอ้ ยกเว้นสาหรับเขา แต่เธอไม่ยอมให้ความตั้งใจของเธอล้มเหลว ใน
ไม่ชา้ ครอบครัวของเธอก็คุน้ เคยกับการปลีกตัวของเธอ และเมื่อพวกเขาได้เห็นพระพรต่อครอบครัวซึ่ ง
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เกิดจากการที่หญิงผูน้ ้ ีได้ใช้เวลาอยูก่ บั พระองค์แล้ว พวกเขาทุกคนก็สนับสนุน ครอบครัวของเธอให้
เหตุผลว่าเวลามีใครมาหาเรา เรายังสละเวลาให้ผนู ้ ้ นั ได้ ถ้าเช่นนั้นองค์พระเยซูก็ทรงสมควรจะได้รับ
สิ ทธิ์ ที่จะมีเวลากับเราด้วยมิใช่หรื อ สัญญาณอันตรายในชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของเราเกิดขึ้นเมื่อเราพบว่า
เป็ นการยากที่จะตอบปฏิเสธผูใ้ ด โดยเฉพาะคนที่เรารัก เรื่ องนี้ช้ ีให้เห็นความผูกพันฝ่ ายจิตใจอันไม่
สมควรต่อบุคคลนั้น ไม่วา่ สิ่ งผูกพันนั้นจะเห็นได้ง่ายหรื อยากก็ตามถ้อยคาของพระเยซูสามารถจะใช้ได้
ด้วยทั้งนั้นคือ
“ถ้าผูใ้ ดมาหาเราและไม่ชา้ บิดามารดา บุตร ภรรยา และ พี่นอ้ งชายหญิง แม้ท้ งั ชีวติ ของตนเอง
ด้วย ผูน้ ้ นั จะเป็ นสาวกของเราไม่ได้” (ลูกา 14:26) นี่เป็ นเรื่ องจริ งผูใ้ ดเล่าที่พระเยซูยอมรับเป็ นสาวกของ
พระองค์? คือ เขาเหล่านั้นที่มีความรักอันไม่แบ่งแยกต่อพระองค์ เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ เขา
เหล่านั้นยอมสละแม้ญาติสืบสายเลือดที่ใกล้ชิดที่สุด
เราจะเข้าใจคากล่าวที่ยากยิง่ ขององค์พระเยซูน้ ีได้อย่างไร? คาที่วา่ “จงเกลียดชัง” พ่อแม่ สามี
ภรรยา หรื อบุตรของเรา แท้จริ งเป็ นที่เรื่ องที่วา่ เราจะให้ใครเป็ นเอกเป็ นต้นในความรักของเรา เมื่อพระ
เยซูทรงเรี ยกเราและขอความรักของเรานั้น เราควรถวายความรักนั้นโดยปราศจากข้อกังขาใด ถ้ามีบุคคล
ใดเรี ยกร้องขอความรักจากเราซึ่ งขอนั้นเป็ นสิ่ งที่ก้ นั ขวางความรักของเราต่อองค์พระเยซูแล้ว ไม่วา่ ผูน้ ้ นั
จะเป็ น บิดามารดา สามีภรรยาหรื อบุตรก็ดี คาร้องขอเหล่านั้นต้องตกไป เพราะถ้ามีขอ้ เรี ยกร้องข้าพเจ้า
สองอย่างแล้ว ข้าพเจ้าจะตอบสนองข้อเรี ยกร้อง ความต้องการ และความปรารถนาของบุคคลที่ขา้ พเจ้า
รักมากกว่าเสี ยก่อน
นี่คือความจริ งขั้นพื้นฐานในชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณพระวจนะของพระเยซูได้แสดงไว้ชดั แจ้งว่า ผู ้
ที่รักพระองค์อย่างแท้จริ งเท่านั้นจะได้รับความรักจากพระองค์ตอบแทนพระเยซูจะทรงเผยพระ
ประสงค์ของพระองค์ต่อบุคคลเหล่านั้น ข้าพเจ้าระลึกถึงประสบการณ์เช่นนี้ในชี วิตของผูเ้ ชื่อคนหนึ่ง
เขามีความปรารถนาจะสัมผัสกับความรักอันยิง่ ใหญ่ขององค์พระเยซู เขารู ้วา่ ในชีวิตคริ สเตียนของเขา
นั้นขาดบางสิ่ งบางอย่างที่ตอ้ งประสงค์ไป แต่เขาค้นหากุญแจไขข้อลึกลับยังไม่พบ เขาสมัครเข้ารับการ
อบรมฝ่ ายจิตวิญญาณหลายแห่งแต่ไม่ประสบผลสาเร็ จ สิ่ งที่ขดั ขวางเขามีอยูส่ ิ่ งหนึ่งคือ จิตใจของเขา
ผูกพันรักใคร่ บุคคลคนหนึ่งอย่างหมดหัวใจ ความรักต่อบุคคลนั้นกั้นขวางความรักของเขาต่อองค์พระ
เยซูไว้ หัวใจของเขาอยูใ่ นเครื่ องพันธนาการในที่สุดเขาได้พบความจริ งนี้ เขาพบว่าความรักที่เขามีใน
หัวใจนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ สาหรับเขา มันยึดตัวเขาไว้โดยสิ้ นเชิง เขาอุทิศทุกสิ่ งทุกอย่างให้แก่ความรักนี้
เขาพร้อมที่จะสนองความปรารถนาของบุคคลนี้ โดยสุ ดใจ เขายอมสละสารพัดทุกสิ่ งเพื่อความรักนี้ เขา
รักบุคคลนั้นเหนือสิ่ งอื่นใด แม้วา่ ตอนนั้นเขายังไม่ตระหนักดีนกั ถึงข้อนี้ ตอนนั้นเขาคิดว่าเขารักพระเยซู
เหนื อสิ่ งอื่นใด ต่อมาเมื่อเขาตระหนักว่าพระเยซูตอ้ งการความรักชนิดใดจากเขา เขาก็รู้สึกเสี ยใจเพราะ
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สิ่ งใดเล่าที่ครอบครองจิตใจของเขาอย่างแท้จริ งในชีวติ ประจาวัน? แผนการของเขา ความปรารถนาของ
เขากิจกรรมทุกอย่างของเขาไม่ได้ทาเพื่อพระเยซูแต่เพื่อบุคคลผูน้ ้ นั องค์พระเยซูได้ทาลายความรักของ
ชายผูน้ ้ ีแหลกสลายไปโดยให้ประสบกับด้วยความพลาดหวังนานับประการ
พระองค์ทรงตอบคา
อธิษฐานด้วยการทาลายโซ่ ตรวนของความรักนี้ดว้ ยฤทธิ์ เดชแห่งพระโลหิ ต โดยวิถีทางนี้เท่านั้นที่ทาให้
ความรักของชายผูน้ ้ ี ต่อองค์พระเยซูเจริ ญขึ้น และนี่เป็ นความรักเพียงอย่างเดียวที่ได้นาพระพรมาสู่ เขา
หนทางกลับสู่ “ความรักดดั้งเดิม” ได้ถูกกาหนดไว้แล้ว และบนเส้นทางนี้มีป้ายเขียนบอกไว้วา่
“เดินไปได้เมื่อท่านขจัดสิ่ งขัดขวางในหัวใจเสี ยก่อน” หลายคนมีประสบการณ์กบั ความรักครั้งแรกเมื่อ
เริ่ มต้นชีวติ คริ สเตียน แต่ต่อมาความรักน้ าก็ถูกปกคลุมด้วยความรักอื่น ๆ ความรักชนิ ดอื่นที่มาปกคลุม
อยูน่ ้ ีจะต้องถูกขจัดออกไปโดยเด็ดขาด แล้วความรักดั้งเดิมจึงจะฟื้ นชื่นขึ้น
ปั ญหามีอยูเ่ พียงแค่น้ ีหรื อ?
มีคนอีกมากมายมิใช่หรื อที่ไม่ยอมให้ปัญหาและสิ่ งยัว่ ยวนใจ
แบ่งแยกจิตใจ แต่ถึงกระนั้นก็ดีพวกเขาเหล่านั้นยังไม่ได้ดารงอยูใ่ น “ความรักดั้งเดิม”
ใช่แล้ว! มีขอ้ กีดขวางมากมายที่ทาให้ “ความรักดั้งเดิม” ไม่อาจหลัง่ ไหลออกมาเกิดผลมากได้
ความรักนั้นจึงสู ญหายไป ข้อกีดขวางข้อที่สองคือการขาดความเข้าใจของคริ สเตียน พญามารจะบีบ
ความคิดของเราได้ดว้ ยความเห็นที่วา่ สิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่เหนื อทุกสิ่ งคือความเชื่อ “เราทุกคนเป็ นคนชอบธรรม
เพราะความเชื่อ...” (โรม 5: 1) นี่คือพระคาของพระเจ้าซึ่ งเป็ นความจริ งและจะยืนยงอยูเ่ ป็ นนิจกาล
ถึงกระนั้นก็ดีพระวจนะของพระเจ้าก็ได้ย้าครั้งแล้วครั้งเล่าถึง “พระบัญญัติใหญ่ขอ้ แรกคือให้รักพระ
เจ้าเหนือสิ่ งอื่นใด” เป็ นความจริ งที่วา่ เราจะรักพระเยซูไม่ได้นอกเสี ยจากเราจะเชื่ อว่าพระองค์ทรงเป็ น
พระผูไ้ ถ่ของเรา พระองค์ได้ทรงรับแบกความผิดบาปของเราไป เราได้ถูกนับว่าเป็ นคนชอบธรรม
เฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า เพราะเราทั้งหลายได้มาเชื่ อวางใจในองค์พระเยซู เพื่อเราจะเรี ยนรู ้ที่จะรัก
พระองค์
ความเชื่อที่ประกอบด้วยสติปัญญาเท่านั้นไม่ใช่ความเชื่อที่แท้จริ ง ความเชื่อจะเป็ นเหมือนตัว
การ์ ตูน ถ้าความเชื่อนั้นเป็ นเพียงความรู ้ฝ่ายสติปัญญาว่าพระเยซูยงั ทรงพระชนม์อยู่ พระองค์เป็ นพระ
บุตรของพระเจ้า ผูท้ รงแบกรับความผิดบาปของเราที่ไม้กางเขน เราอาจจะยืนอยูฝ่ ่ ายความเชื่อนี้ อย่างเด็ด
เดี่ยว
เราอาจจะยังยอมรับองค์พระเยซูคริ สต์เมื่อได้รับการข่มเหง
เรายืนหยัดอยูฝ่ ่ ายความเชื่อนี้
เหมือนกับคนที่ยนื หยัดหรื อแม้แต่ยอมตายเพื่อความรู ้บางอย่าง แต่ถึงกระนั้นในการเสี ยสละทั้งปวงของ
เรา อยูห่ ่างไกลจากองค์พระเยซู เราทราบหรื อไม่วา่ พระวจนะของพระเจ้าได้ย้าอย่างแน่นอนว่า บรรดา
คนที่จะได้อยูใ่ กล้ชิดพระองค์และเห็นสง่าราศีของพระองค์คือบรรดาคนที่รักพระองค์ (ยอห์น 17: 24)
เรามักรู ้จกั ถ้อยคาเหล่านี้ โดยการท่องเหมือนนกแก้วนกขุนทอง แต่ความหมายที่ลึกซึ้ งนั้นบ่อยครั้งเราไม่
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เข้าใจเลย เมื่อเป็ นเช่นนี้ แล้วในวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมานั้นก็เป็ นเสมือนสัญญาณของความมืดและ
ความผิดหวังเพราะเราเชื่ อในพระองค์แต่ไม่ได้รักพระองค์อย่างแท้จริ งด้วย
ความรักเท่านั้นที่ไม่มีวนั สู ญสิ้ น แม้ความเชื่ อนั้นก็มีวนั สู ญสิ้ น ความเชื่อเปรี ยบเสมือนผูเ้ ตรี ยม
ทางไว้ เราจะใช้ความเชื่ อนี้ในชีวติ บนโลกนี้เท่านั้น ในสรรค์สถานเราจะเห็นพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่
และเราไม่ตอ้ งใช้ความเชื่ ออีกต่อไป แต่บนแผ่นดินโลก ความรักเจริ ญอยูใ่ นเงาของความเชื่อ และ
ตลอดเวลาความรักนั้นรออยูด่ ว้ ยความปรารถนาอันร้อนรน เพราะความรักเพียงอย่างเดียวที่จะทาให้ถึง
จุดหมายปลายทาง คือการอยูร่ ่ วมกับพระองค์ผทู ้ รงเป็ นเจ้าบ่าว จะได้เห็นพระองค์หน้าต่อหน้าและอยู่
กับพระองค์สืบไปเป็ นนิ จกาล
ซาตานพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วงชิงเราจากสภาพนี้มนั สร้างความคลางแคลงใจให้แก่เรา มัน
ชอบเข้ามาแหย่ความคิดของเรา และทาให้เราไม่เข้าใจชัดเจนในเรื่ องความรักต่อองค์พระเยซู มันชอบ
กระซิ บกับเราว่าความรักอันมีค่ายิง่ นี้ไม่มีคุณประโยชน์อนั ใดเลย มันชอบใช้ถอ้ ยคาข้อคิดต่าง ๆ มาทา
ให้เราสงสัย คริ สเตียนหลายคนเลิกล้มในการที่จะมอบจิตใจให้แก่พระเยซูคริ สต์ เพราะได้ยนิ คากล่าวว่า
“เป็ นเรื่ องความต้องการทางเพศ” เป็ นความจริ งอย่างไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า มีคนบางคนที่ป่วยทางอารมณ์
จิตใจจะยึดความรู ้สึกเคร่ งศาสนาไว้และเรี ยกความรู ้สึกนั้นว่า “ความรักสาหรับองค์พระเยซู” นี่เป็ น
เพียงลักษณะการแสดงออกอย่างหนึ่งของผูป้ ่ วยทางจิต ความรู ้สึกเช่นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความรักแท้ของ
เจ้าสาวต่อองค์พระเยซู และไม่ควรใช้เป็ นข้ออ้างที่ก่อให้เกิดความสงสัย องค์พระเยซูคริ สต์คงเศร้า
พระทัยที่เห็นผูเ้ ชื่อมีความรู ้สึกต่อความรักเช่นนี้และเข้าใจความรักเพียงน้อยนิด เมื่อความรักชนิดนี้เบ่ง
บานอยูใ่ นจิตใจของบุคคลใด ในทันทีทนั ใดนั้นบุคคลผูน้ ้ นั ก็จะได้รับคาติเตียนจากบุคคลต่าง ๆ ซึ่ งไม่รู้
อะไรเลยเกี่ยวกับความรักนี้และแน่ละย่อมระแวงแคลงใจในความรักชนิดนี้ และแล้วความรักในบุคคลผู ้
นั้นก็ถูกทาลายลง การเอาหิ นโม่ผกู คอและถ่วงเสี ยในทะเล พระเยซูคริ สต์ได้กล่าวถึงสิ่ งนี้สาหรับผูท้ ี่
กระทาให้ผเู ้ ล็กน้อยสดุด เป็ นการสมควรแล้วมิใช่หรื อสาหรับผูท้ ี่ทาลายจิตวิญญาณของคนอื่น
(มัทธิว 18:6) ใครเล่า คือผูเ้ ล็กน้อย ไม่ใช่บรรดาคนเหล่านั้นที่มีจิตใจต้องการรักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและ
พระผูช้ ่วยให้รอดของเขาหมดหัวใจดอกหรื อ? เขาเป็ นเหมือนเจ้าสาวรักเจ้าบ่าว
แต่อาจจะมีบางคนพูดว่า “แท้จริ งนัน่ เป็ นการแสดงเพื่อปกปิ ดความต้องการทางเพศ นี่คงรักใคร
เข้าสักคนแต่ไม่มีทางที่ความรักนี้จะสาเร็ จสมประสงค์ เช่นแต่งงานไม่ได้ก็เลยเอาความรักนัน่ มามอบ
ให้พระเยซู” แต่คาพูดเช่นนี้ ได้ละเลยความจริ งทางประวัติศาสตร์ อย่างจงใจ แท้จริ งความสัมพันธ์กบั
พระเยซูคริ สต์ตลอดชัว่ อายุขยั ที่ผา่ นมานั้นมีท้ งั หญิงและชายที่ได้สัมผัสกับพระพรของ
“ความรัก
ดั้งเดิม” ความรักของเจ้าสาวต่อองค์พระเยซูมีผแู ้ ต่งงานและมีบุตรด้วย ความรักส่ วนตัวที่แต่ละบุคคลมี
ต่อพระเยซูไม่ใช่ความรักที่ผดิ เพราะนัน่ คือความรักดั้งเดิม ความรักของเจ้าสาวความรักที่ผดิ ๆ นั้นคือ
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ไม่ได้รักพระองค์เหนื อสิ่ งอื่นใดแต่รักคนอื่นแทน ความรักของเจ้าสาวระหว่างบุคคลสองคนนั้นก็มีอยู่
จริ งฝ่ ายเนื้อหนัง แต่ตอ้ งไม่เอาไปปนกับความรักของพระเจ้า สถานภาพของเจ้าสาวก็ดี บิดาก็ดี หรื อคน
อื่น ๆ ที่เรารู ้จกั บนแผ่นดินโลกนั้นก็เป็ นเพียงแสงสลัว ๆ และเงาของสิ่ งที่แท้ สิ่ งที่จริ งและสิ่ งที่ยงั่ ยืน
นิรันดร์ ซึ่ งสู งส่ งกว่าเพราะในสวรรค์สถานก็มีสภาพเช่นนี้เหมือนกันคือ สถานภาพของพระบิดาใน
สวรรค์ เราได้ลิ้มรสเงาของสิ่ งเหล่านี้บนพื้นโลกนี้ สถานภาพของบิดาในโลกนี้ได้รับชื่อและลักษณะ
สาคัญมาจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูเ้ ป็ นพระบิดาองค์แท้จริ ง (โคโลสี 1:16) ดังนั้นสิ่ งต่าง ๆ ที่ปรากฏบน
แผ่นดินโลกนี้เป็ นสิ่ งที่เสื่ อมสลายไป คงทนอยูเ่ พียงครู่ เดียวเป็ นเพียงเงาของจริ งในสวรรค์ และเพราะ
ในสวรรรค์น้ นั เรามีพระเยซูผทู ้ รงเรี ยกพระองค์เองว่า “เจ้ าบ่ าว” (มัทธิว 9: 15,25:1) มีงานมงคลสมรส
ของพระเมษโปดกและเจ้าสาว (วิวรณ์ 19:7) ดังนั้นในแผ่นดินโลกจึงมีสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยูเ่ ช่นกัน เช่น
การเป็ นเจ้าสาวเป็ นเพียงเงาของความจริ ง เป็ นส่ วนประกอบส่ วนหนึ่งของโลกนี้ซ่ ึ งกาลังจะเสื่ อมสู ญไป
เพราะในสวรรค์น้ นั จะไม่มีการสมรสกันความรักต่อองค์พระเยซูน้ นั จึงไม่อาจนามาเทียบในมาตรฐาน
เดียวกันกับความรักฝ่ ายมนุษย์ได้
นอกจากปั ญหาที่เรามักนาความรักต่อองค์พระเยซูไปเปรี ยบเทียบกับความรักที่มีต่อมนุ ษย์แล้ว
ก็ยงั มีปัญหาอื่น ๆ อีก ปั ญหานี้คือการใช้เหตุผลจากสติปัญญา ซึ่ งไม่ได้รับการชาระจากพระเจ้า
คริ สเตรี ยนชอบถกเถียงกันว่า “เจ้ าสาวของพระเยซู หมายถึงใคร?” และใครจะเป็ นผูไ้ ด้รับเชิญไปใน
งานมงคลสมรสของพระเมษโปดกนั้น คริ สเตียนหลายคนสรุ ปเอาว่า เจ้าสาวของพระเยซูประกอบด้วย
ชาวยิวเท่านั้นทั้ง ๆ ที่พระกายของคริ สต์ประกอบด้วยผูเ้ ชื่อจากทุกชาติทุกภาษา ถ้าความจริ งเป็ นอย่าง
นั้นเราจะให้คาอธิ บายข้อความที่วา่ “นครอันบริ สุทธิ์ ” คือกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่น้ นั เป็ นเจ้าสาวของพระเมษ
โปดก” (วิวรณ์ 21:1,9,10) ถ้าอย่างนั้นเราไม่เชื่อหรื อว่าการไถ่ขององค์พระเยซูทาให้เราทั้งหลายมีชยั
และได้รับสิ ทธิ์ พิเศษที่จะอยูใ่ นนครนั้น ซึ่ งถ้าเป็ นเช่นนั้นแล้วประชากรในนครของพระเจ้าจะต้องเป็ น
บรรดาคนเหล่านั้นซึ่ งยึดมัน่ ในความรักของเจ้าสาวต่อองค์พระเยซู
บรรดาคนเหล่านั้นมาจากชาว
อิสราเอลเช่นเดียวกับจากชาติอื่น ๆ คนเหล่านี้ประกอบด้วยชนชาติหลายภาษาซึ่ งเป็ นธรรม เจ้าสาวของ
พระเมษโปดก
ถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาวินิจฉัยคาถามว่า เจ้าสาวของพระเยซูคือผูใ้ ด ถ้าคิดว่าเป็ นเพียงชาวยิวทั้ง
ๆ ที่พระกายของพระคริ สต์ประกอบด้วยผูเ้ ชื่อจากทุกชาติทุกภาษา ก็จะมีคาถามอื่น ๆ เกิดขึ้นอีก พระ
คัมภีร์มกั จะใช้คาว่า “เจ้าสาว” โดยหมายถึงประชากรถึงอิสราเอล หรื อคริ สตจักรของพระเจ้าไม่มีการ
กล่าวอ้างถึงแต่ละคนว่าเป็ นเจ้าสาวของพระเยซูคาตอบข้างต้นก็จะตอบปั ญหานี้ดว้ ยเหมือนกัน นคร
บริ สุทธิ์ น้ นั ถูกเรี ยกว่า “เจ้าสาว” ซึ่ งหมายความอย่างง่าย ๆ ว่าจิตวิญญาณทุกดวงที่อาศัยอยูใ่ นนครนั้นได้
ดารงชีวิตอยูใ่ นความรักของเจ้าสาวต่อพระเมษโปดก ดังนั้นแต่ละคนก็เป็ นเจ้าสาวของพระเมษโปดก
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เราไม่ควรยอมให้การตีขอ้ พระธรรมผิด ๆ พญามารซาตานทาให้เราพลาดจากความจริ งที่วา่ เรา
แต่ละคนนั้นเป็ นเจ้าสาวของพระเยซูที่แท้จริ ง และวันหนึ่งเราจะได้นงั่ อยูใ่ นงานมงคลสมรสของพระ
เมษโปดกจริ ง ๆ มารรู ้ถึงฤทธิ์ อานาจของความรักดี มันรู ้ดีเพราะฤทธิ์ อานาจของความรักที่ยงิ่ ใหญ่บนไม้
กางเขนได้มีชยั เหนือมันและเมืองผี สิ่ งที่พญามารเกลียดมากที่สุดคือความรัก มันอาจจะมาฉกฉวยเราไป
ในรู ปของทูตแห่งความสว่างก็ได้ ด้วยคาที่มนั ใช้อาจจะดูเคร่ งศาสนาดี แต่จุดประสงค์ในการใช้น้ นั ร้าย
กาจ แท้ที่จริ งก็เพื่อป้ องกันเราไม่ให้กลับไปสู่ ความรักดั้งเดิมนัน่ เอง มันรู ้ดีวา่ ความรักนั้นมีฤทธานุภาพ
ที่ใดที่มีความเชื่อฟังอย่างแท้จริ ง ที่นนั่ ความรักก็ดารงอยู่ ที่ใดที่ไฟแห่งความรักเผาไหม้อยู่ ที่นนั่ อานาจ
และเสถียรภาพของพญามารซาตานจะถูกสั่นคลอน ดังนั้นมันจึงเกลียดและแผลงฤทธิ์ เมื่อคริ สเตียนคน
ใดคนหนึ่งย่างเท้าเข้าสู่ วถิ ีแห่ งความรักนั้น มันจะใช้ทุก ๆ วิถีทางที่จะป้ องกันเรามิให้เข้าส่ วนในคลัง
สมบัติอนั หาค่ามิได้น้ ี
ที่ใดก็ตาม เมื่อคริ สเตียนดารงชีวติ อยูใ่ นความรักดั้งเดิมนี้ ที่นนั่ “ตะเกียงถูกจุดและลุกสว่ าง”
พญามารซาตาน จะเริ่ มดาเนินงานของมันเพื่อขจัดความรักนี้ออกไปอย่างแนบเนียนจนคริ สเตียนแทบ
สังเกตไม่ได้เลยว่างานของซาตานเริ่ มแล้ว มันริ ษยาความรักที่มนุษย์จะมอบให้แก่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและ
พระผูช้ ่วยให้รอด เจ้าบ่าวของเขาทั้งหลายมันรู ้วา่ บรรดาคนเหล่านี้แหละเป็ นที่ชอบทัยของพระเจ้าและ
พระเจ้าได้ทรงสร้างอาณาจักรของพระองค์ ไว้เพื่อบรรดาคนเหล่านี้ผซู ้ ่ ึ งครั้งหนึ่งได้หลงหายไปจาก
พระองค์ ในอาณาจักรของพระเจ้าเขาเหล่านี้จะส่ องสว่างดุจดวงอาทิตย์จะได้อยูก่ บั พระองค์ตลอดเวลา
เพราะเขาเหล่านี้เป็ นของพระองค์ ซาตานริ ษยาความรักเช่นนี้ เพราะโดยความรักพวกเขาก็ได้ผกู พันเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกับผูท้ ี่เขารัก และในความรักที่สนิทเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นมีฤทธานุภาพเราจะเห็น
ภาพนี้ได้ชดั เจน เวลาฝูงชนรวมตัวกันด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง พวกเขาสามารถสร้างพลังต่อต้านศัตรู ได้
อย่างมัน่ คง คาพูดที่วา่ “สามัคคีคือพลัง” ยังคงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย ลองคิดดูเถิดว่าถ้าถ้อยคานี้จริ งใน
ระดับมนุษย์แล้วถ้าเป็ นระดับพระเจ้าเล่าจะมีฤทธิ์ เดชมหาศาลเพียงใด ดูเถิดมนุษย์ก็ยากไร้มีชีวติ แหลก
เหลาเต็มไปด้วยความบาป แต่โดยความรักเขาได้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าและพระมหากษัตริ ยผ์ ปู ้ กครองโลก บัดนี้ท้ งั สองฝ่ ายได้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน และบัดนี้ระหว่าง
มนุษย์ผยู้ ากไร้แหลกเหลวและเต็มไปด้วยความผิดบาปก็ประกอบด้วยฤทธิ์ เดชอานาจที่หลัง่ ไหลออกมา
เป็ นอานาจที่ไม่มีใครสู ้ได้ เพราะเป็ นฤทธิ์ เดชที่เกิดจากความสัมพันธ์สนิทกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เหมือน
เจ้าสาวกับเจ้าบ่าว และเจ้าบ่าวผูน้ ้ ีประกอบด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้ นทั้งบนสวรรค์และบนแผ่นดินโลก
ซาตานรู้อย่างแน่ชดั ว่า ความรักที่คริ สเตียนมีต่อพระเยซู ก่อให้เกิดผลอะไร มันรู ้วา่ พระเยซูคือ
ผูใ้ ด มันรู ้วา่ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรารักพระองค์ มันรู ้วา่ การติดสนิทระหว่างองค์พระเยซูกบั ผูท้ ี่พระองค์ไถ่
แล้วจะก่อให้เกิดอะไรขึ้น มันรู ้วา่ จะเป็ นสิ่ งยิง่ ใหญ่ประกอบด้วยพลังอันเปี ยมล้นหาที่เปรี ยบมิได้ เมื่อ
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พระเจ้าทรงเข้าสนิทเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในความรักกับมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นคนบาป มารรู ้ถึงฤทธิ์ เดชอัน
อุดมของพระองค์ผปู้ ลดมันออกจากเทวบัลลังก์ และเมื่อมันมองดูพระเยซู มันก็เห็นพระองค์ผทู ้ รงมีชยั
พระองค์ผทู้ รงทาลายอานาจมืดของมันด้วยพระโลหิ ตจากบาดแผลของพระองค์ ดังนั้นมันจะยอมเสี่ ยง
ยอมทาทุกประการเมื่อผูห้ นึ่งผูใ้ ดเข้าสนิทกับพระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยความรัก แน่นอนซาตานรู ้ดีเพราะมันได้
ลิ้มรสแห่งความขมขื่นของการพ่ายแพ้เนื่ องด้วยการกระทาของความรักอันยิง่ ใหญ่ ผูท้ ี่ดารงอยูใ่ นความ
รักนี้จะประกอบกิจโดยฤทธิ์ เดชเต็มขนาดของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นเสมือนคบเพลิงที่ลุกโชติช่วง
และสามารถจะทาให้ป่าทั้งป่ าลุกช่วงโชติข้ ึนได้ ความรักเช่นนี้จะจุดไฟให้แก่บุคคลอีกหลาย ๆ คน
เพราะความรักคือชีวิตและชีวติ จะก่อให้เกิดชี วติ
พญามารซาตานจะขัดขวางอานาจและพระพร
ซึ่งเราจะได้รับจากความรักของเจ้าสาวต่อ
พระเยซูน้ ี มันอยากจะลากเราลงเมืองผีและอยูใ่ นความมืดกับมัน มันไม่ชอบให้เราได้รับสิ่ งที่มนั ไม่ได้
รับ มันจึงพยายามทุกทางที่จะขโมยความรักนี้ไปจากเรา ด้วยรู ้วา่ เมื่อเราสู ญเสี ยความรักนี้ไป ความสุ ข
ของเราก็เหี่ ยวเฉาลงไปด้วย คริ สเตียนทุกคนจะต้องระวังภัยนี้ไว้ให้ดี “ท่านทั้งหลายจงสงบใจ จงระวัง
ไว้ให้ดี ด้วยว่าศัตรู ของท่านคือมารวนเวียนอยูร่ อบ ๆ ดุจสิ งห์คารามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มนั จะกัดกิน
ได้” (ดูเปโตร 5:10) ถ้ามันทาลายไม่ได้ มันจะพยายามทาลายความรักนี้และเราก็จะเหมือนตายทั้งเป็ น
เมื่อเราถูกแยกออกจากพระองค์ผทู ้ รงเป็ นชีวติ และความรักทั้งในแผ่นดินโลกนี้และตลอดนิ รันดร์ กาล
ไม่มีอะไรที่บริ สุทธิ์ นุ่มนวลและละเอียดอ่อน แต่ทว่าทาให้สูญหายไปได้ง่ายเหมือน “ความรัก
ดั้งเดิม” ความรักของเจ้าสาวต่อองค์พระเยซูน้ ี องค์พระเยซูเคยเตือนบ่อยครั้งว่า “จงเฝ้ าระวังให้ดี” คานี้
เสมือนเตือนให้ระวังรักษาไว้ให้ดี พวกเราจะต้องเป็ นเหมือนคนยามระวังเหตุ เราจะต้องระวังรักษา
อะไรหรื อ? เหนือสิ่ งอื่นใดก็คือเราต้องระวังดูวา่ ชีวติ คริ สเตียนของเราดารงอยูใ่ นความรักดั้งเดิมหรื อไม่
เราจะต้องชิงชังและต่อสู ้ทุกสิ่ งที่จะขัดขวางความรักนี้ เราจะเป็ น “คนแปลกหน้ ำ” ต่อความรักดั้งเดิม
ไม่ได้ เราจะต้องสัมผัสกับความรักครั้งแรกทุก ๆ วันมิฉะนั้นคาเตือนของพระเยซูคริ สต์จะมาถึงเราคือ
“เราจะยกคันประทีปของเจ้าเสี ย เราจะตัดเจ้าทิ้งไป”
ถ้าความรักดั้งเดิมมีความสาคัญมากสาหรับพระเยซูแล้ว ยิง่ กว่านั้นสักเท่าใดความรักเช่นนี้ควร
มีความสาคัญสาหรับเรา และเป็ นของประทานที่มีค่ามากที่สุดที่เราอาจจะรับได้ เราควรจะต่อสู ้เพื่อ
ความรักนี้และแสวงหาด้วยสุ ดใจยอมสละทุกสิ่ งเพื่อให้ได้ความรักนี้
“แม้ ว่ำคนใดจะเอำทรั ยพ์ สมบัติในเหย้ ำเรื อนของตนทั้งสิ ้นมำแลกกับควำมรั กนั้น
คนนั้นคงจะได้ รับควำมหมิ่นประมำทจำกคนทั้งหลำยเป็ นอย่ ำงยิ่ง
(ซาโลมอน 8: 7)
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ทรัพย์สมบัติท้ งั สิ้ นของมนุษย์น้ นั ด้อยค่าเมื่อเทียบกับความรักต่อพระเยซู
และเมื่อเราได้รับ
ความรักนี้คืนกลับมาเราควรจะเก็บรักษาไว้ เสมือนทัรพย์สินอันมีค่าที่สุดของเรา เราจะยอมเสี ยความรัก
นี้ไปแม้แต่ส่วนน้อยนิ ดไม่ได้เลย
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5. ผู้ทไี่ ด้ รับการยกโทษมากก็รักมาก
ถ้าความรักดั้งเดิมของเราต่อองค์พระเยซูเป็ นสิ่ งที่มีค่ายิง่ ....
ถ้าความรักนี้มีฤทธิ์ อานาจมาก....
ถ้าชีวติ ของเราในโลกนี้ และในนิรันดร์ กาล ขึ้นอยูก่ บั เรื่ องนี้....
คาถามง่าย ๆ ที่เราควรจะถามก็คือ เราจะต้องทาอย่างไร ความรักเช่นนี้จึงจะหลัง่ ไหลออกมา
จากจิตใจของเรา ทาอย่างไรจึงจะรักษาความรักนี้ไว้ได้ ทาอย่างไรความรักนี้จึงจะเจริ ญเติบโตเข้มแข็ง
ขึ้น
พระวจนะของพระเจ้าได้ให้คาตอบไว้แล้ว....” ผูท้ ี่ได้รับการยกโทษน้อยก็รักน้อย” (ลูกา 7:47)
หรื อพูดอีกอย่างหนึ่งว่า “ผูท้ ี่ได้รับการยกโทษมากก็รักมาก” นี่คือคาตรัสของพระเยซูต่อหญิงคนชัว่ ใน
ลูกาบทที่ 7 พระองค์ได้ตรัสเดียวกันกับซี โมนคนฟาริ สีดว้ ย พระองค์ได้เล่าคาอุปมาเรื่ องเจ้าหนี้กบั
ลูกหนี้สองคน และทรงตั้งคาถามว่า “ลูกหนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากัน” (ลูกา 7:42) และซีโมน
ตอบว่า “ข้าพเจ้าคิดว่าคนซึ่ งเจ้าหนี้ยกโทษให้มาก” พระเยซูตรัสกับซี โมนว่า “ท่านพูดถูกแล้ว” (ข้อ 43)
ในการนั้นพระเยซูได้ทรงวางรากฐานแห่งความจริ งทางจิตวิญญาณไว้ คนที่จะรักพระเยซูมากคือคนที่
เป็ นหนี้พระองค์มากและได้รับการยกโทษมาก
แต่ซีโมนคนฟาริ สีก็ได้รู้เกี่ยวกับการยกโทษบาปเหมือนกันมิใช่หรื อ คู่มืออธิ ษฐานของเขาคือ
บทเพลงสดุดีซีโมนคงจะท่องจาจนขึ้นใจได้วา่ “ผูซ้ ่ ึ งความผิดบาปของเขาได้ถูกยกเสี ยก็เป็ นสุ ข”
(สดุดี 32:1) หรื อแม้แต่บทสดุดีซ่ ึ งแสดงถึงความสานึกบาปอันยิง่ ใหญ่เช่นบทที่ 51 เป็ นต้นแต่การรู ้โดย
ถ้อยคาเท่านั้นไม่พอ จะต้องเป็ นการสานึกถึงความบาปของตัวเอง และสานึกว่าความบาปของเราได้รับ
การยกโทษและชาระล้างแล้ว ความรู ้สึกเช่นนั้นทาให้น้ าตาต้องหลัง่ ไหลออกมา ให้เราดูเถิดคนบาปผู้
นั้นที่น้ าตาของเขาไหลชุ่มพระบาทขององค์พระเยซู เธอได้นาน้ าตามาถวายพระองค์ น้ าตาที่มาจาก
จิตใจที่แตกสลาย ซี โมนไม่รู้จกั “นา้ ตาของการกลับใจ” เช่นนี้ เขามิได้ทุ่มตัวลงแทบพระบาทขององค์
พระเยซูเพราะจิตใจของเขายังไม่แตกสลายเขานัง่ อยูต่ รงกันข้ามพระเยซูดว้ ยความไว้วางใจในความชอบ
ธรรมของตนเอง เขามองดูคนอื่น มองดูผหู ้ ญิงนั้นและตัดสิ นเธอ และเขาไม่ได้หยุดอยูแ่ ค่น้ นั เขามองดู
องค์พระเยซูดว้ ย ด้วยความไว้ใจในความชอบธรรมของตนเองอย่างปราศจากความละอาย เขาตั้งคาถาม
ถามพระองค์ถึงสิ่ งที่พระองค์ทรงกระทาและสิ่ งที่พระองค์ตรัส ที่ไม่ใช่การแสดงออกธรรมดา ๆ ทัว่ ไป
ดอกหรื อ? เรามักพบการแสดงออกเช่นนี้ในบุคคลต่าง ๆ ซึ่ งพระเจ้ากาลังชาระและขัดเกลา เมื่อความ
ทุกข์ยากมาถึงตัวเขาหรื อครอบครัวของเขา เราโต้แย้งกับพระเจ้าและพูดว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นกับเขานั้นไม่
ถูกต้องไม่ยตุ ิธรรม
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ซี โมนประดับตัวเองอย่างโอ่อ่าด้วยเกียรติยศและความชอบธรรมของตน นี่เองเป็ นเหตุให้เขา
ไม่อาจร้องไห้ให้แก่ความผิดบาปของเขา เขาไม่ได้สัมผัสกับการให้อภัยบาปเขาจึงไม่รู้ถึงขุมทรัพย์อนั มี
ค่ายิง่ ซึ่ งเป็ นแหล่งกาเนิดของสารพัดสิ่ ง นัน่ คือความรักต่อองค์พระเยซู พระเยซูได้พดู เตือนสติเขาอย่าง
ร้อนพระทัยว่า “เราได้เข้ามาในเรื อนของเจ้า” (ข้อ 45) และต่อจากนั้นพระองค์ได้พดู ย้าอีกถึงสามครั้งว่า
ท่านไม่ได้กระทาสิ่ งนี้ แต่ความรักได้กระทาสิ่ งเหล่านี้ ความรักไม่เคยหยุดยั้งจากการกระทาเลย
ในพระวจนะตอนนี้องค์พระเยซูได้เผยให้เห็นอย่างชัดเจน ถึงรากฐานของความรักของเราต่อ
องค์พระเยซูน้ นั คือ การกลับใจและการเสี ยใจในความผิดบาปของเรา ถ้าบุคคลใดได้รู้สานึกในความผิด
ของเขาและเสี ยใจในความผิดนั้น จิตใจของเขาจะเป็ นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะแตกสลายลง เขาจะเห็น
ได้อย่างชัดเจนถึงสิ่ งที่เขากระทาต่อบุคคลอื่นเขาไม่สามารถลบล้างความผิดนั้นหรื อ ชดใช้ความผิดนั้น
ได้แต่ความผิดนั้นทาให้เขาต้องอยูแ่ ทบพื้นดินด้วยการถ่อมใจลง เป็ นความจริ งที่วา่ ผูม้ ีคนมากมายที่แบก
ความผิดอันหนักแต่ความผิดนั้นก็ไม่มีความหมายสาหรับเขาเลย เขามักยักไหล่และพูดว่า “เราก็มนุษย์
ธรรมดาคนหนึ่ง และเราทุกคนก็เป็ นคนบาปทั้งนั้น ไม่มากก็นอ้ ย” บุคคลเหล่านี้จะไม่มีวนั เข้าใจได้เลย
ว่าพวกเขาไม่สามารถจะชาระความผิดหรื อลบล้างความบาปของเขาด้วยตาของเขาเองได้เลย
องค์พระเยซูทรงต้องการนาเราให้เข้ามามีความสัมพันธ์เช่นนี้กบั พระองค์ นี่คือจุดเริ่ มต้นของ
การที่จะมีความรักที่แท้จริ งต่อพระองค์ สิ่ งง่าย ๆ นี่แหละเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นเราจะต้องสังเกตรู ้ความผิดบาป
ของเราอย่างทะลุปรุ โปร่ ง เราจะต้องเห็นชัดถึงความบาปซึ่งเราได้กระทาต่อเพื่อนบ้านของเราทุก ๆ วัน
เช่นการเป็ นคนกระด้าง พิพากษาพี่นอ้ งด้วยถ้อยคา อิจฉาริ ษยา ไม่สัตย์ซื่อ ปราศจากความรัก และมี
จิตใจที่แข็งกระด้างต่อเขาเป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้นาความทุกข์ใจมาสู่ เพื่อนบ้านของเราและทาลายชีวติ ของ
เขา แต่เราไม่เห็นว่าสิ่ งเหล่านี้นี่เป็ นเรื่ องน่าเศร้าที่สุด เราเชื่อในองค์พระเยซูและเรายอมรับว่าเรากระทา
บาปต่อพระเจ้าและพี่นอ้ งของเราเสมอ แต่ในชีวิตจริ ง ๆ ของเรา ขณะที่ความผิดบาปนั้นปรากฏอยูอ่ ย่าง
ชัดแจ้ง เรากลับแลไม่เห็น และในทางตรงกันข้ามเรากลับป้ องกันตัวของเราเองว่า สิ่ งที่เราทา สิ่ งที่เราพูด
ก็ไม่เลวจนเกินไป แต่ในขณะเดียวกันเราเห็นความผิดบาปในผูอ้ ื่นอย่างชัดแจ้ง
สิ่ งนี้เป็ นขั้นแรก ถ้าเราต้องการมีความรักแท้ขององค์พระเยซู เราต้องขจัดความบาปของเราทุก
ๆ วัน โดย อธิ ษฐานเฉพาะพระพักตร์ พระเยซูวา่ “ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าประทานตาให้ขา้ พระองค์เห็น
ขอโปรดสาแดงความบาปของข้าพเจ้า ขอโปรดแสดงความผิดของข้าพระองค์” ทุก ๆ วัน เราต้องขอให้
มีหูที่จะได้ยนิ ถ้อยคาของพระองค์ตรัสแก่เราว่า “นี่คือสิ่ งที่เจ้าไม่ได้กระทาเพื่ออาณาจักรของเรา นี่คือสิ่ ง
ที่เจ้าไม่ได้กระทาเพื่อเราเป็ นส่ วนตัว เจ้าไม่ได้ถวายสมบัติของเจ้าแก่เรา จิตใจของเจ้ายังติดพันอยูก่ บั
ผูอ้ ื่น เจ้าไม่ได้ละทิ้งเขาเหล่านั้นเพื่อเห็นแก่นามของเรา และเจ้ามิได้ทาสิ่ งนี้แก่เราเพราะเจ้าไม่ได้กระทา
ต่อเพื่อนบ้านของเจ้าเพราะว่าเราเยีย่ มเยือนเจ้าโดยทางพวกเขา”
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ความบาปจะไม่นาความทุกข์ใจมาให้เราจนกว่าเราจะเห็นความบาปนั้นอย่างชัดแจ้งในชีวติ ของ
เรา พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เราได้สังเกตรู้ความบาป “จะมีความยินดีในสวรรค์เมื่อมีคนใดคน
หนึ่งกลับใจ” (ลูกา 15:7) คาอธิษฐานที่แสดงความเสี ยใจในความผิดบาป และกลับใจใหม่เป็ นคา
อธิษฐานที่พระเจ้าจะทรงตอบ และพระองค์จะทรงกระทายิง่ กว่านั้นอีกคือ จะทรงกระทาให้เรารู้สึก
เจ็บปวดกับความผิดบาปของเราจนต้องซบหน้าลงร้องไห้ที่แทบพระบาทของพระเยซู เหมือนหญิงคน
บาปนั้น และถ้าเรากระทาผิดต่อผูใ้ ด เราก็จะถ่อมใจลงต่อหน้าเขาและขอรับการอภัยบาป
โดยการกลับใจนั้นแม้ความบาปก็อาจกลับกลายเป็ นผลดีกว่าเรา
มีผหู ้ ญิงคนหนึ่งได้มี
ประสบการณ์เช่นนี้ เธอได้สนิทสนมกับชายคนหนึ่งซึ่ งแต่งงานแล้วมาเป็ นเวลาหลายปี เธอเป็ น
คริ สเตียน แต่พญามารซาตานได้หลอกลวงเธอว่าพระเจ้าได้ทรงนาเธอให้มาสนิทสนมกับชายผูน้ ้ ี ชายผู ้
นี้เป็ นคนเดียวที่เธอให้ความไว้วางใจ ปรึ กษาปั ญหาหัวใจของเธอเขาทั้งสองเข้าใจซึ่ งกันและกันราวกับ
ว่าเขาได้ถูกสร้างมาเพื่อกันและกัน
เขาเป็ นคนที่ทาให้ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของเธอเจริ ญขึ้น
ความสัมพันธ์เช่นนี้จะกลายเป็ นความบาปได้อย่างไรกัน? แต่ในที่สุดแสงสว่างของพระเจ้าได้สาแดงให้
ฝ่ ายหญิงรู ้วา่ ความสัมพันธ์เช่นนี้เป็ นความผิดบาป
เธอได้เห็นความผิดอันยิง่ ใหญ่ที่เธอได้ทาลาย
ความสุ ขในชีวติ สมรสของผูอ้ ื่นคาพิพากษาในมัทธิ ว บทที่ 5 ได้เข้ามาติดเตือนอยูใ่ นสามัญสานึกของ
เธอ คือแม้มองผูอ้ ื่นด้วยความกาหนดก็ได้ล่วงประเวณี ฝ่ายจิตใจแล้ว “ถ้าตาขวาของเจ้าเป็ นเหตุให้เจ้าทา
บาปจงควักทิง้ เสี ย” (ข้อ 29) ด้วยสานึกนี้ “นา้ ตาของการกลับใจ” ได้หลัง่ ไหลออกมา เธอได้สารภาพ
บาปและตัดความสัมพันธ์กบั ชายนั้นโดยสิ้ นเชิง และด้วยความเสี ยใจและการกลับใจโดยพระเมตตา
พระเจ้านี้ เป็ นเหตุให้เธอกลับมีความรักอันยิง่ ใหญ่ต่อองค์พระเยซู
การกลับใจเช่นนี้ก่อให้เกิดความโสมนัสยินดีจากองค์พระเยซู และในทางกลับกัน ไม่มีอะไรที่
ทาให้องค์พระเยซูหนักพระทัยเท่าทัศนคติของพวกฟาริ สี ผูเ้ ห็นความชอบธรรมของตนและไม่กลับใจ
พวกเขารู ้ทุกสิ่ งทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า พวกเขามีความรู ้ในพระคัมภีร์เดิม พวกเขารักษาพระบัญญัติ นี่ก็
แสดงถึงความเชื่อ พวกเขารับใช้เพื่อนบ้านนี่ก็แสดงถึงความเชื่อ พวกเขาเคร่ งครัดในการอธิ ษฐานของ
เขาแต่พวกเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่ องความรักของพระเจ้าเพราะพวกเขาไม่สามารถพูดสิ่ งหนึ่งด้วย
น้ าตาและความทุกข์ใจว่า “ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาต่อข้าพระองค์คนบาปด้วย” ผูท้ ี่กล้ากล่าวเช่นนี้
จากใจจริ งนั้นเป็ นผูท้ ี่รักองค์พระเยซู เพราะเขาค้นพบว่าพระเยซูทรงต้อนรับเขาเมื่อกลับใจจากความผิด
บาปและทรงให้อภัยและยกโทษให้ และทรงโปรดให้เขาได้เข้าใกล้พระทรวงของพระองค์ เขาได้พบสิ่ ง
ซึ่งบุตรน้อยที่เคยหลงหายได้คน้ พบ นัน่ คือแม้ความบาปของเขาจะสู งท่วมหัว บิดาก็ยงั ต้อนรับเมื่อ
กลับมาด้วยการเลี้ยงฉลองใหญ่ เขาจะตอบแทนความรักเช่นนี้ดว้ ยอะไรเล่านอกจากรักตอบนั้นจนหมด
ใจด้วยความสานึกในพระคุณอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์
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เป็ นพระคุณอะไรเช่นนี้ที่พระเจ้าทรงกาหนดให้ “จิตใจที่แตกสลาย” เป็ นจุดเริ่ มต้นของการรื้ อ
ฟื้ นความรักดั้งเดิม คือจิตใจที่โศกเศร้าในความผิดบาป สิ่ งที่ก่อให้เกิดความรักของเจ้าสาวที่แท้จริ ง
เพราะไม่มีการหลอกลวงในความทุกข์ระทม เมื่อความโศกเศร้าสวมทับความรักของข้าพเจ้า ความรัก
นั้นเป็ นความรักแท้ เพราะไม่ได้เกิดจากอารมณ์ ความรู ้สึก หรื อความเร้าใจใด ๆ เราจะต้องเข้าใจให้ดีวา่
ความรักซึ่ งมิได้ฝังรากอยูใ่ นความทุกข์ระทมนั้นเป็ นเพียงความเขลาเท่านั้น เสมือนท้องฟ้ าสี แดงในยาม
รุ่ งอรุ่ นซึ่ งจะจางหายไปอย่างรวดเร็ ว อารมณ์รักเช่นนั้นอาจจะนามาซึ่ งความยุง่ ยากร้าวฉานได้ แต่จิตใจ
ที่แตกสลายของคนบาปซึ่ งถ่อมใจลงและสยบลงนั้นแตกต่างออกไป สิ่ งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งเบาหวิวหวือ
หวาฝ่ ายจิตวิญญาณ สิ่ งนี้แตกต่างโดยสิ้ นเชิงกับความเร้าใจฝ่ ายเนื้อหนังยิง่ ไปกว่านั้นพญามารซาตานจะ
หลอกลวงบุคคลเหล่านี้ ด้วยความรักที่แม้จะดูดีแต่เมื่อถอดหน้ากากออกแล้ว ก็เผยให้เห็นถึงความรักที่
เห็นแก่ตนและเป็ นฝ่ ายมนุษย์ เพราะพญามารสาแดงได้แต่ความหยาบช้ามันถ่อมใจไม่เป็ น มันจะหนี
หน้าทุกคนที่ถ่อมตัวลงอยูแ่ ทบพระบาทของพระเจ้า แต่พระเจ้าจะยกคนนั้นขึ้นและโอบอุม้ เขาไว้ที่พระ
ทรวงของพระองค์ ความรักที่พระองค์พระราชทานแก่คนผิดคนบาปผูซ้ ่ ึ งพระองค์ทรงโปรดยกโทษเสี ย
เป็ นเหตุให้พวกเขารักตอบพระองค์ เพราะพวกเขาไม่เข้าใจได้เลยว่า เหตุใดพระเยซูจึงทรงรักพวกเขารู้
พวกเขาผูซ้ ่ ึงเต็มไปด้วยความบาปและความผิดมากมาย
ในทุกยุค ทุกสมัยบุคคลผูซ้ ่ ึ งเห็นอย่างชัดเจนว่าเขาเป็ นคนผิดคนบาป บุคคลผูซ้ ่ ึ งร้องไห้เพราะ
ความผิดบาปของเขา เป็ นคนที่รักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามาก เราเห็นตัวอย่างได้ใน มาเรี ย มักดาลา เราเห็น
ตัวอย่างนี้ในอัครสาวกเปโตรเปโตรได้เผลอกระทาผิดบาป ท่านได้ปฏิเสธองค์พระเยซูและเมื่อท่าน
ร้องไห้ดว้ ยความขมขื่นเพราะความบาปนั้น องค์พระเยซูได้ต้ งั คาถามท่านถึงความรักของท่านที่มีต่อ
พระองค์ ตอนนี้ เท่านั้นที่เปโตรสามารถตอบได้อย่างหมดหัวใจว่า... “พระองค์ ทรงรู้ ว่าข้ าพระองค์ รัก
พระองค์ ” (ยอห์น 21:15) ความรักแท้ต่อองค์พระเยซูได้เกิดขึ้นในใจของท่าน และความรักนี้ได้ถูกรักษา
ไว้แม้เมื่อท่านต้องติดตามพระเยซูไปในความลาบากและการทนทุกข์ท้ งั ปวงแม้จนนาท่านเข้าสู่ ความ
ตายก็ดี อัครสาวกเปาโลก็ได้รับพระคุณนี้เช่นกัน ท่านเคยข่มเหงพวกคริ สเตียน ในบั้นปลายแห่งชีวติ
ของท่าน ความบาปอันยิง่ ใหญ่น้ ีกระทาให้ท่านถ่อมใจลงแทบพื้นดินครั้งเล่า แต่ถึงกระนั้นท่านก็รักองค์
พระเยซูเหนื อสิ่ งอื่นใด และทุ่มเทชีวติ รับใช้พระองค์โดยหมดจิตหมดใจ ฟรานซิ สแห่งอัสซิ ซิได้แสดง
ถึงความรักอันยิง่ ใหญ่ของท่านต่อองค์พระเยซูเหมือนกัน ความร้อนรนแห่งความรักของท่านต่อองค์
พระเยซูได้ก่อให้เกิดความรักเช่นเดียวกันนี้ในบุคคลอื่นแม้ในปั จจุบนั นี้ และความรักเช่นนี้เกิดจากการ
สานึกและเสี ยใจในความผิดบาปอย่างลึกซึ้ ง
นี่แหละคือเหตุผลที่วา่ เหตุใดพระเจ้าจึงทรงพิพากษาลงโทษเราอย่างรุ นแรงครั้งแล้วครั้งเล่า
พระองค์ทรงต้องการให้เราเสี ยใจในความผิดบาปของเรา ต้องการให้เรายอมเปลี่ยนวิถีของเราเพื่อจะรื้ อ
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ฟื้ นความรักดั้งเดิมกลับคืนมาพระเจ้าจะทรงนาเราเข้าสู่ การตีสอนอันเข้มงวด โมเสสตีกอ้ นกินจนน้ า
พลุ่งออกมาฉันใด พระเจ้าจะทรงดีใจหิ นของเราด้วยการลงโทษครั้งแล้วครั้งเล่า จนกว่าน้ าตาแห่งการ
กลับใจจะหลัง่ ไหลออกมาฉันนั้น และกระแสธารแห่งความรักจะไหลท่วมท้นออกมา พระองค์ทรงรู ้ดี
ว่าไม่มีทางอื่นอีกเลยที่จะนาเรากลับมามีความรักแบบเจ้าสาวที่แท้จริ งได้ พระองค์ทรงรู้จกั เรา พระองค์
ทรงรู้ถึงความทะนงในความชอบธรรมของเรา ซึ่งปฏิเสธพระองค์ เมื่ อเป็ นเช่นนั้นเราก็มิได้รักพระองค์
พระองค์จึงทรงติดตามเราด้วยความรักโดยการตีสอน เพื่อตีแผ่ให้เรารู ้จกั ตัวเองอย่างแท้จริ ง พระองค์
ทรงทาลายความมัน่ ใจในความชอบธรรมและความกระด้างหยาบคายของเราพระองค์จะนาะเรามาสู่
ความย่อยยับและบอกให้เรารู ้ถึงความผิดบาปของเรา
เมื่อเราสังเกตรู้ความผิดบาปของเรา รู้ถึงความสาคัญของการยกโทษบาปของพระเยซูแล้ว เราก็
จะเข้าใกล้ชิดพระองค์ พระองค์เป็ นบุคคลเดียวเท่านั้นที่จะนาเรามาสู่ จุดนี้ และเมื่อเราได้ลิ้มรสความรัก
แห่งการอภัยโทษบาปขององค์พระเยซูแล้ว เราก็ควรจะถวายชีวติ จิตใจทั้งหมดโดยสิ้ นเชิงต่อพระองค์
ด้วยความชอบพระคุณยิง่ มิใช่หรื อ?
การตีสอนของพระเจ้านามาซึ่ งการรับพระพรอันใหญ่หลวง การตีสอนนั้นนามาสู่ ความเสี ยใจ
ในความผิดบาปและนามาสู่ ความรัก
ข้าพเจ้าได้เห็นสิ่ งนี้อย่างชัดแจ้งในชีวติ ของบุคคลคนหนึ่งซึ่ง
ข้าพเจ้ารู้จกั
เมื่อหลายปี มาแล้วข้าพเจ้าได้รับข่าวว่าบุคคลคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
ทางรถยนต์ ขณะที่เดินทางไปพักร้อน สามีของเธอเสี ยชี วติ ในอุบตั ิเหตุน้ นั เธอนอนพักรักษาตัวอยูใ่ น
โรงพยายาลทางตอนใต้ของประเทศเยอรมัน เขาทั้งสองเป็ นคู่สมรสตัวอย่างแต่ในชัว่ วินาทีเดียวที่สามี
ถูกพรากไปจากเธอ เป็ นสิ่ งที่เธอเหลือจะเข้าใจได้ ความสิ้ นหวังท่วมท้นตัวเธอ จิตใจของเธอมืดเหมือน
ยามเที่ยงคืนที่มืดมิดที่สุด ผูเ้ ป็ นสุ ดที่รักในชีวิตของเธอผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดเธอที่สุด ถูกพรากไปจากเธอใน
พริ บตาเดียวอย่างไม่คาดคิด ในใจของเธอว่างเปล่า และเต็มไปด้วยความว้าเหว่ ความเจ็บปวดเช่นนี้จะมี
วันสิ้ นสุ ดลงหรื อ? เธอมองไม่เห็นทางใดที่จะออกจากความมืดมิดนี้
เธอได้หนั มาแสวงหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง เป็ นเวลาหลายปี มาแล้วที่พระเจ้าไม่มีความสาคัญต่อ
ชีวติ ของเธอ และมาถึงตอนนี้เอง เธอได้ติดต่อกับคริ สเตียนที่มีความเชื่ อมัน่ หลายคน และเนื่องด้วย
เหตุการณ์น้ ีเอง เธอได้กลับมามีความสัมพันธ์กบั องค์พระเยซูสคริ สต์อย่างแท้จริ ง การตีสอนของพระเจ้า
ได้นามาซึ่ งของประทานอันยิ่งใหญ่ สิ่ งแรกคือเธอสานึกในความผิดบาปของเธอ เมื่อก่อนนี้เธอให้พระ
เยซูคริ สต์อยูน่ อกชีวติ ของเธอ เดี๋ยวนี้สิ่งใหม่ได้เกิดขึ้นในจิตใจของเธอ เมื่อองค์พระเยซูเสด็จมาหาเธอ
ยกโทษให้เธอและปลอบประโลมจิตใจเธอ เธอก็รักพระองค์จนหมดชีวิตจิตใจ นับตั้งแต่น้ นั มาเธอก็
กลายเป็ นคนที่เงียบสงบ ปรารถนาที่จะติดตามและรักองค์พระเยซู
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ความรักดั้งเดิมต่อองค์พระเยซูเป็ นความสุ ขอันยิง่ ใหญ่ เป็ นพระพรอันมีค่าที่สุดที่มีมาถึงเรา ผูท้ ี่
จะได้รับความรักนี้ตอ้ งยอมต่อการตีสอนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึ่ งมาถึงเราในหลาย ๆ ทาง ทางบุคคล
ต่าง ๆ ทางความสัมพันธ์ทางเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่ งตรงข้ามกับความปรารถนาแผนการ และความ
ตั้งใจของเรา เมื่อประสบกับการตีสอนเราจะต้องพูดว่า “ข้าพระองค์มอบตัวไว้ในพระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์
ของพระองค์” ผูท้ รงตีสอนข้าพระองค์ เพราะเหตุความบาปของข้าพระองค์” องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงรอ
คอยเราและปรารถนาที่จะรับความรักของเรา เมื่อทรงนาเราเขาสู่ การทดสอบ และเรายอมถ่อมใจและ
ยอมรับความผิดบาปของเราเฉพาะพระพักตร์ พระองค์น้ นั พระองค์จะไม่ทรงฟื้ นความรักดั้งเดิมแก่เรา
หรื อ? พระองค์จะไม่ทรงประทานความรักนี้ เพิ่มเติมขึ้นเสมอหรื อ?
ด้วยเหตุน้ นั วิถีที่จะนาเราไปสู่ ความรักอันยิง่ ใหญ่ต่อองค์พระเยซูก็ง่ายจริ ง ๆ เด็ก ๆ ก็เข้าใจและ
ทาได้ดว้ ยเราเพียงแต่เรี ยนรู ้ที่จะพูดว่า “ยอม” ต่อทุกสิ่ งที่เป็ นมาจากการลงโทษและการตีสอนของพระ
เจ้า หรื อคาตาหนิติเตียนของมนุษย์ เราต้องยอมรับการพิพากษาเหล่านี้ โดยไม่โต้ตอบ ไม่แก้ตวั ในชีวติ
ของเราทุก ๆ วันถ้าเราเรี ยนรู ้ที่จะยอมรับความผิดบาปของเรา เราก็เปิ ดจิตวิญญาณของเราต้อนรับความ
รักของพระองค์อย่างกว้างขวาง เราจะโทษคนคนอื่นไม่ได้ เมื่อเกิดความขุ่นใจหรื อการแตกแยกระหว่าง
เรากับคนอื่น ๆ เราต้องยอมรับผิดโดยดี ถ้าเราทาไม่ได้ความรักของเจ้าสาวจะไม่เจริ ญขึ้นในเราอย่าง
แน่นอน แต่ถา้ เรายอมรับความผิดบาปของเราต่อหน้าพระเจ้าและมนุษย์พระเจ้าก็จะไม่ทรงตีแผ่ความผิด
บาปนั้น พระองค์จะประทานความรักของพระองค์ให้แก่เรา และความรักซึ่ งพระองค์ทรงโปรด
ประสิ ทธิ์ ประสาทให้เรา ก็จะไหลย้อนกลับไปหาพระองค์ เป็ นความรักอันยิง่ ใหญ่ของเจ้าสาวที่มีต่อ
องค์พระเยซูคริ สต์
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6. ความรักต่ อองค์พระเยซูความรักต่ อพีน่ ้ อง
เมื่อองค์พระเยซูทรงสาแดงพระคุณแก่ผใู ้ ดด้วยความรักอันประกอบด้วยการให้อภัยโทษใน
ความผิดบาปแล้วความรักของพระองค์จะก่อให้เกิดความปรารถนาอย่างหนึ่งขึ้นในจิตใจของเขาคือ
ต้องการแบ่งปั นความรักที่เขาได้รับมานั้นกับผูอ้ ื่น วิถีทางขององค์พระเยซูยอ่ มหมายถึงการดารงชีวติ
ตามแบบที่พระองค์ทรงวางไว้ดว้ ยพระชนมชีพของพระองค์เอง และลักษณะสาคัญของพระชนมชีพ
ของพระองค์ก็คือ พระองค์ทรงถวายพระชนมชีพเพื่อพี่นอ้ งด้วยความรัก
ความรักของพระองค์เป็ นเหตุเร่ งเร้าให้องค์พระเยซูเสด็จมาหามนุษย์
ความรักนั้นทาให้
พระองค์ยอมละทิ้งความสัมพันธ์อนั สนิทกับพระบิดา และละจากรัศมีภาพแห่งสวรรค์เพื่อลงมาร่ วม
ชีวติ กับผูซ้ ่ ึ งพระองค์ทรงสร้างขึ้น พระเยซูทรงเป็ นศีรษะของเราและเราเป็ นอวัยวะแห่งพระกายของ
พระองค์ วิถีที่พระองค์เคยดาเนินไปนั้นเดี๋ยวนี้พระองค์ประสงค์จะให้เราเดินไปด้วย เพราะความรักที่
เรามีต่อองค์พระเยซูเป็ นเหตุให้เราไปเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และพระวิญญาณของพระองค์
ความรักที่เรามีต่อพระเยซูช่วยให้เรารักทุก ๆ คนที่เป็ นของพระองค์ รักทุกคนที่พระองค์ทรงรักและ
สิ้ นพระชนม์เพื่อเขา ความรักแท้ที่เรามีต่อพระเยซูน้ นั ไม่ใช่ความสัมพันธ์เป็ นส่ วนตัวที่เรามีต่อพระองค์
เท่านั้น เป็ นความรักที่ลึกซึ้ งกว่าความรู ้สึกที่ใคร ๆ ก็อาจจะมีได้ ตามถ้อยคาในพระวจนะของพระเจ้า
เป็ นไปไม่ได้ที่ผหู้ นึ่งผูใ้ ดจะรักพระเยซูคริ สต์อย่างแท้จริ ง แต่ไม่รักพี่นอ้ งของตน การรักพระเยซู
หมายถึงรับใช้พระองค์ในหมู่พี่นอ้ งพวกสาวกได้มี ประสบการณ์กบั สิ่ งนี้ในทันทีทนั ใดหลังวันที่พระ
เยซูฟ้ื นคืนพระชนม์ เมื่อเขาได้รับภารกิจจากพระองค์น้ นั ไม่มีครั้งใดที่ความรักของพวกเขาจะลุกโชติ
ช่วงขึ้นใหม่เท่าครั้งนี้ องค์พระเยซูได้ตรัสถามเปโตรถึงความรักของท่านและจบถ้อยคาสนทนาด้วย
คาสัง่ ที่วา่ “จงเลี้ยงดูลูกแกะของเรา (ยอห์น 23:15) ถูกแล้ว ถ้าผูห้ นึ่งผูใ้ ดรักองค์พระเยซูความร้อนรนจะ
เกิดขึ้นกับเขา นัน่ ก็คือความรักอย่างที่องค์พระเยซูตรัสว่า “เขาทั้งหลายจะรู ้วา่ ท่านเป็ นสาวกของเราก็
เพราะเจ้าทั้งหลายรักซึ่ งกันและกัน” (ยอห์น 13:35) องค์พระเยซูสรรเสริ ญหญิงที่เคยเป็ นคนชัว่ ว่า “นาง
รักมาก” (ลูกา 7:47) ถ้อยคานี้เล็งถึงความรักต่อพระองค์เป็ นประการแรก แต่มนั ลึกซึ้ งกว่านั้นเสี ยอีก ซึ่ ง
หมายรวมไปถึงความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นด้วย ฟรานซิ สแห่งอัสซิ ซิรักองค์พระเยซูคริ สต์ดว้ ยความรักอันลุ่ม
หลง ยากจะหาผูใ้ ดเทียบได้ ในองค์พระเยซูคริ สต์น้ นั ท่านได้พบ “เจ้าบ่าวแห่งจิตวิญญาณของท่าน” ดังที่
เราได้เขียนไว้แล้วในบทต้น ๆ ว่า ตอนที่ท่านกลับใจใหม่น้ นั จิตใจของท่านถูกเติมให้เต็มด้วย “ความ
หวานลา้ ขององค์ พระเยซู ” อะไรเป็ นผลที่ตามความรักอันยิง่ ใหญ่น้ ีมา ที่องค์พระเยซูคริ สต์ทรงสัมผัส
ท่านเพียงครั้งเดียว ท่านทาอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากไปหาบรรดาคนโรคเรื้ อนและจูบพวกเขาด้วยความ
รัก และช่วยเหลือเขาในสิ่ งที่พวกเขาขาดแคลน เมื่อคนหนึ่งคนใดรักองค์พระเยซูอย่างแท้จริ ง บุคคลนั้น
จะดารงชีวิตที่ตนเองต่อไปอีกไม่ได้เลย เพราะพระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “ถ้าท่านรักเรา จงรักษาพระบัญญัติ
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ของเรา” (ยอห์น 14:15) และพระบัญญติท้ งั สิ้ นของพระองค์รวมแล้วอยูใ่ นประโยคเดียวคือ “จงรักเพื่อน
บ้านเหมือนรักตนเอง” (มัทธิว 22:39)
ความรักขององค์พระเยซูกระทาให้เราเป็ นไท ความรักนี้ก่อให้เกิดการประกอบกิจโดยแสดง
ความเมตตายิง่ ใหญ่หลายต่อหลายครั้งในประวัติศาสตร์ ของคริ สตจักรที่ผา่ นมาหลายศตวรรษ ได้มีคา
กล่าวขวัญถึงคริ สเตียนยุคแรก ๆ ว่า “จงดูเถิด พวกเขารักซึ่ งกันและกันยิง่ นัก” เปลวไฟแห่งความรักต่อ
องค์พระเยซูที่ลุกไหม้อยูใ่ นจิตใจของอัครสาวกเปโตรและเปาโลนั้นช่างยิง่ ใหญ่อะไรเช่นนี้
แม้วา่
จะต้องประสบกับความทุกข์ยากและการถูกข่มเหงนานับประการ สิ่ งที่ท่านทั้งสองยึดได้ก็คือ ท่านไม่
อาจหยุดยั้งการกล่าวพระนามของพระองค์ได้ และยิง่ กว่านั้นความรักร้อนแรงที่พวกคริ สเตียนสมัยแรก
ที่ต่อองค์พระเยซูคริ สต์น้ นั ยังได้หลัง่ ไหลไปถึงบรรดาพี่นอ้ งในพระคริ สต์ดว้ ย พวกเขาได้นาสิ่ งของ
ของเขามารวมกันไว้ในที่เดียวและแบ่งปั นกัน (กิจการ 2:44,45) ความรักที่พวกเขามีต่อองค์พระเยซูน้ นั
ได้เร้าให้พี่นอ้ งผูต้ ิดตามพระองค์ได้ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความรักอย่างไม่สิ้นสุ ด พวกเขารักษาคนเจ็บให้
หาย ช่วยเหลือคนจนสตรี ดูแลแม่หม้าย เลี้ยงคนหิ วโหย และสิ่ งเหล่านี้ได้สืบทอดมาถึงสมัยของเรา
ความรักต่อองค์พระเยซูน้ นั หลัง่ ไหลออกมาเป็ นความรักต่อเพื่อนบ้านของเรา
สิ่ งนี้ทาให้
บรรดา “ฝูงแกะ” แสดงความประหลาดใจเมื่อองค์พระเยซูคริ สต์ตรัสกับพวกเขาถึงการพิพากษาครั้ง
ใหญ่ในมัทธิ วบทที่ 25 ว่า “ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ข้าพเจ้าได้ให้พระองค์รับประทาน เมื่อพระองค์หิว
และให้พระองค์ดื่มเมื่อพระองค์กระหายเมื่อใด?” (ข้อ 37) องค์พระเยซูทรงตอบว่า “นี่แน่ะเราบอกความ
จริ งแก่เจ้าว่า เมื่อเจ้ากระทาสิ่ งนี้แก่ผเู ้ ล็กน้อยที่สุดในบรรดาพี่นอ้ งของเรา เจ้าก็ได้กระทาต่อเรา”
(ข้อ 40 ) ด้วยความรักที่พวกเขามีต่อองค์พระเยซู พวกเขาทาอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากรักและรับใช้เพื่อน
ๆ ของเขาโดยไม่มีการหยุดคิดเลยแม้แต่นิดเดียว
ความรักต่อองค์พระเยซูน้ นั หมายถึงการเข้าส่ วนในพระลักษณะของพระองค์
ความรักของ
พระองค์ที่ได้สาแดงออกและกาลังสาแดงออกนั้น ได้หลัง่ ไหลไปสู่ คนยากจน คนต่าต้อย คนที่ถูกเหยียด
หยาม คนที่ไม่มีความหมายสาหรับผูอ้ ื่น พระเยซูมกั จะเสด็จอยูท่ ่ามกลางหมู่คนเก็บภาษีและคนบาป
พระองค์ดารงชีวติ เป็ นสหายสนิทกับชาวประมงที่ไร้การศึกษาเป็ นคนสามัญธรรมดา พระองค์ทรงพอ
พระทัยในสรรพสิ่ งต่าง ๆ ที่บรรดาสตรี ได้นามาปรนนิบตั ิพระองค์ใครเล่าคือเป้ าหมายแห่งความรักของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า? ความรักของพระองค์มุ่งตรงไปยังบุคคลเช่นใด? มนุษย์ซ่ ึงผูถ้ ูกตัดขาดจากพระเจ้า
เนื่องด้วยเป็ นคนผิดบาปนั้นมักแสวงหาความสนิทชิดเชื้ อ หามิตรภาพความสัมพันธ์กบั คนที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกันกับเขา ความรักของมนุษย์น้ นั มักถูกดูดดึงโดยเรื่ องเพศ ตาแหน่ง ความรู ้ หรื อ
ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลอื่น บุคคลที่มีรสนิยมตรงกับเรามักชักนาเราให้เข้าใกล้ชิด เรามักจะ
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สนใจคนที่ได้รับของประทานอันเลอเลิศหรื อมีความสามารถสู ง ไม่วา่ จะเป็ นฝ่ ายจิตวิญญาณ สติปัญญา
หรื อร่ างกาย แต่อคั รสาวกเปาโลเตือนเราว่า “พระเจ้าทรงเลือกสิ่ งที่โลกเหยียดหยาม และเห็นว่าต่า”
(1 โคริ นธ์ 1:28) เป็ นสิ่ งที่เข้าใจไม่ได้เลยว่า เหตุใดองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่ผปู ้ ระกอบด้วยฤทธานุ
ภาพอันนิ รันดร์ น้ นั ทรงเลือกคนจน คนที่ชวั่ ช้า ท่ามกลางมนุษย์ท้ งั ปวงให้กลับมีสัมพันธภาพกับ
พระองค์ดงั นั้น พระองค์ทรงแสวงหาความรักเช่นนี้ในบรรดาคนที่พระองค์ได้ทรงไถ่มาด้วยพระโลหิ ต
ของพระองค์ดว้ ยความรักใคร่ เอ็นดูและการให้อภัยโทษ ในท่ามกลางบุคคลทั้งหลายที่เป็ นของพระองค์
นั้น
พระองค์ทรงแสวงหาความรักที่เจือด้วยความเมตตาปรานีซ่ ึ งเป็ นภาพสะท้อนแห่งความรักของ
พระองค์เองเช่นกัน
เราจะสะท้อนภาพของสายธารแห่งความรักนี้ได้ที่ไหน? ความรักเช่นนี้จะนาเราไปที่ไหน?
ความรักนั้นเรี ยกร้องให้เราไปหาบุคคลซึ่งอาจนาความยุง่ ยากให้เราหรื อเปล่า? เรายินดีไปหาบรรดาคน
ซึ่ งมีกิริยาท่าทางง่าย ๆ ธรรมดา ๆ คนซึ่ งไร้ยศศักดิ์ ไม่มีอะไรจะอวดในเรื่ องความสู งส่ งของชาติกาเนิด
หรื อเกียรติยศอันใดหรื อเปล่า? วันหนึ่งข้างหน้านี้พวกเราจะต้องตอบคาถามเกี่ยวกับความรักเช่นนี้ไม่ใช่
ความรักชนิดอื่น ไม่ใช่ความรักที่ทาให้เรารู ้สึกกระตือรื อร้น แต่เป็ นความรักที่องค์พระเยซูทรงแสดง คือ
ความรักที่สะท้อนให้เห็นความรักของพระเจ้าเองในวันพิพากษาของพระเจ้า ความรักขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเราจะเป็ นไม้เมตรวัดเรา มาตรฐานนี้แหละจะตั้งลงตรงหน้าเรา และเราจะถูกวัดด้วยความรักนั้น
ความรักของพระเจ้านั้นประกอบด้วยเมตตาคุณ คุณลักษณะที่เด่นชัดที่สุดก็คือว่า ความรักที่
สามารถรับศัตรู ได้เพราะความรักเช่นที่วา่ นี้สามารถให้อภัยได้ “ความรักปกปิ ดความผิดบาปได้มากมาย
ความรักไม่แคะได้คุย้ เขี่ยสิ่ งที่ผดิ ” ด้วยเหตุน้ ี เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอ้างสิ ทธิ ของเขาต่อผูอ้ ื่นหรื อแม้แต่
นาคดีไปยังศาล ความรักของเขาก็ไม่เป็ นภาพสะท้อนความรักขององค์พระเยซู และความรักอัน
ประกอบด้วยการให้อภัยของพระองค์ แต่มนั กลับกลายเป็ นภาพสะท้อนของนรกไป เพราะมารเป็ นผู ้
กล่าวโทษ มันหาทางทุกวิถีทางกล่าวหาเรา แต่เมื่อเราเป็ นขององค์พระเยซู เมื่อความรักของพระองค์ยดึ
เราไว้ มันก็หมดอานาจลง มันไม่สามารถทาให้เราและพี่นอ้ งให้แตกแยกกัน
คุณลักษณะที่เด่นชัดแห่งความรักขององค์พระเยซูและของบรรดาคนเหล่านั้นซึ่ งดารงชีวติ คริ ส
เตียนอยูใ่ นความรักของเจ้าสาวต่อองค์พระเยซูน้ นั มีอะไรอื่นอีกบ้างองค์พระเยซูทรงรักมนุษย์ทุกคน
พระองค์ทรงเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระบิดาผู ้ “ซึ่งรักโลกมาก” (ยอห์น 3:6) บรรดาคนเหล่านั้นผู ้
อยูใ่ นพระคริ สต์จะรักแต่พี่นอ้ งคริ สต์เตียนซึ่ งอยูใ่ กล้ชิดเขาเท่านั้นไม่ได้ จะเลือกรักมนุษย์เพียงกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งไม่ได้ พวกเขาจะต้องรักมนุษย์ทุกคนไม่วา่ จะเป็ นเพื่อนหรื อศัตรู จะต้องรักเท่าเทียมกันหมด ผู ้
ที่รักองค์พระเยซูตอ้ งมีใจกว้างขวาง ความรักของเขาต้องครอบคลุมไปถึงทุกคน เขาจะสร้างกาแพงกั้น
ขึ้นไม่ได้ ความรักของเขาจะไม่จากัดอยูแ่ ต่ในกลุ่มชนของเขาเอง หรื อในครอบครัวฝ่ ายเนื้อหนังหรื อ
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ฝ่ ายจิตวิญญาณก็ดี หรื อในโบสถ์ของเขาเอง หรื อในกลุ่มที่เขามีสามัคคีธรรมด้วย หรื อในจังหวัดที่เขา
อยู่ ในประเทศชาติของเขาแค่น้ นั ผูท้ ี่รักองค์พระเยซูจะมีขอ้ จากัดอยูแ่ ค่น้ นั ไม่ได้ เพราะความรักของ
องค์พระเยซูไม่เสื่ อมถอยไปเลย แม้วา่ จะถูกปฏิบตั ิต่อเสมือนศัตรู แม้จะต้องเผชิ ญกับการขาดความ
กตัญญูและความชัว่ ร้าย แต่ความรักนั้นก็จะยัง่ ยืนอยู่ แม้วา่ จะต้องยกโทษให้ 7 คูณ 70 ครั้งก็ตาม
ความรักที่ยอมถ่อมใจพร้อมที่จะยกโทษ และมีความเมตตาคุณอันครอบคลุมไปถึงทุกคนนี้
ไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่จะเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ โดยตัวของเราเองแล้วจะเป็ นไปไม่ได้เลย นี่เป็ นสิ่ งที่ยากยิง่ ที่สุดใน
ชีวติ ของเรา หลายต่อหลายครั้งเราจะสะดุดและล้มลงที่จุดนี้ เราไม่สามารถจะยกโทษให้กบั คนที่ไม่ดีต่อ
เรา ความรักของเรามักจะเหื อดหายไป เรามักอ้างถึงความล้มเหลวของเราเพราะเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ให้
ความรักแท้ที่เจ้าสาวมีต่อองค์พระเยซูน้ นั ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทาสิ่ งหนึ่งใดของเรา แต่เป็ น
จิตใจที่สานึกถึงความล้มเหลวและความผิดบาปของตน และความรักแท้ต่อพี่นอ้ งของเราก็เกิดขึ้นตาม
วิถีทางเดียวกันนี้ เมื่อเราเห็นว่าเราไม่มีความรักแท้จริ งในตัวเราเลย เราเห็นแต่ความผิดบาปของเรา เห็น
จิตใจที่ปราศจากความรักของเราครั้งแล้วครั้งเล่า การเห็นเช่นนี้จะผลักดันเราเข้าหาองค์พระเยซูดว้ ย
พระทัยอันเปี่ ยมล้นด้วยความรัก องค์พระเยซูจะประทานความรักอันแท้จริ งสาหรับพี่นอ้ งของเรา เมื่อ
องค์พระเยซูประทานความรักนี้ให้แก่เรา เราก็จะเรี ยนรู ้มากขึ้นที่จะรักบรรดาคนที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น
เราจะยกเลิกข้อจากัดต่าง ๆ ที่ก้ นั ขวางความรักของเราไว้ พระองค์จะทางโปรดประทานให้เรารักบรรดา
สรรพสิ่ งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมากขึ้น มากขึ้น จนสามารถจะรักได้ทวั่ จักรวาล นักบุญฟรานซิ สก็เป็ น
ตัวอย่างอันเลิศในสิ่ งนี้ อีกด้วย ท่านรักสรรพสิ่ งทั้งปวงที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น ท่านกล่าวข้อพระธรรม
ของพระเจ้าแก่บรรดานก ท่านหยิบตัวหนอนขึ้นมาจากทางเดินเพื่อมิให้คนเดินเหยียบ และไม่แต่เพียง
นั้น ท่านเรี ยกลมว่าพี่ชาย และเรี ยกดวงอาทิตย์วา่ พี่สาว
ความรักขององค์พระเยซูน้ นั ไม่ได้เป็ นเพียงถ้อยคาเท่านั้น แต่พระองค์ได้ทรงสาแดงความรัก
ของพระองค์พิสูจน์ตวั เอง โดยทางถ่อมพระทัยลงเป็ นผูร้ ับใช้ของคนทั้งปวง พระองค์ได้ละทิง้ เกียรติยศ
ความมัง่ คัง่ และสิ ทธิ พิเศษทั้งปวงเพื่อเรา พระองค์ทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา ชี วติ ของสาวกของ
พระองค์ซ่ ึงเปี่ ยมล้นด้วยความรักของพระองค์ ก็จะมีลกั ษณะเช่นเดียวกันนี้ เขาเหล่านั้นไม่แสวงหาสิ ทธิ
อื่นใด นอกจากสิ ทธิ ที่จะหว่านความรักออกไปเขาจะยอมตัวต่อคนอื่น ๆ เขาจะยอมเสี ยสละทุกอย่าง
ยอมทิ้งทุกสิ่ ง เขาจะไม่แสวงหาที่จะมีอานาจเหนือผูอ้ ื่น แต่แสวงหาที่จะรับใช้ผอู ้ ื่น ความรักต่อองค์พระ
เยซูมีลกั ษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ พร้ อมทีจ่ ะเสี ยชีวติ องค์พระเยซูตอ้ งถึงความมรณาเพราะความรัก
ของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรา ถึงกระนั้นก็ตามความรักเช่นนั้นแหละได้จุดไฟแห่งความรักของเจ้าสาวขึ้น
ในจิตใจของเราอย่างแท้จริ ง เมื่อเปลวไฟแห่งความรักนั้นเผาไหม้อยูใ่ นเราก็จะทาให้เราพร้อมที่จะสละ
ชีวติ เพื่อพี่นอ้ งของเรา เราสามารถจะพูดเหมือนอย่างอาจารย์เปาโลพูดได้วา่ “ด้วยเหตุน้ นั ข้าพเจ้าจึง
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ยอมทนทุกอย่างเพื่อเห็นแก่ผทู ้ ี่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ เพื่อเขาจะได้รับความรอด ซึ่ งมีอยูใ่ นพระเยซู
คริ สต์พร้อมทั้งศักดิ์ศรี นิรันดร์ ” (2 ทิโมธี 2:10) นี่แหละคือการให้ทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อคนอื่นจะได้รับ
ความรอด
สาหรับคนที่รักองค์พระเยซูแล้ว ผูน้ ้ นั ย่อมกระหายที่จะช่วยให้คนทั้งปวง ซึ่งเป็ นที่รักขององค์
พระเยซูให้รอดด้วย นี่คือแรงกระตุน้ ที่ผลักดันอยูเ่ บื้องหลังผูร้ ับใช้ของพระเจ้าซึ่ งประกาศถึงสง่าราศี
แห่งพระนามของพระองค์ นี่คือสิ่ งที่เร่ งเร้าอัครสาวกทั้งหลายให้ออกไปต่างบ้านต่างเมืองท่านเหล่านั้น
ไม่สามารถนิ่งเงียบ แต่ได้ประกาศพระนามซึ่ งเขาได้พบความรอดและพระพร นี่แหละเป็ นพระกิตติคุณ
ที่พวกเขานาไปสู่ ชาวยิวและคนต่างชาติ ความรักฉันเจ้าสาวต่อองค์พระเยซูน้ นั ร้อนรนที่จะบอกให้ผอู ้ ื่น
รู ้วา่ บุคคลผูท้ ี่พวกเขารักเป็ นใคร ผูใ้ ดที่ครอบครองจิตใจของเขา บุคคลเช่นนั้นย่อมสรรเสริ ญความงาม
ของพระองค์ ความรักของพระองค์ และฤทธิ์ อานาจของพระองค์ในการไถ่บาปของมนุษย์ บุคคลผูน้ ้ นั
ย่อมเปี่ ยมไปด้วยความรักต่อพี่นอ้ งปรารถนาให้บรรดาคนเหล่านั้นได้มีส่วนในพระพรอันมีค่าที่สุดนี้คือ
ความรักต่อองค์พระเยซู
บรรดาคนซึ่ งมีความรักอันยิง่ ใหญ่ต่อองค์พระเยซูยอ่ มมีลิ้นประดุจดินสอที่เหลาไว้แหลมคมดี
ถ้อยคาของเขาจะเป็ นเหมือนลูกธนูที่ทิ่มแทงเขาไปในจิตใจ และจะจุดไฟแห่งความรักต่อองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าผูไ้ ด้นาความรอดและพระพรสู่ เขา ผูร้ ับใช้ของพระเจ้าที่แท้จริ งทุกคนจะต้องเป็ นทูตแห่งความรัก
ของพระคริ สต์ พวกเขาจะต้องมีความโสมนัสยินดีในความรักนี้ก่อน เหมือนสาวกสองคนที่เดินอยูบ่ น
ถนนที่จะไปเมืองเอ็มมาอู พวกเขาพูดว่า “ใจของเราเร่ าร้อนภายใน เมื่อพระองค์ตรัสกับเราตามทางมิใช่
หรื อ...” (ลูกา 24”32) แล้วด้วยความโสมนัสยินดีอนั เป็ นเปี่ ยมล้นและประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เขาทั้งสองก็ออกไปเป็ นพยานถึงองค์พระเยซูผกู ้ ระทาให้จิตใจของเราเร่ าร้อน ความรักเช่นนี้ได้กลับ
กลายเป็ นสายธารแห่งความรัก ซึ่ งไหลไปยังบรรดาลูก ๆ ของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับบรรดาคน
ที่อยูห่ ่างไกลจากพระเจ้า และบรรดาคนที่แสวงหาความรักของพระองค์
นี่คือฤทธิ์ เดชอันมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยูใ่ นความรักอันยิง่ ใหญ่ขององค์พระเยซู ความรักเช่นนี้ทา
ให้เราเป็ นพระพรต่อพี่นอ้ งของเรา ทาให้เราเป็ นพยานที่สามารถพิสูจน์ความรักของพระองค์ ให้
ประจักษ์ดว้ ยฤทธิ์ เดชฝ่ ายจิตวิญญาณพวกเขาสามารถจะรู้จกั องค์พระเยซูดว้ ยเหมือนกัน สามารถจะวาง
ชีวติ ลงเพื่อพี่นอ้ งของตน และติดตามพระเยซูในทุกสิ่ ง
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7. ความรักและการเข้ าส่ วนในความรักของพระเยซู
ผูท้ ี่มีความรักย่อมปรารถนาจะใช้เวลาทั้งสิ้ นของเขากับคนที่เขารักใคร่ ผูท้ ี่รักพระเยซูกย็ อ่ ม
ปรารถนาที่จะอยูใ่ กล้ชิดพระองค์ พระองค์ไปที่ไหนพวกเขาจะไปที่นนั่ และส่ วนองค์พระเยซูคริ สต์น้ นั
เมื่อพระองค์ทรงประทานความรักของพระองค์ให้แก่ผใู ้ ด
พระองค์ประสงค์ให้ผทู ้ ี่รักได้อยูใ่ นที่ที่
พระองค์อยูด้ ว้ ย นี่คือความหมายเมื่อพระองค์ตรัสว่า “และเราอยูท่ ี่ไหนผูร้ ับใช้ของเราจะอยูท่ ี่นนั่ ด้วย...”
(ยอห์น 12: 26) ในสวรรค์ผทู ้ ี่รักพระองค์จะได้เข้าส่ วนในพระชนม์ชีพ คือเต็มวันด้วยรัศมีภาพ ฤทธิ์ เดช
อานาจอันยิง่ ใหญ่พระพรแห่ งสวรรค์สถาน ถ้าความรักของเราเป็ นความรักแท้แล้ว เราก็ยอ่ มพร้อมที่จะ
เข้าส่ วนกับพระองค์บนแผ่นดินโลก นานตราบเท่าที่เราอยูใ่ นโลกนี้
ครั้งแล้วครั้งเล่า
ที่องค์พระเยซูตรัสเรี ยกให้ผทู ้ ี่เป็ นของพระองค์ติดตามพระองค์ในโลกนี้
“ฉะนั้นถ้าเราผูเ้ ป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และพระอาจารย์ของท่านได้ลา้ งเท้าของพวกท่าน พวกท่านก็ควร
จะล้างเท้าของกันและกันด้วย” (ยอห์น 13:14) “ถ้าผูใ้ ดใคร่ จะเป็ นใหญ่ในพวกท่าน ผูน้ ้ นั จะต้องเป็ นผู ้
ปรนนิบตั ิท่านทั้งหลาย... เรามิได้มาเพื่อรับการปรนนิบตั ิ แต่มาเพื่อจะปรนนิบตั ิเขา...”
(มัทธิว 20: 26-28) พระองค์ทรงสั่งสอนเราให้เดินไปกับพระองค์ดว้ ยความถ่อมใจ และพระองค์ได้ตรัส
ต่อไปอีกว่า “ซึ่งศิษย์จะได้รับการรับรองเสมอครู และทาสเสมอนายของตนก็พออยูแ่ ล้ว ถ้าเขาได้เรี ยก
เจ้าบ้านว่าเบเอลเซบูล เขาจะเรี ยกลูกบ้านของเขามากยิง่ กว่านั้นเท่าใด” (มัทธิว 10:25) “จงระลึกถึงคาที่
เราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายแล้วว่า “บ่าวมิได้เป็ นใหญ่วา่ นาย ถ้าเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงท่าน
ทั้งหลายด้วย...” (ยอห์น 15: 20) “ถ้วยซึ่งเราดื่มท่านจะดื่มเป็ นแน่และบัพติศมาที่เรารับ ท่านจะรับก็จริ ง”
(มาระโก 10:39)
บนแผ่นดินโลกนี้ผทู ้ ี่เดินไปกับองค์พระเยซู ต้องทนทุกข์ทรมาน พระเยซูได้ทรงแบกไม้
กางเขน เรื่ องนี้ไม่ใช่เรื่ องที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วสิ้ นสุ ดลงเท่านั้น การแบกกางเขนนั้นเป็ นรอยจารึ ก
อยูต่ ลอดชีวิตของพระองค์ ดังที่พระองค์ทรงตรัสกับสาวกของพระองค์วา่ “จงแบกกางเขนของท่าน
ติดตามเรามา” (มัทธิว 16:24) พระองค์ได้ตรัสว่า “ผูใ้ ดก็ตามที่มิได้แบกกางเขนของเขาตามเรามา ผูน้ ้ นั
ไม่สมควรที่จะเป็ นสาวกของเรา” (ลูกา 14:27) นี่คือวิถีทางพิสูจน์ความรักของเขาต่อพระเยซู สาวกต้อง
ยอมที่จะอยูก่ บั พระเยซูโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ไปกับพระองค์ในทุกวิถีของพระองค์ ติดตามพระองค์ไป
ด้วยสิ้ นสุ ดใจ ความรักที่มีต่อองค์พระเยซูไม่ใช่การระลึกถึงการทนทุกข์ที่พระองค์ทรงทนเมื่อเสด็จมา
อยูใ่ นโลกนี้เท่านั้น แต่ ยังหมายรวมไปถึงการร่ วมทุกข์ของพระองค์ แม้ในปั จจุบนั ด้วย เพราะ
พระองค์ทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิจ
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เมื่อเจ้าสาวรักเจ้าบ่าว เขาจะไปที่ไหน เธอก็จะไปที่นนั่ แม้วา่ ทางนั้นจะยากลาบาก เธอจะไม่
ถามว่าทางนั้นจะยากลาบาก มีความทุกข์ยากอะไรที่จะอยูเ่ บื้องหน้า สิ่ งเดียวที่มีค่าสาหรับเธอก็คือ การ
ที่เธอจะได้อยูก่ บั เจ้าบ่าวเพื่อเธอจะได้ร่วมชีวิตกับเขา ความรักย่อมชักนาเราให้เข้าส่ วนกับความทุกข์
ยากต่าง ๆ กับเจ้าบ่าว มันเป็ นสิ ทธิ พิเศษที่จะได้เข้าแนบสนิทในส่ วนลึกที่สุดของจิตใจของผูท้ ี่เรารักผูท้ ี่
มีประสบการณ์กบั สิ่ งนี้แล้ว จะรู ้วา่ เป็ นสิ่ งที่มีค่ายิง่ เพียงใด
ความรักจะรู้จกั คาว่าเสี ยใจเพียงประการเดียว คือเมื่อต้องแยกจากคนที่เรารัก นี่ เป็ นความ
ปวดร้าวอันยิง่ ใหญ่ที่จะต้องทน แม้วา่ ในการร่ วมชีวิตกับคนที่เรารักนั้น เราอาจประสบความทุกข์ความ
สิ้ นหวังบาง แต่สิ่งเหล่านั้นก็เล็กน้อยเมื่อเทียบกับความปวดร้าวที่ตอ้ งถูกแยกจากคนที่เรารัก เมื่อเราได้
เห็นผูท้ ี่เรารักนั้นต้องทนทุกข์ เราย่อมแสวงหาวิธีโดยฉับพลัน ที่จะช่วยแบกความทุกข์น้ นั เราจะเห็นสิ่ ง
นี้ปรากฏอยูใ่ นมหาอุปรากรเรื่ อง ฟิ เดลลิโด สามีถูกขังอยูใ่ นคุก ภรรยาไม่ยอมหยุดพักเลยจนกระทัง่ นาง
พบวิธีที่จะเข้าไปในคุกนั้น นี่คือความจริ งของความรักฝ่ ายมนุษย์และมักจะเป็ นความจริ งมากยิง่ กว่านี้
สักเท่าใด เมื่อความรักที่เหนื อความรักอื่นใดขององค์พระเยซู ได้ครอบครองจิตใจของเรา
สาวกที่รักองค์พระเยซูได้เห็นพระองค์เมื่อยามเป็ นทารก ที่นอนของพระองค์เป็ นรางหญ้าใน
คอกวัว และเขาก็เห็นพระองค์เป็ นชายหนุ่มที่สิ้นใจอยูบ่ นไม้กางเขน องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขาช่างน่า
สงสารเสี ยนี่กระไร พระองค์เปลือยเปล่าและช่วยตนเองไม่ได้เลย อาจารย์เปาโลได้บอกแก่เราไว้ในจด
หมายถึงชาวฟี ลิปปี ว่า พระเยซูทรงยอมเป็ นคนยากจนเพราะเห็นแก่เราดังนั้นสาวกของพระองค์ก็ตอ้ ง
ยอมสละสิ่ งของทางโลก และมีประสบการณ์กบั ความยากจน เพื่อจะได้เข้าอยูใ่ กล้ชิดกับองค์พระเยซู
พวกสาวกรู ้วา่ องค์พระเยซูทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยผ์ เู้ ปี่ ยมไปด้วยรัศมีภาพ พระผูท้ รงสร้างโลก
มนุษย์ แต่พวกเขาต้องเฝ้ าจ้องมองดูพระองค์เจริ ญเติบโตขึ้น เป็ นลูกชายของช่างไม้ที่ไม่มีใครรู ้จกั เห็น
พระองค์เสด็จไปในโลกเพื่อเทศนาสั่งสอน ปราศจากชื่ อเสี ยง เกียรติยศ และถูกต่อต้านเสมอโดยพวก
ฟาริ สี เมื่อมองเห็นเช่นนี้ แล้วสาวกที่แท้จริ งย่อมปรารถนาที่จะมาอยูใ่ กล้ชิดกับพระองค์ และเดินไปกับ
พระองค์ในท่ามกลางความยากลาบากนี้ ในอาชีพการงานและในแวดวงของเขา พวกสาวกจะไม่
แสวงหาเกียรติยศ การยกย่องหรื อสิ ทธิ อานาจใด ๆ แต่แสวงหาที่จะดารงชีวิตในวิถีที่เขาจะเป็ นคนจน
ซึ่ งไม่มีใครรู ้จกั และปราศจากชื่อเสี ยงอยูเ่ สมอ
ความรักดั้งเดิม ย่อมแสวงหาวิธีที่จะดาเนินไปกับพระเยซูในฐานะคนยากจนและถ่อมตัว เมื่อ
ความรักเช่นนี้ยดึ บุคคลใดไว้ จะทาให้เขาเลิกทุกสิ่ งทุกอย่าง แม้วา่ อาชีพของเขาจะสู งส่ งเพียงไรก็ตาม
ครั้งหนึ่ง
อาจารย์ผหู ้ นึ่งได้รับการเรี ยกจากพระเยซูให้ดาเนินชีวิตในความยากจนและไร้
เกียรติยศ พระองค์ได้ขอให้เขาติดตามพระองค์ไปและรับใช้คนที่ยากจนที่สุด เขาได้รับการยกย่องมาก
ในการประกอบอาชีพของเขา เพราะมีความสามารถมาก เขามีเงินบานาญสู ง แต่สุขภาพของเขาไม่ดี
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ดังนั้นที่พกั อาศัยและเงินบานาญในอาชีพปั จจุบนั ของเขาจึงมีความสาคัญสาหรับเขา แต่เขารักองค์พระ
เยซูและรู ้วา่ พระองค์กาลังรอคอยให้เขาดาเนินชีวิตในวิถีทางอื่น
เขาได้เลือกทางของพระองค์และลาออกจากตาแหน่งหน้าที่การงาน
ยอมทิ้งเงินค่า
รักษาพยาบาลและเงินบานาญเขาได้เข้ามาร่ วมงานกับเราซึ่ งไม่มีหลักประกันใด ๆ ว่าจะรับเงินค่า
รักษาพยาบาลและบานาญ เขาทางานกับเด็กอนุบาลในแผนพัฒนาบ้าน พวกเด็ก ๆ จนมากและงานก็
หนัก ในการบริ การด้วยความรักแก่คนที่ยากจนที่สุดเขาไม่ได้รับสิ ทธิ พิเศษอะไรชดเชย เช่นเดียวกันผู ้
ร่ วมกับงานคนอื่น ๆ เขาต้องมองดูองค์พระเยซูดว้ ยความเชื่อในทุกสิ่ งทุกอย่างที่เธอขัดสน แต่ถึง
กระนั้นเขาก็ยงั ดาเนินชีวิตไปในทางนี้ดว้ ยความโสมนัสยินดี ด้วยความรักต่อองค์พระเยซูเขาจึงเป็ น
พระพรแก่คนอีกมากมาย
ทางของพระเยซูไม่ใช่ทางแห่ งความยากจนและไร้เกียรติเท่านั้น เป็ นทางแห่งการทนทุกข์ดว้ ย
สาวกจะต้องมองดูพระองค์ผทู้ ี่เขารัก เห็นพระองค์สวมมงกุฎหนาม ถูกใส่ ไม้ออ้ ต่างคธาในมือ ถูกเขาถ่ม
น้ าลายรดพระองค์ ถูกเย้ยหยันและพูดจาเหยียบหยามพระองค์ ถึงกระนั้นสาวกที่แท้จริ งก็ยงั ปรารถนาที่
จะอยูร่ ่ วมทนทุกข์กบั พระองค์ดว้ ยความรักชักนาให้เราดาเนินไปกับองค์พระเยซูในความทุกข์ยากอย่าง
เต็มใจ มนุษย์อาจจะตัดเราออก อาจจะใส่ ร้ายป้ ายสี เรา ทาให้เราเสี ยชื่อ เพราะเราเดินในทางขององค์พระ
เยซูโดยไม่มีขอ้ ผ่อนปรนใด ๆ แต่นนั่ แหละก็ยงั เป็ นทางที่เราเลือกเดิน
ผูท้ ี่รักพระเยซูยอ่ มมองเห็นพระองค์แบกกางเขนไปที่ภูเขาโกละโกธา พระองค์ลม้ ลงครั้งแล้ว
ครั้งเล่าเพราะน้ าหนักของไม้กางเขนนั้น
มีคนเพียงคนเดียวที่ช่วยองค์พระเยซูบนเส้นทางแห่งไม้
กางเขนของพระองค์คือ ซี โมนแห่งไซรี นเขาถูกบังคับให้เข้ามาช่วยพระองค์ แม้ในปั จจุบนั นี้ องค์พระ
เยซูยงั คงแบกกางเขนของโลกนี้อยู่ พระองค์ตอ้ งเก็บและแบกการเขนที่บรรดาสาวกของพระองค์ได้ละ
ทิ้งไว้ ความรักที่สาวกมีต่อพระเยซูจะกระตุน้ เตือนให้จิตใจร้อนรนที่จะยืนหยัดอยูก่ บั พระเยซูในการนี้
ด้วย เขาจะพูดว่า “ขอพระองค์ทรงวางกางเขนบนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะแบกไปด้วยยินดี ” เขาน้อมตัวลง
รับภาระที่พระเจ้าทรงวางลงบนเขา และวันแล้ววันเล่าเขาจะขอบคุณพระองค์ที่วา่ แม้ในโลกนี้เขาได้อยู่
สนิทกับพระองค์ซ่ ึ งเขารัก เขารู ้ดีวา่ เขาอยูใ่ กล้ชิดกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเพียงใด เมื่อเขาเดินไปในทางแห่ง
ไม้กางเขน
ถึงกระนั้นก็ตามแม้จะมีความรักที่ติดตามพระองค์ไปในวิถีทางแห่งความทุกข์ยาก บ่อยครั้ง
ทีเดียวที่องค์พระเยซูได้ถูกสาวกปฏิเสธทั้งในอดีตและแม้ในปั จจุบนั จริ งอยูพ่ วกสาวกอยูก่ บั พระองค์
ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงประกาศข่าวประเสริ ฐ ด้วยความรักที่เขามีต่อพระองค์พวกเขายอมทิ้งสารพัด
สิ่ ง เขาร่ วมความทุกข์ยากกับพระองค์ แต่ความรักของพวกเขาก็ยงั มีนอ้ ยอยูย่ งั ไม่ใช่ความรักของเจ้าสาว
อย่างแท้จริ ง ความปรารถนาที่จะเข้าส่ วนในทุกสิ่ งทุกอย่างกับพระองค์ยงั มีขอ้ จากัด พวกเขายังไม่พร้อม
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ที่จะทนทุกข์กบั พระองค์ พระเยซูได้ตรัสว่า “เราอยูท่ ี่ไหน ผูร้ ับใช้ของเราจะอยูท่ ี่นนั่ ด้วย” แต่มีผใู ้ ด
ท่ามกลางสาวกของพระองค์อยูก่ บั พระองค์เล่า?! เมื่อพระองค์เข้าสู่ ความทุกข์ทรมานในความมืดของ
สวนเก็ธเซมาเน พวกเขาละทิ้งพระองค์ไว้ตามลาพังและนอนหลับ เมื่อพระองค์ถูกจับ พวกเขาได้หนีไป
เสี ย เมื่อพระองค์ถูกมัดอยูต่ ่อหน้ากายะฟา ไม่มีสาวกแม้แต่สักคนเดียวที่จะสาแดงตนอย่างเปิ ดเผยว่า
เป็ นสาวกของพระองค์และอยูก่ บั พระองค์ สาวกคนหนึ่งผูล้ อบฟังการสอบสวน ยืนอยูห่ ่าง ๆ ที่สนาม
หญิง ได้ปฏิเสธพระองค์ในการสอบสวนทั้งห้าครั้งพระเยซูยนื อยูเ่ พียงผูเ้ ดียวต่อหน้าผูพ้ ิพากษา ไม่มี
สาวกแม้สักคนอยูค่ นเคียงข้างพระองค์ เมื่อพวกคนบาปกระทาหยาบหยามพระองค์ เมื่อพวกเขาสวม
มงกุฎหนามให้พระองค์ และเมื่อพระองค์แบกกางเขนของพระองค์
บางทีถอ้ ยคาของพระองค์คงจะย้อนกลับมาเตือนใจพวกเขาภายหลัง “เราอยู่ทไี่ หน ผู้รับใช้ ของ
เราจะอยู่ทนี่ ั่นด้ วย” บางทีถอ้ ยคานั้นอาจจะเป็ นเหมือนเข็มทิ่มแทงเข้าไปในจิตใจของเขา เราไม่ได้อยู่
กับพระองค์เมื่อเวลากาหนดมาถึง และบางที่ถอ้ ยคาเหล่านี้แหละเป็ นแรงกระตุน้ ในวันเวลาภาคหน้า
เมื่อเขาได้กลับใจใหม่ให้ความรักที่แท้จริ งในพวกเขาได้หลัง่ ไหลออกมา ถ้อยคานี้เป็ นข้อเตือนใจอยู่
เสมอให้พวกเขาอยูเ่ พื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่วา่ จะยากเย็นแสนเข็ญอย่างไร พวกเขาได้ดาเนินไปในทาง
ของพระเยซูคือทางแห่งไม้กางเขน ทนความทุกข์ยากถูกข่มเหง และถูกเข่นฆ่า ด้วยเหตุน้ ี ในสวรรค์
สถานเบื้องบน พวกเขาจะได้อยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูซ้ ่ ึ งเขารักด้วยสิ้ นสุ ดใจอีกครั้งหนึ่ง อยูก่ บั
พระองค์ในรัศมีภาพของพระองค์
ในปั จจุบนั นี้ องค์พระเยซูทรงแสวงหาผูท้ ี่จะรักพระองค์ ผูท้ ี่จะไม่ทอดทิ้งพระองค์ เสมือนสาวก
เคยกระทาต่อพระองค์เมื่อเข้าสู่ การทนทุกข์ แต่จะอยูก่ บั พระองค์เสมือนพวกสาวกได้อยูเ่ มื่อพระองค์
ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ สาวกแห่งไม้กางเขนอยูเ่ พื่อพระองค์ ด้วยความรักที่มีต่อพระองค์
คนที่รักพระองค์เท่านั้นที่ปรารถนาจะมีชีวติ เยีย่ งสาวกของพระองค์ พวกเขาปรารถนาจะอยูก่ บั
พระองค์เสมอทุกเวลา ในทุกสถานการณ์ แม้ชีวติ ของเขาอาจจะเป็ นชีวติ ที่มีความสุ ข แต่พวกเขาจะมี
ชีวติ อยูต่ ามลาพังไม่ได้ พระองค์กลายเป็ นชีวติ ของเขา บรรดาผูท้ ี่รักพระองค์ได้เรี ยนรู ้วา่ เมื่อองค์พระ
เยซูทรงอยูด่ ว้ ยที่เขาก็มีชีวิตอย่างแท้จริ ง พระองค์ทรงเป็ นบ่อน้ าพุแห่งความโสมนัสยินดีและความปิ ติ
สุ ขในท่ามกลางความโศกเศร้า พระองค์ทรงให้ความโสมนัสยินดี สันติสุข และความชื่ นชม
บรรดาผูด้ าเนินไปในทางแห่ งไม้กางเขนร่ วมกับพระเยซู ก็รู้ถึงพระทัยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าคือ
รู้ถึงขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยูท่ ี่กน้ ถ้วยของความทุกข์ทรมาน ในท่ามกลางความทรมาน และความทุกข์ยาก
ความรักแท้จะถูกทดสอบพระวิญญาณของพระเจ้าจะสาแดงสิ่ งที่อยูใ่ นจิตใจ พระองค์ทรงทนทุกข์เพื่อ
บรรดาคนเหล่านั้นที่เป็ นลูกของพระองค์พระองค์ทรงประทานพระเยซูให้เข้าสู่ ความมรณาเพื่อบรรดา
เขาเหล่านั้น แต่พวกเขารักพระองค์ตอบแทนเพียงน้อยนิดไม่คู่ควรกับความรักและความทุกข์ทรมาน
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ของพระองค์เลยพระองค์ทรงเสี ยพระทัยที่ประชากรของพระองค์ซ่ ึงทรงเลือกสรรด้วยความรักคือชาว
อิสราเอล เพราะพวกเขาไม่มาหาพระองค์พระเจ้าทรงเสี ยพระทัย เมื่ออานาจของความบาปและความมืด
มีชยั เหนือบุตรของพระองค์
ผูท้ ี่รักพระองค์จะพบว่าความเจ็บปวดของพระองค์คือความเจ็บปวดของเขา ในฐานะสาวกของ
พระเยซู พวกเขาได้รับสิ ทธิ พิเศษที่จะร่ วมในความทุกข์ยากในความห่วงใยและภาระของพระองค์ผเู ้ ป็ น
เจ้านายเหนือเขา ในฐานะลูกของพระเจ้าพวกเขามีส่วนร่ วมในความเจ็บปวดของพระบิดาเมื่อพวกเขาได้
เห็นพระองค์เศร้าพระทัย พวกเขาต้องการที่จะร่ วมแบกความทุกข์ยากนั้น และด้วยความรักเช่นนั้น พวก
เขาสามารถพูดเหมืนออาจารย์เปาโลได้วา่ “ข้าพเจ้าโสมนัสยินดีในความทุกข์ยากของข้าพเจ้า...”
(โคโลสี 1: 24) เหตุใดอาจารย์เปาโลจึงรู้สึกยินดีเมื่อระลึกถึงความทุกข์ของท่าน? มนุษย์จะยินดีใน
ความทุกข์ได้อย่างไร? ท่านยินดีเพราะท่านรู ้วา่ เป็ นสิ ทธิ พิเศษที่จะดาเนินไปตามทางขององค์พระเยซู
ตลอดทางนั้นจะมีป้ายชี้ความว่า “ความยากจน” “ความตกต่า” “ศัตรู ” “การเหยียดหยาม” “การข่มเหง
เบียดเบียน” แต่ถึงกระนั้นในท่ามกลางสิ่ งเหล่านั้น ท่านก็ยนิ ดีได้เพราะท่านทนทุกข์เพื่อเห็นแก่องค์พระ
เยซู นี่คือสาเหตุที่วา่ ทาไมท่านจึงสรรเสริ ญความทุกข์ยากได้ ในโรม 5:3 ท่านรู ้วา่ ในความทุกข์ยากท่าน
สามารถเล้าโลมและช่วยแบ่งเบาความทุกข์ร้อน หลายอย่างขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ คือความเศร้า
พระทัยในความไม่สมบูรณ์พร้อมเพรี ยงของคริ สตจักร เป็ นความจริ งที่วา่ โดยการทนความทุกข์ยากนั้น
ท่านก็ได้ช่วยให้คริ สตจักรสมบูรณ์ “....ส่ วนการทนทุกข์ของพระคริ สต์ที่ยงั ขาดอยูน่ ้ นั ข้าพเจ้าก็ได้รับ
ทนจนสาเร็ จในเนื้อหนังของข้าพเจ้า เพราะเห็นแก่พระกายของพระองค์คือคริ สตจักร” (โคโสสี 1:24)
สิ ทธิ พิเศษที่องค์พระเยซูได้ประทานให้แก่สาวกของพระองค์ คือสิ ทธิ พิเศษที่พระองค์ทรง
เตรี ยมไว้สาหรับผูท้ ี่รักพระองค์ พระองค์ทรงเปิ ดเผยให้เราเห็นพระทัยส่ วนที่ลึกล้ าที่สุดของพระองค์
หากไม่ผา่ นความยากลาบาก เจ้าสาวของพระองค์จะไม่ได้รับความสมบูรณ์ พระพร และสง่าราศี “จะมี
สิ ทธิ พิเศษอันใดยิง่ ใหญ่กว่าการที่ได้มีสามัคคีธรรมในความทุกข์ยากของพระองค์” (ฟี ลิปปี 3:10) สาวก
ของพระองค์ผรู ้ ักองค์พระเยซูไม่ใช้สิทธิ พเิ ศษนี้ให้เกิดผลหรื อ? สิ่ งนี้ เป็ นข้อเสนออันศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเจ้า
ทรงประทานให้แก่เขา เป็ นทรัพย์สมบัติซ่ ึ งเขาควรรักษาไว้อย่างดียงิ่ และไม่ยอมทิ้งไปด้วยเหตุอนั ใด
มิใช่หรื อ? มีคนไม่กี่คนที่ได้พบทรัพย์อนั มีล้ าค่านี้ แม้วา่ พระวจนะของพระเจ้าจะระบุไว้อย่างชัดเจน แต่
ผูท้ ี่รักองค์พระเยซูจะแสวงหาทรัพย์น้ ีดว้ ยความร้อนรน เพราะความรักแท้น้ นั มักสอนให้เราเสี ยสละเพื่อ
จะเข้าส่ วนในความห่ วงใยและความทุกข์ยากของคนที่เรารัก
ถึงกระนั้นก็ดีกว่าที่จะรักองค์พระเยซู และเสี ยสละ เพือ่ พระองค์ดว้ ยเหตุความรักนี้เป็ นสิ่ งที่
ลึกลับ
ในเอเฟซัสเปาโลเขียนที่เกี่ยวกับความสัมผัสอันสนิทนี้ไว้โดยเทียบกับความสัมพันธ์ในชีวติ
สมรส “นี่คือความลึกลับอันยิง่ ใหญ่ฝ่ายข้าพเจ้าถือว่าหมายถึงพระคริ สต์กบั คริ สตจักร” (เอเฟซัส 5:32)
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พระคัมภีร์กล่าวถึงความลึกลับของการที่พระเจ้าจะเสด็จมารับเราด้วย (1 โคริ นธ์ 15:51) จุดใหญ่
ใจความของเรื่ องนี้ก็คือความรัก ผูท้ ี่รักองค์พระเยซูเท่านั้นที่จะถูกรับไปกับพระองค์และอยูก่ บั พระองค์
ตลอดไป
มีเพียง 2-3 แห่งเท่านั้นที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่ องนี้ อัครสาวกเปาโล
เขียนไว้วา่ ชายผูห้ นึ่งได้ถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์ช้ นั ที่สาม (2 โคริ นธ์ 12: 2) หลายต่อหลายครั้งท่านกล่าว
ว่า ท่านได้เข้าสู่ การทนทุกข์เพื่อเห็นแก่จิตวิญญาณของผูอ้ ื่น (2 โคริ นธ์ 12:15) ฟี ลิปปี 2:17, โคโลสี
1:24, 2 ทิโมธี 2:10) ในข้อพระธรรมข้อหนึ่งท่านกล่าวไว้วา่ ท่านมีรอยบาดแผลของพระเยซู (กาลาเทีย
6:17) ท่านมีความผูกพันสนิ ทกับการทนทุกข์ขององค์พระเยซูอาจจะเป็ นไปได้วา่ พระเจ้าได้ทรงให้ท่าน
เห็นบาดแผลที่พระกายของพระองค์ดว้ ยตา ในฐานะผูร้ ับใช้ของพระองค์ ท่านได้อยูก่ บั องค์พระเยซู
เสมอในการทนทุกข์ทรมาน และได้เป็ นพยานถึงเรื่ องนี้ อย่างไม่หยุดหย่อน (1 โคริ นธ์ 4:17)
แต่มีผใู ้ ดบ้างในปั จจุบนั นี้ที่รู้เรื่ องความสัมพันธ์ของความรักนี้ ความสัมพันธ์กบั ความทุกข์ของ
พระเยซู ใครบ้างที่เรี ยนรู้ถึงการทนทุกข์ของบรรดาผูท้ ี่พระเจ้าทางเลือกสรรให้รับพระพรอันเป็ น
นิรันดร์ ใครบ้างที่ทนทุกข์ยากเพื่อให้คริ สตจักรของพระองค์สมบูรณ์แบบ? ใครบ้างที่ปวดร้าวใจใน
ความบกพร่ องและการแตกแยกในคริ สตจักรของพระเจ้า? ใครบ้างที่โสมนัสยินดีอย่างแท้จริ งการทน
ทุกข์ของเขาที่พวกเรายังไม่เคยเข้าสู่ การทดสอบของการทนทุกข์อย่างแสนสาหัส? มีใครบ้างที่จะใช้
โอกาสต่างๆ ในทุกวันเพื่อมีส่วนในความทุกข์ยากนั้น
ในศตวรรษที่หนึ่งนั้นบรรดาสาวกของพระเยซู อัครสาวกมีส่วนในการทนทุกข์กบั พระองค์
ความรักดั้งเดิมยังคงลุกโชติช่วงอยู่ เผาไหม้อยูใ่ นจิตใจของพวกเขา มันเป็ นฤทธิ์ เดชอานาจที่ทาให้พวก
เขาอุทิศถวายตัวองค์พระเยซู ต่อคริ สตจักรต่อคนที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ บรรดาคนเหล่านั้นผูร้ ัก
พระองค์ และได้พิสูจน์ความรักของเขาด้วยการทนทุกข์ยากได้กลายเป็ นพืชพันธุ์ของคริ สตจักรของพระ
เยซูคริ สต์ และเราได้พบบุคคลเหล่านี้ในประวัติศาสตร์ ของคริ สตจักร ด้วยความรักอันรุ่ มร้อน เขายินดี
เดินไปตามทางแห่งความทุกข์ยากกับองค์พระเยซู
และในการร่ วมทนทุกข์กบั พระองค์น้ นั เขาได้
กลายเป็ นพระพรสาหรับคริ สตจักร
เราเห็นตัวอย่างเช่นนี้ได้จากบรรดาคริ สเตียนที่ถูกทรมานจนตายในการปฏิวตั ิรัสเซี ย เช่น
ศิษยาภิบาล พอล ชไนเดอร์ ได้เป็ นพยานถึงความรักที่ยอมสละชีวติ ตายเพื่อพระคริ สต์ ท่านตายอย่างน่า
สยดสยองในค่ายกักกันบูเคนวัลด์ เพราะท่านกล้าที่จะยืนหยัดอยูฝ่ ่ ายความจริ งในพระวจนะของพระเจ้า
ท่านไม่เคยหลีกเลี่ยงจากทางของความทุกข์ทรมานเลยแม้แต่นอ้ ย และไม่เคยหลีกเลี่ยงจากทางของความ
ทุกข์ทรมานเลยแม้แต่นอ้ ย และไม่เคยแสวงหาที่จะให้ความทุกข์น้ นั ลดลงเลยแม้วา่ ท่านอาจทาได้ ท่าน
ได้ทนทุกข์ทรมานในห้องมรณะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น หากท่านยังตะโกนบอกข่าวประเสริ ฐ
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ของพระเยซูแก่เพื่อนนักโทษด้วยกันผูท้ ี่รักพระองค์ก็เข้าใกล้พระเจ้ามากที่สุดในท่ามกลางความทุกข์
ยาก ประสบการณ์ของท่านได้เผยออกมาในสมุดบันทึกประจาวันของท่านว่า “ชัว่ โมงที่มืดมิดที่สุดใน
ชีวติ ของเรานั้นได้นาเราให้เข้าใกล้ชิดองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามากที่สุดอันเป็ นเหตุให้เราขอบพระคุณพระองค์
อย่างใหญ่หลวง”
ในยุคนี้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงรอคอยความรักที่ซื่อสัตย์เช่นนี้ ทรงคอยความตั้งใจของเราที่จะ
ทนทุกข์ทรมานเพื่อพระองค์ เพราะเราทั้งหลายกาลังเข้าอยูใ่ นบั้นปลายของยุคแล้ว
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8. การเสด็จกลับมาและเวลาแห่ งการจากกัน
“อวสานของสิ่ งทั้งปวงก็อยูแ่ ค่เอื้อม” (1 เปโตร 4:7) เราสามารถกล่าวถ้อยคาเช่นนี้อย่างนี้ที่คน
ที่ล่วงไปแล้วไปอาจกล่าวได้ หมายสาคัญของสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นสัญญาณบอกเหตุวา่ โลกนี้กาลังถึงจุด
อวสานได้เกิดขึ้นแล้วเฉพาะหน้าของเรา องค์พระเยซูตรัสว่าเราควรเฝ้ าระวังอยูเ่ มื่อเห็นสัญญาณเหล่านี้
ชาวอิสราเอลจากทุก ๆ ชาติกลับมายังแผ่นดินของบรรพบุรุษของเขาตามที่ได้พยากรณ์ไว้วา่ เป็ นหมาย
สาคัญของที่สุดปลายแห่งยุค (เอเสเคียล 38:8 39:28) พระกิตติคุณได้แพร่ ไปสุ ดมุมโลก (มัทธิ ว 24:14)
และเราได้เข้าสู่ ยคุ ระเบิดปรมาณู ความวิบตั ิซ่ ึ งได้บรรยายไว้อย่างแจ่มชัดโดย “เสี ยงแตรแห่งการ
พิพากษา” นั้นก็อยูแ่ ค่ประตูบา้ นเราแล้ว (วิวรณ์บทที่ 8 และ 9)
ถูกแล้วเรากาลังอยูใ่ นการเสด็จกลับมาครั้งที่สององค์พระเยซู ตามที่มีคาเขียนไว้วา่ “ด้วยว่าองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ดว้ ยพระดารัสสัง่ ด้วยสาเนียงเรี ยกของเทพบดีและเสี ยงแตรของพระ
เจ้า และคนทั้งปวงในพระคริ สต์ที่ตายแล้วจะเป็ นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้น เราทั้งหลายซึ่ งยังเป็ นอยู่ จะถูก
รับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในฟ้ าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะ
อยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นนิ ตย์” (1 เธสะโลนิกา 4:61, 17)
แต่ใครเล่าจะได้มีส่วนในการขึ้นไปกับพระองค์เหมือนอย่างที่องค์พระคริ สต์ทรงเสด็จขึ้นสู่
สวรรค์ ใครเล่าที่เป็ นคนของพระองค์ที่จะถูกรับไปอยูก่ บั พระองค์เมื่อเสี ยงเรี ยกดังขึ้นเมื่อมีเสี ยงร้องว่า
“เจ้ าบ่ าวมาแล้ว” คนที่ได้ยนิ เสี ยงเรี ยกเท่านั้นแหละ ไม่ใช่ทุกคนที่เรี ยกตนเองว่าคริ สเตียนเพราะเหตุใด
หรื อ? เพราะเราจะยอมได้ยนิ แต่เสี ยงของผูท้ ี่เรารู ้จกั และรักอย่างแท้จริ งเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขณะ
เมื่อเสี ยงมากมายห้อมล้อมเราอยู่ คนรักกันเท่านั้นที่จะจาเสี ยงคนรักของเขาและติดตามไปได้
ในที่น้ นั พระสุ รเสี ยงของพระเยซูจะเป็ นเสมือนเสี ยงน้ ามากหลาย และเสี ยงร้องในสนามรบ แต่
เสี ยงต่าง ๆ ของโลกนี้ก็ดงั กึกก้องเหมือนกันในวันเวลา และเรายิง่ เข้าใกล้ที่สุดแห่งยุคก็จะยิง่ ดังยิง่ ขึ้น
คนที่รักพระองค์เท่านั้นที่จะได้ยนิ คนอื่นจะไม่ได้ยนิ เลย
เช่นเดียวกับเมื่อครั้งองค์พระเยซูทรงดาเนินอยูใ่ นโลกนี้ คนเป็ นจานวนมากได้เห็นพระองค์แต่
ไม่รู้จกั พระองค์ได้ฟังพระองค์แต่ไม่ยอมรับพระวจนะของพระองค์ “แต่ผทู ้ ี่ตอ้ นรับพระองค์ ผูท้ ี่เชื่ อใน
พระนามของพระองค์ ก็ได้รับฤทธิ์ อานาจที่จะกลายเป็ นบุตรของพระเจ้า” (ยอห์น 1:12) พระองค์จะทรง
รับบุคคลเหล่านี้เข้าในอาณาจักรของพระองค์บนสวรรค์ และพวกเขาจะอยูก่ บั พระองค์เสมอไปเป็ นนิจ
เพราะลูก ๆ ของพระเจ้าจะต้องอยูก่ บั พระบิดาของเขา และพระกายของพระเยซูจะต้องอยูก่ บั ศีรษะของ
พวกเขา องค์พระเยซูเองจะเสด็จมาและรับบรรดาผูท้ ี่เป็ นของพระองค์ไปอยูก่ บั พระองค์ พระองค์จะ
เสด็จมาในเมฆบนฟ้ าสวรรค์และรับเขาเหล่านั้นไปอยูก่ บั พระองค์
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ผูท้ ี่รักพระองค์ยอ่ มรอคอยเวลาที่จะอยูก่ บั พระองค์เสมอไปเป็ นนิจด้วยใจจดจ่อ การแยกจากกัน
ก็นาความวิปโยคมาสู่ เขาเหล่านั้นที่รักพระองค์ ความรักขององค์พระเยซูจะสนองตอบความปรารถนานี้
งานสมรสของพระเมษโปดกในสวรรค์ใกล้เข้ามา ยิง่ เข้าใกล้วนั ที่พระองค์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง
เท่าไร ผูท้ ี่รักพระเยซูก็ยงิ่ รอด้วยใจจดจ่อเท่านั้นผูท้ ี่เป็ นของพระองค์ก็ร้อนรนด้วยความปรารถนาอัน
ลึกซึ้ งที่จะอยูก่ บั พระองค์ เพราะความรักย่อมแสวงหาความสัมพันธ์กบั คนรักโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเวลา
อันยากลาบากมิใช่หรื อ? ในเวลาเช่นนี้พวกเขาปรารถนาอยูใ่ กล้คนรักมากที่สุดที่จะมากได้ เราเห็น
ตัวอย่างนี้ได้จากความสัมพันธ์ของมนุษย์เจ้าสาวเจ้าบ่าวอาจถูกกลืนไปในฝูงชนหมู่มาก และแทบจะไม่
มีใครสังเกตรู ้เลยว่าเขาเป็ นของกันและกัน แต่ถา้ เกิดไฟไหม้หรื อมีอนั ตรายเกิดขึ้น เราก็จะรู ้วา่ ใครที่มี
ความสัมพันธ์ฉนั เจ้าบ่าวเจ้าสาว เขาทั้งสองจะต่อสู ้กบั ภัยอันตรายเหมือนเป็ นคนคนเดียวกัน ไม่ใช่
เพราะเขามีความคิดเป็ นอย่างเดียวกัน แต่เพราะเขาทั้งสองได้ผกู พันไว้ดว้ ยกฎของความรัก มันจะเป็ น
เช่นนี้แหละในวาระสุ ดท้าย ผูท้ ี่ถูกผูกพันกับความรักของพระเจ้าก็จะพบกันอีก แต่ในวาระสุ ดท้ายนั้น
จะเป็ นวาระแห่งการแยกจากกันด้วย เป็ นวาระแห่งการพิพากษาครั้งยิง่ ใหญ่ และการพิพากษาจะเริ่ มต้น
ขึ้นที่ครอบครัวของพระเจ้าก่อน (1 เปโตร 4: 17) ผูท้ ี่ไม่ได้เป็ นของแผ่นดินสวรรค์ก็จะถูกแยกออกไป
บนแผ่นดินโลกความมืดจะมืดยิง่ ขึ้น สงครามและข่าวเล่าลือเรื่ องสงครามจะทวีข้ ึน และดู
เหมือนว่าคนอธรรมมีชยั และความชัว่ ร้ายจะแผ่ซ่านไป ทุกแห่งความพินาศที่ต้ งั ตัวต่อสู ้ผทู ้ ี่เป็ นคนดีมี
คุณธรรมตามครรลองของพระเจ้าจะเปิ ดเผยตัวอย่างช้า ๆ และจะเริ่ มสาแดงฤทธิ์ เดชอานาจและอิทธิพล
ของมัน (2 เธสะโลนิกา 2:3) มันจะเป่ าเวทมนต์คาถาลงเหนื อผูเ้ ชื่ อซึ่ งยอมให้ความรักต่อพระเจ้าเยือก
เย็นลงพวกเขาจะตกภายใต้อานาจของการสงครามการวุน่ วายความอยุติธรรมและหมายสาคัญเทียมเท็จ
ของพญามารซาตาน (มัทธิ วบทที่ 24) พญามารจะดึงดูดพวกเขาเหมือนแม่เหล็กคือพวกที่มอบจิตใจไว้
ให้มนั เพราะมีธรรมชาติที่คล้ายคลึงกันแต่พระเยซูจะทรงยึดบรรดาผูท้ ี่หมั้นกับพระองค์ไว้ คือ บรรดาผู ้
ที่รักพระองค์และสาแดงพระลักษณะของพระองค์เขาจะแยกจากผูท้ ี่เคยต่ออยูด่ ว้ ยกันมาเป็ นเวลานาน
บรรดาผูท้ ี่เคยเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรเดียวกัน หรื อร่ วมสมาคมเดียวกัน หรื อในกลุ่มที่มีสามัคคีธรรม
ร่ วมกัน คนสองคนดูเหมือนจะดารงชีวิตอยูเ่ พื่อคอยการเสด็จกลับมา ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า แต่ในวัน
นั้นสองคนจะอยูด่ ว้ ยกันที่ทุ่งนาพระเยซูจะทรงรับคนหนึ่งไปแต่จะละอีกคนหนึ่งไว้ (ลูกา 17:36) มนุษย์
แต่ละคนจะต้องพบและตัดสิ นใจไม่วา่ เขาจะต้องการหรื อไม่ จะสู ้หรื อไม่ก็จะถูกดึงเข้าหาคนใดคนหนึ่ง
ในสองคนนี้ คือองค์พระเยซูหรื อไม่ก็พญามารผูท้ ี่ต่อสู ้พระคริ สต์
นี่คือความจริ งอันน่าสะพึงกลัว คริ สเตียนผูเ้ ชื่ อจะตกลงใต้อานาจของผูต้ ่อต้านพระคริ สต์ดว้ ย
ขาดความรู ้และไม่รู้สึกตัว เจ้าแห่งความมืดจึงมีชยั เหนื อพวกเขา ก็เพราะพวกเขาไม่ได้คอยระวังดูแลให้
เพลิงแห่งความรักลุกโชติช่วงในจิตใจของเขา ฉะนั้นความมืดและความไม่บริ สุทธิ์ จึงยังคงเหลืออยูใ่ น
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ใจเขา และวันหนึ่งพวกเขาจะตื่นขึ้นและพบว่าตัวเองยืนอยูใ่ นแถวของผูต้ ่อต้านพระคริ สต์ดว้ ย พวกเขา
ไม่ได้เฝ้ าระวังอยูใ่ นขณะที่ยงั มีเวลาขจัดเชื้ อร้าย พวกเขาได้หว่านการเฉื่ อยชาไม่ร้อนไม่เย็นและเข้าสนิท
กับโลก เมื่อเขาเจริ ญขึ้นเจ้าโลกก็กลืนกินเขาเสี ย
ก่อนเวลากาหนดของผูต้ ่อต้านพระคริ สต์จะมาถึงเราจะต้องอุทิศถวายตัวต่อองค์พระเยซูโดย
สิ้ นเชิง ความรักของเราต่อพระองค์จะต้องเป็ นความรักที่หาขอบเขตไม่ได้ตอ้ งพร้อมที่จะเสี ยสละ เราไม่
สามารถจะทาสงครามต่อสู ้กบั ความบาปแบบครึ่ ง ๆ กลาง ๆ ได้ ในบั้นปลายนั้นเป็ นวาระแห่ง
วิกฤตการณ์และการพิพากษา มีทางเลือกอยูว่ า่ เราจะถูกรับขึ้นไปกับองค์พระเยซูหรื อเราจะถูกทิ้งให้อยู่
ในยุคของผูต้ ่อต้านคริ สต์ เพราะในวันเวลานั้นประชุมของอาณาจักรแห่งความสว่างและความมืดจะถูก
เปิ ดเผย พระเยซูจะเสด็จมาบนเมฆในฟ้ าสวรรค์และพญามารซาตานจะปรากฏบนพื้นแผ่นดินโลก ต่าง
ฝ่ ายต่างก็จะรวบรวมกองทัพเตรี ยมเข้าสู่ การสงคราม ระหว่างพระเยซูกบั ผูท้ ี่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้
ต่อต้านพระคริ สต์กบั พรรคพวกของมัน
เพราะจะมีการเปิ ดเผยให้เห็นว่าผูใ้ ดเป็ นสมาชิกของประมุขใด ผ้าคลุมหน้าจะถูกทาลายให้ยอ่ ย
ยับและทุกคนจะถูกเปิ ดเผย และจะเห็นได้วา่ แต่ละคนดารงชีวิตอยูใ่ นเพื่ออะไรนายเหนือดวงใจมนุษย์
ทุกคนจะปรากฏแน่ชดั ไม่วา่ คนนั้นจะอยูน่ ิกายใดหรื อกลุ่มใดก็ตาม ในตอนนั้นคาถามจะมีอยูค่ าถาม
เดียว “คือจิตใจของเราเป็ นของผูใ้ ด ผูใ้ ดที่เรารักเหนื อสิ่ งอื่นใด “เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา บรรดาคน
เหล่านั้นที่เป็ นของพระองค์จะมีชีวติ อยู”่ (1 โคริ นธ์ 15:23, 22) และ”....เราผูย้ งั มีชีวติ อยูจ่ ะถูกรับขึ้นไป
ในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในฟ้ าอากาศ” (1 เธสะโลนิกา 4:17)
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสว่าจะมีคนบางคนที่นุ่งห่มขนแกะแต่ภายในนั้นเป็ นสุ นขั ป่ าที่หิวกระหาย
ไม่รู้จกั การยกโทษ มักกบฏ จิตวิญญาณคลุม้ คลัง่ เต็มไปด้วยพิษแห่งความตาย การใส่ ร้ายป้ ายสี และ
ความริ ษยา ในชัว่ โมงนั้นจะมีคนเช่นนี้มากมายสักเพียงใด พระคัมภีร์กล่าวว่า คนเช่นนั้นจะไม่มีส่วนใน
แผ่นดินของพระทัย (กาลาเทีย 5: 19-21) ในวินาทีที่องค์พระเยซูเสด็จมารับคนของพระองค์ประตู
สวรรค์จะปิ ดสาหรับคนที่ดารงชีวติ อยูใ่ นการกลอกลวงคือ “คนเหล่านั้นที่มีชื่อว่าเป็ นอยูแ่ ต่ตายแล้ว”
(วิวรณ์ 3:1) จะถูกทิ้งทางด้านนอก ไม่ใช่แต่บรรดาคนที่ปล่อยตัวให้ตกอยูใ่ นความชัว่ ร้ายเท่านั้นที่จะ
ไม่ได้เข้าแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูตรัสเช่นเดียวกันนี้กบั ที่เป็ นอวัยวะแห่งพระกายของพระคริ สต์ที่
อุ่น ๆ ไม่ร้อนไม่เย็น “.... เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา” (วิวรณ์ 3:16) เพระเหตุใดหรื อ? เพราะการ
ตายทางฝ่ ายจิตวิญญาณก็คือการตายฝ่ ายความรัก มีชีวติ อยูท่ ี่ไหน มีความรักอยูท่ ี่นนั่ มีคาเขียนไว้ในพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์วา่ การมีชีวติ และความรักเป็ นพระลักษณะของพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็ นชีวติ พระเจ้า
ทรงเป็ นความรักเพราะฉะนั้นพวกเขาจะต้องถูกทอดทิ้งเพราะเขาไม่ได้รักองค์พระเยซู พวกเขาไม่ได้
เตรี ยมตัวเข้าสู่ พิธีมงคลสมรสของพระเมษโปดก ในฐานะเจ้าสาวที่จริ ง
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ผูท้ ี่ถูกทอดทิ้งจะร้องไห้คร่ าคราญ เสี ยงคร่ าครวญแห่งความสิ้ นหวังจะติดอยูร่ ิ มฝี ปากของผูท้ ี่
รู้จกั พระเยซู “สายไปเสี ยแล้ว” “สายไป” “ประตูปิดแล้ว” “ประตูปิดแล้ว”! หลายคนแน่ใจว่าเขามีที่อยู่
ในงานมงคลสมรสพระเมษโปดกแต่ในชัว่ โมงนั้นพระเยซูจะตรัสกับเขาด้วยถ้อยคาอันรุ นแรงว่า “เรา
ไม่ ร้ ู จักเจ้ า” พระองค์จะจาได้แต่สาวกของพระองค์ เจ้าสาวของพระองค์ บรรดาผูท้ ี่รักพระองค์และ
ดาเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ดว้ ยความรักเท่านั้น ด้วยไฟแห่งความรักเผาไหม้อยูใ่ นจิตใจของ
พวกเขา เจ้าบ่าวจึงจาเขาได้วา่ เป็ นของพระองค์ เพราะพระองค์เองทรงเป็ นความรักนิรันดร์พระทัยของ
พระองค์น้ นั เต็มไปด้วยไฟแห่งความรักซึ่ งวันหนึ่งจะปกคลุมอยูท่ วั่ พื้นพิภพ การเสด็จกลับมาครั้งที่สอง
ขององค์พระเยซูจึงเป็ นการเสด็จมาซึ่ งความรัก ผูท้ ี่รักพระองค์เท่านั้น ที่จะได้เข้าไปในงานมงคลสมรส
ของพระเมษโปดก
เหตุฉะนั้น สายตาของผูเ้ ชื่ อจึงจับจ้องอยูท่ ี่การเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระเยซู และมองเห็น
ความรักเป็ นหัวใจสาคัญ มีคาถามคาเดียวที่พระเจ้าจะตรัสถามเรา เมื่อเรายืนอยูต่ ่อหน้าพระองค์ เป็ น
คาถามเดียวกับที่พระองค์ตรัสถามซีโมนเปโตร “เจ้ ารักเราหรือ” ในชัว่ โมงนั้นความจริ งในพระวจนะ
ของพระเยซูจะเป็ นที่รู้แจ้ง พระองค์จะสาแดงพระองค์แก่ผทู ้ ี่รักพระองค์ คือคนเหล่านั้นที่ “ยินดีในการ
เสด็จมาของพระองค์” (2 ทิโมธี 4:8) เขาจะได้รับมงกุฎในงานมงคลสมรสของพระเมษโปดก “นางเป็ น
ผูท้ ี่รักมาก” ครั้งหนึ่งพระเยซู เคยตรัสอย่างนี้ ในวันที่พระองค์เสด็จกลับมา คาสรรเสริ ญเช่นนี้จะมีค่ายิง่
สู งค่ากว่าทรัพย์สินใด ๆ ในโลกนี้ เพราะผูท้ ี่รักพระองค์ ผูท้ ี่มีตราของเจ้าสาวเท่านั้นที่จะสัมผัสกับ
พระคุณของพระองค์ เขาเหล่านี้เท่านั้นที่จะถูกรับขึ้นไป บุคคลอื่นจะไม่เห็นพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จ
มาบนเมฆแห่งฟ้ าสวรรค์
ในวินาทีน้ นั พระองค์จะสาแดงพระองค์วา่ เป็ นเจ้าบ่าวแก่เจ้าสาวที่รัก
พระองค์ การเสด็จกลับมาครั้งนี้เป็ นเรื่ องอัศจรรย์อย่างแท้จริ ง ไม่ใช่ทุกคนจะได้เห็นความงาม สง่าราศี
และความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ แต่ผทู ้ ี่ได้รับเชิญไปในงานมงคลสมรสของพระเมษโปดกเท่านั้น บรรดา
คนเหล่านั้นเท่านั้นที่พระวจนะได้กล่าวถึงไว้วา่
“เจ้ ำสำวของพระองค์ ได้ เตรี ยมพร้ อมแล้ ว พระองค์ ทรงโปรดให้ เจ้ ำสำวสวมผ้ ำป่ ำนเนือ้ ละเอียด
ใสบริ สุทธิ์ ” (วิวรณ์ 19:7, 8)
เจ้าสาว คือบรรดาคนเหล่านั้นที่มีความรักร้อนรนต่อองค์พระเยซู เครื่ องประดับแท้ของเจ้าสาว
คือความรักของเธอ
เวลานี้เป็ นชัว่ โมงที่จะต้องเตรี ยมพร้อม พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวแก่เราว่า “ท่านทั้งหลาย
จงอุตส่ าห์ประพฤติ เพื่อให้ได้ความรอดด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่น” (ฟี ลิปปี 2:12) เพราะถ้าไม่
บริ สุทธิ์ แล้ว “จะเห็นพระเจ้าไม่ได้เลย” (ฮีบรู 12:14) ถ้าไม่มีความบริ สุทธิ์ แล้วไม่มีผใู ้ ดไปกับพระองค์
ได้ ไม่มีผใู ้ ดอาจจะเห็นพระพักตร์ ของพระองค์ได้ ผูท้ ี่มีใจบริ สุทธิ์ เท่านั้นที่จะเห็นพระองค์ (มัทธิ ว 5:8)
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และพระวจนะของพระองค์ได้กล่าวต่อไปอีกว่า “และทุกคนที่มีความหวังเช่นนั้น....(ความหวังที่จะเห็น
พระองค์) ก็ชาระตนให้บริ สุทธิ์ ดงั ที่พระองค์ทรงบริ สุทธิ์ (1 ยอห์น 3:3) พระวจนะของพระเจ้าได้ให้
ความหวังอันยิง่ ใหญ่แก่เราว่า ในวันที่พระองค์เสด็จมารับเรา ในวันงานมงคลสมรสของพระเมษโปดก
เราจะได้รับการชาระ และได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนพระฉายาของพระองค์ ความรักเป็ นแรงชัก
นาให้เราปรารถนาการชาระให้บริ สุทธิ์ สะอาด เจ้าสาวจะยอมทาทุกสิ่ งทุกอย่างให้เข้ากับเจ้าบ่าวและทา
ให้เจ้าบ่าวพอใจ เพราะเธอรักมาก
เจ้าสาวที่แท้จริ งนั้น จะปล้ าสู ้กบั ความผิดบาปด้วย ความเชื่อ ต่อสู ้เพื่อให้สาเร็ จให้จงได้ เธอจะ
ถือรักษาข้อเรี ยกร้องของเจ้าบ่าวอย่างเคร่ งครัด และบากบัน่ ที่จะทาตามด้วย “จงกลับใจเสี ยใหม่ เพราะ
แผ่นดินสวรรค์ (การเสด็จกลับมาของพระองค์ผเู ้ ป็ นเจ้าบ่าว) อยูใ่ กล้แล้ว” (มัทธิว 3:2) ด้วยความรักที่
เธอมีต่อพระองค์ เธอจะพยายามทุกวิถีทางที่จะเตรี ยมพร้อมสาหรับพระองค์ เจ้าสาวจะร้อนรนที่จะมุ่ง
หน้าไปยังเป้ าหมายนี้
เหมือนดังที่ท่านอัครสาวกเปาโลกระทาแก่ผทู ้ ี่อยูใ่ นการปกครองของท่าน
“เพราะว่าข้าพเจ้าหวงแหนท่านอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหน
เพราะว่าข้าพเจ้าได้หมั้นพวกท่านไว้
สาหรับสามีผเู ้ ดียว เพื่อถวายพวกท่านให้แก่พระคริ สต์เป็ นพรหมจารี บริ สุทธิ์ ” (2 โคริ นธ์ 11:2) เจ้าสาว
ดารงชีวิตอยูด่ ว้ ยความหวังนี้ คือเธอจะได้เห็นพระองค์ จะได้เข้าร่ วมในงานมงคลสมรสของพระเมษ
โปดกร่ วมกับพระองค์ เธอจะให้มีริ้วรอยตาหนิในตัวเธอไม่ได้ เธอต้องการให้พระองค์ผเู ้ ป็ นเจ้าบ่าวพอ
พระทัย “เพราะพระองค์จะได้มีคริ สตจักรที่สง่าราศี ไม่มีตาหนิ ริ้วรอย หรื อมลทินใด ๆ เลย แต่บริ สุทธิ์
ปราศจากตาหนิ ” (เอเฟซัส 5:27) และการประดับตัวทั้งสิ้ นนั้น ก็มีวตั ถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือ วัน
หนึ่งพระองค์จะทรงตรัสว่า
“โอ ที่ รักของฉั นเอ๋ ย เธอช่ ำงงำมสะพรั่ งไปทั้งนั้นในตัวเธอจะหำตำหนิสักนิดก็ไม่ มี”
(โซโลมอน 4: 7)
เธอรู ้ดีวา่ เธอกระทาให้เจ้าบ่าวพอใจที่สุด เมื่อเธอประดับตัวด้วยความถ่อมใจในพระวจนะของ
พระองค์
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงพอพระทัยที่จะสถิตในจิตใจของผูท้ ี่ถ่อมตนดังนั้น
เจ้าสาวจึงยอมเรี ยนรู ้วนิ ยั ทั้งปวงที่จะทาให้เธอเป็ นเหมือนกับพระฉายาขององค์พระเยซู เธอรู ้ดีวา่ จะต้อง
ได้รับการฝึ กวินยั เพื่อจะเข้าส่ วนในความบริ สุทธิ์ ของพระองค์
ดังนั้น ความรักจึงมุ่งมัน่ ที่จะบรรลุถึงเป้ าหมายสุ ดท้าย คือการที่ได้มีการสัมพันธ์กบั องค์พระผู ้
เป็ นเจ้าการเสด็จกลับมาของพระองค์ การฟื้ นคืนพระชนม์ ได้เห็นพระองค์ผบู ้ ริ สุทธิ์ ผูเ้ ป็ นพระบุตรองค์
เดียวของพระเจ้า ถึงกระนั้นผูใ้ ดเล่าที่จะทนต่อการเสด็จมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ พระเนตรขององค์
พระเยซูเปรี ยบประดุจเปลวเพลิง (วิวรณ์ 1:14) ความสว่างที่เปล่งประกายจากพระพักตร์ ของพระองค์
นั้นส่ องสว่างเจิดจ้าเกินกว่าจะทนได้ ไม่มีความชัว่ ร้ายใดจะทนต่อความสว่างนั้นได้ จิตวิญญาณที่อยูใ่ น
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ความมืดจะเผชิ ญพระพักตร์ พระองค์ไม่ได้ เขาจะร้องออกมาด้วยความกลัวแก่ภูเขาและก้อนหิ นว่า “จง
ล้มลงมาทับเราไว้ ซ่อนเราไว้จากพระพักตร์ ของพระองค์ผสู ้ ถิตบนพระที่นงั่ และจากพระพิโรธของพระ
เมษโปดก” (วิวรณ์ 6:16) การเผชิ ญหน้ากับพระองค์ในครั้งนั้น คือการเผชิ ญกับชัว่ โมงแห่งการ
ตัดสิ นใจครั้งนั้น คือการเผชิ ญกับชัว่ โมงแห่งการตัดสิ นใจครั้งยิง่ ใหญ่ บรรดาผูท้ ี่เป็ นเหมือนพระฉายา
ของพระองค์จะเข้าร่ วมอยูก่ บั พระองค์ ผูท้ ี่ไม่ได้สาแดงพระฉายของพระองค์ จะถูกพรากไปจากพระ
พักตร์ของพระองค์โดยฉับพลัน
ด้วยเหตุน้ ีพระเยซูจึงตรัสด้วยความร้อนพระทัยเมื่อระลึกถึงเวลาที่
พระองค์เสด็จกลับมา “จงเฝ้ าระวังพร้อมอยูเ่ สมอ จงอธิ ษฐานให้ท่านมีกาลังที่จะรอดพ้นจากสิ่ งเหล่านั้น
ที่จะบังเกิดขึ้น เพื่อท่านจะยืนอยูต่ ่อหน้าบุตรมนุษย์ได้” (ลูกา 21:36)
ประตูเข้าสู่ สวรรค์และงานมงคลสมรสของพระเมษโปดก จะเปิ ดออกต้อนรับผูท้ ี่ตื่นตัวและ
เตรี ยมตัวพร้อมอยูค่ วามรักเป็ นกุญแจดอกสาคัญ เรามีกุญแจดอกสาคัญแล้วหรื อยังในเวลาบั้นปลายนี้
ในขณะที่พระเยซูอยูท่ ี่ประตูบา้ นแล้ว เราไม่ทราบวันเวลา เรารู ้เพียงแต่วา่ อยูใ่ กล้แค่เอื้อมคนยามของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้เป่ าแตรของเขาแล้ว ส่ งเสี ยงร้องว่า “จงเตรียมตัวของท่ านให้ พร้ อม พระองค์ ผ้ เู ป็ น
เจ้ าบ่ าวจะเสด็จมา องค์ พระมหากษัตริย์ผ้ ูยงิ่ ใหญ่ ” ผูใ้ ดจะออกไปพบพระองค์ได้ ผูใ้ ดจะเห็นพระพักตร์
พระองค์ได้ ผูใ้ ดจะได้อยูก่ บั พระองค์เสมอไปเป็ นนิจ คืนคนเหล่านั้นที่รักพระองค์ แสวงหาพระองค์
ด้วยความร้อนรนแม้วา่ ความบริ สุทธิ์ ของพระองค์ก็เหนื อความบริ สุทธิ์ เขามากมาย แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ผูป้ ระกอบด้วยความรักจะไม่ทิ้งผูท้ ี่มาหาพระองค์ดว้ ยความรักเลย เหตุฉะนั้นองค์พระเยซูจะเปิ ดประตู
รับเจ้าสาวผูม้ าหาพระองค์ดว้ ยความรัก เธอจะได้เข้าไปภายในนครนั้น และร่ วมฉลองงานมงคลสมรส
กับพระองค์
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9. ปลายทางของความรักและงานมงคลสมรสของพระเมษโปดก
พระวจนะของพระเจ้ากล่าวไว้วา่ “ความสุ ขมีแก่คนเหล่านั้น ผูไ้ ด้รับเชิ ญไปในงานมงคลสมรส
ของพระเมษโปดก” (วิวรณ์ 19:9) เขาเหล่านั้นเป็ นสุ ขจริ งหนอ? จะเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น? การได้เข้า
ร่ วมงานมงคลสมรสนั้นหมายถึงอะไร? สิ่ งเหล่านี้อยูเ่ กินพลังความคิดหรื อถ้อยคาที่จะบรรยายได้ ความ
โสมนัสยินดีและความสุ ขอันยิง่ ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ก็ไม่อาจเทียบได้กบั งานมงคลสมรสของพระเมษ
โปดก งานนั้นเป็ นงานฉลองอันยิง่ ใหญ่ของความรักราชาแห่งอาณาจักรสวรรค์และแผ่นดินโลกได้จดั
งานเลี้ยงขึ้นคืองานเลี้ยงของพระองค์ผทู ้ รงเป็ นเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวแห่งความรักของพระองค์ เป็ นงานที่
สมศักดิ์ศรี แห่งพระองค์ผทู ้ รงเตรี ยมงาน พระองค์ผไู ้ ม่ทรงเก็บสิ่ งดีอนั ใดไว้จากเราเลย
บรรดาทูตสรรค์ผรู ้ ับใช้พระองค์ จานวนมากมายเหลือที่จะคณานับหลายพันล้าน ต่างรี บเร่ งที่
จะเตรี ยมงานมงคลสมรสของพระเมฆโปดกนี้ “บรรดาทูตสวรรค์ที่ถูกส่ งออกไปเพื่อรับใช้ เพื่อเห็นแก่
บรรดาคนที่ได้รับความรอดนั้น” (ฮีบรู 1:14) ต่างก็รีบร้อน โต๊ะที่ใช้ในงานมงคลสมรสของพระเมษ
โปดก จะถูกตระเตรี ยมและปรับดับด้วยความงามอันล้ าเลิศแห่งสวรรค์สถาน ถ้าบรรดาทูตสวรรค์ได้
ปรนนิบตั ิผทู ้ ี่ซื่อสัตย์ในแผ่นดินโลกนี้ ในสวรรค์เบื้องบน จะปรนนิบตั ิบรรดาคนเหล่านั้นมายิง่ สัก
เพียงใดเมื่อเขาเหล่านั้นได้เข้ามายังอาณาจักรพระบิดา ประดุจราชาทั้งหลาย ทูตสวรรค์จะปรนนิบตั ิเขา
เหล่านั้นอย่างไม่รู้สิ้นสุ ดทูตสวรรค์จะเปล่งเสี ยงร้องเพลงที่ไพเราะอ่อนหวานที่สุดจะสรรเสริ ญองค์พระ
เยซู เพราะเจ้าสาวผูน้ งั่ อยูข่ า้ งพระองค์งามอย่างหาที่เปรี ยบมิได้ เพราะพระโลหิ ตของพระเมษโปดกได้
เปลี่ยนบรรดาคนบาปให้กลายเป็ นเจ้าสาว เขาเหล่านั้นได้กลับกลายเป็ นพระฉายาของพระองค์ เขา
เหล่านั้นจะนัง่ กับพระองค์บนบัลลังก์ของพระองค์ (วิวรณ์ 1:5,6, 3:21 เอเฟซัส 5:25-27) พวกเทพบดีจะ
เริ งราไปรอบองค์พระมหากษัตริ ยแ์ ละเจ้าสาวในงานมงคลสมรสของพระเมษโปดก สวรรค์สถานจะ
สะเทือนสะท้านไปด้วยเสี ยงเพลงและเสี ยงกู่กอ้ งแห่งความโสมนัสยินดี เสี ยงพิณจะถูกบรรเลง จะมี
เสี ยงสรรเสริ ญอย่างไม่รู้สิ้นสุ ด เจ้าสาวจะถูกนามาในงานเลี้ยงฉลองในสวรรค์ และจะได้เข้าไปในห้อง
พิธีของงานมงคลสมรสอันงดงามวิจิตรพิสดาร
ถึงกระนั้นท่ามกลางรัศมีภาพทั้งสิ้ นนี้ เจ้าสาวจะเป็ นเสมือนผูต้ กอยูใ่ นความฝัน เยีย่ งผูท้ ี่มีความ
รักแท้ สายตาของเธอจะจับจ้องอยูท่ ี่พระองค์แต่ผเู ้ ดียว ผูซ้ ่ ึ งจิตวิญญาณของเธอหลงรัก องค์พระเมษ
โปดกประทับอยูบ่ นพระที่นงั่ พระองค์ผเู ้ ป็ นเจ้าบ่าว ท่ามกลางเสี ยงแห่งความโสมนัสยินดีของเทพบดี
หูของเจ้าสาวจะฟังแต่เสี ยงขององค์พระมหากษัตริ ยเ์ หนือมหากษัตริ ยอ์ ื่นใด เพราะในเดี๋ยวนั้นตัวเธอจะ
ได้อยูก่ บั พระองค์เสมอไปเป็ นนิจกาล ได้เห็นพระองค์หน้าต่อหน้า เพราะบัดนี้รัศมีภาพอันแจ่มชัดของ
พระองค์ได้ปรากฏแจ้งแล้ว และเปล่งรัศมีเหนือความอัศจรรย์แห่งฟ้ าสวรรค์ ทูตสวรรค์จานวนเหลือ
คณานับ ฉายรัศมีของท่านในสวรรค์ ทูตสวรรค์แม้เพียงองค์เดียวก็กระทาให้โลกสว่างไสวได้โดยสง่า
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ราศีของท่าน (วิวรณ์ 18: 1) แต่แสงนี้ก็สลัวไปเมื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงปรากฏพระองค์ทรงกระทาให้
สวรรค์เต็มไปได้วยพระสิ ริ ซึ่ งฉายสว่างยิง่ กว่าดวงอาทิตย์มากหลาย องค์พระเยซูเจ้า จึงมีคาเขียนไว้วา่
“นครนั้นไม่ตอ้ งการแสงอาทิตย์และดวงจันทร์ เพราะว่าพระสิ ริของพระเจ้าเป็ นแสงสว่างของนครนั้น
และพระเมษโปดกทรงเป็ นดวงประทีปของนครนั้น” (วิวรณ์ 21:23)
จริ งทีเดียวแสงสว่างและรัศมีภาพฉายจากพระพักตร์ ของพระเยซูเจิดจ้าไปทัว่ เมืองสวรรค์ และ
การกระทาให้ทุกสิ่ งงดงามอย่างวิจิตรบรรจง สารพัดทุกสิ่ งเป็ นภาพสะท้อนขององค์พระเยซู คือทั้ง
บรรดาทูตสวรรค์ ผูท้ ี่พระองค์ไถ่แล้วหรื อแ้ ม้แต่นครทองคานั้น องค์พระเยซูได้ประทานพระสิ ริของ
พระองค์แก่สรรพสิ่ งทั้งปวงในสวรรค์สถาน ทุกสิ่ งฉายรัศมีภาพอันตระการตา เพราะทุก ๆ สิ่ งดารงอยู่
โดยได้สัมผัสกับพระองค์โดยตรง
อยูภ่ ายใต้การครอบครองของพระองค์ที่นนั่ ไม่มีสิ่งใดที่สามารถ
หยุดยั้งฤทธานุภาพของพระองค์ จะต้องฉายผ่านม่านพลังแห่งความรักของพระองค์ฉายสว่างทัว่ ทุกหน
ทุกแห่ง เต็มเปี่ ยมด้วยฤทธานุภาพ นี่คือคาตอบที่วา่ เหตุใดสวรรค์จึงสว่างโชติช่วงเช่นนั้น ถนนทองคา
กาแพงแก้วไพฑูรย์ แม่น้ าที่ใสเหมือนแก้ว ทุกสิ่ งทุกอย่างใสกระจ่างแจ้ง ในนครของพระเจ้าทุกสิ่ งทุก
อย่างเป็ นเสมือน “สถานีส่ง” ของความรัก ต้นไม้ทุกต้น ใบไม้ทุกใบถูกสร้างขึ้นเพื่อรับรัศมีภาพและ
ความงามขององค์พระเยซู เพื่อสาแดงความงามในวิถีต่าง ๆ กัน เมืองนั้นเป็ นนครของพระเยซูอย่าง
แท้จริ ง คือ นครเยรู ซาเล็มใหม่ จิตวิญญาณทุกดวงดารงชีวิตอยูใ่ นพระสิ ริของพระองค์
เจ้าสาวจะเห็นความงามขององค์พระมหากษัตริ ยเ์ ธอจะพูดกับพระองค์โดยวิธีที่แตกต่างไปจาก
วิธีที่เธอใช้ในโลกอย่างแน่นอนว่า
“พระองค์ท่านงามเลิศยิง่ กว่าบุตรของมนุษย์คนใด
พระคุณหลัง่ ลงบนริ มฝี ปากของพระองค์ท่าน” (สดุดี 45:2) จะมีการพูดจากันอย่างใกล้ชิด ดังที่
เราได้เห็นเงาของสิ่ งนี้ในบทเพลงซาโลมอน เมื่อเจ้าบ่าวพูดกับเจ้าสาวด้วยความรักและความสุ ขอัน
ยิง่ ใหญ่ “น้องของฉันเจ้าสาวของฉัน ความรักของเธอช่างหวานเสี ยนี่กระไร (ซาโลมอน 4:10) และ
เจ้าสาวได้ตอบว่า
“โอเหล่ ำบุตรี แห่ งเยรู ซำเล็ม
นี่คือที่ รักของดิฉัน นี่คือเพื่อนยำกของดิฉัน”
(ซาโลมอน 5:10, 16) แน่นอนจะต้องมีคาสนทนาด้วยความรักอันล้ าลึก ระหว่างเจ้าบ่าวและ
เจ้าสาวเพราะความรักย่อมสนองตอบความรัก และพิสูจน์ตนเองในคาพูดและการกระทา
เจ้าสาวย่อมสยบอยูแ่ ทบเท้าของพระองค์ผเู ้ ป็ นเจ้าบ่าว เมื่อได้เห็นพระองค์ผเู ้ ป็ นองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า ผูเ้ ป็ นองค์พระมหากษัติรย์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ แต่พระองค์จะประคองผูเ้ ป็ นเจ้าสาวขึ้น และพาไปนัง่ เบื้องขวา
พระหัตถ์ของพระองค์เพราะเธอคือเจ้าสาวของพระองค์ เป็ นบุคคลที่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงไว้วา่ “พระ
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ราชินีประดับทองคาเมืองโอฟี ร์ ประทับอยูข่ า้ งขวาพระหัตถ์พระองค์ท่าน” (สดุดี 45:9) ในท่ามกลาง
ความยากเข็ญนั้นความเชื่ อและความรักของเจ้าสาวได้รับการพิสูจน์แล้ว และบัดนี้ เธอได้รับรัศมีภาพ
และความงามอันเลอเลิศแห่งสวรรค์ ใครเล่าจะจาคนบาปคนเก่าได้เมื่อกลายสภาพมาเป็ นเจ้าสาวแล้ว
เธอสวมเสื้ อผ้างามเหมือนราชินีในชุดสี ขาวสะอาด และสวมมงกุฎแห่งความชอบธรรม (2 ทิโมธี 4:8)
และได้นงั่ อยูข่ า้ งพระองค์ผเู ้ ป็ นองค์พระมหากษัตริ ย ์ เหนือกษัตริ ยอ์ ื่นใด และได้ฉลองพิธีมงคลสมรส
กับพระองค์
เดี๋ยวนี้เธอสวมมงกุฏซึ่ งเป็ นสง่าราศี ที่สาแดงความถ่อมใจ และความอับอายที่เธอได้ยอมรับ
แบกด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์ ด้วยความอดทน ด้วยความถ่อมใจและด้วยความรัก เธอได้กลับ
กลายเป็ นเจ้าสาวขององค์พระมหากษัตริ ยเ์ หนื อฟ้ าสวรรค์และจักรวาล ทุกสิ่ งทุกอย่างสยบอยูแ่ ทบพระ
บาทของพระองค์ เธอจะได้รับการตกแต่งด้วยรัศมีภาพอันสมควรแก่ฐานะอันสู งส่ งของเธอ บนแผ่นดิน
โลกเธอได้รักพระองค์ ด้วยเหตุน้ ีเธอจึงได้รับรัศมีภาพของพระองค์ (1 เปโตร 4: 13) งามอะไรเช่นนี้
สู งส่ งอะไรเช่นนี้ เธอผูเ้ ป็ นเจ้าสาวขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเหนื อพื้นพิภพ เป็ นจอมกษัตริ ยเ์ หนื อองค์
พระมหากษัตริ ยอ์ ื่นใด
เธอได้สวมมงกุฏเพราะองค์พระเยซูได้ต่อสู ้จนได้รับชัยชนะเพื่อเธอ โดยการทนทุกข์ทรมาน
ดังนั้นเธอจึงต้องถอดมงกุฏของเธอวางลงครั้งแล้วครั้งเล่า ความรักทาให้เธอต้องทาอย่างนั้น เธอ
ต้องการให้พระองค์ได้รับความรักและเกียรติยศทั้งสิ้ น พระองค์ทรงรักเธอมากจนยอมไถ่ความผิดบาป
ให้เธอ และเธอสมควรรักและขอบพระคุณพระองค์โดยสิ้ นสุ ดใจ ดังนั้นในฟ้ าสวรรค์คงจะมีเกมส์อนั
บริ สุทธิ์ จะเป็ นอย่างอื่นได้หรื อ เมื่อเกมส์น้ นั เล่นด้วยกฎเกณฑ์แห่งความรัก องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรง
สวมมงกุฏให้แก่ผทู ้ ี่พระองค์รัก
แต่ดว้ ยความรักมงกุฏจะถูกถอดออกและวางไว้เฉพาะพระพักตร์
พระองค์ นี่เป็ นเกมส์ของความรักพระมหากษัตริ ยผ์ เู ้ ป็ นเจ้าบ่าว จะยกย่องเจ้าสาวของพระองค์และ
ปรนนิบตั ิเธอในงานเลี้ยงฉลองของสวรรค์น้ นั (ลูกา 12: 37) เจ้าสาวจะเปี่ ยมล้นด้วยความรักที่มีต่อองค์
พระมหากษัตริ ย ์ องค์พระผูช้ ่วยให้รอดและเจ้าบ่าวของเธอเธอต้องการถวายเกียรติยศแก่พระองค์ เธอจึง
วางมงกุฏลงแทบพระบาทพระองค์ และร้องเพลงแห่งความรักและความยกย่องบูชา (วิวรณ์ 4:10)
บรรดาทูตสวรรค์ท้ งั ปวงยินดีที่ได้เห็นความถ่อมใจและความรักของพระผูส้ ร้างของท่าน เมื่อ
พระองค์คาดเอวของพระองค์และปรนนิบตั ิเจ้าสาวของพระองค์ที่โต๊ะ ในห้องรับรองของงานเลี้ยงแห่ง
สวรรค์สถาน ท่านทั้งหลายโสมนัสยินดีในพิธีสวมมุงกุฏในแก่เจ้าสาว ครั้งหนึ่งบุคคลเหล่านี้เป็ นคน
บาปที่ไม่มีพระเจ้า
แต่เดี๋ยวนี้ได้รับพระกรุ ณาธิ คุณของพระเจ้าอย่างมากมายเกินบรรดาทูตสวรรค์
ทั้งหลาย ดังที่มีคาเขียนไว้วา่ คริ สเตียนจะพิพากษาทูตสวรรค์ (1 โคริ นธ์ 6: 3)
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ชีวติ ที่เริ่ มต้นที่พระที่นงั่ ของพระองค์ เริ่ มต้นขึ้นในพิธีมงคลสมรสนั้น เป็ นชี วติ นิ รันดร์ อย่าง
แท้จริ ง เป็ นการรวมสารพัดสิ่ งให้ถึงความพร้อมบริ บูรณ์อนั บริ สุทธิ์ ของความโสมนัสยินดี การร้อง
สรรเสริ ญ การรักพระองค์ และการได้รับความรักจากพระองค์ การพักพิงในร่ มพระคุณของพระองค์
และปกครองนานาชาติร่วมกับพระองค์ (วิวรณ์ 2:26-27) ได้รับเกียรติยศและสาแดงเกียรติยศนั้นไม่มีสิ่ง
ใดที่ถูกละทิ้งในชีวติ นิรันดร์ น้ ี ทุกอย่างสาเร็ จบริ บูรณ์เป็ นการเข้าพักในที่สงบสุ ขอย่างแน่แท้ การเห็น
แก่ตนเองและเนื้ อหนังก็หมดอานาจไป มีแต่เสี ยงกึกก้องแห่งความโสมนัสยินดี และความสงบของ
ความรักที่อยูใ่ กล้ชิดกับพระองค์ เป็ นประชากรของพระองค์ที่มีที่อยูใ่ นนครแห่งความงามของสรวง
สวรรค์ของพระเจ้านิ รันดร์ และได้ปรนนิบตั ิพระองค์ในความบริ สุทธิ์ (วิวรณ์ 22:3) ในสวรรค์สถานซึ่ง
อาจารย์เปาโลกล่าวไว้วา่ ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ชั้น มีงานเลี้ยงฉลองของงานมงคลสมรสของพระโปดกอัน
ไม่รู้สิ้นสุ ด ชีวติ นิ รันดร์ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มีค่ามหาศาลและเป็ นสิ่ งที่ผดิ แผกแตกต่างออกไป เกิดกว่าที่จะนา
สิ่ งใดมาเปรี ยบเทียบได้ ชีวิตเช่นนี้มีแต่ความกลมกลืนคล้องจองและความเหมาะสมอันน่ายินดี เพราะ
มาจากพระเจ้าผูท้ รงเป็ นความรัก ดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งที่มีความกลมกลืนกันอย่างลึกซึ้ งใน “นครแห่ งสั นติ
สุ ข” ซึ่ งเป็ นความหมายของคาว่า “นครเยรู ซาเล็ม” นั้น ราชาแห่งสันติจะได้ครอบครองและที่นนั่ พวก
เราจะไม่รู้จกั อะไรเลย นอกจากสันติสุขและความโสมนัสยินดี
พระเจ้าทรงเตรี ยมอะไรไว้สาหรับบรรดาผูท้ ี่รักพระองค์?
เราจะพบความเต็มเปี่ ยมบริ บูรณ์
สู งสุ ดในงานมงคลสมรสของพระเมษโปดก ความทุกข์ยากและการตีสอนซึ่งเตรี ยมเราไว้ให้พร้อมใน
แผ่นดินโลกนี้ จะเทียบกับเป้ าหมายอันสู งสุ ดที่เรารออยูไ่ ม่ได้เลย แม้แต่ในโลกนี้การที่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดเข้าสู่
การสมรสนั้น ก็เป็ นจุดสู งสุ ดจุดหนึ่งในชี วติ แต่การสมรสในโลกนี้ก็เป็ นเพียงเงาของการสมรสที่จะ
เกิดขึ้น ในสวรรค์สถาน ในแผ่นดินโลกทุกสิ่ งนั้นถูกแต่งแต้มสี สันโดยความบาป และความไม่สมบูรณ์
แบบ แต่ที่นนั่ การสมรสเป็ นงานซึ่ งจะจัดฉลองโดยปราศจากความทุกข์ยาก ความบาป ความไม่
เหมาะสมกลมกลืนอันเกิดจากความไม่ซื่อสัตย์และความตาย นัน่ คืองานมงคลสมรสซึ่งองค์พระเยซูผู้
ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยแ์ ละเจ้าบ่าว จะฉลองร่ วมกับเจ้าสาวของพระองค์ ในการร่ วมสามัคคีธรรมของ
ความรัก เจ้าสาวนั้นหมายถึงคริ สตจักรและบรรดาสมาชิก ซึ่ งจะมาจากทุกนิกายทุกกลุ่มและทุกชาติทุก
ภาษา เขาเหล่านั้นคือผูท้ ี่ดารงชีวติ อยูโ่ ดยรักพระเยซูจนหมดจิตใจ และเป็ นพี่นอ้ งกันทั้งสิ้ นในพระ
คริ สต์ บรรดาคนเหล่านี้ถูกเรี ยกว่า “ฝูงแกะ” “เจ้าสาว” “ภรรยา” พวกเขาจะได้รับอนุ ญาตให้นงั่ ลงที่โต๊ะ
หนึ่ง ร่ วมสามัคคีธรรมในความรักกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูเ้ ป็ นเจ้าบ่าว และมีสามัคคีธรรมซึ่ งกันและกัน
ใครเล่าสามารถจะบรรยายถึงรัศมีภาพของงานมงคลสมรสนี้ เป็ นวันแห่งความปลื้มปิ ติขององค์
พระเยซูและสวรรค์ท้ งั สิ้ น เรารู ้เพียงเลา ๆ จากเสี ยงกึกก้องแห่งความโสมนัสยินดีซ่ ึงสะเทือนสะท้านไป
ทัว่ สวรรค์เมื่อวันนั้นมาถึง
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“ฮาเลลูยา เพราะว่าพระเจ้าของเราผูท้ รงฤทธานุภาพสู งสุ ดทรงครอบครองอยู่
ขอให้เราทั้งหลายร่ าเริ งยินดี และเต้นโลดถวายพระเกียรติแด่พระองค์
เพราะถึงเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดกแล้วและเจ้าสาวของพระองค์ได้เตรี ยมพร้อมแล้ว
(วิวรณ์ 19: 6-7)
พระบิดาจะทรงยินดีสักเพียงใดเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลจากการที่พระบุตรของพระองค์ยอม
ทนทุกข์เพื่อพระเจ้าสาวซึ่ งเป็ นคนบาป แต่บดั นี้ได้กลับกลายมาเป็ นพระฉายาของพระบุตร โดยการ
สิ้ นพระชนม์ของพระองค์ พระบุตรจะทรงยินดีสักเพียงใดที่ได้ถวายเจ้าสาวของพระองค์ต่อพระบิดา
พระองค์ได้ทาให้พระประสงค์ของพระบิดาสาเร็ จลงพระบุตรได้ประทานพระองค์เองจนถึงความมรณา
เพื่อชนหมู่น้ ี ท่ามกลางมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้าง พระองค์ได้ไถ่เขาให้รอดพ้นจากความบาป เพื่อเขา
เหล่านี้จะได้สาแดงสง่าราศีของพระผูส้ ร้าง พระคัมภีร์กล่าวไว้วา่ “ต้นไม้จะปรบมือสรรเสริ ญพระเจ้า
เมื่อประชากรของพระองค์ถูกปลดปล่อยให้เป็ นไท” (อิสยาห์ 55:12) ยิง่ กว่านั้นสักเท่าใดที่บรรดาสรรพ
สิ่ งของพระเจ้าในสรรค์สถาน ซึ่ งจะได้ร่วมฉลองในงานครั้งนี้จะยินดี บทเพลงแห่งสวรรค์จะมีการเริ ง
โลดเปล่งเสี ยงร้องและน้อมนมัสการพระองค์ผทู ้ รงให้วนั นั้นมาถึงพวกเขาจะเห็นพระองค์ บ่อน้ าพุแห่ง
ความงาม เครื่ องประดับแห่งสวรรค์สถานโดยแท้ เป็ นความปิ ติของพระบิดาและเจ้าสาว และต้นกาเนิด
แห่งความรักทั้งปวง พระองค์ยงั ทรงมีรอยแผลอันเป็ นเครื่ องหมายแห่งความรักของพระองค์ต่อเราและ
การทนทุกข์ของพระองค์ดว้ ย โดยบาดแผลนั้นพระองค์ได้ทรงไถ่เราได้ เมื่อทรงทอดพระเนตรมายังเรา
เราจะไม่นมัสการพระองค์ได้หรื อ?
ความรักอันประกอบด้วยการทนทุกข์ของพระเยซูเป็ นความรักที่มหัศจรรย์ ความรักนั้นเป็ น
เปลี่ยนความเกลียดชังให้กลับกลายเป็ นความรักได้ ความรักนั้นสร้างอาณาจักรแห่งความรักขึ้นได้ ให้มี
ชัยชนะ นี่คือความหมายของงานมงคลสมรสของพระเมษโปดก คือความรักที่นาไปสู่ ความมรณาแทน
เรานั้น ประกอบด้วยฤทธานุ ภาพทั้งสิ้ นและมีฤทธิ์ ครอบครอง ได้มีชยั ชนะเหนือโลกแห่งความเกลียดชัง
และชัยชนะนั้นเริ่ มต้นที่ผลแรก คือหมู่เจ้าสาว สวรรค์ได้รอคอยวันมงคลสมรสของพระเมษโปดก และ
ในที่สุดเมื่อจานวนเต็มครอบบริ บูรณ์ คริ สตจักรคือพระกาย ของพระองค์จะเดินทางกลับบ้าน ช่างเป็ น
วันอันยิง่ ใหญ่อะไรเช่นนี้ เมื่อผลแรกของผูไ้ ถ่เดินทางกลับบ้าน พวกอื่น ๆ ก็จะตามไปด้วย (โรม 8:23
วิวรณ์ 20:6) ชัยชนะแห่งความรักจะขยายขอบเขตออกไปกว้างขวางยิง่ ขึ้น วิวรณ์บทที่ 22 กล่าวให้เรา
ทราบว่า ประชาชาติจะได้รับการรักษาให้หายเมื่อเขาได้กินจากต้นไม้แห่งชี วติ เรารู ้อยูว่ า่ บรรดาสรรพ
สิ่ งที่พระเจ้าทางสร้างยังคร่ าครวญรอคอยการไถ่ของผูท้ ี่เป็ นผลแรกและการฉลองงานมงคลสมรสของ
พระเมษโปดกก็ป่าวประกาศถึงความผูกพันในความรักระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ความรักเช่นนี้ จะ
ครอบครองไปทัว่ จักรวาล งานมงคลสมรสเป็ นจุเริ่ มต้นของยุคแห่งอาณาจักรของพระเจ้า “พระองค์พระ
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ผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทางใช้ฤทธานุภาพอันใหญ่ยงิ่ ของพระองค์ ทรงเริ่ มปกครองแผ่นดินโลก” (วิวรณ์ 11:17)
และหลังจากสมัยพันปี แล้ว นครเยรู ซาเล็มใหม่จะเลื่อนลอยลงมาบนแผ่นดินโลก เป็ นเจ้าสาวของ
พระองค์พร้อมอยูแ่ ล้ว
และพระองค์จะกระทาให้นครนั้นเต็มบริ บูรณ์ดว้ ยสง่าราศีของพระองค์และ
สวรรค์ใหม่แผ่นดินใหม่จะมาถึง พระเจ้าจะสถิตอยูท่ ่ามกลางนครนั้น พระองค์จะปกครองอาณาจักร
ของพระองค์ดว้ ยสง่าราศีอนั ยิง่ ใหญ่ พร้อมด้วยบรรดาผูท้ ี่ได้รับเชิ ญไปในงานมงคลสมรสของพระเมษ
โปดกนั้น
เหตุฉะนั้น องค์พระเยซูทรงรอคอยให้ “ผลแรก” นั้นได้เดินทางกลับบ้าน เพราะผูอ้ ื่นจะไม่ได้
เข้าส่ วนในการไถ่น้ ี จนกว่างานมงคลสมรสของพระเมษโปดกจะได้เริ่ มต้นขึ้นจนกว่าพวกเขาจะมาถึง
บ้าน ไม่เช่นนั้นพระองค์จะครอบครองโดยเดชานุภาพของพระองค์ไม่ได้ พวกเราเข้าใจอย่างแท้จริ ง
หรื อไม่วา่ พระเจ้าได้ทรงรอคอยงานมงคลสมรสของพระบุตรของพระองค์เพียงใด? พระเยซูทรงรอ
นานเพียงใด? เป็ นการรอคอยด้วยความรักอย่างจดจ่อรอที่จะได้พบคนที่พระเจ้าทรงรัก คือการให้มนุษย์
ทุกคนได้รับความช่วยเหลือให้บุตรทุกคนกลับมาบ้านของพระบิดา บิดาของบุตรที่หลงหายรอคอยการ
กลับมาของบุตรชายนานฉันใด? เจ้าบ่าวรอคอยวันวิวาห์อย่างไร? องค์พระเยซูผเู ้ ป็ นเจ้าผูม้ ีความรัก
นิรันดร์ ก็ทรงรอคอยวันมงคลสมรสของพระองค์ฉนั นั้น
งานมงคลสมรสของพระเมษโปดก ควรจะเป็ นเป้ าหมายที่เราปรารถนาและบากบัน่ มุ่งหน้าไป
ไม่ใช่หรื อ? ความรักของเราที่มีต่อพระเยซูควรเปล่งเสี ยงร้องว่า เมื่อเป็ นเช่นนี้ ขอพระเยซูเสด็จกลับมา
โดยเร็ วเถิด ขอให้วนั ของพระองค์มาถึง ขอให้ความรักของพระองค์ได้ชยั ชนะขอให้ความโสมนัสยินดี
ของพระองค์เปี่ ยมล้น” เรารู ้สึกหรื อไม่วา่ สวรรค์กาลังตระเตรี ยมทุกสิ่ งสาหรับวันนั้น ซึ่ งใกล้เข้ามาแล้ว
ผูท้ ี่สามารถยืนอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นก็เป็ นสุ ข ผูซ้ ่ ึ งความรักดั้งเดิมของ
เขาไม่เยือกเย็นลง แต่แทรกซึ มเข้าไปในไขข้อในกระดูกในการดารงชีวิตอยูข่ องเขา ผูท้ ี่ความรักได้
เตรี ยมเขาไว้ให้เข้าสู่ งานมงคลสมรสของพระเมษโปดกโดยอานาจแห่งการไถ่ของพระองค์ก็เป็ นสุ ข คา
ว่า “ความโสมนัสยินดี” หรื อ “ความสุ ขอันยิง่ ใหญ่” ก็ไม่อาจบรรยายถึงสิ่ งที่บรรดาคนเหล่านั้นจะ
ประสบได้ สง่าราศีอนั เหลือที่จะบรรยายได้จะห้อมล้อมพวกเขา และ “พระองค์จะให้พวกเขาดื่มจาก
แม่น้ าแห่งความปิ ติสุข” (สดุดี 17:15) พระองค์เป็ นผูง้ ามที่เลิศในสวรรค์และแผ่นดินโลก พระเยซูคริ สต์
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระบิดาได้ทรงเตรี ยมสิ่ งทั้งปวงไว้สาหรับผูท้ ี่รักพระองค์
โอ องค์พระเยซูคริ สต์ ผูเ้ ป็ นเจ้าบ่าว
ลูกแกะผูป้ ราศจากมลทินของพระเจ้า
สรรพสิ่ งทั้งสิ้ นสรรเสริ ญพระองค์
ทั้งมนุษย์และทูตสวรรค์สรรเสริ ญพระองค์
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ห้องรับรองในสวรรค์กาลังกึกก้อง
ด้วยเสี ยงสรรเสริ ญพระมหาไถ่
รัศมีภาพอันยิง่ ใหญ่ส่องสว่าง
ไหลหลัง่ จากพระที่นงั่ อันประกอบด้วยรัศมีภาพ
ไม่มีผใู ้ ดนิ่งเงียบ
ทุกสิ่ งเนียงเปล่งเสี ยงสรรเสริ ญ
น้อมนมัสการลงต่อพระสง่าราศีของพระองค์
เสี ยงเพลงก็เริ่ มบรรเลงขึ้น
และมงกุฏทองแห่งความงาม
ก็เปล่งประกายอยูท่ ้ งั ใกล้และไกล
คือมงกุฏของผูม้ ีชยั ในการสงคราม
ในสง่าราศีที่ปรากฏอยู่ ณ บัดนี้
จิตใจนั้นก็มะลายไป
ด้วยเสี ยงเพลงแห่งพระเมษโปดก
บนบัลลังก์สวรรค์น้ นั
ข้าง ๆ พระองค์ผทู ้ งเป็ นอยู่
พระพักตร์ อนั งดงามของพระองค์ปรากฏ
วิสุทธิชนผูถ้ ูกรับไปจะได้เห็น
และไม่เคยอ่อนระอาไปเลย
ตลอดชัว่ นิจกาล
“โอ องค์พระเยซู พระองค์ทรงงามยิง่ ”
วิสุทธิ ชนจะเปล่งเสี ยงยกย่อง
งามที่สุดยิง่ กว่าบรรดาชนนับหมื่น
และทรงเป็ นอยูเ่ หมือนเดิม
เขาจะคุกเข่าลงด้วยความงงงันและยาเกรง
ต่อหน้าพระที่นงั่ แห่งเดชานุ ภาพ
ด้วยการสรรเสริ ญอันถ่อมใจลง
ด้วยดวงตาที่จบั อยูท่ ี่พระองค์แต่ผเู ้ ดียว
จิตวิญญาณของข้าพเจ้าปรารถนา
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ที่จะเห็นสวรรค์ของพระเจ้า
ที่อยูข่ องบรรดาผูท้ ี่ได้รับพระพร
ที่สถิตอยูข่ องผูท้ ี่เป็ นไท
องค์พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ทรงเชื้ อเชิ ญให้เจ้าสาวเข้ามา
ยังอาณาจักรที่ไม่มีตาหนิด่างพร้อย
ในที่ซ่ ึงความรักจะกระทาให้ทุกคนเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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__________________________________________________________________________
พิมพ์ที่ บริ ษทั ยุทธนาประวิต 82/2 ถนนกรุ งเกษม เทเวศร์ ซอย 3
โทร.2812759 2817736
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ออกแล้ว! หนังสื อชุดของบาซิเลีย ชลิ้งค์
ควรอธิษฐานอย่างไร?
เงาวิปโยค
ภัยพิบัติ
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