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เอ ดับบริ ว โทเซอร์ ให้ขอ้ คิดไว้วา่ “ไม่น่าเป็ นไปได้ที่พระเจ้าจะใช้คนที่พระองค์ยงั ไม่ได้ขยี้ให้
แหลกมาทางานให้กบั พระองค์ได้มากมาย” คาพูดนี้เป็ นจริ งหรื อไม่? เป็ นไปได้หรื อไม่ที่พระเจ้าได้เลือก
ทางเดินให้กบั ผูต้ ิดตามและผูท้ ี่จะเป็ นผูน้ าของพระองค์เหมือนกับที่เลือกทางให้พระบุตรของพระองค์?
มีบางสิ่ งบางอย่างในขั้นตอนของการตรึ งแบบบดขยี้ที่เป็ นส่ วนผสมสาคัญ เพื่อจะไปถึงความสาเร็ จใน
พระเจ้า?
จากการสังเกตของผูย้ งิ่ ใหญ่ในพระเจ้าทั้งชายและหญิงเท่าที่รู้ปรากฏว่า พระเจ้าได้รับพวกเขา
ในช่วงเวลาของชีวิตช่วงเดียวกัน คือเมื่อต้องเผชิญกับความยากลาบาก เราจะเห็นได้วา่ วีรบุรุษในพระ
คัมภีร์ต่างได้เล่าถึงชีวติ แห่งการบดขยี้ทางวิญญาณ
ก่อนที่จิตวิญญาณของพวกเขาจะได้รับการ
ปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์
รู ปแบบดูเหมือนจะเหมือนกันเสมอคือ การฟื้ นจากความตาย ทนทุกข์ ตาย และในที่สุดก็ฟ้ื น
จากความตายอีก ยกเว้นบาเหน็จนานาประการทั้งที่เป็ นฝ่ ายโลกหรื อที่ถาวรนิ รันดร์
เปาโลได้กา้ วนาเข้าสู่ รูปแบบนี้ ในฟี ลิปปี 3:10, 11 บางคนอาจเขียนถึงการทดลองว่าเป็ นเพียง
แค่ผลของความบาปของแต่ละบุคคลอาจเป็ นไปได้ แต่ใครละที่จะไม่มีบาป? อย่างไรก็ตามความจริ งมี
อยูว่ า่ ผูท้ ี่ยงั ไม่ได้ผา่ นไฟมา จะขาดขั้นตอนในการชาระเหล็กให้สะอาดและการทาให้เหล็กอ่อนตัวลง
ว่านหางจรเข้ยงั ไม่บริ สุทธิ์ ถา้ ยังไม่ผา่ นขั้นตอนการชาระให้สะอาด
เหล็กจะไม่อ่อนตัวถ้าไม่เจอไฟ
เครื่ องปั้ นดินเผายังคงนุ่มนิ่มใช้งานไม่ได้ถา้ ไม่ได้รับความร้อนจากเตาเผา มนุษย์เราก็เช่นกันจะขาด
บุคลิกภาพ ไม่สามารถกลับสู่ สภาพดีดงั เดิมได้ ไม่อาจมีกาลังยืนหยัดทนทานและขาดความเชื่ อมัน่ ถ้า
เขาต้องการประสพความสาเร็ จโดยไม่ผา่ นไฟถลุงแร่ แห่งความทุกข์ยากลาบากเสี ยก่อน
เมล็ดพืชจะไม่สามารถเลียนแบบสร้างตัวเองใหม่ได้ถา้ มันไม่ตกลงสู่ พ้นื และตาย คนก็เช่นกัน
จะไม่สามารถเข้าสู่ ความสาเร็ จในพระเจ้าได้ ถ้าไม่ตายต่อตัวเองและตายต่อความทะเยอทะยานเสี ยก่อน
ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความสาเร็ จของคนในครอบครัวมักจะสลับข้ามคนรุ่ นหนึ่งไป
ส่ วนใหญ่แล้วผูท้ ี่เคยต้องทนทุกข์ยากลาบากเพื่อให้ไปถึงจุดสุ ดยอดมักต้องการให้ลูกหลานไปถึงจุดนั้น
ด้วยหนทางที่สบายกว่าที่ตวั เองเคยเจอมาความพยายามที่จะทาให้ลูกหลานผ่านพ้นความทุกข์ยากลาบาก
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ที่ทาให้ตวั เองได้รับความสาเร็ จนั้นเป็ นการตัดโอกาสที่ลูกหลานจะได้สร้างเสริ มบุคลิกภาพที่จะนาไปสู่
ความสาเร็ จ ไม่มีใครสามารถช่วยได้ดว้ ยการกาจัดความทุกข์ยากลาบากให้พน้ ไปการนาเอาหนอนออก
จากดักแด้ไม่ได้ช่วยให้มนั บินได้ การทาเช่นนั้นตัวหนอนจะไม่มีวนั กลายเป็ นผีเสื้ อได้ เมื่อผมต้องการ
ให้เด็ก ๆ ของผมได้ชยั ชนะผมไม่ใช้วธิ ีอวยพร ความสาเร็ จที่ปราศจากความทุกข์ยากลาบากจะสู ญ
หายไปในไม่ชา้ กับเรื่ องสุ รุ่ยสุ ร่ายเปลืองตัวเปลืองเงิน
เราต้องทาให้ผอบหิ นแตกก่อนจึงสามารถนาน้ ามันหอมราคาแพงออกมาได้ จิตวิญญาณของ
มนุษย์ก็ตอ้ งแตกสลายก่อนที่เขาจะมีบุคลิกภาพตามแบบอย่างของพระเจ้าในตัวเขา
โมเสสผูม้ ีอายุยนื ยาวถึง 120 ปี ได้ใช้เวลาในชีวติ ของท่านถึง 80 ปี อยูใ่ นทะเลทราย ท่านมีชีวติ
อยูใ่ นการบดขยี้ที่มาจากพระเจ้า ไม่น่าแปลกถ้าจะพูดว่า “โมเสสเป็ นคนถ่อมใจมากยิง่ กว่าคนทั้งปวงที่
พื้นแผ่นดิน” โยเซฟกว่าจะพบกับความสาเร็ จก็ตอ้ งเจอกับทางที่ขรุ ขระเต็มไปด้วยความผิดพลาด ก่อนที่
ดาวิดเดินทางไปถึงบัลลังก์ตอ้ งผ่านแค้มป์ ของชาวฟี ลิสเตีย ต้องผ่านถ้ า ต้องใช้ชีวติ เหมือนผูล้ ้ ีภยั เมื่อ
เปาโลเดินทางไปยังกรุ งโรมท่านต้องถูกเฆี่ยน 195 ครั้ง ถูกตีดว้ ยกระบอง 3 ครั้ง ต้องอดอยาก ต้องถูก
ขว้างด้วยก้อนหิ นต้องเผชิ ญภัยจากชนชาติของท่านเองและจากคนต่างชาติ และต้องเผชิญภัยอยูก่ ลาง
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ตัวผมเองไม่ตอ้ งการแข่งขันชิงดีกบั คนที่ไม่เคยได้รับรสของความลาบาก ชีวติ ที่ไม่เคยทุกข์ยาก
เป็ นชีวติ ที่ไม่มีคุณภาพ
คอร์ รี่ เท็น บูมส์ ชาวยิวในฮอลแลนด์ถูกจับไปเป็ นเชลยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองในค่าย
กักกันที่สกปรกเหม็นเน่า ที่นนั่ ทาให้ท่านเกิดความเข้มแข็งอดทนอย่างมาก ถ้าไม่มีค่ายกักกันก็ไม่มีคอร์
รี่ ทั้งสองมาด้วยกัน
ถ้าคุณนาคนที่มีรอยแผลมา ผมจะชี้ให้คุณเห็นว่าเขาคนนั้นมีคุณลักษณะในบุคลิกภาพที่ดีเด่น
เหนื อคนอื่นอย่างไร เปโตรบอกว่า “เพื่อการลองดูความเชื่อของท่าน อันประเสริ ฐยิง่ กว่าทองคาซึ่ งแม้
เสี ยไปได้ก็ยงั ถูกลองด้วยไฟ จะได้เป็ นเหตุให้เกิดความสรรเสริ ญเกิดศักดิ์ศรี และเกียรติในเวลาที่พระ
เยซูคริ สต์จะเสด็จมาปรากฏ” 1 เปโตร 1:7
ผมเคยรู ้สึกเสี ยใจกับผูท้ ี่ตอ้ งพบกับการทดลอง แต่แล้วผมก็เริ่ มตระหนักถึงผลประโยชน์ที่ได้
จากการทดลองนั้นว่ามันมีมากมายเหลือเกิน ไฟจะไม่เผาทาลายทองแต่จะเผาทาลายมูลที่ปะปนมา แล้ว
ทาไมผมต้องเสี ยใจกับคนที่กาลังอยูใ่ นขั้นตอนของพระเจ้าซึ่ งกาลังจะนาเขาไปสู่ ความยิง่ ใหญ่
อย่า
กระนั้นเลยผมควรเสี ยใจกับบรรดาผูท้ ี่ไม่ได้อยูใ่ นขั้นตอนนั้นมากว่า
ถ้าคุณต้องการค้นหาความยิง่ ใหญ่ในคนคนหนึ่ง จงอย่ามองแต่ความสาเร็ จของเขา แต่ให้มอง
หารอยแผลของเขา จงติดตามชายผูม้ ีรอยแผลพระนามของท่านคือพระเยซู
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“Follow The Man with the Scar” จากวารสาร TRINITY TRUMPET ฉบับวันที่ 5 มิถุนายน
1983.
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