พระพรรับให้ ถูก ใช้ ให้ เป็ น
โดย อจ.สมเกียรติ วรรณศรี
บทนำ
โรม 15:29 “ข้ ำพเจ้ ำรู้ ว่ำ เมื่อข้ ำพเจ้ ำมำหำท่ ำนนั้น ข้ ำพเจ้ ำจะมำพร้ อมด้ วยพระพรอันบริบูรณ์
ของพระคริสต์ ” หรือทีใ่ นภำษำอังกฤษเรียกว่ำ (I will cone in the full measure of the blessing of
Christ) ท่ำนอัครทูตเปำโลบอกว่ ำจะมำพร้ อมด้ วยกำรเต็มล้ มพระพรของพระคริสต์
ควำมหมำย: พระพรของพระคริสต์ บริบูรณ์ อยู่แล้ วในพระองค์ เองแต่ ตัวของเปำโลเองต่ ำงหำก
ทีจ่ ะมีพระพรนั้นอยู่เต็ม หรื อกีม่ ำกน้ อย เพือ่ จะมอบให้ ชำวโรมหรือไม่ ?
: เรำควรวำงรู ปแบบกำรดำเนินชีวติ แบบไหน เพือ่ ให้ พระพรของพระคริสต์ อยู่เต็มในชี วติ เพือ่
จะสำมำรถแบ่ งปันพระพรนั้นไปสู่ ผ้ อู นื่
* เพลง ชีวติ คริสเตียน 246 “ตัวข้ ำเป็ นท่อทีว่ ่ำงเปล่ำ”
* อ่ำน เฉลยธรรมบัญญัติ 7:13-16 จะพบแนวคิดของพระคัมภีร์เดิมเกีย่ วกับพระพร

1. ควำมหมำยของคำว่ ำ “พระพร”
คำว่ำพระพร (BLESSING`S) กับคำว่ำ “เป็ นสุ ข หรื อควำมสุ ข” (BLESSED) เป็ นคำที่มี
ควำมหมำยเดียวกัน ซึ่ งเป็ นคำที่ตรงกันข้ำมกับคำว่ำ “OUIC” (โอฮิ) ที่แปลว่ำ “วิบตั ิ” เป็ นคำที่มีรำก
ศัพท์มำจำกภำษำกรี กว่ำ “MAKARIOS” ซึ่ งมีควำมหมำยว่ำ มิใช่หมำยถึงอำกำรทำงสภำวะอำรมณ์ หรื อ
ควำมรู ้สึกมีควำมสุ ขตำมปกติที่ข้ ึนอยูก่ บั เหตุกำรณ์ที่ดี (เดิมคำนี้ก็ใช้สำหรับเรี ยกเทพเจ้ำของชำวกรี ก ว่ำ
เป็ นเทพเจ้ำแห่งควำมสุ ขโดยธรรมชำติในตัวเอง โดยกำรกระทำของมนุษย์ไม่สำมำรถสั่นคลอนหรื อ
กระทบต่อเทพเจ้ำแต่อย่ำงใด)
คนอืน่ ๆ เขำคิดอย่ำงไร?
กลุ่มบุคคลในพระคุมภีร์ เช่น
* ฟำริ สี (หัวอนุรักษ์) ควำมสุ ขอยูใ่ นธรรมเนียม แบบแผน ที่สืบทอดมำจำกบรรพบุรุษ
* สะดูสี (หัวสมัยใหม่) ควำมสุ ข คือกำรก้ำวทันโลก เหตุกำรณ์ ทันสมัยและเสรี ภำพ
* เอ็สเซ็นท์ (ถือสันโดษ) ควำมสุ ขคือกำรตัดขำดตนเองออกจำกโลก
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* ซี ล็อท (ถือสังคมจัด) ควำมสุ ขคือปฏิรูปทำงกำรเมือง สังคมให้ดีข้ ึน

ทรรศะฝ่ ำยโลก
“ควำมสุ ข เป็ นของผูท้ ี่สำมำรถช่วงชิง ผูท้ ี่ผลักไสทุกคนให้ออกไปจำกทำงของตน ผูท้ ี่ได้สิ่งที่
เขำต้องกำร ได้ไปยังที่ที่เขำต้องกำรไป ควำมสุ ขคือกำรแข่งขัน (เขำชนะ), กำรทำสิ่ งที่คุณต้องกำร, กำร
กอบโกยควำมสนุกสนำนที่คุณพึงสรรหำมำได้, กำรได้ครอบครองควำมสุ ขเป็ นของคนร่ ำรวย เป็ นของ
ผูท้ ี่สูงศักดิ์เป็ นของบุคคลที่มีชื่อเสี ยง เป็ นของบุคคลที่โด่งดัง

ทรรศนะของพระเยซูคริสต์
“ควำมสุ ขเป็ นควำมชื่นชมยินดีที่ไม่มีผใู ้ ดจะช่วงชิงเอำไปได้ (ยอห์น 16:22) เป็ นควำมสุ ขที่
ซ่อนอยูภ่ ำยใน เป็ นควำมสุ ขและควำมชื่นชมยินดีที่ไม่ได้มำจำกเหตุกำรณ์ (1 โคริ นธ์ 6:15) แต่เป็ นคำที่
แสดงถึงลักษณะภำยในบุคคลนั้นมีอยู่
เช่นพระเจ้ำเองทรงมีควำมสุ ขที่ไม่ตอ้ งอำศัยเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ใด ๆ”

วิลเลีย่ ม บำร์ คเล่ย์
“ควำมสุ ขของมนุษย์คือบำงสิ่ งบำงอย่ำงที่ข้ ึนอยูก่ บั โอกำส
และกำรเปลี่ยนแปลงในชีวติ
บำงอย่ำงชีวติ จะต้องมอบให้และอำจจะเป็ นบำงอย่ำงที่ทำลำยชีวติ ควำมสุ ขคริ สเตียนเป็ นสิ่ งที่ไม่อำจจะ
จับต้องได้ และไม่อำจจะช่วงชิงเอำไปได้เด็ดขำด”
พระพรหรือควำมสุ ขอันเปี่ ยมล้ น จะเป็ นของเรำได้ก็ต่อเมื่อเรำได้เข้ำส่ วนในสภำพขององค์
พระเจ้ำและขององค์พระเยซู คริ สต์ เพรำะว่ำ MAKARIOS เป็ นพระลักษณะของพระเจ้ำและของพระ
เยซูคริ สต์ ฉะนั้นเมื่อเรำพูดถึงคำดังกล่ำว เรำควรจะกล่ำวถึงในควำมหมำยของพระคัมภีร์ มำกกว่ำที่จะ
ใช้คำนี้ตำมควำมรู ้สึกที่ผวิ เผินอันเป็ นควำมรู ้สึกที่มำจำกเหตุกำรณ์
ดังนั้นกำรใช้คำ MAKARIOS เป็ นเพียงกำร “มีควำมสุ ข” หรื อ “มีพระพร” ถือว่ำเป็ นควำมคิดที่
ผิดอย่ำงมหันต์ และเป็ นกำรตีควำมคุณค่ำของคำนี้ต่ำมำกเกินไป เพรำะว่ำกำรมีควำมสุ ขนั้นเป็ นเพียง
กำรมีควำมรู้สึกของเรำเอง แต่พระเยซูคริ สต์เองทรงใช้คำนี้เพื่อตัดสิ นคนเหล่ำนั้น (มัทธิ ว 5:3 ff.) ตำม
ควำมเป็ นจริ งพระองค์ไม่ได้พดู ถึงสิ่ งที่พวกเขำกำลังมีควำมรู ้สึก แต่พดู ถึงควำมคิดของพระเจ้ำที่มีต่อ
พวกเขำและสภำพที่พวกเขำเป็ นอยู่ นัน่ คือกำรเป็ นผูท้ ี่ได้รับพระพร
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พระพร (BLESSING`S) คืออะไร
จำกพระธรรมมัทธิ ว พระพรคือกำรเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ ได้ครอบครองแผ่นดินสวรรค์ ได้รับแผ่นดิน
โลกเป็ นมรดก ผูท้ ี่ได้รับกำรปลอบประโลมจำกพระเจ้ำได้ควำมอิ่มบริ บูรณ์ ได้รับพระกรุ ณำได้เห็นพระ
เจ้ำ ได้ชื่อว่ำเป็ นบุตรของพระเจ้ำ และเป็ นผูท้ ี่มีบำเหน็จบริ บูรณ์ในสวรรค์ (รวมทั้งสิ้ น 8 ประกำร)
* พระพรเหล่ำนี้ มิได้แยกกันประทำนให้ทีละส่ วนแต่ประกำรใด
* พระพรเหล่ำนี้ พระเจ้ำทรงประทำนให้แก่ผเู ้ ชื่ อทุกคน
* พระพรเหล่ำนี้ พระเจ้ำประทำนให้แก่ผเู ้ ชื่ อทุกคนที่มีคุณสมบัติ
* คุณสมบัติน้ นั ก็คือ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและสิ ทธิ พิเศษของคริ สเตียนที่เป็ นประชำกรใน
แผ่นดินของพระองค์ ควำมเข้ ำใจผิดของคริสเตียนในยุคนี้
เรำต้องยอมรับควำมจริ งกันว่ำคริ สเตียนจำนวนไม่นอ้ ยที่กำลังหลงผิดและตีควำมหมำย “พระ
พร” ของพระเจ้ำให้เป็ นเพียงเรื่ องของวัตถุสิ่งของที่มองเห็น หรื อจับต้องได้ เท่ำนั้น ซึ่ งควำมคิดดังกล่ำว
นี้มีอิทธิ พลมำจำกทัศนคติของลัทธิ สุนิยม (OPIMIISM) ซึ่ งเป็ นพวกที่มองโลกในแง่ดีไปหมด เช่น
ศำสตรำจำรย์ เจ.ที.อำดัมส์ ได้เขียนถึงเรื่ องสมัยเมื่อลัทธิ นำยทุนได้โผล่ข้ ึนมำในช่วงปี ค.ศ.1850 (2393)
ว่ำ “เวลำนั้นเรำกำลังมัง่ คัง่ ขึ้นมำกมำย ทั้งมีจำนวนพลเมืองและธุ รกิจเพิ่มมำกขึ้นทุก ๆ ปี ในภำค
ตะวันออกของอเมริ กำเฮอร์ มำนน์ เมลวิลล์เขียนหนังสื อชั้นดีเยีย่ มชื่อ Moby Dick ซึ่งเป็ นชื่อของ
ปลำโลมำเผือก แต่ไม่มีใครรู ้และสนใจหรอกว่ำปลำโลมำเผือกหมำยถึงอะไร (ควำมจริ งหมำยถึงควำม
ชัว่ ร้ำย) และไม่มีใครสนใจมีควำมชัว่ ร้ำยอยูใ่ นจักรวำลหรื อไม่ เรำชอบงำนเขียนของเอเมอร์ สัน (นัก
ประพันธ์ชำวอเมริ กำ ในกลำงศตวรรษที่ 19) มำกกว่ำของเมลวิลล์เพรำะว่ำท่ำนขอร้องให้เรำเป็ นคนมี
วัฒนธรรมและจิตใจสู งขึ้น ท่ำนมีควำมหวังเหมือนดังเช่นพวกเรำในสมัยนั้นว่ำควำมเจริ ญฝ่ ำยวิญญำณ
จะวิวฒั นำกกำรออกมำจำกวัตถุ และท่ำนได้อวยพรให้ทำงรถไฟของเรำเป็ นประโยชน์ต่อองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้ำ แต่เมฆสี ดำในอเมริ กำนั้นยังคงดำและแผ่กว้ำงออกไปทุกที...” และในยุคนั้นชำวอเมริ กำกันเองต่ำงก็
มีทศั นคติวำ่ บรรพบุรุษสื บเชื้ อสำยมำจำกบำป แต่เมื่อมนุษย์มีควำมเจริ ญมำกขึ้นบำปก็จะหลุดหำยไป
ดังนั้นเรำจะเห็นว่ำอิทธิ พลของควำมคิดดังกล่ำวนี้ยงั ครอบคลุมอยูใ่ นใจของคริ สเตียนในยุคนี้
จำนวนไม่นอ้ ยเลยทีเดียว โดยเขำเข้ำใจและพยำยำมจำกัดพระพรของพระเจ้ำให้เป็ นเพียงวัตถุหรื อสิ่ งที่ดี
ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติ เท่ำนั้น อะไรที่ไม่ดีน้ นั เขำจะถือว่ำเป็ นกำรแช่งสำปจำกพระเจ้ำ เช่นถ้ำใครบำดเจ็บ
หรื อประสบเครำะห์กรรมใด ๆ ที่ค่อนข้ำงจะเลวร้ำย หรื อชีวติ ส่ วนตัวในกำรครองชีพไม่ดีข้ ึนเลย เป็ น
ต้น ซึ่ งเป็ นกระแสควำมคิดที่สวนทำงกับคำสอนขององค์พระเยซูคริ สต์อย่ำงชัดเจน (ใน ลูกำ 12:15)
“ชีวติ ของตนมิได้อยูใ่ นกำรมีของฟุ่ มเฟื อย” แต่คริ สเตียนหลำยคนกำลังพยำยำมแสวงหำควำมสุ ข หรื อ
พระพรจำกวัตถุสิ่งของต่ำง ๆ ในโลกนี้อย่ำงเมำมัน และกำลังพยำยำมเติมเต็มควำมต้องกำรฝ่ ำยวิญญำณ
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ด้วยสิ่ งต่ำง ๆ จำกภำยนอก (ซึ่ งไม่ต่ำงไปจำกวิธีกำรของชำวโลก) เขำพยำยำมใช้วตั ถุสิ่งของต่ำง ๆ ใน
โลกนี้เติมแต่งดวงวิญญำณหรื อชีวิตฝ่ ำยวิญญำณ เพื่อจะเป็ นกำรพิสูจน์ให้ใคร ๆ เป็ นว่ำเขำเป็ นคนที่
ได้รับพระพรของพระเจ้ำ
ในวิธีกำรดังกล่ำว แม้จะดูเหมือนว่ำเป็ นสิ่ งที่ง่ำย ๆ แต่เรำควรคิดให้รอบคอบ เพรำะว่ำมันไม่
สำมำรถที่จะใช้ทดแทน หรื อชดเชยกันได้ เช่น บำงคนมีชีวติ กำรแต่งงำนที่ขมขื่น ก็พยำยำมชดเชยด้วย
กำรซื้ อรถยนต์คนั ใหม่ หรื อไม่ก็มะนำวมีรำคำแพง จะให้ใช้มะม่วงแทนในกำรปรุ งอำหำรบำงอย่ำง ดู
เหมือนว่ำได้ แต่มนั ทดแทนกันไม่ได้หรอก อนิ จจัง และน่ำสมเพชที่คริ สเตียนกำลังปรุ งแต่งชี วติ ฝ่ ำย
วิญญำณกันด้วยเศษขยะของโลก
* ซำโลมอน...กล่ำวว่ำ อนิจจัง อนิจจัง ทั้งหมดภำยใต้ดวงอำทิตย์ลว้ นแต่อนิจจัง
* ซำอูล...เมื่อตกอยูใ่ นควำมท้อแท้สิ้นหวัง ทรัยพ์สมบัติไม่สำมำรถให้ควำมอิ่มใจได้
* เบลชัลซำร์ เสวยน้ ำจันทร์ ดว้ ยภำชนะทองคำ แต่ไร้สุข (ดำนีเอล 5:5 ff.)
เรำยังคงพบควำมจริ งนี้ในหลำยคริ สตจักร บำงคนถูกชักชวนให้มำเป็ นคริ สเตียนโดยกำรหยิบ
ยืน่ วัตถุทำงโลกให้ เช่นเชื่ อพระเจ้ำแล้วชีวิตจะดีข้ ึนหำยโรค เลิกบุหรี่ เลิกกำรพนันได้ พ้นอำนำจของผี
วิญญำณชัว่ บำงคริ สตจักรกำลังยืน่ ข้อเสนอในเรื่ องของควำมมัง่ คัง่ ควำมสำเร็ จ ชื่ อเสี ยง ถ้ำพระพรหรื อ
ควำมสุ ขแท้จริ งของคริ สตจักรเป็ นเพียงเท่ำนี้ น่ำสงสำรพระเยซูคริ สต์ที่พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรที่มำจำกกิเลสตัณหำเท่ำนั้น แต่เมื่อเรำดูควำมเป็ นจริ งในพันธกิจขององค์พระ
เยซูคริ สต์ พระองค์เข้ำมำในโลกไม่เคยหยิบยืน่ วัตถุสิ่งของทำงโลกให้มนุษย์เลย ซึ่ งเรำไม่พบในคำ
เทศนำบนภูเขำ หรื อในกำรทำพันธกิจอื่น ๆ พระองค์มีจุดมุ่งหมำยที่ชดั เจนเช่น กำรรักษำโรค หรื อกำร
เลี้ยงคนด้วยขนมปั งบำงตอนพระองค์จะทรงเลี้ยงเขำหรื อดูแลเอำใจใส่ พวกเขำอย่ำงดีเมื่อประชำชนมี
ควำมต้องกำร หรื อมีควำมจำเป็ นแต่เมื่อประชำชนมำด้วยแรงจูงใจที่ผิดพระองค์ไม่เคยตอบสนอง
โทมัส วัตต์สัน (นักศำสนศำสตร์ , นักวิชำกำร) ได้กล่ำวไว้อย่ำงน่ำคิดว่ำ “สรรพสิ่ งในโลกนี้ไม่
อำจดับทุกข์ฝ่ำยวิญญำณได้ ดุจดังกระดำษมิอำจจะหยุดยั้งกระสุ นปื น ควำมปรี ดำฝ่ ำยโลกจะโบยบิน”
สรรพสิ่ งภำยนอกมีแต่จะนำควำมทุกข์มำให้ (ปัญญำจำรย์ 5:13) และพี่นอ้ งที่รัก เรำควรตระหนักถึง
หลักควำมจริ งว่ำ ต้นไม้แห่ งควำมชื่นชมยินดีจะไม่สำมำรถเจริ ญงอกงำมและเติบโตขึ้นได้ในแผ่นดินที่
ถูกสำป
น่ำเศร้ำใจที่คริ สเตียนกำลังลดมำตรฐำนชี วิตลงมำต่ำจนไม่ค่อยจะมีอะไรแตกต่ำงไปจำก
ชำวโลกเลย

พระพรนีเ้ ป็ นสิ่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปัจจุบันหรืออนำคต?
ในเรื่ องดังกล่ำวนี้มีสองทรรศนะด้วยกัน
บำงคนคิดว่ำจะเป็ นพระพรที่จะเกิดขึ้นในอนำคต
เพรำะมีลกั ษณะที่บ่งบอกถึงอนำคตตอนจะสิ้ นยุค เช่น เรื่ องของบำเหน็จในสวรรค์ (มัทธิว 5:11) และ
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สังเกตในพระพรทั้งแปดประกำรจะพบว่ำมีแต่อนั แรกกับอันสุ ดท้ำยเท่ำนั้นที่เป็ นปั จจุบนั เช่นเรื่ องของ
กำรเห็นพระเจ้ำ ในควำมจริ งเรำน่ำจะเห็นได้ในวันสุ ดท้ำย (1 โคริ นธ์ 13:12, ฮีบรู 12:14, ยอห์น 3:2,
วิวรณ์ 22:4) แต่เรำก็สำมำรถมองเห็นได้แล้วคือในองค์พระเยซูคริ สต์ (ยอห์น 14:9) และเห็นทำงนิมิต
ฝ่ ำยวิญญำณ (1 ยอห์น 3:6, 3 ยอห์น 11) และเรำเองก็เริ่ มครอบครองโลกนี้แล้ว เมื่อเรำมีชีวติ ที่เป็ นของ
พระเยซูคริ สต์ (1 โคริ นธ์ 3:22)

2. ตัวอย่ ำงบุคคลทีไ่ ด้ รับพระพร
1. อับรำฮัม รับกำรอวยพรจำกเมลคีเซเดค (ปฐมกำล 14:19)
2. ผูน้ อ้ ย เป็ นผูร้ ับพรจำกผูใ้ หญ่ (ฮีบรู 7:6-7)
3. ยำโคบ ปล้ ำสู ้กบั พระเจ้ำและขอรับพระพร (ปฐมกำล 32:26)
4. อำโรนและบุตรหลำน รับกำรอวยพรจำกโมเสส (กันดำรวิถี 6:22-27, เฉลยธรรม
บัญญัติ 10:8)
5. ชนชำติอิสรำเอล (เฉลยธรรมบัญญัติ 7:13, 33:11) รับกำรอวยพรจำกโมเสส

3. ทำอย่ ำงไรจึงจะได้ รับพระพรคำสำปบนภูเขำเอบำล?
เฉลยธรรมบัญญัติ 11:26-32 โมเสสได้บญั ชำพวกชนชำติอิสรำเอลให้ระมัดระวังที่จะกระทำ
ตำมพระบัญชำของพระเจ้ำ และให้ยดึ ถืออยูใ่ นพระบัญญัติของพระองค์ (รำยละเอียด 27:11-26,28:1ff.)
สิ่ งที่พระเจ้ำทรงมีพระประสงค์มำกที่สุดคือ “ให้เขำสัตย์ซื่อและดำเนิ นชีวติ กับพระองค์อย่ำงชอบธรรม”

สู ตรในกำรรับพระพร
ไม่มีทำงลัด ไม่มีกุญแจ หรื ออภิสิทธิ์ พิเศษใด ๆ ที่จะนำไปสู่ คลังแห่งพระพรของพระเจ้ำ ได้ดี
เท่ำกับกำรถ่อมใจลงต่อพระเจ้ำ ยอมรับและเรี ยนรู ้เพื่อจะสำมำรถปฏิบตั ิตำมพระวจนะของพระองค์ที่
ทรงวำงกฏเกณฑ์และเงื่อนไขเอำไว้แล้ว ซึ่ งพระองค์ทรงดำริ น้ ำพระทัยที่ชดั เจนอยูใ่ นพระวจนะของ
พระองค์และพระเจ้ำเองไม่เคยทรงกระทำสิ่ งใดที่ขดั แย้งกับหลักกำรของพระองค์เอง
หลำยครั้งที่เรำพบควำมจริ งว่ำคริ สเตียนยังมีมุมมองหรื อมีแนวคิดที่ผิด ๆ อยูม่ ำกเกี่ยวกับพระ
พรของพระเจ้ำโดยเรำมักจะคิดกันว่ำพระพรนั้นจะต้องไม่แฝงควำมทุกข์โศกเศร้ำเอำไว้ พระพรจะต้อง
มำในรู ปแบบของควำมสะดวกสบำย แต่ในหลักกำรดังต่อไปนี้จะเป็ นแนวทำงที่ช้ ีให้เรำเห็นว่ำ กำรที่เรำ
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จะรับพระพรนั้น บำงครั้งเรำจะต้องลงทุนในอัตรำที่สูงมำกทีเดียว ซึ่ งเรำพอจะจำแนกแนวทำงไปสู่ กำร
รับพระพรดังนี้

ก.โดยกำรมีชีวติ อยู่
1. มีชีวติ อยูเ่ พื่อว่ำ เรำควรเรี ยนรู ้จกั กำรใช้ชีวติ ที่ถูกต้อง และมีชีวติ อยูอ่ ย่ำงสอดคล้องกับน้ ำ
พระทัยของพระเจ้ำมำกกว่ำที่จะใส่ ใจในกำรที่แสวงหำพระพรของพระเจ้ำเท่ำนั้น (อย่ำแสวงหำพระพร
มำกกว่ำมีชีวติ อยูเ่ พื่อพระเจ้ำ (ฟี ลิปปี 1:12-13)
*แม้บำงสถำนกำรณ์ในชีวติ เรำอำจจะตกอยูใ่ นควำมทุกข์ยำกลำบำกก็ยงั สำมำรถรู ้วำ่ “เพื่อจะ
เกิดผล” หรื อ “เพื่อพระคริ สต์จะทรงได้รับพระเกียรติ” (มัทธิว 16:13-27) เสี ยชีวติ เพื่อจะได้ชีวติ (พระ
เยซูคริ สต์ทรงเป็ นแบบอย่ำงในกำรเลือกกำงเขน เพื่อชัยชนะ)
2. ใช้ชีวติ อยูแ่ บบโดยพระคริ สต์เป็ นชีวิตที่ไม่ตอ้ งเสี ยอะไร แต่รับเอำเข้ำมำ คือกำงเขน (ฟี ลิปปี
2:20)
3. ใช้ชีวติ อยูแ่ บบตำมอย่ำงพระคริ สต์ ตำมพระองค์ก็คือไม่ทำอะไรที่ตำมใจตัวเอง อยูใ่ นกำร
ทรงนำ
4. ใช้ชีวติ แบบยอมรับแม้คำว่ำ “ไม่” จำกพระเจ้ำ (2 โคริ นธ์ 12:9-10)
5. ใช้ชีวติ แบบยอมถูกลิดแขนงเป็ นประจำ (ยอห์น 15:2) เป็ นกำรยินยอมให้พระเจ้ำตกแต่ง
ชีวติ

ข. โดยกำรมีชีวติ แบบเสี ยสละสิ ทธิ์
1. เสี ยสละสิ ทธิ์ ในกำรนำชีวติ ตนเอง เป็ นกำรยินยอมให้พระองค์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ เป็ น
เจ้ำนำยเหนือชี วติ อย่ำงแท้จริ ง (กิจกำร 2:36) เปโตรได้ประกำศให้พนั ธุ์อิสรำเอลยอมรับและทรำบว่ำผูท้ ี่
เขำตรึ งบนกำงเขนนั้นคือ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ (หมำยถึง เจ้ำชีวติ และพระเจ้ำ)
(ตัวอย่ำงนำงมำรี ย ์ ลูกำ 1:38 แตกต่ำงจำก กิจกำร 2:18 ff.)
2. เสี ยสละในกำรเก็บควำมโกรธแค้น
* ไม่ใช่เรื่ องง่ำยดำยนักที่จะสำมำรถกระทำได้ (โรม 12:19)
* ควำมรักไม่จดจำควำมผิด (1 โคริ นธ์ 13:5)
* ให้ควำมเมตตำต่อกันและกัน (เอเฟซัส 4:32)
* รักศัตรู ...รู ้จกั ผ่อนหนักผ่อนเบำ (มัทธิ ว 5:44, โคโลสี 3:13)
(ตัวอย่ำงดำวิดไม่โต้ตอบ...2 ซำมูเอล 16:5-14)
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3. เสี ยสละสิ ทธิ์ ในเรื่ องเงินทอง (มำระโก 6:7-13) พระเยซูทรงกำชับสำวกในกำรออกไป
กระทำพันธกิจ อย่ำทำเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ และอย่ำให้เงินเป็ นอุปสรรคในกำรติดตำม หรื อรับใช้ (ลูกำ
18:18-27) ตัวอย่ำงจำกคำอุปมำเรื่ องเศรษฐีหนุ่ม และใน (2 ทิโมธี 6:9-17) ต้องระวังในเรื่ องของควำม
อยำกร่ ำรวย หรื ออยำกมัง่ มี (ได้สิ่งของสิ้ นทั้งโลก แต่ปรำศจำกพระเจ้ำ จะเป็ นคุณประโยชน์อะไร)
* คำเตือน เฉลยธรรมบัญญัติ 8:17-18 จงจำไว้เสมอว่ำ พระเจ้ำทรงเป็ นผูอ้ ยูเ่ บื้องหลัง
ควำมสำเร็ จของท่ำน
4. เสี ยสละชีวติ คริ สเตียนแบบไม่เอำไหน
ยินดีที่จะฝึ กฝนตนเองให้อยูใ่ นระเบียบวินยั (ฮีบรู 5-11) จะเป็ นผูต้ ิดตำมพระเยซู ต้องเป็ นคนที่
มีวนิ ยั ในกำรดำเนินชีวิตส่ วนตัว เพรำะคำว่ำสำวก กับวินยั มีรำกศัพท์มำจำกคำเดียวกัน (ข้อ 1-3) ให้จบั
ตำดูครู ผปู้ ระเสริ ฐ (1 ทิโมธี 4:8) กำรฝึ กทำงกำยยังมีประโยชน์...(ตัวอย่ำงกำรขุนวัวเพื่อทำสเต็ก)
5. เสี ยสละสิ ทธิ์ ที่จะหลีกจำกควำมทุกข์ (ฟิ ลิปปี 1:19) มิใช่เพียงเพื่อให้ท่ำนเชื่อถือพระองค์
เท่ำนั้น แต่ให้ยอมทนทุกข์ลำบำกเพื่อพระองค์ดว้ ย (2 ทิโมธี 3:12) เปำโลเตือนศิษย์ของท่ำนว่ำ จะต้อง
ประสบกับควำมทุกข์บำ้ ง เมื่อเดินในทำงของพระเจ้ำ (1 เปโตร 2:21) พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นแบบอย่ำง
และท่ำนเปำโลเอำ ก็ไม่ตอ้ งกำรที่จะมีประสบกำรณ์เพียงด้ำนเดียว...(ฟิ ลิปปี 3:7-11)

4. จะทำตัวเองให้ เป็ นท่ อพระพรได้ อย่ ำงไร?
ปฐมกำล 12:1-3, 22:17-18 พระเจ้ำทรงเรี ยกอับรำฮัมเพื่อให้เขำและเชื้ อสำยของเขำเป็ นผูท้ ี่ได้
พระพรและที่น่ำสนใจก็คือ แม้วำ่ ชนชำติอิสรำเอลจะล้มเหลวในกำรดำเนินชีวิตอย่ำงสัตย์ซื่อกับพระเจ้ำ
ไปบ้ำงก็ตำม แต่พระประสงค์ของพระองค์ในเรื่ องดังกล่ำวนี้ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงรักษำ
พันธสัญญำของพระองค์เสมอ (เอเสเคียล 34:25-31) เป็ นคำกล่ำวที่บ่งชี้ถึงกำรรื้ อฟื้ นพันธสัญญำที่เคย
ให้ไว้ (เฉลยธรรมบัญญัติ 11)
(2 โคริ นธ์ 8:7-15, 9:1-15) เรำจะพบว่ำ “กำรให้” เป็ นวัฒนธรรมอย่ำงหนึ่งของคริ สเตียนในยุค
แรก และนี่ก็เป็ นน้ ำพระทัยของพระเจ้ำด้วย ในกำรที่จะให้คริ สตชนเป็ นคนที่ปฏิบตั ิตนให้เป็ นท่อพระ
พร หรื อเป็ นคนที่มีพระพรเรำทั้งหลำยควรจะฝึ กฝนตนเองหรื อพัฒนำตนเองให้เป็ นภำชนะอันงดงำม
ของพระเจ้ำเสมอ เป็ นท่อพระพรที่ใสสะอำด เพื่อพระพรของพระเจ้ำจะล้นไหลไปจำกชีวติ ของเรำสู่
ผูอ้ ื่นอย่ำงไม่หยุดยั้ง (อย่ำเป็ นทะเลตำย)
(กิจกำร 20:31, 2 โคริ นธ์ 4:5) ท่ำนเปำโลเป็ นตัวอย่ำงในกำรอุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้ำ โดยกำรทำ
ตนให้เป็ นท่อพระพรของพระองค์ ท่ำนได้ทำกำรของพระเจ้ำอย่ำงไม่หยุดหย่อน และประกำศตัวเอง
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เป็ นทำสของมวลชน และอีกคนหนึ่งที่เรำเห็นและควรนำเอำมำเป็ นแบบอย่ำงก็คือ บำรนำบัส (ดู
รำยละเอียดจำก บบ.ลูกแห่งกำรหนุ นน้ ำใจ)

ก. คนทีเ่ รำควรจะเป็ นท่ อพระพร
1. เพื่อนบ้ำน (ลูกำ 10:29-37) อำจหมำยถึง เพื่อนที่ทำงำน ร่ วมสถำบันกำรศึกษำ
2. คนในควำมเชื่ อเดียวกัน (1 เปโตร 2:17, เอเฟซัส 1:15, กำลำเทีย 6:10)
3. เพื่อนมนุษย์ เพื่อนร่ วมโลก (1 เธสะโลนิกำ 3:12)
4. ศัตรู (มัทธิว 5:44)
5. คู่ครองของตน (คู่รัก) (เอเฟซัส 5:25, ทิตสั 2:4)

ข.แนวทำงปฏิบัติ เพือ่ จะเป็ นคนทีม่ พี ระพร
1.ไม่มีนิสัยชอบวำงอำนำจ หรื อวำงก้ำมต่อผูอ้ ื่น (1 เปโตร 5:3)
* มีควำมเห็นอกเห็นใจผูอ้ ่อนแอและด้อยโอกำสกว่ำตนเองเสมอ
2. ไม่เป็ นคนที่เอำแต่ใจตัวเอง (ทิตสั 1:7-8)
* ไม่ด้ือรั้น แต่ยนิ ดีรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกคนอื่นเสมอ
3. ไม่เป็ นคนที่มีควำมลำเอียง (ยำกอบ 2:1 ff.) แต่ปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่ำงเสมอภำคกัน
4. ไม่เป็ นคนที่หลงตัวเอง ถือว่ำตนเองเลอเลิศกว่ำคนอื่น แต่มีควำมเป็ นเพื่อนให้กบั ทุกคน
5. ไม่เป็ นคนหู เบำต่อคำวิพำกษ์วจิ ำรณ์
* ควรจะทนไม่ได้เมื่อมีใครมำนินทำวิจำรณ์คนอื่นต่อหน้ำท่ำน
6. ไม่เป็ นคนสองสิ้ น (พูดกลับกลอก) (เอเฟซัส 4:15,25)
* ควรตรงไปตรงมำ และพูดควำมจริ งด้วยใจรัก
7. ไม่เป็ นคนที่เถรตรงจนเกินไป (กำลำเทีย 6:1-2)
* แต่แฝงด้วยใจอ่อนสุ ภำพทุกครั้งในกำรเตือน หรื อช่วยเหลือผูอ้ ื่น
8. ไม่เป็ นคนที่เห็นแก่หน้ำผูใ้ ด (1 ทิโมธี 5:21)
* อย่ำกลัวที่จะปฏิบตั ิอย่ำงตรงไปตรงมำ แม้จะเป็ นคนใกล้ชิดก็ตำม เช่นในที่ประชุมงำน
9. เป็ นคนที่มีควำมฉับไวเมื่อมีผมู ้ ำขอควำมช่วยเหลือ (ฮีบรู 13:17)
* ควำมห่วงใย จะช่วยสร้ำงมิตรภำพที่ดี
10. เป็ นคนมีควำมฉับไวในกำรขอโทษเมื่อทำผิด
* คนดีชอบแก้ไข คนจัญไรชอบแก้ตวั
11.เป็ นคนที่หลีกเว้นกำรทะเลำะวิวำท (1 ทิโมธี 3:3, ทิตสั 3:2)
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*และไม่อำฆำตมำดร้ำยด้วย เปโตร 2:22-23, 3:9)
12. มีควำมหนักแน่นมัง่ คง เสมอต้นเสมอปลำย (2 โคริ นธ์ 1:17-20)
* เป็ นคนที่ปำกตรงกับใจ ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม กลอุบำย
13. เป็ นคนที่มีอำรมณ์ขนั เสมอ
* ควำมพยำยำมพัฒนำ แม้วำ่ คุณจะเป็ นคนเงียบขรึ มก็ตำมที
14. เป็ นคนที่รู้จกั ไว้วำงใจคนอื่น
* ควรวำงใจในควำมสำมำรถคนอื่น เมื่อคุณมอบหมำยงำนแล้ว (มัทธิว 16:21) พระเยซูคริ สต์
ทรงเริ่ มเปิ ดเผยแผนกำรของพระองค์ เมื่อพวกเขำรู ้และเข้ำใจว่ำพระองค์เป็ นผูใ้ ด
15. เป็ นคนที่มีควำมกล้ำที่จะกล่ำวคำชมเชย หรื อขอบคุณผูอ้ ื่นต่อหน้ำสำธำรณชน
* แต่มีควำมละอำยที่จะกล่ำวตำหนิ ติเตียนผูอ้ ื่นในสถำนที่เดียวกัน
16. เป็ นที่มีควำมอดทนต่อเพื่อนร่ วมงำน และผูท้ ี่ยงั มีควำมเชื่ออ่อนแอ (โรม 15:1)
The epic America หน้ำ 234 หลักคำสอนคริ สต์ศำสนำ หน้ำ 55

ที่มำ : เพื่อนผูน้ ำ, ปี ที่ 5 ฉบับที่ 24 กันยนยน – ตุลำคม 1996, หน้ำ 21-27.
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