แบบอย่ างของชีวติ
กฤษณา นที

พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 1:3
ถ้าจะมองดูการดาเนินชี วติ ของคนทัว่ ไป จะเห็นว่าทุกคนมีแบบอย่างชีวติ ด้วยกันทั้งนั้น เราจะ
เห็นแบบอย่างดังกล่าวชัดเจนในด้านความเชื่ อเช่นถ้าเขาเชื่ อว่าต้นไม้ศกั ดิ์สิทธิ์ เป็ นพระเจ้าช่วยเขาได้
เขาจะกราบไหว้บูชา และเอาผ้าแดงมาผูกไว้, ในเรื่ องความรัก หากเขารักตนเอง เขาจะเห็นแก่ตวั ไม่คิด
ที่จะช่วยเหลือคนอื่น, บางคนก็พากเพียรในความหวังคือถ้าเขาซื้ อหวย หรื อลอตเตอรี่ เขาก็มีความหวัง
ในสิ่ งเหล่านี้ (หวังจะถูกรางวัลที่ 1)
แบบอย่างชีวติ ของคริ สเตียนไม่เหมือนแบบอย่างของคนทัว่ ไป ในความเชื่อเราเชื่อพระเจ้าและ
เชื่อฟังพระคาของพระเจ้าที่บนั ทึกไว้ในพระคัมภีร์, ในเรื่ องความรัก เราจะมีความรักต่อผูอ้ ื่น ช่วยเหลือ
ผูอ้ ื่น ยอมลาบากเพื่อคนอื่นจะได้รับความรอดและความเพียรในความหวังของเรา เราก็มีความหวังใน
องค์พระเยซูคริ สต์ และในพระคัมภีร์เดิมก็มีบุคคลที่เป็ นแบบอย่างให้กบั เรา เพื่อชีวติ ของเราจะมี
แบบอย่างที่พระเจ้าต้องการ คือ
1. ความเชื่อทีแ่ สดงออก ในตอนนี้เราจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตคริ สเตียน
ของชาวเมืองเธสะโลนิกาได้รับการเปลี่ยนแปลงมีความเชื่อดี จากการที่พวกเขารับเอาพระคาของพระ
เจ้า และอดทนต่อการข่มเหงด้วยความเปรมปรี ด์ ิ เขาเคยเห็นอาจารย์เปาโลถูกทาร้าย และรู ้วา่ ถ้าเขาเชื่ อ
ในพระเยซูจะต้องได้รับการข่มเหงเช่นกัน แต่พวกเขารู ้ดว้ ยว่าฤทธิ์ เดชของพระเจ้าช่วยให้ริดพ้นในที่สุด
เหมือนในอาห์มีความเชื่ อ เมื่อพระเจ้าสั่งให้โนอาห์ต่อเรื อ ทั้งที่ฝนยังไม่ตก (ปฐมกาล 6:14-16) เขาเชื่อ
ฟังพระเจ้า เชื่ อในสิ่ งที่พระเจ้าตรัสและต่อเรื อตามคาสั่งของพระองค์ เพราะพระองค์ตรัสว่าจะทาให้น้ า
ท่วมแผ่นดิน (ปฐมกาล 6:17) และโนอาห์ยงั บอกต่อคนอื่นด้วยว่าน้ าจะท่วมโลกแต่ไม่มีใครเชื่อ กลับ
เยาะเย้ยโนอาห์วา่ บ้า และถึงแม้ไม่มีใครเชื่ อเลย แต่โนอาห์ก็ยงั รักษาความเชื่ อกระทาตามพระเจ้าทุก
ประการ (ฮีบรู 11:7)
ทุกสิ่ งทุกอย่างที่พระเจ้าสั่งในชีวติ ของเรา เราก็ควรมีความเชื่อและทาตามคาแนะนาของพระ
เจ้าเหมือนโนอาห์ เชื่อในสิ่ งที่ยงั ไม่เกิดขึ้น อย่าให้เราสงสัยแต่ให้เรามีชีวิตที่กา้ วไปด้วยความเชื่อในการ
ติดตามพระเยซูเหมือนอับราฮัมมีความเชื่อ (ฮีบรู 11:8) เมื่อพระเจ้าเรี ยกอับราฮัม ท่านก็สละความสุ ข
ความสบายของเมืองเออร์ ออกเดินทางไปยังแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญา ทั้ง ๆ ที่ไม่ทราบว่าจะไปทางไหน
แต่อบั ราฮัมก้าวออกไป แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและการเชื่ อฟังพระเจ้าของท่าน และเมื่ออับราฮัมถูก
1

ทดลองใจให้ถวายอิสอัค ท่านก็ยอมที่จะถวายบุตรคนเดียวของท่าน (ฮีบรู 11:17-19) อับราฮัมมีความ
เชื่อว่า แม้วา้ อิสอัคจะถูกเผาเป็ นเครื่ องบูชา พระเจ้าก็จะทรงชุบอิสอัคเป็ นขึ้นจากความตาย อับราฮัมมี
ความเชื่อจนได้ชื่อว่าเป็ นบิดาแห่ งความเชื่ อ เช่นเดียวกันพระเจ้าต้องการให้เราเชื่อพระองค์ เชื่อความ
จริ งใจพระวจนะของพระองค์วา่ ทุกชีวติ จะพินาศถ้าไม่พ่ งึ พระนามของพระเยซู เรารับรู ้แล้วเก็บเอาไว้
หรื อนาพระกิตติคุณนี้ไปประกาศแก่ผอู ้ ื่น เวลาที่เรามีปัญหาหรื อมีความทุกข์ในชีวติ เราเชื่ อหรื อไม่วา่
พระเจ้าจะช่วยแก้ปัญหา หรื อว่าสงสัยพระเจ้า ในการติดตามพระเจ้าเรามีโนอาห์ อับราฮัม เป็ น
แบบอย่างให้กบั เราในเรื่ องความเชื่อ และยังเป็ นแบบอย่างในด้านอื่นอีก ...
2. ความรัก คริ สเตียนชาวเธสะโลนิกาเป็ นแบบอย่างในเรื่ องความรัก เป็ นความรักที่แสดงถึง
ความเต็มใจ เขายอมทางานหนักเพื่อข่าวประเสริ ฐของพระเจ้า เขายอมทนต่อความยากลาบากและ
อุปสรรคในการรับใช้พระเจ้าเราจะเห็นได้วา่ ความรักเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด (1 โคริ นธ์ 13:13) ถ้ามีความรัก
เราย่อมทาทุกสิ่ งด้วยความเต็มใจ ในชีวติ การรับใช้ก็เช่นกัน เรายอมทางานหนักเพื่อจะนาคนอื่นมาถึง
พระเจ้าหรื อไม่ เราออกไปรับใช้พระเจ้าในคริ สตจักรที่กนั ดารด้วยความเต็มใจหรื อว่าต้องการจะรับใช้
เฉพาะคริ สตจักรที่สะดวกสบายในเมืองเท่านั้น ความรักที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็ นข้อพิสูจน์วา่ เรามี
ความรักต่อพระเจ้า เพราะความรักเป็ นจุดเด่นของชีวติ คริ สเตียน ให้ทุกสิ่ งที่เรากระทานั้นกระทาด้วย
ความรัก (1 โคริ นธ์ 16:14) จะเรี ยกตราของคริ สเตียนว่า “ความรัก” ก็ได้ เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า ถ้าเจ้า
ทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู ้ได้วา่ เจ้าทั้งหลายเป็ นสาวกของเรา (ยอห์น 13:35)
ทาให้เรายอมทางานหนักเพื่อคริ สตจักรจะเติบโตขึ้น จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้น และเพื่อเพื่อนมนุษย์
จะได้รับความรอด พระเยซูออกไปประกาศสัง่ สอนคนให้เป็ นสาวกของพระองค์ ก็เพราะพระเยซูทรง
รักมนุษย์ทุกคน
เช่นเดียวกันมิชชันนารี ที่เข้ามาในประเทศไทยก็ยอมลาบากเพื่อจะประกาศข่าว
ประเสริ ฐของพระเจ้าให้คนไทยกลับใจ เขาต้องเรี ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย เผชิญไข้ป่า การข่มเหง
การถูกฆ่า ก็เพราะความรักและความเต็มใจที่จะทางานหนัก
3. ความพากเพียร นอกจากชาวเมืองเธสะโลนิกาจะมีความเชื่อ ความรักของพระเจ้าที่
แสดงออกมาแล้ว เขายังมีความพากเพียรซึ่ งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริ สต์ดว้ ย เขามีความเพียร
พยายามแม้ถูกข่มเหง เขาไม่ละทิ้งพระเจ้า แต่กลับมีความพากเพียรที่จะอดทนต่อสู ้ต่อปั ญหาเหล่านั้น
เพราะเขามีความหวังและแน่ใจว่าพระเยซูจะเสด็จมา ดังนั้นเขาจึงรอคอยพระเจ้าด้วยความพากเพียร
เสมอ (นักกีฬาหมัน่ ฝึ กซ้อม เพราะเขารู ้วา่ เมื่อแข่งเขาจะชนะ มีความหวังในชัยชนะ) ชาวเธสะโลนิกา
เป็ นแบบอย่างของชีวิตคริ สเตียนที่คอยท่าการเสด็จมาของพระเยซูดว้ ยความพากเพียร และมีความหวัง
อยูเ่ สมอว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา ในชีวติ ของเรา เราก็ควรมีความเชื่ อ ความรักที่เต็มใจและมีความ
พากเพียร มีความหวังอยูเ่ สมอในการรับใช้ ปรนนิบตั ิพระเจ้า และรอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์
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คริ สเตียนควรมีแบบอย่างในการดาเนิ นชีวติ และสาแดงให้ผอู ้ ื่นเห็นได้ ดังพระธรรมข้อนี้ “...จง
เลียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็ นบุตรที่รัก” (เอเฟซัส 5:1)

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 6 ฉบับที่ 35 กรกฎาคม-สิ งหาคม 1998, หน้า 57-58.
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