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คํานํา
เมื่อประมาณสักสองปลวงมาแลว ผมตั้งใจวาจะเขียนเรื่อง “กลับบานเรา รักรออยู” แตจนแลว
จนรอดก็ไมมีโอกาสจรดปากกาลงสักที เพิ่งจะมาเปนเรื่องเปนราวเอาในปนี้เอง
“กลับบานเรา รักรออยู” บางทานอาจจะคิดวา เปนหนังสือสําหรับหนุมสาว เพราะชื่อของมัน
บอกในทํานองนั้น แตแทจริงแลว เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัย
เปนเรื่องราวของชนชาติอิสราเอล ในป กคศ. 606-432 ที่ตองพลัดพรากจากบานเกิดเมืองนอน
ตกไปเปนเชลยในตางแดนเปนเวลาเนิ่นนาน และไดมีโอกาสกลับมา “ปฏิสังขรณ” กรุงเยรูซาเล็มและ
สรางพระวิหารของพระเจาขึ้นใหม
“วันเดียวบนแผนดินแม ก็ดีกวาพันวันบนแผนดินอื่น”
เราไดนําเอาประวัติศาสตรของชนชาติอิสราเอลมาเปนอุทาหรณสอนใจสําหรับชีวิตของคริส
เตียน ในหลายแงหลายมุม
จะเปนบทเรียนทางดานไหนบางนั้น ทานผูอานเทานั้นที่มีสิทธิ์จะรู
ดวยความปรารถนาดี
ธวัช เย็นใจ
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บทที่ 1 กลับบานเราเถอะ
ในป ค.ศ.1769 มีเด็ก ชายเล็ ก ๆ คนหนึ่ ง ชื่ อ โบนาปารท (Bonaparte) เกิดบนเกาะคอรซั ต
กลางทะเลเมดิเตอรเรเนียน เขามีความใฝฝนอยากจะเปนทหาร พออายุได 10 ขวบก็ไปเขา โรงเรียน
ทหารที่ปารีส ในประเทศฝรั่งเศส อีก 14 ปตอมา เขาไดรับยศเปนรอยเอกแหงกองทัพบก ความแกลว
กลาหาวหาญของเขา สงใหชื่อเสียงของเขาขจรขจายไปไกล
พอถึงป 1896 โบนาปารทก็ไดรับแตงตั้งเปนแมทัพ และยกพลไปโจมตี ประเทศอิตาลีและ
ประสบชัยชนะอยางงดงาม เขากลับมาฝรั่งเศสพรอมกับเพื่อนคูใ จอีก สองคนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม มี
การปฏิรูปอยางใหญหลวงทางดานการเมืองและเศรษฐกิจ
โบนาปารทมีอํานาจมากขึ้นเรื่อย ๆ ถึงป 1804 เขาก็ประกาศวา ตนเปนจักรพรรดิแหงฝรั่งเศส
คือ “นโปเลียนมหาราช” (Napoleon I) สยายอํานาจครอบคลุมไปอยางรวดเร็วทั่วยุโรป โดยยึดครอง
เยอรมัน ออสเตรียและรัสเซีย
แตนั่นก็แหละ “อํานาจเปนเหมือนสบู ยิ่งใชมากเทาใด ยิ่งหมดเร็วเทา นั้น” ในป 1812 นโป
เลียนยกทัพบุกเขาไปในรัสเซีย แตไปติดพายุหิมะเลยพายแพกลับมาอยางยับเยิน – สิ่งนี้ เปนสัญญาณ
เตือนใหประเทศอื่น ๆ ลุกฮือขึ้นตอสู การรบพุงยืดเยื้อมาจนกระทั่งถึงป 1814 นโปเลียนถูกบังคับให
สละราชบัลลังก และสงตัวไปปลอยไวที่เกาเอลบากลางทะเลเมดิเตอรเรเนียน
ปตอ มา นโปเลียนไดพยายามที่จะหวนกลับ คืนสูอํ า นาจอีก ครั้ง แตถู กตอ ตานจากกองทั พ
พันธมิตรอยางเหนียวแนน มีการปะทะกันอยางดุเดือดที่วอเตอรลู ในเดือนมิถุนายนกองทัพของนโป
เลียนก็พายแพซ้ํา สอง จึงถูกเนรเทศไปอยูที่เกาะเซนตเฮเลนากั บสมุนคูใจไมกี่ค นในมหาสมุทรแอ
ตแลนติด หางจากฝงอาฟริกา 2,000 ไมล
จักรพรรดิผูยิ่งใหญ จบชีวิตลงเมื่ออายุได 52 ป บนเกาะรางในป 1821
ทานผูอานที่รัก ที่ผมนําเรื่องนี้มาเลา ก็เพื่อจะเปรียบเทียบใหเห็นภาพคนที่ถูกเนรเทศออกไป
จากบา นเกิดเมืองนอนของตน คื อ ชนชาติอิสราเอล พวกเขาอาศั ยอยูในแผนดินคะนาอันดวยความ
ผาสุกมาตั้งแตสมัยอับราฮาม ลุถึงสมัยของกษัตริย เยโฮยาคีน และเศเดคียาห พวกเขาตองมีอันพลั ด
พรากจากบานเกิดเมืองนอนของตน ไปอยูในประเทศบาบิโลน ที่จริงพวกเขามิไดเต็มใจไปหรอก แต
เพราไดทําความผิดบาปตอพระเจา จึงพายแพสงครามและถูกกวาดตอนไปเปนเชลย
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เจ็ดสิบปแหงการเปนทาส
เราคงจํากันไดวา กษัตริยเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลน ไดยกกองทัพอันเกรียงไกรมาโจมตีกรุง
เยรูซาเล็มในป กคศ.606 พรอมกับกวาดตอนผูคนจํานวนมากไปเปนเชลย
ตอมาในป กคศ.536 กษัตริยไซรัสแหงเปอรเซียก็กรีฑาทัพเขาโจมตีบาบีโลน และสามารถ
เอาชนะกษัตริยเนบูคัดเนสซารได
“ในปแรกแกงรัชกาลไซรัสพระราชาแหงเปอรเซีย” (เอสรา 1:1)
ไซรัสมีนโยบายตรงกันขามกับเนบูคัดเนสซาร กลาวคือ ไซรัสตองการปลอยทาสใหกลับสูภ มู ิ
สําเนาเดิม สวนเนบูคัดเนสซารตองการกวาดตอนคนตางชาติมาไวในบานเมืองของตนเพื่อเปนทาส
นับเปนเวลานานรวม 70 ป ที่คนของพระเจาตองตกอยูในเงื้อมมือของพวกศัตรู ดังทีว่ า ไดแลว
เพราะพวกเขาดื้อดึงและทําความผิดบาป ทั้ง ๆ ที่พระวจนะของพระเจา ไดเตือนพวกเขาลวงหนาครั้ง
แลว ครั้ ง เล า ผ า นทางปากของเยเรมี ย “แผ น ดิ น นี้ ทั้งสิ้ น จะเป น ที่ เริ ศ ร า งและทิ้ งร า ง และบรรดา
ประชาชาติ เหลา นี้จะปรนนิ บัติก ษัตริยบาบิ โลนอยูเจ็ ดสิ บป ” (เยเรมี ย 25:11, 29:10, 2 พงศาวดาร
36:21, ดาเนียล 9:2)
ตลอดระยะเวลาอันยาวนานเชนนี้ เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนะ ความคิดและความ
ตั้งใจของพวกเชลยได แตสําหรับพวกยิวแลว หาเปนเชนนั้นไม ไมมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงพวกเขาได
เลย พวกเขายังคงศรัทธาในพระเจา และมีจิตใจมุงมาดปรารถนาที่จะกลับไปบูรณะบานเกิดเมืองนอน
ของตน – ไมเหมือนพวกเราในสมัยนี้ (บางคน) ที่อยากจะไปอยูในตางแดนมากกวาอยูในประเทศของ
ตนเอง มิหนําซ้ําบางคนพอไปอยูเมืองนอกสี่หาปกลับมาพูดไทยไมคอยชัดเสียแลว
เอกลัก ษณ ของพวกยิ วคื อ มี ค วามทรหดอดทนเปน เลิศ ขยัน ขัน แข็งในการงาน รัก ความรู
ความกาวหนา คนควาอยูเสมอ ประหยัดและอดออม แตหัวแข็งและดื้อรั้นที่สุด ดวยเหตุนี้เอง พวกเขา
จึงมักคิดกบฏตอพระเจาอยูเรื่อย ๆ จนทําใหพระองคทนไมได สําแดงพระพิโรธและเนรเทศพวกเขา
ออกไปจากแผนดินแหงพันธสัญ ญา (เปนที่นาสังเกตวา ตลอดประวัติศาสตรอัน ยาวนานของโลกนี้
อิส ราเอลมีส วนช ว ยทํ า ใหเ กิ ดความเจริญ ก า วหน าทางดา นวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ส มัย ใหม
นานัปการ มีนักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสียงกองโลก เชน ไอสไตน ผูคนพบสูตรปรมาณู นัก จิตวิทยานาม
กระเดื่องชาวออสเตรียเชื้อสายยิว เชน ซิกมันด ฟรอยด เปนตน แตเราก็พบอีกวา ชาวยิวนี้กอ ปญหา
ใหแกมนุษยชาติอยูไมรูหยุดหยอน
หลังจากที่ชนชาติอิสราเอลไดพลัดพรากกระจัดกระจายไปอยูตามประเทศตาง ๆ ทั่วโลกเปน
เวลานานกวา 1,000 ป ถาเปนชนชาติอื่นคงจะถูกกลืนชาติหรือสูญพันธุไปแลว แตยิวไมไดเปนดังนั้น
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ไมวาพวกเขาจะไปอยูแหงหนตําบลใด พวกเขาก็ยังเปนยิว ซึ่งเปนเหมือนทองที่รักษาคุณลักษณะของ
ตนเองไว แมจะตกน้ํา ตกไฟ และถูกทุบ แตทองก็ยังเปน ทอง ที่สอ งแสงประกายเปลงปลั่งรูปลักษณ
อาจจเปลี่ยนไป แตคุณคาไมมีวันเปลี่ยนเลย – ทําใหคิดถึงชีวิตคริสเตียนของเรา ควรจะเลียนแบบจาก
ประชากรของพระเจาเหลานี้ พระเยซูค ริสตตรัสแกเราวา “ทา นทั้งหลายเปนเกลือแหงแผนดินโลก”
(มัทธิว 5:13) เกลืออยูที่ไหนยอมเปนเกลืออยูวันยังค่ํา คือรักษาความเค็มซึ่งเปนเอกลัก ษณของตนเอง
ไว คริสเตียนอยูที่ไหนยอมเปนคริสเตียน มีความรัก ความบริสุทธิ์ ความชื่น ชมยิน ดีและมีสันติสุขอยู
เสมอ (แตนาเสียดายเหมือนกันที่มีคริส เตียนบางคน ทํา ตัวประหนึ่งจิ้งจก เขาจะเปลี่ยนสี (นิสัย) ไป
ตามสถานการณแวดลอม)
เพื่อนของผมคนหนึ่งเลาใหฟงวา ปจจุ บันถาใครไปเที่ยวประเทศอิสราเอล จะไดยินคนยิ ว
พูดจากันในภาษาดั้งเดิม คือภาษาฮีบรู เปนภาษาที่ใ ชในสมัยพระคัมภีรเดิม ไมวาจะเปนปายรา นคา
ปายชื่อถนน ตลอดไปจนถึงเมนูในรานอาหารจะมีภาษาฮีบรูกํากับไวเสมอ
ไมเพียงมีการฟนฟูทางดานภาษาเทานั้น แตคนอิสราเอลที่เดินทางกลับคืนสูบ า นเกิดเมืองนอน
ของตน ยังมีการฟนฟูทางดานวัฒนธรรม ประเพณี การแตงกาย พิธีกรรมทางศาสนา ตามที่ไดบันทึก
ไวในพระคัมภีรอีกดวยพวกเขาไดพลิกฟนทะเลทรายใหเขียวชะอุมไปดวยพืชพัน ธุนานาชนิด นับวา
เปนงานที่ใชเวลาและความมานะพยายามอยางสูงยิ่งทีเดียว – ตรงกันขา มกับคนไทยเรา ซึ่งพยายามที่
จะใหแผนดินที่เขียวชะอุมกลายเปนทะเลทรายใหได ดวยการตัดไมทําลายปา
ผู ที่นั่ง เครื่ อ งบิ น ผ า นไปทางแถบตะวั น ออกกลาง จะสั งเกตเห็ น อย า งชั ดเจนว า ประเทศ
อิสราเอลอยูตรงไหนเนื่องจากจะเห็นความเขียวขจีของแมกไมที่ผุดขึ้นทามกลางทะเลทรายสีน้ํา ตาล
อันแหงแลง ปจจุบันอิสราเอลสามารถสงผลไมหลายชนิดออกไปตีตลาดโลก ตั้งแตยานเอเชียยันไปถึง
ยุโรปและอเมริกา การเกษตรของยิวไดพัฒนากาวหนาไปกวาชาติใด ๆ ในโลก
เมื่อไมนานมานี้ ผมไดอานการ “ยอวาที” เรื่องเมืองไทยใกลจะเปนประเทศมหาอํานาจ ตอน
หนึ่งผูยอไดกลาวอยางสะใจวา “ประเทศทางตะวันออกกลางมีบอน้ํามันเพราะมีทะเลทราย และร่าํ รวย
อยางมหาศาล ประเทศไทยก็จะร่ํารวยกลายเปนประเทศมหาอํานาจในไมชานี้ เพราะปาไมของเรากําลัง
ถูกโคนทําลายลง เพื่อใหพื้นที่กลายเปนทะเลทราย เมื่อเปนทะเลทรายก็จะมีน้ํา มัน เราก็จะขุดน้ํามัน
ขายกลายเปนมหาเศรษฐีกันโดยถวนหนา”
70 ปแหงการตกเปนทาสในประเทศบาบิโลน เปนหวงเวลาแหงความทุกขยากลําบาก พวกยิว
ตองทํางานอยางหนักหนวงในฐานะของทาส หรือเชลยสงคราม ไมมีเสรีภาพ ไมมีเวลาเปนของตนเอง
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ไมมีวิหารที่จะนมั สการพระเจา ไมมีการรองเพลงสดุดีอ ยา งเปดเผย มัดธิว เฮนรี่ก ลาววา “เวลานั้ น
พวกยิว ไมมีอะไรเปนของตนเองเลย”

บทเรียนจากความเปนทาส
คนเฒาคนแกของไทยเรามักจะสอนลูกหลานวา “ดูหลังดูละคร แลวยอนดูตัวเอง”
ในทํานองเดียวกัน เมื่อเราดูประวัติของชนชาติอิสราเอลแลว เราก็จะนําเอาประสบการณของ
พวกเขามาเปน บทเรี ยนในชีวิ ต เราต องยอมรั บวา มี คริ สเตีย นหลายคนตกอยูใ นสภาพของชาวยิ ว
กลาวคือ เขาตกเปนทาสของบางสิ่งบางอยา ง ตองทํางานหนัก อยา งหามรุงหามค่ําไมมีเวลาและไมมี
เสรีภาพ เพราะถูกอํานาจของมารซาตานพันธนาการไว ไมมีเวลาในการอานพระคัมภีร อธิษฐานไมมี
เวลาเปนพยาน ไมมีเวลาในการไปโบสถนมัสการพระเจา ชีวิตฝา ยจิตวิญญาณเต็มไปดวยความแหง
แลงดังทะเลทราย รองเพลงสรรเสริญพระเจาแบบซังกะตายไรชีวาชีวิตแตความวาวุนและแสนเซ็ง
เมื่อไมนานมานี้ ชายคนหนึ่งเขียนจดหมายถึงผูจัดทําหนังสือคูมือการอา นพระคัมภีร (RPG)
วา “ผมไม มีเ วลาที่ จะอ านพระคั มภี ร เนื่อ งจากตอ งทํ า งานหนั ก มาก กลับมาถึ งบา นก็ เ หนื่ อ ยและ
ออนเพลีย จึงขอใหงดสงหนังสือคูมืออานพระคัมภีรมาใหผมตั้งแตบัดนี้เปนตนไป”
เมื่อรับจดหมายฉบับนี้แลว ผูจัดทํากลาวกับเพื่อนรวมงามของเขาวา “นาเสียดาย....เมื่อชายคน
นี้ขึ้นไปอยูจําเพาะพระพักตรพระเจา พระองคค งจะตรัสวา “เราไมมีเวลาสําหรับเจาเหมือนกัน” มัน
เปนเรื่องที่นาเศราใจจริง ๆ
ผู เ ชี่ ย วชาญทางด า นสั ง คมของไทยได ก ล า วว า เอกลั ก ษณ ข องคนไทยคื อ “ขาดความ
กระตือรือรน ชอบความสบายเปนกันเอง ขาดระเบียบวินัย ชอบทําเปนเลนและเลนเปนทํา ตัวใครตัว
มัน ไมตรงตอเวลา ลืมงาย ฯลฯ”
คนทางภาคเหนือมักจะพูดเปนกลอนวา

“จะอูออกปาก มันลําบากใจ
จะยะจะใด ผางฮายผางเบื่อ
บไดกินขาว บไดกิ๋นปลา
อันตองนั้นหนา มันกใครอยาก
เอาจิ้นเอาน้ํา เอาขาวใสปาก
มันมากิ๊ดยาก จะขบจะเกี้ยว
ปอกิ๋นอิ่มแลว มันก็หายอยาก
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กมาลําบาก ตองใสเปนเกี๋ยว
กิ๊ดอยากจะขี้ กิ๊ดยากจะเยี่ยว
หนาดําหนาเขียว ผางซายผางเบื่อ”
เราจะไมเสียเวลากับการอธิบายกลอนนี้ แตอยากจะเนนใหเห็นวา คริส เตียนจะไมมีวันที่พบ
กับสันติสุขและความอิ่มใจพอใจ จนกวาจะกลับมาหาพระเจาอยางแทจริงชนชาติอิสราเอลจะไมมีวัน
ไดพบอยางสงบสุข จนกวาเขาจะกลับมาสูแผนดินแหงพันธสัญญา คริสเตียนก็เชนเดียวกัน “เพราะวา
พระคริสตทรงเปนสันติสุขของเรา” (เอเฟซัส 2:14)
ถาทานเปนคนหนึ่งที่กําลังตกอยูในสภาพคลายคลึงกับชาวยิว จงกลับมาหาพระองคดว ยความ
ถอมใจ สารภาพความผิดบาป พระเจาทรงพรอมเสมอที่จะใหอภัยโทษ (1 ยอหน 1:9) นักเทศนทาน
หนึ่งกลาวจากพระธรรมมีคาห 7:19 วา เมื่อพระเจาทรงโปรดยกโทษความผิดบาปของเราทั้งหลายแลว
พระองคก็ทรงเหวี่ยงมันทิ้งลงทะเลที่ลึกที่สุด และทรงเขียนปายปกไว ณ ที่นั้นดวยวา “หามทอดแห”
สารานุกรมไดบอกวา มหาสมุทรที่ลึกที่สุดนั้นลึก ถึง 32,089 ฟุต ลองตรองดูเถิดวา พระเยซู
คริสตทรงเหวี่ยงปากของเราไปไกลขนาดไหน – สรรเสริญพระเจา “ความสุขจึงมีแ กผูที่พระเจา มิได
ทรงถือโทษ”

พระเจาทรงใชทุกสิง่ ทุกอยางได
“พระเจาทรงรบเราจิตใจของไซรัสพระราชาแหงเปอรเซีย พระราชาจึงมีประกาศคตลอดทั่ว
พระราชาอาณาจักรของพระองค และทรงบันทึกเปนลายลักษณอักษรวา...” (เอสรา 1:1)
ในพระคัม ภี รฉบั บ NIV แปลว า “พระเจ า ทรงทํ า การเคลื่ อ นไหวในจิ ตใจของไซรั ส ” แต
ฉบับคิงเจมสวา “The Lord stirred up spirit of Cyrus king of Persia” คําวา “Stirred” ในภาษาฮีบรูคือ
“Ur” หมายถึงปลุกใหตื่นขึ้น ทําใหเกิดการเคลื่อนไหว หรือการกระพือ (ไฟ) ใหลุกโชติชว ง หรือทําให
มีการเปลี่ยนแปลงทางดานสถานการณ
เมื่อทานอานพระคัมภีรตอนนี้ ทานเคยแปลกใจไหมวา ทําไมพระเจาทรงใชกษัตริยไซรัส ซึ่ง
เปนคนตางชาติที่ไมนับถือพระเจา (แถมยังมีจิตใจโหดเหี้ยมอีกดวย) ใหทํางานของพระองค? คําตอบก็
คือ พระเจาทรงใชทุกคนได เพื่อใหแผนการของพระองคสําเร็จครบถวน
นี่คื อ ฤทธิ์ อํา นจอั นยิ่ งใหญ ข องพระเจ า ทุ ก สิ่ง ทุ ก อย า งในโลกและจั ก รวาลเป น อุ ปกรณ ที่
พระองคจะทรงหยิบฉวยเอามาใชได เพื่อใหน้ําพระทัยของพระองคบรรลุถึงเปา หมายที่ทรงวางไวแต
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แรกเริ่ม พระองคทรงใชกษัตริยคนสามัญ ทรงใชคนร่ํารวย คนยากจน ทรงใชค นแข็งแรงคนออนแอ
ทรงใชคนเฉลียวฉลาดและทรงใชคนโง
พระเจาทรงใชไดแมกระทั่งสัตว ยังจําไดไหม ขณะที่บิลอามกําลังขี่ล าจะไปแชงสาปชนชาติ
อิสราเอล (เพราะบิลอามรับซองขาวจากศัตรูของอิสราเอล) พระเจาทรงใชทูตสวรรคมาขวางหนา ไว
และทรงเปดปากของลาใหพูดเปนภาษามนุษย (กันดารวิถี 22) อีกครั้งหนึ่ง ขณะที่เอลียาหไดหนีอยาง
หัวซุกหัวซุน เพื่อใหพนจากเงื้อมมือของพระนางอีซาเบ็ลมเหสีของกษัตริยอาฮาบ ทานวิ่งหนีจนหมด
แรงนอนพังพาบอยูที่ลําธารเครีต หิวโหยเนื่องจากไมไดรับประทานอาหารมาหลายมื้อแลว พระเจาก็
ทรงใชอีกานําเอาขนมปงมาเลี้ยงเอลียาหที่นั่น (1 พงษกษัตริย 17)
ปกติอีกาเปนสัตยที่ชอบขโมยและเห็นแกตัวอยางรายกาจ การใหขนมปงแกอีกาก็เหมือนกับ
การ “เตะหมูเขาปากหมา” แตพระเจาก็ทรงบังคับบัญชาอีกาไดโดยไมมีปญหาใด ๆ เลย
นอกจากนั้น เมื่อเราอานพระคัมภีรตอ ไป ก็พบอีกวา พระเจา ทรงใชชนชาติตาง ๆ มาสอน
อิสราเอล (ฮาบากุก 1) และที่นา ประทับใจมากที่สุดก็คือ พระเจาทรงสามารถใช “กอนหิน” ใหรอง
เพลงได – นาอัศจรรยจริง ๆ

ความเขาใจผิด
คริสเตียนหรือผูเชื่อพระเจาบางคนมักจะเขาใจผิดและทะนงตนคิดวา “ตนเองเปนคนดีเลิศ”
บางคนถึงกับเบง บารมีทับรั ศ มีพระเจา บางคนกล าขนาดทวงบุญ คุณ ต อพระองค (อาจจะมิได พูด
ออกมาทางปาก แตคิดในใจ) วา “ที่ฉันมาเปนคริสเตียนนี่ก็ดีนัก หนาแลวนะ ...ฉันตองเสียสละเวลา
ของฉันในการมาโบสถ ฉันตองเสียสละเงินทองเพื่อศิษยาภิบาลจะมีอยูมีกิน ฉัน ...ฉัน...และฉัน” เมื่อ
พระเจาทรงตองการที่จะเรียกใหเรารับใชพระองค เรามักจะมีทาทีแบบ “ยักทา หนางอ รอนาน งาน
มาก ปากเสีย”
ยักทา – เมื่อไดยินเสียงพระเจาตรัสเรียก เราก็ไมคอยสนใจใยดี ทําเฉย ๆ เสีย แกลงทํา หูทวน
ลมเสียอยางงั้นแหละ (ใครจะทําไม?) เพราะขืนไปขานตอบพระดํารัสของพระเจา เดีย๋ วพระองคจะทรง
ใชไปทํางานคริสตจักรตองลาออกจากงานในบริษัท (ซึ่งเงินเดือนงาม) อยูในคริสตจักรในเมืองพอวา
พระองคอาจจะใชใหไปอยูคริสตจักรในชนบทชายแดนโนน
หนางอ – ไมมีความชื่นชมยินดีในชีวิตการเปนคริสเตียน หลบ ๆ ซอน ๆ เปน คริสเตียนแบบ
เงียบ ๆ ไมยินดีในการอานพระคัมภีร อธิษฐาน และสามัคคีธรรมกับพี่นองในพระคริสต ทําตนเหมือน
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คนอมทุกขแบกโลกไวทั้งโลก ทําหนางออยางนี้เขาไว เพื่อเมื่อพระเจาทอดพระเนตรเห็นก็ผานเลยไป
และทรงใชคนที่ยินดีและเอาจริงเอาจังแทน
รอนาน – เมื่อพระเจาตรัสวา “เราจะใชผูใดไปใครจะไปแทนเรา” (อิสยาห 6:8) อยา ตอบเปน
อันขาดวา “ขาพระองคนี่พระเจาขา ขอทรงใชขาพระองคไปเถิด” แตจงเงียบเสีย ถาพระองคตรัสเรียก
บอย ๆ เขาก็ตอบไปวา “ขาพระองคไมวางพระเจาขา...ติดงาน ติดเงิน ติดครอบครัว ติดแฟน ติดความ
สะดวกสบาย ...ญาติพี่นองเพื่อนฝูงของขาพระองคอยูนั่นไงพระเจาขา โปรดทรงใชพวกเขาไปเถิด”
งานมาก – ทําตัวประหนึ่งวาจะตายวันตายพรุงดวยการทํางาน - - ทํางาน - -ทํา งานของโลกนี้
อยาไปถามศิษยาภิบาลเปนอันขาดวา “มีอะไรที่จะใหผมชวยไดบาง?” เพราะขืน ถาม เดี๋ยวจะเปนการ
เอาตัวเขาไปผูกกับงานของพระเจา แลวจะทําใหถอนตัวลําบาก ซึ่งทําใหเสียทั้งเงินและเสียทั้งเวลา
“คนที่บอกวาไมมีเวลา มักจะไมไดทําอะไรเพื่อพระเจา” – อยาคิดวาคําพูดประโยคนีเ้ ปนความ
จริง แตจงพูดเหมือนเศรษฐีคนนั้นวา “จิตใจเอย สุข สบายเถิด จงกินดื่ม สนุกสนาน พราะมีทุกอยาง
ครบครันแลว”
ปากเสีย – อยาปลอยใหปากอยูวาง ๆ เดี๋ยวมันจะเฉาและเหงาตาย ตองทําเปนเหมือนคนที่กิน
แกงบอนโทรศัพทไปหาคนโนนทีคนนี้ที นินทาพี่นองคริสเตียนบางตําหนิผูปกครองคริสตจักรบาง
และกลาวโทษศิษยาภิบาลใหมากหนอย
ใครก็ตามที่มีลักษณะตามที่กลาวมานี้ โปรดระมัดระวังใหดี สักวันหนึ่ง พระเจาจะทรง “ปลด
ระวาง” เพราะยอหนยืนยันอยางชัดเจนวา เราไมใชเปนฝายเลือกพระเจา แตพระองคตา งหากทีท่ รงเปน
ฝายเลือกพระเจา ” (ยอหน 15:16)
ขอใหเราตระหนักวา พระเจาทรงใชสิ่งอื่น แทนมนุษยได เมื่อ ครั้งที่พระเยซูคริส ตเขาสูก รุง
เยรูซาเล็มบรรดาประชาชนไดอัญเชิญพระองคเสด็จบนหลังลา แลวเอาเสื้อผา ของตนปูล งตามถนน
แสดงถึงความเคารพวาพระองคทรงเปนจอมกษัตริย ทุกคนตา งมีความชื่นชมยินดีแ ละรองสรรเสริญ
ดวยเสียงอันดังวา “ทรงพระเจริญ” ครั้นพวกฟาริสีไดยินและเห็นดังนั้น จึงไปบอกพระเยซูหามปราม
ประชาชนใหเงียบเสีย พระองคตรัสสวนกลับไปวา “เราบอกทานทั้งหลายวา ถึงคนเหลานี้จะเงียบเสีย
ศิลาทั้งหลายจะสงเสียงรอง” (ลูกา 19:35-40)
ขอความที่ประทับใจมากก็คือ “ถึงคนเหลานี้จะเงียบกอนหินก็ยังจะสงเสียงรองสรรเสริญพระ
เจา” แมวาเราจะเงียบ แตพระเจาก็ทรงใชกอนหินใหทํางานของพระองคไดแมคริสเตียน ศิษ ยาภิบาล
อาจารยทั้งหลายจะเงียบเสียพระเจาก็ยังทรงใชกอนหินใหรองเพลง อธิษฐาน สรรเสริญและประกาศ
พระนามของพระองคได
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ถาใครก็ตามที่ไดเห็นถึงความยิ่งใหญของพระเจาอยางแทจริงแลว เขาจะนิ่งเงียบอยูไมได แต
จะกลาวออกมาเหมือนกับอิสยาหวา “ขาพระองคอยูนี่พระเจาขา ขอทรงใชขาพระองคไปเถิด”
ผูอานที่รัก พระเจาทรงใชทานแลวหรือยัง?
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บทที่ 2 คืนสูมาตุภูมิ
ในสมัยหนึ่ง ครั้งที่ผมยังเปนหนุมอยู มีเพลงหนึ่งที่ฮิตมาก ซึ่งมีเนื้อรองทอนหนึ่งวา
“บานเรา แสนสุขใจ แมจะอยูที่ไหน ไมสุขใจเหมือนบานเรา - - -”
ชนชาติอิสราเอลก็มีความคิดในทํานองเดียวกันนี้ ไมมีอะไรที่จะมีคาเทียบเทียมเทากับการไดมี
โอกาสกลับคืนสูคานาอันแผนดินแหงพันธสัญญาของพระเจา รับบี (ครูสอนพระบัญญัต)ิ มีชอื่ เสียงคน
หนึ่งของยิวไดกลาววา “วันเดียวในแผนดินแม ก็ดีกวาพันวันในแผนดินอื่น”
ยอนหลังไปเมื่อป กคศ.606 กองทัพอันเกรียงไกรของบาบิโลน บุกเขาโจมตีกรุงเยรูซาเล็มเปน
ครั้งแรก และจับผูคนไปเปนเชลย ในป กคศ.597 กองทัพของศัตรูหวนกลับมาอีกครั้ง คราวนี้จับกุม
ชาวยิวราว 10,000 คน ไปเปนทาส ตอมาอีกในป กคศ.586 กษัตริยเนบูคัดเนสซารก็กรีฑาทัพใหญมา
บุกทลวงพังกําแพงเมืองเยรูซาเล็มทุบทําลายพระวิหารอันสวยงามของพระเจา จนราบเปน หนากลอง
พรอมกับขนขาวของเครื่องใชและผูคนไปยังประเทศบาบิโลน
เบื้องหลังของเรื่องนี้ดูไดจาก 2 พงศาวดาร 36:17-21 ทหารบาบิโลนไดฆา ชาวยิวตายเปนเบือ
ริบขาวของมีคา เผาพระราชวังและพระวิหารของพระเจา สวนคนที่รอดตายก็ถกู กวาดตอนไปเปนเชลย

จิตใจที่แตกสลาย
เมื่อเราไดเห็นถึงความลมจม ทางฝายวัตถุของชนชาติอิสราเอลแลว ทําใหอดคิดถึงสภาพความ
ลมจมทางด า นจิ ตวิ ญ ญาณไมได ในคริ ส ตจัก รของพระเจ า บางแห ง ในป จ จุบัน อาจจะไดรับการ
กอสรางขึ้นอยางโออาหรูหรา ติดเครื่องปรับอากาศ มีเฟอรนิเจอรครบครัน แตทวาเมื่อมองดูภายในใจ
และจิตวิญญาณของเขาแลว มันแตกสลายแทบไมมีชิ้นดี
ซึ่งสังเกตไดจากการเปนไปแบบเนือย ๆ แกน ๆ ตามพิธีรีตอง รองเพลงสรรเสริญพระเจาแบบ
ซังกะตาย พบปะหนา กันก็ยิ้มแหง ๆ ตามธรรมเนียมของคริส เตียน การประชุมไมไดเต็มไปดวยจิต
วิญญาณและความจริง แตจิตใจฝกใฝอยูแตเนื้อหนัง และการฟงเทศนแบบจําใจ เขาหูซา ยไปทะลุหขู วา
ใจนึกอยูตลอดเวลาวา “เมื่อไหรจะกลาวคําวาอาเมนเสียที”
มีเรื่องเลาวา คริสตจักรแหงหนึ่งมีการประชุมนมัสการพิเศษในตอนกลางคืน ขณะที่ทุกคน
กําลังรองเพลงสรรเสริญพระเจา อยูนั้น ก็มีเยาวชนคนหนึ่งอุตริเอาหนากากผีใ สแลวไปยืนอยูขาง ๆ
หญิงชราคนหนึ่ง
15

เมื่อนางเหลียวมาเห็นเขา ก็ตกใจสุดขีดหนาซีดเผือดเขาออน หนังสือเพลงหลุดตกจากมือ นาง
รีบยกมือไหวแลวละล่ําละลักวา “ทานซาตานเจาขา....อีฉันกลัวแลวอยาทําอะไรอีฉันเลย...”
เยาวชนคนนั้นหัวเราะหึ ๆ ในลําคอ ทําใหหญิงชรายิ่งกลัวใหญ นางพูดตอไปวา “ถึงแมวา
อีฉันจะเปนคริสเตียนมายี่สิบปแลว แตจิตใจของอีฉันยังอยูกับทานเสมอแหละคะ”
นี่คือสภาพของคนที่มีจิตใจแตกสลายทางดานจิตวิญญาณเสียแลว
คริสเตียนที่แทจริง จะตองนมัสการพระเจาดวยจิตวิญญาณและความจริง (ยอหน 4:24)

เปาหมายของพระเจาสําหรับคนอิสราเอล
“ไซรั ส พระราชาแห งเปอร เซี ยตรั ส ดั งนี้ ว า .... มีผู ใ ดในหมู พวกท า นที่ เปน ประชากรของ
พระองค ขอพระเจาสถิตอยูกับเขา และขอใหเขาขึ้นไปยังเยรูซาเล็มซึ่งอยูในยูดาห และสรางพระนิเวศ
ของพระเจาแหงอิสราเอล” ( เอสรา 1:2-3)
พระประสงคของพระเจาสําหรับชนชาติอิสราเอลคือ “ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มและสรางพระ
วิหาร” บางคนแปลกใจถามวา ทําไมพระเจาไมใหพวกเขาขึ้นไปที่สะมาเรีย หรือทีก่ าลิลี ทีอ่ ยี ปิ ตหรือที่
ในบาบิโลน ทําไมตองลําบากลําบนถอสังขารไปยังที่เกาที่เดิมดวย?
คํา ตอบก็คื อ พระเจ า ทรงเห็น ว า ที่ เยรู ซาเล็มนั้น เหมาะสมที่สุ ด เปน สถานที่พระองคทรง
เลือกสรรไวตั้งแตครั้งโบราณกาล สถานที่เคยกําหนดใหดาวิดและซาโลมอนสรางพระวิหารถวายแด
พระนามอันยิ่งใหญของพระองค พระองคตองการใหพลไพรกลับไปปฏิรูปที่เดิม ฟนฟูการนมัสการ
ขึ้นใหม

คนชอบของใหม ๆ
นิสัยอันถาวรของมนุษยเรานั้นคือ “ชอบของใหม ๆ” ดังเพลงที่ชาวโลกชอบรองกันเกรอ วา
“ใหม ๆ หนาตาจุมจิ๋ม เกา ๆ มันเปนสนิม” บางทีกฎขอนี้ก็ไมไดรับการยกเวนสํา หรับคริสเตียนดวย
ทุกวันนี้คริสตจักรไทยมีปญหาใหญที่แกไมตก กลาวคือ คริสเตียนยายโบสถ โบสถไหนนักเทศนมี
ชื่อเสียง คริสเตียนจะพากันยกขบวนแหกันไปที่นั่น โดยถือวา นี่เปนการเพิ่มพูนคริสตจักรวิธหี นึง่ (แต
เปนวิธีแบบงาย ๆ)
ตามตําราการเพิ่มพูนคริสตจักร ที่สอนกันอยูตามโรงเรียนพระคริสตธรรมตาง ๆ มีอยู 3 วิธคี อื
หนึ่ง เพิ่มพูนโดยวิธีประกาศกับคนที่ไมเชื่อ สอง เพิ่มพูนโดยการแตงงานกันระหวางคนในคริสตจักร
หรือระหวางคริสตจักร สาม เพิ่มพูนโดยการมีลูกหลานเกิดขึ้นในโบสถ – แตปจจุบันมีตําราเพิ่มพูน
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คริสตจัก รเลมใหมสอนวา มีอีกวิธีหนึ่งคือ เพิ่มพูน โดยการ “แยงลูกแกะ” จากคริสตจักรอื่นมาเปน
สมาชิกคริสตจักรของตนเอง
นักเทศนทานหนึ่งไดเลาใหผมฟงวา ครั้งหนึ่งมีศิษยาภิบาลสองคนมาพบกันเขาโดยบังเอิญ ทัง้
สองมีคริสตจักรอยูไมหางไกลกันนัก ศิษยาภิบาลคนแรกเอยขึ้นวา “ขอบพระคุณพระเจา เดือนนี้พระ
เจาทรงอวยพระพรใหคริสตจักรของผมมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 10 คน”
ศิษยาภิบาลคนที่สองสีหนาไมคอยแชมชื่นนักกลาววา “สําหรับผมแย....เดือนนี้พระเจาไมได
อวยพระพรคริสตจักรผมเลย เพราะสมาชิกในคริสตจักรของผมหายไป 10 คน”
หังเรื่องนี้แลวขําไมออกครับ!
เราอาจกลาวไดว า มีผูนํา คริสตจัก รบางคนที่อางวาคริ สตจักรของเขานั้น เจริญเติบโตอยา ง
รวดเร็ว ตามความเปนจริงแลว มิไดมาจากคนที่กลับใจใหมลวน ๆ แตเปนคริสเตียนที่ยา ยมาจากโบสถ
อื่นถึง 60-70%
ทําไมคริสเตียนจึงชอบยายโบสถ? ปญหาอันนี้ยังไมมีใครอาจหาญวิเคราะหไดอยา งถึงแกน
แตเท า ที่รูก็คือ บางคนอ างว าที่ย ายโบสถเ พราะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเสี ยบา ง อยากลองลิ้มชิ ม
รสชาติใ หม ๆ บางคนอ า งวาที่โ บสถเก ามีปญหา ไมคอยกินเสน กับศิษยาภิบาล และไมชอบขี้หน า
สมาชิกบางคน บางคนบอกวาที่โ บสถเกา นาเบื่อออกจะตายไป ศิ ษ ยาภิบาลลําเอียงอยางเห็นไดชัด
พะเนาพะนอเอาอกเอาใจเฉพาะคนที่มีเงิน แถมยังเผด็จการ มีขบวนการมาเฟยอยูในคริสตจักร บางคน
อ า งว า ที่โ บสถ เ ก า มี ก ารเล น พรรคเล น พวก ศิ ษ ยาภิ บาลเอาแต ญ าติ พี่ น อ งของตนเองเข า มาเป น
กรรมการบริหาร บางคนก็อางวาที่โบสถเกาเย็นชา ไรชีวิตชีวา มีแ ตระเบียบพิธี มีคนแก ๆ เทานั้นที่
หลงเหลืออยู และขอกลาวหาที่รายแรงมากก็คือ “คริสตจักรเกาไมมีพระวิญญาณของพระเจาสถิตดวย”
แลวเราก็ถามวา ที่โบสถใหมเปนอยางไรบาง?
เขาก็จะรีบอธิบายเปนคุงเปนแคววา โบสถใหมนั้นนมัสการอยางนาตื่นตาตื่นใจ มีรสชาติ มี
มนุษยสัมพันธดีมีการตอนรับขับสูถึงใจ ศิษยาภิบาลก็จบดอกเตอรมาจากตางประเทศ มีความรูใ นพระ
คัมภีรอยางแตกฉาน มีจิตวิทยาสูง รูจักแบงงานใหแกสมาชิกทุกคนทํา มีการติดตามผลที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งที่โบสถใ หมนี้นมัสการพระเจาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยาง
แทจริง มีการรองเพลงและเตนรําในพระวิญญาณ มีก ารพยากรณและพูดภาษาแปลก ๆ มีการรักษา
โรคภัยไขเจ็บทุกชนิดใหหายได นอกจากนั้นคริสตจักรบางแหงยังมีการ “ลมในพระวิญญาณ” อีกดวย
เมื่อไมกี่วันมานี้ เพื่อนของผมชวนไปกินขาวที่ภัตตาคารแหงหนึ่ง เขาเลาใหฟงวา มีคริสเตียน
จีนแก ๆ คนหนึ่งไปหาอาจารยที่โบสถ พรอมกับบอกวา “อาจารยครับ ผมอยากจะประกอบดวยพระ
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วิญญาณบริสุทธิ์จะทําอยางไร? สรรเสริญพระเจาผมก็ทําแลว ยกมือยกไมก็ทําแลว เห็นเขารองไหผมก็
รองไหแลว เห็นเขาเตนรําผมก็รําแลว เขาพูดภาษาแปลก ๆ ผมก็พูดแลว เวลานี้ผมยังขาดอยูอ ยางเดียว
เทานั้น...”
“คุณขาดอะไร ?” ศิษยาภิบาลถาม
ชายชราตอบวา “ยังขาดการลมกลิ้งในพระวิญญาณครับ”
จากเรื่องนี้จะเห็นไดอยางชัดเจนวา คริสเตียนคนนี้ไมมีค วามเขาใจในพระวจนะของพระเจา
เขาพึ่งอาศัยความรูสึก อารมณ อาศัยประสบการณและการเลียนแบบจากคนอื่นเทานั้น มิไดมีจุดยืน
ของตนเองในพระคั มภีรเลย - - - นั บว า เป นความเชื่อ ที่มีอัน ตรายมาก เขากํา ลั งเสาะแสวงหาของ
ประทานมากกวาเสาะแสวงหาพระเจา เหมือนกับเจาสาวที่มัวชื่นชมยินดีในของขวัญมากกวา ชื่นชม
ยินดีในตัวเจาบาว
พี่นองคริสเตียนที่รัก ทานเปนคนหนึ่งในจํานวนนั้นเหรือเปลา ที่ชอบยายโบสถ มีพฤติก รรม
เปน “คริสเตียนทัวร” หรือกําลังคิดจะยายโบสถ? วันนี้พระเจา ตรัสกับอิสราเอลวา “จงกลับไปที่เดิม
หรือกรุงเยรูซาเล็ม สรางพระวิหารถวายแดพระองคที่นั่น” พระองคตรัสแกทานทํา นองเดียวกัน “จง
กลับไปโบสถเดิมของทาน และชวยกันสรางคริสตจักรของพระองคใหเจริญรุงเรือง”
เมื่อหลายปมาแลว ผมไดเทศนาพระธรรมเอสราบทที่ 1 ในคริสตจัก รชานกรุงแหงหนึ่ง ผม
กลาวอยางหนักแนนถึงการที่พระเจามีพระประสงคที่จะใหคริสเตียนอยูที่เดิม ผมไมทราบวามีหญิงวัย
กลางคนซึ่งนั่งฟงอยู และกําลังคิดจะยายโบสถ เนื่องจากเธอเบื่อหนายคริสตจักรเดิมเหลือเกิน
เมื่อไดยินคําตักเตือนจากพระวจนะของพระเจา เธอหาไดเชื่อฟงไม เธอไดเที่ยวตะรอน ๆ ไป
ตามคริสตจักรตาง ๆ หลายอาทิตยตอมาผมก็ไดรับจดหมายจากเธอ ซึ่งมีขอความดังตอไปนี้ –
ดิฉันไดรับเชื่อพระเยซูคริสต ในคริสตจักรเล็ก ๆ แถวชานเมืองของกรุงเทพมหานคร
ที่คริสตจักรแหงนี้ ดิฉันไดมีโอกาสรับใชพระเจาตามของประทานที่พระองคใหมา ดวยความ
เขมแข็งตลอดเวลาสามปครึ่ง นับตั้งแตบังเกิดใหม จนกระทั่งถึงทุกวันนี้
คริสตจักรแหงนี้ไดถูกกอตั้งโดยมิชชันนารี โดยมีจุดมุงหมายใหญ ๆ อยูสองอยางคือ
1. เพื่อ ประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูค ริสตแ กผูคนที่ อาศัยอยู ในบริเวณแฟลต หมูบา น
ตลาด ซึ่งเปนเนื้อที่ครอบคลุมบริเวณกวาง มีหลายหมื่นครอบครัวคริสตจักรไดเนนหนักเพือ่ ใหคนเปน
ลาน ๆ ไดมีโอกาสรูจักกับพระเยซู
2. เพื่อใหผูคนในละแวกชานเมืองนี้ ไดมีโอกาสนมัสการพระเจารวมกันอยางสะดวก ไมตอง
เสียเวลาเดินทาง หรือเสียเงินทองมากเพื่อเขาไปนมัสการพระเจาที่โบสถในตัวเมือง
18

ชีวิตโดยทั่วไปของดิฉัน วันอาทิตยก็จะไปนมัสการพระเจาที่โบสถ และจะอยูที่โบสถตลอด
ทั้งวัน หลังจากนมัสการพระเจาและรับประทานอาหารเที่ยงแลว ในชวงตอนบา ยก็จะรวมทีมออกไป
เยี่ยมเยียนผูคนตามแฟลต ตลาดหรือหมูบาน และรับใชพระเจาในการสอนเด็กดวย
ดิฉัน เกิดในครอบครั วที่พอมีฐานะ จึงเปน คนที่เอาแตใจตนเอง ดื้อ รั้น แตถึงแม วาดิฉันดื้ อ
อยางไร พระเจาก็ยังทรงรักดิฉันอยางมากมาย
ดิฉัน ไมไดเปนคริส เตียน แตมาแตงงานกับผู ชายที่เปนคริส เตียน ดิฉันจึงรูสึกอึดอัดใจมาก
ตลอดเวลา ดิฉันทราบดีวาสามีและแมของสามีไดอธิษฐานเผื่อดิฉันตลอดเวลา 15 ป เรามีบตุ รดวยกัน 3
คน ตอมาดิฉันไดตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูคริสต โดยกองประกาศของมิชชันนารีที่ชานเมืองแหงนี้
ดิฉันถูกเลี้ยงดูมาแบบผูหญิงสมัยเกา คือ ใหอ ยูแตเหยาเฝากับเรือน ไมใหออกไปวุนวายกับ
ผูคนนอกบาน แตเมื่อดิฉันกลับใจเปนคริสเตียนแลว ชีวิตก็เปลี่ยนไป ตองออกไปประกาศ แจกใบปลิว
เยี่ยมเยียน ครั้งแรก ๆ ก็ขัดกับความรูสึก อยา งมาก แตเมื่อไดรับคําสอน และเจริญเติบโตขึ้นในฝาย
วิญญาณ ดิฉันก็ทํางานของพระเจาอยางมีความสุข
เมื่อประมาณ 5-6 เดือนที่ผานมานี้ ดิฉันรูสึกวามีความวุนวายเกิดขึ้นในคริสตจักร สมาชิกมี
แตกแยกกันเปนกลุม ๆ มีปญหาเกิดขึ้น จณะนั้นพวกเรากําลังอธิษฐานขอเงินจากพระเจาเพื่อจะซื้อ
สถานที่ของโบสถ อธิษฐานสําหรับเงินที่จะใชจา ยในโบสถแตละเดือน อธิษ ฐานเผื่อ เพื่อ สมาชิกที่มี
ปญหาดวย
ตัวดิฉันเองก็ ออนแอลงทางดานจิตวิญญาณอยา งเห็ นไดชัด เมื่อ ดิฉันเห็นถึงความวุนวายที่
เกิดขึ้นในคริสตจักร ดิฉันทราบดีวา นั่นคือแผนการของมารซาตานที่จะทําลายคริสตจักรของเรา
ดิฉันทําทุกอยาง บางวันอธิษฐานโดยไมทานอาหารเลย ทานแตน้ํา และการงานของดิฉันก็ยุง
ตลอดทั้งวัน และดิฉันก็ทราบวาพี่นองในคริสตจักรก็ไดอธิษฐานเผื่อดิฉันดวย
บางวันดิฉันมีจิตใจหดหูอ ยางบอกไมถูก โดยเฉพาะวัน เสาร ดิฉันกระสับกระสายโดยไมมี
สาเหตุ ในหัวใจเหมือนมีหินกอนใหญมาถวงไว ขาดสันติสุขอยางชนิดที่ไมเคยเปนมากอน ไมอยากจะ
ไปโบสถในวันอาทิตย ไมอยากเห็นความแตกแยกในคริสตจักร
ขณะนั้น ดิฉันคิดจะหนี หนีไปอยูคริสตจักรไหนก็ไดที่ไมใชคริสตจักรที่ดิฉันอยูเดี๋ยวนี้
แตพระเจาตรัสในใจของดิฉันวา “เจาเกิดที่นี่ โตที่นี่ เจาควรอยูที่นี่และตายที่นี่ จิตใจของเจา
ขาดสันติสุขแมวาเจาจะไปสิบโบสถ เจาก็จะไมมีสันติสุข เจาไมอายเขาหรือที่จะใหใครตราหนาเจาวา
คริสเตียนผีเสื้อ...ชีวิตของเจาเพียงเพื่อโบยบินไปคริสตจักรโนน คริสเตียนนี้เพื่อดมความหอมหวาน
ดมความแปลก ๆ ใหม ๆ เขามาสูชีวิตของเจา...
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เจาเอาคริสตจักรของเราเปนดอกไม เพื่อเจาจะเหยียบย่ํา”
ดิฉันเถียงในใจวา “เปลาเลย พระองคเจาขา ดิฉันเพียงแตออกไปหาหญา เขียว ๆ ออน ๆ กิน
ตามธรรมดาของลูกแกะตางหาก เพื่อดิฉันจะไดสบายใจและมีสันติสุข”
พระเจาตรัสในใจของดิฉันวา “พระคัมภีรในมือของเจานั่นไงละ คืออาหารอันโอชะของเจา
คือหญาออนที่เจาอยากจะกิน เจาก็ไมกิน หาเหตุไปที่อื่น เรามีงานใหเจาทํา เต็มมือ เจาก็ไมทํา แฟลต
หมูบาน ตลาด คืองานที่เรามอบใหแกเจา สําหรับพื้นที่บริเวณนี้ เจาประกาศจนชั่วชีวิตก็ยังไมหมด”
ดิฉันเถียงในใจวา “พระองคเจาขา ดิฉันไมมีแรงประกาศนี่คะ”
พระเจาทรงเตือนดิฉันแลว แตดิฉันไมเชื่อฟง
วันรุงขึ้นเปนวันอาทิตย ดิฉันไปโบสถดวยจิตใจที่หอเหี่ยว แลวก็กลับบานนอน
อีกอาทิตยหนึ่งตอมา ดิฉันก็มีอาการอยางเดิมอีกคือ วุนวายใจ หอเหี่ยว และกระสับกระสาย
ตลอดเวลา ดิฉันชักสงสัยวามารซาตานอะไรกันนักหนา พระเจา ทรงมีแผนการอะไรสํา หรับดิฉันอีก
เลา ใหดิฉันตายเสียดีกวา ที่จะอยูในสภาพนี้บอย ๆ
ดิฉันชวนสามีใหไปโบสถแหงหนึ่งในตัวเมือง ซึ่งดิฉันเคยไปครั้งหนึ่งเมื่อตอนแตงงานใหม ๆ
สามี ก็ พาไปหลั ง จากเลิ ก นมั ส การแล ว ดิ ฉั น ก็ ยัง ไม มีสั น ติ สุ ข ในจิ ตใจจึ งชวนสามี ไปชอปป ง ที่
หางสรรพสินคาแหงหนึ่ง เมื่อเดินดูสินคาจนทั่วแลว ก็ชวนสามีไปตอยังหางสรรพสินคาอีกแหงหนึ่ง
ซึ่งอยูไมไกลนัก แตจะเดินไปก็เมื่อยขา จึงเรียกสามลอเครื่องนั่งไป ขณะนั้นรถแลนมาไดสักครึ่งทาง
ฝนก็ตกลงมาพรํา ๆ สามลอแลนดวยความเร็ว เมื่อมาถึงทางแยกไฟแดง สามลอเบรค แตเบรคไมอยู
คนขับไดหักพวงมาลัยปนขึ้นไปบนเกาะกลางถนน
แรงกระแทกของรถทําใหดิฉันกระเด็นตัวลอยขึ้น
หนาผากของฉันไปชนเขากับไฟรถอยางแรง จนหนาของดิฉันแตกเลือดไหลกระฉูดเปน แผล
ฉกรรจ จากหัวคิ้วดานหนึ่งจรดหัวคิ้วอีกดานหนึ่ง ตองเย็บถึง 8 เข็ม
สวนสามีของดิฉันบาดเจ็บเพียงเล็กนอย
ดิฉันไมรูสึกตัวเลยวา เปนอะไรไป เมื่อลุกขึ้นนั่งก็รูวาตนเองยังมีชีวิตอยู คําแรกที่ดิฉัน พูดกับ
สามีคือ
“พระเจาไมใหเรามา แลวเรายังมา”
ดิฉันเสียใจความดื้อรั้นของตนเอง แตข ณะที่เลือดกําลังไหลมาก และทํา ทาวาจะไมหยุดนั้น
ดิฉันมีสันติสุขในใจอยางบอกไมถูก ขอบพระคุณพระเจาที่พระองคทรงรัก ดิฉันจริง ๆ รัก มากดวย
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พระองคยังทรงพระชนมอ ยูอยางแทจริง พระองคทรงไวชีวิตของดิฉัน เพื่อดิฉันจะไดกลับไปรับใช
พระองคในคริสตจักรเดิมของดิฉัน
ถาพระองคไมรักดิฉัน พระองคคงจะไมตีสอนดิฉันอยางนี้หรอก และขอบพระคุณพระองคที่
ไมทรงตองการใหดิฉันเปนคริส เตียนผีเสื้ออีก งานหนักไมเอา งานเบาไมสู...ชอบบินไปคริสตจักร
โนน บินไปคริสตจักรนี้ เพื่อหาความแปลกใหมตามเนื้อหนังเขาสูชีวิต โดยรับใชพระองคไมเปน
คริสเตียนผีเสื้อ ไมมีประโยชนอ ะไร ไมมีความผูกพันและจริงใจกับคริสตจักรใด ๆ ทั้งสิ้ น
ชอบเปลี่ยนโบสถไปเรื่อย ๆ เปนคนหลายใจ งานในคริสตจักรมีอยูเต็มมือแตไมทํา แลวพระเจาจะอวย
พระพรชีวิตไดอยางไร
ขอบพระคุ ณพระเจ า ที่ทรงมีแ ผนการตอ ชีวิตของดิฉั น พระองคไดท รงนํ า ดิ ฉัน กลับมายั ง
คริสตจักรเดิม และมีสันติสุขในการปรนนิบัติรับใชพระองคอีกวาระหนึ่ง”
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บทที่ 3 เริ่มตนที่ผูนํา
หนังสือเกี่ยวกับหลักการบริหารเลมหนึ่งจั่วหัวไววา –
“ไมมีใครอยากเปนหัวหนาแบบไมเต็มตัว เพราะจะถูกเรียกลับหลังวา “หัวหนา” แทนที่จะ
เรียกวา “หัวหนา” การมีตําแหนงหัวหนาค้ําอยู มิไดหมายความวา จะทําใหใครตอใครเปนหัวหนาอยาง
เต็มตัวไดโดยปริยาย การเปนหัวหนาแบบเต็มตัวหรือเกงจริง ๆ จะตองมีอะไรหลายอยาง”
เริ่มตนทีผ่ ูนํา

“แลวหัวหนาของตระกูลแหงยูดาหและเบนจามินไดลุกขึ้น ทั้งบรรดาปุโรหิตและคนเลวี คือ
ทุกคนที่พระเจาไดทรงเราใจเขาใหไปสรางพระนิเวศของพระเจา ซึ่งอยูในเยรูซาเล็ม” (เอสรา 1:5)
ขบวนรถไฟจําเปนตองมีหัวรถจักรสําหรับชักลากนํา ไปในทิศทางที่ถูกตอ งฉันใด ชีวิตของ
มนุษยเราก็จําเปนตองมีผูนําที่พาไปในทิศทางที่ถูกตองฉันนั้น ใหหัวรถจักรจะตองมีพนักงานควบคุม
หรือคนขับรถและชางเครื่อง ในตัวของผูนําคริสตจักรจะตองมีผูควบคุม คือ องคพระเยซูคริสต
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2529 เวลา 8.00 น. มีหัวรถจัก รพวงกัน 6 คัน แลน ออกจากโรงจักร
บางซื่อโดยไมมีพนักงานขับรถ ขบวนรถแลนไปโดยระบบอัตโนมัติความเร็ว 50 กม./ชม. พุง เขาสูช าน
ชาลาที่ 4 ของสถานีหัวลําโพง ดวยความเร็วทําใหรถแลนชนที่กั้นแลวเลยขึ้นไปชนรานคาและอาคาร
สถานีพังยับเยิน มีผูเสียชีวิตทันที 4 ศพ และคาเสียหายประมาณ 8 แสนบาท
รถจักรที่ปราศจากคนขับมีอันตรายมหันต และชีวิตของคริสเตียนที่ปราศจากผูนําก็มีอันตราย
ไปยิ่งหยอนไปกวากัน “ที่ไหนไมมีการนํา ประชาชนก็ลมลง แตใ นที่ซึ่งมีที่ปรึกษามาก ยอ มมีความ
ปลอกภัย” (สุภาษิต 11:14)
การสรางพระวิหารของพระเจาในกรุงเยรูซาเล็ม จะเริ่มขึ้นไมได ถาบรรดาพวกผูนาํ ไมได “ลุก
ขึ้น” กอนขอใหสังเกตวา ในพระคัมภีรตอนนี้ไดจําแนกคนออกเปน 4 ประเภทดวยกัน คือ
(1) หั ว หน าของตระกู ล – ในฉบั บประชานิ ยมเพิ่ มคํ า ว า “หั วหนา ตระกู ล ต า ง ๆ” ชนชาติ
อิสราเอลมีทั้งหมด 12 ตระกูล หัวหนาเหลานี้มีอํา นาจมากและเปน ที่เคารพนับถือของทุกคนในกลุม
เมื่อหัวหนายืนขึ้นพูด ทุกคนจะฟงและยอมทําตามโดยดุษฎี
(2) ปุโรหิต – เปนคนมาจากตระกูลเลวีโดยตรงทําหนาที่เปนผูรับใชของพระเจา ในพระวิหาร
โดยการนําเครื่องบูชาถวายบนแทนตามประเพณีของชาวยิว และปุโรหิตมีหนา ที่นําคําอธิษ ฐานของ
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ประชาชน ไปทูลตอพระเจานอกจากนั้น ปุโรหิตยังมีหนาที่สอนพระบัญญัติของโมเสส (พระคัมภีร 5
เลมแรกในพระคัมภีรเดิม) ที่เรียกวา “Torah” คือ ปฐมกาล อพยพ เวลีนิติ กันดารวิถีและพระบัญญัติ
(3) คนเลวี – มีหนาที่ทําการปรนนิบัติรับใชพระเจา ในงานทั่วไปในพระวิหาร เชน ทําความ
สะอาด ตักน้ําบํารุงซอมแซมพระวิหาร ฯลฯ คนเหลานี้จะไดรับการเลี้ยงดูจากขาวของที่ประชาชน
นํามาถวายแดพระเจาในพระวิหาร
(4) ทุกคน – ในตอนสุดทายของพระคัมภีรตอนนี้ ฉบับคิงเจมสวา “ทุกคนที่พระวิญญาณของ
พระเจาทรงดลใจใหลุกขึ้น” NIV.วา “ทุกคนที่พระเจาทรงผลักดันในจิตใจ ไดตระเตรียมขึ้น ไปสราง
พระวิหารของพระเจาในกรุงเยรูซาเล็ม”
พวกผูนําเหลานี้ไมเพียงแตรับฟงพระดํารัสของพระเจา แลวก็พยักหนารับเทานั้น
พวกเขาไมเพียงแตคิด แลวเก็บงําไวในใจเทานั้น
พวกเขาไมเพียงแตพูดถึงการสรางพระวิหาร แลวก็นั่งทํางานตอไปในบาบิโลนเทานั้น
พระคัมภีรบอกวา “ทุก คนไดลุกขึ้น ” แลวออกเดิน ทางกลั บสูภูมิสําเนาของตน เมื่อบรรดา
ประชาชนชาวยิวเห็นพวกผูนําของตนทําดังนั้น พวกเขาก็ปฏิบัติตามดวย

ศิษยาภิบาลเปนอยางไร สมาชิกเปนอยางนั้น
นักเทศนจีนคนหนึ่งไดเลาเรื่องวา มีชายหนุมคริสเตียนคนหนึ่งมีนิสัยชอบนอนตื่นสาย เชาวัน
อาทิตยคุณแมของเขาจะเขามาปลุก “ตื่นเถิดลูกเอย แปดโมงเชาแลว”
ชายหนุมพลิกตัวงัวเงียขยี้ตาแลวตอบวา “ขออีกสับงีบเถอะครับคุณแม”
ครึ่งชั่วโมงตอมา คุณแมของเขาก็เขามาปลุกอีกครั้งหนึ่ง “ตื่นเถอะลูกเอย แปดโมงครึ่งแลว”
ชายหนุมผุดลุกขึ้นนั่งดวยความไมพอใจ แลวถามแมของตนวา “คุณแมชวยบอกเหตุผลผมหนอยได
ไหมวา ทําไมผมตองตื่นเชาในวันอาทิตยดวย?”
“เหตุผลหรือ ลู ก?” ผูเ ป นแม ทวนคํา “ขอ ที่ หนึ่ งเพราะว า ลู ก เป น คริ ส เตี ยนและมี อ ายุ 28 ป
แลวนะซิ”
ชายหนุมออนวา “ผมไมอยากไปโบสถ”
“ทําไมละลูก?”
“เพราะที่โบสถไมมีใครเขาชอบผมเลย ผูปกครองก็ดูถูก ผม สมาชิกคนอื่น ๆ ก็ไมอ ยากมอง
หนาผมเอาเสียเลย” ชายหนุมเสียงเศรา
“แตลูกตองไปโบสถเดี๋ยวนี้” ผูเปนแมออกคําสั่งเด็ดขาด
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ลูกชายยอนดวยคําถามเดิม “ทําไมผมตองไปโบสถดวยละครับแม?”
ผูเปนแมตอบอยางชัดเจนวา “เพราะวาลูกเปนศิษยาภิบาลของคริสตจักรนะซิ”

ผูนําเปนแบบอยาง
วันหนึ่ง ขณะที่ผมกําลังนั่งอยูในสํานักงาน อปท. ก็มีโทรศัพทจากผูนําคริสตจักรแหงหนึ่งใน
กรุงเทพฯ เสียงแววมาตามสายวา “ขอเชิญมาเทศนาในอาทิตยปลายเดือนนี้” ผมดูปฏิทนิ แลวเห็นวาวาง
พอที่จะไปได จึงถามไปวา “คุณจะใหผมเทศนาในเรื่องอะไรละ?”
เสียงตามสายลอยมาทําใหผมถึงกับสะดุง “ขอชวยเทศนาเรื่องอยาดูผูนํา แตจงดูพระเจา”
ผมรูสึกหนักใจเปนอยา งยิ่ง ในการเตรียมพระวจนะของพระเจาในเรื่องนี้ เพราะหาขอ พระ
คัมภีรที่จะมาสนับสนุนความคิดนี้ไมมีเลย ตรงกันขามกลับพบคํากลาวของเปาโลที่บอกแกพี่นองคริส
เตียนโครินธวา “ทานทั้งหลายจงปฏิบัติตามอยา งขา พเจา เหมือนอยา งที่ขา พเจาปฏิบัติตามอยางพระ
คริสต” (1 โครินธ 11:1)
อีกตอนหนึ่งวา “เหตุฉะนั้น ขา พเจาจึงขอใหทา นทําตามอยางขาพเจา” (1 โครินธ 4:16) พอ
เปดไปอีกก็พบจดหมายที่เปาโลเขียนไปถึงคริสตจักร ฟลิปปวา “ดูกอนพี่นองทั้งหลาย ทานจงรวมกัน
ทําตามอยางของขาพเจา จงดูคนที่ประพฤติตามแบบนั้น” (ฟลิปป 3:17)
ทําตามอยาง – หมายความวา –
(1) จะตองมีตนแบบ
(2) จะตองมีการลอกเลียนแบบ
ในภาษากรี ก ใช คํ า ว า “mitetes” ปรากฏอยู ใ นพระคั ม ภี ร ใ หม 7 ครั้ ง (Follower หรื อ
immitelors) ในสมัยที่กรีกยังมีอํานาจรุงเรืองนั้น จะมีโรงเรียนสอนเกี่ยวกับปรัชญาและหลักการพูด มี
อาจารยที่มีชื่อเสียงหลายคน เชนโสเครตีส พลาโต อริส โตเติ้ล นักเรียนทุกคนจะตองคอยจดจํา และ
ลอกเลียนแบบครูของตนทุกระเบียดนิ้ว เลียนกิริยาทาทาง น้ําเสียง คําพูด ความคิด การแตงกาย ฯลฯ
เปาโลไดเอาคํานี้มาใชในความหมายที่วา พระเยซูคริสตทรงเปน แบบอยางที่ดีเลิศ ซึ่งเปาโล
เองไดลอกเลียนแบบจากพระองคแลวในเกือบจะทุกดาน และทานบอกใหคริสเตียนทุกคนเลียนแบบ
ตอจากทานอีกทีหนึ่ง
นี่คือลักษณะของผูนําที่ยิ่งใหญฝายจิตวิญญาณ!
ในพระธรรมเอสรา เราเห็นไดอยางชัดเจนวา เมื่อพวกหัวหนาตระกูลตาง ๆ พวกปุโรหิต คนเล
วีไดลุกขึ้นเพื่อปฏิสังขรณอาณาจักรของพระเจา พระคัมภีรบันทึกวา “ทุกคนก็ลกุ ขึน้ ดวย” ถาผูน าํ ไมใช
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พวกแรกที่ลุกขึ้นเริ่มตนก็อยาหวังเลยวา ผูคนทั้งหลายจะมีความกระตือรือรนทําตาม ในเอสรา 2:44-65
มีพวกยิว ทั้งสิ้น จํา นวน 49,902 คน ได จอ งมองผู นํา ของเขา แล วลุ กขึ้ นติ ดตามผู นํา กลั บไปยั งกรุ ง
เยรูซาเล็มทันที
คอฟแมนเคยกลาวไววา “ใครก็ตามที่มีความปรารถนาจะเปนผูนํา มีคนจํานวนนับพัน ๆ รอ
พรอมอยูแลวที่จะติดตามเขาไป”
ในคริสตจักรของพระเจา บรรดาสมาชิกทั้งมวลตางมองดูผูนําของตน เขากําลังดูศิษ ยาภิบาล
ผูปกครอง มัคนายก มองดูคณะกรรมการของคริสตจักร คนหนุมสาวจะมองดูประธานอนุชน คณะ
สตรีจะมองดูกลุมบุรุษ และพวกเด็กกําลังมองดูพอแมของตน

ผูนํา – สิงหอมควัน
ถาเราอยากรูวา คริสตจักรไหนมีสภาพจิตวิญญาณเปนอยางไร ก็ใหดูจากผูนํา ของคริสตจักร
นั้น ๆ
ครั้งหนึ่งผมไดรับเชิญไปเปนวิทยากรในการประชุมของอนุชนกลุมหนึ่งในภาคเหนือ ในการ
ประชุมแหงนั้นตลอดสามสี่วัน ผมสังเกตเห็นวา พวกอนุชนสวนใหญติดบุหรี่กันงอมแงม ตอนแรก ๆ
ผมแปลกใจมาก เพราะไมคอยพบเห็นภาพอยางนี้ที่คริสตจักรในกรุงเทพฯ
แตก็มาหายของใจ เมื่อมีอนุชนคนหนึ่งมาหาผมถึงที่พัก และถามปญหาวา “สูบบหรี่เปนบาป
ไหม?”
ผมก็ยอนถามกลับไปวา คนที่ทําลายพระวิหารของพระเจานั้น ทําบาปหรือเปลา? เขาพยักหนา
แลวพูดวา “แตทําไมเลขาฯ ของคริสตจักรเราจึงสูบไดละ? –ผมมาถึงบางออในบัดดลนั้นเอง มินาเลา
สภาพของคริสตจักรจึงเปนอยางนี้ เพราะผูนําของคริสตจักรเปนสิงหอมควันตัวฉกาจนั่นเอง
มีเรื่องเลาวา ตอนเชาวันอาทิตย อาจารยไดเทศนาในหัวเรื่อง “แผนดินสวรรค” เมื่อเทศนาจบ
แลวจึงถามที่ประชุมวา “ใครอยากจะไปสวรรค ขอใหยกมือขึ้น?”
เด็กชายตัวเล็ก ๆ ที่นั่งอยูแถวหนารีบยกมือขึ้นทันทีแตเมื่อเด็กชายเหลียวไปดูขา งหลัง ก็เห็นวา
มีผูใหญหลายคนยกมือดวยเชนกัน เด็กชายจึงคอย ๆ ลดมือลง
นักเทศนสงสัยจึงถามวา “ทําไมเอามือลงเสียละ หนูไมอยากไปสวรรคเหรอ?”
“อยากไปซิครับ” เด็กชายตอบเร็วปรื๋อ “แตถาผมไปสวรรคโดยมีผูใหญพวกนี้ไปดวย ผมไม
ไปดีกวา”
“อาว ทําไมละ?” นักเทศนถาม
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“อาจารยไมรูอะไร” เด็กชายวา “ผูใหญพวกนี้ยุงจะตายไป มีแ ตเรื่องทะเลาะเบาะแวงกันอยู
ตลอดเวลา ผมเกรงไปวา พวกเขาจะขึ้นไปทะเลาะกันบนสวรรคอีก....ผมหนวกหู ผมไมไปดีกวา”
นักเทศน “????”

ลุกขึ้นเถิด
พี่นองคริสเตียนที่รัก ชีวิตของทานเปนแบบอยางที่ดีสําหรับคนอื่นหรือไม? ทานไดถอมใจลง
ปรนนิบัติพระเจาและปรนนิบัติพี่นองคริสเตียน
ทานไดเปนผูประสานความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรไหม?
วันนี้อยากจะหนุนใจทุกทานให “ลุกขึ้นสรางพระนิเวศของพระเจาในฝายจิตวิญญาณ” (มิใช
ตัวอาคาร) เราไดเห็นแลววา ตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน มีคริสเตียนนอยคนที่จะยอม “ลุกขึ้น ” เพื่อ
กระทําพระราชกิจของพระเจา
บรรดาผูนําตระกูลไดลุกขึ้นแลว
พวกปุโรหิตไดลุกขึ้นแลว
คนเวลีไดลุกขึ้นแลว
ชาวยิวทุกคนไดลุกขึ้นแลวเชนกัน
ทานละ? ไดลุกขึ้นหรือยัง?
จอหน เวสเลย (John Wesley ป 1703-1791) นักเทศนที่ชื่อเสียงของอังกฤษ ไดประกาศวา
“จงมอบคน 100 คนใหแกขาพเจา
ซึ่งเปนคนที่ไมกลัวอะไรเลย นอกจากพระเจา
เปนคนที่ไมเกลียดอะไรเลย นอกจากความผิดบาป
เปนคนที่ไมรูอะไรเลย นอกจากเรื่องของพระเยซูคริสต
และคนเหลานี้ ยอมตรึงตัวเองไวที่ไมกางเขน
และขาพเจาจะพลิกแผนดินโลกนี้”
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บทที่ 4 กําลังเงิน
ผูที่เ คยจากบ านนาน ๆ คงจะรู ถึงรสชาดแห งความคิดถึ งได เป นอย างดี ผมเคยจากบา นไป
ประชุมที่ตางประเทศเพียงแคสองอาทิตยเทานั้น ดูมันเนิ่นนานราวกับสองปแตคนยิวตองพลัดพราก
จากบานเกิดเมืองนอนของตนเองเปนเวลานานถึง 70 ป!
พวกเขาคนึงถึง “บานที่เคยอยู อูที่เคยนอน หมอนที่เคยหนุน คุณที่เคยพึ่ง”
บัดนี้ บรรดาประชากรของพระเจาตางลิงโลดใจที่ไดมีโอกาสกลับมาสัมผัสกับแผนดิน แหง
พันธสัญญาอีกครั้งหนึ่ง
เปาหมายที่ยิ่งใหญของพวกเขา มิใชก ลับเพื่อ สรางบ าน สร างชื่อเสี ยง กลั บมาเพื่ อ พอกพู น
กระเปาใหเต็มดวยเงินทอง พวกเขามิไดปรารถนาความสะดวกสบาย แตกลับมาเพื่อ “สรางพระวิหาร
ของพระเจา”
แนนอน ในการทําลายนั้นยอมงายกวาการสรางเปนไหน ๆ พวกเขาตองใชความทรหดอดทน
เปนอยางมากในการรื้อกอนหินที่ทับถมกันอยู แผวถางสิ่งที่รกรุงรังออกและวางรากของกรุงเยรูซาเล็ม
เรื่องนี้ทําใหเราคิดถึงการสรางคริสตจักรของพระเจาในทุกวันนี้ เรายอมตองใชความพากเพียร
มานะอดทนมากเชนเดียวกัน
มีเรื่องสนุก ๆ เลาวา ครั้งหนึ่งมีการทดสอบความอดทนของคนในชาติตาง ๆ โดยการผลักเขา
ไปใหอยูในเลาไก คนแรกเปนชาวอังกฤษถูกผลักเขาไป เขาทนอยูไดแค 1 นาทีก็อุดจมูกวิ่งออกมา คน
ที่สองเปนชาวสกอต ถูกผลักเขาไป เขาทนอยูไดแค 2 นาทีก็อุดจมูกวิง่ แจนออกมา คนทีส่ ามเปนชาวยิว
ถูกผลักเขาไปในเลาไก เขาทนอยูไดนานถึง 3 นาที และพวกไกตางบินหนีออกมา

สรางคริสตจักรดวยกําลังเงิน
“ทุกคนที่อยูใกลเขา ก็ไดชวยเขาดวยเครื่องเงินดวยทองคํา ดวยขาวของและดวยขนสัตว และ
ดวยของมีคานอกเหนือจากสิ่งที่ถวายบูชาตามใจสมัคร” (เอสรา 1:6)
“หัวหนาของครอบครัวบางครอบครัว เมื่อมาถึงพระนิเวศของพระเจาซึ่งอยูใ นเยรูซ าเล็ม ได
ถวายตามใจสมัครเพื่อพระนิเวศของพระเจา เพื่อจะสรางพระนิเวศขึ้นในที่เดิม เขาถวายตามกํา ลังของ
เขาแกกองทรัพยเพื่ อพระราชกิจ เปนทองคํา หมื่นหนึ่งพันดาริค เงินหา พันมาเนและเครื่องแตงกาย
ปุโรหิตหนึ่งรอยตัว” (เอสรา 2:68-69)
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คนอิสราเอลไดยินยอมพรอมใจกันลุกขึ้น เดินทางออกจากประเทศบาบิโลน มีจุดมุงหมายอยู
กรุงเยรูซาเล็มดวยเปาหมายอันเดียวกันคือ สรางพระนิเวศของพระเจาจะเห็นไดวา พวกเขามิไดพอใจ
อยูที่การไดลงมือกอสรางเพียงอยางเดียวเทานั้น แตพวกเขาได “ควักกระเปา” ถวายทรัพยดวย

ถวายตามใจสมัคร
ขอให สั งเกตคํ า ที่พ ระคั ม ภีรใ ช ใ นตอนนี้ คื อ “ทุ ก คนถวายตามใจสมั ค ร” ฉบั บคิ งเจมส วา
“willingly” มีความตั้งใจในการถวาย ฉบับ NIV วา “freely” สมัคร หมายถึงการใหดวยความเต็มอก
เต็มใจเพื่อใหงานของพระเจาเจริญกาวหนา
เปาโลไดบอกแกพี่นองคริสเตียนโครินธวา “ทุกคนจงใหตามที่เขาไดคิดหมายไวในใจ มิใชให
ดวยเสียดาย มิใชดวยการฝนใจ เพราะพระเจาทรงรักผูที่ใหดวยใจยินดี” (2 โครินธ 9:7)
“ทุกคนควรใหตามที่ตนตั้งใจไว เพราะพระเจารักผูนั้นที่ใหดวยใจยินดี” (ประชานิยม)
เมื่อไหรก็ตามที่คริสเตียนถวายแดพระเจาตามธรรมเนียม ถวายเพราะเห็นคนอื่นถวาย ถวาย
เพราะเกรงใจพระเจาหรือศิษยาภิบาล ถวายเพื่อเอาหนาเอาตา เมื่อนั้นเขาจะไมไดรับพระพรจากพระ
เจาเลย เราจะตองตระหนักวา การถวายของคริสเตียนมิใชเปน การทําบุญ เพื่อจะไดกุศลในชาติหนา
มิใชเปนการทําเพื่อสังคมสังเคราะหพระเจามิไดยากจนถึงขนาดที่ตองขอเงินจากคริสเตียน
มีเรื่องเลาวา ชายหนึ่งไปนมัสการพระเจาที่โบสถเมื่อถึงเวลาถวายทรัพย เขาตั้งใจวาจะถวาย
เพียง 10 บาท ขณะที่คนเดินถุงถวายผานมาตรงหนา ดวยความรีบรอนเขาควักเอาแบงครอยใสลงไป
เขารูสึกดายยิ่งนัก
เมื่อประชุมเลิก เขาจึงรีบเขา ไปหาเหรัญญิกของคริสตจัก รพรอมกับบอกวา “ผมตั้งใจวา จะ
ถวาย 10 บาท แตเผลอหยิบแบงครอยใสลงไปแทน....” เขาพูดอยางนี้ดวยหวังวา เหรัญญิกจะทอนเงิน
ใหเขา 90 บาท
“ไม เ ป น ไรหรอกค ะ” เหรั ญ ญิ ก บอก “แบ งค ร อ ยนั้ น พระเจ า ทรงถื อ ว า มี ค า เพี ยง 10 บาท
เทานั้น”
พระเยซูคริสตทรงสอนใหคริสเตียนถวายเปนการลับโดยตรัสวา “อยาทําศาสนกิจเพือ่ อวดคน
อื่น..” เมื่อทานทําทาน อยาเปาแตรขางหนาทาน เหมือนคนหนาซื่อใจคด กระทําในธรรมศาลาและตาม
ถนน เพื่อใหคนสรรเสริญ...ฝายทานเมื่อทําทาน อยาใหมือซายรูการซึ่งมือขวากระทํานัน้ ทานของทาน
จะตองเปนทานลับ เพราะพระบิดาของทานผูทรงเห็นในที่ลี้ลับ จะทรงโปรดประทานบําเหน็จแกทา น”
(มัทธิว 6:1-4)
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เราตองยอมรับวา คริสตจักรไทยขาดการสอนเรื่องการถวาย เราเคยชินอยูแตการ “แบมือ รับ”
ถายเดียว เมื่อพวกฝรั่งมิชชันนารีมาประกาศ ก็มีแตให....ให...และใหดวยความรัก พวกเขาใหเสียจนเรา
“เสียนิสัย”
เมื่อเวลาเราจะเปนคริสเตียน เรามักจะถามวา “ผม/ดิฉันจะไดกี่บาท?”
บางคนกลาขนาดถามวา ถาผมเปนคริสเตียนจะใหลูกของผมเขาโรงเรียนฟรีไหม? เวลาเจ็บไข
ไดปวยจะไดรับการรักษาพยาบาลฟรีไหม? – คนพวกนี้รูสึกมีความสุขอยูกับ “การรับ” ลูก เดียว แต
พระคัมภีรสอนคริสเตียนวา “การใหเปนเหตุใหมีความสุขยิ่งกวาการรับ” (กิจการ 20:35)

การใหแบบเงียบ ๆ
คําสอนของพระเยซูคริสตนั้น ขัดแยงกับความคิดของคนทั่ว ๆ ไป ไมวาเราจะเดินทางไปแหง
หนตําบลใดมักจะพบเห็นการใหแบบ “เปาแตรขา งหนา ” เสมอ จะพบศิลาจารึก คํา อุทิศ อนุส รณชื่อ
ของคนหรือตระกูลติดอยูตามกําแพง ยอดตึกหรือขาง ๆ รถยนต แมแตในคริสตจักรบางแหง คานิยมนี้
ก็ไดทะลักเขามาอยางมากมาย
ผมเคยไปเทศนาในคริสตจักรบางแหง ไดพบวามีคําจารึกที่มานั่ง โตะ เกาอี้ คนโทน้ํา แมแต
ในหนังสือเพลงหรือพระคัมภีร มีคําเขียนวา “หนังสือเลมนี้บริจาคโดย....เพื่อเปนการระลึกถึงนาย/นาง
...ผูลวงลับไปแลว”
ครูรวีคนหนึ่งไดยกเรื่องเปรียบเทียบ ใหนักเรียนในชั้นรวีวารศึกษาของตนเขาใจเกี่ยวกับถวาย
วา
“เด็กชายคนแรกเดินไปที่โตะถวายทรัพย ลวงกระเปาหยิบเหรียญบาทออกมาโชวใหคนอื่น ๆ
ดูกอนที่จะหยอนลงในกลองถวาย ในสายพระเนตรของพระเจาเงินของเขามีคาเพียงแคตะกัว่ แผนหนึง่
เทานั้น – เด็กชายคนที่สองเดินไปที่โตะ ลวงเงินหยิบเหรียญบาทออกมา เขาถวายเพราะวา เห็นคนอื่น
ถวาย ในสายพระเนตรของพระเจาเงินของเขามีคาแคทองแดงแผนเดียวเทานั้น – เด็กชายคนทีส่ าม เดิน
ไปที่โตะถวายลวงเหรียญบาท เขาถวายเพื่อพระราชกิจของพระเจา ในสายพระเนตรของพระเจา เงิน
ของเขามีคาเทากับหนึ่งบาทจริง ๆ – เด็กชายคนสุดทา ยทํา เหมือนกับคนอื่น ๆ เขาหยิบเหรียญบาท
ออกมาถวายดวยใจรักพระเจา ในสายพระเนตรของพระเจา เงินของเขามีคาเทากับทองคํา”
ทานผูอานที่รัก ทานมีทาทีในการถวายเหมือนกับเด็กคนไหน?
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ถวายตามกําลัง
ในเอสรา 2:69 เราไดพบวา พวกยิวที่กลับมาจากบาบิโลนมิใชวาจะร่ํารวย มีเงินถุงเงิน ถัง แต
ทวาพวกเขาก็มีใจรักและเต็มใจถวาย ในพระคัมภีรฉบับรีไวดสแตนดารดใชคําวา “พวกเขาถวายตาม
ความสามารถ” (ability) กลาวคือ ถวายไมเกินกําลังความสามารถของเขา และในขณะเดียวก็ถ วายไม
นอยกวาขีดความสามารถของพวกเขามีเทาไรก็ถวายเทานั้น ไมมีก็ไมตองถวาย พวกเขามิไดไปเที่ยว
หยิบยืมเงินคนอื่นมาถวาย
พระคัมภีรสอนอยางชัดเจนวา “เพราะวาถามีใจพรอมอยูแลว พระเจาก็ทรงพอพระทัยที่จะรับ
ตามที่ ทุกคนมีอยู มิใชตามที่เ ขาไม มี” (2 โคริ นธ 8:12) ฉบับอมตธรรมเพื่ อชีวิต วา “ถ าทา นมีความ
จริงใจที่จะบริจาคแลวจะเปนจํานวนมากนอยเพียงใด ยอมไมใชสาระสํา คัญ ทั้งนี้เพราะพระเจา ทรง
ปรารถนาที่จะใหทานบริจาคในสิ่งที่ทานมีอยู มิใชตองการในสิ่งที่ทานไมมี”
ยังจําไดไหม? วันหนึ่ง ขณะที่พระเยซูคริสตประทับยืนอยูขางหีบถวายที่ตรงประตูพระวิหาร
กรุงเยรูซ าเล็มมีค นร่ํา รวยหลายคนนํา เงิ นของตนมาถวาย ในเวลานั้ นมีหญิ งมา ยคนหนึ่ งไดเ อาเงิ น
เหรียญที่มีคานอยนิดมาถวายพระองคตรัสวาอยางไร?
“หญิงมายคนนี้ถวายมากกวาเศรษฐีเหลานั้นเสียอีก” – ทําไม? เพราะเธอถวายดวยความจริงใจ
ถวายจากเงินสวนที่ใชเลี้ยงชีพของเธอ มิไดเหมือนกับพวกเศรษฐีที่ถวายจากเศษเงิน (ที่เหลือเฟอ) ของ
เขา (แตขอใหเขาใจวามิใชวาพระเจาไมพอพระทัยในเงินของเศรษฐี พระองคจะทรงอวยพรเขาแน ถา
หากวาเขาถวายดวยความรักและความจริงใจ)
เปาโลยกยองคริสเตียนมาซิโดเนียอยางเปดเผยวา “เพราะขา พเจาเปนพยานไดวา เขาศรัทธา
ถวายโดยสุดความสามารถของเขา ที่จริงก็เกินความสามารถของเขาเสียอีก (2 โครินธ 8:3) ผมรูสึก
ประทับใจในคําที่วา “เกินความสามารถ” ซึ่งแสดงใหเราเห็นอยางชัดเจนวา พวกเขาเทิดทูนพระเจาอยู
เหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น
แตสิ่งที่เราไมควรลืมก็คือ เปาโลบอกวา กอนที่พวกมาซิโดเนียจะถวายไดอ ยางนี้ “ขอ สําคัญ
ที่สุด พวกเขาไดถวายตัวของพวกเขาแดองคพระผูเปนเจากอน” (2 โครินธ 8:5)
นักเทศนทานหนึ่งกลาววา “ถาคนหนึ่งคนใดกลับใจใหม กระเปาเงินของเขายอมกลับดวย”
นั่นเปนความจริงอยางไมตองสงสัย
ทานผูอานคงจะเคยไดยินเรื่องราวของ “กองทัพแหงความรอด” (Salvation Army) ซึ่งชอบไป
ยืนประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตตามมุมถนนและสวนสาธารณะเมื่อประกาศแลวก็จะมีคน
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หนึ่งในกลุมเดินถือหมวกไปรอบ ๆ เพื่อใหผูฟงถวายทรัพย เมื่อมาถึงชายคนหนึ่งซึ่งแตงกายปอน ๆ
ชายคนนี้ไดบอกวา “ผมกําลังตกงาน ไมมีเงินที่จะถวายหรอกครับ”
“ไมเปนไร” คนถือหมวกวา “ผมจะใหคุณ 10 เหรียญ”
วาแลวก็ควักเงินสงใหแกชายคนนั้น แนนอน ชายคนนั้นเห็นเงินก็รีบตะครุบทันที ผูใหเงินจึง
ยื่ น หมวกไปตรงหน า พร อ มกั บ พู ด ว า “เวลานี้ คุ ณ มี เ งิ น แล ว ใช ไ หม จงถวายให แ ด พ ระเจ า 10
เปอรเซนต”
เราไดเห็นวา ตลอดในพระคัมภีรทั้ง 66 เลม ไมมีคําทา ทายพระเจาอันไหนจะยิ่งใหญ เทากับ
เรื่องการถวายทรัพย พระองคตรัสทาประชากรของพระองควา “จงมาลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือวา เรา
จะเปดหนาตางในฟาสวรรคใหเจา และเทพรอยางลนไหลมาใหเจาหรือไม?” (มาลาคี 3:10)
ในฉบับประชานิยมวา “เราจะเปดพระคลังในสวรรค เทของดี ๆ ลงมาใหเจาอยางเหลือเฟอ”
ดูเหมือนวา ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของมนุษยชาติ คนของพระเจาสวนมากจะยินดีทําทุก
อยางตามน้ําพระทัยของพระองค ยกเวนเพียงเรื่องเดียวเทานั้นคือ “การถวายทรัพย”
มีเรื่องเลาวา ครั้งหนึ่งคริสเตียน 3 ชาติ โคจรมาพบกันโดยบังเอิญ ณ การประชุมแหงหนึง่ ตาง
คนตางคุยกันถึงวิธีการถวายทรัพยของตนแดพระเจา
คนพมากลาววา “เมื่ อผมทํา งานไดเ งิน มา ผมจะขีดเส นกลางสนามหน าบา น แลวโยนเงิ น
ทั้งหมดขึ้นไปบนทองฟา ถาเงินตกลงมาทางดานซายก็จะเปนของพระเจาแตถาตกลงมาทางดานขวาก็
จะเปนของผม”
คนจีนจึงพูดขึ้นวา “ของอั๊วดีกวาวิธีของลื้อ เมื่ออั๊วทํางานหาเงินมาได อั๊วก็จะขีดวงกลมขนาด
เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว แลวโยนเงินทั้งหมดขึ้นไปในอากาศ ถาเงินตกลงในวงกลมนั้น ก็จะเปน ของ
พระเจา แตถาตกนอกวงกลมก็เปนของอั๊ว”
ฝายคนอินเดียพูดขึ้นวา “ของฉันดีกวาของใครทั้งหมด เมื่อฉันทํางานหาเงินมาได ฉันจะเหวีย่ ง
เงินทั้งหมดขึ้นไปบนอากาศ แลวตะโกนวา เงิน สวนไหนเปนของพระเจา ขอใหพระองคทรงรับเอา
เงินที่เหลือตกลงมาเปนของฉันทั้งหมด”
นี่เปนเรื่องที่เลากันสนุก ๆ เทานั้น แตก็ใหขอคิดอยางลึกซึ้งทีเดียว
ทานผูอานละ ทานถวายทรัพยแดพระเจาแบบไหน?
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บทที่ 5 แทนบูชา
“เมื่อมาถึงเดือนที่เจ็ด ที่พงศพันธุอิสราเอลอยูตามหัวเมืองตา ง ๆ ประชาชนไดมาพรอ มหนา
กันที่เยรูซาเล็มแลวเยซูอาบุตรโยซาดัก ไดลุก ขึ้นพรอมกับเพื่อ นปุโรหิตดวยกัน กับเศรุบบาเบลบุตร
เชอัลธิเอลพรอมกับญาติของเขาและไดสรางแทน บูชาของพระเจา แหงอิสราเอล เพื่อ ถวายเครื่อ งเผา
บูชานั้น ตามที่บันทึกไวในธรรมบัญญัติของโมเสสคนของพระเจา” (เอสรา 3:1-2)

แทนบูชาใหม
บางคนอาจจะถามวา ทํ า ไมพวกอิ ส ราเอลจึงต อ งสร า งแท น บู ชาขึ้ น ใหม คนอิ ส ราเอลจะ
นมัสการพระเจาโดยไมตองมีแทนบูชาไมไดหรือ?
ถา เราอ า นดู ใ นพระบั ญ ญัติ 27:5 โมเสสไดกํ า ชับพวกอิ ส ราเอลว า เมื่อ พวกเขาข า มแม น้ํ า
จอรแดนเขาสูแผนดินแหงพันธสัญญาของพระเจาแลว “ทา นจงสรา งแทนบูชาแดพระเยโฮวาหพระ
เจาของทานบนแทนนั้นเปนแทนศิลา”
ดังนั้น กอนสิ่งอื่นใด คนอิสราเอลที่กลับมาจากบาบิโลนจะตองทําคือ “สรา งแทนบูชา” พวก
เขามิไดสรางบานเรือนของตนเองกอน หรือรอใหมีความสุขสบายพอสมควรและหายเหนื่อยเสียกอน
แตพวกเขาได ทํา การสรา งทั น ทีที่มาถึง พวกเขาไดใหค วามสําคัญแกพระเจาเปนอัน ดับแรก สิ่งอื่ น
ภายหลัง – นี่เปนทางแหงการรับพระพรจากพระเจา
“ทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา และความชอบธรรมของพระองคกอน แลว
พระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหลานี้ให” (มัทธิว 6:33)
ทําไมจึงตองสรางแทนบูชา?
เพราะโดยทางแทนบูชานั้น เปนทางเดียวที่ชนชาติอิสราเอลจะพบกับพระเจาได เราไดเห็นวา
เมื่อเฮเบลถวายเครื่องบูชาดวยแกะหัวปและไขมัน พระเจาทรงพอพระทัยเฮเบลมาก (ปฐมกาล 4:4) เมือ่
พระเจาทรงเรียกอับราฮามออกจากเมืองเออร ประเทศเคลเดีย ใหเขาไปสูแผน ดินคะนาอัน อับราฮาม
ไดติดสนิทกับพระเจาอยางแนนแฟนผานทางแทนบูชา (ปฐมกาล 12:8)
โมเสสไดนําชนชาติอิสราเอลกวาลานคนขามทะเลแดง มุงหนาไปทางทิศตะวันตก ถึงภูเขาซี
นาย พระเจาตรัสแกโมเสสวา “จงใชดินกอแปนแทนบูชาสําหรับเรา และบนแทนนั้นจงใชแกะและโค
ของเจาเปนเครื่องเผาบูชาและเปนเครื่องศานติบูชาแกเราในทุกตําบลที่เราใหระลึกถึงนามของเรา เรา
จะมาหาทานและอวยพรเจา” (อพยพ 20:24)
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เอลียาหและเอลีชาพบกับพระเจาเสมอทางแทนบูชาและไดเห็นฤทธิ์อํานาจของพระองคเหนือ
พระบาอัล
พระเจาทรงสัญญาวา พระองคจะเสด็จมาหาและอวยพรแกชนชาติอิ สราเอล โดยผานทาง
“แทนบูชา” นี้
พวกยิวมิไดลืมพระสัญญาอันยิ่งใหญนี้เลย พอพวกเขาหลุดพนจากการเปนทาส ออกจากบาบิ
โลนมาถึงแผนดินคะนาอัน สิ่งแรกที่พวกเขาทําก็คือ ทุกคนพรอมใจกัน “สรางแทนบูชาของพระเจา
แหงอิสราเอล” (เอสรา 3:2)
แทนบูชา คือ สถานที่แหงเดียวที่คนของพระองคจะพบกับพระผูสรางของเขา
แทนบูชา คือ สถานที่คนของพระเจาจะไดรับพระพร
ที่นั่นจะมีการถวายเครื่องบูชา เปนกลิ่นพระเจาพอพระทัย กษัตริยซาโลมอนไดรับความโปรด
ปรานจากพระเจาเมื่อพระองคถวายเครื่องบูชาแดพระเจา คือ วัว 2 หมื่น 2 พันตัว แกะ 1 แสน 2 หมื่น
ตัว (1 พงศกษัตริย 8:62-64)

แทนบูชาของคริสเตียน
ในปจจุบัน เราไมจําเปนตองติดตอกับพระเจาผานทางแทนบูชาอีกตอไปแลว เพราะพระเยซู
คริสตไดเสด็จมาเปนเครื่องบูชาไถโทษบาปเรา ยอหนยืนยันความจริงขอนี้วา “พระเมษโปดกของพระ
เจา ผูทรงรับเอาความผิดบาปของโลกนี้ไปเสีย” (ยอหน 1:29)
ดังนั้น เราจึงสามารถที่จะติดตอกับพระเจาโดยตรงและเปนที่พอพระทัยของพระองค โดยผาน
ทางองคพระเยซูคริสต “ดวยเหตุที่เรามีพระเจาองคเดียว และมีคนกลางแตเพียงผูเดียวระหวา งพระเจา
กับมนุษย คือพระเยซูคริสต...” (1 ทิโมธี 2:5)
พวกอิสราเอลมีโอกาสที่จะพบกับพระเจาไดเพียงปละไมกี่ครั้ง
แตคริสเตียนสามารถที่จะพบกับพระองคไดทุกวันเวลา – สรรเสริญพระเจา!
ทวา แทนบูชาของเราเปนอยางไรบาง ยังปกติดีอยูหรือ หรือวากําลังซวนเซ โยกเยก เอียงกะเท
เรโคนพังพาบหรือวาถูกทําลายเสียแลว?
แทนบูชาแหงการอธิษฐานพังทลายลงเสียแลว? แทนบูชาแหงการอานพระคัมภีร กลายเปน
กองซากสลักปรักพังเสียแลว แทนบูชาแหงการประกาศขาวประเสริฐโคนลงเสียแลว แทนบูชาแหง
ความซื่อสัตย ความรักและความบริสุทธิ์ไมมีชิ้นดีแลว?
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แทน บูชาแหงการไปโบสถ นมั สการพระเจา แทน บู ชาแห งการถวายทรัพย แท นบู ชาแห ง
ความสัมพันธอันดีระหวางพี่นองคริสเตียน แทนบูชาแหงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน แทนบูชาแหง
สันติสุขในจิตใจ แทนบูชาแหงการอยูรวมกับคริสตจักรอื่น ๆ ไดพังทลายลงเสียแลว?
ทานผูอานที่รัก ลองพิจารณาดูซิวา มีแทนบูชาอะไรบางที่กําลังโยกเยก สัน่ คลอน และทําทาจะ
พังแหลมิพังแหล หรือวาลมครืนลงไปแลว จงเลียนแบบชนชาติอิสราเอลคือ ในวันนี้ใหเรารวมมือรวม
ใจกันสรางขึ้นมาใหมอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อพระเจาจะเสด็จมาพบทาน และอวยพรแกทาน
มีคริสเตียนหลายคนบนใหผมฟงวา รูสึกเบื่อหนายแสนเซ็ง หงอยเหงา เซื่อ งซึม ขาดไรซึ่ง
ชีวิตชีวา ดําเนินชีวิตแบบซังกะตายไปวันหนึ่ง ๆ – ที่เปนเชนนี้ก็อาจจะเปนเพราะวา เขายังไมไดสราง
แทนบูชาขึ้นมาใหมก็เปนได
มีเรื่องเลาวา โบสถสองแหงตั้งอยูใ กล ๆ กัน แตสังกัดคนละคณะ ไมคอ ยลงรอยเทาไหรใน
เรื่องเกี่ยวกับหลักขอเชื่อ และมีการชิงดีชิงเดนกันอยูในที บางครั้งมีการพยายามดึงลูกแกะของกันและ
กัน ทั้งทางตรงและทางออม
เช า อาทิ ตย วัน หนึ่ ง คริ ส ตจั ก รแรกไดร อ งเพลงว า “มี อ ะไรประดั บที่ ม งกุ ฏ ฉัน บ า ง?” พอ
คริสตจักรแหงที่สองไดยินดังนั้น จึงรวมใจกันเปลงเสียงรองเพลงขึ้นดัง ๆ วา “ไมมีเลย...ไมมีเลย”
นี่เปนเรื่องขําขันที่นาเศราใจจริง ๆ !

แทนบูชาแบบเรียบงาย
“ถาจะกอแทนบูชาดวยศิลาสําหรับเรา อยากอดวยศิลาที่ตกแตงแลว เพราะถา เจาใชเครื่อ งมือ
ตกแตงศิลานั้นเจาจะทําใหศิลานั้นเปนมลทิน” (อพยพ 20:25)
แท น บู ชาของพระเจ าจะตอ งเปน ไปแบบธรรมชาติเ รียบงา ยและบริสุ ทธิ์ ไม มีก ารตกแต ง
ประดับประดาใหดูสวยงามวิลิศมาหรา (พระบัญญัติ 27:5-6) โยชูวาไดเชื่อฟงพระดํารัสของพระเจาใน
เรื่องนี้อยางเครงครัด เปนเหตุใหเขากับชนชาติอิส ราเอลที่เหลือ ไดรับพระพรจากพระเจา อยา งเอนก
อนันต (โยชูวา 9:30-32)
เมื่ออ า นมาถึงตรงนี้ ทํ า ให เรารู สึกอดแปลกใจไมไดวา ทํา ไมพระเจ า ของเราไมชอบความ
สวยงามหรื อ ยังไง? แต เมื่อ พิ จารณาดู ให ดีแ ลว ก็ จะพบว า หลั ก การของพระเจา คื อ การนมั ส การ
พระองคจะตองเปนไปตาม “ความจริง” ไมมีการแตงเติมเสริมตอ (ใชวัสดุจากธรรมชาติ) บทเรียนทีเ่ รา
ไดรับก็คือ “การนมัสการพระเจาจะตองนมัสการจากใจจริง” (ยอหน 4:24)
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ประการตอมา พระเจาตองการใหมีก ารนมัสการแบบ “เรียบงาย” ไมตองมีพิธีรีตองใหญโต
มโหฬารเหมือนพวกคาทอลิคและกรีกออรโทดอกซ
และประการสุดทาย เราจะนมัสการพระเจา ณ ที่แหงหนตําบลใดก็ได เพราะพระองคทรงเปน
พระวิญญาณซึ่งสถิตอยูทั่วไป
เราไดเห็นวา คริสตจักรในสมัยนี้มีการแขงขันกันวาโบสถใครจะใหญกวากัน สวยงามกวากัน
ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่เชิดหนาชูตาของศิษยาภิบาลและสมาชิกทั้งมวล เพื่อ นของผมคนหนึ่งมีโอกาสไป
ประชุมสัมมนาที่อเมริกา เขาไดแวะเยี่ยมโบสถแกว (ที่ทําดวยกระจกทั้งหลัง) ที่ใหญที่สุดของโลก ซึ่ง
สรางโดย ดร.โรเบิรต ชูเลอร
เพื่อนของผม ตกตะลึงในความใหญ โตและสวยงามชา งมโหฬารเสียนี่ กระไร และยกยอ ง
ชมเชยผูที่ออกแบบสราง แทนที่จะตกตะลึงในความยิ่งใหญของพระเจา และยกยองสรรเสริญพระองค
เขาเลาใหผมฟงวา กระจกเหลานี้มีคุณสมบัติพิเศษ คือสามารถทําความสะอาดไดดว ยตัวของมันเอง ไม
วาฝุนผง คราบอะไรก็จะไมเกาะ มันจะใสมีประกายอยูตลอดเวลา แตทวาคนสรางลืมคิดไปอยางหนึ่ง
ซึ่งตอมามันกอปญหาใหญโตใหแกคริสตจักร คือ พวกนกตาง ๆ ที่บินผา นมาก็จะขี้ใส ทํา ใหเจา ของ
อาคารหัวเสียมาก เพราะมันทําใหสงาราศีของโบสถจอยลงไปถนัดตาทีเดียว
ผมเคยไปที่ประเทศเกาหลี และแวะเยี่ยมชมคริสตจักรโยอิโดของ ดร.โช ยองกี นี่ก็ส วยงาม
และใหญที่สุดของโลกแหงหนึ่งเหมือนกัน มีการนมัสการหลายรอบ รอบละหลายพันคน แตเราไม
ปรารถนาที่จะเห็นความใหญโตโออาความหรูหราตระการตาเทานั้น แตเราอยากจะเห็นความยิ่งใหญ
ของพระเจ า และการนมั ส การที่ เต็ มด วยจิ ต วิ ญ ญาณและความจริง ขณะที่ เ ดิ น ขึ้ น ไปนมั ส การที่
คริสตจักรแหงนี้ผมไดรับคําเตือนจากผูนําทางวา “ระวัง...กระเปาสตางคใหดี เดี๋ยวจะถูกขโมยลวง”
นึกไมถึงวา คริสตจักรที่มีชื่อเสียงกองโลกจะชุกชุมดวยขโมยขโจร!
คริสตจัก รบางแหงถึงกับยอมเปนหนี้เปนสิน กูยืมเงินจากธนาคารมาเพื่อจะสรา งโบสถให
ใหญโต โดยมีสะโลแกนใหสมาชิกถวายสุดชีวิต เพื่อพิชิตที่ดินและอาคารสมาชิกตองควักกระเปาแทบ
ฉีก เพื่อถวายสําหรับสรางโบสถ ในขณะที่ตนเองอาหารก็ไมคอยจะมีกิน
ผมรูจักชายคนหนึ่ง ที่รักพระเจา มาก รอนรนยอมทุมเทเงินเดือนทั้งหมดเพื่อ จะสมทบสราง
โบสถ เขายอมอยูแบบอด ๆ อยาก ๆ จนกระทั่งรางกายซูบผอมลง ๆ เรื่อย ๆ วันหนึ่งเขาตองไปหาหมอ
เพราะปวยดวยโรคกระเพาะอาหาร – ทําใหมาคิดขึ้นไดวา การทําเชนนี้พระเจาทรงพอพระทัยแนหรือ?
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การที่เราจะพบกับพระเจา และรับพระพรจากพระองคนั้น เปนวิธีแบบงาย ๆ ไมจําเปนตองมี
พิธีรีตองหรูหราใหประดักประเดิด ไมจําเปนตองมีการแตงเติมเสริมตอใด ๆ ทัง้ สิน้ จิตใจทีย่ อมถอมลง
พรอมที่จะเชื่อฟงพระองคนั่นยอมสําคัญกวาสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น
เห็นไหมวา คริสตจักรในสมัยของพระคัมภีรนั้นเขานมัสการพระเจา ตามบา นเรือน ไมตองมี
อาคารที่ใหญโต
เราไดเห็นวา แมซาอูลจะถวายบูชาแดพระเจาอยางสงาผาเผย แตใจของเขาคิดกบฏตอพระเจา
เสียแลว จิตใจที่หยิ่งจองหอง ดึงดื้อถือดีและไมยอมเชื่อฟงใคร พระเจาจึงตรัสกับซาอูลตรง ๆ วา “การ
เชื่อฟงก็ดีกวาพิธีรีตอง” (1 ดูซามูเอล 15:22)
ทานผูอานที่รัก ตอนสุดทายนี้มีคําถามสองประการคือ :- แทนบูชาของทานยังคงอยูหรือพังทลายลงเสียแลว? ถาหากวาพังทลายลง ทานไดสรางขึน้ มา
ใหมแลวหรือยัง?
- การนมัสการพระเจาของทานเปนแบบไหน? แบบเรียบงาย หรือวาเต็มไปดวยพิธรี ตี อง? ทาน
จะนมัสการแบบไหนก็แลวแต ขอใหน มัสการดวยจิตวิญญาณและความจริง เทา นั้น ทานก็จะไดรับ
พระพรอยางใหญหลวงจากพระองค
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บทที่ 6 ผูนําฝายวิญญาณ
“เขาไดเลือกตั้งคนเลวี ตั้งแตอายุยี่สิบปขึ้นไป เพื่อ ใหดูแ ลการงานในพระนิเวศของพระเจา”
(เอสรา 3:8)

การเลือกผูนาํ
ในงานสรางพระวิหารขึ้นใหมในกรุงเยรูซาเล็ม ไดมีการวางแผนกันอยางรัดกุม โดยแบงงาน
ออกเปนแตละสายและแตละแผนก ในพระคัมภีรตอนนี้เราไดเห็นหลักการเลือกของพวกยิวดังนี้ :(1) เลือกคนที่มีจิตใจพรอม – เนื่องจากพวกเผาเลวีนั้น ไดรับการแยกไวสําหรับการปรนนิบัติ
รับใชพระเจาในพระวิหารโดยเฉพาะ ฉะนั้น พวกเขาจึงเตรียมพรอมแลว ที่จะสามารถลงมือปฏิบตั งิ าน
ไดทันที
(2) เลือกผูที่มีภาระ – การที่จะใหงาน บรรลุถึงซึ่งความสําเร็จนั้น มีหลักการอยูวา เลือกคนทีม่ ี
ภาระ “อยาใหงานแกคนที่ไมรักงาน”
(3) เลือกคนที่มีอายุพอสมควร – ในพระคัมภีรตอนนี้เราจะพบวา พวกเขาเลือกคนเลวีที่มีอ ายุ
ตั้งแต 20 ปขึ้นไป ใหดูแลการงานในพระนิเวศของพระเจา คนที่มีอายุนอ ยมักจะใจรอ น หุน หันพลัน
แลน ตัดสินใจเร็ว และก็เปลี่ยนใจเร็วดวย ไมมีความสุขุมรอบคอบเทาที่ควร
ในพระคัมภีรใหมเรียกผูนําคริสตจักรวา “เพรสบูเทรอส” (Presbuteros) หมายถึงผูที่มีอาวุโส
ทางดานวัยวุฒิและคุณวุฒิ เปนผูที่มีอาวะโสทางดานรางกาย จิตใจและจิตวิญญาณ สิง่ จําเปนอยางยิง่ ซึง่
เปนคุณสมบัติข องผูนําคือ ผูนําจะตองเปนคนที่มีมนุษยสัมพันธดี เปนคน “โอบออมอารีวจีไพเราะ
สงเคราะหประชาชน”
นั ก เขี ยนและนั ก พู ดที่ มี ชื่อ เสี ย งของไทยคนหนึ่ ง ได ก ล า วถึ ง “บุ ค ลิ ก ภาพที่ ไม ดีข องนั ก
ประชาสัมพันธ” วา
“ขยันเดิน
เมินยามยาก
มากจริต
คิดบวกลบ
ประจบประแจง
แยงกันพูด
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หนาบูดหนาบึ้ง”
และไดกลาวถึง “บุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธที่ดี” วา
“บุคลิกดี
มีมารยาท
ฉลาดวจี
มีน้ําใจ
ไมลืมตัว
หัวกาวหนา
กลาออกงาน”
ผมเห็นวาขอคิดเห็นเหลานี้ คริสเตียนเรานาจะนํามาประยุกตใชกับผูนําคริสตจักรไดเปนอยาง
ดีทีเดียว

หนาที่ของผูนาํ
งานของคริสตจักรเปนงานใหญเกินกวาที่คนเดียวจะทําไหว จะตองพึ่งพาอาศัยทั้งระดับผูนํา
และสมาชิกทุกคนตองรวมไมรวมมือกัน และทําอยางขยันขันแข็งเอาจริงเอาจัง
ถึงแมวาเราจะมีสติปญหาเฉลียวฉลาด และสามารถสรา งอาณาจักรของพระเจา ไดโดยลํา พัง
เชื่อแนวา พระองคคงจะไมปลอยใหเราทํา เพราะเราจะเหอเหิมและอวดตัวได โดยยกตัวเองและกด
พระองคลง
ในตอนตนของหนังสือเลมนี้ ผมไดเลาถึงเรื่องนโปเลียนมหาราช จากคนที่เคยต่าํ ตอย เขาเพียร
พยายามไตเตาจนไดเปนแมทัพของฝรั่งเศส และในป คศ. 1804 นโปเลียนก็ประกาศแตงตั้งตนเองเปน
จักรพรรดิของฝรั่งเศส
สันตะปาปาไดเดินทางมาประกอบพิธีสวมมงกุฏใหแกนโปเลียน ขณะที่สัน ตะปาปากําลังจะ
สวมมงกุฏใหนโปเลียนก็ฉวยเอามงกุฏจากพระหัตถข องสันตะปาปามาสวมเสียเอง และประกาศให
ชาวโลกรูวา “แมสันตะปาปาจะรับรองความเปนจักรพรรดิของขาพเจา แตขาพเจาก็ไดสรางความเปน
จักรพรรดิขึ้นมาดวยตัวของขาพเจาเอง”
เรื่องนี้นาจะเปนบทเรียนที่ดีสําหรับผูนําคริสตจักรของพระเจา
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คริสตจัก รจะเจริญกา วหนา ได จะตอ งไมมีคํ าวา “ขา มาคนเดียว” แตจะมีก ารประสานงาน
ตามลําดับขั้นตอนจะตองมีการกระจายอํานาจไปอยางทั่วถึง ในกิจการ 6:1-6 เราไดอานถึงการแตงตั้ง
ผูนํา 2 ประเภทคือ :(1) ผูนําทางดา นจิตวิญญาณ – ซึ่งเรียกวาพวก “ผูปกครอง” มีหนาที่ใ นการสอนพระคัมภี ร
เทศนาประกาศพระวจนะของพระเจา และดูแลสภาพฝายจิตวิญญาณของสมาชิกในคริสตจักร
(2) ผูนําทางดานฝายโลก – ซึ่งเรียกวาพวก – “มัคนายก” มีหนาที่ในการบริหารคริสตจักร ดูแล
ทาดานวัตถุ ขาวของ เงินทอง การสังคมสงเคราะห ความจําเปนทางดานอุปโภคบริโภค คุณลักษณะทีด่ ี
ของมัคนายก คือ
- เปนคริสเตียนที่มีชื่อเสียงดี
- ประกอบไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
- มีสติปญญาเฉลียวฉลาด
พระคัมภีรกลาววา “ตั้งใหพวกเขาดูแลการงานนี้” appoint over this business (ขอ 3) ซึ่งเปน
ธุ ร กิ จ ของพระเจ า โดยตรง มี บ างคนชื่ อ เสี ย งดี แต ไ ม ไ ด ป ระกอบด ว ยพระวิ ญ ญาณ มี บ างคน
ประกอบดวยพระวิญญาณ แตไมชอบใชสมอง ในทางตรงกันขา ม บางคนมีสิตปญญาดี แตเปนคริส
เตียนฝายเนื้อหนัง ฉะนั้น คริสตจักรจะตองเลือกผูนําที่มีความสมดุลยทั้งสามดาน
ส วนทางด า นผูป กครองคริ ส ตจั ก รนั้ น พระคั มภี ร บอกว า พวกเขาจะขะมั ก เขม น ในการ
อธิษฐานและรับใชพระเจาในพันธกิจแหงพระวจนะเสมอไป” (ขอ 4)

ทุกคนแสดงบทบาทของตนเอง
พระวจนะของพระเจ า สอนเราวา เมื่ อ คนหนึ่ งคนใดกลั บใจเป น คริ ส เตี ยน เขาได รับ ของ
ประทานจากพระเจาอยางนอยหนึ่งอยาง หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ พระเจา ทรงใหข องประทานในการ
รับใชพระองคแกคริสเตียนทุกคนแตทวา ของประทานนั้นตางกัน (มีของประทานประมาณ 17 อยาง )
เราทุกคนจะตองใชของประทานและพัฒนาใหเจริญกาวหนาอยางสุดความสามารถ
ขณะที่เรามีชีวิตอยูในโลกนี้ เราจะตองดําเนินชีวิตอยางเอาจริงเอาจัง ตามบทบาทที่พระเจา
ทรงกําหนดให
มีเรื่องเลาวา ศิษยาภิบาลคนหนึ่งทํางานอยูในคริสตจักรมาเปนเวลาหลายป แตจํานวนสมาชิก
มิไดเพิ่มขึ้นเลยตรงกันขามกลับลดจํานวนลงเรื่อย ๆ นําความกลัดกลุมมาสูผูรับใชพระเจาทานนีย้ งิ่ นัก
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วันหนึ่งก็มีคณะลิเกเรมาเปดแสดงอยูใกล ๆ โบสถ ตอนแรกก็ไมมีคนสนใจดูเทาไรนักหรอก แตเมื่อ
แสดงไปหลาย ๆ วัน คนดูก็เพิ่มจํานวนขึ้นจนในที่สุดวิกก็แนนขนัด ผูคนเต็มทุกรอบ
วันหนึ่ง ขณะที่พระเอกลิเกเดินผานหนาโบสถศิษยาภิบาลเห็นเขาจึงกวักมือเรียก
“อาจารยเรียกผมหรือครับ?” พระเอกลิเกเดินเขามา
“ใช ... ผมอยากจะถามอะไรนิดหนอย เพราะผมสังเกตเห็นวา วันแรก ๆ ลิเกของคุณแทบไมมี
คนดู แตพอนานวันเขาคนกลับเพิ่มขึ้น ทั้ง ๆ ที่เรื่อ งซึ่งคุณแสดงกันอยูนั้น มันเปนเรื่อ งโกหกและน้ํา
เนาทั้งเพ สวนโบสถของผมผมเทศนาเรื่องที่เปนความจริงและเปนชีวิต แตนับวันสมาชิกยิ่งรอยหรอ..
มันเปนเพราะเหตุใด?” ศิษยาภิบาลรายยาว
“คําตอบงายนิดเดียวครับอาจารย” พระเอกลิเกตอบ “ที่เปนอยางนี้เพราะวา อาจารยพูดเรื่อง
จริงใหดูเหมือนวาเปนเรื่องเลน ๆ สวนผมทําเรื่องเลน ๆ ไรสาระใหดูเหมือนเรื่องจริง เพราะเหตุนคี้ นดู
จึงติดผม”
ศิษยาภิบาล “????”
บทเรียน – คริสเตียนที่รัก ทานทําเรื่องของพระเจาใหปรากฏตอสายตาของชาวโลกอยา งไร?
เมื่อสมาชิก หายไปจากโบสถ ทานไมตอ งสงสัย เพราะตัวทานเอง ศิษ ยาภิบาลของทานและผูนํา ใน
คริสตจักรของทาน ไมสามารถดึงดูดใจสมาชิกเอาไวไดนั่นเอง

การกระจายอํานาจ
เมื่อคริสตจักรของพระเจา มีการแบงความรับผิดชอบของสมาชิกออกเปนสัดสวนแลว พระ
คัมภีรไดบันทึกถึงผล 3 ประการวา หนึ่ง งานประกาศพระวจนะของพระเจา ก็เจริญขึ้น สอง จํา พวก
ศิษยก็ทวีขึ้นเปนอันมากในกรุงเยรูซาเล็ม และสาม พวกปุโรหิต (หัวหนาของศาสนายิว) เปนอันมาก ก็
ไดเชื่อถือในพระเยซูคริสต (กิจการ 6:7)
เราปรารถนาจะเห็นผลเชนนี้บังเกิดขึ้นในประเทศไทยอันเปนที่รักยิ่งของเรา!
ออทิสไดกลาวไวในหนังสือ “ฉีกหนากากคริสตจัก ร” วา “ปจจุบันนี้ค ริสตจักรของพระเจา
เป นเหมื อนโรงเลี้ ยงเด็ ก กํา พร า ” ศิ ษยาภิ บาลมี หนา ที่ค อยให อ าหารเท า นั้น สวนสมาชิ ก ทั้ งหลายก็
ชวยเหลือตนเองไมได คอยแบมือรับอยูตลอดเวลา เลี้ยงเทาไรก็ไมรูจักโต มิหนําซ้ําบางคนยังเปน โรค
ฝายจิตวิญญาณ เหมือนคนไขหนัก จะตายก็ไมตาย หายใจแขมว ๆ ตองคอยใหน้ําเกลือและออกซิเจน
อยูตลอดเวลา
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ศิษยาภิบาลตองรับหนาที่ทุกอยางในคริส ตจักร นับตั้งแตทํา ความสะอาดพื้น โบสถ จัดเกาอี้
หนังสือเพลง ทําสวน จัดตารางสอน ออกไปเยี่ยมเยียน นําคนปวยสงโรงพยาบาล หางานใหสมาชิกทํา
คอยขับรถรับสงสมาชิกมาโบสถในวันอาทิตยและวันอธิษ ฐาน เพราะสมาชิกเหลา นี้เปนงอ ย เดินไม
เปน นิสัยเสียหมดแลว นอกจากนั้นศิษยาภิบาลยังพะวงอยูกับการสอนพระคัมภีรตามบานเตรียมสอน
รวีวารศึกษา และเทศนาในเชาวันอาทิตย
ศิษยาภิบาลเปนเหมือ น “ซุปเปอรแมน” – แต คริสตจักรแบบนี้จะไมมีวันเจริญเติบโตอยา ง
เต็มที่ เพราะไมชาศิษยาภิบาลก็จะหมดแรงขาวตม เหนื่อยหนาย ทอใจและผันตัวเองไปจากคริสตจักร
แหงนั้น โดยอา งวา ไปเรียนตอ (เปนขออา งที่มีมนตขลังยิ่งนัก ที่ศิษยาภิบาลชอบใชซึ่งสมาชิก ก็ดึง
เอาไวไมอยู)
ถา เราต อ งการเห็ น คริส ตจัก รของพระเจา เจริญ รุ ดหนา จํา เปน จะตอ งมีก ารกระจายอํ า นาจ
กระจายงาน โละระบบ “วันแมนโชว” ลงถังขยะไปเสีย ในอพยพ 17:8-10 เราไดเห็นถึงชัยชนะอยาง
งดงามของชนชาติอิสราเอลที่มีตอกองทัพของพวกอามาเลข นั่นมิใชเกิดจากฝมือของยอดมนุษยคน
หนึ่งคนใด แตเกิดจากการรวมไมรวมมือกันทหารอิสราเอลที่ออกไปรบอยูกลางสนามอยูถวายหัว ใน
ขณะเดียวกันโมเสสก็ยืนชูมืออธิษฐานอยูบนภูเขา ทูลวิงวอนขอพระเจาชวยประทานกําลังแกอสิ ราเอล
ที่ขาง ๆ โมเสสก็มีผูชวยอีกสองคนคือ อาโรนกับเฮอร คอยพยุงแขนของโมเสสไว (เพราะชูมือนาน ๆ
ก็เมื่อยลา) พวกเขาคอยจัดหากอนหินมาใหโมเสสนั่ง และจัดหาน้ํามาใหดื่ม
สรุปแลว งานนี้ไมมีใครเกง นอกจากพระเจาองคเดียว
หนังสือ “นักบริหาร” ไดกลาวถึงผูนําไดอยางนาคิดมากกวา
“ผูนําประเภทที่ดีที่สุด คนทั่วไปอาจจะไมสังเกตเห็นเขาไดเลย
ผูนําที่ดีรองลงมา ผูคนจะพากันยกยองและนับถือเขา
ผูนําที่รองลงมาอีก ผูคนจะกลัวเขา
ผูนําที่เลวที่สุด ผูคนจะเกลียดชังเขา”
หนังสือเลนนี้ไดกลาวตอไปวา “เมื่อผูนําประเภทที่ดีที่สุดทํา งานสําเร็จเรียบรอ ย คนของเขา
ตางจะพูดกันวางานนี้พวกเราทํากันเอง”
ทานคงจะเคยไดยินเรื่องของนักตกปลาสองคน คนหนึ่งมาจากในเมือง อีกคนหนึ่งมาจากบาน
นอก นักตกเบ็ดชาวกรุงมีคันเบ็ดอยางดีพรอมเหยื่ออันโอชะ แตทวาเขาตกเทาไรปลาก็ไมเคยฮุบเหยื่อ
ของเขาเลย สวนนักตกเบ็ดชนบท คันเบ็ดของเขาทําจากไมไผหงิก ๆ งอ ๆ เหยื่อก็ใชเหยื่อเลว ๆ แตเขา
ตวัดเบ็ดทีไรก็ติดปลามาทีนั้น
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ดวยความสงสัย นักตกเบ็ดชาวกรุงจึงลุกขึ้นไปถามนักตกเบ็ดบา นนอกวา “ทําไมปลามันไม
กินเบ็ดของผมเลย ทั้ง ๆ ที่คันเบ็ดก็สวยและเหยื่อก็ดีกวาของคุณ?”
นักตกปลาบานนอกตอบเรียบ ๆ วา “มันไมไดขึ้นอยูกับคันเบ็ดหรือเหยื่อหรอกครับ มันขึน้ อยู
ที่วิธีการตกตางหาก ผมสังเกตเห็นวา เวลาคุณตกเบ็ด คุณมักจะคอยชะโงกหนาดูในน้ําบอย ๆ เมือ่ ปลา
มันเห็นหนาของคุณมันก็ไมเขาใกล...สวนของผม เมื่อปลอยบ็ดลงไปแลว ผมจะซอนตัวเสีย คอยหลบ
อยูจนกวาปลามันจะฮุบเหยื่อ จึงตวัดขึ้นมา”
บทเรี ยนจากเรื่อ งนี้คือ ในคริสตจั กรมีค ริสเตี ยนอยู สองประเภท ประเภทแรก - มักจะคอย
ชะโงกดูผลงานของตนเองอยูเสมอ ทํางานรับใชพระเจาเพื่อหาเกียรติ ตําแหนงชื่อ เสียง ความมีหนามี
ตา และทรัพยศฤงคาร เขามักจะพูดมากกวาทํา คุยเขื่อง คอยถายรูปและสงรายงานไปเมืองนอกเรื่อย ๆ
ประเภทที่สอง – เขาจะซอนตัวเสีย คอยหลบอยูเขาไมสนใจวา สิ่งที่เขาทําลงไปนั้นมันจะทํา
ใหเขาเดนเขาดัง มีชื่อเสียงกองฟาหรือไม แตเขาทําดวยใจรักพระเจาทําอยางลับ ๆ ไมมีใ ครรูไมมีใ คร
เห็น ทุมเทสุดชีวิตใหกับพระราชกิจของพระเจา คริสเตียนแบบนี้พระคัมภีรบอกวาจะไดรบั บําเหน็จใน
สวรรคอยางแนนอน
ทานผูอานที่รัก ทานเปนคริสเตียนประเภทไหน?
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บทที่ 7 ความชื่นชมยินดี
ฝรั่งเขามีสํานวนพูดที่ซาบซึ้งวา “Sorrow is brief but Joy endless” - ความโศกเศรา นั้นแสน
สั้น แตความชื่นชมยินดีไมมีที่สิ้นสุด
และอีกตอนวา “When the bitter is end ; the sweet comes” – เมื่อความขมขื่นสิ้นสุดลง ความ
หวานชื่นก็เขามาแทนที่”
นี่เปนความจริงในชีวิตของชนชาติอิสราเอล ที่พากันเดินทางกลับจากประเทศบาบิโลน มาถึง
กรุงเยรูซาเล็มออกจากความเปนทาสไปสูความเปนไท ออกจากความทุกขมาสูความสุข ออกจากขืน่ ขม
มาสูค วามหวานหอม คริส เตียนที่ห ลุ ดพ น จากความผิ ดบาปแล ว ก็ จะมี สภาพเชน เดียวกับชนชาติ
อิสราเอล

ชื่นชมยินดีในพระเจา
ในเอสรา 3:10-13 เราไดเห็นอยางชัดเจนวา ไมมีอะไรที่ชนชาติอิสราเอลจะปลาบปลื้มยินดียิ่ง
ไปกวาการที่ไดเห็นรากฐานพระวิหารของพระเจาไดถูกวางลงอีกครั้งหลังจากทีม่ นั พังทลายลงอยางไม
มีชิ้นดี โดยฝมือของกษัตริยเนบูคัดเนสซารแหงอาณาจักรบาบิโลน ในป กคศ. 586 เนิ่นนานถึง 70 ป
มาแลว
ความชื่นชมยินดี แสดงใหปรากฏอยางชัดเจนโดย
(1) พวกปุโรหิตแตงกายเต็มยศ พรอมหนากันที่จะปรนนิบัติรับใชพระเจา
(2) พวกนักรองเตรียมบรรเลงเพลงสรรเสริญความยิ่งใหญของพระผูสราง แตร ฉาบ และเสียง
ที่เปลงออกมาจากปากของพวกเขา ดวงตาที่ฉายแสงแหงความชื่นชมยินดีและจิตใจที่เปยมลนไปดวย
การโมทนาพระคุณ
(3) พวกเลวีไดกุลีกุจอชวยกันอยางไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย เพราะเขาไมมีโอกาสทําเชนนีม้ าชัว่
อายุคนแลว
(4) สวนทางดานประชาชนนั้นเลา พระคัมภีรบอกวา “พวกเขาโหรองเสียงดัง เมื่อสรรเสริญ
พระเจา” อากัปกิริยาที่แสดงออกนอกเหนือจากนั้นคือ “บางคนรองไหดวยเสียงดัง” และ “บางคนโห
รองดวยความชื่นบาน” เสียงกระหึ่มปะปนกันจนแยกไมออกวาเสียงไหนเปนเสียงรองสรรเสริญ เสียง
ไหนเปนเสียงรองไห และเสียงนั้นดังไปไกลทีเดียว ปานฟาจะถลมทลาย
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ความสุขเปนเหมือนน้าํ หอม
เมื่อคริสเตียนไดเห็นถึงพระราชกิจอันยิ่งใหญของพระเจา เราควรจะมีทาทีเหมือ นกับชนชาติ
อิสราเอลกลาวคือ “มีความชื่นชมยินดี” เราเตรียมตัวพรอมที่จะเขา ประจําหนาที่รับใชพระเจา เราจะ
รองเพลงสรรเสริญพระผูสรางดวยเสียงอันดังสนั่น เราจะตองชื่นชมยินดีและรองไหดวยใจตื้นตันเพื่อ
พระเจา
ขณะที่เปาติดคุกอยูที่กรุงโรม ใจของทานเต็มไปดวยการสรรเสริญพระเจา จนอดไมไดที่จะ
เขียนเปนจดหมายถึงคริสเตียนในคริสตจักรฟลิปปวา “จงชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจาทุกเวลา” (ฟ
ลิปป 4:4) ขอใหสังเกตคําวา “ทุกเวลา” มิใชเฉพาะบางเวลาเทานั้น
เปาโลเกรงวาคําสั่งของทานจะเปนหมัน จึงกําชับอีกวา “ขาพเจาขอย้ําอีกครั้งวา จงชืน่ ชมยินดี
เถิด”
นักเขียนทานหนึ่งกลาววา “ความสุขก็เปนเหมือนน้ําหอมที่ทานไมอาจพรมใหคนอื่นได โดย
ไมพรมใหตนเองเสียกอนสัก 2-3 หยด”
ซาโลมอนกลา วว า “ใจที่ยิน ดีกระทําใหใบหนา รา เริง – ใจที่รา เริงเป นยาอยา งดี” (สุ ภ าษิ ต
15:15 – 17:22) ตรงกันขาม จิตใจที่ไมราเริง และไมชื่นชมยินดี เปนจิตใจที่นาเวทนา
นักจิตวิทยาไดกลาววา “Laugh everyday kick doctor away” แปลแบบสุภาพ ๆ วา “การไดมี
โอกาสหัวเราะทุกวัน ไมจําเปนตองไปหาหมอ”
ในการแสดงความชื่น ชมยิน ดี ใ นพระเจา นั้ น เราได เห็ น วา พวกยิ วแสดงออกมาในหลาย
รูปแบบ บางคนรองตะโกนสรรเสริญพระเจา บางคนรองไหดวยความซาบซึ้ง บางคนรองเพลง และอีก
บางคนอาจจะอธิษฐานในใจเงียบ ๆ คนเดียว
ในคริสตจักรของพระเจาก็เชนเดียวกัน เราไมควรกําหนดรูปแบบตายตัววา การนมัสการพระ
เจาจะตองมีการตะเบ็งเสียงดัง หรือจะตองยกมือยกไมโบกไปโบกมา หรือจะตองมีการรัวลิน้ ดวยภาษา
แปลก ๆ หรือจะตองนมัสการแบบเงียบ ๆ ดําเนินรายการไปตามโปรแกรม 1...2...3...4 ฯลฯ ที่วาง
เอาไว
เราอยาติดอยูกับรูปแบบในการนมัสการ จงถือหลักที่วา ถาพระเจาทรงดลใจใหเราสรรเสริญ
พระเจ า แบบไหนจงทํ า ตามน้ํา พระทั ยของพระองค เถิด – มัก จะมี ก ารถกเถี ยงอยู เ สมอว า ในการ
นมัสการพระเจาควรจะเปนแบบเงียบ ๆ ดีหรือสงเสียงดัง ๆ ดี? พวกที่เห็นวาควรจะนมัสการแบบเงียบ
ก็ใหเหตุผลวา เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย “พระเจาของเรามิใชพระเจา ที่หูหนวก อธิษฐานเบา ๆ
พระองคก็ทรงไดยินแลว ไมตองถึงกับตะโกนหรอก”
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สวนพวกที่เห็นวา ควรจะนมัสการพระเจาดวยเสียงดัง ก็อางวา จงดูตัวอยางจากการนมัสการ
พระเจาของชนชาติอิสราเอลซิ เขาเสียงดังขนาดไหน “พระเจาของเรามิใชพระเจาที่ขี้ตกใจ จงตะโกน
เขาไปเถอะ ยิ่งดังเทาไหรยิ่งติดสนิทกับพระเจามากเทานั้น” ฝายหลังนี้อาจจะมีการตบมือ โหรองและ
เตนรําดวย
ในพระคัมภีรใหมเราพบวา บรรดาอัครสาวกและพี่นองคริส เตียน มีการนมัส การพระเจา ใน
ลักษณะตาง ๆ กัน
“เขาทั้งหลายพรอมใจกันเปลงเสียงทูลพระเจาวา…” (กิจการ 4:24) นี่แบบเสียงดัง
“พวกเขารวมใจกันขะมักเขมนอธิษฐาน...” (กิจการ 1:14) นี่เปนแบบเงียบ ๆ
“ประมาณเวลาเที่ยงวัน เปโตรก็ขึ้นไปบนหลังคาตึกเพื่ออธิษฐาน” (กิจการ 10:9)
“ประมาณเที่ยงคืน เปาโลกับซีลาก็อธิษฐาน และรองเพลงสรรเสริญพระเจา” (กิจการ 16:25)
“เหตุฉะนั้น ขาพเจาปรารถนาใหผูชายอธิษฐานในที่ทุกแหงดวยใจบริสุทธิ์” (1 ทิโมธี 2:8) ถา
จะแปลพระคัมภีรตอนนี้ใหตรงกับตนฉบับภาษากรีกก็คือ “ใหอธิษฐานโดยการชูมือขึ้น”
ในพระคัมภีร มีการนมัสการพระเจาหลายรูปแบบบางครั้งเสียงดัง บางครั้งเงียบ ๆ บางครัง้ ยืน
ขึ้น บางครั้งคุกเขาลง ดังนั้น ทาทีของการนมัสการจึงไมสําคัญเทากับความจริงใจที่แสดงออกตอ พระ
พักตรพระองค
มีคําถามอยูวา เมื่อเราคริสเตียนนมัสการพระเจาในแตละครั้ง เรามีความชื่นชมยินดีไหม? ชื่น
ชมยินดีแคไหน? เรามองเห็นความยิ่งใหญและประเสริฐเลิศของพระองคไหม? เราไดสัมผัสกับความ
รักอันมั่นคงของพระองคหรือเปลา?
“เพราะพระองคประเสริฐ”
เพราะความรักมั่นคงของพระองค ดํารงเปนนิตยตออิสราเอล” (เอสรา 3:11)
พระเจาทรงเปนชีวิตจิตใจของชนชาติอิสราเอล และพระองคทรงเปนชีวิตจิตใจของคริสเตียน
ดวย พระองคเปน “เปาหมาย” ประการเดียวของพวกเรา
ชาวโลกที่ไมมีพระเจา ดําเนินชีวิตดวยความสับสนไมมีเปาหมาย มองโลกในแงรา ย เมื่อไม
นานมานี้ผมไดอานหนังสือเลมหนึ่ง ชื่อหัวเรื่อง “ปรัชญาชีวิต” ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
“เขาเกิดมาในโลกนี้โดยมิไดตั้งใจ
และหายไปจากโลกนี้ดวยความฝนใจ
ตอนเปนเด็กเขาไดรับการจุมพิตจากสาวใหญ
พอเติบใหญ เขากลับไดรับการจุมพิตจากสาวนอย
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ถาเขายากจน แสดงวาเขาเปนผูจัดการที่แยมาก
ถาเขาร่ํารวย แปลวาเขาเปนคนขี้โกง
ถาเขาไปเที่ยวยืมเงิน เขาจะผิดหวัง
ถาเขามีเงินมีหอง ผูคนจะเอาใจ
ถาเขาเลนการเมือง เขาไมไดชวยสรางชาติ
ถาเขาไมบริจาค เขาเปนคนขี้ตืด
ถาเขาบริจาค เขาทําเพื่อ “หนา” ตัวเอง
ถาเขาคร่ําเครงในศาสนา เขาตบตาคน
ถาเขาเที่ยวแจกความรัก เขาเปนคนใจออน
ถาเขาไมสนใจใครเลย เขาเปนคนใจหิน
ถาเขาอายุยังนอย เขามีอนาคตอันยิ่งใหญรออยู
ถาเขาแกลง เขาเลือกอาชีพผิดไป”
เมื่อเราอานดูปรัชญาชีวิตของผูเขียนคนนี้แลว จะเห็นวามีความสับสน เขาคิดอยูเสมอวา คน
อื่นจะมองตัวเขาวาเปนคนอยางไร แทนที่เขาจะคิดวา ตัวเขาเองเปนคนอยางไร!

รากฐานของพระวิหาร
ชางกอไดวางรากของพระวิหารแหงพระเจา” (เอสรา 3:10)
ในการกอสรางตึกหรืออาคารใด ๆ ก็ตาม รากฐานถือวาเปนสิ่งสําคัญที่สุด ถาหากวารากฐาน
ไมดี จะมีผลกระทบตอสวนอื่น ๆ ทั้งหมดของการกอสราง เชน พื้นทรุดผนังราว กระเทือนเมือ่ รถแลน
ผานหนา หรือแผนดินไหมบางครั้งจะเกิดการเอียงและถลมลงมา เชน เมื่อไมนานมานี้แถว ๆ ทีจ่ งั หวัด
ปทุมธานีถลมลงมาทับผูคนตายนับสิบ เนื่องจากฐานไมแข็งแรงพอ เสาเข็มเล็กไป และมีการตอเติม
อาคารใหสูงเกินกวาที่มาตรฐานกําหนดไว
รากฐานของคริสตจักรคือใคร?
ถา หากวา รากฐานของคริส ตจัก รดี ชี วิตคริ สเตี ยน ณ ที่ แหง นั้น จะเจริญ เติบโตและมั่ นคง
แข็งแรง แตถารากฐานของคริสตจักรไมดี จิตวิญญาณของผูเชื่อจะซวนเซไดงา ยหวัน่ ไหว และถูกชักจูง
ไปสูความพินาศไดอยางงายดาย
เปาโลบอกเราอยางชัดเจนวา “รากฐานที่วางไวแลว คือ พระเยซูคริส ต” (1 โครินธ 3:11) ใน
ภาษากรีกใชคําวา “Themelios” หรือ “Themelion” ซึ่งหมายถึงสวนที่แข็งแรงรองรับอยูชั้นลางสุด ไม
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วาจะเปน เปาโลเอง อพอลโล เปโตร ยอหนและคริสเตียนคนอื่น ๆ มีฐานะเปนเพียงชางกอสราง ที่
วางรากฐานเทานั้น (1 โครินธ 3:5-11) เขามิใชเปนรากฐานเสียเอง ทานยืนยันวา “เพราะวาเราทั้งหลาย
รวมกันทํางานเพื่อพระเจา”
เปาโลได บ อกเรื่ องเดียวกั น นี้แ ก ทิโทธี ดวยว า “แต ว า รากฐานซึ่ งพระเจา วางไว นั้ น มี ต รา
ประทับวาองคพระผูเปนเจาทรงรูจักคนเหลานั้นที่เปนของพระองค” (2 ทิโมธี 2:19) ในฉบับคิงเจมส
ใชคําวา “รากฐานที่พระเจาทรงวางไวนั้นเปนมาตรฐานแนนอน” สวนฉบับ NIV .วา “รากฐานที่พระ
เจาทรงวางไวนั้น ยืนหยัดอยูอยางมั่นคง”
พระเยซูคริสตทรงเปนรากฐานของคริสตจักร มิใ ชนักเทศน ศาสนาจารย ศิษยาภิบาล คณะ
ธรรมกิจ (ผูปกครอง) หรือมนุษยคนหนึ่งคนใด ใครก็ตามที่ส อนใหค ริสเตียนติดอยูกับคําสอนของ
ตนเอง แทนที่จะติดอยูกับพระวจนะของพระเจา คนนั้นเปนผูสอนเทียมเท็จ ควรขับไลใ หออกไปเสีย
จากคริสตจักรของพระเจา
เพื่อนของผมคนหนึ่งไดใหขอสังเกตวา “สมัยนี้คริสตจักรบางแหงนมัสการนักเทศน แทนทีจ่ ะ
มนัสการพระเยซูคริสต”
พระเยซูคริสตทรงเปนรากฐาน ที่เราสามารถไววางใจได พระองคทรงยืน หยัดอยูอยางมั่นคง
ไมมีวันคลอนแคลนหรือลมเหลว ความเชื่อที่วางอยูบนพระองคจะไมมีวันคลอนแคลนหรือ ลมเหลว
ความเชื่อที่วางอยูบนพระองคจะไมมีวันถลมทลายลงมาไดเลย
จําคําอุปมาของพระเยซูคริสตเรื่อง “การสรางบานไดไหม? ในมัทธิว 7:24-27 มีวิศวกรสองคน
ที่เรียนจบจากสถาบันเดียวกัน ความรูและการฝกฝนมาจากอาจารยคนเดียวกัน จบปริญญาเหมือนกัน
และมีโอกาสทํางานอยูใกล ๆ กัน คือ “งานกอสรางบาน”
ขอใหสังเกตวา ชายทั้งสองคนนี้มีโอกาสเทาเทียมกัน มีแบบแปลนของบา นเหมือนกัน และ
อุปกรณการ การกอสรา งก็ชนิดเดียวกัน แตสิ่งที่แตกตา งอยูอยา งลิบลับก็คือ สถานที่สําหรับทําการ
กอสราง
คนหนึ่งสรางบานบนพื้นทราย อีกคนหนึ่งสรางบานบนศิลา
ถาไมมีเหตุการณวิกฤติเกิดขึ้น เราจะมองไมเห็นถึงความแตกตางนี้เลย เพราะบานทรงเดียวกัน
ทาสีเหมือนกัน แตวันหนึ่ง เมื่อทองฟาครื้มดวยเมฆฝน และไมชามันก็ก ระหน่ําลงมาอยางไมลืมหูลืม
ตา เกิดอุทกภัยอยางฉับพลัน บานที่สรางไวบนพื้นทรายก็คอย ๆ เอียงลง ๆ เนื่องจากกระแสน้ําพัดพา
และในที่สุดก็พังทลายลงไมมีชิ้นดี สวนบานที่สรางไวบนศิลา ยืนหยัดอยูอยางมั่นคง
พระเจาตรัสวา “ดูเถิด เราไดวางศิลากอนหนึ่งไวในศิโยน” (โรม 9:23)
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“พระศิลานั้น คือพระคริสต” (1 โครินธ 10:4)
พี่ น อ งคริ ส เตี ย นที่ รัก ทั้ งหลาย ลองสํ า รวจดู ซิ วา ชีวิ ตฝ า ยจิ ต วิ ญ ญาณของท า น ได รับการ
กอสรางไวบนอะไรบนพระเยซูคริสต หรือบนคําสอนของมนุษย?
“จงมาหาพระองค คือพระศิลาที่ทรงชีวิต” (1 เปโตร 2:4)
ทานมีพระเยซูคริสตเปนรากฐานในชีวิตแลวใชไหม? – หากวาใช...
สรรเสริญพระเจาเถิด
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บทที่ 8 การผูกมิตรของศัตรู
ชนชาติอิสราเอลอพยพออกจากประเทศบาบิโลนและเดินทางกลับสูบ า นเกิดเมืองนอนของตน
ในรุนแรกจํานวน 49,897 คน ในป กคศ.536 เดือนที่เจ็ดพวกเขาก็ไดรวมใจกันสรางพระวิหารของพระ
เจาขึ้น ณ ที่เดิม ซึ่งเปนสถานที่เคยถูกกองทัพของกษัตริยเนบูคัดเนศซารทําลายลงอยางยอยยับ
“เมื่อปฏิปกษของยูดาและเบนจามินไดยินวา พวกที่ถูกกวาดตอ นไปเปนเชลยศึกไดกลับมา
กําลังสรางพระวิหารถวายแดพระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอล เขาทั้งหลายไดเขามาหาเศรุบาเบลและ
หัวหนาของตระกูลและพูดกับเขาวา ใหเราสรางดวยกันกับทาน เพราะวาพวกเรานมัสการพระเจาของ
ทานอยางทานทั้งหลาย และเราไดถวายสัตวบูชาแดพระองค ตั้งแตวันที่เอสารฮัดโดนพระราชาแหงอัส
ซีเรียไดนําเรามาที่นี่” (เอสรา 4:1-2)

ศัตรูของคนแหงพระเจา
พอพวกยิวเริ่มลงมือกอสรางพระวิหาร ก็มีปญหาเกิดขึ้น อุปสรรคที่นาหนักใจมากทีส่ ดุ คือ ถูก
พวกปฏิปกษมารบกวนและพยายามยับยั้งการสรางพระวิหารของพระเจาพวกปฏิปกษเหลานี้คือใคร?
คือคนที่เคยอาศัยอยูในแผนดินคะนาอันกอนหนานี้ในรัชกาลของโฮเชอา ป กคศ.739 แชลมา
เนเสอรไดนํากองทัพแหงอัสซีเรียบุกเขาโจมตีกรุงซะมาเรีย และทําการกวานตอนผูคนไปเปนเชลย แต
ก็ไดเหลือชาวยิวบางคนไว (ดู 2 พงศกษัตริย 17:3-6)
“และพระราชาแหงอัสซีเรียไดนํา คนมาจากบาบิโลนคูธาห อัฟวา ฮามัท เสฟารวาอิม และ
บรรจุเขาไวในหัวเมืองซะมาเรียแทนประชาชนอิสราเอล เขาทั้งหลายไดถือสิทธิ์ซะมาเรีย และอาศัยอยู
ในหัวเมืองของประเทศนั้น” (2 พงศกษัตริย 17:24)
คนตางชาติที่ไมนับถือพระเจาเหลา นี้ เมื่อเขามาอาศัยในแผน ดินของอิสราเอล ก็ไดทําการ
สมรสกับชาวยิวที่เหลืออยู ทําใหเกิดชาติผสมหรือพันธุทางขึ้นมา สิ่งนี้ผิดตอพระบัญญัติข องพระเจา
อยางรายแรงยิ่งทีเดียว เพราะพระเจาตองการใหพลไพรของพระองคเปน “คนบริสุทธิ์”
ตามจารึกของกษัตริยซากอน มีใจความตอนหนึ่งวา “ในปที่หนึ่งแหงรัชกาลของเรา เรายึดได
กรุงซะมาเรียจับประชาชนเปนเชลย 27,290 คน คนในประเทศอื่นที่ไมเคยสงสวย เราก็ไดใหมาอาศัย
อยูในซะมาเรีย” (จากหนังสือ Halley’s Bible Handbook หนา 160)
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ศัตรูของคริสเตียน
ปฏิปกษของคริสเตียนคือใคร?
และอํานาจที่นากลัวที่สุดของโลกนี้คืออะไร?
ปฏิปกษของคริสเตียนคือ “พญามารซาตาน” มันมีเลหเหลี่ยมและวิธีก ารที่ฉลาดล้ําลึก และ
อํานาจอันนา สะพรึงกลัวของโลกนี้มิใ ชสงครามนิวเคลียร หรือ อะตอม มิใชอํานาจที่รุกรานมาจาก
มนุษยตางดาว แตเปนอํานาจของมารซาตานนั่นเอง
ในภาษาฮีบรูใชคําวา “ซาตาน” ในภาษากรีกคือ “Satanas” แปลวา ปฏิปกษ ฝายตรงขาม ศัตรู
และยังมีอีกหลายชื่ อที่เรียกมาร เชน “ไดอะโบลอส” (Diabolos) ความหมายตรงตัววา “ผูกลาวหา”
ภาษาอังกฤษใชคําวา devil หรือ accuser
จุดประสงคของมารคือ ตองการทําลายแผนการของพระเจา และทําลายงานของพระองค มัน
กระเหี้ยนกระหือรือที่จะทําลายคริสตจักรใหพินาศยอยยับสาบสูญไปจากโลกมันตอ งการทํา ลายคริส
เตียนทุก ๆ คน นับตั้งแตระดับผูนําลงมา อาจารย ศาสนาจารย ศิษยาภิบาล ผูปกครอง มัคนายก สมาชิก
ทั่วไป ไมมีการยกเวน
ตลอดเวลาที่ผานมา เราไดเห็นคริสเตียนคนแลวคนเลาที่ลมลงในความผิดความบาป ติดบวง
แรวของมาร มันลอลวงใหคริสเตียนหลงทางเดินดุมลงสูกับดัก มารทํางานอยางจริงจัง เวลาของมันแต
ละนาทีนั้นมีคามาก มารไมมีเวลาที่จะพักรอน ไมมีเวลาพักผอนสุดสัปดาห ไมมีเวลาไปชอบปง ไมมี
เวลาที่จะไปดูง านยั งตา งประเทศ ไม มีเวลาเที่ยวเตรอ ยา งสนุก สนาน มารไมเคยจั ดเฉลิ มฉลองวั น
ครบรอบวันเกิด ไมเคยจัดงานฉลองเปดสํานักงานใหม หรือเนื่องในวาระครบรอบ 10 ป
แตซาตานทํางาน “ตลอด 24 ชั่วโมง” เพราะมันรูวาเวลาที่พระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมาใกล
เขามาเต็มทีแลวการพิพากษารออยูแคเอื้อม มันจึงรีบเรงทํางานอยางหามรุงหามค่ํา กอนที่จะถูกสงตัว
ลงสูบึงไฟนรก มันรีบฉวยโอกาสกอนที่จะหมดโอกาส
ดังนั้น เราจึงไมสงสัยวา ทําไมคนกวาครึ่งโลกจึงยังไมเชื่อพระเจา และตกอยูในเงื้อมมือ ของ
มาร
ถ า คริ ส เตี ย นเราไม เอาจริ ง เอาจั ง ในงานของพระเจ า และทํ า งานอย า งรี บ เร ง เต็ มไปด ว ย
ประสิทธิภาพ อยาหวังเลยวา เราจะสามารถนําคนทั้งโลกมาถึงความรอดในพระเยซูคริสตได
ถาคริสเตียนจะขยันขันแข็งในการทํางานแบบ มารปานนี้เราปกครองกวาครึ่งโลกแลว – จริง
ไหม?
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นิโคไล เลนิน (ป คศ.1870-1924) ไดเริ่มตนกอการปฏิบัติในประเทศรัส เซียดวยกลุมคนเพียง
หยิบมือเดียว แตดวยความอดทน เอาจริงเอาจังและทํางานหนักแบบหามรุงหามค่าํ ทําใหผคู นเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธาตัวเลนิน และเขารวมเปนสมัครพรรคพวกดวย ในที่สุด คนรัสเซียกวารอยลานก็ตกอยู
ภายใตอุงมืออันโหดเหี้ยมทารุณของพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งเลวรายกวาการปกครองของพระเจาซารเสีย
อีก
นักธุรกิจที่มีชื่อ เสียงและร่ํา รวยของอเมริก าในเวลานี้ค งไมมีใครเกิน ไอ เอ คอกคา ผูสราง
ความยิ่งใหญใหแกบริษัทสรางรถยนตไครสเลอร คอกคามิไดเปนเศรษฐีเพราะเกิดมาบนกองเงิน กอง
ทองที่พอแมทิ้งไวให เขามิไดทํางานแบบสบาย ๆ แตเขาไดทุมเทชีวิตทั้งหมดใหแกงานทําอยางเอาเปน
เอาตาย เขาใชเวลากวา 80% ในชีวิตเพื่องาน – งาน – และงาน คอกคาตองเดินทางไปพูดปาฐกถาตามที่
ตาง ๆ เดือนละ 750 ครั้ง ดวยเหตุที่เขาเปนนักคิด และเปนนักทํา เขาจึงกลายเปน มหาเศรษฐีติดอันดับ
ของโลก
แลวคริสเตียนเราละ? เราเคยสงสัยบางไหมวา ทํา ไมจึงมีคนจํานวนนอยนิดที่เชื่อ ถือในพระ
เยซูคริสต ทําไมคริสตจักรของพระเจาจึงไมเจริญเติบโตและขยายออกไปรวดเร็วเทาที่ควร คริสตจักร
บางแหงไมขยายยังพอทําเนาแตกลับอยูในสภาพทรงกับทรุด “อยูก็ไมไหว ตายก็ไมลง”
สาเหตุอาจจะเปนเพราะวา เราขาดอุดมการณของพระเยซูคริสต ขาดความกระตือรือรนเอาจริง
เอาจั ง เราขาดคนที่ จ ะคิ ด วางแผนและปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ผล นั ก วิ ท ยาศาสตร ไ ด วิ เ คราะห พ บว า
“ความสามารถของมนุษยสวนใหญ ไดถูกทําใหสูญเปลาไปถึง 99%”
คริสเตียนจะยอมเปนเชนนี้ตลอดไปหรือ?
ถึงเวลาแลวที่เราจะตองลุกขึ้นกระทําพระราชกิจของพระเจาใหสําเร็จเสร็จสิ้น

การผูกมิตรของศัตรู
หลายคนวาดภาพของมารซาตานไวอยางนาเกลียดนากลัว เห็นแลวขนลุกขนพอง แตในความ
เปนจริง บางครั้งหาเปนเชนนั้นไม มารไดเขา มาหาคริส เตียนในหลายรูปแบบ ในลักษณะของความ
เปนมิตร มีความสุภาพออนหวาน เปนกันเอง ดังเชนในพระคัมภีรตอนนี้
“เขาทั้งหลายไดเขามาหาเศรุบาเบล และหัวหนาของตระกูล และพูดกับพวกเขาวา ใหเราสราง
ดวยกันกับทานเพราะเราไดถวายสัตวบูชาแดพระองค ตั้งแตวันที่เอสารฮัดโดนพระราชาอัสซีเรียนําเรา
มาที่นี่” (เอสรา 4:2)
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ในที่นี้จะเห็นวา ปฏิปกษของชาวยิวไดเขามาหาในลักษณะของการ “ผูกมิตรไมตรี” พวกเขา
ขอมีสวนรวมสรางพระวิหารของพระเจา โดยอางเหตุผลสองประการ คือ:(1)พวกเขาไดนมัสการพระเจา เชนเดียวกันกับพวกอิสราเอล
(2) พวกเขาไดกระทําพิธีกรรม ถวายเครื่องสัตวบูชาเหมือนกับพวกอิสราเอล
สิ่งที่ปฏิปก ษอางนั้นนา เชื่อถือมาก เขาพูดถึงการนมัสการและพิธีก รรมทางศาสนา เพื่อให
พวกยิวหลงกลตามใจ และยินยอมใหพวกเขาเขามามีสวนรวมสรางพระวิหารของพระเจา
เราไดพบวา ในปจจุบันมีหลายคนมาอางตัววา เขาเปนคริสเตียน เขาเชื่อถือพระเจา – พระเยซู
คริ สต เขามีพระคัมภี ร มีก ารนมั สการวั นอาทิ ตย เหมื อนคริส เตี ยนฉะนั้น ขอให เขามี สวนร วมใน
คริสตจักรของเรา บางคนถึงกับเรียกรองใหมีก ารรวมศาสนาเขาดวยกัน เรียกชื่อเปนกลาง “ศาสนา
สัมพันธ” ใหมีเอกภาพเกิดขึ้นในวงการศริสตศาสนา
ไมวาจะเปนนิกายคาทอลิค โปรเตสแตนท พวกโมรมอน เซเวนเดยแอดเวนติสท ลัทธิมูน ชิล
เดรนออฟก็อด ศาสนาบาไฮ ฯลฯ ใหรวมเขาเปนอัน หนึ่งอันเดียวกัน เพราะทุกคณะนิกายก็นมัสการ
พระเจา และมีพิธีกรรมทางศาสนาคลายคลึงกัน
ผมกลาพูดไดวา การรวมลัทธินิก ายใหเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น เปนแผนการของมาร
ซาตาน ที่จะทําลายคริสตจักรของพระเจา คริสเตียนแทกับนิกายอื่น ๆ เปนสีขาวกับสีดํา เหมือนน้าํ กับ
น้ํามัน ไมมีวันที่จะรวมกันไดเลย พระเยซูคริสตไมเคยยอมอะลุมอลวยตอศาสนายิว เปาโลเองก็ไมยอม
ออนขอใหแกผูสอนเท็จแมแตคืบเดียว
มารติน ลูเธอร (Martin Luther) ป คศ.1483-1546 ซึ่งเปนนักบวชในนิกายคาทอลิค ไดอาน
พระคัมภีรและซาบซึ้งในถอยคําที่พระเจาตรัสวา “คนชอบจะดํา รงอยูดวยความเชื่อ ” ทําใหลูเธอรตา
สวางไสวขึ้น และลุกขึ้นปฏิรูปคริสตศาสนาจากคาทอลิคมาเปนโปรเตสแตนท
แมวาลูเธอรจะถูกขับไล ถูกตามลา สังหาร แตทา นก็ก ลาวยืนยัน ตอหนา จักรพรรดิชารลที่ 5
และสภาไดเอทแหงเยอรมันวา “ถาไมมีใครพิสูจนวา พระคัมภีรมีขอขัดแยงกับหนังสือที่ขาพเจาเขียน
ขาพเจาก็ไมอาจถอนคําอยางใด เพราะมันเปนภัยและไมถูกตองที่จะฝนมโนธรรม ขาพเจาขอยืนยัน
และไมสามารถทําอยางอื่นได ขอใหพระผูเปนเจาชวยขาพเจาดวยเถิด”
พระเจาทรงปกปองคุมครองรักษาชีวิตของลูเธอรไวขอบพระคุณพระองค “ถา ไมมีวันนั้น คง
ไมมีวันนี้”
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ทําใหคิดถึงคําพูดของพวกยิวที่มีตอเหลาปฏิปกษ คือ “ทานทั้งหลายจะไมมีสวนในการสราง
พระนิเวศของพระเจา แตพวกเราจะสรางตามลําพัง ถวายแดพระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอล ตามที่
กษัตริยไซรัส พระราชาแหงเปอรเซียไดบัญชาไวแกเรา” (เอสรา 4:3)
ในพระคั มภี รฉบั บ LBI ว า “ไม...พวกทา นจะไมมีส วนสรา ง วิหารแห งพระเจ าอิ ส ราเอล
จะตองสรางโดยคนอิสราเอล”
เปนคําตอบที่จริงจัง และเด็ดขาด พวกเขาไมยอมโอนออนผอนตามคําหวานลอมของพวกศัตรู
คริ ส เตี ยนาจะต อ งตอบแก มาร ในทํ า นองเดี ยวกั น วา “ไม. ..เราเป นคริ ส เตี ยน เราจะสร า ง
คริสตจั ก รของเราตามลํ า พังเพื่อ ถวายแดพ ระเจ า เจ า มารซาตาน เจา จะไม มีสวนในการสรา งครั้งนี้
เด็ดขาด”

มารทําใหทดทอ
เมื่อความพยายามขั้นแรกของปฏิปกษไมสําเร็จ มันจึงดําเนินตามแผนการขั้นที่สอง กลา วคือ
“และประชาชนแหงแผนดินนั้น ไดกระทําใหประชาชนยูดาหทอถอย และกระทําใหเขากลัวทีจ่ ะสราง”
(เอสรา 4:4)
ศัตรูของยูดาหถือวา ถาไมไดเลหก็ตองเอาดวยกลไมไดดวยมนต ก็เอาดวยคาถา แทนที่มันจะ
มาแบบนิ่มนวลและประนีประนอมเหมือนครั้งแรก เห็นจะไมเปนผลเสียแลว คนยิวแข็งเกินไปทีจ่ ะตม
ตุนได พวกศัตรูจึงหันมาใชวิธีการตรงกันขาม คือ:(1) ทําใหพวกยิวเกิดความทอถอย ในฉบับคิงเจมสใชคําวา “weakened” หมายถึงทําใหพวกยิว
เกิดความออนแอ กระปลกกระเปลี้ย ออนลา ไมมีเรี่ยวไมมีแรงและไมมีกะจิตกะใจทีจ่ ะสรางพระวิหาร
ของพระเจาใหสําเร็จ
มีคํา กลา วที่นา คิดวา “เมื่อ ใดที่เราเกิดความท อ แทเมื่อนั้น ก็จะนําไปสู ความผิดหวัง เมื่อเกิ ด
ความผิดหวังก็จะนําไปสูความลังเลใจ และเมื่อเกิดความลังเลใจก็จะนําไปสูการพายแพ”
(2) ศัตรูทําใหคนยิวเกิดความหวาดกลัว ในการสรางพระวิหารของพระเจา ถาจะแปลอีกอยาง
หนึ่งก็คือ “ทําใหมีปญหาที่จะสราง” พวกศัตรูอาจจะขมขูดวยวาจาดวยอาวุธหรือดวยความอาฆาตมาด
ราย หรือวิธีลอบกัดก็เปนได
เมื่อไหรก็ตามที่คนบังเกิดความกลัว เมื่อนั้น เขาจะไมมีความคิดในทางสรางสรรคอีกตอไป
เพราะมัวพะวงอยูกับปญหาที่เกิดขึ้น (หรือคือวาอาจจะเกิดขึ้น) นักปราชญทานหนึ่งไดเตือนเราวา “ถา
ทานกลัวหนหนึ่ง เทากับวาทานตายหนหนึ่ง”
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(3) พวกศัตรูของยิวไดจางที่ปรึกษา เพื่อขัดขวางงานการสรางพระวิหาร “และไดจางที่ปรึกษา
ไวขัดขวางเขามิไดเขาสมหวังตามจุดประสงคของเขา ตลอดรัชสมัยของไซรัสพระราชาแหงเปอรเซีย
จนถึงรัชสมัยของกษัตริยดาริอัส” (เอสรา 4:5)
ไมเพียงแตทําใหพวกยิวเกิดความทอแทใ จเทานั้น แตพวกศัตรูยังทําการขมขวัญ และทุมเงิน
อยางมากมายในการจางที่ปรึกษาไวคอยใหคําแนะนํา เพื่อลมลางพวกยิว มีหนทางใดบา งที่จะทําลาย
พวกยิวใหสิ้นซากไปจากแผนดิน เขาก็จะทําตาม ในที่นี้เราเห็นวา พวกศัตรูไมใ ชใ ชเวลาเพียงวัน สอง
วันแลวเลิกรา แตติดตอกันถึงสองรัชกาล ภาษาตลาดเขาวา “กัดไมปลอย”
(4) ศัตรูไดโจมตีพวกยิวอีกดานหนึ่ง คือ ทางสิ่งตีพิมพ “ในตนรัชกาลของกษัตริยอาหสุเอรัส
เขาทั้งหลายไดเขียนฟองชาวยูดาหและเยรูซาเล็ม” (เอสรา 4:6) พอลวงมาถึงรัชสมัยของกษัตริยอารทา
เซอรซีส พวกศัตรูก็ไดเขียนไปฟองรองกลาวโทษชาวยิวอีก (เอสรา 4:7-23) โดยกลาวหาวา ชาวยิวได
กอ สร างพระวิหารของพระเจ า และกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม ขึ้ น มาใหม เพื่ อ จะตั้ งตนเป น กบฏต อ อาณาจั ก ร
เปอรเซีย เมื่ออารทาเซอรซีสสอบสวนแลว เห็นคลอยตาม จึงมีคําสั่ง “ใหคน (ยิว) เหลานี้หยุด และไม
สรางเมืองใหม จนกวาจะออกกฤษฎีกา” (ขอ 21)
(5) ใชกําลังและอํานาจบังคับ “เขาทั้งหลายรีบไปหายิวที่กรุงเยรูซาเล็ม ใชกําลังและอํา นาจ
กระทําใหเขาหยุด” (เอสรา 4:23)
จะเห็นไดวา พวกศัตรูของยิวกระทําการอุกอาจและเพิ่มขีดความรุนแรงขึ้น เรื่อย ๆ มาถึงขั้น
สุดทายคือตองใชกําลังและอํานาจ ในขั้นนี้ ถาวาพวกยิวไมยอม อาจจะตองมีการเสียเลือ ดเนื้อกันเปน
แนแท ฉบับ NIV วา “พวกเขา (ศัตรู) รีบไปที่กรุงเยรูซาเล็มทันทีทันใด และบังคับโดยใชกําลัง”
การรบกวนของศัตรู ทําใหการสรางพระวิหารของพระเจา ตองชะงักงันไปถึง 15 ป

ยุทธวิธีของมาร
ในทํานองเดียวกัน มารซาตานไดเพียรพยายามทําลายคริสเตียนใหสูญสิ้นไปจากโลก ดวย
วิธีการทั้ง 5 นี้ เริ่มแรกมารจะแสรงทําเปนมิตร ถาคริสเตียนไมยอมเปน ไมตรีดวย มันก็จะกอกวนให
เกิดความระทดทอ จากนั้นก็จะขมขวัญ และหาทุกวิถีทางที่จะทําใหค นของพระเจาเกิดความปนปวน
และวุนวาย สับสนอลหมาน โดยใชอํานาจจากศาสนาดั้งเดิมบาง อํานาจจากหนวยงานของรัฐบางและ
พยายามโจมตีทางสิ่งตีพิมพ
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ถาเราคริสเตียนไมรูเทาทันเกมสของมัน เราก็จะตกเปนเบี้ยลา งของมัน ไดอยางงา ยดาย พระ
คัมภีรไดบอกอยางชัดเจนวา มารมีเลหเหลี่ยมแพรวพราวที่เหนือชั้นรายกาจยิ่งกวาพวกเสือสิงหกระทิง
แรดเสียอีก “เขี้ยวลากดินเปนทางมายาวเฟอย” ทีเดียว!
ทําไมคริเสตียนบางคนจึงทอใจงาย? ทําไมบางคนจึงมีแตความหวาดกลัว? ทําไมงานของพระ
เจาจึงชะงักงันไมเจริญกาวหนาเทาที่ควร?
เปาโลบอกว า คริส เตียนเปน ทหารที่อ ยูก ลางสมรภูมิที่ดุ เดื อด เปน สงครามที่ล อแหลมต อ
อันตรายอยางยิ่ง ถาพลาดทาเสียทีก็หมายความ “ตาย” ทานกลาววา “เพราะวาเรามิไดตอสูกับเนื้อหนัง
และเลือด แตตอสูกับเทพผูครองศักดิเทพ เทพผูค รองพิภพในโมหะความมืดแหงโลกนี้แ ละตอสูกับ
เหลาวิญญาณชั่วในสถานฟาอากาศ” (เอเฟซัส 6:12)
หากยอนขึ้นไปอีกขอ หนึ่ง เปาโลบอกวา พญามารซาตานมี ยุทธวิธีอันแยบยล ฉะนั้น คริ ส
เตียน “ตองสวมยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจา เพื่อจะตอตานยุทธอุบายของพญามารได” (เอเฟซัส 6:11)
มารซาตานไดพยายามทําการตอสูลมลางคริสเตียนทั้งทางตรงและทางออม ทั้งในอากาศและ
ภาคพื้ น ดิ น ทั้ ง ยามหลั บและยามตื่ น มั น จะทํ า การโจมตี จากภายนอกคริ ส ตจั ก รและจากภายใน
คริส ตจัก ร มั นจะทําการก อ กวนความสัมพั นธอั นดีร ะหว า งครอบครั วให ระส่ํา ระสาย มัน ตองการ
ทําลายคริสเตียนทั้งระดับผูนําและระดับสมาชิกทั่วไป
มารซาตานจะใชคริสเตียนทําลายกันเอง บางครั้งมันจะยืมมือกฎหมายเขา มาเลนงาน หรือใช
ศาสนาอื่นมาบีบบังคับคนของพระเจา ใหยอมจํานนหรือโอนออนผอนตามสิ่งที่มารปรารถนาจะเห็น
มากที่สุดก็คือ การตอสูระหวางคริสเตียนตอคริสเตียนดวยกัน มารจะพยายาม “เสี้ยมเขาควายใหชน
กัน”
คนจีนเขามีสํานวณวา “จั้วซานกวนหูโตว” แปลเปนไทยวา “นั่งบนภูชมเสือสูกัน” เรื่องก็มอี ยู
วา ในสมัยของซุนซิว ที่เมืองหลูมีชายคนหนึ่งที่กลาหาญชาญชัยมาก ชื่อเบี้ยวจวงจื่อ สามารถทีจ่ ะตอสู
กับเสือโดยไมครั้นครามแมแตนอย
วันหนึ่ง มีเสือสองตัวกําลังตอสูกันอยูบนภูเขา เบี้ยนจวงจื่อจึงควาดาบ หมายจะขึ้นไปสังหาร
เสือทั้งสองตัวนั้นเสีย แตไดรับคําทัดทานจากคนรับใชใ นโรงเตี้ยมวา “ทานอยาเพิ่งขึ้นไปเลยขณะที่
เสือสองตัวมันกําลังแยงวัวกันอยูรอกอนเถิด ผลสุดทา ยเสือตัวที่มีกํา ลังนอยกวา ก็จะถูกกัดตาย และ
เสือตัวที่มีกําลังมากกวายอมบาดเจ็บถึงตอนนั้นทานก็ขึ้นไปสูกับเสือ ตัวที่ไดรับบาดเจ็บเพียงตัวเดียว
ยอมเอาชนะมันไดงายกวา นอกจากนี้ ทานเพียงฆาเสือตัวที่บาดเจ็บเพียงตัวเดียว ก็ไดชื่อวาฆาเสือตาย
สองตัว”
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เบี้ยนจวงจื่อเชื่อคําแนะนํา ของคนรับใชในโรงเตี้ยมในที่สุดเขาก็จะสามารถเอาชนะเสือได
อยางงายดาย
ทานผูอานที่รัก มารซาตานไดใชวิธีการแบบเดียวกันนี้กับคริส เตียน มันจะหลอกลอใหคริส
เตียนเกิดความไมพอใจกัน ใหมีความเห็นแตกแยกไมลงรอยกัน อวดดื้อถือ ดีและทะเลาะทุมเถียงกัน
เพื่อจะเอาชนะใหไ ด เวลานั้ น มารก็นั่งดูคริส เตีย นตอ สูกัน เมื่อ ฝายหนึ่งฝ ายใดออ นแรงแลว ก็เป น
โอกาสอันงามที่มันจะเขาขย้ํา และกําจัดคริสเตียนใหออกไปจากโลกนี้เสีย
ฉะนั้น พระวจนะของพระเจาจึงเตือนเราวา “อยา ใหโอกาสแกมาร” (เอเฟซัส 4:27) และให
ระมัดระวังอยูเสมอ “ศัตรูของทาน คือมาร วนเวียนอยูรอบดุจสิงหคํา ราม เที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะ
กัดกินได” (1 เปโตร 5:8)
ขอใหสังเกตวา พระคัมภีรไมไดบอกใหคริสเตียนหันหลังวิ่งหนีมาร แตสั่งวา “จงตอสูกับมาร
แลวมันจะหนีทานไป” (ยากอบ 4:7) “จงตอสูกับศัตรู (มาร) นั้นดวยใจมั่นคงในความเชื่อ” (1 เปโตร
5:9)
นักเขียนคริสเตียนคนหนึ่งกลาววา มารจะสงสมุนของมันไปแทรกแซงอยูในทุกที่ทุกแหง ถา
ไมเชื่อก็ลองสังเกตดูในงานเลี้ยงสังสรรคที่เต็มไปดวยความสนุกสนานเวลาผูคนหัวเราะ จะมีเสียงหนึง่
เกินมาเสมอ ซึ่งเปนเสียงของสมุนมารนั่นเอง
ในมัทธิว 4:1-11 เราไดเห็นการต อสูกันดุเดือ ดเลือดพลา น ระหวางองคพระเยซูคริสตแห ง
สวรรคกับพญามารซาตานแหงบึงไฟนรก พระองคทรงตอบโตกับมารดวยพระวจนะของพระเจา สอง
ครั้ง
จวบจนกระทั่งครั้งที่สาม พระเยซูคริสตมิไดทรงออนขอใหแกมาร โดยออนวอนวา “ซาตาน
เอย....ขอไปจากเราเสียเถอะ อยามารบกวนเราเลย เพราะเราไมมีเรี่ยวแรงที่จะสูรบตบมือกับเจาแลว”
แตพระองคตรัสอยางดุดันวา “อายซาตาน จงไปเสียใหพน” (ขอ 10)
พระเยซูคริสตใชฤทธิ์อํานาจขับไลมาร จนแผนแนบไป ตอจากนั้นก็มีทูตสวรรคมาปรนนิบัติ
พระองค
เราสามารถที่จะตอสูและขับไลมารไดเชนเดียวกันกับพระเยซูคริสต เพราะฤทธิ์อํา นาจของ
พระองคทรงอยูกับเรา (กิจการ 1:8) “เขาจะขับผีออกโดยนามของเรา” (มาระโก 16:17)
ทานผูอานที่รัก ทานอยากจะปรนนิบัติมาร หรืออยากจะใหทูตสวรรคปรนนิบัติทาน?
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บทที่ 9 สิบหาปที่รางรา
สมัยหนึ่งคนไทยชอบรองเพลง “ไทยดํารําพัน” ซึ่งมีเนื้อ รองทอนหนึ่งวา “สิบหา ปที่ไทยเฮา
หางแดนดิน...” ดูเหมือนวาเปนเพลงที่โศกเศราคร่ําครวญถึงความเจ็บปวดแตหนหลัง
เหมือนดังชนชาติอิสราเอลที่พลัดพรากจากบานเกิดเมืองนอน ตกไปเปนเชลยในแผนดินบาบิ
โลนเปน เวลานานถึ ง 70 ป เมื่ อ ไดรับ การปลดปล อ ยกลั บมาแล ว พวกเขาได ตั้งใจรวมมื อกั น เพื่ อ
กอสรางพระวิหารของพระเจาในป กคศ.535 แตตองมีอันตองหยุดยั้งพับฐานไปถึง 15 ป เพราะถูกศัตรู
รุกราน จนกระทั่งถึงป กคศ.520 จึงไดเริ่มตนสรางตออีก

สิบหาปที่วางเวน
เราไดเรียนมาในบทตน ๆ แลววา เมื่อพวกยิวลงมือกอ สรา งพระวิหารของพระเจา พวกเขามี
ความตั้งใจอยางมากที่จะกระทําใหสําเร็จเสร็จสิ้น แตปฏิปกษมากลั้นแกลงรบกวนอยูต ลอดเวลา ทําให
พวกยิวบังเกิดความทอแทใจหวาดกลัวที่จะสรางตอ ในที่สุดพวกเขาก็พูดกันวา “เลิกสรางเสียดีกวา”
“งานพระนิเวศแหงพระเจา ซึ่งอยูในกรุงเยรูซาเล็มจึงหยุดมาถึงปที่สองแหงรัชกาลดาริอัส
พระราชาแหงรัชกาลดาริอัส พระราชาแหงเปอรเซีย” (เอสรา 4:24)
พอเราอ า นมาถึ ง เอสราบทที่ 5 ก็ ก ล า วถึ ง การสร า งพระวิ หารขึ้ น ใหม ดู ค ล า ยกั บว า เป น
เหตุการณตอเนื่องกัน แตแทจริงแลว เปนชวงเวลาหางกันนานถึง 15 ป ทานผูอานคงอยากจะรู ในหวง
เวลา 15 ปนั้น พวกยิวทําอะไรกันบาง?
ฮักกัยผูเผยพระวจนะของพระเจาไดกลา ววา ความทอแทที่เกิดขึ้น เนื่อ งจากการรบกวนจาก
ศัตรูนั้น ทําใหพวกอิสราเอลกลายเปนคนเรื่อยเฉื่อย ผัดวันประกันพรุงคิดวา “เวลาที่จะสรางพระนิเวศ
ของพระเจายังมาไมถึง” เมื่อคิดเสียอยางนี้แลว จิตใจของพวกเขาก็เริ่มหันเหออกหางจากทางของพระ
เจา พุงไปยัง “ความตองการสวนตัว”
พวกเขาพากันสรางบานอยางดีอยู คร่ําเครงกับการทํา มาหากิน เก็บเงิน เก็บทอง พะวงอยูกับ
เรื่องปากเรื่องทองของตนเองและครอบครัว
นี่เปนธรรมชาติของมนุษย เมื่อจิตใจวางเปลาจะตองหาอะไรสักอยางหนึ่งมาใสไวใ หมันเต็ม
อยูเสมอ เหมือนขวดที่เทน้ําออก อากาศจะเขาไปแทนที่ทันที เมื่อพวกอิสราเอลเลิกสนใจพระเจา เขาก็
หันมาเอาใจใสตนเองและลืมงานสรางพระวิหารเสียสนิท
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ผูเผยพระวจนะฮักกัยเตือนวา “ถึงเวลาแลวหรือที่ตัวเจาเองอาศัยอยูในบานที่มีไมบุ สวนพระ
นิเวศทิ้งใหพังทลาย” (ฮักกัย 1:4) คนยิวนั้นงายที่จะลืม แตยากที่จะคิดถึง!
มีเรื่องเลาววา ชายสามคนเปนเพื่อนและทํา งานอยูใ นที่แหงเดียวกัน สํานักงานของพวกเขา
ตั้งอยูบยตึกชั้นที่ 60 เชาวันหนึ่ง ทั้งสามมาถึงตึกที่ทํางาน ปรากฏวาไฟฟาดับ ลิฟทจึงไมทํางาน คนทั้ง
สามจําตองเดินขึ้นทางบันได แตกอนที่จะขึ้นทั้งสามไดตกลงกันวา เพื่อจะบรรเทาความหน็ดเหนื่อย
เมื่อเดินขึ้นไปถึงชั้นที่ 20 ใหเพื่อนคนแรกรองเพลงที่ไพเราะหนึ่งเพลง เมื่อ เดิน ขึ้นไปถึงชั้น ที่ 40 ให
เพื่อนคนที่สองเลาเรื่องขบขันหนึ่งเรื่อง และเมื่อ ถึงชั้น สุดทา ยคือชั้นที่ 60 ใหเพื่อนคนที่สามเลา เรื่อง
เศรา ๆ ใหฟง
หลังจากตกลงกันแลว เมื่อทั้งสามเดินขึ้นไปถึงชั้นที่ 20 พวกเขาก็ไดพักและมีโอกาสฟงเพลง
เพราะ ๆ เมื่อ หายเหนื่อยดีแลวก็เดินขึ้นตอ ไปถึงชั้นที่ 40 ที่นั่นพวกเขาตอ งหัวเราะทองคัดทองแข็ง
เพราะเรื่องตกนั้นรายกาจมาก เมื่อถึงชั้นที่ 60 พวกเขาก็เตรียมตัวที่จะฟงเรื่องเศรา ๆ
“เลาซิ” เพื่อคนที่สองบอก
“ผมไมอยากเลาเลย เรื่องนี้มันเศราจริง ๆ “ เขาบอกดวยใบหนาเศราสรอย
“ไมเปนไรหรอกนา” เพื่อคนที่หนึ่งคะยั้นคะยอ “เศราแคไหน พวกเราก็ฟงไดทั้งนั้นแหละ”
เพื่อนคนที่สามโพลงออกมาวา “เรื่องเศราที่สุดก็คือผมลืมเอากุญแจไขประตูสํานักงานมา”

เรื่องเศราในชีวิตคริสเตียน
ถาเราอานดูในฮักกัย 1:1-11 ก็จะพบเรื่องเศราในทํานองเดียวกัน พวกยิวสูอุตสาหเดินทางรอน
แรมขามทะเลทรายไกล จากบาบิโลนจนกระทั่งถึงกรุงเยรูซาเล็ม ดวยจุดประสงคเพื่อ “สรางพระวิหาร
ของพระเจา” แตทวาบัดนี้เขาลืมเรื่องนี้เสียสนิททีเดียว
ประชาชนตางพากันใหความสนใจกับการสรางบาน การงาน การกินดื่ม และเสาะแสวงหา
ทรัพ ย ส มบั ติ ฝา ยโลกนี้ – ขอให เ ข า ใจว า การมี เงิน มิ ใ ช ค วามผิ ด แต มัน จะผิ ดต อ เมื่ อ เราให เ งิ น มี
ความสําคัญกวาพระเจา
หลัก การในชีวิตของคริสเตียนคือ พระเจ า ปนอันดั บแรก สิ่ งตา ง ๆ รองลงมา “จงแสวงหา
แผนดินของพระเจา และความชอบธรรมของพระองคกอน แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวง
เหลาปวงเหลานี้ให” (มัทธิว 6:33) พระเยซูคริสตตรัสอยางหนักแนนวา “อยากระวนกระวายถึงชีวิต
ของตนวา จะเอาอะไรกิน จะเอาอะไรดื่ม อยากระวนกระวายถึงรางกายของตนวา จะเอาอะไรนุงหม
ชีวิตสําคัญยิ่งกวาอาหารมิใชหรือ.....” (มัทธิว 6:25)
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เรามักพะวงวา จะเอารถยนตที่ไหนขี่ จะเอาบานที่ไหนอยู จะเอาเงินที่ไหนฝากแบงค จะกิน
อาหารที่ภัตตาคารไหน?
พญามารซาตานใหสิ่งของและความงามแหงโลกนี้จับคริสเตียน เมือ่ ผมนัง่ รถไปตางจังหวัดใน
ตอนกลางคืนมองเห็นบานสองขางทางบางแหง จะติดไฟนีอ อนสีตา ง ๆ ไวบนเสาสูง ตอนแรกก็ไม
เขาใจวา เขาทําอยางนั้นเพื่ออะไร มารูตอนหลังเมื่อมีคนบอกวา นั่นเปนวิธีการจับแมงดา กลาวคือ เมือ่
แมงดามันบินมาในเวลากลางคืน และเห็นแสงไฟสวย ๆ มันก็จะโผบินเขาไปเลนกับไฟ คนก็จะเอาตา
ขายไปดักจับเอามาขายที่ตลาด – เรื่องนี้ทําใหผมคิดถึงวิธีการอันชาญฉลาดของมารซาตานทีม่ นั คอยดัก
เลนงานคริสเตียน
พญามารในสมัยโบราณมันมาในรูปแบบที่นากลัวใบหนา เปนผี นุงขาวหมขาว มีเขาเหมือน
สัตว มีเขี้ยวยาวแหลมสําหรับเจาะคอดูดเลือด ซาตานสมัยเกาทําใหคนวิ่งหนีดวยความกลัว แตซาตาน
สมั ยใหม ทํา ให คนชอบและวิ่ งเขา หา เห็น ถึ งความสวยงาม ความน า รั ก ตื่น ตาตื่ นใจในแสงสีแ ละ
สนุกสนานไมนาเบื่อหนาย
ซาตานมันจะทําใหคริสเตียนหลงลืมการอา นพระคัมภีร เชื่องชา ในการอธิษฐาน เฉยเมยตอ
การประกาศขาวประเสริญ และในที่สุดมันก็จะทําใหคริสเตียนลืมพระเจาเสียสนิททีเดียว

สรางพระวิหารขึน้ ใหม
ตลอดระยะเวลา 15 ปที่หยุดสรางพระวิหารของพระเจา พวกยิวทั้งมวลไมมีสันติสุข ในจิตใจ
เลย แมวาจะหันความสนใจไปทุมเทใหแกเรื่องสวนตัว ก็ไมเกิดผลดีขึ้นมาเลย พระเจาตรัสแกพวกเขา
วา “เจาหวานมาก แตเกี่ยวนอย เจารับประทาน แตไมเคยอิ่ม เจาดื่ม แตไมเคยหายอยาก เจานุงหุม แตก็
ไมมีใครอุน ผูที่ไดคาจาง ก็ไดตาจางมาใสถุงที่มีรู” (ฮักกัย 1:6)
ในปที่ 16 นั่นเอง พระเจาทรงใชผูเผยพระวจนะถึงสองคนมาตักเตือนพวกอิสราเอล คือฮักกัย
กับเศคาริยาห
“ผายผูเผยพระวจนะมีฮักกัยและเศคาริยาห...ไดพยากรณแกยิวผูอยูในยูดาหและเยรูซาเล็ม ใน
พระนามของพระเจาแหงอิสราเอล แลวเศรุบาเบล...และเยชูอา....ไดลุกขึ้นตั้งตนสรา งพระนิเวศของ
พระเจา ซึ่งอยูในเยรูซาเล็มขึ้นใหม และผูเผยพระวจนะไดอยูกับทานชวยเหลือทาน” (เอสรา 5:1-2)
เรารูสึกประทับใจในพระคัมภีรตอนนี้มาก คือ:ประการแรก – เมื่อพวกเขาไดยินคําเตือนจากพระวจนะของพระเจา ก็ไดลกุ ขึน้ สรางพระวิหาร
ของพระเจาอีกครั้ง
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ประการที่สอง – มีผูเผยพระวจนะของพระเจาอยูกับเขาทั้งหลาย
ประการที่สาม – ไมเพียงแตอยูดวยเทานั้น แตไดชวยเหลือทาน ในฉบับประชานิยมวา “ผูเผย
พระวาจาสองทาน ไดชวยทาน (ชาวยิว) สรางดวย”
สิ่งที่เราตองยกยองชมเชยชาวยิวในที่นี้ก็คือ “การเชื่อฟงพระวจนะของพระเจา” เพราะวาสิ่งนี้
สําคัญกวาสิ่งอื่นใดทั้งหมด ไมวาเราจะเลาเรียนพระคัมภีรมาอยางเจนจบครบถวนกระบวนความ ไมวา
เราจะเกงทางดานอธิษฐานเชี่ยวชาญในการเทศนา และยอมสละทุกสิ่งทุกอยางถวายแดพระเจา แตถา
ขาดการที่จะเชื่อแลวไซร สิ้งทั้งปวงหามีประโยชนอันใดไม
ซามูเอลไดบอกแกกษัตริยซาอูลผูดื้อรั้นวา “พระเจาทรงพอพระทัยในเครือ่ งเผาบูชาและเครือ่ ง
สัตวบูชา มากเทากับการเชื่อฟงพระสุรเสียงของพระองคหรือ ดูเถิด ที่จะเชื่อฟงก็ดีกวาเครือ่ งสัตวบูชา”
(1 ซามูเอล 15:22) เพราะเหตุที่ซาอูลที่ไมยอมเชื่อฟงพระเจา เขาจึงเปนอันตองกระเด็นตกจากบังลังก
กษัตริยอิสราเอล
คนยิวไดเชื่อฟงคําเตือนของพระเจา ในการเรงรีบกอสรางพระวิหาร “แลวเศรุบาเบล....และเย
ชูอา..มหาปุโ รหิ ตพรอ มประชาชนทั้ งปวงที่ เหลือ อยู ได เชื่ อฟงพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห พระ
เจาของเขาทั้งหลาย.... ประชาชนก็เกรงกลัวพระเจา...” (ดูฮักกัย 1:12-15)
การเชื่อฟง หมายถึง ยอมทําตามที่พระเจาตรัสสั่ง
เมื่อมีการเชื่อฟง คําหนุนใจของพระองคติดตามมา พระเจาตรัสวา “จงกลาหาญเถิด” พระองค
ทรงหนุนใจทั้งระดับผูนํา และระดับราษฏรทั่วไป คนอิสราเอลจึงมีกํา ลังใจอยางมากที่จะกระทํา ให
พระราชกิจของพระเจาเสร็จสมบูรณ (ฮักกัย 2:4)
“จงกลาหาญเถิด” พระเจา ทรงย้ํา คํานี้ถึงสามครั้งไมตองกลัว ไมตองครั่นคราม เหมือนดังที่
พระองคเคยตรัสหนุนใจโยชูวา กอนที่จะบุกเขายึดแผนดินคะนาอันวา “เราสัง่ เจาไวแลวมิใชหรือวา จง
เขมแข็งและกลา หาญเถิดอยา ตกใจหรือ ครา มกลัวเลย เพราะวา เจ าไปถิ่นฐานใด พระเยโฮวาหพระ
เจาของเจาทรงสถิตกับเจา” (โยชูวา 1:9)
“จงทํางานเถิด” – เมื่อเรามีความกลาหาญแลว ขั้นตอนตอไปก็คือ “ลงมือทํางาน” พระราชกิจ
ของพระเจาจะไมสําเร็จโดยอัตโนมัติ ถาคนของพระองคไมยอมลงมือทํางาน
หนังสือพิมพบับหนึ่งลงบทวิเคราะหวา
“คนรัสเซียมักทํากอนพูด
คนอเมริกันพูดกอนแลวจึงทํา
สวนพี่ไทยเราพูดแลวไมทํา”
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“เราอยูกับเจา” – พระเจาตรัสวา “วิญญาณของเราอยูทามกลางเจา” (ฮัก กัย 2:5) ขอบพระคุณ
พระเจาพระองคทรงอยูทามกลางพลไพรของพระองคตลอดเวลา
“เราจะใหเกิดผล” – พระเจาจอมโยธาตรัสวา “เราจะใหเกิดความสมบูรณพูนสุขในสถานทีน่ ”ี้
(ฮักกัย 2:9) ดวยพระสัญญาอันหนักแนนมั่นคงนี้ ภายในเวลาเพียง 4 ป (กคศ.520-516) พระวิหารของ
พระเจาก็สําเร็จ และพวกยิวมีการเฉลิมแลองกันอยางใหญโตมโหฬาร

คําหนุนใจสําหรับคริสเตียน
พระเจาทรงเราใจคนอิสราเอลอยางไร ปจจุบันพระองคก็ทรงเราใจเราผูเปนคริสเตียนอยางนัน้
ขอเพียงแตใหเรายอมถอมใจลงเชื่อฟงพระสุรเสียงของพระเจา
พระองคทรงประทานความกลาหาญแกเราในการเทศนา ประกาศขา วประเสริฐของพระเยซู
คริสตใหเรามีความพรักพรอมอยูเสมอที่จะทํางานของพระเจา ไมเพียงทํางานของพระองคเทานัน้ แตมี
เปาหมายใหถึงซึ่งความสําเร็จอีกดวย
ดวยความเชื่อที่มั่นคง เราจะไมขยาดตอการขมขู ของมารซาตานหรือมนุษยหนาไหน เราจะ
ตอบเหมือนกับอัครสาวกวา “จําเพาะพระพักตรพระเจา ขาพเจาจําเปนตองเชื่อฟงคําสั่งของมนุษย”
เรามีค วามมั่ น ใจย า งเต็ มเป ยมวา พระเจา ทรงอยูกับเรา “ถ า พระเจ า ทรงอยู ฝา ยเรา ใครจะ
ขัดขวางเรา...ในเหตุการณทั้งปวงเหลานี้ เรามีชัยเหลือลน โดยพระองคผูทรงรักเราทั้งหลาย....ขา พเจา
ผจญทุกสิ่งไดโดยพระองคผูทรงเสริมกําลังขาพเจา” (โรม 8:31,37 ฟลิปป 4:13)
เมื่อเรามีคุณลักษณะดังที่กลาวมานี้แลว เราก็จะกาวไปสูความไพบูลยในพระคริสต
ทานผูอานตองการเชนนี้ไชไหมครับ?
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บทที่ 10 ชีวิตสวนตัว
เลาสี่ไดกลาววา “ในความมืด มนุษยจะนมัสการตามชอบใจของตนเอง”
เราจะแปลงคํา พูดนี้ เสียใหมวา “ในทา มกลางความมิดนั้น มนุษ ยมักจะทําตามใจชอบของ
ตนเอง”
นี่เป นความจริ งอยา งไม มีข อสงสัย เมื่อ เราอยู ตอ หนา สาธารณชน เราวางตั วแบบหนึ่ง แต
เมื่อไหรที่เราอยูในหองสวนตัวคนเดียว บุคลิกลักษณะของเราก็จะเปนไปอีกแบบหนึง่ เมือ่ อยูน อกบาน
เราอาจจะทําตัวใหดูนาเลื่อมใส นารัก นานับถือ เปนผูดี วางมาดเครงขรึม และเปนนักศาสนา
ดังที่จอหน บันยัน นักเทศนไรธรรมาสนที่มีชื่อเสียงของอังกฤษไดกลาววา “คริสเตียนบางคน
เป น นัก บุ ญ เมื่ อ อยู น อกบ า น แต เปน ซาตานเมื่ อ อยู ใ นบา น” บั น ยั นหมายถึ งวา คริส เตีย นบางคนมี
หนากากหลายอัน สามารถหยิบมาสับเปลี่ยนสวมใสไดในโอกาสตาง ๆ กัน
เมื่อวันกอนผมไดหยิบหนังสือเรื่อง “ชายาพระอิศวร” มาอาน ซึ่งเปนเทพในศาสนาฮิน ดู นาง
เปนพระแมเจาของทวยเทพทั้งหลายในจักรวาล มีชื่อมากกวา 20 ชื่อ นางสามารถแปลงกายได 3 ราง
รางที่หนึ่งมีศิริโฉมงดงามเยี่ยงเบญจกัลยาณี มี 4 มือ ถือวาเปนปางที่ใจดีที่สุดมีความเมตตากรุณา เรียก
ปางนี้วา “อุมา” หรือ “เทวี”
รางที่สองเปนรางยักษขิณี รูปรา งอวนล่ํา ผิวดํา สนิทนัทยตาดุ โปรดปรานการกินเลือดและ
ชอบเห็นภาพสยดสยอง เรียกปางนี้วา “เจาแมกาลี” รางที่สาม เปนรางที่ดุรายเชนกัน เรียกปางนีว้ า “ทุร
คา”
แตสํ าหรับเราทั้งหลาย ซึ่ งเปนคริส เตียนไมควรมี หลายรา งหรือ หลายปาง หรื อ หลายหน า
เพราะพระเจาทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเสียใหมแลว (2 โครินธ 5:17) กอนนั้นเรามีลัก ษณะเหมือน
ดั่งมารซาตาน ที่ดุดันและโหดราย คอยรับคําสั่งจากนรก แตเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสตแลว ชีวิตของ
เราจึงมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความรักและสุภาพออนโยนเหมือนพระเยซูคริสต และรับพระบัญชา
จากสวรรคโดยตรง

ธรรมจารยเอสรา
ในบทที่ผานมาเราไดเรียนรูเกี่ยวกับชีวิตของชนชาติอิสราเอล รูเรื่อ งการงานของพวกเขา ทั้ง
อุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้น การโจมตีจากศัตรู ความระทดทอ และเห็นถึงการที่พระเจา ทรงเปยมไปดวย
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พระมหากรุณาธิคุณ เสด็จมาหนุนใจพวกเขาผานทางผูเผยพระวจนะ จนกระทัง่ สามารถสรางพระวิหาร
ของพระเจาไดสําเร็จ
ในบทนี้ เราจะมาศึ ก ษาเกี่ ย วกั บชีวิ ตส วนตั วของเอสรา ซึ่ งมี บทเรีย นที่ทรงคุ ณ คา ฝ า ยจิ ต
วิญญาณแฝงอยูไมนอยทีเดียว เราเรียนรูจากชีวิตของคนอื่นเพื่อนํามาประยุกตใ ชกับชีวิตสวนตัวของ
เรา
พระคัมภีรไดบอกถึงลักษณะของเอสราในบทที่ 7:6 ดังนี้ :เอสราเปน ธรรมาจารย ในภาษาฮี บรู ใ ช คํา ว า “ซาฟาร” (Saphar) ในฉบั บภาษาอั งกฤษว า
“Scribe” ปรากฏอยู 3 ครั้งในเอสรา 7:6,11 ซาฟารมีหนา ที่โดยตรงเกี่ยวกับการขีดเขียน หรือคัดลอก
พระบัญญัติของพระเจาในสมัยโบราณยังไมมีเครื่องพิมพ งานเขียนทุกชิ้นจะตองคัดลอกดวยมือทัง้ สิน้
พวกธรรมาจารยเปนคนกลุมหนึ่งที่อยูในสภาการปกครอง “แซนเฮดริน” (Sanhedrin) ของชาวยิว โดย
รวมกับพวกฟาริซายและซาดูกาย
ดังนั้น จึงกลาวไดวา เอสราเปนผูนําทางฝายจิตวิญญาณ เขาสืบเชื้อสายมาจากปุโรหิตอาโรน
(ไลขึ้นไปถึง 16 ชั่วอายุคน – ดูเอสรา 7:1-5)
เอสราเดินทางมาถึงกรุงเยซูเล็มในป กคศ.457 คือภายหลังจากที่การสรา งพระวิหารผา นไป
แลว 60 ป พระคัมภีรบอกว า “พระราชา (เปอรเ ซีย) ประทานทุก อย า งตามที่ ทา น (เอสรา) ทูล ขอ”
(เอสรา 7:6) เอสราไมใชเปน เพียงผูนําของพวกยิวเทา นั้น แตทา นยังมีอิทธิพลทางดา นการเมืองของ
เปอรเ ซีย ดวย เป นที่ โปรดปรานของกษั ตริ ยแ ตทา นก็ ยอมเสียสละความสะดวกสบายในบาบิ โลน
มารวมทุกขกับคนของพระเจาในกรุงเยรูซาเล็ม – ปจจุบัน ตรงกันขา มมีคริสเตียนบางคน สละความ
ทุกขในคริสตจักรไปเสวยสุขในที่ ๆ สะดวกสบายกวา
บทเรียนอันล้ําคาคือ คริสเตียนไมควรจํากัดขอบเขตการทํางานของตนเอง แตเฉพาะในวงแคบ
ๆ เชน คริสตจักร องคการที่เกี่ยวของกับศาสนาเทานั้น แตควรจะมีสวนรวมในการบริหารประเทศชาติ
ใหเจริญรุดหนา คริสเตียนควรจะเขารวมในองคก ารสังคมสงเคราะหทั้งระดับทอ งถิ่นระดับประเทศ
และระดั บโลก คริ สเตี ยนน า จะมี บทบาทมากขึ้น ทางการเมื อง โดยยึ ดพระคัมภี รเ ป น บรรทัด ฐาน
นักการเมือ งที่มีชื่อเสียงในสมัยพระคัมภีรเดิม คือ โยเซฟ (ผูสํา เร็จราชการแทนกษัตริยฟาโรหแห ง
อียิปต) และดาเนียล (เสนาบดีแหงบาบิโลน) ฯลฯ
คริสเตียนนาจะเขาไปเปลี่ยนแปลงคานิยมทางดานเมือง จากการ “เลนการเมือง” มาเปน “เอา
จริงเอาจังกับการเมือง” และพรอมที่จะยอมเสียสละรวมทุกขกับคนของพระเจา
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ชํานาญในพระบัญญัติ
“เอสราชํานาญในเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสส ซึ่งพระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอลประทาน
ให” (เอสรา 7:6)
เอสราทําหนาที่เกี่ยวกับพระคัมภีรที่เรียกวา “โทราห” (Torah) หรือหนังสือหมวดเบ็ญจบรรณ
ซึ่งเปนหนังสือ 5 เลมแรกในพระคัมภีรคือ ปฐมกาล อพยพเลวีนิติ กันดารวิถี และพระบัญญัติ อันถือ
เปนแมบทของกฎหมายยิว ผูที่เปนธรรมาจารยนั้น นอกจากจะตองศึกษาพระคัมภีรอยางละเอียดลออ
แลว บางครั้งยังตองเปนทนายความ หรือเปนผูพิพากษาในกรณีพิพากตาง ๆ อีกดวย
เอสราชํานาญในพระบัญญัติ – ในภาษาฮีบรูวา “Mahir” ซึ่งปรากฏในสดุดี 45:1 “จิตใจของ
ขา พเจา ลน ไหลดวยแนวคิดดี” ถ า จะแปลตรงตามภาษาเดิมก็ว า “ความคิดของขา พเจ าเป นเหมือ น
ปากกาที่เขียน อยางคลองแคลว” สกอฟลดใชคําวา “overflowing” โรเบิรต ยังใชคําวา “ฉับไว”
ชํานาญ หมายถึงความช่ําชอง ความฉับไว ความฉลาด ความคลอ งแคลว ความสามารถ หรือ
ไหวพริบที่เกิดจากความชํานาญ (Skilled) ในฉบับ NIV และฉบับ LBI ใชคําวา versed หมายถึง มีความ
รอบรูในพระคัมภีรเดิมอยางแทจริง
ชีวิตของเอสราเปนตัวอยางที่ดีแกเราผูเปนคริสเตียนถาเรามีความมุงมาดปรารถนาที่จะเขา ใจ
น้ําพระทัยของพระเจาอยางถองแท และตอ งการที่จะสอนพระวจนะแกคนอื่น ๆ เราจํา เปน จะตองมี
ความรู ความเขาใจและเชี่ยวชาญในพระคัมภีร 66 เลม ซึ่งมี 1,189 บท และมี 31,000 ขอ ถาหากอานวัน
ละ 4 บท จะจบภายในเวลา 1 ป ถาอานรวดเร็วโดยไมตองพัก เราจะใชเวลาเพียง 49 ชั่วโมงเทานั้นเอง
เดล คารเนกี้ไดเลาวา ผูที่จะเขาศึกษาในวิทยาลัยของอิสลามที่กรุงไคไร ประเทศอียปิ ต จะตอง
ทองคัมภีรกุรอานไดทั้งหมดดวยปากเปลา ซึ่งคัมภีรมีความหนากวาพระคัมภีรของคริสเตียนสามเทา –
ความเอาจริงเอาจังของอิสลามไมไดทาทายความสามารถของทานหรือ?
เมื่อเราศึกษาดูชีวิตของพระเยซูคริสตแลว ก็จะพบวา พระองคทรงใหความสนใจในพระวจนะ
ของพระเจาตั้งแตอายุ 12 ขวบ “พระกุมาร (เยซู) นั่งอยูในพระวิหารทามกลางพวกอาจารย ฟงและไต
ถามพวกอาจารยเหลานั้นอยู” (ลูกา 2:46)
พระเยซูคริสตมิไดหมกมุนอยูกับฝายโลกดังคนทั่วไปแต...
- นั่งอยูในพระวิหารของพระเจา
- ฟงคําสอนจากพระวจนะ
- ซักถามเมื่อเกิดความไมเขาใจ
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เราทั้งหลายที่เปนคริสเตียนละ เรานั่งอยูที่ไหน ที่บาน ที่คอฟฟชอบ หรือที่โบสถ เรากําลังฟง
อะไรอยูวิทยุ ทีวี เสียงนินทา หรือฟงพระวจนะของพระเจา เมื่อเราอานพระคัมภีรไมเขาใจ ทําอยางไร
เกิดความเบื่อหนายเฉย ๆ เสีย หรือไปหาอาจารยซักถามใหเกิดความเขาใจ
ชีวิตของพระเยซูคริสตฝงอยูกับพระคัมภีรอยางแทจริง ไมวาพระองคจะเสด็จไปทางไหน ก็จะ
เขาไปในสถานที่สําหรับนมัสการ แลวอานพระคัมภีร “พระองคเสด็จเขาไปในธรรมศาลาตามเคย ทรง
ยืนขึ้ นเพื่ อจะอานพระธรรม” (ลูก า 4:16) ขอใหสั งเกตคํา วา “ตามเคย” หมายความวา บอ ย ๆ เป น
ประจํ า มิ ใ ชน าน ๆ ครั้ง แต พระองคทรงกระทํ าจนกลายเปน กิ จวั ตรติ ดเป นนิ สั ย “อา นพระธรรม
พระองคทรงเปดพระคัมภีรอยางคลองแคลว และทรงสอนพระคัมภีรแกคนอื่น (ดูยอหน 7:14, 8:2)

ตั้งใจศึกษาพระคัมภีร
“เพราะเอสราไดตั้งใจของทานที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระเจา” (เอสรา 7:10)
คําวา “ตั้งใจ” ในภาษาฮีบรูคือ “คัน” (Kun) หมายถึงการตั้งตรงขึ้นในลักษณะตั้งฉาก 90 องศา
ซึ่งตั้งอยางมั่นคง ไมโอนเอียงไปมาแมแตนอย คํานี้ปรากฏเพียงครั้งเดียวในพระธรรมเอสรา
ในฉบับคิงเจมสวา “เอสราไดตระเตรียมจิตใจของทาน ในการเสาะแสวงหากฎหมายของพระ
เจา” สวนฉบับ NIV วา “เอสราไดอุทิศตัวทานเองในการศึกษาพระวจนะของพระเจา” (แปลเหมือนกับ
ฉบับประชานิยม)
ในภาษาไทยของเรามีหลายคําที่มีความหมายดีมาก เชน “ปกใจ” หมายถึงตั้งใจลงไปจริง ๆ วา
จะทําอยางนั้นอยางนี้ มิใชปล อยไปเรื่อยเฉื่ อย คําวา “ตั้ง ใจ” หมายถึง การเอาใจจดจอ ไมวอกแวก
วอแว ไมมี จิตใจสั บสน พุง ความสนใจไปที่ จุดเดียวเทา นั้น เหมือ นนั ก ยกน้ํ า หนั กจะต องรวบรวม
พลกําลังทั้งหมดยกลูกเหล็กขึ้นเหนือศีรษะ
โยบไดบอกแกเพื่อนของทานวา “ถาทา นเตรียมใจ (คัน – Kun) ของทา นไว และทา นเหยียด
แขนของทานออกไปหาพระองค” (โยบ 11:13)
กษัตริยเฮเซคียาหไดอธิษฐานวา “ขอพระเจาผูประเสริฐ ทรงใหอ ภัยแกทุกคน ผูปกใจ (Kun)
เสาะหาพระเจา คือพระเยโฮวาหพระเจาแหงบรรพบุรุษของเขา” (2 พงศาวดาร 30:18-19) ความตั้งใจ
ในการศึกษาพระวจนะของพระเจาของเฮเซคียาห ทําใหเกิดการปฏิรูปทางศาสนา และเกิดการฟน ฟูจติ
วิญญาณอยางใหญหลวงในรัชกาลของทานทั่วกรุงเยรูซาเล็ม
ยากอบบอกวา ผูที่จะไดรับความสุขจากพระเจาคือ “ผูที่พิจารณาดูในวิสทุ ธิบญ
ั ญัต.ิ ..และตัง้ อยู
ในบัญญัตินั้นมิไดเปนผูที่ฟงแลวก็หลงลืมไป แตเปนผูที่ประพฤติตาม” (ยากอบ 1:25)
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ในฉบับ NIV แปลอยางนี้ “ผูที่เจตนาอยางแนวแนหรือตั้งใจจริงในการมองดูพระบัญญัติอัน
บริสุทธิ์ของพระเจา” ในภาษากรีกใชคําวา “พาราคีแซส” (Parakysas) หมายถึงการจองมองสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดอยางไมวางตา เพื่อใหเห็นอยางถนัดชัดเจน และทําใหเกิดความเขาใจมากขึ้น เหมือนเมือ่ ตอนเชามืด
ที่พระเยซูคริสตทรงฟนคืนพระชนม มาเรียไดไปที่อุโมคฝงพระศพ “ขณะที่รองไหอ ยู เธอกมมองดู
(Parakysas) ที่อุโมงค ก็ไดเห็นทูตสวรรคสององค....” (ยอหน 20:11-12)
ชีวิตของเอสราเปนบทเรียนสําหรับชีวิตคริสเตียนเราทุกคน เราควรจะมีความตั้งอกตั้งใจที่จะ
ศึกษาพระวจนะของพระเจา มิใชเพียงอานอยางผิวเผินเทานั้น แลวก็ผานไปเลย
หนังสือ “อารพีจี” ไดเลาถึงนักเทศนทานหนึ่งไปเยี่ยมคริสตจักรในชนบท ทา นตระหนักดีวา
ความเจริญเติบโตของคริสตจักรขึ้นอยูกับการสอน พระคัมภีรอยางจริงจัง ทานจึงตรงไปทีห่ อ งเรียนรวี
วารศึกษา มีเด็กหลายคนกําลังฟงครูสอน
นักเทศนจึงเอยถามขึ้นวา “ใครเปนคนทําใหกําแพงเมืองเยริโคพังทลายลงมา?”
เงียบ...ไมมีเสียงตอบ ตา งคนมองหนากัน ในที่สุดนัก เทศนก็ชี้มือไปที่เด็กชายคนหนึ่ง แลว
ถามวา “ใครเปนคนทําใหกําแพงเมืองเยริโคพังทลาย?”
เด็กชายลุกขึ้นอยางหวาด ๆ แลวตอบวา “เปลาครับ...ผมไมไดทํา”
คําตอบนั้นทําใหนักเทศนไมพอใจ
“เด็กมันก็เปนอยางนี้แหละคะ อาจารย” ครูรวีฯ เอยขึ้น “เมื่อเขาไมไดทํา เขาก็พูดออกมาตรง
ๆ วาไมไดทํา”
นักเทศนจึงเรียกประชุมคณะผูนําคริสเตียนจักรแหงนั้นทันที เมื่อทุกคนมาพรอมหนากัน แลว
นักเทศนก็พูดขึ้นดัง ๆ วา “อะไรกัน ผมถามแควา ใครเปน คนทํา ใหกํา แพงเมืองเยริโคพังทลาย ไมมี
ใครตอบไดซักคน?”
บรรดาผูนําตางมองหนากัน สักครูหนึ่งก็มีมัคนายกคนหนึ่งคอย ๆ ลุกยืนขึ้นพูดเสียงออมแอม
วา
“อาจารย ครั บ ผมคิดวา เรื่อ งมั นแลวไปแล ว อยา ไปคิดมัน อีก เลยว า ใครเปน คนทํา ให มัน
พังทลาย คริสตจักรของเรามีเงินพอครับ เราจะสรางมันขึ้นมาใหมก็ได”
นี่เปนสภาพที่นาสงสาร มีคริสเตียนเปนจํานวนมากที่ไปโบสถ อธิษ ฐาน ถวายทรัพย รับใช
พระเจ าและถือ พระคัมภีร (แตไมมีความรูใ นพระคั มภีร) พระเยซู คริส ตตรัส วา “พวกท านผิด แล ว
เพราะทานไมรูพระคัมภีรหรือฤทธิ์เดชของพระเจา” (มัทธิว 22:29)
ทานผูอานที่รัก ทานอยากจะเปนเหมือนเอสราใชไหม?
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งายที่สุดก็คือ นั่งลง เปดพระคัมภีร เริ่มอานอยางตั้งอกตั้งใจ
แลวความรู ความเขาใจอยางแตกฉาน และความไพบูลยในพระคริสต จะมิเปนเพียงความฝน
เกินไขวควาแตจะเปนของทานอยางแทจริง
ดีไหมครับ?
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บทที่ 11 ชีวิตสวนตัว (ตอ)
“ธนูและศร เปนทรัพยของกษัตริย
ไมคานและเคียว เปนทรัพยของกรรมการ
วัวและคันไถ เปนทรัพยของกสิกร
พระคริสตธรรมคัมภีร เปนทรัพยของคริสเตียน”

กระทําตามพระบัญญัติ
“เอสราตั้งใจกระทําตาม ...กฎหมายของพระองคในอิสราเอล” (เอสรา 7:10)
มีเรื่องเลาวา ชายคนหนึ่งรวมนมัสการพระเจาที่โบสถในเชาวันอาทิตย หลังจากเลิกประชุม
แลว เขาก็รีบเขาไปหานักเทศนพรอมกับกลาวชมเชยวา “วันนี้อาจารยเทศนาดีจังเลย”
นักเทศนยิ้มแลวตอบวา “ขอบพระคุณพระเจา”
“แตนาเสียดาย....” ชายคนนั้นวา
“เสียดายอะไรเหรอครับ?” นักเทศนถามงงๆ
“เสียดายที่เพื่อนของผมไมไดมา” เขาตอบดวยทาทีจริงจัง “ถามันมา มันจะตองกลับใจแนเชียว
ครับ”
นักเทศน “????”
นาเปนหวงคริสเตียนประเภทนี้อยางยิ่ง เพราะเมื่อเขาฟงพระวจนะของพระเจาแลว แทนที่จะ
คิดถึงตัวเองแตดันไพลไปคิดถึงคนอื่น
แตเอสราหาไดเปนดั่งชายคนนี้ไม พระคัมภีรบอกวา นอกจากทานจะตั้งใจศึกษาพระวจนะ
ของพระเจาแลวทานยัง “กระทําตามพระวจนะ” ดวย
เราจะเห็นวา เอสราศึกษาพระคัมภีรมิใชเพราะกลัวบาป หรือกลัวตกนรก ทานมิไดศึกษาเพื่อ
จะเก็บไวประดับความรู จะไดคุยอวดกับใคร ๆ ไดวา “ผมก็มีความรูในพระคัมภีรเหมือนกันนะ” ทาน
มิไดศึกษาพระคัมภีรเพื่อเตรียมสอนหรือเทศนา (มีผูนําคริสตจักรหลายคนทีเดียว ที่ศึกษาพระคัมภีร
พาะเมื่อคราวตองสอนหรือเทศนาเทานั้น)
หลายปมาแลว ในชวงเดือนธันวาคม ผมมีโอกาสไปชวยเปน ผูบรรยายในงานนิทรรศการคริ
สตมาส ที่ศูนยนักศึกษาแบบติสตจัดขึ้น ผมรูสึกตื่นเตนและประทับใจที่เห็นนักเรียนและนักศึกษาเปน
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จํานวนพัน ๆ คน จากสถาบันตาง ๆ แหกันมาชมนิทรรศการ เกือบทุกคนมีสมุดปากกาอยูในมือ คอย
จดอยูตลอดเวลา
ผมไดถามพวกเขาวา “มีจุดประสงคอะไรที่มาชมงานนิทรรศการคริสตมาสนี้?”
พวกเขาตอบวา “อาจารยที่โรงเรียนใหมา แลวทํารายงานสง เพื่อเก็บคะแนน”
คนเหลานี้มิไดมีความปรารถนาอยางแทจริงที่จะรูจักและตอนรับเอาพระเยซูคริสตเปนผูชวย
ใหรอดพนบาป ไมไดมาเพื่อที่อยากจะประพฤติตามคําสั่งสอนของพระองคแตมาเพื่อจะไดคะแนนใน
การเรียนเทานั้น นาเสียดายโอกาสทองเสียจริง ๆ
ยากอบเตือนเราวา อยาเปนเพียงแตผูฟงเทานั้น แตจงเปนคนที่ทําตามคําสั่งสอนในพระวจนะ
ดวย คนที่ฟงโดยไมยอมทําตาม เปนคนที่ “หลอกลวงตนเอง” (ยากอบ 1:22) ดีมอสเธนีส (กคศ.384322) นักพูดที่มีชื่อเสียงของกรีกโบราณ ไดกลาวไววา “ไมมีอะไรที่จะหลอกไดงา ยไปกวาตัวเอง เพราะ
สิ่งที่เราหลอกนั้น เราพรอมที่จะเชื่อ”
ยาโกกอบกลาวตอไปวา เพราะวา ถาผูใดฟงพระวจนะของพระเจา และไมไดประพฤติตาม ผู
นั้นก็เหมือนคนที่ดูหนา ของตัวเองในกระจกเงา เพราะเมื่อ ดูตัวเองแลวก็ไป และลื มในทัน ทีนั้นว า
ตัวเองเปนอยางไร” (ยากอบ 1:23-24)
ในภาษากรีก ใช คําวา “Esoptron” มิใชเป นกระจกเงาที่ เห็นอยา งชัดเจนจริง ๆ เหมื อนอยา ง
กระจกในสมัยนี้แตเปนโลหะที่นํามาขัดใหเงาเปนเงาวับ พอทิ้งไวนานหนอยโลหะก็จะหมอง สองหนา
ไมคอยเห็น ดังนั้นจะตองมีการขัดใหเงาอยูเสมอ
เมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาในตอนเชา และสองกระจกดูหนาของตนเอง จะเห็น สภาพของผมเผาที่
ยุงเหยิง มีค ราบของน้ําลายที่มุมปาก มีขี้ตาติดอยูต รงหางตา เมื่อเห็นภาพเชนนั้น เราคงไมผละจาก
กระจกแลวรี บไปจา ยกับขา วที่ตลาด หรื อ บึ่ งไปทํางานทั น ที แน นอน เราต องเขา ห องน้ํา ลางหน า
อาบน้ํา แตงตัวแตงหนา หวีผมใหเรียบรอยเสียกอน
เมื่อเราอานพระวจนะของพระเจา พระวจนะนั้นจะเปนดังกระจกเงาสองใหเราเห็นถึงสภาพ
ภายในจิตใจและจิตวิญญาณของเรา เห็นถึงความผิดพลาด ความบกพรองความผิดบาป สิ่งที่ไมถกู ตอง
ตามครรลองของพระเจา เราทําอยางไร?
ไมสนใจใยดี ผละจากพระคัมภีรไปทันทีไหม?
ไม....ถาเราทําอยางนั้น เรากําลัง “หลอกลวงตัวเอง”

69

หากเราซื่อสัตยตอตัวเอง เราจะตองถอมใจลงอธิษฐานสารภาพความผิดบาปตอพระเจา ขอ
การยกโทษ การชําระบาปดวยพระโลหิตของพระเยซูคริสต และรับเอาความบริสุทธิ์ผุดผองของพระ
เจาเขามาในจิตใจ” (1 ยอหน 1:9)
นักเทศน ที่พระเจ าทรงใชอยา งมากทา นหนึ่ง ได กลา วสารภาพว า “ขอพระคัมภีรที่ทิ่มแทง
จิตใจของขาพเจามากที่สุด ก็คือ ขอพระคัมภีรที่ทิ่มแทงจิตใจของขาพเจามากที่สุด ก็คือ ขอพระคัมภีร
ที่ขาพเจารูจักดีนั่นแหละ”
ผูเขียนฮีบรูบอกความจริงแกเราวา “เพราะวาพระวจนะของพระเจานั้นไมตาย และทรงพลานุ
ภาพอยูเสมอคมยิ่งกวาดาบสองคมใด ๆ แทงทะลุกระทั่งจิตวิญญาณตลอดขอกระดูกและไขในกระดูก
และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุงหมายใจดวย” (ฮีบรู 4:12)
ถาเปนภาษาชาวบาน เขาจะวา “แทงทะลุถึงกึ๋นเลยทีเดียวแหละ”
ไมมีสิ่งใดที่ซอนใหพนจากสายพระเนตรของพระเจาได
โลกของเราทุกวันนี้ จะพบวา คนที่ฟงพระวจนะของพระเจา และทําตามนั้นมีมากเทา กับเขา
บนหัวของควายสวนคนที่ฟงพระวจนะของพระเจาและไมไดประพฤติตามมีมากเทากับขนบนหัวของ
ควาย – บางทีไมเวนแมแตนักเทศนเอง
ครั้งหนึ่งผมดูหนังโทรทัศน เรื่ อ งอะไรจํ าไมไดเสี ยแลว เป นตอนที่ประทับใจมากที่สุด ซึ่ ง
นักบวชองคหนึ่งกับลูกศิษยกําลังเดินทางกลับจากธุระ ขณะจวนจะถึงหมูบาน ก็มีชายวัยกลางคนมา
พบ ในมือของเขามีขวานอยูเลมหนึ่ง
ชายคนนั้นคุกเขาลง แลวยื่นขวานใหแกนักบวชพรอมกับพูดวา “กระผมขอถวายขวานดามนี้
ใหแกหลวงพอ”
นักบวชยืนงงอยูครูหนึ่ง จึงเอยขึ้นวา “เออ ฉันไมมีค วามจําเปนที่จะใชขวานเลมนี้หรอก เจา
เก็บเอาไวใชเองเถอะ”
“แตกระผมใชมันมานานแลว และตอนนี้กระผมตั้งใจนํามาถวายแดหลวงพอ รับไวเถอะครับ”
“ทําไมเจานํามาใหเราละ?” ผูรับสงสัย
ชายคนนั้นตอบวา “ขวานเลมนี้มันคมกริบทีเดียวครับ จะฟน ถาก จะเหลาหรือทุบดีทั้งนั้น แต
เสียอยูอยางเดียว...”
“มันเสียตรงไหน?” นักบวชถาม
“เสียตรงที่มันฟน ถาก ทุบสิ่งอื่นได แตมันไมเคยถากดามของมันเองเลยครับ”
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คําตอบของชายคนนั้น ทํา ใหนักบวชโกรธเปนฟนเปนไฟ เพราะเขาใจความหมายของการ
กระทบกระเทียบถึงตนเอง ที่ดีแตเทศนาสั่งสอนคนอื่น แตไมเคยสั่งสอนตนเองเลย
ฝรั่งเขามีสํานวนอยูวา “ระฆังมันเรียกคนใหเขาโบสถ แตตัวของมันเองไมเคยเขา โบสถเลย”
เหมือนดังอาจารย ศาสนาจารย และคริสเตียนหลายคน ที่ดีแตเรียกรองใหคนอื่นทําตามพระวจนะของ
พระเจา แตตนเองไมทําตามพระวจนะนั้นเลย
เอสราไมใชเปนคนประเภท “หัวลาน ขายยาผมดก”
และหวังวา เราทั้งหลายก็ไมใชคนประเภทนั้นเชนเดียวกัน!

สอนพระคัมภีร
เอสราตั้งใจที่จะ.... “สอนกฎเกณฑและกฎหมายของพระองคในอิสราเอล” (เอสรา 7:10)
เอสราไมเพียงตั้งใจศึกษาพระคัมภีร และประพฤติตามเทา นั้น แตทา นไดสอนพระคัมภีรนั้น
แกคนอื่น ๆ ดวยทานไดยึดมั่นในคําของโมเสสที่วา “จงใหถอยคําที่ขาพเจา บัญชาแกทา นในวันนี้ อยู
ในใจของทาน และพวกทานจงอุตสาหสอนถอยคําเหลานั้นแกบุตรหลานของทาน เมื่อทา นนั่งอยูใน
เรือน เดินอยูตามทาง และนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถึงถอยคํานั้น
จงเอาถอยคําเหลานั้นพันไวที่มือของทานเปนหมายสําคัญ และจงจารึกไวที่หวา งคิ้วของทาน
และเขียนไวที่เสาประตูเรือน และที่ประตูของทาน” (พระบัญญัติ 6:6-9)
เมื่อเอสรามีโอกาสสอนพระคัมภีรทานสอนโดยไมเลือกเวลา เลือกสถานที่ เพื่อนของผมคน
หนึ่งเลาใหฟงวา ที่บานของคริสเตียนคนหนึ่ง เขียนขอพระคัมภีรติดไวทั่วไปหมด เชน ที่โทรศัพทจะ
เขียนคําวา “พระเจาตรัสวา จงรองทูลเรา แลวเราจะตอบเจา”
ที่ขางหมอน้ํา (คูลเลอร) เขียนวา “พระเยซูประกาศวา ถาผูใ ดกระหาย ผูนั้นจงมาหาเราและ
ดื่ม”
ที่สวิทชไฟเขียนวา “พระเยซูคริสตตรัสวา เราเปนความสวางของโลก ผูที่ตามเรามาจะไมเดิน
อยูในความมืดแตจะมีความสวางแหงชีวิต”
ที่ประตูบานเขียนวา “พระเยซูคริสตตรัสวา เราเปนประตู ถาผูใดเขาไปทางเรา ผูนั้นจะรอด”
และที่หองอาหารเขียนวา “พระเยซูคริสตตรัสวาเราเปนอาหารแหงชีวิต ผูที่มาหาเราจะไมหิว
และผูที่วางใจในเราจะไมกระหายอีกเลย”
ทานผูอานจะลองทําแบบนี้ดูมั่ง ก็ไมสงวนลิขสิทธิ์นะครับ!
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เปาโลไดเขียนจดหมายไปถึงทิโมเธียว ใหใชพระคัมภีรเทศนาสั่งสอนสมาชิก คริส ตจักรเอเฟ
ซัส และดําเนินชีวิตใหเปนแบบอยางที่ดีในทุก ๆ ดาน (1 ทิโมธี 4:11-16)
พระเยซูคริสตตรัสวา “จงออกไปประกาศขา วประเสริฐ ” (มัทธิว 28:18-19, มาระโก 16:15)
ชาวโลกทั้งสิ้นกําลังลอยคออยูในทะเลแหงความผิดบาปจะจมแหลมิจมแหล เราในฐานะหนวยกูภัย
ทางจิตวิญญาณจะตองรีบไปชวยดวน ยิ่งชาเทาไหร ความพินาศยอมมากเทานั้น
เมื่อตน เดือ นมีนาคมที่ผานมา เรือโดยสารขามฟากระหวางประเทศอังกฤษกับประเทศเบล
เยี่ยม ของบริษัททอมปสัน ทอริสัน ไดเกิดลมที่นอกฝงเบลเยี่ยม ทําใหมีผูเสียชีวิตมากกวา 135 คน จาก
ผูโดยสารทั้งหมด 543 คน เมื่อขาวอุบัติเหตุแพรไป หนวยกูภัยฉุกเฉินจากทั้งของอังกฤษ เบลเยี่ยมและ
ประเทศขางเคียงไดรีบรุดไปชวยทันทีและสามารถชวยชีวิตผูโดยสารไวได 308 คน
อุบัติเหตุรายแรงเชนนี้ นาน ๆ จะเกิดขึ้นสัก ครั้งหนึ่งแตอุบัติเหตุรายแรงทางฝา ยจิตวิญญาณ
เกิดขึ้นทุก ๆ วินาทีนักเทศนคนหนึ่งกลาวอยางเอาจริงเอาจังวา “ถาคุณเห็นภาพบึงไฟนรก คุณจะรีบเรง
ในการประกาศมากกวานี้”

ฤทธิ์เดชแหงพระวจนะของพระเจา
พระวจนะของพระเจานั้น หวานกวาน้ําผึ้ง ใหความชุมฉ่ําแกจิตใจที่แหงแลง – สดุดี 19:10
พระวจนะของพระเจาเปนเหมือนฆอนที่ทุบตีจิตใจของเราเมื่อทําความผิดบาป – เยเรมีย 23:29
นิสัยอันถาวรของมนุษยเราก็คือ อวดตัว อวดความรู อวดมั่งอวดมี อวดยศฐาบรรดาศักดิ์ อวด
ความสําเร็จ แอนดรูว เมอรเรยไดกลาววา “ความบาปทุกอยางเปนผลพวงมาจากความอวดตัวและหยิ่ง
จองหอง”
กษัตริยซาอูลเริ่มตนดวยความออนนอมถอมใจ แตพอมีอํานาจวาสนาสูงสง ก็ทะนงตัว ไมเชือ่
ฟงพระบัญชาของพระเจา เขาจึงถูกพระองคปลดเสียจากตําแหนงอันมีเกียรตินั้น “พระเจาทรงตอสู ผูท ี่
มีจิตใจเยอหยิ่งจองหองแตประทานพระคุณแกผูที่ถอมใจ” (ยากอบ 4:6)
พระวจนะของพระเจาเปนเหมือนไฟ ที่เผาพลาญความปรารถนาของเนื้อหนัง – เยเรมีย 23:29
พระวจนะของพระเจ า เป น น้ํ า นมฝา ยจิ ต วิ ญ ญาณ ที่ จะบํ า รุ งเลี้ ย งชี วิต ของคริ ส เตี ย นให
เจริญเติบโตขึ้นสูความรอด – 1 เปโตร 2:2
พระวจนะของพระเจาเปนเหมือนกระจกเงา ที่สองใหเห็นถึงความบกพรองและความผิดบาป
ของเราเอง ยากอบ 1:23-25
พระวจนะของพระเจาเปนเหมือนตะเกียง ที่สองทางยามค่ําคืน – สดุดี 119:105
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ผูที่ไปเที่ยวประเทศอิสราเอลกลับมาเลาใหฟงวาชาวยิวในสมัยโบราณจะมีตะเกียงชนิดพิเศษ
ติดไวที่หัวรองเทา เนื่องจากยามค่ําคืนมีสัตวรายชุกชุม เมื่อมันเห็นแสงไฟก็จะเผนหนีไป
พระวจนะของพระเจามีฤทธิ์อํานาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย มีคนนับจํานวนลาน ๆ
ที่ไดพบกับชีวิตใหมเมื่อเขาอานพระคัมภีร
เมื่อประมาณ 100 ปลวงมาแลว มีชายคนหนึ่งชื่ออิงเกอรโซล ชาวอเมริกัน ซึ่งไมเชื่อ วามีพระ
เจา เขาไดเขียนหนังสือหลายเลมที่คัดคานความจริงในพระคัมภีร และโตแยงความเชื่อของคริสเตียน
วันหนึ่ง อิงเกอรโซลก็ทาทายนักเทศนชื่อ ดี แอล มูดี้ ใหโตวาทีกันในบัญญัติ “ไมมีพระเจา”
มูดี้ยินดีรับคําทานั้น แตมีขอแมอยูวา ในวันโตวาทีใหอิงเกอรโซลนําคนที่กลับใจใหม รับชีวติ
ใหมจากคําสอนของอิงเกอรโซลมาฟง 1 คน สวน ดี แอล มูดี้จะนําคน 100 คนที่กลับใจรับชีวิตใหม
จากพระเยซูคริสตมาฟงทานผูอานลองทายซิวา การโตวาทีครั้งนั้นเปนอยางไร? – ยุบเลิกครับ เพราะอิง
เกอรโซลไมสามารถที่จะหาไดแมแตคนเดียวที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหมจากคําสอนของเขา
อีกครั้งหนึ่ง อิงเกอรโซลไปหาเพื่อนรักของเขาชื่อ ลู วอลเลส ขอใหชวยเขียนหนังสือเพื่ อ
โจมตีคริสเตียนวอลเลสตอบวา “อันวิสัยนักเขียนที่ดี กอนที่จะเขียนอะไรจะตองศึกษาเรื่องนั้นใหถอง
แทเสียกอน”
วาแลว ลู วอลเลสก็ไปซื้อพระคัมภีรเลมหนึ่งมาอานยิ่งอานยิ่งทําใหเขาซาบซึง้ ในรสพระธรรม
เขาจึงเขียนนวนิยายขึ้นมาเรื่องหนึ่ง ชื่อ “เบนเฮอร” ตอมาไดรับการสรางเปนภาพยนตรโดงดังไปทั่ว
โลก ในเรื่องนี้มีตอนหนึ่งที่พระเยซูคริสตทรงรักษาคนโรคเรื้อนใหหาย
จึงสรุปไดวา ใครก็ตามที่ไดศึกษาพระคัมภีรอยางถองแทแลว เขาจะเห็น ถึงฤทธิ์อํา นาจและ
ความยิ่งใหญของพระเจา.
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บทที่ 12 เซนต – ฮากิออส
พระวิ หารของพระเจ า ในกรุ งเยรู ซ าเล็ ม ใช เวลาสร า ง 4 ป โดยได รั บ การอนุ มัติแ ละเงิ น
งบประมาณจากประเทศเปอรเซีย อีกสิบหกปตอมา พระเจาก็ทรงสงเอสราผูรับใชของพระองคใ ห
เดินทางมาถึง
สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเอสราคือ:(1) ทานมีความปลาบปลื้มยินดี ที่ไดเห็นพระวิหารของพระเจาไดรับการสรางขึน้ ใหมบนทีด่ นิ
ผืนเดิมจากซากสลักหักพังกลายเปนอาคารสวยงาม และพวกเขาเริม่ ตนนมัสการพระเจา อาจกลาวไดวา
หัวใจของพวกยิวก็คือ พระวิหารนี้เอง
(หมายเหตุ พระวิหารหลังนี้ถูกแมทัพของโรมันชื่อไตตัส บุกเขาโจมตีทําลายเสียราบเปนหนา
กลองในป คศ.70 ซึ่ งเกิดขึ้ นจริงตามคํา พยากรณข องพระเยซูค ริส ตวา “เราบอกความจริ งแกทา น
ทั้งหลายวา ศิลาที่ซอนทับกันอยูที่นั่น ซึ่งจะไมถูกทําลายลงก็ไมมี” (มัทธิว 24:2)
พวกยิวถูกขับไลออกไป กระจัดกระจายอยูตามประเทศตาง ๆ ทั่วโลก พวกเขากลายเปนผูล ภี้ ยั
อยูนานกวา 1 พันป เมื่อพวกเขากลับคืนสูบานเกิดเมืองนอนแลว ก็ไดอธิษฐานทูลตอพระเจา 3 อยางคือ
หนึ่ง ขอใหพบหีบพันธสัญญาของพระเจา ซึ่งสูญหายไปในระหวางสงคราม สองขอใหพระมาซีฮาห
เสด็จมาโดยเร็ว (พวกเขาไมยอมรับวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระมาซีฮาห) สาม ขอใหมีโอกาสสราง
พระวิหารของพระเจาขึ้น ณ ที่ดินเดิม ซึ่งปจจุบันเปนสุเหราของศาสนาอิสลาม)
(2) เอสรามีความเสียใจ เมื่อเห็นเหลาประชากรของพระเจา ทําความผิดบาปอยางรายแรง เอส
รามีปฏิกิริยาตอตานอยางเห็นไดชัดเจน

บาปแหงการนมัสการรูปเคารพ
“ชนชาติอิสราเอลและบรรดาปุโรหิตกับคนเลวี หาไดแ ยกตนออกจากชนชาติทั้งหลายแหง
แผนดินเหลานั้นกับการนาเกลียดนาชังของพวกเขาไม คือจากคนคะนาอันคนฮิตไทต คนเปริสซี คนเย
บุส คนอัมโมน คนโมอับ คนอียิปต และคนอาโมไรท” (เอสรา 9:1)
คําวา “ประชากรของพระเจา” หรือ “พลไพรของพระองค” ในพระคัมภีรใ หมใชคาํ วา “ธรรมิก
ชน” ซึ่งภาษาอังกฤษวา “เซนต” (saint) มาจากภาษากรีกวา “ฮากิออส” (Hagios) แปลตรงตัวก็คอื แยก
ออกมา จัดไวโดยเฉพาะ (separated) ผูที่ไดรับการเลือกสรรไว หรือ “ ผูบริสุทธิ์” ที่ถวายตัวแดพระเจา
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ดังนั้น เซนตจึงมิไดหมายถึงพวกบาดหลวงหรือนักบวชในนิกายโรมันคาทอลิคแตหมายถึงคริสเตียน
ทุกคน
พระคัมภีรไดแบงโลกนี้ออกเปน 2 ฝาย คือ โลกของคนที่เชื่อพระเจา (saints) และโลกของคน
ที่ไมเชื่อพระเจา (sinners) ทั้งสองฝายอยูตรงกันขามกัน เปรียบไดกับความสวางกับความมืด สีขาวกับ
สีดํา น้ํากับน้ํามัน ซึ่งไมอาจจะอยูรวมกันไดเลย
เมื่อเอสราเห็นคนของพระเจา มิไดแยกตัวออกจากพวกที่นับถือรูปเคารพ เชน คนคะนาอัน คน
ฮิตไทต ฯลฯ ทานไมพอใจอยางยิ่ง โดยใชคําวา “การอันนาเกลียดนาชังของพวกเขา”
อะไรที่พระคัมภีรเรียกวา การอันนาเกลียดนาชัง?
ในฉบั บ คิ ง เจมส ใ ช คํ า ว า “abominations” ภาษาฮี บ รู ว า “ Toebah” และภาษากรี ก ว า
“Athemitos” ซึ่ งหมายถึ งรูป เคารพ และคํา วา “Bdelugma” หมายถึงสิ่ง ที่ นา สะอิดสะเอียนและน า
ขยะแขยง จนไมอยากจะเปนหรือไมอยากเขาใกล
ใน 1 เปโตร 4:3 ไดกลา วถึงสิ่งที่นาเกลียดชังคือ “สิ่งที่คนตางชาติ (ไมนับถือพระเจา ) ชอบ
กระทําคือประพฤติตามราคะตัณหา ตามใจปรารถนาอันชั่ว เมาเหลาองุน เลี้ยงกันอยางถึงใจ กินเหลา
วุนวายกัน การนับถือรูปเคารพ (Athemitos) ซึ่งผิดธรรม”
ในเลวี นิ ติ 18:24-30 ได ก ลา วถึ งสิ่ง ที่น า เกลี ยดนา ชั งคือ การทํ าความผิ ดทางเพศ การล วง
ประเวณี ในพระบัญญัติ 12:30-31 พูดถึงสิ่งที่นาเกลียดนาชังคือ การกราบไหวรูปเคารพ รูปเคารพโดย
ตัวของมันเองแลว เปนวัตถุชิ้นหนึ่ง ไมมีพิษสงอันใด แตสิ่งที่อยูเบื้องหลังรูปเคารพนั้น คือวิญญาณชัว่
(ดู 1 โครินธ 10:19-20)
พวกอิสราเอลถูกลงทงโทษครั้งแลวครั้งเลา เพราะพวกเขาตองการพระเจาที่มองเห็นตัวได จับ
ตองลูบคลําไดเหมือนพระของตางชาติ แตพระเจาทรงเปน พระวิญญาณ มองไมเห็นตัว แตทรงไวซึ่ง
ความสัพพั ญู เต็ม ไปด วยความรักและพระคุ ณ พระองคมีพระลั ก ษณะที่แ ตกต า งจากบรรดาพระ
ทั้งหลายอยางสิ้นเชิง
อิสยาหไดบอกลักษณะของพระชาวโลกวา รูปเคารพคือความวางเปลา ที่คาเทากับศูนย ทําขึน้
ดวยมือของมนุษย มองไมเห็น หูไมไดยิน กินและพูดไมเปน เปนเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งเทา นั้นเอง (ดูอิส
ยาห 44:9-20) แตพระเจาของเราเปนพระวิญญาณ ผูที่จะนมัสการพระองคตองนมัสการดวยจิตใจและ
ดวยความจริง (ยอหน 4:24)
มีเรื่องเลาวา นักทองเที่ยวคนหนึ่ง ไดถามเด็กชายคริสเตียนในทํานองเยาะเยยวา “นี่ไอหนู จะ
พบพระเจาไดที่ไหน?...ถาตอบไดจะใหสมหนึ่งลูก?” วาแลวก็หัวเราะชอบใจ
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ทันใดนั้น เด็กชายก็ตอบวา “ไปที่ไหนบางที่จะไมพบพระเจา ถาตอบไดจะใหสมสองลูก?”
แนนอน พระเจาทรงสถิตทุกที่ทุกแหง!

บทเรียนจากเซนต – ฮากิออส
คริสเตียน คือ ผูที่พระเจา ทรงแยกออกจากโลก (sparated) แยกเราออกมาจากความผิดบาป
และตั้งเปน ผูบริสุทธิ์ (saint-Hagios) เปโตรไดบอกความจริงวา คริสเตียนเปนชนชาติที่พระเจา ทรง
เลือกสรรไว เปนปุโรหิตหลวง (ผูรับใชของพระองค) เปนผูบริสุทธิ์ และเปนชนชาติข องพระองคเอง
โดยเฉพาะ (1 เปโตร 2:9) ดังนั้นเมื่อเราเปนคนที่บริสุทธิ์แลว พระคัมภีรจึงเตือนวา “อยา เกี่ยวขอ งกับ
รูปเคารพ” (1 ยอหน 5:22) ซึ่งเปนสิ่งที่พระเจาทรงสะอิดสะเอียนนั้น
แน น อน ในแงข องรู ปธรรมนั้ น คริ ส เตี ย นรู ดี วา เขาไม เกี่ ย วข อ งกั บ รู ป เคารพ แต ใ นแง
นามธรรมละ? ใครจะกลายืนยันได?
อาจกลาวไดอยางนี้วา อะไรก็ตามที่มีอิทธิพลเหนือชีวิตของเรามากกวา พระเจา นั่นละคือรูป
เคารพ อะไรก็ตามที่เราใหความสําคัญแกมันมากกวาพระเจา นั่นก็เปนรูปเคารพเชนกัน อะไรก็ตามที่
เราใหเวลาแกมัน เอาอกเอาใจ ทุมเทชีวิตใหแกมันมากกวาพระเจา นั่นเปนรูปเคารพไมวา จะเปนการ
ทํางาน เงินทอง เพื่อน การเรียนและครอบครัว สิ่งเหลา นี้อาจจะกลายเปนรูปเคารพของเราขึ้นมาได
อยางงายดาย – จริงไหม?

เพศสัมพันธอันตราย
“เพราะเขารับบุตรหญิงของคนเหลานี้เปนภรรยาของเขาเองและของบุตรชายของเขา ดังนั้น
เชื้อสายบริสุ ทธิ์ไดปะปนกับคนตางชาติทั้งหลายของแผนดิน นั้น นี่แ หละในความผิดขอนี้ มือ ของ
เจาหนาที่ชั้นหัวหนาและผูครองเมืองไดเดนที่สุด” (เอสรา 9:2)
สิ่งที่นําความไมพอใจอยา งยิ่งยวดมาสูเอสรา คือ ไมเพียงพวกยิวดํา เนินชีวิตตามวิถีของคน
ตางชาติ โดยไหวรูปเคารพเทานั้น แตความเกี่ยวดองไดพัฒนาเลยเถิดมาถึงขั้นแตงงานอยูกินดวยกัน นี่
เปนเรื่องที่เอสรายอมไมได
แตเคยมีคริสเตียนบางคนบอกแกผมวา “ไมเห็นเปนไร ที่คนของพระเจาจะแตงงานกับคนทีไ่ ม
เชื่อพระเจาชาวโลกก็เปนคนดี ไมกินเหลา ไมสูบบุหรี่ บางคนมีความประพฤติดีกวาคริสเตียนเสียอีก”
เขาเสริมตอไปวา “เมื่อแตงงานกันแลว เราคอยพยายามโนมจิตใจของเขาใหหันมาเชื่อพระเจาภายหลัง
เห็นไหม ... นี่เปนการเพิ่มพูนคริสตจักรอีกวิธีหนึ่ง”
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ผมตอบวา “ไมใชเปนการเพิ่มพูนคริสตจักร แตจะรับคําแชงสาปจากพระองคตางหาก เพราะ
พระเจาทรงปรารถนาการเชื่อฟงยิ่งกวาสิ่งอื่นใดทั้งหมด!
ตั้งแตขอ 3-6 เปนทาทีของเอสราตอเหตุการณที่เกิดขึ้น
ประการแรก – ทานฉีกเสื้อผาของตนเอง เปนธรรมเนียมของยิวที่แสดงใหเห็นถึงความโกรธ
อยางรุนแรงเหมื อนเมื่ อ ครั้ งที่ปุโรหิตไมพอใจคํา ตรัสของพระเยซู คริสต เขาก็ฉีกเสื้อผา ของตนเอง
(มาระโก 14:63)
ประการที่สอง – เอสราไดทิ้งผมและหนวดเคราของตนเอง (ตามแบบของชาวยิว) เปนการ
แสดงออกถึงการมีความทุกขอยางหนัก ซึ่งเหลือที่จะทนทานได
ประการสาม – เอสรานั่งลงอยา งหมดอาลัยตายอยาก เพราะความสิ้นหวัง ความคิดในแนว
สรางสรรคปลาสไปสิ้น ในฉบับคิงเจมสใชคําวา “คุกเขาลง”
ประการที่สี่ – เอสราอดอาหาร (มิใชเปนการอดขาวประทวง) แตเปน การแสดงออกถึงความ
ทุกขระทมขมขื่น และตองการความชวยเหลือจากพระเจาโดยดวน
ประการสุดทาย – ทานชูมือขึ้นอธิษฐานสารภาพความผิดบาปตอพระเจา ขอพระเมตตากรุณา
ขอพระเจาทรงงดการลงโทษพวกอิสราเอล
บทเรียน ผูนําคริสตจักรควรจะมีทาทีแบบเดียวกัน กับเอสรา เขาทนไมไดที่จะเปนประชากร
ของพระเจามีการนมัสการบูชาพระอื่นเหนือพระเจา ทนไมไดที่จะเห็นคริสเตียนหางเหินจากโบสถ
และหลงระเริง ไปตามกระแสชั กนํ า แห งโลกศิวิโ ลซ นี้ ทนไม ได ที่จะเห็ น คนของพระเจา แตงการ
แตงงานกับคนที่ไมเชื่อ
พระวจนะของพระเจาตรัสหามไวอยางชัดเจนวา “อยา สัมพันธกับพวกเขาโดยการแตงงาน”
(พระบัญญัติ 7:3) เปาโลไดกลาวหามไวในทํานองเดียวกันวา “อยาเทียมแอกกับผูที่ไมเชื่อ” (2 โครินธ
6:14)
การแตงงานในทัศนะของคริส เตียน มิใชเพียงผูกพันกันทางดานรางกายเทา นั้น แตเปนการ
ผูกพันกันทางจิตใจและจิตวิญญาณอยางแนบแนน เขาทั้งสองเปนเนื้ออันเดียวกัน เปนสัญญาอันถาวร
แยกจากกันไมไดอยางเด็ดขาด พระเยซูคริสตทรงวางหลักของการสมรสไวในมัทธิว 19:4-6
ชีวิตการสมรสที่เริ่มตนอยางถูกตองนั้น จะไดรับพระพรจากพระเจา (แตในกรณีเริ่มตนผิด
โดยไมรูก็ ยัง ไม ส ายเกิน ไป) เมื่อ เอสราอธิษ ฐานอย า งไม หยุ ดยั้ ง” ประชาชนก็ร องไห อย า งขมขื่น ”
ฉบับคิงเจมสวา “รองไหอยางราวรานใจ” พวกเขาพากันกลาวสารภาพวา “พวกเราทัง้ หลายไดทรยศตอ
พระเจาเสียแลว” (เอสรา 10:1-2)
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เมื่อเราอานตอมาก็พบวา การฟนฟูจิตวิญญาณครั้งใหญ ก็ไดเกิดขึ้นทั่วประเทศอิส ราเอล เมื่อ
คนของพระเจาไดตระหนักถึงความผิดบาปของตน ยอมสารภาพ กลับใจเสียใหมและหันมาหาพระเจา
พระองคจะตรัสแก เราดวยความเมตตา เหมือนกับตรั สผานทางคําอธิษ ฐานของกษัตริยซ า
โลมอนวา
“ถาประชากรของเรา ซึ่งเขาเรียกชื่อโดยนามของเรานั้น จะถอมใจลง และอธิษฐาน แสวงหา
หนาของเรา และหันเสียจากความชั่วของเขา เราจะรับฟงจากสวรรค” (2 พงศาวดาร 7:14)

สรุป
เย็นวันหนึ่ง หลังจากงานแลว ผมก็นั่งรถเมลมาลงที่หนาสวนลุมพินี แลวตอรถสองแถวกลับ
บาน ตรงกันขามที่ผมนั่ง มีสามีภรรยาคูหนึ่งนั่งอยูกับลูกชายวัยสามขวบเศษซึ่งซนมาก ทําใหผูเปนแม
โมโหและดุดาดวยเสียงอันดังจนผูโดยสารคนอื่น ๆ มองหนาเปนทิวแถว
พอรถแลนเลี้ยวเขาถนนสาธร ผูเปนพอก็สอนลูกชายใหรองเพลงวา “กลับบานเรา อีเฒา รอ
อยู” ลูกชายก็รองตาม ทําใหภรรยาที่นั่งขาง ๆ ทําใบหนาหงิก ๆ งอ ๆ ชอบกล
แตสําหรับชนชาติอิสราเอลแลว พระเจาทรงเรียกพวกเขาใหกลับคืนสูบานเกิดเมืองนอน โดย
ที่พระองคไดจัดเตรียม “ความรัก ความอบอุนและสันติสุข” ไวรอทา
คริสเตียนก็เชนเดียวกัน
ถาวันนี้ทานไดเตลิดออกไปจากบานของพระเจาเหมือนบุตรนอยคนนั้น (ลูกา 15:11-32)
พระองคตรัสกับทานวา “กลับบานเรา รักรออยู”!
ที่บานของพระเจา เต็มไปดวยความปติยินดี ความรัก ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน สันติสุข
และความอุดมสมบูรณฝายจิตวิญญาณ
ทานไดกลับมาบานของพระเจาแลวใชไหมครับ?
สรรเสริญพระเจา
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