แก่ นความเชื่อพระเยซู
ผู้เข้ าถึงหลักชัยต้ องระลึกถึง (2 ทิโมธี 2:8-13)
ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน
จงระลึกถึงพระเยซู คริสต์ ผ้ ไู ด้ ทรงถูกชุ บให้ เป็ นขึน้ มาจากความตาย และทรงสื บเชื้อสายจากดา
วิด ตามข่ าวประเสริฐทีข่ ้ าพเจ้ าประกาศนั้น 2 ทิโมธี 2:8
ถ้าเราอ่านพระธรรม 2 ทิโมธี อย่างตั้งใจ จะเข้าใจถึงอารมณ์และความรู ้สึกของอาจารย์เปาโลได้
โดยไม่ยากนัก เพราะขณะที่ท่านเขียนหนังสื อเล่มนี้ ชี วิตของท่านได้กา้ วสู่ วกิ ฤติของชีวติ ก็วา่ ได้ ชีวิต
ช่วงนี้ของท่านเป็ นช่วงที่มีการต่อสู ้ฝ่ายวิญญาณจิต สรรพสิ่ งในชีวิตของท่านดูกาลังเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ ว ทาให้นึกถึงคากล่าวของบางคนที่บอกว่า สัจธรรมที่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอน
สภาพของเปาโล อาจเป็ นสภาพเดียวกันกับที่คริ สตจักรบางแห่งและชีวติ ของคริ สเตียนบางคน
ประสบอยูก่ ็เป็ นได้ แม้วา่ ในสายตาของคนทัว่ ไป อะไร ๆ ดูจะไม่แน่นอนก็จริ ง แต่เปาโล ท่านกลับเห็น
ว่าเป็ นสิ่ งที่แน่นอนท่ามกลางความไม่แน่นอน ซึ่ งท่านอยากจะสอนทิโมธี เพื่อจะก้าวเดินเข้าสู่ หลักชัย
อย่างมัน่ คง ในสภาพชีวติ ที่ท่านประสบอยู่ ท่านเตือนสอนทิโมธี ให้ระลึกถึงสิ่ งที่มนั่ คงแน่นอนหลายสิ่ ง
คือ (1) การสื บทอดความเชื่อในพระเจ้า ซึ่ งถือว่าเป็ นมรดกฝ่ ายวิญญาณ (2) ของประทานฝ่ ายพระ
วิญญาณ (3) ข่าวประเสริ ฐที่พระเจ้าทรงมอบให้เราประกาศ และ (4) ฤทธิ์ อานาจที่พระองค์ทรงให้ไว้ใน
ตัวของทิโมธี
ก่อนที่จะถึงตอนนี้ อาจารย์เปาโลเตือนทิโมธี ให้เป็ นคนงานที่ดี เป็ นผูร้ ับใช้ที่ดี ให้เหมือนทหาร
ของพระเยซูให้มีจิตใจเหมือนนักกีฬา คือเคร่ งกติกา และให้มีความหวังใจเหมือนกสิ กร เมื่อมาถึงข้อ 8
ท่านจึงบอกให้ทิโมธี ระลึกถึงสิ่ งที่เป็ นแก่นของหัวใจของคริ สเตียน สิ่ งนั้นคือ จงระลึกถึงพระเยซูคริ สต์
ผูไ้ ด้ทรงถูกชุบให้เป็ นขึ้นมาจากความตาย และทรงสื บเชื้ อสายจากดาวิด ตามข่าวประเสริ ฐที่ขา้ พเจ้า
ประกาศนั้น (2 ทิโมธี 2:8)

ก.จงระลึกถึงพระเยซู : แก่ นของชีวติ คริสเตียน (ข้ อ 8)
ประโยคที่วา่ “พระเยซูคริ สต์ผไู ้ ด้ทรงถูกชุบให้เป็ นขึ้นมาจากความตาย” ถือได้วา่ เป็ นหัวใจ
ของคริ สเตียน และเป็ นหัวใจของข่าวประเสริ ฐ ดูเหมือนว่าอาจารย์เปาโลอยากจะบอกทิโมธี วา่ ถ้าเขาจะ
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ลืมอะไรก็ลืมได้ สิ่ งที่เขาลืมไม่ได้คือ “พระเยซูคริ สต์ผไู ้ ด้ทรงถูกชุบให้เป็ นขึ้นมาจากความตาย” เพราะ
สิ่ งนี้เป็ นสิ่ งสาคัญของการเดินไปสู่ หลักชัย
มีเรื่ องเล่าว่า อาจารย์สอนพระคัมภีร์ท่านหนึ่งชื่อ ศจ.ดร. เจ เจ น๊อต ซึ่ งเป็ นอาจารย์ใหญ่ของ
โรงเรี ยนสอนพระคัมภีร์แห่งหนึ่งในประเทศนิวซี แลนด์ ท่านได้เล่าถึงการเทศนาของท่าน กล่าวคือ
ท่านชอบประกาศอยูเ่ สมอว่าในสัปดาห์หน้าท่านจะเทศนาอะไร ในวันอาทิตย์วนั หนึ่งท่านได้กล่าวแก่
สมาชิกว่า ถ้าท่านรู ้วา่ สัปดาห์หน้าเป็ นสัปดาห์สุดท้ายที่ท่านจะได้เทศนาแล้ว ท่านจะเลือกเทศนาเรื่ อง
“จงระลึกถึงพระเยซู” ซึ่งเป็ นหัวใจของคริ สเตียน

1.ผู้ทรงถูกชุบให้ เป็ นขึน้ มาจากความตาย (ข้ อ 8 ก)
ถ้าวาระสุ ดท้ายของเรามาถึง เราจะคิดถึงเรื่ องอะไร เราจะเทศนาเรื่ องอะไร คงจะไม่มีสิ่งใดจะ
ยิง่ ใหญ่ไปกว่าประโยคที่วา่ “จงระลึกึถงพระเยซู” แม้แต่ในความเชื่ อบางศาสนา สอนว่าก่อนตายให้
ระลึกถึงศาสดา แต่เปาโลมิได้หยุดอยูแ่ ค่น้ นั ท่านได้กล่าวต่อไปว่า “ผูไ้ ด้ทรงถูกชุบให้เป็ นขึ้นมาจาก
ความตาย” การฟื้ นขึ้นมาจากความตาย มิใช่เป็ นแค่เรื่ องประกอบของข่าวประเสริ ฐ การฟื้ นจากความตาย
คือตัวข่าวประเสริ ฐ เป็ นหัวใจของข่าวประเสริ ฐ และเป็ นหัวใจของคริ สเตียน เพราะถ้าหากไม่มีเรื่ องฟื้ น
จากตาย ก็ไม่มีข่าวประเสริ ฐด้วยเช่นกัน เปาโลได้เตือนเราให้ระลึกถึงพระเยซูผทู ้ รงมีชีวติ อยู่ และทรง
สถิตอยูท่ ่ามกลางพวกเรา และทรงเป็ นพระเจ้า

2.ผู้ทรงสื บเชื้อสายดาวิด (ข้ อ 8 ข)
เปาโลยังสอนต่อไปว่า “จงระลึกถึงพระเยซู ...” ผูท้ รงสื บเชื้อสายจากดาวิด ซึ่ งหมายถึงการเป็ น
มนุษย์ร้อยเปอร์ เซ็นต์ อาจารย์เปาโลขอให้เราระลึกถึงความเป็ นมนุษย์เต็มร้อยของพระเยซู ช่วยให้เรา
คิดถึงว่า พระองค์ทรงลิ้มรสความเป็ นมนุษย์ร้อยเปอร์ เซ็นต์ และลิ้มรสทุกอย่างที่มนุษย์จะต้องรับใน
ชีวติ พระองค์เคยเป็ นเหมือนเราแต่ยงั ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
คาว่า “จงระลึก..” ผูเ้ ขียนคือเปาโล ได้ใช้กริ ยาพิเศษ ในภาษากรี กเรี ยกไวยากรณ์ชนิดนี้วา่
Present imperative ให้ความหมายว่า จงระลึกถึงพระเยซูบ่อย ๆ จงคิดถึงพระองค์อย่างสม่าเสมอ เพราะ
ศาสนาคริ สเตียนนั้นคือพระเยซู แม้วา่ มีคนจานวนมากได้มาเชื่อในพระองค์ได้มารับการช่วยเหลือจาก
พระเจ้า ได้รับการรักษาโรคภายในคริ สตจักร ได้รับประสบการณ์ที่พระเจ้าตอบคาอธิ ษฐาน แต่อาจจะ
ไม่ได้สัมผัสพระเยซูก็ได้ เพราะจุดศูนย์กลางของความเชื่ อคริ สเตียนคือ พระเยซู
มีเรื่ องเล่าว่า ครั้งหนึ่ง สาธุ ซุนดราซิง คริ สเตียนชาวอินเดีย ซึ่งได้กลับใจจากศาสนาเดิ มมา
เป็ นคริ สเตียน วันหนึ่งท่านได้รับเชิ ญจากมหาวิทยาลัยลอนดอนให้เดินทางไปประเทศอังกฤษ เพื่อให้
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยลอนดอนสัมภาษณ์ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุบีบีซี คาถามแรกที่ท่านถูก
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ถามคือ “ท่านพบอะไรในความเชื่อคริ สเตียน ที่ไม่มีในศาสนาเดิม” สาธุ ซุนดราซิง ได้ตอบว่า “ผมพบ
พระเยซู คริสต์ ครับ” แต่ผสู ้ ัมภาษณ์กล่าวว่า “ไม่ใช่ครับท่าน ท่านคงจะฟังคาถามไม่ชดั กระผมอยาก
ถามท่านว่า ท่านพบปรัชญาชีวติ อะไรที่ท่านไม่พบในศาสนาเดิม” สาธุ ซุ นดราซิ ง ตอบเหมือนเดิมว่า
“ผมพบพระเยซู ครับ” ศาสตราจารย์ผสู้ ัมภาษณ์รู้สึกคับข้องใจเหลือกาลัง จึงอธิ บายคาถามของท่าน
โดยขยายความใหม่ให้ สาธุ ซุ นดาซิ ง ฟังว่า “ท่านครับ ท่านอาจจะฟังคาถามกระผมไม่ชดั ผมอยากจะ
ทราบว่า ท่านพบข้อคิด ปรัชญา หลักการหรื อแนวคิด หรื อไม่ก็คาสอนอะไรที่ท่านไม่พบในศาสนาเดิม
ของท่านเลย” สาธุ ซุ นดรซิ ง ตอบโดยไม่ร้ ังรอว่า “ผมพบพระเยซู ครับ” ...การเป็ นคริ สเตียนคือการได้
พบพระเยซู
ว่าไปแล้ว โลกของเรารวยศาสนา ไม่ขาดแคลนศาสนาใด ๆ เลย ศาสนาในโลกมีมากพอและมี
มากด้วย มีศาสนาที่ดี ศาสนาที่ไม่ดี แต่ศาสนาในโลกขาดแคลนพระเยซู ที่จะช่วยคนให้พน้ บาป พระ
เยซูคือ.... บุคคลที่คนไทยทุกคนต้องการ คือบุคคลที่คนป่ าในอัฟริ กาต้องการคือบุคคลที่นกั ธุ รกิจใน
นิวยอร์ คต้องการ คือบุคคลที่คนทัว่ โลกต้องการ มีคนจานวนไม่นอ้ ยกลับใจจากความเชื่อเดิม มาเชื่อ
พระเยซู พระกิตติคุณไม่ได้เป็ นศาสนา การมีศาสนาแสดงถึงมนุษย์เสาะหาพระเจ้า ส่ วนพระกิตติคุณ
แสดงให้เห็นว่พระเจ้าเสาะหามนุษย์ ความเชื่อของคริ สเตียนเกิดจากการเปิ ดเผยของพระเจ้า มีศูนย์กลาง
อยูท่ ี่องค์พระเยซูคริ สต์ พระเยซูที่ทรงถูกชุบให้เป็ นขึ้นมาจากความตาย ทรงเป็ นศูนย์กลางของข่าว
ประเสริ ฐ และของสรรพสิ่ ง
มีเรื่ องเล่าว่า ทอม มอร์ เด็กส่ งหนังสื อพิมพ์ชาวสก๊อต เป็ นเด็กถูกทอดทิ้งไว้ขา้ งถนน เพราะคุณ
แม่ของเขาเสี ยชีวติ ลง แต่มิชชันนารี คนหนึ่งนาเขามาเลี้ยงไว้ในครอบครัว เขาจึงเติบโตมาโดยรู้เรื่ องของ
พระเยซู วันหนึ่งในขณะที่เขาหารายได้พิเศษ โดยเป็ นเด็กรับส่ งหนังสื อพิมพ์ เขาได้เดินผ่านร้าน
หนังสื อคริ สเตียนร้านหนึ่ง เขาเห็นภาพของพระเยซูถูกตรึ งบนไม้กางเขน ทอมจึงได้หยุดมองภาพนั้น
ผ่านกระจกของร้านขายหนังสื ออยูน่ าน จนเจ้าของร้างสังเกตเห็น จึงเชิ ญชวนเขาเข้าไปในร้านและ
อธิ บายภาพนั้นให้ทอมฟังว่า “หนุเห็นไหม นี่เป็ นไม้กางเขน และคนเหล่านี้คือทหารที่ตรึ งพระเยซู ส่ วน
ชายที่อยูบ่ นไม้กางเขนคือพระเยซู พระองค์ตายที่ไม้กางเขนที่ภูเขาโกละโกธานอกกรุ งเยรู ซาเล็ม” เมื่อ
ทอมฟังคาอธิบายแล้วรู้สึกประทับใจเจ้าของร้าน เขาขอบคุณและเดินออกจากร้าน แต่ในทันใดเด็กน้อย
วิง่ กลับมาที่ร้าน และพูดกับเจ้าของร้านว่า “ผมลืมบอกสิ่ งสาคัญที่สุดให้คุณฟัง” เจ้าของร้านแปลกใจ
“อะไรหรื อหนู” ทอมตอบว่า “หลังจากพระเยซูตายแล้ว ทรงฟื้ นจากความตายในวันที่สาม”
ท่านผูอ้ ่านที่รัก ถ้าไม่มีการฟื้ นจากความตาย ก็จะไม่มีข่าวประเสริ ฐ ส่ วนที่สาคัญของข่าว
ประเสริ ฐคือพระเยซูทรงพระชนม์อยู่
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คาว่า “ฟื้ นจากความตาย” คาในภาษาอังกฤษหลายสานักพิมพ์ใช้ตา่ งกัน คาว่า “was ratsed”
หมายถึงพระองค์ทรงฟื้ นจากตายในอดีต บางเล่มใช้คาว่า “is risen” ซึ่ งอาจหมายถึงการฟื้ นในชีวิตผูเ้ ชื่ อ
ทุกคน ชีวติ ของเราไม่ได้ฝังตัวอยูก่ บั อดีต แต่ได้พบกับอานาจที่พระองค์ทรงฟื้ นขึ้นในชีวติ ของเราทุก
วัน เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ ถ้าเราต้องเผชิญความยากลาบากและการทนทุกข์
เราต้องมีประสบการณ์กบั ฤทธิ์ อานาจของพระองค์ที่ฟ้ื นในจิตใจในชี วติ ของเราทุกวัน จอห์นคริ สซอส
ตุม้ กล่าวว่า “ชีวติ ของเราควรเป็ นอีสเตอร์ทุกวัน”
การเตือนทิโมธี ให้ระลึกถึงพระเยซูน้ นั อาจเป็ นไปได้วา่ ทิโมธี ชอบลืมความจริ งในข้อนี้ก็
เป็ นได้ และคริ สเตียนจานวนไม่นอ้ ยก็อาจลืมความจริ งข้อนี้ได้ เรารู ้วา่ เราเองก็ลืมได้เช่นกัน โดยเฉพาะ
เรามักจะลืมในยามที่เราพบกับปั ญหา ความยากลาบาก อุปสรรค เพราะเรารักตัวเรา เราห่วงตัวเรา เรา
สนใจกับการแก้ปัญหา จนเราอาจลืมพระเยซู ซึ่ งเป็ นหัวใจของความเชื่อของเรา
ในเช้าวันอาทิตย์ เราไปคริ สตจักรด้วยอารมณ์และความรู้สึกใดบ้าง อาจเป็ นไปได้ที่บางคนมี
ความรู ้สึกแบบที่เอลียาห์เป็ นตอนนัง่ อยูท่ ี่เป็ นซาก คือรู ้สึกเสี ยใจหมดหวัง... ขอให้ท่านระลึกถึงพระเยซู
อาจมีบางคนที่ไม่ค่อยจะมัน่ ใจในความรอด ว่าบาปของท่านถูกยกแล้วหรื อไม่? ขอให้ท่านจงระลึกถึง
พระเยซูเช่นกัน
บางคนอาจจะสู ้กบั การทดลองไม่ไหว ขอท่านจงระลึกถึงพระเยซู บางคนอาจแบกภาระหนัก
และเกือบรับไม่ไหว ขอให้ท่านระลึกถึงพระเยซูดว้ ย บางคนกลัวอะไร บางอย่างที่ตนเองก็อาจไม่รู้
ขอให้ท่านระรึ กถึงพระเยซู พระองค์เป็ นคาตอบแก่บรรดาปั ญหาต่าง ๆ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่บีบคั้นชีวิต
ของเรา และเป็ นคาตอบต่อเนื่ องอารมณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเรา ไม่วา่ เราจะเดินสู่ ความมืดทึบของชีวิต
แค่ไหนก็ตาม การระลึกถึงพระเยซูผทู ้ รงฟื้ นจากตาย สามารถทาให้เกิดความสว่างของชีวติ พระองค์ให้
แสงสว่างนาทางชีวติ ให้ท่านและข้าพเจ้าเดินพ้นออกมาได้เสมอ ขอให้เราระลึกถึงพระเยซูไว้ นี่เป็ น
หลักของเปาโล
ขอให้เราพิจารณาดูขอ้ 9 ท่านและข้าพเจ้าก็ทราบดีวา่ ไม่ใช่เรื่ องง่ายที่เราจะสัตย์ซื่อแบบคงเส้น
คงวา โดยเฉพาะภายใต้ความกดดันจากปั ญหาและการทดลองเปาโลจึงพูดว่า “และเพราะเหตุข่าว
ประเสริ ฐนั้นข้าพเจ้าจึงทนทุกข์ ถูกล่ามโซ่ดงั ผูร้ ้าย แต่พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่มีผใู ้ ดเอาโซ่ล่ามไว้
ได้” เราทั้งหลายที่ไม่เคยถูกจับเข้าคุก อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจพระธรรมข้อนี้มากนัก คนที่เข้าใจพระ
ธรรมข้อนี้ นอกจากเปาโล แล้วยังได้แก่ จอห์น บันยัง ริ ชาร์ ด เวิลแบรน อโดนิ รัม จัดสัน เดทริ ก บอน
ฮอฟเฟอร์ และน้อยหนานใจ เหตุที่คนพวกนี้ทนต่อความทุกข์ได้ ก็เพราะเขารู ้วา่ มิใช่เขาคนเดียว
พระองค์ยงั มีชีวติ อยูแ่ ละสถิตอยูก่ บั เขา คนเหล่านี้ รู้สึกแบบเดียวกันคือ คนของพระเจ้าอาจถูกจับเข้าคุก
ได้ แต่พระคาของพระเจ้าจะถูกจับเข้าขังคุกไม่ได้ นักเทศน์อาจถูกล่ามโซ่ตีตรวนได้ แต่คาเทศน์ยอ่ มไม่
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ถูกล่ามไปด้วย ผูส้ ื่ อสารอาจถูกยับยั้งได้ แต่ไม่มีใครจะยับยั้งสารได้ เพราะสารสาคัญกว่าผูส้ ื่ อสาร ถ้าเรา
ล้มเหลวในการส่ งผ่านข่าวประเสริ ฐเราไม่เพียงแต่ทาพลาดต่อพระเจ้าเท่านั้น แต่ได้พลาดที่ชนชาติพนั ธุ์
รุ่ นต่อไปไม่ได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐด้วย เราจะเห็นได้จากชีวติ ของเปาโลเอง กล่าวคือ เมื่อท่านถูกจับกุมคุม
ขังครั้งที่หนึ่ง ท่านเขียนพระธรรมถึง 4 เล่มในคุก คือพระธรรมเอเฟซัส ฟิ ลิปปี โคโลสี และฟิ เลโมน ใน
การถูกจาจองครั้งที่สอง ท่านเขียนพระธรรมทิโมธี ฉบับที่ 1 และที่ 2 และพระธรรมทิตสั คือยิง่ จับผูส้ ่ ง
ข่าว ข่าวยิง่ แพร่ กระจาย ยิง่ จับเปาโลคุมขัง พระคาของพระเจ้ายิง่ แพร่ ขยายออกไป และคนยิง่ ได้รับพระ
พร เพราะพวกทหารที่ถูกส่ งมาเฝ้ าเปาโล มีจานวนไม่นอ้ ยที่คงจะได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐจากปากของท่าน
และบางคนก็คงกลับใจและเมื่อย้ายประจาการไปตามที่ต่าง ๆ ทัว่ โลกของอาณาจักรโรมทหารคริ สเตียน
เหล่านี้ก็คงจะเป็ นพยานไปทัว่ และนี่คือความจริ งที่วา่ “และเพราะเหตุข่าวประเสริ ฐนั้นข้าพเจ้าจึงทน
ทุกข์ ถูกล่ามโซ่ดงั ผูร้ ้าย แต่พระวจนะของพระเจ้านั้น ไม่มีผใู ้ ดเอาโซ่ล่ามไว้ได้” (2 ทิโมธี 2:9)
มีคากล่าวว่าไม่มีคนใดที่จะวิ่งไปโดยไม่รู้วา่ หลักชัยอยูต่ รงไหน ไม่มีนกั ศึกษาคนใดจะเรี ยนไป
เรื่ อย ๆ โดยไม่รู้วา่ วันจบการศึกษาและวันรับปริ ญญาอยูท่ ี่ไหน และไม่มีกรรมกรคนใดอยากสร้างถนน
ถ้าไม่รู้วา่ ถนนไปทางไหนและไปสิ้ นสุ ดที่ไหนเปาโลทนทุกข์ทุออย่างเพราะท่านเห็นเป้ าหมายของการ
ทนทุกข์เสี ยแล้ว
ท่านทนเพราะท่านอยากให้คนอื่นรอด ดูเหมือนพระธรรมตอนนี้จะสอนว่า ความสามารถใน
การทนทุกข์แปรผันโดยตรงกับสิ่ งที่เราปรารถนาจะเห็นความรอดในคนทั้งหลายและศักดิ์ศรี นิรันดร์
เมื่อเราเป็ นคริ สเตียนเราจึงเห็นความจริ งข้อนี้ เพราะเราได้โลกทัศน์ใหม่ เรามีมุมมองใหม่เกี่ยวกับการ
ทนทุกข์ โดยเฉพาะการทนทุกข์ตามน้ าพระทัยของพระเจ้า คือเราจะเห็นสิ่ งประเสริ ฐ และเป็ นวิถีที่เรา
จะเตรี ยมรับศักดิ์ศรี นิรันดร์ หอยมุกที่ทนระคายเคียง เมื่อผูเ้ ลี้ยงหอยมุกได้ใส่ สิ่งแปลกปลอมลงไป แต่
ในที่สุดกระบวนการแห่งการทนทุกข์ก็ได้มุกที่สวยงาม
ไม้ที่นามาทาไวโอลินที่มีเสี ยงไพเราะ มักจะเป็ นไม้ที่ทาจากต้นไม้ที่ข้ ึนระหว่างหุ บเขา เพราะ
ทนลม ทนฝนมาได้นานปี เนื้ อไม้ตอ้ งมีความแข็งและเหนี ยวแน่นกว่าต้นไม้ใด ๆ เปาโลจึงเขียนในข้อ 9
ว่า “ข้าพเจ้าจึงทนทุกข์” และในข้อ 10 มีคาว่า “ยอมทนทุกอย่าง” และในข้อ 12 บันทึกว่า “ถ้าเราอดทน”
นี่คือสัจธรรมของการที่เราระลึกถึงพระเยซูและเป็ นวิถีแห่งการทนทุกข์ของพระองค์ และนามาซึ่งความ
รอดของมวลมนุษย์ และถวายสง่าราศีต่อพระบิดาของพระองค์

ข.จงระลึกถึงพระเยซู : บทเพลงแห่ งชีวติ คริสเตียน
ในข้อ 11-13 นักศาสนศาสตร์ จานวนไม่นอ้ ยลงความเห็นว่า ข้อเขียนตรงนี้เป็ นบทเพลงที่คริ ส
เตียนในยุคแรก ใช้ร้องเพลงในเวลารับศีลบัพติสมาด้วยน้ า เพราะลักษณะการเขียนไม่เหมือนตอนอื่น ๆ
ตาย
มีชีวติ
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อดทน
ได้ครอง
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ไม่สัตย์จริ ง
ยังสัตย์จริ ง
พระธรรมตอนนี้ สอนเราเหมือนพระธรรมลูกา 9:26 “เพราะถ้าผูใ้ ดมีความอายเพราะเราและ
ถ้อยคาของเราบุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผูน้ ้ นั เมื่อท่านจะมาด้วยพระสิ ริของท่านเอง ของพระ
บิดา และของเหล่าทูตสวรรค์บริ สุทธิ์
พระธรรมตอนนี้ไม่ได้สอนว่า ถ้าเราดาเนิ นชีวติ คริ สเตียนที่ไม่สัตย์ซื่อ ถ้าเราทอดทิ้งพระเจ้า ถ้า
ชีวติ ของเราไม่ไปถึงหลักชัย ไม่วา่ เราจะดาเนินชีวิตคริ สเตียนแย่เพียงใด ไม่สัตย์ซื่อเพียงใดก็ตาม
สุ ดท้ายพระองค์ผสู ้ ัตย์จริ งจะอวยพรเราเสมอ พระธรรมตอนนี้วา่ พระองค์ตอ้ งสัตย์ซื่อต่อพระลักษณะ
ของพระองค์ พระองค์สัตย์ซื่อทั้งในพระสัญญา และในคาเตือนของพระองค์ หมายความว่า ถ้าเราตาย
ร่ วมกับพระองค์ เราก็จะมีชีวติ ร่ วมกับพระองค์ ถ้าอดทน ก็จะครองร่ วมกับพระองค์ ถ้าเราเกิดไม่สัตย์
ซื่ อต่อพระองค์ อย่าคิดว่าพระองค์จะอวยพระพรเราต่อไปเรื่ อย ๆ เพราะพระองค์จะต้องสัตย์ซื่อต่อพระ
ลักษณะของพระองค์ และพระเจ้าไม่สามารถให้เกียรติคนที่ไม่ให้เกียรติพระองค์ พระองค์ไม่สามารถ
อวยพรคนที่ไม่สัตย์ซื่อต่อพระองค์ได้
เพราะพระเจ้าไม่สามารถทาสวนทางกับพระลักษณะของ
พระองค์ ถ้าเราหันหลังให้กบั พระองค์และเราเดินไปคนเดียว เราไม่ตอ้ งการ “การทรงสถิต” เราก็รับการ
อวยพรของพระเจ้าไม่ได้ เพราะวลีเหล่านี้ในข้อ 11-13 มีคาว่า “อยูก่ บั พระองค์” หลายคา หลักคาสอน
ตรงนี้คือ เราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั พระองค์ ทุกอย่างที่เกิดกับพระเยซูของเรา ก็อาจจะผ่านชีวิตของ
เรา และเราถือว่าเราได้ส่วนร่ วมทนทุกข์กบั พระองค์ และชีวติ ของพระองค์ก็ฉายในชีวิตของเรา
มีเรื่ องเล่าว่า พระราชาของอินเดีย ประกาศหาจิตรกรมือเอกของเมือง จึงจัดให้จิตรกรมาแข่งขัน
กันต่อหน้าพระราชา โดยแข่งกันทีละคู่ จนถึงคู่สุดท้าย พระราชาจึงให้จดั ผนังตรงกันข้ามสองด้านใด้
จิตรกรคนแรกรี บเขียนโครงและลงสี ส่ วนจิตรกรอีกคนหนึ่งไม่ได้ทาอะไร เอาแต่ขดั ฝาให้สะอาด จิตร
กรคนแรกเมื่อใช้เวลาได้ 7 วัน รู ปอันสวยงามก็อุบตั ิข้ ึน เขาจึงแต่งแต้มสี สันขั้นสุ ดท้าย แต่จิตรกรอีกคน
กลับขัดฝาจนขึ้นมันโดยไม่ยอมวาดรู ปเหตุการณ์น้ ีทาให้จิตรกรที่วาดเกือบเสริ ฐไม่สบายใจเพราะกลัว
ว่าคู่แข่งจะลอกเลียน จึงพยายามปกปิ ดผลงานแต่ปรากฏว่าจิตรกรอีกคนเฝ้ าแต่ขดั ผนังจนขึ้นมันเป็ น
ประกาย เมื่อวันตัดสิ นมาถึง พระราชาก็สั่งให้รูดม่านออกภาพถูกวาดไว้อย่างสวยงามได้สะท้อนไปสู่ ฝา
ผนังที่มนั ปลาบด้านตรงกันข้าม จนเกือบจะเป็ นภาพที่สวยงามภาพเดียวกัน
อุทาหรณ์จากเรื่ องนี้ก็คือ ถ้าเราจะสะท้อนชีวิตของพระเยซู ชีวติ ของเราต้องถูกขัดให้ใสสะอาด
เสี ยก่อน
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อีกเรื่ อง เป็ นเรื่ องจริ งเกิดในประเทศอังกฤษ เมื่อเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหนึ่งได้ยนิ เสี ยงเคาะประตู
เธอวิง่ ไปเปิ ดประตูหน้าบ้านได้เห็นชายคนหนึ่งซึ่ งไม่เคยเห็นมาก่อนหน้าตารู ปร่ างก็ไม่เหมือนคนใน
ท้องถิ่น และสาเนียงพูดก็ต่างจากสาเนียงของคนอังกฤษ เด็กคนนั้นจึงวิง่ กลับไปหาคุณแม่ในครัวและ
พูดว่า “แม่จ๋า มีคนมาหา ไม่รู้วา่ เป็ นใคร แต่หน้าเขาเหมือนพระเยซู” ชายคนนั้นคือสาธุ ซุ นดราซิง คริ ส
เตียนอินเดียที่เดินทางไปประเทศอังกฤษตามคาเชิ ญของมหาวิทยาลัยลอนดอน
ระหว่างเดินไปตาม
ชนบทได้แวะพักและขอน้ าดื่มจากชาวบ้าน
เรื่ องเช่นนี้ยงั มีเล่ากันอยูม่ าก เช่น Mr. Stanly ได้เข้าป่ าอัฟริ กาเพื่อตามหา Livingstone ซึ่ง
หายไปในป่ านานถึง 3 เดือน เมื่อพบกันถึงกับอุทานว่า “หน้าท่านเหมือนพระเยซู”
คนจะเห็นพระเยซูในเรา เพราะเราได้ผกู พันกับพระองค์ “With Christ” ผมจึงมาคิดว่า จะมี
ใครพูดกับผมแบบนี้ไหม จะมีใครพูดถึงท่านแบบนี้บา้ งไหม เพราะว่าถ้าคนไม่เห็นพระเยซูในเรา และ
ถ้าพระองค์มิได้สถิตในเราแล้ว เราต้องกลับมาพิจารณาชีวติ เราใหม่ เราจะให้พระเยซูเป็ นศูนย์กลางใน
ชีวติ เราได้หรื อไม่ ความสมดุลในชีวติ เกิดจากเราพบศูนย์กลาง และให้สรรพสิ่ งหมุนรอบศูนย์กลางนั้น

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 55 ฉบับที่ 297 มีนาคม – เมษายน
2004, หน้า 11-14 (ต่อ 55).

7

