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บทที่หนึ่ง ชีวติ คริสเตียนหมายถึงอะไร
“เราอนุญาตให้ เจ้ า
ให้ การแก้ ข้อหาเองเถิด...เหตุฉะนั้นขอท่ านจงได้ โปรดทนฟั งข้ าพเจ้ า ”
(กิจการ 26:1, 3)
ชีวติ คริ สเตียนหมายถึงอะไร และจะต้องประพฤติตนอย่างไร นี่เป็ นปั ญหาซึ่ งคนทัว่ ไปมักจะ
สงสัย การมีชีวติ คริ สเตียน หรื อการดาเนินชีวิตคริ สเตียนนั้น มิใช่เป็ นการกระทาที่ฝืนใจ หรื อกระทา
ด้วยความไม่เต็มใจ หากแต่เป็ นการสาแดงออกถึงนิสัยใจคอ ความประพฤติ และลักษณะพิเศษอันเป็ น
ธาตุแท้ของคริ สเตียน หากว่าผูห้ นึ่งผูใ้ ดยอมรับสารภาพความผิดบาป และกลับใจหันมาเป็ นคริ สเตียน
อย่างแท้จริ ง เขาจะได้รับอะไรบ้าง
ในการตอบคาถามนี้ก็คือ หยิบยกเอาชีวติ คนใดคนหนึ่งในบรรดาคริ สเตียนที่ดีที่สุด เป็ นต้นว่า
อาจารย์เปาโลขึ้นมาเป็ นตัวอย่าง อธิ บายให้เขาเข้าใจ เราอาจตอบคาถามนี้ได้หลายวิธี แต่ขอให้เรา
พิจารณาดูท่าทีอนั องอาจและสัตย์ซื่อของอาจารย์เปาโล
ขณะถูกนาตัวมาพิพากษาต่อหน้ากษัตริ ย ์
อะกริ พพา และเฟศโท ผูว้ า่ ราชการเมือง ตามที่บนั ทึกไว้ในพระธรรมกิจการบทที่ 26 เรื่ องราวตอนนี้ได้
สาแดงให้เห็นถึงความดีเด่นของอาจารย์เปาโลอย่างน่าชมเชยที่สุด ท่านเป็ นตัวอย่างที่ดีที่สุดคนหนึ่ง
ท่านได้เป็ นพยานถึงประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับพระเจ้าให้แก่กษัตริ ยอ์ ะกริ พพา และเฟศโทอย่างกล้า
หาญ มิใช่ดว้ ยการฝื นใจ
หากเราศึกษาคาสั่งสอนของท่านอย่างจริ งจัง เราก็จะเห็นได้วา่ ท่านเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติดีเด่น
อย่างแท้จริ ง อาจารย์เปาโลได้เป็ นพยานถึงพระกิตติคุณอันนิรันดร์ ของพระเจ้า ให้แก่กษัตริ ยอ์ ะกริ พพา
และพระนางเบระนิ เคพระชายา ที่ศาลเมืองซี ซาเรยา ท่านมิได้หวาดหวัน่ ต่อสิ่ งใดแม้วา่ กษัตริ ยอ์ ะกริ พ
พาจะได้เปิ ดช่องทางให้ท่านเอาตัวรอด แต่ท่านก็มิได้เห็นแก่ตวั หรื อหาทางป้ องกันตัวเองเลย หากแต่
ยอมเสี่ ยงอันตรายเพื่อป้ องกันพระเกียรติขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่าน ภาพที่อาจารย์เปาโลถูกนาไป
เบิกความที่ศาล และเป็ นพยานถึงเรื่ องพระเจ้าอย่างอาจหาญเช่นนี้ เป็ นตัวอย่างอันสู งส่ งของคริ สเตียน
ทุกคน ยามเมื่อต้องถูกพิจารณาความต่อหน้าศาลของชาวโลก
1. คริสเตียนมีเรื่องทีจ่ ะแจ้ งให้ ท่านทราบ
กษัตริ ยอ์ ะกริ พพาตรัสแก่อาจารย์เปาโลว่า “เราอนุญาตให้ เจ้ า ให้ การแก้ ข้อหาเองเถิด” (กิจการ
26:1) ถ้าหากว่าชาวโลกจะอนุญาตให้คริ สเตียนพูดได้อย่างเสรี ภาพเช่นนี้บา้ ง เขาก็คงจะประกาศให้
ชาวโลกรู ้ถึงหลักสาคัญสามประการของพระกิตติคุณดังต่อไปนี้
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ก. เรื่องการฟื้ นคืนพระชนม์ เรื่ องนี้ เป็ นรากฐานสาคัญของการประกาศข่าวประเสริ ฐ เรื่ อง
“พระเยซูคริ สต์ และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์” อาจารย์เปาโลทูลต่อกษัตริ ยอ์ ะกริ พพาว่า “เหตุ
ไฉนท่ านทั้งหลายจึงพากันถือว่ า การซึ่ งพระเจ้ าจะทรงบันดาลให้ คนทั้งหลายเป็ นขึน้ มาจากตาย เป็ นการ
เชื่ อไม่ ได้ ” (กิจการ 26:8) บรรดาอัครสาวกได้ยดึ มัน่ ในความเชื่อนี้ และสั่งสอนให้แก่ประชาชนทัว่ ทุก
แห่ง และข่าวประเสริ ฐเรื่ องการฟื้ นคืนพระชนม์น้ ีแหละ ที่เป็ นเหตุให้พวกเขาต้องถูกขัดขวางและถูกรัง
ควานต่าง ๆ นานา โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากพวกผูน้ าของชนชาติยวิ ซึ่งมีความโกรธแค้นมาก หากจะถาม
ว่า เหตุใดจึงมีศตั รู คอยตามล่าตามล้างมากมายเช่นนี้ ก็ใคร่ ที่จะอธิ บายให้ทราบว่า เพราะเรื่ องการฟื้ นคืน
พระชนม์น้ ีเล็งถึงพระตรี เอกานุภาพของพระเยซูคริ สต์นนั่ เอง บรรดาศัตรู ผคู ้ ดั ค้านต่างก็รู้แน่อยูแ่ ก่ใจว่า
หากพวกเขายอมรับการฟื้ นคืนพระชนม์น้ ี ก็เท่ากับว่าพวกเขายอมรับว่าพระเยซูคริ สต์คือ พระเจ้านัน่ เอง
เพราะว่าการฟื้ นคืนพระชนม์น้ นั สาแดงว่าพระเจ้าได้ทรงสถาปนาพระคริ สต์ไว้แล้วอย่างแน่นอน
นอกจากนั้นอัครสาวกยังได้ประกาศถึงตรี เอกานุภาพของพระองค์อย่างเปิ ดเผยอีกด้วยว่า
พระองค์คือพระเจ้า เป็ นพระเจ้าซึ่ งมนุษย์ทวั่ โลกต้องการ พระองค์ไม่ใช่พระเจ้าผูซ้ ่ ึ งอยูห่ ่างไกลจาก
มนุษย์ มิใช่ผทู ้ ี่สร้างโลกแล้วกลับทอดทิ้งโลกไป หากแต่เป็ นพระเจ้าซึ่ งอยูใ่ กล้ชิดกับมนุษย์ และเป็ นผู ้
อานวยประโยชน์ให้แก่ชีวิตประจาวันของมนุษย์ทุกคน
พระเจ้าทรงเป็ นแหล่งกาเนิดของชี วติ และ
อานาจ ซึ่งได้สาแดงให้เห็นโดยการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริ สต์
ข. เรื่องแผ่ นดินของพระเจ้ า จากถ้อยคาของอาจารย์เปาโลซึ่ งทูลถามพระเยซูวา่ “พระองค์ เจ้ าข้ า
พระองค์ เป็ นผู้ใด” (ข้อ 15) นั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งแล้วว่า อาจารย์เปาโลยอมรับว่า พระเยซูคริ สต์
ทรงเป็ นพระเจ้าและเจ้านายของท่าน ซึ่ งย่อมหมายความว่าเราอยูใ่ ต้บงั คับของพระองค์และเป็ นผูร้ ับใช้
ของพระองค์ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยผ์ สู ้ ู งสุ ด และเราเป็ นผูอ้ ยูใ่ ต้
บังคับบัญชาของพระองค์ ฉะนั้นตลอดพระธรรมกิจการเราจึงพบแต่การเน้นถึงความสาคัญเรื่ องแผ่นดิน
ของพระเจ้า แผ่นดินนี้ยงั่ ยืนอยูต่ ลอดไปทั้งปั จจุบนั และอนาคต การสนทนาปราสัยระหว่างพระเยซู
คริ สต์เจ้ากับอัครสาวกก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ก็เกี่ยวกับเรื่ องนี้โดยตรง
ฟิ ลิปซึ่ งเป็ นมัคนายกคนแรกได้ประกาศพระกิตติคุณเรื่ องแผ่นดินของพระเจ้าในเมืองสะมาเรี ย
ส่ วนอาจารย์เปาโลประกาศในเมืองเอเฟโซ และถ้อยคาสุ ดท้ายของพระธรรมกิจการซึ่ งอาจารย์เปาโล
ได้เทศนาสั่งสอนประชาชนในกรุ งโรมก็คือ “ประกาศแผ่นดินของพระเจ้า” บรรดาอัครสาวกมิได้
หวาดหวัน่ ในการแสดงความเชื่อของพวกเขาเลย พวกเขายึดมัน่ อยูอ่ ย่างเสมอต้นเสมอปลายว่า “ถ้าพระ
คริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้า ข้าพเจ้าก็จะต้องอยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของพระองค์” บรรดาอัครสาวกต่างก็ตระหนัก
ถึงความจริ งอันนี้ พวกเขาจึงได้ประกาศสัง่ สอนให้ประชาชนรู ้ถึงพระคริ สต์ ผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าได้ทรงรับรอง
ว่า มนุษยชาติท้ งั ปวงเป็ นของพระองค์ พระองค์ทรงมีสิทธิ ที่จะครอบครองชีวติ ของพวกเขา และ
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พระองค์ไม่เพียงแต่จะประทานสิ ทธิ พิเศษให้แก่พวกเขาเท่านั้น
หากยังทรงเรี ยกร้องให้พวกเขา
ปรนนิบตั ิรับใช้พระองค์ ให้เหมาะสมกับความเป็ นชาวสวรรค์อีกด้วย พระกิตติคุณเรื่ องแผ่นดินของ
พระเจ้าเป็ นเรื่ องที่สองที่คริ สเตียนต้องชี้แจง
ค. เรื่องการอภัยโทษบาป ตามพระธรรมกิจการ 26:18 ซึ่ งว่า “เพื่อเขาจะได้ รับการยกโทษแห่ ง
ความผิดของเขา” จะเห็นได้วา่ พระกิตติคุณเรื่ องการอภัยโทษบาปนี้เป็ นเรื่ องที่สาคัญเรื่ องหนึ่งในการ
เทศนาสัง่ สอนของอัครสาวกทีเดียว มนุษย์ลว้ นแต่เป็ นกบฏต่อพระเจ้า ซึ่ งเป็ นผลมาจากความผิดบาป
และการที่มนุษย์เป็ นกบฏต่อพระเจ้านี้ แหละทาให้พวกเขาไม่สามารถเป็ นพลเมืองในแผ่นดินของ
พระองค์ได้ จนกว่าพระเจ้าจะทรงยกโทษความผิดบาปของเขา จนกว่าเขาจะมอบชีวติ จิตใจทุกอย่างแก่
พระองค์และเลิกกบฏต่อพระเจ้าไม่มีหนทางใด ๆ ที่จะเจ้าสู่ แผ่นดินของพระเจ้าได้เลย เหตุฉะนั้น
อาจารย์เปาโลจึงได้ประกาศสั่งสอนประชาชนทัว่ ทุกหนทุกแห่งถึงเรื่ องการอภัยโทษบาปนี้ ใจความ
สาคัญของคาสัง่ สอนเรื่ องนี้ก็คือ “โดยพระองค์ นั้นแหละ การยกความผิดจึงได้ ประกาศแก่ ท่าน
ทั้งหลาย” (กิจการ 13:38) “จงเชื่ อวางใจในพระเยซูคริ สต์ เจ้ า และท่ านจะรอด” (กิจการ 16:31) อาจารย์
เปาโลได้เทศนาสั่งสอนถึงการอภัยโทษบาปอย่างครบถ้วนแน่นอน ซึ่ งจะรับได้ทนั ทีและตลอดไป
2. คริสเตียนทดสอบความเชื่อด้ วยตนเอง
“เราอนุญาตให้ เจ้ า ให้ การแก้ ข้อหาเองเถิด” (กิจการ 26:1) นี่คือความปรารถนาอย่างแท้จริ งของ
พระกิตติคุณมีเหตุสามประการคือ
ก. มนุษย์ มักจะเชื่ อตามคาเล่ าลือ ซึ่งคาเล่าลือเหล่านั้นโดยมากมักผิดพลาด ในพระธรรมกิจการ
นี้เราจะพบตัวอย่างเกี่ยวกับอันตรายของการหลงเชื่ อคาเล่าลือมากมายหลายเรื่ อง คนส่ วนมากไม่ค่อยรู ้
เรื่ องเกี่ยวกับคริ สตจักร จึงมักเข้าใจผิดพลาด เช่นบางคนเข้าใจว่าคริ สตจักรเป็ นนิกายหนึ่งของศาสนายิว
เป็ นต้น แม้ในปัจจุบนั นี้ก็ยงั มีผทู ้ ี่หลงเข้าใจผิดเช่นนี้ อยูไ่ ม่นอ้ ย เป็ นที่น่าเศร้าใจอย่างยิง่ ที่คนเป็ นอันมาก
นับถือศาสนาโดยการชักนาของผูอ้ ื่น มิใช่การพิจารณาด้วยตนเองจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ มีหลายครั้ง
ที่มนุษย์ตาหนิติเตียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์โดยที่ตนเองไม่ได้อ่านมาก่อนเลย และบ่อยครั้งที่พวกเขา
วิพากษ์วจิ ารณ์ขอ้ พระธรรมที่อาจารย์เปาโลบันทึกไว้ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ทาการศึกษาค้นคว้ามาก่อน แม้แต่ผู ้
ที่ได้รับการศึกษาสู ง มีฐานะ ตาแหน่งหน้าที่การงานดี การได้พยายามค้นหาข้อผิดพลาดในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ มีอยูอ่ ย่างกว้างขวาง การที่มนุษย์ผดิ พลาดเช่นนี้ ก็เพราะเขาไม่มีความรู ้ในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์อย่างแท้จริ งนัน่ เอง
ข. การเป็ นพยานของคริสเตียน ช่ วยได้ เพียงส่ วนเดียวเท่ านั้น อาจารย์เปาโลได้กล่าวคาพยาน
ไว้ดงั นี้ และก็เป็ นความจริ งโดยปราศจากข้อสงสัยใด ๆ ว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวติ ของท่านนั้นได้ทาให้
ผูท้ ี่ได้ยนิ ได้ฟังท่านรู ้สึกประหลาดใจไม่นอ้ ย แต่ประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลก็ไม่อาจเปลี่ยนจิตใจ
6

ของพวกเขา จนกว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์เช่นนี้ดว้ ยตนเอง การเป็ นพยานของคริ สเตียนนั้นช่วยได้
บ้าง แต่ก็หาใช่วธิ ี ที่ทาให้ผอู ้ ื่นเข้าใจถึงศาสนาคริ สต์ได้อย่างถ่องแท้ไม่ ในฐานะที่คริ สเตียนทั้งหลายก็
ยังคงเป็ นคนบาปอยู่ ความผิดบาปอันสื บเนื่องมาแต่อาดาม ยังคงมีอยูใ่ นตัวเขา ดังนั้นเขาจึงอาจพลาด
พลั้งและกระทาความผิดบาป ข้าพเจ้ารู ้สึกสงสารบุคคลที่พยายามทาความเข้าใจในศาสนาคริ สต์ โดย
เพียงแต่สังเกตเอาจากความประพฤติของคริ สเตียนเป็ นเกณฑ์เท่านั้น โดยที่ไม่ได้มองดูพระเจ้าเลย แน่
ละ คริ สเตียนทุกคนควรจะสาแดงชีวติ คริ สเตียนออกมาให้ผอู ้ ื่นได้รู้ได้เห็น ดีกว่าที่เราจะกระทากันอยู่
ทุกวันนี้ ขอให้พระเจ้าได้โปรดยกโทษบาปให้เรา ในการที่เรามักจะผิดพลาด กลายเป็ นหินสะดุดไป
แทนที่จะช่วยส่ งเสริ มให้ผอู ้ ื่นรู ้จกั พระองค์มากขึ้น
ค. ประสบการณ์ ในชี วติ ของแต่ ละบุคคลเป็ นสิ่ งทีม่ ั่นใจได้ เสมอ นี่คือเป้ าหมายในการประกาศ
พระกิตติคุณของอาจารย์เปาโล ด้วยจุดประสงค์ก็จะให้มนุ ษย์ได้มีประสบการณ์ดว้ ยตนเองนี่แหละ ท่าน
จึงได้เป็ นพยานด้วยตนเอง อาจารย์เปาโลต้องการที่จะให้กษัตริ ยอ์ ะกริ พพาได้ทดสอบศาสนาคริ สต์ดว้ ย
พระองค์เอง มิใช่เพียงแต่รับฟังเรื่ องราวของพระคริ สต์จากการเป็ นพยานของท่านเท่านั้น แต่จะต้องรับ
เอาพระคริ สต์ดว้ ยพระองค์เอง อาจารย์เปาโลเชื่ อแน่วา่ กษัตริ ยอ์ ะกริ พพาจะต้องได้พบพระคริ สต์ และ
เข้าใจในพระองค์ เช่นเดียวกับที่ท่านได้ประสบมาแล้ว
หลักสาคัญอันเป็ นพื้นฐานที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุดในการนับถือศาสนาคริ สต์ของพวกเราก็คือ จะต้องรับ
เชื่อจากพระคริ สต์โดยตรง มิใช่โดยการสอบถามผูห้ นึ่งผูใ้ ด หรื อศึกษาจากตาราเล่มหนึ่งเล่มใด แต่
จะต้องศึกษาจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์โดยตรง และแสวงหาพระคริ สต์สาหรับตัวเราเอง เมื่อฟิ ลิ ปเล่า
ให้นะธันเอลฟังว่า พระเยซูชาวเมืองนาซาเร็ ธคือพระคริ สต์ แต่นะธันเอลไม่เชื่ อ กลับย้อนถามว่า “สิ่ งดี
อันใดมาจากเมืองนาซาเร็ ธหรื อ?” ฟี ลิปมิได้โต้แย้งหรื ออธิบายข้อความอันใดให้ยดื ยาวเลย ท่านตอบ
นะธันเอลสั้น ๆ ว่า “มาดูเถิด” (ยอห์น 1:45,46) นี่คือวิธีทดสอบที่ปลอดภัยและดีที่สุด เป็ นวิธีทดสอบ
ประสบการณ์ส่วนบุคคลของมนุษย์โดยแท้ จงอ่านพระวจนะของพระองค์สาหรับตัวท่านเอง แล้ว
พิจารณาให้ดีดว้ ยว่า พระองค์คือผูใ้ ด พระองค์ทรงเรี ยกร้องให้เราทาอะไร แล้วจงปฏิบตั ิตามคาขอร้อง
ของพระองค์ มอบชีวติ จิตใจให้แก่พระองค์ แล้วไม่นานนักท่านก็จะเป็ นเหมือนดัง่ ชาวสะมาเรี ยซึ่ ง
ยอมรับอย่างชื่นบานว่า “ตั้งแต่น้ ีไปเราไม่เชื่อ เพราะคาของเจ้า เพราะว่าเราได้ยนิ เอง และรู ้วา่ ท่านองค์น้ ี
เป็ นผูช้ ่วยโลกให้รอดเป็ นแน่” (ยอห์น 4:42)
3. คริสเตียนมีเรื่องสาคัญซึ่งควรรับฟัง
“ขอให้ ท่านได้ โปรดทนฟั งข้ าพเจ้ า” (กิจการ 26:3) พระกิตติคุณก็เรี ยกร้องเราเช่นเดียวกันนี้
ก. พระกิตติคุณเรื่องการฟื้ นคืนพระชนม์ สามารถอธิบายปัญหาทีล่ กึ ลับของชี วติ ได้ ทุกประการ
สิ่ งที่คนต้องการคือพระเจ้า ถ้าปราศจากพระองค์ทุกอย่างก็จะสับสนยุง่ เหยิง ถ้าปราศจากพระเจ้า ก็จะไม่
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มีชีวติ ที่แท้จริ ง ไม่มีความสุ ขที่แท้จริ ง และไม่มีความพอใจที่ยงั่ ยืนถาวรเลย ถ้าปราศจากพระเจ้ามนุษย์ก็
จมอยูใ่ นความมืดมนแห่งความผิดบาป ไม่มีความหวังอะไรเลยแม้ในบั้นปลายของชีวิต แต่โดยการฟื้ น
คืนพระชนม์ของพระคริ สต์ทุกสิ่ งก็จะเปลี่ยนแปลงไปสิ้ น และเปิ ดเผยให้ทราบว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดของเรา ทรงเป็ นพระผูน้ าเป็ นผูป้ ระทานพละกาลัง และทุกสิ่ งทุกอย่างที่จะทาให้เรา
สามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้ดว้ ยความหวัง ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต โดยการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระ
คริ สต์นี่แหละพระเจ้าได้ประทานความสว่างให้แก่มนุษยชาติท้ งั ปวง เป็ นความสว่างเฉพาะพระพักตร์
พระเจ้า เป็ นความสว่างแห่งความยินดี สันติสุข และอานาจอันใหญ่ยงิ่ ของพระองค์
ข. พระกิตติคุณเรื่องแผ่ นดินของพระเจ้ ามีไม่ จากัด พอทีจ่ ะแก้ ไขความยุ่งยากทุกอย่ างในชี วติ
ของเรา หากจะถามว่า อะไรเป็ นความผิดบาปเบื้องต้นของมนุษย์ ก็ขอให้เราย้อนกลับไปสู่ เหตุการณ์ใน
สวนเอเดน แล้วเราก็จะได้รับคาตอบ มูลเหตุของความผิดบาปของมนุษย์ก็คือ ความปรารถนาที่จะเป็ น
อิสระ ไม่ตอ้ งการอยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของใครนัน่ เอง ฉะนั้นมนุษย์จึงได้เป็ นกบฏต่อพระเจ้า ทาการ
ปกครองตนเองแทนพระเจ้า ไม่ตอ้ งการให้พระองค์ปกครองตนอีกต่อไป ทั้งไม่ยอมรับรู ้และปฏิบตั ิตาม
พระบัญญัติของพระองค์ มนุษย์ได้ต้ งั ระเบียบข้อบังคับหรื อกฏหมายของตนเองขึ้น ทาการปกครอง
ตนเองแทนพระเจ้า แต่ในที่สุดก็ไม่เป็ นผล มนุษย์ได้พยายามแล้วพยายามอีกที่จะปกครองตัวเอง ซึ่งเรา
ต่างก็ได้รู้กนั เป็ นอย่างดีแล้วว่า ผลแห่งการดื้อรั้นของมนุ ษย์ได้ก่ออะไรให้เกิดขึ้นบ้างในประวัติศาสตร์
ของโลก
การปกครองตนเองของมนุษย์ ตามยุคต่าง ๆ ที่ผา่ นมานั้นมีดว้ ยกันหลายแบบ แต่ก็ไม่มีแบบใด
ที่จะสัมฤทธิ์ ผลเลยแม้แต่แบบเดียว ครั้งหนึ่งเราเคยมีการปกครองแบบ เอกาธิ ปไตยหรื อราชาธิ ปไตย
คืออานาจสิ ทธิ ขาดอยูท่ ี่บุคคลคนเดียว แต่ในไม่ชา้ ก็ตอ้ งเปลี่ยนแบบแผนเสี ยใหม่ เพราะการปกครอง
แบบนี้ไม่ยตุ ิธรรม เป็ นการข่มเหงทารุ ณประชาราษฎร์ มากเกินไป ต่อมาเปลี่ยนเป็ นการปกครองโดย
พวกชั้นสู ง แต่การปกครองแบบนี้ก็ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร ต้องเปลี่ยนไปเรื่ อย ๆ เป็ นระบอบสังคมนิยม
บ้าง ระบอบคอมมิวนิสต์บา้ ง และระบอบประชาธิ ปไตยบ้าง แต่ไม่วา่ มนุษย์จะเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองไปเป็ นระบอบใดก็ตาม ก็มิได้ทาให้มนุษย์ได้เป็ นอิสระเสรี ตามความต้องการเลย ถ้าจะให้เกิด
ผลดีอย่างแท้จริ งแล้ว การปกครองทุก ๆ ระบอบจะต้องได้รับการทรงนา การช่วยเหลือ และอยูภ่ ายใต้
การควบคุมของพระเจ้าเท่านั้น
ระบอบการปกครองที่มนุษย์โลกต้องการแท้จริ งนั้นคือ การปกครองระบอบราชาธิ ปไตย โดย
องค์พระเยซูคริ สต์เจ้าของเรา โดยการปกครองนี้ เท่านั้นที่จะยุติปัญหายุง่ ยากต่าง ๆ ทั้งทางส่ วนตัว และ
ทางสังคมได้อย่างสิ้ นเชิง ฉะนั้นไม่วา่ จะเป็ นความยุง่ ยากใด ๆ ที่เกิดจากความผิดบาป ไม่วา่ จะเป็ นด้าน
ส่ วนตัว หรื อสังคมก็ตาม เราก็อาจจะยุติขอ้ ยุง่ ยากนั้นได้ในทันที โดยการยอมรับเอาพระเยซูคริ สต์ให้
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เป็ นผูน้ าที่สูงสุ ดในชีวิตจิตใจของเรา พระกิตติคุณแห่งแผ่นดินของพระเจ้าสามารถแก้ไขข้อยุง่ ยากใน
ชีวติ ของเราได้ทุกอย่าง
ค. พระกิตติคุณแห่ งการอภัยโทษตอบสนองสิ่ งทีค่ วรมีในชี วติ ของเรา จุดสุ ดยอดของความ
ต้องการของมนุษย์ก็คือการอภัยโทษบาป ความเป็ นอิสระจากการรับผิดชอบทั้งปวง เรารู ้วา่ เรามี
ความผิดบาป มีพนั ธะที่ตอ้ งผูกมัดอยู่ เป็ นคนอ่อนแอ เป็ นคนไม่บริ สุทธิ์ และถูกแยกจากพระเจ้า และไม่
มีอะไรควรค่าแก่การแตะต้องเลย มีแต่พระกิตติคุณแห่งการอภัยโทษบาปเท่านั้น ที่จะสนองสิ่ งที่ควรมี
ในชีวติ ของเราได้ เมื่อพระคริ สต์หา้ มคลื่นในทะเลว่า “จงสงบเงียบเถิด” หรื อสั่งผีวา่ “จงออกมา” อานาจ
ของมารก็เสื่ อมสู ญไป เมื่อพระคริ สต์สาแดงพระองค์ การแตกแยกกันของเราก็หายไป การอภัยโทษของ
พระองค์เป็ นการตอบสนองความต้องการของชีวิตให้สมบูรณ์ยงิ่ ตามที่อธิ บายมาทั้งหมดนี้คือเหตุผล
ที่วา่ เหตุใดเรื่ องราวของคริ สเตียนจึงควรแก่การรับฟัง
พระกิตติคุณนี้มาสู่ เรา เช่นเดียวกับที่ได้มาถึงกษัตริ ยอ์ ะกริ พพาแล้ว เพื่อต้องการให้เราได้ทา
การทดสอบด้วยตัวเราเอง พระกิตติคุณนี้ตอ้ งการให้เรามีความอดทน ซึ่งถ้าเราปฏิบตั ิตามข้อเรี ยกร้องนี้
อย่างละเอียด พระเจ้าก็จะตอบสนองความต้องการของเราจนเป็ นที่พอใจ
ความรอดจะชาระล้างมลทิน และความสกปรกทั้งหลายที่เรามีอยูใ่ ห้สะอาดบริ สุทธิ์ และจะทา
ให้ความอ่อนแอของเรากลายเป็ นความแข็งแรง ความขรุ ขระในชีวติ กลายเป็ นความราบรื่ น ด้วยฤทธิ์
อานาจของพระเจ้าความสงสัยของเราจะหมดสิ้ นไปโดยความจริ งแห่งพระกิตติคุณ พายุร้ายในชีวติ จะ
สงบลง โดยสันติสุขแห่งพระกิตติคุณความมืดก็จะกลายเป็ นความสว่าง และความเศร้าโศกจะกลายเป็ น
ความเล้าโลมใจ ความเย็นชาจะกลายเป็ นความอบอุ่นเพราะความรัก ฉะนั้นพระกิตติคุณจึงได้มาถึงเรา
เพื่อที่จะเชิ ญให้เราทดสอบดู ดุจเดียวกับที่ได้เชื้อเชิญคนในสมัยก่อน ๆ มาแล้วว่า “จงชิ มดูจึงจะรู้ ว่า
พระเจ้ าเป็ นผู้ประเสริ ฐ ผู้ใดที่ พึ่งอาศัยในพระองค์ กเ็ ป็ นสุข” (สดุดี 34:8)
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บททีส่ อง เราเชื่ออะไร
“แต่ ว่าเมื่อพระเจ้ าผู้เป็ นที่รอดของเรา ทรงพระกรุ ณาโปรด และประทานความรั กแก่ มนุษย์ ให้
ปรากฏแล้ ว พระองค์ ได้ ทรงช่ วยเราให้ รอด โดยชาระให้ เรามีใจบังเกิดใหม่ และโดยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ทรงสร้ างขึน้ ใหม่ ไม่ ใช่ ตามการชอบธรรมซึ่ งเราได้ กระทา แต่ ตามพระองค์ ทรงพระกรุ ณา พระ
วิญญาณนั้น พระองค์ ได้ ทรงประทานแก่ เราทั้งหลายอย่ างบริ บูรณ์ โดยพระเยซูคริ สต์ พระผู้ช่วยให้ รอด
ของเรา เพื่อว่ าเมื่อทรงตั้งเราไว้ ในความชอบธรรมแล้ ว โดยพระคุณของพระองค์ เราจะได้ เป็ นผู้รับ
มรดก ตามความหวังที่จะได้ ชีวิตนิรันดร์ ” (ทิตสั 3:4-7)
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์รายวันผูห้ นึ่งเคยเขียนคอลัมน์ “ท่านเชื่อหรื อไม่” ลงในหนังสื อพิมพ์
ของเขาปรากฏว่าเขาได้รับจดหมายจากผูอ้ ่านนับเป็ นพัน ๆ ฉบับแสดงความกระตือรื อร้นต้องการเชื่อใน
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง “เราเชื่ อหรื อไม่” คาตอบเรื่ องนี้ก็คือ “แน่ละ เราต้องเชื่ อเพราะทุก ๆ คนต่างก็เชื่ อด้วยกัน
ทั้งนั้น” เป็ นความสัตย์จริ งที่วา่ ไม่มีคนใดในโลกที่จะดารงชีวิตอยูไ่ ด้โดยที่ไม่มีความเชื่อในสิ่ งใดเลย
ความเชื่อเป็ นรากฐานที่สาคัญและจาเป็ นต่อชี วติ มนุษย์มาก เป็ นต้นว่า เด็ก ๆ ย่อมต้องเชื่อฟังบิดามารดา
นักเรี ยนก็ตอ้ งเชื่ อฟังครู อาจารย์ การประกอบธุ รกิจการค้าก็ตอ้ งมีความเชื่ อถือซึ่ งกันและกัน จึงจะดาเนิน
ไปได้ ตลอดจนการบริ หารงานระหว่างชาติก็เช่นเดียวกัน ต้องอาศัยความเชื่ อเป็ นรากฐานสาคัญ ไม่วา่
จะเป็ นแห่งหนตาบลใดก็ตาม มนุษย์ต่างก็ตอ้ งมีความเชื่อด้วยกันทั้งสิ้ น
คาถามที่แท้จริ งนั้นมิใช่วา่ “ท่านเชื่อหรื อไม่” แต่ควรเป็ น “ท่านเชื่ ออะไร” หรื อจะให้ดีกว่านั้นก็
คือ “ท่านเชื่อผูใ้ ด” เมื่อเราจาแนกคาถามออกไปเช่นนี้ ก็เกิดความคิดเห็นแตกกันออกไปหลายแง่
ในฐานะที่เราเป็ นคริ สเตียน เราจะเชื่ ออะไร และเชื่ อผูใ้ ด สาหรับปั ญหานี้ เราสามารถตอบได้
หลายแนว แต่ก่อนที่จะตอบคาถามว่า “เราเชื่ออะไร” นี้ก็ขอให้เราศึกษาดูพระธรรมทิตสั 3:4-7 อันเป็ น
จดหมายฝากของอาจารย์เปาโลเสี ยก่อน
สาระสาคัญของพระธรรมทิตสั ทั้งสี่ ขอ้ ดังกล่าวก็คือ “รอด” หรื อ “ความรอด” ซึ่ งได้กล่าวไว้ถึง
สามครั้งแน่ละ เราซึ่ งเป็ นคริ สเตียนเชื่ อในความรอด เพราะว่าความรอดเป็ นความจริ งที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดใน
โลก และเป็ นหลักสาคัญของศาสนาคริ สต์ กล่าวคือเป็ นหนทางอีกทางหนึ่งซึ่งเป็ นทางที่ปลอดภัย เป็ น
ความปลอดภัย ฝ่ ายวิญญาณจิต ซึ่ งยัง่ ยืนอยูเ่ ป็ นนิตย์ ขอให้เราศึกษาถึงสาระสาคัญของการเปิ ดเผยถึง
เรื่ องความปลอดภัยอันน่าอัศจรรย์น้ ีแก่มนุษย์ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังเถิด ความรอดนี้แหละคือ
สิ่ งที่คริ สเตียนควรเชื่ อถือให้แน่
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1. พระเจ้ าทรงเป็ นผู้ประทานความรอด
พระธรรมทิตสั กล่าวถึงองค์พระเยซูคริ สต์วา่ ทรงเป็ น “พระเจ้า พระผูช้ ่วยให้รอดของเรา” จง
สังเกตว่าเพราะพระเจ้าทรงรักเรา จึงได้ประทานความรอดให้แก่เรา อาจารย์เปาโลกล่าวถึงพระเมตตา
กรุ ณาของพระเจ้าในข้อห้าว่า หมายถึงความสงสารเวทนา ผูท้ ี่ตกอยูใ่ นความทุกข์ยากและมีความจาเป็ น
ต่าง ๆ พระเจ้าทรงทราบถึงความต้องการของเราทุก ๆ คน และด้วยความเวทนาสงสารนี้เอง พระองค์จึง
ทรงช่วยเหลือเรา แต่พระคุณของพระองค์ ยิง่ มีความหมายลึกซึ้ งกว่าความเมตตากรุ ณามาก เพราะรวม
ความไปถึงการรักเมตตากรุ ณาต่อทุก ๆ คน แม้แต่คนที่ชวั่ ร้าย ซึ่ งไม่มีคุณงามความดีอะไร สมควรที่จะ
รับความรักความเมตตาของพระองค์เลยก็ตาม ภาพนี้แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงเป็ นผูป้ ระทานความ
รอดให้แก่มนุษย์และเป็ นรากฐานแห่งความเชื่อของเรา
2. ความจริงแห่ งความรอด
ก. ความรอดมิได้ ขนึ้ อยู่กบั คุณงามความดี “ไม่ ใช่ ตามการชอบธรรมซึ่ งเราได้ กระทา” (ข้อ 5)
นับตั้งแต่ปฐมกาลเป็ นต้นมา ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า มนุษย์ต่างปรารถนาที่จะได้รับความรอด และควร
ปฏิบตั ิพระเจ้า แต่ท้ งั ๆ ที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า เขากลับไม่ยอมทาตามน้ าพระทัยพระ
เจ้า ต้องการเป็ นอิสระ ไม่ตอ้ งการอยูใ่ ต้การบังคับบัญชาของพระเจ้า ความปรารถนาที่จะเป็ นอิสระจาก
พระเจ้านี่ แหละ ที่ทาให้มนุ ษย์ตกอยูใ่ นความบาป นับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา และผลของความดื้อรั้นของ
มนุษย์นี่เองที่ทาให้เกิดศาสนาต่าง ๆ ขึ้นมากมายหลายศาสนา มีการถวายเครื่ องสักการะบูชา การสร้าง
แท่นบูชา การชาระตน การทรมานตนเอง และการทาพิธีกรรมอื่น ๆ อีก แต่ไม่มีวธิ ี การใดได้รับ
ผลสาเร็ จเลย เพราะถ้าหากว่าจะมีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดได้รับความรอด เพราะการทาคุณงามความดีของตนเองบ้าง
ก็ตอ้ งหมายความว่า การกระทาของเขาจะต้องดาเนินไปในทานองคลองธรรมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด
และจะต้องรักษาพระบัญญัติไว้ได้อย่างครบถ้วนที่สุด ทั้งในด้านความคิดเห็น คาพูด และการกระทา แต่
ก็ปรากฏว่าไม่มีผใู ้ ดที่จะปฏิบตั ิตามได้เลยแม้แต่คนเดียว ทั้งนี้เพราะความผิดบาปทาให้เราเหิ นห่างจาก
จริ ยธรรม เหนี่ยวรั้งมิให้เรากระทาในสิ่ งที่ถูกที่ควรในสายพระเนตรของพระเจ้า ฉะนั้นถ้ามนุษย์
ประสงค์จะได้รับความรอดอย่างแท้จริ ง เขาก็จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะไม่พ่ งึ พาอาศัยการทาบุญหรื อทาคุณงาม
ความดีของตนเองเลย นักปราชญ์ได้จาแนกมนุษย์ชาติออกตามความเชื่อถือในทางศาสนา ได้เป็ น
ประเภทใหญ่ ๆ สองประเภทคือ ประเภทหนึ่งได้แก่พวกที่พยายามแสวงหาความรอด โดยการพึ่งการ
กระทาคุณงามความดีของตนเองและกล่าวอ้างอย่างมัน่ ใจว่า “ข้าพเจ้ามีของติดมือมา” ส่ วนอีกประเภท
หนึ่งนั้น ได้แก่ผทู ้ ี่ปฏิเสธตนเอง ไม่ยอมเชื่ อพึ่งคุณงามความดีของตนเอง หรื อของมนุษย์ดว้ ยกันแต่
ประการใด หากแต่ถ่อมตัวลงและกล่าวสารภาพผิดด้วยความเสี ยใจว่า
“ข้าไม่มีอะไรติดมือมา
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มีแต่มือเปล่าเข้าเกาะกางเขน”
ข. ความรอดคือพระกรุ ณาธิคุณของพระเจ้ า “พระองค์ ได้ ทรงช่ วยเราให้ รอด....ตามพระองค์
ทรงพระกรุ ณา” (ข้อ 5) ความรอดเป็ นพระราชกิจของเจ้ามิใช่ของผูใ้ ด “ความรอดมาจากองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า” “พระเจ้าพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา” พระนามนี้เหมาะสมกับตาแหน่งของพระองค์ที่สุด และโดย
พระกรุ ณาของพระองค์เท่านั้นที่ทาให้มนุษย์รอด มนุษย์ไม่มีคุณงามความดีอะไรพอที่จะรับความรอด
จากพระเจ้าเลย แต่ดว้ ยพระกรุ ณาธิ คุณของพระองค์ จึงช่วยให้เรามีชีวิตที่สนิทอยูใ่ นพระคริ สต์ และมี
ความรอดนิรันดร์
ค. ความรอดเป็ นของประทานทีค่ รบถ้ วนสมบูรณ์ “พระองค์ ได้ ทรงช่ วยเราให้ รอดโดยชาระให้
เรามีใจบังเกิดใหม่ และโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสร้ างขึน้ ใหม่ ” (ข้อ 5) ถ้อยคาเหล่านี้ได้อธิ บายให้
เราเห็นถึงความครบถ้วนบริ บูรณ์แห่งความรอดของพระเจ้าอย่างชัดเจน ความรอดเริ่ มต้นด้วยการบังเกิด
ใหม่ และเมื่อพระเจ้าได้ทรงชาระเราให้เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ โดยการอภัยโทษบาปแล้ว พระองค์ก็ประทาน
ชีวติ ใหม่ให้แก่เราทุก ๆ วัน ซึ่ งเราสามารถรับเอาชีวิตใหม่น้ นั ได้โดยอานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ ง
สถิตอยูใ่ นเรา
ง. ความรอดเป็ นของประทานอันบริบูรณ์ “พระองค์ ได้ ทรงประทานแก่ เราทั้งหลายอย่ าง
บริ บูรณ์ โดยพระเยซูคริ สต์ ผู้ช่วยให้ รอดของเรา” (ข้อ 6) ของประทานของพระเจ้ามีบริ บูรณ์เสมอ ใน
พระราชฐานของพระบิดาเจ้านั้น “มีอาหารกินอิ่ม และยังมีเหลืออีก” (ดู ลูกา 15:17) พระเจ้าทรงเท
ความรอดของพระองค์ลงมาสู่ เราอย่างเหลือล้นและสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ทุก ๆ
คน ไม่วา่ จะอยูแ่ ห่งหนตาบลใดในโลก และไม่วา่ จะอยูใ่ นสภาพเช่นใด พระเจ้าได้ประทานความรอด
จากความผิดบาปทั้งหมดให้แก่เรา นอกจากนั้นยังได้ประทานความชอบธรรม ความยุติธรรม ฤทธิ์
อานาจ รัศมีภาพที่บนั ดาลให้เราเกลียดชังความบาป และยังได้จดั เตรี ยมทางให้เ ราเข้าสนิทกับพระองค์
อีกด้วย ในพระธรรมทิตสั บทนี้สอนถึงพระเจ้าคือพระบิดา พระเยซูคริ สต์เจ้าคือพระบุตร และพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งเป็ นตรี เอกานุภาพ และทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดอันประเสริ ฐยิง่ ของเรา
แต่แม้วา่ พระเจ้าจะทรงโปรดประทาน ความรอดฤทธิ์ อานาจ ดังกล่าวแล้ว ก็ยงั ไม่เป็ นการ
เพียงพอสาหรับเรา เราจะต้องศึกษาค้นคว้าพระวจนะของพระเจ้า (พระคัมภีร์) อย่างละเอียดถี่ถว้ นและ
รับเอาความรอดนั้นไว้ในชีวิตของเราเป็ นส่ วนตัวอีกด้วย
3. ประสบการณ์ แห่ งความรอด
การรับเอาความรอดนี้จากพระเจ้าได้อย่างไร? ความรอดทาให้เรามีประสบการณ์อะไรบ้าง?
ก. ความรอดทาให้ เราได้ รับฐานะใหม่ “ทรงตั้งเราไว้ ในความชอบธรรมแล้ วโดยพระคุณของ
พระองค์ ” (ข้อ 7) การตั้งไว้ในความชอบธรรมในที่น้ ี หมายถึง การที่พระเจ้าทรงโปรดให้มนุษย์ได้
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กลับคืนไปสู่ ฐานะบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งมนุษย์ได้สูญเสี ยไปเพราะความผิดบาปของอาดามและเอวา
กล่าวคือ
พระองค์ทรงขจัดความผิดบาปทั้งปวงของเรา ทรงขจัดการปรับโทษ และการที่เราต้องแยกจากพระเจ้า
ซึ่ งล้วนแต่มีมูลเหตุมาจากความผิดบาปให้หมดสิ้ นไป ความชอบธรรมของพระเจ้าได้ปกคลุมคนบาป
เอาไว้ และด้วยพระคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์นี่เอง จึงทาให้คนบาปทั้งปวงกลายเป็ นคนชอบธรรม
จาเพาะพระเนตรของพระเจ้านี่แหละคือฐานะใหม่ของเรา ซึ่ งเป็ นของประทาน แห่ งความชอบธรรม
โดยพระคุณของพระองค์ ซึ่งเราสามารถรับได้โดยความเชื่อ
ข. ความรอดให้ สิทธิใหม่ แก่เรา “เพื่อว่ าเมื่อทรงตั้งเราไว้ ในความชอบธรรมแล้ ว โดยพระคุณ
ของพระองค์ เราจะได้ เป็ นผู้รับมรดก” (ข้อ 7) “ผู้รับมรดก” หมายถึงผูท้ ี่จะได้รับสิ ทธิสืบมรดก
ภายหลังจากที่ผคู ้ รอบครองมรดกในปั จจุบนั ได้ตายไป แต่คาว่า “ผูร้ ับมรดก” นี้ ในพระคริ สตธรรมใหม่
หมายถึงผูท้ ี่จะรับเอาสง่าราศีจากพระเจ้า และการรับมรดกนั้นก็สามารถรับได้ในปั จจุบนั กาล เพราะว่า
พระเยซูได้สิ้นพระชนม์แทนเราแล้ว อาจารย์เปาโลชี้แจงว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมีค่าสู งยิง่ ไปกว่ามรดกนี้ “เรา
ทั้งหลายเป็ นบุตรแล้ ว เราจึงเป็ นทายาทคือผู้รับมรดกของพระเจ้ า และเป็ นทายาทด้วยกันกับพระคริ สต์”
(โรม 8:17) การที่พระเจ้าทรงโปรดให้เรามีโอกาสได้เป็ นทายาทและมีสิทธิ์ ที่จะได้รับมรดก แห่งสง่า
ราศีของพระองค์เช่นนี้ นับว่าเป็ นสิ ทธิ พิเศษอันใหญ่หลวงยิง่ นัก
ค. ความรอดให้ ของประทานใหม่ แก่เรา คือ “ชี วิตนิรันดร์ ” (ข้อ 7) การรับชีวติ นิรันดร์ ในที่น้ ี
หมายถึง การมีประสบการณ์กบั พระเจ้าเป็ นส่ วนตัว (ดู ยอห์น 17:3) และมีประสบการณ์ในการมีชีวติ
ของพระเจ้า “เราบอกท่ านทั้งหลายตามจริ ง ถ้ าผู้ใดฟั งคาของเราและเชื่ อพระองค์ ที่ทรงใช้ เรามา ผู้นั้นมี
ชี วิตนิรันดร์ ” (ยอห์น 5:24)
ง. ความรอดให้ ความหวังใหม่ แก่เรา “เราจะได้ เป็ นผู้รับมรดก ตามความหวังที่จะได้ ชีวิตนิ
รั นดร์ ” (ข้อ 7) พระคริ สตธรรมใหม่อธิ บายไว้วา่ ความหวังอันใหญ่ยงิ่ ของมนุษย์ ก็คือการเสด็จกลับมา
ของพระเยซูคริ สต์เจ้า และได้กล่าวซ้ าแล้วซ้ าเล่าไม่นอ้ ยกว่าสามร้อยครั้ง ถึง “ความหวังใจอันให้ มีสุข
และการสาแดงสง่ าราศีของพระเจ้ าใหญ่ ยิ่ง คือพระเยซูคริ ตส์ เจ้ าผู้ช่วยให้ รอดของเรานั้น” (ทิตสั 2:13) นี่
คือความหวังอันสู งสุ ดของคริ สเตียน เราต่างก็รอคอยวาระนั้นด้วยความชื่นชมยินดี เพราะว่า “พระองค์
ทรงเป็ นอย่างไร เราจะเห็นพระองค์อย่างนั้น” และเราทั้งหลายจะได้เป็ นเหมือนพระองค์ ในแผ่นดินอัน
รุ่ งเรื องไปด้วยรัศมีชวั่ กาลนานของพระองค์
นี่คือคาอธิ บายที่วา่ คริ สเตียนเชื่ออะไร และยิง่ กว่านั้นก็คือ เป็ นแก่นของความเชื่อที่เราเชื่อใน
พระองค์ระหว่างการเชื่ อในความจริ ง และการเชื่ อไว้ใจในบุคคลนั้นมีความแตกต่างกันอยูม่ าก เป็ นต้น
ว่า มนุษย์อาจจะเชื่อเรื่ องราวของพระเจ้าว่าเป็ นความจริ ง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ไว้วางใจในพระเจ้า
เช่นนี้ก็ได้
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ฉะนั้นปั ญหาสาหรับเราก็คือ เราเชื่ อว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า และเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของ
เราหรื อไม่? เรามอบความหวังไว้วางใจทั้งหมดของเราให้แก่พระองค์หรื อไม่? เราเชื่อพึ่งพระองค์
เหมือนกับเด็ก ๆ ซึ่ งเชื่อพึ่งผูใ้ หญ่หรื อไม่? ปั ญหาทั้งหมดนี้แหละคือปั จจัยสาคัญของความเชื่อและความ
ไว้วางใจ
หลายปี มาแล้ว ดร. จอห์น จี. เพตัน มิชชันนารี ผูม้ ีชื่อเสี ยงได้เล่าถึงความยากลาบากในการแปล
พระคัมภีร์ให้เป็ นภาษาพื้นเมืองของชาวเกาะทะเลใต้ ในมหาสมุทรแปซิ ฟิกว่า คาพูดของชาวเกาะ มี
น้อยเหลือเกินไม่สามารถที่จะอธิ บายความหมายของข้อพระธรรมได้อย่างชัดแจ้ง เป็ นต้นว่า เขาไม่มีคา
ว่า “เชื่อ” หรื อ “ความเชื่อ” เลย เมื่อจะพูดถึงคานี้ ต้องใช้คาว่า “ฟัง” แทน เช่นถ้าเล่าหรื ออธิ บายเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่งให้แก่เขา ถ้าเขาบอกว่าเขา “ฟัง” ก็แปลว่าเขาเชื่อ แต่ถา้ เขาบอกว่า เขา “ไม่ฟัง” ก็แปลว่าไม่เชื่อ
ดร. เพตัน เห็นว่าคาว่า “ฟัง” ไม่อาจจะอธิ บายความหมายของคาว่า “เชื่อ” ในโรม 10:17 ซึ่ งว่า “ความ
เชื่อได้เกิดขึ้นก็เพราะได้ฟัง” ดร. เพตันได้ครุ่ นคิดถึงเรื่ องนี้เป็ นเวลาหลายเดือน จนกระทัง่ วันหนึ่งได้มี
ชาวเกาะคนหนึ่งเข้ามาหาท่าน ท่านจึงถามชาวเกาะผูน้ ้ นั ว่า “ข้าพเจ้ากาลังทาอะไรอยู”่ เขาตอบว่า “ท่าน
กาลังนัง่ บนเก้าอี้ของท่านนะซิ ” ดร. เพตัน จึงยกเท้าขึ้นจากพื้นงอขาวางไว้บนไม้ยดึ ขาเก้าอี้ เอนร่ างบน
เก้าอี้แล้วถามเขาว่า “ดูซิ ขณะนี้ขา้ พเจ้ากาลังทาอะไร” ก็ได้รับคาตอบว่า ท่านกาลังพิงร่ างของท่านไว้
บนเก้าอี้ ดร.เพตันรู ้สึกว่านัน่ เป็ นคาตอบที่ท่านปรารถนาทีเดียว จากนั้นเป็ นต้นมาท่านได้อธิ บาย “ความ
เชื่อพระเจ้า” คือ “การพิงร่ างไว้กบั พระเจ้า” และได้มีชาวเกาะหลายร้อยคนที่สาแดงชีวิตของเขา โดยการ
พิงชีวติ จิตใจไว้กบั พระเยซูเจ้าผูเ้ ดียวเท่านั้น เพื่อรับความรอดและสง่าราศีอนั นิรันดร์ จากพระองค์ นี่คือ
การไว้วางใจ การพึ่งพิงทุกอย่างไว้บนวิถีทางของพระเจ้าเท่านั้น
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บททีส่ าม คริสเตียนคือใคร
“สาวกก็ได้ชื่อว่าคริ สเตียน ในเมืองอันติโอเกีย จาเดิมแต่น้ นั มา” (กิจการ 11:26)
ท่านคงเคยสังเกตมาแล้วว่า เมื่อเหรี ยญสตางค์ถูกใช้นาน ๆ เข้าผิวของมันก็จะลบเลือนไปจน
มองเห็นไม่ชดั เจนว่า รู ปและถ้อยคาที่อยูบ่ นเหรี ยญนั้นเดิมเป็ นอย่างไร การใช้สานวนภาษาพูดของเราก็
เช่นเดียวกัน บางคาเมื่อใช้นาน ๆ เข้า ความหมายก็ค่อย ๆ เปลี่ยนไปทีละน้อย จนในที่สุดไม่รู้วา่
ความหมายเดิมนั้นคืออะไร คาว่า “คริ สเตียน” ก็มีประวัติความเป็ นมาเช่นเดียวกันนี้ ในยุคแรก ๆ ของ
ศาสนาคริ สต์น้ นั การที่จะเป็ นคริ สเตียนนั้นเป็ นไปอย่างลาบากยากเข็ญมาก มิใช่มีความสะดวกสบาย
เหมือนสมัยนี้ การเป็ นคริ สเตียนในสมัยก่อนนั้นมีความหมายมาก เพราะเป็ นการทดสอบชีวติ โดยแท้
เพราะต้องสู ้ทนต่อคาเยาะเย้ย ถากถาง การขัดขวางรังควานจากศัตรู ผปู้ ระสงค์ร้าย จนอาจถึงแก่ตอ้ ง
เสี ยชีวติ โดยแท้ แต่ในสมัยนี้ถือว่าเป็ นของธรรมดาสามัญ ใครจะเป็ นคริ สเตียนหรื อไม่เป็ นก็ได้ไม่แปลก
อะไร นี่เป็ นเหตุผลอย่างหนึ่งซึ่ งพอจะหยิบยกมาพิจารณา ถึงความหมายของการเป็ นคริ สเตียนได้
กระมัง
ถ้าเช่นนั้นคริ สเตียนหมายถึงอะไร? การตอบคาถามนี้เราต้องย้อนกลับไปดูความหมายเดิมใน
สมัยก่อน ๆ เช่นเดียวกับที่เราต้องค้นหารู ปรอยบนเหรี ยญสตางค์วา่ เดิมเป็ นอย่างไรนั้นเอง ปั ญหาต่อมา
ก็คือ การที่จะเป็ นคริ สเตียนนั้นต้องทาอย่างไร? คาตอบก็คือ คริ สเตียนคือผูท้ ี่มีความสัมพันธ์กบั พระ
คริ สต์นนั่ เอง ความสัมพันธ์กบั พระคริ สต์แบ่งออกได้เป็ นสองส่ วนคือ
1. การเข้ าสนิทกับพระคริสต์
คาว่า “คริ สเตียน” หมายถึงผูท้ ี่ติดตามพระองค์ พระเยซูคริ สต์ การเข้าสนิทกับพระเยซูน้ ี มิใช่
เป็ นการกระทาชัว่ ครั้งชัว่ คราว หากแต่เป็ นการถาวรตลอดชีวติ ซึ่ งพอจะแบ่งเป็ นข้อย่อย ๆ ได้ดงั นี้
ก. เข้ าสนิทในชีวติ ชีวิตของพระคริ สต์กลายเป็ นชีวิตของผูท้ ี่ติดตามพระองค์ซ่ ึง “ได้ บังเกิดใหม่
แล้ ว” (ยอห์น 3:3) และพระองค์จะทาให้เขา “ได้ รับส่ วนในสภาพของพระองค์ ” (2 เปโตร 1:4) “พระ
คริ สต์ต่างหากทรงมีชีวิตเป็ นอยูใ่ นเขา” (ดู กาลาเทีย 2:20) และเขาจะเจริ ญวัฒนาขึ้นในพระองค์ ผูท้ รง
เป็ นชีวติ ของเขา (ดูเอเฟซัส 4:15)
ข. เข้ าสนิทในความรัก คริ สเตียนรักพระเยซูคริ สต์ เพราะพระองค์ทรงรักพวกเขาก่อน (ดู 1
ยอห์น 4: 19) ความรักแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี คริ สเตียนต่างเชื่ อฟังและทาตามน้ าพระทัยของ
พระคริ สต์ และตระหนักดีวา่ ชีวติ ที่พวกเขามีอยูน่ ้ นั มิใช่เป็ นของพวกเขาเอง หากแต่เป็ นชี วติ ของ
พระองค์
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พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูเ้ ดียวเท่านั้น ที่เรานมัสการ การที่พระองค์ทรงพลีพระชนม์ชีพของ
พระองค์เอง ถวายเป็ นเครื่ องสักการะบูชานั้น เป็ นรากฐานแห่งความเชื่อไว้วางใจของเรา ชีวิตของ
พระองค์ทรงเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เราความจริ งของพระองค์เป็ น ดวงประทีป สาหรับ การประพฤติ
ปฏิบตั ิของเรา พระสง่าราศีของพระองค์คือเป้ าหมายแห่ งความพากเพียรของเรา และการเสด็จกลับมา
ของพระองค์เป็ นความหวังสู งสุ ดในชีวติ ของเรา พระเยซูคริ สต์ทรงยอมรับโทษ เพื่อเรา พระเยซูคริ สต์
ประทับอยูใ่ นเรา พระเยซูคริ สต์ทรงอยูใ่ ต้เราเป็ นรากฐานของเรา พระเยซูคริ สต์ทรงปกป้ องอยูร่ อบกาย
เรา พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นเจ้านายเหนือเรา พระเยซูคริ สต์ทรงอยูเ่ คียงข้างเรา พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ น
ความหวังเบื้องหน้าเรา
การเข้าสนิทในชีวิต และในความรักกับพระเยซูคริ สต์ จะเป็ นไปได้อย่างเกิดผล ก็โดยความเชื่อ
เท่านั้น
3. การได้ รับการชโลมโดยพระคริ สต์
คาว่า “พระคริ สต์” แปลว่า “ผูท้ ี่ได้รับการชโลมไว้แล้ว” ซึ่ งตรงกับคาในภาษายิวว่า “มาซีฮา”
ในพระคัมภีร์เดิมนั้น การชโลมเป็ นสัญลักษณ์ของการแต่งตั้งหรื อสถาปนาของศาสดาพยากรณ์ ปุโรหิ ต
และกษัตริ ยน์ ้ ามันที่ใช้ชโลมนั้นมีความสาคัญ และความหมายทานองเดียวกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ ง
พระบิดาเจ้าทรงใช้ชโลมพระคริ สต์ (กิจการ 10:38) และพระคริ สต์ทรงใช้ชโลมคริ สเตียนนัน่ เอง (2 โค
ริ นธ์ 1:21, 22) ฉะนั้นการเป็ นคริ สเตียนจึงหมายถึงการรับเอาพระวิญญาณของพระคริ สต์และเป็ นผู ้
บริ บูรณ์ดว้ ยพระคุณและฤทธิ์ อานาจของพระองค์
ก. คริสเตียนคือผู้ทพี่ ระเจ้ าทรงชโลมไว้ เพือ่ ให้ เป็ นผู้บริ สุทธิ์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงชาระ
จิตใจของคริ สเตียนให้ปราศจากจุดด่างพร้อย และมลทินทั้งปวง และทรงช่วยให้พน้ จากความมืดมน
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งสถิตอยูภ่ ายในคริ สเตียนทรงเป็ นผูท้ าให้เขาบริ สุทธิ์
ข. คริสเตียนคือผู้ทพี่ ระเจ้ าทรงชโลมไว้เพือ่ ให้ รับฤทธิ์อานาจ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ น
พระวิญญาณที่ประกอบไปด้วยฤทธิ์ อานาจ และพระองค์ทรงโปรดประทานฤทธิ์ อานาจนี้ให้แก่ผเู ้ ชื่ อ ใน
การเข้าเฝ้ านมัสการพระเจ้า และในการอธิ ษฐานเผื่อผูอ้ ื่น เร่ งเร้าให้ผเู ้ ชื่อเกิดความเห็นอกเห็นใจเพื่อน
มนุษย์ดว้ ยกัน การชโลมด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ ีเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต่อชีวิตคริ สเตียนอย่างยิง่ การเป็ น
คริ สเตียนที่แท้จริ งนั้นหมายความว่าจะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับการชโลมไว้แล้ว
อย่าลืมว่า คริ สเตียนคือผูท้ ี่เข้าสนิทในพระคริ สต์และเป็ นผูท้ ี่พระองค์ทรงชโลมไว้แล้ว มีบาง
คนคิดว่า การที่คริ สเตียนเข้าสนิทกับพระเยซูคริ สต์น้ นั เป็ นการเพียงพอแล้ว ไม่จาเป็ นที่พระองค์จะต้อง
ชโลมคริ สเตียนอีก พระเยซู คริ สตเจ้า มิใช่ทรงเป็ นเพียง “พระเมษโปดกของพระเจ้ า ผู้ทรงรั บความผิด
บาปของโลกไป” (ยอห์น 1:29) เท่านั้น หากแต่พระองค์ยงั ทรงเป็ นผูใ้ ห้บพั ติศมาด้วยพระวิญญาณ
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บริ สุทธิ์ อีกด้วย (ยอห์น 1:33) ในปั จจุบนั นี้มีหลายคนที่อา้ งตนว่าเป็ นคริ สเตียน แต่มิได้ประพฤติปฏิบตั ิ
ให้เหมาะสมกับความเป็ นคริ สเตียนเลย ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพราะเขามิได้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
นัน่ เอง หากว่าเราศึกษาพระคริ สตธรรมใหม่โดยตลอดแล้วจะเห็นว่าในสมัยอัครสาวกนั้น คริ สเตียนแต่
ละคน มิใช่เพียงแต่เข้าสนิทกับพระเยซูคริ สต์โดยความเชื่ อเท่านั้น หากยังเป็ นผูท้ ี่มีความกระตือรื อร้น
ในการรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มสติกาลังและเป็ นผูท้ ี่รับฤทธิ์ อานาจจากพระเจ้าอีกด้วย
นี่แหละคือ
ความหมายของคาว่าคริ สเตียน
คาถามที่ท่านผูอ้ ่านควรถามตัวเองอย่างยิง่ ก็คือ “ข้าพเจ้าเป็ นคริ สเตียนหรื อไม่” “ข้าพเจ้าได้รับ
เอาพระคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของข้าพเจ้าหรื อยัง” “ข้าพเจ้าได้รับเอาพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ชาระ
ข้าพเจ้า หรื อยัง” “ข้าพเจ้ารู ้จกั พระเยซูคริ สต์เจ้าผูส้ ง่าราศี กอปรด้วยพระเมตตากรุ ณา และฤทธิ์ อานาจ
หรื อยัง”
การที่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดจะเป็ นคริ สเตียนนั้นจะต้องทาอย่างไรเราจึงจะมีความสัมพันธ์กบั พระคริ สต์
อย่างแท้จริ งปั ญหาเหล่านี้ข้ ึนอยูก่ บั บันไดสี่ ข้ นั ดังนี้คือ
ก. เราจะต้องไว้วางใจในพระคริ สต์วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา
ข. เราจะต้องถวายตัวให้แก่พระองค์ในฐานะที่ทรงเป็ นพระเจ้าของเรา
ค. เราต้องรับเอาพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไว้เป็ นส่ วนตัว โดยความเชื่อ
ง. เราจะต้องปฏิบตั ิพระคริ สต์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ นเจ้านายของเรา
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บททีส่ ี่ “เราอยู่ทนี่ ี่”
“เมื่อเจ้ าจะร้ องเรี ยก พระเจ้ าจะตอบ และเมื่อเจ้ าจะร้ องทุกข์ พระองค์ จะตรั สว่ า เราอยู่ที่นี่”
(อิสยาห์ 58:9)
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่เปิ ดเผยให้มนุษย์รู้ถึงเรื่ องราวของพระเจ้า และเป็ นหนังสื อ
ที่บนั ทึกถึงคาตอบของมนุษย์ ที่มีต่อการเปิ ดเผยนั้น ชี วติ มนุษย์จะสมบูรณ์ครบถ้วนได้ก็โดยการรู ้จกั
และกระทาตามน้ าพระทัยพระเจ้า เมื่อมนุษย์ยอมทาตามน้ าพระทัยพระเจ้า เขาก็จะพบความสุ ขที่แท้จริ ง
สาหรับปั ญหาที่วา่ เราจะรับความสุ ขนี้ได้อย่างไรและเราจะทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าได้
อย่างไรนั้น คาตอบอยูใ่ นสามคาอันเป็ นหัวข้อของบทเรี ยนนี้แล้ว เพราะความหมายของพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ท้ งั เล่มรวมอยูใ่ นสามคานี้ท้ งั สิ้ น ทั้งสามคานี้เป็ นแบบอย่างที่ดีซ่ ึ งเราควรปฏิบตั ิตาม และหากเรา
ปฏิบตั ิตามได้อย่างถูกต้อง ก็จะเผยให้เราทราบถึงเคล็ดลับในการดารงชี วติ แทบจะกล่าวได้วา่ เรื่ องราว
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าและมนุษย์ นับตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลจนจบพระธรรมวิวรณ์ อยูใ่ นสาม
คานี้ท้ งั สิ้ น
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวถึงคาว่า “เราอยูท่ ี่นี่” หลายครั้งด้วยกัน ซึ่ งถ้าเราพิจารณา
ใคร่ ครวญให้ดีแล้วจะเห็นได้วา่ ถ้อยคานี้จาแนกความหมายออกเป็ นสามประเภทคือ
1. พระเจ้าตรัสกับมนุษย์
2. มนุษย์ทูลตอบพระเจ้า
3. มนุษย์พดู กับมนุษย์
จากความหมายทั้งสามประเภทนี้ ทาให้เราเห็นดังนี้คือ
1. ชีวติ ซึ่ งมาแต่พระเจ้า
2. ชีวติ ที่ถวายให้แก่พระเจ้า
3. ชีวติ ที่ดารงอยูเ่ พื่อพระเจ้า
การที่จะสาแดงชีวติ คริ สเตียนที่ดี เฉพาะในกรณี พิเศษ หรื อเฉพาะในยามที่จาเป็ นเพียงชัว่ ครั้ง
ชัว่ คราวนั้น เราสามารถที่จะกระทาได้ง่าย แต่การที่ประพฤติตนให้ดีให้เป็ นกิจวัตรประจาวันนั้น เป็ นสิ่ ง
ที่กระทาได้ยาก ในกรณี พิเศษนั้นเราอาจ จะมีพละกาลัง พอที่จะทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดได้เช่นเดียวกับ “กาง
ปี กบินขึน้ ไปดุจนกอินทรี ” และในยามจาเป็ นนั้น เราก็อาจ “วิ่งไปและไม่ ร้ ู จักอ่ อนเปลีย้ ” แต่เหนื อสิ่ ง
อื่นใดเราจาเป็ นที่จะต้องได้รับพระคุณจากพระเจ้า สาหรับชีวติ ประจาวันของเราเพื่อว่าจะได้ “เดินไป
และไม่ ร้ ู จักอิดโรย” (อิสยาห์ 40:31)
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การดารงชี วติ ในปั จจุบนั นี้มกั มีปัญหามากมายหลายอย่างที่สร้างความยุง่ ยากให้แก่ท้ งั สมอง
จิตใจ และร่ างกายของเราสุ ดที่จะกล่าว แต่พระเจ้าก็ได้ทรงเตรี ยมโครงการไว้ให้เรา ที่จะกาจัดปั ญหานี้
ให้หมดไป ซึ่ งเพียงพอสาหรับความต้องการของเรา และง่ายต่อการปฏิบตั ิโดยการเชื่อพึ่งในพระเยซู
คริ สต์
โครงการอันง่ายแก่การปฏิบตั ิตาม และเพียงพอแก่ความต้องการของเรานี้ มีอยูใ่ นคาพูดทั้งสาม
ซึ่ งเราได้อ่านมาแล้ว ถ้าเราปฏิบตั ิตามได้อย่างถูกต้อง เราก็จะทราบเคล็ดลับของการดารงชีวติ ที่แท้จริ ง
เพราะว่าคาพูดเหล่านี้เป็ นรากฐานสาคัญซึ่ งสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง
1. ชีวติ จากพระเจ้ า
พระธรรมอิสยาห์ 58: 9 กล่าวว่า “เมื่อเจ้ าจะร้ องทุกข์ พระองค์ จะตรั สว่ า เราอยู่ที่นี่” นี่คือ
คาตอบของพระเจ้า เพื่อให้มนุษย์แน่ใจว่า พระองค์ประทับอยูก่ บั เขาอย่างแท้จริ ง โดยการส่ งพระเยซู
คริ สต์ลงมาในโลก
ก. “เราอยู่ทนี่ ี่” พระองค์ ประทับอยู่กบั เราเพือ่ ทีจ่ ะอภัยโทษบาป พระองค์มิได้ทรงส่ งบุคคลอื่น
ใดลงมา หากแต่พระองค์เสด็จลงมาด้วยพระองค์เอง ผูป้ ระกาศชาวจีนผูห้ นึ่งได้ยกอุทาหรณ์ไว้ดงั นี้
ขณะเมื่ออาจารย์คนหนึ่งเดินผ่านบ่อลึกซึ่ งเต็มไปด้วยอันตรายนานาชนิ ด และมีคนบาปตกอยูใ่ นนั้น สิ่ ง
ที่อาจารย์ผนู ้ ้ นั ทาได้อย่างมากก็คือชะโงกหน้าลงไป แล้วพูดว่า “ฉันรู้สึกเสี ยใจด้วยที่เจ้าต้องตกอยูใ่ น
สภาพเช่นนี้ ถ้าเจ้าขึ้นมาจากบ่อนี้ได้แล้วก็จงระวังให้ดี อย่าได้ตกลงไปอีก” แล้วอาจารย์ก็ผา่ นไป และ
เมื่ออาจารย์อีกคนหนึ่งผ่านมาก็ถามว่า “ท่านจงขึ้นมาให้ได้สักครึ่ งทางเถิด แล้วฉันจะลงไปช่วยท่าน”
แต่เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จผ่านมา พระองค์จะเสด็จลงไปช่วยเหลือคนบาปที่น่าสงสาร และได้รับความ
ทุกข์เวทนานั้นทันที ดังจะเห็นได้จากคาพยานของกษัตริ ยด์ าวิดเขียนว่า “พระองค์ ทรงนาข้ าพเจ้ าขึน้ มา
จากเหวเลนตมอันน่ ากลัวพิลึก และได้ ทรงตั้งเท้ าของข้ าพเจ้ าไว้ บนศิลา กระทาให้ ย่างเท้ าของข้ าพเจ้ าอยู่
มัน่ คง” (สดุดี 40:2)
เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จมาบังเกิดที่หมู่บา้ นเบธเลเฮ็มและทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้น
แท้จริ งเป็ นการสาแดงพระดารัสที่พระเจ้าตรัสว่า “เราอยูท่ ี่นี่” นัน่ เอง
พระเยซูคริ สต์เท่านั้นที่สามารถช่วยให้เรารอดพ้นจากความผิดบาปได้ เพราะพระเยซูคริ สต์
ประทับอยูก่ บั เรา ไม่มีใครอื่นใดในโลก ที่จะอยูใ่ กล้ชิดกับมนุษย์ได้ บางศาสนาถือว่า พระเจ้าของพวก
เขาอยูส่ ู งมาก จนมิได้เกี่ยวข้องกับคนบาปเลย และบางศาสนาถือว่าไม่มีพระเจ้า มนุ ษย์ตอ้ งพึ่งผลกรรม
ของตนเอง นอกจากนั้นยังมีอีกหลายลัทธิ ที่ยกย่องมนุษย์ แต่มิได้สอนว่า จาเป็ นที่จะต้องได้รับการ
ช่วยเหลือจากพระเจ้า เพื่อให้พน้ จากความผิดบาป
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พระเจ้าประทับอยูใ่ นสวรรค์ ซึ่ งรุ่ งเรื องไปด้วยรัศมีภาพ และฤทธานุภาพเหลือที่จะเข้าใจได้ แต่
ขณะเดียวกันพระองค์ก็ประทับอยูภ่ ายในจิตใจผูเ้ ชื่อทุกคน โดยเดชพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์
คาสอนเรื่ องตรี เอกกานุภาพของพระเจ้า แสดงว่าพระองค์ทรงอยูเ่ หนือเรา อยูใ่ นเราและอยูท่ วั่ ทุกหนทุก
แห่ง ในขณะเดียวกัน คาว่า “เราอยูท่ ี่นี่” แสดงว่า พระเจ้าทรงอยูใ่ กล้เรา บทแรกของพระธรรมปฐมกาล
กล่าวว่า “เมื่อเดิมนั้นพระเจ้ าได้ ทรงเนรมิตสร้ าง....” และในบทแรกของพระคริ สตธรรมใหม่กล่าวว่า
“พระเจ้ าอยู่กับเรา” จะเห็นได้วา่ ล้วนแต่ช้ ีให้เห็นว่าพระเจ้าประทับอยูใ่ กล้ชิดเราทั้งสิ้ น
พระเจ้าตรัสแก่มนุษย์ทุก ๆ คนว่า “เราอยูท่ ี่นี่” และการที่พระองค์ประทับอยูใ่ กล้ชิดเรานี้แหละ
คือการนาความรอดมาให้เรา “นี่แน่ ะ เรายืนริ มประตู เคาะอยู่ ถ้ าผู้ใดฟั งเสี ยงเรา และเปิ ดประตู เราจะเข้ า
ไปหาผู้นั้น” (วิวรณ์ 3:20) นี่คือพระสุ รเสี ยงของพระเจ้า ซึ่ งเรี ยกร้องอ้อนวอนแสวงหา และพยายามที่จะ
นาจิตวิญญาณของมนุษย์เข้าหาพระองค์เพื่อให้รับความรอด
ข่าวประเสริ ฐที่พระเจ้าประทานแก่คนบาปทุก ๆ คนก็คือ “คานั้นอยู่ใกล้ ตัวท่ านแล้ ว” (โรม
10:8) มนุษย์ไม่จาเป็ นที่จะต้องปี นป่ าย หรื อดิ้นรนแสวงหาพระเจ้า เพราะพระองค์ประทับอยูก่ บั เราแล้ว
พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดหลงหายไปจากพระองค์เลย และการที่พระเจ้าประทับอยู่
ภายในเรานี่ แหละ คือความรอดที่แท้จริ ง พระองค์มิได้ส่งของประทานอื่นใดลงมา หากแต่พระองค์
เสด็จลงมาเอง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ประเสริ ฐที่สุด
ข. “เราอยู่ทนี่ ี่” พระองค์ ประทับอยู่กบั เรา เพือ่ ประทานฤทธิ์อานาจให้ แก่ เรา สิ่ งแรกที่มนุษย์
ปรารถนาก็คือ การยกโทษบาป แต่สิ่งที่มนุษย์ตอ้ งการนอกเหนื อไปจากนั้นก็คือ พระคุณของพระเจ้า
มนุษย์ตอ้ งการการอภัยโทษ สาหรับความผิดบาปที่ผา่ นพ้นไปแล้วและต้องการพระคุณสาหรับนิสัย
หรื อสันดานบาปในปั จจุบนั เพื่อจะได้ไม่กระทาบาปอีกต่อไป ด้วยเหตุน้ ีพระเจ้าจึงตรัสว่า “เราอยูท่ ี่นี่”
สาหรับบาบัดความต้องการของชีวติ ของทุกคน ไม่วา่ จะตกอยูใ่ นสภาพใด ฉะนั้น “อย่ ากลัวเลย ด้ วยว่ า
เราอยู่กับเจ้ า” (อิสยาห์ 41:10) สาหรับผูเ้ ชื่อทุก ๆ คนไม่วา่ เขาจะตกทุกข์ได้ยากเพียงใด พระเจ้าก็ไม่ทรง
ทอดทิ้งเขา พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ความกรุ ณาคุณของเรามีพอสาหรั บเจ้ าแล้ ว” (2 โคริ นธ์ 12:19) การ
ที่ชายหนุ่มทั้งสามคือ ซัดรัค เมเซ็ด อะเบ็ดนะโค รอดพ้นจากการถูกไฟครอกตาย (ดู ดาเนียล 3:19-30) ก็
เพราะพระเจ้าอยูก่ บั เขา โดยพระสัญญาว่า “เราอยูท่ ี่นี่” นัน่ เอง
ค. “เราอยู่ทนี่ ี่” พระองค์ ประทับอยู่กบั เราเพือ่ เป็ นผู้นาของเรา วิถีชีวิตของเรามิได้ราบรื่ นเสมอ
ไป ฉะนั้นผูเ้ ชื่ อจึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องได้รับการทรงนา และสติปัญญาจากพระเจ้า ในสมัยโบราณ
พระเจ้าได้ทรงช่วยชนชาติอิสราเอล ให้ออกจากประเทศอียปิ ต์ดว้ ยเสาเมฆและเสาไฟฉันใด (อพยพ
14:19, 20) ในปั จจุบนั นี้ พระคริ สต์ได้ทรง “ตั้งเราให้ ประกอบไปด้ วยปั ญญา” (1 โคริ นธ์ 1:30) พระองค์
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ตรัสว่า “เราเป็ นความสว่ างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะมิได้ เดินในความมืด แต่ จะมีความสว่ างแห่ งชี วิต ”
(ยอห์น 8:12)
ง. “เราอยู่ทนี่ ี่” พระองค์ ประทับอยู่กบั เรา เพือ่ หนุนนา้ ใจให้ เรามีความกล้ าหาญ พระเจ้าตรัสให้
กาลังใจโยชูวาว่า “เราจะอยู่กับเจ้ า” (โยชูวา 1:5) และตรัสหนุนน้ าใจกิดโอนว่า “พระเยโฮวาทรงสถิต
อยู่ด้วยท่ าน” (ผูว้ นิ ิจฉัย 6:12) และอาจารย์เปาโลเองก็ได้เป็ นพยานว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเข้าข้าง
ข้าพเจ้า” ทานองเดียวกับที่ผเู ้ ชื่อนับด้วยจานวนล้านตลอดทุกศตวรรษ รู ้และเข้าใจถึงพระคานี้ พวกเขารู ้
ว่า คาพูดนี้เป็ นความจริ ง เพราะว่าพระเจ้าประทับอยูก่ บั พวกเขาหนุนน้ าใจให้เกิดความกล้าหาญ
ประทานพละกาลัง ความสุ ข และพระพรให้พวกเขา
จ. “เราอยู่ทนี่ ี่” พระองค์ ประทับอยู่กบั เราเพือ่ ให้ เรามีความมั่นใจในสั นติสุขของพระองค์ “เพื่อ
ท่ านจะมีความสุขโดยเรา” (ยอห์น 16:33) “สันติสุขแห่งพระเจ้า” หมายถึงการที่พระเจ้าสถิตอยูก่ บั เรา
นัน่ เอง เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ น “พระเจ้ าแห่ งสันติสุข” (1 เธสะโลนิกา 5:23) สันติสุขที่แท้จริ งของ
พระเจ้านั้น มิใช่เป็ นของประทานพิเศษ หากแต่เป็ นการที่พระเจ้าเสด็จลงมาประทับอยูก่ บั เรา ด้วย
พระองค์เอง
ฉ. “เราอยู่ที่นี่” พระองค์ ประทับอยู่กบั เราเพือ่ ดลใจให้ เกิดความหวัง “พระคริ สต์ สถิตอยู่ในท่ าน
ทั้งหลายเป็ นที่หวัง” (โคโลสี 1:27) เราทั้งหลายต่างก็มีความหวังใจในอนาคตด้วยกันทุกคน ทั้งนี้เพราะ
เวลานี้พระเจ้าได้ประทับอยูใ่ นจิตใจของเราแล้ว และเหตุที่พระเจ้าประทับอยูก่ บั เรา จึงเป็ นหลักประกัน
แห่งความหวังของเราว่า ต่อไปเราทั้งหลายจะเป็ นเหมือนพระองค์ “เพราะว่ าพระองค์ เป็ นอย่ างไรเราจะ
เห็นพระองค์ อย่ างนั้น” (1 ยอห์น 3:2)
ฉะนั้นเรา จึงสามารถเข้าใจความหมายของคาว่า “เราอยูท่ ี่นี่” ได้อย่างแจ่มแจ้งและการที่
พระองค์ประทับอยูใ่ นเราก็คือความรอดของเรานัน่ เอง เป็ นความรอดสาหรับความผิดบาปในอดีต เป็ น
พระคุณสาหรับชีวิตในปัจจุบนั และเป็ นความรอดสาหรับอนาคต สรรเสริ ญพระเจ้าที่ทรงโปรดประทับ
อยูก่ บั เราทั้งในกาลปั จจุบนั และตลอดไป
พระเจ้าตรัสแก่ทุกคนที่ตอ้ งการและแสวงหาพระองค์วา่ “เราอยูท่ ี่นี่” พระองค์ตรัสถ้อยคานี้แก่
เรา โดยทางพระคริ สตธรรมคัมภีร์อนั บริ สุทธิ์ และโดยทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์ พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ตลอดทั้งเล่ม นับตั้งแต่พระธรรมปฐมกาล จนจบพระธรรมวิวรณ์ ล้วนแต่เป็ นการเป็ นเผย
เรื่ องราวของพระเจ้า ให้แก่ผทู ้ ี่ติดตามพระองค์ท้ งั สิ้ นว่า พระองค์ทรงสถิตอยูก่ บั พวกเรา พระองค์ทรง
เป็ นอยูอ่ ย่างเดียวกัน “ในเวลาวานนี ้ และเวลาวันนี ้ และสื บไปเป็ นนิจกาล” (ฮีบรู 13:8) แม้ในทุกวันนี้
พระดารัสอันสัตย์ธรรมของพระองค์ ก็ยงั คงดารงอยู่ และเป็ นของเราตราบเท่าทุกวันนี้ เป็ นการให้ความ
มัน่ ใจแก่เราถึงการที่พระเจ้าประทับอยูใ่ นเรา ประทับอยูก่ บั เรา และกระทาการเพื่อเรา ฉะนั้นจงอย่าได้
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สงสัยเลย พระองค์ตรัสแก่เราอย่างชัดถ้อยชัดคาว่า “นี่แหละ เราจะอยู่กับท่ านทั้งหลายเสมอไปเป็ นนิตย์
กว่ าจะสิ ้นโลก” (มัทธิว 28:20)
2. ชีวติ ทีถ่ วายแก่พระเจ้ า
หากเราเปิ ดดูพระธรรมปฐมกาล จะพบคาว่า “ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่ พระเจ้าข้า” อันเป็ นคาพูดคาแรกที่
อับราฮัมทูลต่อพระเจ้าในบทนี้ ก่อนที่จะทูลเรื่ องอื่น ๆ ต่อพระองค์ นอกจากนั้นเรายังจะพบคานี้ใน
ลักษณะเดียวกันในที่อื่น ๆ อีกหลายแห่ง ซึ่ งล้วนแต่เป็ นการแสดงให้เห็นถึงสภาพของชีวติ ที่แท้จริ ง คือ
ชีวติ ในพระเจ้า พระเจ้าตรัสแก่มนุษย์วา่ “เราอยูท่ ี่นี่” และมนุษย์ก็ตอ้ นรับพระดารัสนี้ ของพระองค์ ด้วย
การทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่ พระเจ้าข้า”
ก. “ข้ าพเจ้ าอยู่ทนี่ ี่ พระเจ้ าข้ า” หมายถึงการมอบถวายชีวติ ให้ แก่พระเจ้ า เมื่อใดที่ผเู ้ ชื่อทูลต่อ
พระเจ้าว่า “ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่ พระเจ้าข้า” หมายความว่า เขายอมมอบกายถวายชีวติ ให้พระเจ้ายอมทาตาม
พระบัญชาของพระองค์ทุกอย่าง เราจะเห็นความจริ งข้อนี้ ได้จากทุก ๆ หน้าในพระคริ สตธรรมใหม่ เมื่อ
พระเจ้าเสด็จเข้ามาในชีวิตจิตใจของมนุษย์ มนุษย์ก็ยอ่ มมอบกายถวายชีวติ ให้แก่พระองค์ ให้พระองค์
ทรงครอบครองทัว่ ทุกส่ วนของร่ างกาย เพราะ “ท่ านทั้งหลายไม่ ใช่ เจ้ าของกายด้ วยว่ าได้ ทรงไถ่ ท่าน
ทั้งหลายไว้ แล้ ว” (1 กธ. 6:20)
อาจารย์เปาโลขึ้นต้นพระธรรม โรม 12:1 ด้วยคาว่า “ความเมตตากรุ ณาของพระเจ้ า” แล้ว
“วิงวอนท่ านทั้งหลายให้ ถวายตัวแก่ พระองค์ ” ซึ่งเป็ น “การปฏิ บัติสมกับวิญญาณจิ ตของท่ านทั้งหลาย”
พระกิตติคุณมิได้มาเพียงเพื่อให้ความสุ ขความยินดีแก่เราเท่านั้น หากแต่ยงั มาเพื่อสอนให้เราเข้าใจใน
หน้าที่ของชีวิตที่แท้จริ งอีกด้วย ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าตรัสแก่ผเู ้ ชื่อว่า “เราเป็ นพระเจ้ าของท่ าน” ผูเ้ ชื่อก็ควร
ตอบว่า “ข้ าพเจ้ าเป็ นคนของพระองค์ ” (สดุดี 119:94) “ข้ าเป็ นคนของพระเจ้ า” (อิสยาห์. 44:5) หรื อ
“เราเป็ นคนขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า” (โรม. 14:8) “ด้ วยว่ าเพราะเหตุฉะนั้นเองพระคริ สต์ จึงได้ ทรงปลง
พระชนม์ และได้ ทรงคื นพระชนม์ อีก เพื่อจะได้ เป็ นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ของคนตายและคนเป็ น” (โรม.
14:9) เราควรประกาศตั้งแต่แรกที่เราเชื่อในพระเยซูคริ สต์ “ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่ พระเจ้าข้า” เพราะว่า
“พระองค์ทรงเป็ นทุกอย่าง” ของเรา และเราก็เป็ น “ทุกอย่าง” ของพระองค์แล้ว ฉะนั้นการรับเอาพระ
เยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา และการถวายตัวให้แก่พระองค์ จึงควรสื บเนื่องติดต่อกัน ไม่ควรให้มี
การขาดตอน ถ้าเราเชื่อ แต่ยงั มิได้ถวายตัวให้แก่พระองค์ ก็จงรี บถวายตัวเสี ยตั้งแต่บดั นี้เถิด เพราะเป็ น
เวลาที่เหมาะแล้วจงถวายตัวให้แก่พระองค์ และทูลว่า “พระเยซูคริ สต์ พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่” การ
ถวายตัวให้แก่พระเจ้านี้มิใช่ถวายเพียงหนเดียว หรื อเพียงชัว่ ครั้งชัว่ คราวเท่านั้น หากแต่ตอ้ งถวายตลอด
ชีวติ
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นับตั้งแต่พระเจ้าทรงเรี ยกอับราฮัมให้ออกจากเมืองอูระแขวงแผ่นดินเคลเดีย อับราฮัมก็ได้มอบ
กายชีวติ ให้แก่พระเจ้าเสมอมา ตลอดเวลาเหล่านั้นพระเจ้าได้ทรงสอนให้ท่านรู ้ถึงสิ่ งแปลก ๆ และใหม่
ๆ อยูเ่ สมอ บางครั้งท่านก็ตอ้ งผจญกับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส แต่แม้กระนั้น ท่านก็รู้สึกเป็ น
สุ ข ท่านยิง่ เคร่ งครัดต่อการปฏิบตั ิน้ าพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด ท่านก็ยงิ่ รู ้ถึงพระสง่าราศีแห่ง
พระสัญญาของพระองค์มากขึ้นเท่านั้น (ดูปฐมกาล 21: 23) อับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าเสมอไม่วา่ กรณี ใด ๆ
แม้แต่พระองค์สั่งให้ฆ่าบุตรชายของท่าน ถวายเป็ นเครื่ องสักการะบูชาแก่พระองค์ท่าน ก็มิได้ปฏิเสธ
ท่านพร้อมที่จะทูลสนองพระองค์ในทันทีน้ นั ว่า “ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่ พระเจ้าข้า”
ไม่เพียงแต่อบั ราอัมเท่านั้นที่ปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยพระเจ้า ยาโคบก็ปฏิบตั ิตามเช่นเดียวกัน เขา
ได้ถวายตัวให้แก่พระองค์และทูลต่อพระองค์วา่ “ข้าพเจ้าอยูน่ ี่เจ้าข้า” (ปฐมกาล 31:11) และเมื่อครั้งที่เขา
เดินทางกลับจากเมืองคะนาอัน เขาก็ได้ทูลตอบพระเจ้าเช่นเดียวกันนี้ วา่ “ข้าพเจ้าอยูน่ ี่ พระเจ้าข้า” (ปฐม
กาล 46:4) นี่เป็ นเคล็ดลับของการแสวงหาความสุ ขในชีวติ คริ สเตียน และเป็ นแหล่งกาเนิดของกาลัง
อานาจทั้งหมด การที่เราจะเข้าสนิทกับพระเจ้า อยูท่ ี่การถวายชีวติ ให้แก่พระองค์ดว้ ยการทูลว่า “ข้าพเจ้า
อยูท่ ี่นี่ พระเจ้าข้า” นี่เอง ฉะนั้นยังไม่สมควรอีกหรื อที่เราจะถวาย ชีวติ จิตใจทั้งหมดของเราให้แก่
พระองค์ เรายังไม่สมควรอีกหรื อที่จะ “ถวายตัวแก่ พระองค์ เป็ นเครื่ องบูชาอันมีชีวิตอยู่ อันบริ สุทธิ์ และ
เป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้ า ซึ่ งเป็ นการปฏิ บัติสมกับฝ่ ายวิญญาณจิ ตของท่ านทั้งหลาย” (โรม 12:1)
ข. “ข้ าพเจ้ าอยู่ที่นี่ พระเจ้ าข้ า” หมายถึงการพร้ อมทีจ่ ะปฏิบัติพระเจ้ า โดยปกติแล้วการถวาย
ตัวย่อมนาไปสู่ การปฏิบตั ิพระเจ้า เมื่อเราเป็ นคนของพระเจ้า พระองค์ก็ยอ่ มมีสิทธิ ที่จะทรงใช้เรา โมเสส
ได้ถวายชีวติ จิตใจของท่านให้แก่พระเจ้า ตั้งแต่เมื่อท่านทูลตอบพระเจ้าว่า “ข้ าพเจ้ าอยู่ที่นี่” (อพยพ 3:4)
เป็ นต้นมา และได้ปฏิบตั ิพระองค์เรื่ อยมาจนตลอดชีวิต ท่านอิสยาห์เองก็ได้ปฏิบตั ิพระเจ้าในทานอง
เดียวกันนี้ คือเมื่อท่านทูลว่า “ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่” ท่านก็รีบทูลเพิ่มเติมในทันทีวา่ “ทรงใช้ ข้าพเจ้ าเถิด” (อิส
ยาห์ 6:8) พระเจ้าทรงมีภาระการงานที่จะมอบหมายให้ผตู้ ิดตามพระองค์ปฏิบตั ิเสมอ เรามิได้เป็ นเพียง
บุตรของพระองค์เท่านั้น หากแต่เป็ นผูร้ ับใช้ของพระองค์ดว้ ย พระธรรมกิจการได้บนั ทึกไว้วา่ ใน
สมัยก่อนโน้นคริ สเตียนทุกคนต่างก็มีหน้าที่ดูรับผิดชอบในการงานของคริ สตจักรด้วย เป็ นที่น่าเสี ยดาย
อย่างยิง่ ที่สมัยนี้มิได้เป็ นเช่นนั้น มิหนาซ้ ายังมีหลายคนที่อา้ งตัวว่าเป็ นสมาชิกคริ สตจักรแต่แท้จริ งเขา
มิได้ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคริ สตจักรเลย ผูเ้ ชื่อทุกคนควรมีส่วนรับผิดชอบในการงานของพระเจ้า
ทั้งในด้าน กาย วาจา และใจเสมอ
การที่เราตอบว่า “ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่....” แสดงว่าเรายินดี และเตรี ยมตัวเตรี ยมใจพร้อมี่จะปฏิบตั ิ
พระเจ้าทุกขณะ เหมือนดังที่โยชูวาทูลต่อพระเจ้าว่า “พระองค์ เจ้ าข้ า จะรั บสั่งประการใดแก่ ทาสของ
พระองค์ ” (ปฐมกาล 5:14) ผูเ้ ชื่อทั้งหลายควรจะสานึ กตัวถ่อมกายใจลงแล้วพูดเช่นเดียวกับอาจารย์
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เปาโลดังนี้ วา่ “ข้ าพเจ้ าเป็ นหนี.้ ..เหตุฉะนั้นข้ าพเจ้ าเต็มใจ พร้ อมที่ จะประกาศกิตติคุณนั้นแก่ ท่าน
ทั้งหลายที่อยู่ในกรุ งโรมด้ วย” (โรม. 1:14, 15)
เมื่อเรายินดีที่จะปฏิบตั ิพระเจ้า เราก็ตอ้ งเตรี ยมตัวไว้ให้พร้อม เมื่อเราทูลตอบพระเจ้าว่า
“ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่ พระเจ้าข้า” เราก็ควรจะอยูใ่ นสภาพเตรี ยมพร้อมทุกอย่างให้เหมือนดัง่ “ภาชนะออกหน้ า
ออกตา ซึ่ งคัดไว้ แล้ ว เหมาะที่นายจะใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ และถูกเตรี ยมไว้ พร้ อมสาหรั บการดีทุกอย่ าง”
(2 ทิโมธี 2:21) ผูท้ ี่มอบกายถวายชีวติ ให้พระเจ้าอย่างแท้จริ งเช่นนี้ จะได้รับอานาจและพระคุณจากพระ
เจ้า และพร้อมที่จะกระทาการดีทุกอย่าง
ในพระคริ สตธรรมใหม่มีคาว่า พร้อมหรื อเตรี ยมพร้อม 7 ครั้ง ดังต่อไปนี้ (ขอให้ผอู ้ ่านทุกท่าน
เปิ ดหารายละเอียดเพิม่ เติมจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ของท่านเอง)
1. มีใจพร้อมอยู่
(1 โคริ นธ์ 8:11)
2. พร้อมสาหรับการดีทุกอย่าง (2 ทิโมธี 2: 21, ทิตสั 3:1)
3. พร้อมที่จะประกาศกิตติคุณ (โรม. 1:15)
4. พร้อมที่จะตอบ
(1 เปโตร 3: 15)
5. พร้อมที่จะให้ทาน
(1 ทิโมธี 6: 18)
6. พร้อมที่จะตาย
(กิจการ 21: 13)
7. พร้อมเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมา (มัทธิว 24: 44)
ค. “ข้ าพเจ้ าอยู่ที่นี่พระเจ้ าข้ า” การทีเ่ ราตอบเช่ นนีแ้ สดงถึงความอิม่ ใจ มีความยินดีและ
ความสุ ข ในการที่เรายอมปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยของพระเจ้า มีประสบการณ์และมีชีวติ ในพระองค์อย่าง
แท้จริ ง เหมือนดังที่กษัตริ ยด์ าวิดตรัสว่า “ขอให้ พระองค์ ทรงกระทาแก่ เราแล้ วแต่ จะโปรดเถิด” (2 ซา
มูเอล 15:26)
การที่เรามีความอิ่มใจ ก็เพราะเราทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเราปฏิบตั ิ
พระองค์ได้อย่างครบถ้วน เราก็ยงิ่ มีความอิ่มใจเป็ นพิเศษ ไม่มีความปรี ดาปราโมทย์ใด ๆ จะเปรี ยบได้
การที่เราปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยของพระเจ้านั้น มิใช่วา่ เรามีชีวติ อยูอ่ ย่างทาส หากแต่เป็ นชีวิตที่มี
อิสระเสรี อย่างแท้จริ ง ทั้งนี้ เพราะเราปฏิบตั ิพระองค์ดว้ ยความสมัครใจ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เราไม่
ต้องตกเป็ นทาสของความบาปใด ๆ ทั้งสิ้ น
เมื่อเป็ นเช่นนี้เราจะยอมถวายตัวและปฏิบตั ิพระเจ้า เพื่อรับเอาความอิ่มใจสาหรับชี วติ ประจาวัน
ของเราหรื อ? ขอให้เราจงคานึงถึงสภาพของคริ สตจักรที่ปราศจากผูน้ าสภาพของคนนับล้านที่ยงั ไม่เคย
ได้ยนิ พระนามของพระเยซูเลยเถิด แล้วจงถวายตัวและทูลต่อพระองค์วา่ “ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่ ทรงใช้ขา้ พเจ้า
เถิด”
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3.ชี วติ ทีด่ ารงอยู่เพือ่ พระเจ้ า
เมื่อเรายอมรับเอาพระดารัสของพระเจ้า และทูลตอบพระองค์แล้ว เราก็ตอ้ งสาแดงชีวิตของเรา
ให้สมกับคาตอบนั้น โดยการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกด้วยกัน
ก. “ข้ าพเจ้ าอยู่ทนี่ ี่” เป็ นคาที่แสดงถึงความจงรักภักดีของเรา เอซาวได้กล่าวคานี้แก่อิสอัดบิดา
ของเขาในพระธรรม ปฐมกาล 27:1 และอิสอัดก็ได้พดู กับยาโคบเช่นเดียวกันนี้ในข้อ 28 ซึ่ งแสดงให้
เห็นถึงความจงรักภักดี ระหว่างสมาชิกในครอบครัว หนูนอ้ ยซามูเอลได้พดู กับเอลีวา่ “ข้ าพเจ้ าอยู่ที่นี่”
(1 ซามูเอล 3:8) แสดงให้เห็นถึงการพร้อมที่จะรับใช้นายของเขา สุ ภาพชนที่แท้จริ งย่อมพร้อมที่จะใช้คา
ว่า “ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่” ทุกขณะเมื่อได้รับการขอร้องจากผูอ้ ื่น และยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อน
มนุษย์อยูเ่ สมอ เพื่อเห็นแก่พระเจ้า การที่เรามีความจงรักภักดีต่อพระเจ้านั้น ย่อมทาให้เรามีความ
จงรักภักดีต่อเพื่อนมนุษย์ดว้ ย เพราะว่าพระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อมนุษย์ทุกคน ฉะนั้นเมื่อมีผหู ้ นึ่ง
ผูใ้ ดต้องการความช่วยเหลือ คริ สเตียนที่แท้จริ งก็ยอ่ มยินดีที่จะพูดว่า “ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่”
ข. “ข้ าพเจ้ าอยู่ทนี่ ี่” แสดงถึงความรักของเรา เมื่ออับราฮัมพูดกับอิสอัดบุตรชายของท่านว่า
“อยู่ที่นี่ ลูกเอ๋ ย” (ปฐมกาล 22:7) นั้น ท่านพูดด้วยความรักความเอ็นดู และพร้อมที่จะตอบคาถามของ
บุตรชายของท่าน ความจงรักภักดีของเราที่มีต่อผูอ้ ื่นนั้นล้วนมีรากฐานอยูใ่ นความรักทั้งสิ้ น คือความรัก
ที่มีพระเจ้า ต่อญาติพี่นอ้ ง และเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกันนี่ เอง เมื่อความรักของพระเจ้ากระตุน้ และหนุนนาเรา
ให้ช่วยเหลือบุคคลอื่น ๆ เราก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของบุคคลเหล่านั้นได้อย่างหนัก
แน่นว่า “ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่” ความรักเร่ งเร้าให้เราพูดแก่บุคคลอื่น ๆ ที่อยูร่ อบ ๆ ตัวเราว่า “ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่”
ค. “ข้ าพเจ้ าอยู่ทนี่ ี่” เราก็ต้องพิสูจน์ ให้ เห็นจริงโดยการปฏิบัติ หากเราศึกษาพระคริ สตธรรม
คัมภีร์อย่างละเอียดถี่ถว้ น เราจะเห็นว่าการสาแดงความรักในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั เป็ นต้นว่า “พระ
เจ้ าทรงรั กโลก จนได้ ประทานพระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ ” “พระคริ สต์ ได้ ทรงรั กคริ สตจักร...และ
ได้ ทรงประทานพระองค์ เองเพื่อคริ สตจักรนั้น” “ผู้ได้ ทรงรั กข้ าพเจ้ า และได้ ประทานพระองค์ เองเพื่อ
ข้ าพเจ้ า” ฯลฯ ฉะนั้นเราก็ควรที่จะสาแดงความรักของเรา ด้วยการกระทาเช่นเดียวกัน เราจะต้องพิสูจน์
ความรักของเราด้วยการกระทา ด้วยการสาแดงความคิดเห็น และการอธิษฐาน นี่คือลักษณะของผูเ้ ชื่อที่
แท้จริ งในการเป็ นพยานให้ผอู้ ื่นทราบถึงพระเจ้า
เราจะต้องพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของ
เพื่อนบ้านและบุคคลอื่น ๆ ว่า “ข้ าพเจ้ าอยู่ที่นี่ ขอให้ ข้าพเจ้ าได้ มีโอกาสรั บใช้ ท่านเถิด”
เราเคยพูด และปฏิบตั ิเช่นนี้ ต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกของเราหรื อไม่? นี่คือการทดสอบที่สูงสุ ด
เพื่อให้ทราบว่าเรายินดีที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีชีวติ อยูเ่ พื่อเขาและเพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริ งหรื อไม่
โดยปกติแล้วชาวโลกมักจะไม่สนใจในความรู ้ ความสามารถของเราเท่าใดนักตราบจนกระทัง่ เราใช้
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ความรู ้ความสามารถของเราช่วยเหลือเขานัน่ แหละ เขาจึงจะเข้าใจเราดี การอุทิศตัวเราเองเท่านั้น จึงจะ
สามารถชักนาคนอื่นให้มาถึงพระคริ สต์ได้
เท่าที่อธิ บายมาทั้งหมดนี้ ก็น่าจะพอเพียงที่จะแก้ขอ้ สงสัยที่วา่ จริ งหรื อที่ถอ้ ยคาทั้งสามนี้
“ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่” รวมความหมายของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไว้ท้ งั หมด ได้เป็ นอย่างดี จงสังเกตให้ดีวา่
ชีวติ ที่ได้รับจากพระเจ้า ชี วติ ที่ถวายให้แก่พระเจ้า และชีวติ ที่ดารงอยูเ่ พื่อพระเจ้า ทั้งสามส่ วนนี้มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างแนบแน่น
ส่ วนแรก คือ ชีวิตที่ได้รับจากพระเจ้า เป็ นรากฐานของส่ วนอื่น ๆ เพราะการที่เราจะทูลตอบ
พระเจ้าหรื อรับพระคุณจากพระองค์เพื่อไปช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้ ก็ต่อเมื่อพระองค์ทรงสาแดงพระองค์เอง
แก่เราเสี ยก่อนเท่านั้น กล่าวคือเราต้องรู ้ถึงพระองค์เสี ยก่อน ส่ วนที่สอง คือ ชีวิตที่ถวายแก่พระเจ้าเป็ น
ศูนย์กลาง คือก่อนที่เราจะปฏิบตั ิรับใช้ผอู ้ ื่นได้น้ นั เราก็ตอ้ งทูลตอบพระเจ้าเสี ยก่อน และส่ วนที่สาม คือ
ชีวติ ที่ดารงอยูเ่ พื่อพระเจ้า นับเป็ นผลของส่ วนที่หนึ่งและส่ วนที่สอง ชาวโลกจะสามารถมองเห็นพระ
เจ้าก็โดยดูจากการสาแดงความรัก การช่วยเหลือเพื่อนมนุ ษย์ของคริ สเตียนนี่เอง
พระเจ้าประทานพระคุณของพระองค์ ก็เพื่อให้เราปฏิบตั ิรับใช้พระองค์ มิใช่เพื่อความ
สนุกสนานของเรา ฉะนั้นจึงควรประพฤติตนให้เหมาะสม กับที่พระองค์ทรงวางพระทัยในตัวท่าน พระ
เจ้าตรัสแก่เราอยูท่ ุก ๆ วินาทีวา่ “เราอยู่ที่นี่” พระองค์ประทับอยูใ่ กล้เรา ทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือปกปั ก
รักษา และอวยพระพรให้แก่เราทุกขณะ ฉะนั้นเราก็ควรตอบพระองค์อยูท่ ุกเวลานาทีเช่นเดียวกันว่า
“ข้ าพเจ้ าอยู่ที่นี่ พระเจ้ าข้ า” และพร้อมที่จะแสดงความรัก ในการปฏิบตั ิพระเจ้า และเพื่อนมนุษย์ทุก
ขณะ
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บทที่ห้า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับใช้
“แต่วา่ เราอยูท่ ่ามกลางท่านทั้งหลาย เหมือนผูร้ ับใช้” (ลูกา 22:27) “ท่านทั้งหลายปรนนิ บตั ิพระ
คริ สต์เจ้า” (โคโลสี 3:24)
คติพจน์ของรัชทายาทองค์หนึ่งแห่งจักรภพอังกฤษมีขอ้ ความเพียงสั้น ๆ แต่มีความหมาย
ประทับใจมาก คือ “ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับใช้” หากจะดูเพียงผิวเผินก็ออกจะน่าแปลกอยูม่ าก ที่บุคคลซึ่ งมี
บรรดาศักดิ์เป็ นถึงรัชทายาท จะมายึดถือเอาถ้อยคานี้ เป็ นคติพจน์ประจาใจ แต่ถา้ พิจารณาให้ซ้ ึ งจะเห็น
ว่าเป็ นอุดมคติที่ดียงิ่ ทีเดียว เพราะรัชทายาทเป็ นผูท้ ี่จะได้สืบราชสมบัติ มีหน้าที่ปกครองประชาราษฎร์
โดยตรง ฉะนั้นจึงควรที่จะปฏิบตั ิรับใช้ให้ความสนิทสนมแก่ประชาชน เป็ นการปูพ้นื ฐานไว้ก่อน ถ้า
ไม่เช่นนั้นแล้วก็ยอ่ มจะเป็ นรัชทายาทที่สมบูรณ์ไม่ได้ ฉะนั้นรัชทายาทที่แท้จริ งย่อมเป็ นผูร้ ับใช้ หรื อ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ผูร้ ับใช้ที่แท้จริ งนัน่ แหละคือรัชทายาท ไม่วา่ เราจะมีตาแหน่งอะไร เราก็ตอ้ งรับใช้
พระเจ้าและรับใช้ผอู ้ ื่น การที่เรากระทาความดีเพื่อคนอื่นนั้น มิใช่เป็ นการทาให้เสี ยเกียรติแต่อย่างใด
ตรงข้ามการที่เรารับใช้พระเจ้าและมนุษย์ร่วมโลกกลับเป็ นการส่ งเสริ มเกียรติยศชื่อเสี ยงของเราให้สูง
เด่นยิง่ ขึ้น
การรับใช้เป็ นหลักสาคัญยิง่ ประการหนึ่งของศาสนาคริ สต์ พระพรและสิ ทธิ พิเศษแห่งพระกิตติ
คุณของพระคริ สต์น้ นั มีไว้ก็เพื่อที่จะส่ งเสริ มพระสง่าราศีของพระเจ้า และความเจริ ญก้าวหน้าของ
มนุษย์ให้รุ่งเรื องยิง่ ขึ้น ด้วยการปฏิบตั ิรับใช้ที่แท้จริ ง “เมื่อเราพ้ นจากมือศัตรู ทั้งหลายของเราแล้ ว จะ
ทรงโปรดให้ เราปฏิ บัติพระองค์ ปราศจากความกลัว” (ลูกา 1:74)
ยิง่ ไปกว่านั้น แม้แต่องค์พระเยซูคริ สต์เจ้าเองก็เคยเป็ น “ผูร้ ับใช้” มาแล้ว เพื่อว่าจะได้ทรงเป็ น
องค์พระผูช้ ่วยให้รอดของเรา พระคัมภีร์เดิมได้ทานายถึงพระเยซูวา่ จะทรงเป็ น “ผูร้ ับใช้ของพระเจ้า”
และพระคริ สตธรรมคัมภีร์ใหม่ก็ได้กล่าวถึงพระองค์วา่ “ทรงรั บสภาพอย่ างทาส” (ฟี ลิปปี 2:7) เพื่อที่จะ
ทาให้น้ าพระทัยของพระเจ้าสาเร็ จ และเพื่อไถ่มนุษย์ท้ งั ปวงไว้ ฉะนั้นจึงเป็ นการจาเป็ นสาหรับพระเยซู
อย่างยิง่ ที่จะต้องถ่อมพระองค์เอง รับสภาพเป็ น “ผูร้ ับใช้” เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือไม้
กางเขนพระชนม์ชีพของพระองค์เป็ นแบบอย่างแห่งการถวายตัว การเสี ยสละ พระคุณและความรักของ
พระเจ้า
ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ได้ทานายถึงพระเยซูไว้ในพระธรรมอิสยาห์ บทที่ 40-66 ว่า ทรงเป็ น
ผูร้ ับใช้ของพระเจ้า และได้ทานายถึงตาแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ของพระองค์ไว้ในบทที่ 41-53 ว่า พระองค์
ทรงเป็ นผูส้ ื่ อข่าวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ เป็ นพยานตามคาพยากรณ์ เป็ นผูแ้ บกรับเอาความทุกข์
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ทรมานของคนทั้งโลกไว้ ทรงเป็ นลูกแกะถวายบูชา และเป็ นพระมหากษัตริ ยแ์ ห่งความมีชยั ไม่วา่
พระองค์จะทรงปฏิบตั ิพระราชกิจในตาแหน่งใดก็ตาม ล้วนแต่เป็ นการปฏิบตั ิรับใช้ท้ งั สิ้ น
คาทานายของศาสดา พยากรณ์อิสยาห์เกี่ยวกับพระมาซี ยา ที่วา่ จะทรงเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้านั้น
ได้สาเร็ จครบถ้วนในพระคริ สตธรรมใหม่ ในการที่ได้เปิ ดเผยถึงเรื่ องราวของพระเยซูคริ สต์ชาวนาซา
เร็ ธ ผูท้ รงเป็ นทั้งบุตรมนุษย์ และพระบุตรของพระเจ้า “ฉันคงต้ องอยู่ในราชฐานแห่ งพระบิดาของฉั น”
(ลูกา 2:29) นี่คือพระดารัสแรกของพระเยซูที่บนั ทึกไว้ในพระกิตติคุณ นับตั้งแต่น้ นั มาพระเยซูได้ตรัส
ไว้หลายครั้งหลายคราวที่บ่งให้ทราบว่า พระองค์ทรงเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้า เช่น “เราได้ ลงมาจาก
สวรรค์ มิใช่ เพื่อจะทาตามความประสงค์ ของเราเอง แต่ เพื่อจะทาตามความประสงค์ ของพระองค์ ที่ทรง
ใช้ เรามา” (ยอห์น 6:38) “บุตรมนุษย์ มิได้ มาเพื่อจะให้ เขาปรนนิบัติ แต่ ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และ
ประทานชี วิตของท่ าน ให้ เป็ นค่ าไถ่ คนเป็ นอันมากด้ วย” (มาระโก 10:45) พระธรรมกิจการบันทึกไว้วา่
ภายหลังจากวันเพ็นเทคศเตผ่านพ้นไปแล้ว คริ สเตียนทุกคนในสมัยนั้น ต่างก็ราลึกถึงพระคริ สต์อยู่
เสมอว่า พระองค์คือผูร้ ับใช้ของพระเจ้า
ความรู ้สึกสานึกที่วา่ องค์พระเยซูเจ้าของเราทรงเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้านั้น มีความหมายลึกซึ้ ง
มาก เพราะมิใช่เป็ นแต่เพียงเปิ ดเผยให้ทราบถึงความรัก และการปฏิบตั ิใช้อนั ครบถ้วนสมบูรณ์ของ
พระองค์เท่านั้น หากแต่ยงั เป็ นการโน้มน้าวจิตใจ และสั่งสอนคริ สเตียนทุกคนให้ดาเนินชีวิตเจริ ญรอย
ตามแบบของพระองค์อีกด้วย “ผูร้ ับใช้ของพระเจ้า” ทรงเป็ นเจ้านายของมนุษย์ทุกคน การปฏิบตั ิรับใช้
ของพระองค์ นอกจากจะนาความรอดมาสู่ พวกเขาแล้ว ยังเป็ นการไถ่ชีวติ ของพวกเขาไว้อีกด้วย ดังจะ
เห็นได้จากข้อพระธรรมซึ่ งว่า “ท่ านทั้งหลายไม่ ใช่ เจ้ าของกาย ด้ วยว่ าได้ ทรงไถ่ ท่านทั้งหลายไว้ แล้ วตาม
ราคา เหตุฉะนั้นท่ านทั้งหลายจงถวายเกียรติยศแก่ พระเจ้ าด้ วยร่ างกายของท่ าน” (1 โคริ นธ์ 6:19, 20)
พระเยซูคริ สต์ ทรงเรี ยกร้องอะไรจากผูเ้ ชื่อหรื อ? พระราชประวัติของพระเยซูคริ สต์ทุก ๆ ขั้น
ล้วนเป็ นแบบอย่างอันประเสริ ฐ ซึ่ งคริ สเตียนควรปฏิบตั ิตามอย่างยิง่ ในที่น้ ี จะกล่าวถึงพระราชประวัติ
ของพระองค์เพียงเก้าขั้นเท่านั้น และได้อธิ บายถึงคาสั่งสอนของพระองค์ในแต่ละขั้นว่ามีอะไรบ้าง เพื่อ
ว่าคริ สเตียนจะปฏิบตั ิตามได้อย่างถูกต้อง
1. การเสด็จมาบังเกิดของพระเยซู คริสต์
การที่พระเยซูคริ สต์เสด็จลงมาบังเกิดในโลก เป็ นการสาแดงถึงการถ่อมตัวที่สูงสุ ดของพระเจ้า
“พระองค์ นั้นทรงสภาพของพระเจ้ า แต่ มิได้ ทรงถือว่ า การที่เท่ าเทียมกับพระเจ้ านั้น เป็ นการที่ต้อง
สงวนไว้ แต่ ได้ ยอมสละแล้ วรั บสภาพอย่ างทาส อุบัติมีรูปกายเหมือนมนุษย์ และครั้ งทรงปรากฏเป็ นรู ป
กายมนุษย์ แล้ ว พระองค์ ได้ ทรงถ่ อมพระองค์ ลง” (ฟี ลิปปี 2:6-8)

28

การที่พระเยซูคริ สต์ทรงถ่อมพระองค์ลงอย่างมากมายเช่นนี้ ได้เรี ยกร้องให้เราถ่อมตัวลงให้
มากที่สุดเท่าที่จะกระทาได้ “ท่ านทั้งหลายจงมีนา้ ใจอย่ างนี ้ เหมือนอย่ างที่พระเยซูคริ สต์ ได้ ทรงมีด้วย”
(ฟี ลิปปี 2:5) การมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตัวนั้น เป็ นรากฐานสาคัญอย่างหนึ่งของคริ สเตียนที่แท้จริ ง เคยมี
คนถาม อาจารย์ออกัสติน ซึ่ งเป็ นคริ สเตียนที่มีชื่อเสี ยงมากในศตวรรษที่สองว่า “บันไดขั้นแรกที่จะ
นาไปสู่ สวรรค์คืออะไร?” ท่านตอบว่า “ความถ่อมตัว” ผูถ้ ามได้ถามต่อไปว่า “แล้วบันไดขั้นที่สองเล่า
คืออะไร?” ท่านก็คงตอบเช่นเดิมว่า “ความถ่อมตัว” แม้ผถู ้ ามจะถามต่อไปอีก ถึงบันไดขั้นที่สาม ท่านก็
คงยืนยันอยูเ่ ช่นเดิมว่า คือ “ความถ่อมตัว” นัน่ เอง
จงสังเกตว่าการที่เรามัวหลงสาคัญตนว่าเป็ นผูท้ ี่ถ่อมตัวนั้น แท้จริ งหาใช่การถ่อมตัวแต่ประการ
ใดไม่ หากแต่เป็ นการอวดตัวมากกว่า ผูร้ ับใช้ของพระเจ้าจะต้องจาไว้วา่ การถ่อมตัวเป็ นปั จจัยสาคัญ
ประการแรก ในการปฏิบตั ิพระเจ้า
2. การปฏิบัติพระราชกิจของพระเยซู ในโลก
พระเยซูได้อุทิศถวายตัวเพื่อช่วยมนุษย์โลก พระองค์ทรงเริ่ มต้นปฏิบตั ิพระราชกิจ ด้วยการรับ
ศีลบัพติศมาดังจะเห็นได้จากข้อพระธรรมซึ่ งว่า “เราควรจะกระทาให้ ความชอบธรรมสาเร็ จทั้งสิ ้น”
(มัทธิว 3:15) ตลอดระยะเวลาสามปี ที่พระองค์ทรงรับใช้พระบิดาเจ้านั้น พระองค์ได้ทรงเทศนาสัง่ สอน
กระทาการอัศจรรย์ฝึกฝนอบรมอัครสาวกทั้งสิ บสองให้รู้จกั รับผิดชอบในหน้าที่การงานต่าง ๆ เพื่อให้
เป็ นตัวแทนของพระองค์ในภายหน้า พระธรรมยอห์นตลอดทั้งเล่มล้วนแต่ช้ ีแจงให้ทราบว่า พระเยซู
คริ สต์เจ้าเสด็จเข้ามาในโลก ก็เพื่อจะกระทาให้น้ าพระทัยของพระเจ้าสาเร็ จ “เราต้ องทาการของ
พระองค์ ที่ทรงใช้ เรามา เมื่อยังวันอยู่” (ยอห์น 9:4) นี่คือพระดาริ อนั เด็ดเดี่ยว และมัน่ คงขององค์พระ
เยซูคริ สตเจ้า ตราบจนกระทัง่ วาระสุ ดท้ายพระองค์จึงตรัสว่า “ข้ าพเจ้ าได้ กระทาการซึ่ งพระองค์ ทรง
ประทานให้ ข้าพเจ้ ากระทานั้นสาเร็ จแล้ ว” (ยอห์น 17:4)
การปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเยซูเรี ยกร้องให้เราถวายตัวแก่พระองค์ดว้ ยความเต็มใจ “ข้ าพเจ้ า
ถวายตัวของข้ าพเจ้ าเพราะเห็นแก่ เขา เพื่อเขาจะถวายตัวโดยความจริ งด้ วย” (ยอห์น 17:19) พระเยซูทรง
เรี ยกร้องเราให้ยดึ มัน่ ในการปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้า ด้วยความขยันหมัน่ เพียร และด้วยความจริ งใจ
3. แบบอย่ างของพระเยซู คริ สต์
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นแบบอย่างของความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งมนุษย์ทุกคนควรยึดถือ
และปฏิบตั ิตามอย่างยิง่ เราจะเป็ นคนที่สมบูรณ์ครบถ้วนได้ โดยพระคุณของพระเจ้า เพราะ “พระองค์
ไม่ ได้ ทรงกระทาบาปประการใด” (1 เปโตร 2:2) “เราทาตามชอบพระทัยพระองค์ เสมอ” (ยอห์น 8:29)
การเปิ ดเผยถึงพระชนม์ชีพอันครบบริ บูรณ์ของพระเยซูเจ้า เรี ยกร้องให้เราเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ เช่นเดียวกับ
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พระองค์ พระองค์ได้ทรง “ให้ แบบอย่ างแก่ ท่านเพื่อท่ านจะได้ ตามรอยพระบาทของพระองค์ ” (1 เปโตร
2:21) ทั้งนี้ เพราะความประพฤติเป็ นการสาแดงออกของอุปนิสัยใจคอ อุปนิสัยใจคอเป็ นผลของการ
กระทาในสิ่ งที่ชอบธรรมและการกระทาแต่ในสิ่ งที่ชอบธรรมนี้ เป็ นผลจากการเข้าสนิทกับพระเจ้าอยู่
เสมอนัน่ เอง
4. การสิ้นพระชนม์ ของพระเยซู คริสต์
การสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู คริ สต์ เป็ นการเปิ ดเผยให้ทราบถึงความรักเหลือที่จะกล่าวได้ การ
สิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เป็ นการพลีชีวติ เป็ นเครื่ องสักการะบูชา เพื่อไถ่โทษบาปแทนเรา ซึ่ งไม่
มีผใู ้ ดที่จะกระทาได้เป็ นแบบอย่างอันประเสริ ฐ เราควรปฏิบตั ิตาม การที่พระเยซูทรงรักเรามากจนได้
สละพระชนม์ชีพของพระองค์เพือ่ เรานี้ เรี ยกร้องให้
เราสละทุกสิ่ งให้แก่พระองค์ดว้ ยความกตัญญู
“เพราะพระองค์ ได้ ทรงยอมวางชี วิตของพระองค์ ลงเพื่อเราทั้งหลาย และเราทั้งหลายควรจะวางชี วิตของ
เราลงเพื่อพวกพี่น้อง” (1 ยอห์น 3:16) คาว่า “เราควร” ในที่น้ ีเป็ นพันธะที่สาคัญประการหนึ่งซึ่ งเราพึง
ปฏิบตั ิตาม นอกจากนี้ยงั เป็ นต้นกาเนิดของพันธะที่ยงิ่ ใหญ่อีกประการหนึ่ง คือ ความรักดังจะเห็นได้
จากข้อพระธรรมต่อไปนี้ “ดูก่อนพวกที่ รัก ถ้ าพระเจ้ าได้ ทรงรั กเราทั้งหลายเช่ นนั้น เราก็ควรจะรั กซึ่ ง
กันและกันด้ วย” (1 ยอห์น 4:11) การสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ทาให้เราได้เห็นการสาแดงออกซึ่ง
ความรักอันใหญ่ยงิ่ สู งสุ ด ซึ่ งไม่มีความรักใด ๆ เปรี ยบเทียบได้ “ความรั กใหญ่ กว่ านีไ้ ม่ มีคือว่ าซึ่ งผู้หนึ่ง
ผู้ใดจะสละชี วิตของตัวเพื่อมิตรสหายของตน” (ยอห์น 15:13) ความรักนี้ เร่ งเร้าบังคับให้เรารักพระองค์
“เราทั้งหลายเกิดความรั ก ก็เพราะพระองค์ ได้ ทรงรั กเราก่ อน” (1 ยอห์น 4:19) และยินดีที่จะปฏิบตั ิ
พระองค์ตราบจนสิ้ นชีวติ “ข้ าพเจ้ าก็รับทนจนสาเร็ จในเนือ้ หนังของข้ าพเจ้ า เพราะเห็นแก่ พระกายของ
พระองค์ คือคริ สตจักร” (โคโลสี 1:24) และพร้อมที่จะสาแดงให้ชาวโลกได้ประจักษ์วา่ เราสามารถสละ
ทุกสิ่ งทุกอย่างถวายให้แก่พระองค์ได้ แม้กระทัง่ ชีวิตของเรา
5. การฟื้ นคืนพระชนม์ ของพระเยซู คริสต์
การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ชี้ให้เราทราบว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูส้ ู งสุ ด
ประกอบด้วยฤทธานุภาพเหนือจักรวาล พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรง “ชี ้หมายไว้ ว่าเป็ นบุตรของพระเจ้ า
โดยฤทธานุภาพ ด้ วยทรงเป็ นขึน้ มาจากความตาย” (โรม 1:4) ฉะนั้นพระเยซูหรื อผูร้ ับใช้พระเจ้าในที่น้ ี
จึงเป็ นพระเจ้าของมนุษย์โลกทั้งปวง การเปิ ดเผยถึงพระองค์ในเรื่ องนี้ เรี ยกร้องให้เราเชื่อฟังพระองค์
โดยปราศจากข้อสงสัยใด ๆ “ด้ วยว่ าเพราะเหตุนั้นเอง พระคริ สต์ จึงได้ ทรงปลงพระชนม์ และได้ ทรงคืน
พระชนม์ อีก เพื่อจะได้ เป็ นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของคนตายและคนเป็ น ” (โรม 14:9) โดยการฟื้ นคืนพระ
ชนม์ของพระองค์นี่แหละ เราจึงยอมเป็ นพลเมืองที่ซื่อสัตย์ในแผ่นดินของพระองค์ อาจารย์เปาโลได้
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บันทึกไว้บ่อยครั้งว่า “พระเยซูคริ สต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา” (โรม 5:21) และโธมาก็ได้ยอมสารภาพ
ด้วยความเคารพบูชาสู งสุ ดว่า “องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของข้ าพเจ้ า และพระเจ้ าของข้ าพเจ้ า” (ยอห์น 20:28)
ตลอดจนเปโตรเองก็ได้สรรเสริ ญพระองค์วา่ “พระเยซูคริ สตเจ้ าผู้เป็ นที่ รอดของเรา” (2 เปโตร 1:11)
แม้แต่พระเยซูเองก็ทรงยอมรับว่า “ท่ านทั้งหลายเรี ยกเราว่ าอาจารย์ และองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ท่ านว่ าถูกแล้ ว
เพราะเราเป็ นอย่ างนั้น” ซึ่ งพระองค์ก็ทรงเป็ นเช่นนั้นจริ ง ๆ เมื่อตระหนักถึงความจริ งนี้ และถวายตัว
ให้แก่พระองค์ดว้ ยความจงรักภักดี เราก็จะได้รับสันติสุข ความยินดี ฤทธิ์ อานาจและพระพรโดยการฟื้ น
คืนพระชนม์ของพระองค์ ผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าได้ทรงยกย่องว่า เป็ นผูร้ ับใช้ของพระองค์และเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของคนทั้งปวง
6. การเสด็จขึน้ สู่ สวรรค์ ของพระเยซู คริสต์
การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ สาแดงให้เห็นถึงการเตรี ยมพร้อมของพระเจ้า การเสด็จ
ขึ้นสู่ สวรรค์น้ ีเป็ นพระราชกิจขั้นสุ ดท้ายในโลก ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นไปกระทาพระราชกิจเพื่อเรา
ต่อไปในสวรรค์
แม้วา่ พระเยซูคริ สต์เจ้าจะประทับอยู่ ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาเจ้าแล้วก็ตาม พระองค์
ก็มิได้ทรงนิ่งเฉย พระองค์เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ในฐานะเป็ นปุโรหิ ตของเรา พระองค์ทรงเป็ นทั้งปุโรหิ ต
และพระมหากษัตริ ยข์ องเรา การเปิ ดเผยถึงพระองค์ในเรื่ องนี้ เรี ยกร้องให้เรา มีความสามัคคีธรรมกับ
พระองค์ การเข้าไปในสวรรค์น้ ี หมายถึงการเข้าไปในห้องที่บริ สุทธิ์ ที่สุด และมิใช่เฉพาะแต่พระเยซูเจ้า
เท่านั้นที่จะเข้าไปได้ การนี้พระบิดาเจ้ายังทรงโปรดให้ผเู ้ ชื่อทุกคนเข้าไปได้ดว้ ย กล่าวคือ หมายถึงการที่
เราสามารถที่จะเข้าสนิทกับพระองค์ มีอิสรภาพในพระองค์ มีความสามัคคีธรรม กับพระองค์ และมี
สิ ทธิ์ ที่จะรับเอาฤทธิ์ อานาจและพระพรจากพระองค์ ด้วยเหตุน้ ีพระธรรมฮีบรู จึงเขียน “เหตุฉะนั้นเมื่อ
เรามีมหาปุโรหิ ตผู้เป็ นใหญ่ ที่ผ่านท้ องฟ้ าไปแล้ ว คื อพระเยซูพระบุตรของพระเจ้ า ก็ให้ เราทั้งหลายยึด
ความที่เราได้ รับเชื่ อนั้นไว้ ให้ มนั่ คง” (ฮีบรู 4:14) “เหตุฉะนั้น เราทั้งหลายจงมีใจกล้ า เข้ ามาถึงพระที่นั่ง
แห่ งพระคุณ” (ฮีบรู 4:16) “และครั้ นเรามีมหาปุโลหิ ตใหญ่ ...ก็ให้ เราเข้ ามาใกล้ ...ให้ เราถือไว้ ให้ มั่นคง...
และให้ เราพิจารณาดูกันและกัน...” (ฮีบรู 10: 21-23, 24)
7. ของประทานในวันเพ็ญเทคศเต
วันเพ็นเทคศเตเปิ ดเผยให้เราทราบถึงฤทธานุภาพจากสวรรค์ คือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่งพระ
เยซูผทู ้ รงพระชนม์อยูเ่ ป็ นผูป้ ระทานให้ ดังจะเห็นได้จากข้อพระธรรมซึ่ งว่า “ครั้ นพระองค์ ได้ ทรงรั บ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จากพระบิดาตามคาทรงสั ญญา
พระองค์ ได้ ทรงเทฤทธิ์ เดชนี ล้ งมาตามซึ่ งท่ าน
ทั้งหลายได้ ยินและได้ เห็นแล้ ว” (กิจการ 2:33) การเปิ ดเผยนี้เรี ยกร้องให้เราเชื่อพึ่งในพระองค์ องค์เดียว
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เท่านั้น คาว่าเพ็นเทคศเตหมายถึงอานาจที่จะให้มีชีวติ เพื่อที่จะทาการ เพื่อที่จะรัก เพื่อที่จะเป็ นพยาน
เพื่อคอยท่าพระเยซู เพื่อต่อสู ้กบั ความทุกข์ทรมาน เพื่อต่อสู ้กบั ความชัว่ ร้าย และหากถึงคราวจาเป็ นก็ให้
พร้อมที่จะตายเพื่อพระองค์ได้ “พระเยโฮวาแห่ งพลโยธาทั้งหลายตรั สว่ าไม่ ใช่ ด้วยกาลังและฤทธิ์ แต่
โดยพระวิญญาณของเรา” (เศคาริ ยาห์ 4:6) พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงโปรดประทานสิ่ งต่าง ๆ ทุกอย่าง
ให้แก่เราทุกเมื่อ ตามความจาเป็ นของเรา กล่าวคือเป็ นฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า ซึ่ งจัดสรรทุกสิ่ งเพื่อการ
ยังชีพไว้ให้แก่เรา เพื่อให้ปฏิบตั ิรับใช้พระองค์ ซึ่ งเมื่อพระองค์ประทานให้แก่เราแล้ว ผูห้ นึ่งผูใ้ ดจะ
ปฏิเสธ หรื อไม่เอาใจใส่ หรื อนาไปใช้โดยที่ไม่เกิดผลแก่พระเจ้าแล้ว บุคคลผูน้ ้ นั จะไม่มีทางได้รับการ
อภัยโทษจากพระองค์เลย สิ่ งใดที่มนุษย์กระทาโดยอาศัยความรู ้ความสามารถของตนเอง จะไม่มีทาง
ได้รับผลสาเร็ จเลย แต่ถา้ ทาโดยอาศัยฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้ว ผลงานนั้น ๆ ย่อมจะ
ได้รับผลสาเร็ จ ยัง่ ยืนถาวร เกิดผลทวีข้ ึน และกลายเป็ นที่ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า ถ้าเราตระหนักใน
ความจริ งข้อนี้ เชื่อพึ่งและกระทาการทุกอย่าง ในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระคริ สต์แล้ว ชีวติ ของเราก็
จะ “อิ่มเต็มด้ วยพระคุณ และอิ่มหนาด้ วยพระพรแห่ งพระเจ้ า” (เฉลยธรรมบัญญติ 33:32) และ “เป็ นผู้ที่
ได้ ถกู เตรี ยมไว้ พร้ อมแล้ วสาหรั บการดีทุกอย่ าง” (2 ทิโมธี 3:17)
8. การประทับอยู่ในสวรรค์ ของพระเยซู คริสต์
การที่พระเยซูคริ สต์ประทับอยูใ่ นสวรรค์น้ นั เป็ นการสาแดงให้ทราบว่า พระองค์ประทับอยูก่ บั
เราตลอดไปเป็ นนิตย์ ในสมัยนี้ผเู ้ ขียนพระราชประวัติของพระเยซูคริ สต์มกั จะตั้งต้นเรื่ องที่เมืองเบธเล
เฮ็ม และจบลงที่ภูเขามะกอกเทศ แต่แท้จริ งแล้วพระคริ สตธรรมใหม่ได้ช้ ีแจงถึงพระราชกิจของ
พระองค์ท้ งั ในสวรรค์ คือก่อนที่จะเสด็จลงมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ และต่อเนื่องไปจนกระทัง่ พระองค์เสด็จ
ขึ้นสู่ สวรรค์ และปฏิบตั ิรับใช้พระบิดาเจ้าต่อไปเป็ นนิ ตย์ บัดนี้พระราชกิจของพระองค์ในโลกนี้ได้
สาเร็ จครบถ้วนแล้วยังเหลือแต่พระราชกิจในสวรรค์เท่านั้น
พระเยซูคริ สต์ทรงช่วยเหลือเราทุกคน
พระองค์ทรงเป็ นผูป้ ระทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ลงมาให้เรา ทรงเป็ นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
ทรงเป็ นผูน้ าของคริ สตจักร และทรงสนใจในมนุษย์ทุก ๆ คน พระธรรมเล่มที่หา้ ในพระคริ สตธรรม
ใหม่มีชื่อว่า “กิจการของอัครสาวก” ซึ่งแท้จริ งแล้วควรจะเป็ น “กิจการของพระเยซูผไู ้ ด้เสด็จขึ้นสู่
สวรรค์” จึงจะเหมาะสมกว่า การเปิ ดเผยเรื่ องราวของพระองค์ในขั้นนี้ เรี ยกร้องให้เราประกาศพระกิตติ
คุณให้แก่มนุษย์โลกทุก ๆ คน พระองค์ตรัสแก่เราว่า “นี่แหละเราจะอยู่กับท่ านทั้งหลายเสมอไปเป็ น
นิตย์ กว่ าจะสิ ้นโลก” (มัทธิว 28:20) ดังนั้นเราจึงต้องออกไปประกาศทัว่ โลก ดังจะเห็นได้จาก การ
ประกาศของอัครสาวกในยุคแรกว่า “พวกสาวกเหล่ านั้น จึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่ งทุกตาบล และ
พระองค์ ทรงร่ วมงานกับเขา......” (มาระโก 16:20) และที่มิชชันนารี ได้ออกไปประกาศก็เพราะพระ
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บัญชานี้ พวกเขาไปก็เพราะพระเจ้าประทานฤทธิ์ เดชให้ และทรงรับรองว่า จะสถิตอยูก่ บั พวกเขา ส่ วน
เราเล่าจะนิ่งเฉยอยูห่ รื อ จะถอยหลังหรื อ? หรื อจะเดินหน้า เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าสาเร็ จ
9. การเสด็จกลับมาของพระเยซู คริสต์
คาพยากรณ์เป็ นเรื่ องราวที่เขียนไว้ล่วงหน้า ถึงแม้วา่ ขณะนี้พระเยซูจะยังไม่เสด็จกลับมา แต่เรา
ก็แน่ใจได้วา่ พระองค์จะเสด็จกลับมาตามคาพยากรณ์อย่างแน่นอน การเสด็จกลับมา เป็ นการเปิ ดเผยให้
ทราบถึงความเป็ นพระมหากษัตริ ยน์ ิรันดร์ของพระองค์ การเสด็จกลับมาของพระเยซูเป็ นความหวังของ
โลก และความมัน่ ใจว่าพระเยซูทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยข์ องเรานี่แหละ เรี ยกร้องให้เรามีความไว้วางใจ
ในพระสัญญาของพระเจ้าด้วยความยินดี เราควรดารงชีวิตและรับใช้พระเจ้าด้วยความหวังนี้ เพราะการ
ที่เราวางใจในพระองค์เช่นนี้ จะทาให้เรามีฤทธิ์ อานาจและพ้นจากความท้อแท้หมดหวัง นอกจากนั้นยัง
ทาให้เราเป็ นผูท้ ี่มองโลกในแง่ดี ไม่ทอ้ แท้ หรื อมองโลกในแง่ร้ายเลย ขอให้เราอย่าได้ทอ้ ถอยเป็ นอัน
ขาด แม้วา่ จะต้องประสบกับปั ญหาที่น่าเศร้าในสถานการณ์ของโลกในปั จจุบนั เพียงใดก็ตาม เพราะว่า
“พระองค์จะทรงปกครองโลกทั้งหมด”
ขอให้เราจงพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งว่า พระราชประวัติของพระเยซูคริ สต์ท้ งั เก้าขั้นที่กล่าวมานี้
จะช่วยชีวติ ของเราได้อย่างไรบ้าง
1. การเสด็จมาบังเกิดของพระองค์ เรี ยกร้องให้เราถ่อมตัวลงให้มากที่สุด
2. การปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์เรี ยกร้องให้เราถวายตัวแก่พระเจ้าด้วยความเต็มใจ
3. แบบอย่างของพระองค์ เรี ยกร้องให้เราเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ เช่นเดียวกับพระองค์
4. การสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ เรี ยกร้องให้เราสละทุกสิ่ งเพื่อพระองค์ดว้ ยความกตัญญู
5. การฟื้ นคืนพระชนม์ เรี ยกร้องให้เราเชื่ อฟังพระองค์โดยปราศจากข้อสงสัยใด ๆ
6. การเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ เรี ยกร้องให้เรามีความสามัคคีธรรมกับพระองค์
7. ของประทานในวันเพ็นเทคศเต เรี ยกร้องให้เราเชื่ อพึ่งในพระองค์องค์เดียวเท่านั้น
8. การประทับอยูใ่ นสวรรค์ของพระองค์ เรี ยกร้องให้เราประกาศพระกิตติคุณ
9. การเสด็จกลับมาของพระองค์ เรี ยกร้องให้เรามีความไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าด้วย
ความยินดี
เมื่อเป็ นเช่นนี้เราจะตอบข้อเรี ยกร้องเหล่านี้ อย่างไร ขณะนี้ชาวโลกกาลังเฝ้ าสังเกตดูการดาเนิน
ชีวติ ของคริ สเตียนที่แท้จริ งอย่างใกล้ชิด
ในพระคริ สตธรรมใหม่มีคากริ ยาอยูส่ ามคาที่ช้ ีถึงการ
รับผิดชอบในหน้าที่ของเรา คือ “ข้าพเจ้าควรทา” “ข้าพเจ้าต้องทา” และ “ข้าพเจ้าจะทา” ขอให้เราพูด
เหมือนกับที่อาจารย์เปาโลพูดว่า “ข้ าพเจ้ าเป็ นหนี.้ .. เหตุฉะนั้นส่ วนข้ าพเจ้ าเต็มใจพร้ อมที่จะประกาศ
พระกิตติคุณ” (โรม. 1:14,15) ขอให้เราจดจาถ้อยคาที่นางมาเรี ยพูดกับบรรดาคนใช้ในการเตรี ยมน้ าองุ่น
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สาหรับรับรองแขกเหรื่ อ ในการเลี้ยงฉลองพิธีสมรสที่บา้ นคานา ซึ่ งว่า “ท่ านจะสั่งพวกเจ้ าให้ ทาสิ่ งใดก็
จงกระทาตามเถิด” (ยอห์น 2:5) ไว้ให้ดี ขอให้เราจงอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะพูด เช่นเดียวกับที่ขา้ ราช
บริ พาร ของกษัตริ ยด์ าวิดทูลต่อพระองค์วา่ “ข้ าแต่ กษัตริ ย์ พระองค์ ทรงพอพระทัยจะกระทาประการใด
ก็แล้ วแต่ จะทรงโปรด” (2 ซามูเอล 15:15)
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บทที่หก การดาเนินกับพระเจ้ า
“ทั้งสองจะดาเนินด้ วยกัน ถ้ าเขาทั้งสองไม่ พร้ อมใจกันจะได้ หรื อ” (อาโมส 3:3)
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้เปรี ยบเทียบการดาเนิ นชีวติ คริ สเตียนไว้วา่ เป็ นเหมือนดัง่ การ
เคลื่อนไหวของอวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกาย บางครั้งก็เน้นถึงดวงตา เช่น “จงหันมาหาเราและรั บความ
รอด” (45:22) บางครั้งก็เน้นถึงหูเช่น “จงฟั งเพื่อเจ้ าจะได้ ดารงชี วิตอยู่” (อิสยาห์ 55:3) บางครั้งก็เน้นถึง
มือ บางครั้งก็เน้นถึงปาก เช่น “ท่ านทั้งหลายจงชิ มดู จึงจะรู้ ว่าพระเยโฮวาเป็ นผู้ประเสริ ฐ”(สดุดี 34:8)
แต่คาที่ใช้บ่อยครั้งที่สุด และมีความหมายมากที่สุดทั้งในพระคัมภีร์เดิม และพระคริ สตธรรมใหม่ก็คือ
เท้าหรื อ “การเดิน” พระธรรมเอเฟซัสได้เปรี ยบเทียบเกี่ยวกับ “การเดิน” หรื อ “การดาเนิน” หรื อ “การ
ประพฤติ” ไว้ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดครั้งเป็ นคาที่ใช้เปรี ยบเทียบชีวติ คริ สเตียนได้อย่างดี “การเดิน” เป็ นการ
บริ หารร่ างกายที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ ง เพราะว่าอวัยวะทัว่ ทุกส่ วนของร่ างกายต่างก็เคลื่อนไหวกันอย่างทัว่ ถึง
เหตุที่วา่ ใช้เปรี ยบเทียบกับชีวิตคริ สเตียนได้เป็ นอย่างดีน้ นั ก็เพราะในศาสนาคริ สต์ เราต้องมอบอวัยวะ
ของเราทุกส่ วนตลอดจน สมอง และจิตใจทั้งหมดของเราให้แก่พระเจ้า ความสามารถทั้งมวลที่เรามีอยูก่ ็
ใช้เพื่อพระองค์เท่านั้น
ข้อพระธรรมในตอนต้นของบทเรี ยนนี้ เปรี ยบเทียบชีวติ คริ สเตียนได้วา่ เป็ นเสมือนการเดิน
พระเจ้าได้ตรัสเตือนชนชาติอิสราเอลโดยทางศาสดาพยากรณ์ ให้พวกเขาระลึกถึงสิ ทธิพิเศษ ซึ่งพวกเขา
ได้รับจากการมีสามัคคีธรรมกับพระองค์ และได้ทรงประกาศให้พวกเขาสานึกถึงความผิดบาปในการที่
พวกเขาเหิ นห่างไปจากพระองค์ นอกจากนั้นยังได้ทรงชี้ให้ชนชาติอิสราเอลเห็นว่า พวกเขาไม่มีทางที่
จะมีสามัคคีธรรมกับพระองค์เหมือนเดิมได้เลย เว้นไว้แต่วา่ พวกเขาจะรู ้สึกสานึกตัวกลับใจใหม่ และ
กลับมาพระองค์เช่นเดิมเท่านั้น
1. ลักษณะของชีวติ คริสเตียน
ชีวติ คริ สเตียนเปรี ยบเสมือนการเดิน โดยปกติการเดินนั้นบ่งถึงลักษณะสาคัญสี่ ประการ คือ
ก. คนทีเ่ ดินจะต้ องเป็ นผู้ทมี่ ีชีวติ อยู่ คนที่ตายไปแล้วย่อมเดินไม่ได้ฉนั ใด ชีวติ คริ สเตียนก็ฉนั
นั้น คริ สเตียนที่จะดาเนิ นไปกับพระเจ้าได้น้ นั จะต้องเป็ นผูไ้ ด้รับชีวิตฝ่ ายวิญญาณจิตจากพระองค์
เท่านั้น หากว่าไม่ได้รับชีวิตนี้จากพระองค์ เขาก็ไม่สามารถที่จะดาเนิ นร่ วมกับพระองค์ได้ “ผู้ที่มีพระ
บุตรนั้นก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่ มีพระบุตรของพระเจ้ าก็ไม่ มีชีวิต” (1 ยอห์น 5:12) ฉะนั้นเมื่อเรารับเอาชีวติ จาก
พระเจ้าโดยความเชื่ อในพระเยซูคริ สต์ เราก็สามารถที่จะดาเนินร่ วมกับพระองค์ได้อย่างมัน่ คง
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ข. การเดินย่อมหมายถึงการเคลือ่ นไหว การเดินร่ วมกับพระเยซู หมายความว่าเรากาลังทาการ
เพื่อพระเยซู ชีวิตของเราจะอยูเ่ ฉย ๆ ไม่ได้ เราจาต้องออกแรงทาการเพื่อพระองค์ การพิสูจน์วา่ เราได้รับ
ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณจิตจากพระเจ้านั้นขึ้นอยูท่ ี่การดาเนินกับพระองค์นี่เอง
ค. การเดินแสดงถึงความก้าวหน้ า การที่จะให้ร่างกายของเราเคลื่อนที่ไปโดยที่เราไม่ขยับ
เขยื้อนร่ างกายนั้น เป็ นสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์มีหลายข้อที่พยายามชักชวน ผูเ้ ชื่อ
ก้าวหน้าไปในชีวติ คริ สเตียน ให้มีประสบการณ์ในพระเจ้า ให้รู้ซ้ ึ งในพระองค์ยงิ่ ขึ้น ให้เป็ นเหมือนกับ
พระองค์ และให้การงานมีอิทธิ พลมากยิง่ ขึ้น
ง. การเดินชี้ให้ เห็นว่ าต้ องมีจุดหมายปลายทาง การเดินของคริ สเตียนมิใช่เป็ นการเที่ยวเตร่ หรื อ
เดินอย่างปราศจากจุดหมายปลายทาง กล่าวคือจะต้องมีท้ งั ต้นทาง และปลายทางที่แน่นอน จุดตั้งต้น
ของคริ สเตียนคือโลก และจุดหมายปลายทางคือสวรรค์
การเดินของคริ สเตียน มิใช่เป็ นการเดินคนเดียวหากแต่มีเพื่อนร่ วมทางไปด้วย พระคริ สตธรรม
คัมภีร์ได้เน้นถึงความรัก
และความสามัคคีธรรมของคริ สเตียนไว้อย่างชัดแจ้งหลายครั้งหลายหน
ฉะนั้นคริ สเตียนจึงมิได้อยูค่ นเดียว หรื ออีกนัยหนึ่งว่า คริ สเตียนที่อยูค่ นเดียวนั้น ไม่ใช่คริ สเตียนที่
แท้จริ งเลย โดยนัยแห่งพระคริ สตธรรมใหม่น้ นั ไม่มีผใู ้ ดที่จะเป็ นคริ สเตียน โดยที่ไม่มีความสามัคคี
ธรรมกับคริ สเตียนอื่นได้เลย และเมื่อมีความสามัคคีธรรมกับพี่นอ้ งคริ สเตียนด้วยกัน ก็จะทาให้มีความ
ยินดี มีพละกาลังและได้รับการดลใจจากพระเจ้ายิง่ ขึ้น
ในบทนี้เราจะไม่กล่าวถึงความสามัคคีธรรม ระหว่างคริ สเตียนด้วยกัน แต่จะกล่าวถึงความ
สามัคคีธรรมระหว่างผูเ้ ชื่ อกับพระเจ้าเท่านั้น ขอให้ท่านหมัน่ สังเกตคาบุรพบทในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ที่เกี่ยวกับการดาเนิ นชีวติ “เจ้ าจงเดินอยู่ตรงหน้ าเรา” (ปฐมกาล 17:1) นี่คือพระดารัสที่พระเจ้าทรงเรี ยก
อับราฮัม ให้ดาเนินชีวติ ด้วยความซื่อสัตย์ เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ “เจ้ าทั้งหลายจงดาเนินตาม
พระเยโฮวา พระเจ้ าของเจ้ า” (เฉลยธรรมบัญญัติ 13:4) ผูเ้ ชื่อก็จะต้องติดตามพระเจ้าอย่างใกล้ชิด ด้วย
ความซื่ อสัตย์เช่นเดียวกัน ดังที่อาจารย์เปาโลบันทึกไว้วา่ “เหตุฉะนั้นท่ านทั้งหลายได้ รับพระเยซูคริ สต
เจ้ าแล้ วฉันใด ก็จงดาเนินตามพระองค์ นั้น” (โคโลสี 2:6) พระเจ้าทรงบัญชาผูเ้ ชื่อทุกคนให้ดาเนิ นไปกับ
พระองค์ แต่เหนือสิ่ งอื่นใดก็คือจะต้องดาเนินชีวิต “อย่ างสุภาพ เคียงคู่วนั ไปกับพระเจ้ า” (มีคาห์ 6:8) นี่
คือความสามัคคีธรรมที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุด และแท้จริ งที่สุดซึ่ งเรามีต่อพระเจ้า ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
ของเรา
ความสามัคคีธรรมระหว่างผูเ้ ชื่อกับพระเจ้านั้น มีความหมายลึกซึ้ งยิง่ กว่าการเป็ นมิตรต่อกัน
มากนัก กล่าวคือยังหมายถึงการเข้าสนิทเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าอีกด้วย ดังข้อพระธรรมซึ่ ง
ว่า “แท้ จริ งเราก็ร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริ สต์ ”
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(1 ยอห์น 1: 3) “ความสนิ ทสนมกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” (1 โคริ นธ์ 13:14) การที่พระเยซู
คริ สต์เสด็จมาบังเกิดในโลก ก็เพื่อให้มนุษย์ได้มีความสามัคคีธรรมกับพระเจ้านัน่ เอง
การที่เรามีความสนิทสนมต่อกันนั้น ย่อมจะต้องก่อให้เกิดความเกี่ยวโยงกันอย่างน้อยที่สุดก็
สามประการดังนี้คือ (1) มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน (2) รักกันซึ่ งกันและกัน (3) มีการ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เช่นเมื่อคนสองคนเป็ นมิตรที่ดีต่อกัน เขาก็ยอ่ มจะรู ้จกั เรื่ องราวของกันและกันดี
ขึ้น มีความรักซึ่ งกันและกันมากขึ้นกว่าเดิมมีความเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เมื่อเป็ น
เช่นนี้ ความสามัคคีธรรมระหว่างผูเ้ ชื่ อกับพระเจ้าก็ยอ่ มประเสริ ฐเหนื อสิ่ งอื่นใด เท่าที่บนั ทึกไว้ในพระ
คัมภีร์เดิมนั้น ปรากฏว่าผูท้ ี่มีโอกาสดาเนินร่ วมกับพระเจ้า มีเพียงสองคนคือ อาโนค (ปฐมกาล 5: 22)
และโนอาห์ (ปฐมกาล 6:9) แต่แน่นอน ผูเ้ ชื่ออื่น ๆ ก็มีความสามัคคีธรรมกับพระองค์ดว้ ยเช่นเดียวกัน
ดังจะเห็นได้จากพระบัญญัติ 34:10 ซึ่ งกล่าวถึงโมเสสว่า พระเจ้าทรงสนทนากับท่าน “หน้าต่อหน้า”
ทั้งอาโนคกับโนอาห์ต่างก็เป็ นแบบอย่างการดาเนิ นชีวติ คริ สเตียนที่ดียงิ่ สาหรับอาโนคนั้นเป็ น
คนที่เคร่ งครัดต่อการดาเนินตามพระเจ้ามาก ท่านนมัสการพระเจ้าด้วยความซื่ อสัตย์เสมอมา ยิง่ กว่านั้น
ท่านได้เป็ นพยานอย่างซื่ อสัตย์ต่อพวกทรชนคนบาป ที่กระทาการอันหยาบหยามต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
(ดู ยูดา ข้อ 14,15) ส่ วนโนอานั้นได้ใช้เวลาในการสร้างนาวากว่าหนึ่งร้อยปี ท่านได้ทางานอย่างเหน็ด
เหนื่อยตลอดเวลา แต่แม้กระนั้นท่านก็ยงั มีเวลาพอที่จะปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้า ดาเนินชี วติ ตามน้ าพระทัย
ของพระองค์ ฉะนั้นเราจึงไม่สมควรที่จะกล่าวว่า ดาเนินชีวิตร่ วมกับพระเจ้านั้นเป็ นการไม่บงั ควร
เพราะเป็ นสิ่ งที่อยูเ่ หนื อความสามารถของเรา สิ่ งใดบรรพบุรุษของเรากระทามาแล้ว เราก็ยอ่ มสามารถที่
จะกระทาได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพราะพระเจ้าทรงโปรดประทานพระคุณของพระองค์ให้แก่มนุษย์อย่าง
เท่าเทียมกันตลอดทุกสมัยนัน่ เอง และพระเจ้า “ทรงโปรดอย่ างบริ บูรณ์ แก่ คนทั้งปวงที่ทูลขอพระองค์ ”
(โรม 10:12)
ตลอดทั้งพระคัมภีร์เดิมมีเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่ได้รับการยกย่องให้เป็ น “มิตรของพระเจ้ า” คือ
อันราฮัม (2 พงศาวดาร 20:7, อิสยาห์ 41:8, ยากอบ 2:23) ซึ่ งแม้แต่พวกมุสลิมในแถบทะเลทรายอาระ
เบีย ก็ยงั เคารพนับถือท่านว่าเป็ นมิตรของพระเจ้ามาตราบเท่าทุกวันนี้ แต่ในพระคริ สตธรรมใหม่ พระ
เยซูได้ประทานตาแหน่งนี้ให้แก่สาวกของพระองค์ทุก ๆ คน “เราเรี ยกท่ านว่ ามิตรสหาย” (ยอห์น
15:15) “ถ้ าท่ านทั้งหลายจะประพฤติตามที่เราสั่งท่ าน ๆ จะเป็ นมิตรสหายของเรา” (ยอห์น 15:14)
2. เคล็บลับในการดาเนินชีวติ คริสเตียน
เราจะดาเนินชี วติ ร่ วมกับพระเจ้าได้อย่างไร? สาหรับปั ญหานี้ คาตอบมีอยูใ่ นพระธรรมอาโมส
3:3 อย่างชัดเจนแล้ว ซึ่ งว่า “ทั้งสองจะดาเนินด้ วยกัน ถ้ าเขาทั้งสองไม่ พร้ อมใจกันจะได้ หรื อ” นี่คือ
ความจริ งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ เมื่อมีคนสองคนซึ่ งเป็ นมิตรสหายกัน เดินไปด้วยกัน เขาก็ยอ่ มจะต้องมี
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ความเห็นพ้องกัน ในเรื่ องเวลาเดินทางจุดหมายปลายทาง ตลอดจนเรื่ องราวที่สนทนากันในระหว่างเดิน
ไปด้วยกัน
ในทานองเดียวกัน เมื่อผูเ้ ชื่อตั้งใจจะดาเนินชีวิตร่ วมกับพระเจ้า เขาก็ยอ่ มจะต้องมีความคิดเห็น
ต้องกันกับพระเจ้าทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นกรณี ใด ๆ รากศัพท์คาว่า “เห็นพ้องต้องกัน หรื อ ตกลงร่ วมกัน”
ในภาษาฮีบรู น้ นั ก็คือคาเดียวกันกับคาว่า “พบกันที่พลับพลาประชุม” นัน่ เอง ในพระธรรมคัมภีร์เก่า
หนังสื ออพยพ มีสามข้อที่กล่าวถึงเคล็ดลับในการดาเนินร่ วมกับพระเจ้า
ก. พระเจ้าทรงพบปะกับพลไพร่ ของพระองค์ ณ พระที่นงั่ แห่งพระกรุ ณาซึ่ งตั้งอยูบ่ นหี บคา
ปฏิญาณ พระเจ้าตรัสว่า “เราจะปรากฏแก่ เจ้ า ณ ที่นั่น” (อพยพ 25:22) ปุโรหิ ตใหญ่จะไปที่นนั่ ปี ละครั้ง
พร้อมกับเอาโลหิ ตถวายบูชาไปทาไว้บนพระที่นงั่ ของพระเจ้าเป็ นหมายสาคัญว่า พระเจ้าและพลไพร่
ของพระองค์ได้พบปะกัน และมีความสันติสุขร่ วมกัน แต่ในพระคริ สตธรรมใหม่ เราจะพบพระเจ้าได้ที่
ไม้กางเขน เพราะว่า “พระเจ้ าได้ ทรงตั้งพระเยซูนั้นไว้ ให้ ปรากฏเป็ นที่ ระงับพระพิโรธ เพราะความเชื่ อ
โดยพระโลหิ ตของพระองค์ ” (โรม 3:25) เรามีความสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้ เพราะพระเยซูได้ทรง
หลัง่ พระโลหิ ตไถ่เราไว้ ความสามัคคีธรรมกับพระเจ้านี้ มิใช่เกิดขึ้นเพียงชัว่ ครู่ ชวั่ ยามเฉพาะเมื่อเรารับ
เชื่อพระองค์เท่านั้น หากแต่ดารงอยูจ่ นตลอดชีวติ ของเรา เรื่ องราวเกี่ยวกับการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์
จะตราตรึ งอยูใ่ นห้วงนึกคิดของเรา อย่างไม่มีวนั ลืมเลือน
ข. พระเจ้าทรงพบปะกับพลไพร่ ของพระองค์ที่แท่นบูชา “นี่จะเป็ นบูชาเผาเสมอไป...ใกล้ ประตู
พลับพลาประชุมนั้น...และที่นั่นเราจะพบกับเจ้ า และสนทนากับเจ้ า” (อพยพ 29:42) พลไพร่ ของพระ
เจ้าได้เผาเครื่ องสักการะบูชาถวายแก่พระเจ้าทุก ๆ เช้า เป็ นเครื่ องหมายแสดงว่า เขาได้ถวายตัวถวายชีวติ
จิตใจทุกอย่างให้แก่พระองค์ อาจารย์เปาโลได้วงิ วอนเราในเรื่ องนี้วา่ “...ข้ าพเจ้ าจึงวิงวอนท่ านทั้งหลาย
ให้ ถวายตัวแก่ พระองค์ เป็ นเครื่ องบูชาอันมีชีวิตอยู่อันบริ สุทธิ์ และเป็ นที่ ชอบพระทัยพระเจ้ า ซึ่ งเป็ นการ
ปฏิ บัติสมกับฝ่ ายวิญญาณจิ ตของท่ านทั้งหลาย” (โรม 12:1) เมื่อเราถวายชีวิตจิตใจทั้งหมดของเราให้แก่
พระเจ้า พระองค์จะเสด็จมาพบปะกับเรา และเราก็จะได้ดาเนินไปกับพระองค์
การที่เราไม่สามารถดาเนิ นกับพระเจ้าได้น้ นั อาจเป็ นเพราะว่าเรามิได้ถวายจิตใจ และร่ างกาย
ทัว่ ทุกส่ วนของเราให้แก่พระองค์นนั่ เอง มีคริ สเตียนจานวนไม่นอ้ ยที่รู้สึกปลื้มปี ติยนิ ดี ในการที่พระเยซู
ทรงวายพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อพวกเขา แต่พวกเขามิได้ถวายชีวติ จิตใจให้แก่พระองค์เลย ดังนั้น
พวกเขาจึงไม่สามารถที่จะดาเนินไปกับพระเจ้าได้
ค. พระเจ้าทรงพบปะกับพลไพร่ ของพระองค์ที่แท่นเผาเครื่ องหอม หน้าหีบปฏิญาณ พระเจ้า
ทรงบัญชาให้ปุโรหิ ตปรุ งเครื่ องหอมและเผาบูชาพระองค์บนแท่นทุก ๆ วัน ณ ที่น้ นั แหละที่ “เราจะพบ
กับเจ้ า” (อพยพ 30:36) ในสมัยก่อนนั้น ชนชาติอิสราเอลต่างพากันนมัสการพระเจ้าและระลึกถึง
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พระองค์ ณ ที่แท่นเผาเครื่ องหอมนี้ เป็ นประจาทุก ๆ วัน เราเองก็เช่นเดียวกัน เราจะต้องนมัสการพระเจ้า
และเข้าเฝ้ าพระองค์ดว้ ยการอธิ ษฐานและอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ของพระองค์ทุก ๆ วัน ในการ
อธิ ษฐานนั้น เราเป็ นฝ่ ายทูลต่อพระเจ้า ส่ วนการอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั พระเจ้าเป็ นฝ่ ายตรัสแก่
เรา นี่ เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่พระเจ้าทรงพบปะกับเรา
แต่ก็มีอยูบ่ ่อยครั้งที่เราไม่สามารถดาเนิ นร่ วมกับพระเจ้าได้ ทั้งนี้เพราะเรามิได้เข้าเฝ้ าพระเจ้า
นัน่ เอง เราจะมีชีวติ คริ สเตียนที่แท้จริ งไม่ได้ ถ้าเราไม่มีเวลาอธิ ษฐานและไตร่ ตรองถึงพระองค์เป็ น
ส่ วนตัว เราจะต้องมีเวลาที่จะอธิ ษฐานทูลต่อพระองค์ และรับฟังพระดารัสของพระองค์ เราจะเอาความ
โกลาหลวุน่ วายของชีวิตในปั จจุบนั ขึ้นมาเป็ นข้อแก้ตวั ไม่ได้ เราจะต้องจัดเวลาไว้สาหรับพระองค์ให้
แน่นอน แม้แต่ผทู ้ ี่มีธุรกิจการงานผูกมัดตัวที่สุด ก็ตอ้ งใช้เวลาอธิ ษฐาน และศึกษาไตร่ ตรองข้อพระ
คัมภีร์เพื่อที่จะพบปะกับพระเจ้า และรับพละกาลังจากพระองค์ สาหรับดาเนินธุ รกิจในวันหนึ่ง ๆ อย่าง
น้อยวันละห้านาที เป็ นประจาทุก ๆ วัน
การอธิ ษฐานและศึกษาไตร่ ตรองพระคริ สตธรรมคัมภีร์ทุก ๆ วันนี่แหละ เป็ นรากฐานสาคัญ
ของชีวติ คริ สเตียนที่แท้จริ ง “ผู้ที่คอยท่ าพระเยโฮวา จะได้ รับกาลังเพิ่มขึน้ ” (อิสยาห์ 40:31) พระเยซูเอง
ได้อธิษฐานมาก “ครั้ นเวลาเช้ ามืดพระองค์ ได้ ทรงตื่นขึน้ เสด็จออกไปยังที่สงัดและทรงอธิ ษฐานที่นั่น”
(มาระโก 1:35) เมื่อเป็ นเช่นนี้ เราจะไม่ยอมพบปะกับพระเจ้าตั้งแต่บดั นี้ อีกหรื อ? ไม่มีสถานที่พิเศษอื่น
ใดที่เราจะพบปะกับพระเจ้าอีกแล้วนอกจากการอธิ ษฐาน และอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์เท่านั้น และ
โดยวิธีน้ ีจะทาให้สามารถพบปะกับพระองค์ได้ทุกเวลา และทุกหนทุกแห่ง
ขอให้เราพึงรักษาคามัน่ สัญญาในอันที่จะพบปะกับพระเจ้าทุก ๆ วันไว้ให้ดี เพราะเมื่อเรานัด
หมายว่าจะพบกับผูห้ นึ่งผูใ้ ดไว้แล้ว หากบุคคลผูน้ ้ นั ไม่ยอมพบเราตามคามัน่ สัญญา ก็ยอ่ มจะทาให้เรา
ขุ่นเคืองใจ เมื่อเป็ นเช่นนั้นจงคิดดูเถิดว่า พระเจ้าจะทรงรู ้สึกอย่างไร หากเราไม่ยอมทาตามคามัน่ สัญญา
ที่ให้ไว้แก่พระองค์ เรื่ องนี้แม้แต่ในการประชุมพิเศษเอง ก็มีบ่อยครั้งที่เราผิดพลาดมิได้กระทาตามคามัน่
สัญญาที่ให้ไว้กบั พระองค์ต้ งั แต่แรก
ฉะนั้นเราจึงต้องเอาใจใส่ ต่อการนมัสกาพระเจ้า เข้าเฝ้ าพระองค์เป็ นส่ วนตัวทุก ๆ วัน แล้วชีวติ
ของเราก็จะเจริ ญวัฒนาในพระองค์ยงิ่ ขึ้นเป็ นลาดับ และจะกลายเป็ นพระพรสาหรับชีวติ ของผูอ้ ื่นอีก
ด้วย และเมื่อคาสัญญาของเราสาเร็ จครบถ้วน “เขาเหล่ านั้นจะเดินกับเรา นุ่งห่ มผ้ าขาว เพราะว่ าเขาเป็ น
คนที่สมควรแล้ ว” (วิวรณ์ 3:4)
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บททีเ่ จ็ด ความบริบูรณ์ ของพระเจ้ า
“ขอพระเจ้ าผู้ทรงประทานความหวัง
ทรงโปรดให้ ท่านทั้งหลายอิ่มใจด้ วยความยินดีและ
ความสุขในความเชื่ อ เพื่อท่ านทั้งหลายจะได้ ประกอบด้ วยความหวังโดยเดชพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พี่น้อง
ทั้งหลายของข้ าพเจ้ า ส่ วนท่ านทั้งหลายนั้น ข้ าพเจ้ าเชื่ อเป็ นแน่ ว่าท่ านทั้งหลายบริ บูรณ์ ด้วยการดี
ประกอบด้ วยความรู้ ทุกอย่ าง อาจจะเตือนสติซึ่งกันและกันได้ ด้วย” (โรม 15:13, 14)
ชายคนหนึ่งได้ไปเยีย่ มคริ สเตียนผูห้ นึ่ง ซึ่ งป่ วยอยูเ่ กือบจะตาย เขาได้ปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้าด้วย
ความสัตย์ซื่อตลอดมา มิตรสหายผูน้ ้ นั ได้กล่าวยกย่องชมเชยการปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้า และเชื่อว่าเมื่อเขา
ตายไปแล้ว พระเจ้าก็คงจะรับเขาขึ้นไปอยูส่ วรรค์อย่างมีเกียรติ คนป่ วยพูดอย่างถ่อมตัวว่า “ขอเพียงแต่
ให้ผมได้มีโอกาสคลานเข้าไปในสวรรค์ ผมก็พอใจแล้ว” การที่เขาพูดเช่นนั้นก็เพราะความถ่อมใจของ
เขานัน่ เอง แต่แท้ที่จริ งแล้ว คริ สเตียนไม่ตอ้ งคลานเข้าสวรรค์เลย เพราะอัครสาวกเปโตรได้กล่าวไว้วา่
“ท่ านทั้งหลายจะได้ มีสิทธิ สมบูรณ์ ที่ จะเข้ าในนิตยภูมิของพระเยซูคริ สตเจ้ าผู้เป็ นที่ รอดของเรา” (2 เป
โตร 1:11) และอาจารย์เปาโลเองก็ได้กล่าวย้าหลายครั้งว่า ชีวติ คริ สเตียนคือ “ทรัพย์สินเงินทอง” “ความ
อุดม” “สิ่ งของเป็ นอันมาก” “ความบริ บูรณ์” นอกจากนั้นท่านยังได้อธิ ษฐานขอให้คริ สเตียนทุกคน
“ได้ รับความเต็มบริ บูรณ์ ของพระเจ้ าจนเต็มเปี่ ยม” (เอเฟซัส 3:19) อาจารย์เปาโลมิได้พึงพอใจต่อการที่
จะคลานเข้าสู่ สวรรค์เลย ท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะให้ทุกคนซึ่ งท่านได้นามารับเชื่ อ มี
ชีวติ คริ สเตียนที่เต็มบริ บูรณ์ในโลกนี้ และเมื่อตายไปแล้วก็ให้ได้เข้าสู่ ความยินดี อันบริ บูรณ์ของพระเจ้า
ในสวรรค์อย่างเต็มภาคภูมิ นี่ คือชีวติ คริ สเตียนที่แท้จริ ง เป็ นชีวติ ที่บริ บูรณ์ มีความลึกซึ้ ง มีฤทธิ์ อานาจ
เป็ นชีวติ ที่ดาเนิ นตามแบบอย่างในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ พระธรรมโรม 15:13,14 ได้อธิ บายไว้อย่าง
ละเอียดว่า ชีวติ นี้มีองค์ประกอบไม่นอ้ ยกว่าหกประการ
1. ความบริบูรณ์ ของพระเจ้ าคืออะไร
ก. เป็ นความบริ บูรณ์แห่งความยินดี “อิ่มใจด้วยความยินดี” (โรม 15:13) ความยินดีเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชี วติ คริ สเตียน ความยินดีเป็ นผลแห่งการรับเชื่อพระเยซู พระคริ สตธรรมคัมภีร์
จาแนกความยินดีออกเป็ นสองชั้น คือ
ขั้นแรก เรามีความยินดีในความรอด ซึ่ งเราได้รับจากการที่พระเจ้าทรงยกโทษบาปให้แก่เรา มี
ความยินดีจากการที่ได้เป็ นอิสระพ้นจากบาปทั้งปวง ชีวติ ในอดีตของเราได้ปกคลุมไว้ดว้ ยความชอบ
ธรรมของพระคริ สต์แล้ว นี่คือประสบการณ์ของผูค้ ุมนักโทษแห่งเรื อนจาในเมืองฟี ลิปปี เขาได้ “แสดง
ความยินดีเป็ นยิ่ง....เพราะได้ เชื่ อถือพระเจ้ า” (กิจการ 15:34) และเมื่อกษัตริ ยด์ าวิดหลงกระทาความผิด
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บาป ท่านก็ได้อธิ ษฐานขอให้พระเจ้าทรงโปรดประทานความยินดี คืนให้แก่ทา่ นว่า “ขอพระองค์ ทรง
คืนความยินดีในความรอดของพระองค์ กลับมาให้ ข้าพเจ้ าขอโปรดให้ ข้าพเจ้ ายังคงมีความสมัครใจ”
(สดุดี 51:12)
ขั้นที่สอง เมื่อเราได้รับความรอดแล้ว ก็ยอ่ มทาให้เรามีความอิ่มใจ อาจมีบางคนถามว่า จริ งหรื อ
ที่วา่ คริ สเตียนมีความอิ่มใจ ในขณะที่มีชีวติ อยูใ่ นโลก เรามิได้จากัดคานี้ไว้ใช้กบั ชีวติ ซึ่ งจะมาถึงใน
อนาคตเท่านั้นหรื อ? ถ้าเช่นนั้นเรามีความอิ่มใจในสิ่ งใดเล่า? สาหรับปั ญหานี้ขอตอบว่า เรามิได้มีความ
อิ่มใจในการประพฤติของเราเอง หากแต่เรามีความอิ่มใจในองค์พระเยซูคริ สต์อคั รสาวกเปโตรได้ช้ ีแจง
ให้เราทราบว่า ความอิ่มใจนั้นมิใช่มีเฉพาะชีวติ ในอนาคตเท่านั้น ชีวติ ในปั จจุบนั นี้เราก็มีเช่นนั้น “ท่ าน
ทั้งหลายยังไม่ ได้ เห็นแต่ ท่านยังรั กพระองค์ อยู่ แม้ ท่านไม่ เห็นพระองค์ เดี๋ยวนี ้ แต่ โดยความเชื่ อท่ านยังมี
ความยินดีมาก ด้ วยความยินดีอันเหลือล้ น และประกอบไปด้ วยสง่ าราศี ” (1 เปโตร 1:8)
ขณะที่เราร้องเพลงว่า “โอ พระคริ สต์ ข้าพเจ้าต้องการพระองค์เท่านั้น” เรามีความอิ่มใจกับ
พระองค์อย่างแท้จริ งหรื อไม่ หรื อร้องแต่ปากเท่านั้นเอง พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เรามีความอิ่ม
ใจด้วยกันทุกคน ดังจะเห็นได้จากคาเตือนของอาจารย์เปาโลซึ่ งว่า “จงโสมนัสยินดีในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
ทุกเวลา ข้ าพเจ้ าขอยา้ เตือนอี กทีว่าจงโสมนัสยินดีเถิด” (ฟี ลิปปี 4:4)
ข. เป็ นความบริ บูรณ์แห่งความสุ ข “อิ่มใจด้ วย...ความสุข” ความสุ ขในที่น้ ีแบ่งออกเป็ นสองขั้น
คือขั้นแรกเรามีความสุ ข เพราะ “เราเป็ นไมตรี กันกับพระเจ้ า” (โรม 5:1) ขั้นที่สอง “สันติสุขแห่ งพระ
เจ้ า ซึ่ งเหลือที่จะเข้ าใจได้ จะคุ้มครองใจ และความคิดของท่ านทั้งหลายไว้ ในพระเยซูคริ สต์ ” (ฟี ลิปปี
4:7) จิตใจของเราจะมีความสุ ขกับพระองค์ทุกเวลานาที เพราะ “ผู้ที่มีจิตใจแน่ นอนนั้น พระองค์ จะทรง
รั กษาไว้ ในความสงบสุขอย่ างครบบริ บูรณ์ ” (อิสยาห์ 26:3)
ค.
เป็ นความบริ บูรณ์แห่ งความหวัง
“เพื่อท่ านทั้งหลายจะได้ ประกอบด้ วยความหวัง”
ความหวังในพระคริ สตธรรมใหม่น้ นั เป็ นความหวังที่เต็มไปด้วยสง่าราศีซ่ ึ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรง
เป็ นผูป้ ระทานให้เรา ความหวังนี้เป็ นความรู ้สึกที่ลึกซึ้ งมาก มิใช่คาเดียวกันกับที่เราใช้กนั ทัว่ ๆ ไปว่า
“ข้าพเจ้าหวังว่า” หรื ออะไรทานองนี้ เพราะเป็ นความหวังเกี่ยวกับอนาคต และเล็งถึงการเสด็จกลับมา
ของพระเยซูคริ สต์โดยตรง นี่คือหลักคาสอนที่สาคัญยิง่ ในพระคริ สตธรรมใหม่ แต่เป็ นที่น่าเสี ยใจอย่าง
ยิง่ ที่ในปั จจุบนั นี้ เราไม่ค่อยจะได้ยนิ คาเทศนานี้นกั คนส่ วนใหญ่มกั พะวงกันแต่เรื่ องความตายเท่านั้น
หาได้คานึงถึงเรื่ องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์ไม่ เพราะเขาถือกันว่า ความตายจะต้องมาถึงเขา
อย่างแน่นอน ส่ วนการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์น้ นั เป็ นสิ่ งไม่แน่นอน อาจจะมาถึงก็ได้ แต่พระ
คริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวอย่างตรงข้ามว่า “ความตายอาจจะมาถึง แต่พระเยซูจะต้องเสด็จกลับมาอย่าง
แน่นอน” คริ สเตียนไม่คิดถึงความตาย อย่างคนที่ไม่มีความหวัง เขาไม่กลัวความตาย หากแต่เขาไม่
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ต้องการให้ความตายหรื อศัตรู เป็ นผูช้ นะ เพราะ “ศัตรู ตัวที่สุดซึ่ งพระองค์ จะทรงปราบนั้นคือความตาย”
(1 โคริ นธ์ 15:26) ในทางตรงกันข้าม การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์ จะให้ท้ งั ความยินดี ความอิ่มใจ
และพระพรแก่เรา จงสังเกตว่า ก่อนที่เราจะรับความหวังใจนั้น เราจะต้องรับความยินดี และสันติสุข
ตามลาดับเสี ยก่อน เพราะ “อุปนิสัยดีนั้นกระทาให้ เกิดความหวังใจ” (โรม 5:4)
ง. เป็ นความบริ บูรณ์แห่งความดี “ท่ านทั้งหลายบริ บูรณ์ ด้วยการดี ” (โรม 15:14) การที่เรา
จะต้องรับความยินดี สันติสุข และความหวังใจเป็ นลาดับขั้นเช่นนี้ เป็ นสิ่ งจาเป็ น เพราะสิ่ งเหล่านี้เป็ น
รากฐานให้เราสร้างความดี ประสบการณ์ยอ่ มจะก่อให้เกิดอุปนิสัย และถ้าเรามีความไว้วางใจพระคริ สต์
เราก็จะมีนิสัยที่มนั่ คง ใจคอหนักแน่น ถ้าเรามีความเชื่อที่หวัน่ ไหวไม่มนั่ คงแน่นอน ความดีของเราก็
ย่อมจะง่อนแง่นไม่แน่นอนตามไปด้วย คาพยานที่ดีที่สุดในเรื่ องนี้ได้แก่คาพยานที่พดู ถึงบารานาบัส ซึ่ง
ว่า “บารานาบัสนั้นเป็ นคนดี ” (กิจการ 11:24) นัน่ เอง
จ. เป็ นความบริ บูรณ์แห่งความรู ้ “ประกอบด้วยความรู ้ทุกอย่าง” (โรม 15:14) ความรู้ของพระ
เจ้ามิใช่ความรู ้ฝ่ายโลก หากแต่เป็ นความรู ้ฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่ งเป็ นเครื่ องพิสูจน์เกี่ยวกับคริ สเตียนแท้ที่
กาลังเจริ ญเติบโตความรู ้ฝ่ายวิญญาณจิตนี้เป็ นผลของความยินดี ความสุ ข ความหวัง และความดี อาจารย์
เปาโลพร้อมทั้งอัครสาวกเปโตรและโยฮันได้กล่าวย้าไว้ในจดหมายฝากของท่านทั้งสามว่า ความรู ้ฝ่าย
จิตวิญญาณ คือเครื่ องหมายของคริ สเตียนที่เป็ นผูใ้ หญ่ในพระคริ สต์แล้ว คาว่า “ความรู้” ที่ใช้ในการ
เปิ ดเผยเรื่ องราวต่าง ๆ ในพระธรรมฟี ลิปปี เอเฟซัส และโคโลสี น้ นั รากศัพท์ในภาษาเดิมหมายถึง
“ความรู้ครบถ้วน” คือรู้หมดทุกสิ่ งทุกอย่าง จดหมายฝากฉบับที่สองของอัครสาวกเปโตรมีเพียงสามบท
เท่านั้น และทุกบทก็ลว้ นเน้นถึงคาว่า “ความรู้” ด้วยกันทั้งสิ้ น เปโตรได้วงิ วอนไว้ในข้อสุ ดท้ายว่า “ท่ าน
ทั้งหลายจงเจริ ญขึน้ ในพระคุณ และในความรู้ ของพระเยซูคริ สต์ องค์ พระผู้ช่วยให้ รอดของเรา” (2 เป
โตร 3:18) แม้พระธรรมยอห์นฉบับต้นก็กล่าวถึงคาว่า “รู้” “ความรู้” หรื อ “ประกอบด้วยความรู้” เกือบ
ตลอดทั้งเล่มมีถึง 30 ครั้ง คาว่า “รู้” นี่แหละที่เป็ นหลักใหญ่ ในการเขียนพระธรรมยอห์นฉบับต้น
“ข้ อความเหล่ านี ้ ข้ าพเจ้ าได้ เขียนฝากมายังท่ านทั้งหลายเพื่อท่ านทั้งหลายจะได้ ร้ ู ” (1 ยอห์น 5:13) การรู้
เรื่ องเกี่ยวกับจิตวิญญาณเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก เพราะมีผคู ้ นเป็ นจานวนมากที่เชื่ อและเข้าใจผิด เหตุที่คริ ส
เตียนเป็ นจานวนมากถูกชักนาให้เชื่อในทางที่ผิดเช่นนี้
ก็เพราะพวกเขาขาดความรู ้ฝ่ายวิญญาณจิต
นัน่ เอง จึงไม่มีความรู ้ความเข้าใจพอที่จะวินิจฉัยได้วา่ คาสอนใดเทียมเท็จ และคาสอนใดที่ถูกต้องดังจะ
เห็นได้จากถ้อยคาอธิ ษฐานของอาจารย์เปาโลที่เมืองฟี ลิปปี ดังนี้วา่ “ให้ ความรั กของท่ านทั้งหลายจาเริ ญ
ยิ่ง ๆ ขึน้ ในความรู้ และในการสังเกตทุกอย่ าง เพื่อท่ านทั้งหลายจะพิจารณาได้ ว่าไหนประเสริ ฐ และเพื่อ
ท่ านจะได้ เป็ นคนสัตย์ ซื่อ” (ฟี ลิปปี 1:9,10) ฉะนั้นเราทุกคนจึงควรประกอบด้วยความรู้ฝ่ายจิตวิญญาณ
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ให้รู้ดีรู้ชวั่ เพื่อว่าจะได้ “ไม่ เห็นแก่ หน้ าคนใดเลย” (1 ทิโมธี 5:21) และเพื่อว่า “จะพิจารณาได้ ว่าไหน
ประเสริ ฐ” (ฟี ลิปปี 1:10) เพราะว่าสิ่ งเหล่านี้เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
ฉ. เป็ นความบริ บูรณ์แห่งความสามารถ “อาจเตือนสติซ่ ึ งกันและกันได้” ความสามารถเป็ นผล
ของความยินดี ความสุ ข ความหวัง ความดี และความรู้ เราจะต้องดาเนินชีวติ ของเราให้มีประสบการณ์
เหล่านี้กบั พระเจ้าอยูเ่ สมอเป็ นประจา คริ สเตียนในกรุ งโรม มิได้เก็บงาพระพรไว้สาหรับตนเองเท่านั้น
พวกเขาได้เผื่อแผ่พระพรให้แก่บุคคลอื่น ๆ พวกเขาสามารถที่จะเป็ นพยาน ให้ประชาชนเหล่านั้นรู ้ถึง
ข่าวประเสริ ฐ และพระพรของพระเจ้า ทั้งโดยทางวาจาและการประพฤติ คริ สเตียนเช่นนี้แหละที่เรา
ต้องการอย่างยิง่ ในทุกวันนี้ บ่อยครั้งเหลือเกินที่เราจะเห็นเฉพาะแต่ศาสนาจารย์หรื อผูป้ ระกาศเท่านั้นที่
ออกไปเป็ นพยาน โดยที่ไม่ค่อยจะมีผเู ้ ชื่อออกไปเป็ นพยานเช่นนี้ เลย ผูเ้ ชื่ อทุกคนควรจะออกไปประกาศ
และเป็ นพยานเช่นเดียวกัน ควรช่วยกันประกาศให้ผอู ้ ื่นรู ้ถึงพระกรุ ณาธิ คุณของพระเจ้า นาวิญญาณของ
พวกเขาให้มาหาพระเจ้า ช่วยแนะนาพี่นอ้ งคริ สเตียนและช่วยแก้ปัญหา ยามเมื่อเขาประสบปั ญหา
เกี่ยวกับความเชื่อ และช่วยทาการทุกอย่างเพื่อพระเจ้า หากว่าคริ สเตียนทุกคนมีความกระตือรื อร้นทา
การเพื่อพระเจ้าดังกล่าวนี้ ก็ไม่จาเป็ นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยผูป้ ระกาศหรื อศาสนาจารย์เท่าใดนัก
จงพิจารณาดูความบริ บูรณ์ของชีวติ ทั้งหกข้อที่กล่าวมาแล้วให้ดี เพราะแต่ละข้อล้วนแต่เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญ และจาเป็ นต่อชีวิตทั้งสิ้ น แม้แต่การเรี ยงลาดับก่อนหลังของแต่ละข้อก็เป็ นสิ่ ง
สาคัญเช่นเดียวกัน ซึ่ งเราไม่ควรละเลยหรื อมองข้ามเสี ย เราไม่เพียงแต่จะต้องรู ้ถึงสิ่ งเหล่านี้เท่านั้น หาก
จะต้องมีสิ่งเหล่านี้ อย่างครบถ้วนบริ บูรณ์อีกด้วย
บางคนอาจกล่าวว่าเป็ นการเหลือวิสัยที่มนุษย์จะมีสิ่งเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนบริ บูรณ์
ท่าน
แน่ใจหรื อว่าเราจะกระทาไม่ได้? ขอให้เราจงคิดดูถึงการที่อาจารย์เปาโลอธิษฐานเผื่อคริ สเตียนในกรุ ง
โรมเถิดว่า ถ้าหากท่านไม่หวังว่าจะได้รับคาตอบจากพระเจ้าแล้ว ท่านจะอธิ ษฐานเผื่อเช่นนั้นหรื อ นี่
แสดงว่า ท่านมัน่ ใจว่าจะต้องได้รับคาตอบจากพระเจ้าอย่างแน่นอน เพราะพระเจ้าไม่เคยบัญชาให้เราทา
สิ่ งหนึ่งสิ่ งใด โดยที่ไม่ประทานลู่ทาง หรื อความสามารถในอันที่จะทาให้บรรลุผลสาเร็ จเลย
2. เรารับความบริบูรณ์ แห่ งชี วติ ได้ อย่ างไร
ก. พระเจ้าทรงเป็ นผูป้ ระทาน “พระเจ้าผูป้ ระทานความหวัง” (โรม 15:12) คานี้มีเฉพาะในพระ
ธรรมโรมเท่านั้น แต่วา่ เป็ นเคล็ดลับที่สาคัญยิง่ อย่างหนึ่งในการดารงชีวติ เพราะเป็ นการให้กาลังใจ และ
ก่อให้เกิดความมานะบากบัน่ อย่างมากมาย ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในการสอนเด็ก ๆ เช่นถ้าเราสั่งให้
เด็ก ๆ ทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด แต่เรากลับแสดงออกซึ่ งท่าทีวา่ เราไม่เชื่อมัน่ นักว่าเขาจะทาได้สาเร็ จ และมิได้
ให้ความหวังแก่พวกเขา ในกรณี เช่นนี้เด็ก ๆ ก็ยอ่ มเกิดความท้อแท้ และประสบความล้มเหลว แต่ถา้ เรา
ให้ความหวังแก่เขาและหนุนน้ าใจเขา เขาก็ยอ่ มกระทาสิ่ งนั้นได้ ทานองเดียวกันพระเจ้าทรงให้
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ความหวังแก่บุตรของพระองค์ พระองค์ทรงทราบว่า พระคุณของพระองค์เพียงพอสาหรับบุตรของ
พระองค์ทุก ๆ คน พระองค์ไม่เคยหวังว่าบุตรของพระองค์จะพ่ายแพ้ มีแต่จะชนะเท่านั้น เมื่อเราถวาย
ตัวให้แก่พระเจ้า พระองค์ก็จะทรงประทานความหวังให้แก่เรา ช่างประเสริ ฐอะไรเช่นนั้นที่พระเจ้าทรง
ไว้ใจเรา พระองค์ยอ่ มจะทาให้เรากลายเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และการปฏิบตั ิพระองค์ก็ยอ่ มจะสัมฤทธิ์ ผล เพราะ
พระองค์อวยพระพรแก่เรา ไว้ใจเราและประทานความหวังแก่เรา
ข. พระเจ้าประทาน “โดยเดชพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” (โรม 15:13) ความครบบริ บูรณ์แห่งชีวติ
ทุกอย่างสาหรับเรานั้นมีพร้อมอยูใ่ นองค์พระเยซูคริ สต์ ซึ่งเราจะรับได้โดยทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ความยินดีของเราคือ “ความยินดีในพระคริ สต์” และแผ่นดินของพระเจ้าก็คือ “......ความยินดีในพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ” (โรม 14:17) ความสุ ขของเราคือความสุ ขในพระคริ สต์ (ดู ยอห์น 14:27) ความสุ ขนี้
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นผูป้ ระทานให้แก่เรา ความหวังใจของเราเกิดจากการที่พระคริ สต์สถิตอยูภ่ ายใน
เรา (ดู โคโลสี 1:27) และความหวังใจนี้ เป็ นของเราโดยเดชพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (ดู โรม 5:5) ความดี
ของเราเกิดจากการที่พระคริ สต์สถิตอยูภ่ ายในเรา และความดีน้ ีเป็ นของเราโดยเดชของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ (ดู กะลาเทีย 5:22) นอกจากนั้นความรู ้และความสามารถของเราก็เป็ นของประทานจากพระ
คริ สต์ผทู ้ รงฟื้ นขึ้นจากความตายเช่นเดียวกัน และเป็ นของเราโดยการที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ สถิตอยูก่ บั
เรา ฉะนั้นจะเห็นได้วา่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ นี่แหละที่เป็ นทางซึ่ งพระบิดาเจ้า ประทานความบริ บูรณ์
แห่งชีวติ ทุกอย่างตลอดจนพระพรและอานาจให้เรา
ค. มนุษย์รับ “ในความเชื่อ” (โรม 15:13) เมื่อพระเจ้าทรงโปรดประทานความครบบริ บูรณ์ต่าง
ๆ ให้แก่เราดังกล่าวแล้ว เราก็จาต้องมีความเชื่อ ซึ่ งจะยังผลให้เกิดความยินดี ความสุ ข ความยินดีและ
ความสุ ขก่อให้เกิดความหวังใจ ความหวังใจนาไปสู่ ความดี ความดีก่อให้เกิดความรู ้ และความรู ้
ก่อให้เกิดความสามารถ เกี่ยวเนื่องกันเป็ นลาดับ จะขาดเสี ยอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ เช่น เราจะมี
ความหวังใจโดยที่ไม่มีความเชื่อก็ยอ่ มเป็ นไปไม่ได้ พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้เราทุกคนรักพระองค์
แต่เราจะรักพระเจ้าไม่ได้ หากเราไม่เชื่ อไว้ใจในพระองค์ และถ้าเราปฏิเสธพระองค์ เราก็ไม่สามารถที่
จะปฏิบตั ิพระองค์ได้เช่นเดียวกัน
ความเชื่อเป็ นรากฐานของทุก ๆ อย่างในชีวติ คริ สเตียน ความเชื่อแบ่งออกเป็ นสองประเภทคือ
ความเชื่อในการทูลขอ และความเชื่อในการรับ นี่คือเหตุผลที่ทาให้อาจารย์เปาโลกล่าวถึง การอธิษฐาน
ควบคู่ไปกับการขอบพระคุณทุก ๆ ครั้ง โดยไม่เคยแยกกันเลย ทั้งนี้เพราะการอธิ ษฐานคือการแสดง
ความเชื่อในการทูลขอ และการขอบพระคุณก็คือการแสดงความเชื่ อในการรับนัน่ เอง มีบ่อยครั้งที่เรา
เพียงแต่อธิ ษฐานขอเท่านั้น ซึ่ งทางที่ถูกแล้วเราควรเริ่ มต้นรับเอา นับตั้งแต่เราเริ่ มอธิ ษฐานทีเดียว “จง
เชื่อว่าได้รับ และท่านคงจะได้สิ่งนั้น” (มาระโก 21:24)
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ครั้งหนึ่งมีบุคคลสองคนซึ่ งเป็ นเพื่อนสนิทได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน หลังจากที่คน
หนึ่งได้อธิษฐานตามข้อความที่เขาเคยปฏิบตั ิอยูเ่ สมอเป็ นประจาว่า “ขอพระบิดาเจ้าทรงโปรดให้เรามี
ความปิ ติยนิ ดีต่ออาหารที่เราจะได้รับในวันนี้ดว้ ยเถิด” จบลงแล้ว
เพื่อนของเขาก็ถามขึ้นว่า “ที่คุณอธิ ษฐานเช่นนี้ คุณหวังว่าจะได้รับคาตอบจากพระองค์เมื่อใด”
บุคคลผูน้ ้ นั จึงขัดขึ้นว่า “คุณหมายความว่าอย่างไร”
เพือ่ นของเขาจึงอธิ บายว่า “คุณได้อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงโปรดให้คุณมีความยินดี มาเป็ น
เวลาถึงยีส่ ิ บห้าปี แล้ว บัดนี้คุณควรจะมีความยินดีได้แล้ว”
ชีวติ คริ สเตียนก็เช่นเดียวกัน เราควรจะมีเวลาหยุดขอ และเริ่ มต้นรับเสี ยบ้าง นี่คือลักษณะพิเศษ
ระหว่างพระสัญญาของพระเจ้า และหลักความจริ งในการปฏิบตั ิพระเจ้า พระเจ้าทรงสัญญาว่า จะ
ประทานความบริ บูรณ์แห่งชี วติ ทุกอย่างให้เรา แต่ท้ งั นี้เราจะต้องยินดีรับเอาพระสัญญานั้น จากข้อพระ
ธรรมซึ่ งว่า “ความกรุ ณาคุณของเรามีพอสาหรับเจ้าแล้ว” จะเห็นได้วา่ เป็ นพระสัญญาซึ่ งเราไม่
จาเป็ นต้องทูลขอเลย แต่เราจาต้องรับไว้ดว้ ยความยินดีโดยรี บด่วน เช่นเดียวกับเมื่อเราพูดว่า “พระเจ้า
ทรงเป็ นพระผูเ้ ลี้ยงของข้าพเจ้า” เราก็สามารถรับเอาพระสัญญานี้ไปใช้ได้ทุกเมื่อ เพราะเป็ นพระสัญญา
ที่มงั่ คงแน่นอน โดยปกติแล้วก่อนที่คริ สเตียนผูห้ นึ่งผูใ้ ดจะไปทางานเขาจะต้องอธิ ษฐานขอให้พระเจ้า
ทรงช่วยเหลือเขาประทานพระคุณให้แก่เขา ตลอดวันนั้น ๆ แต่ก่อนที่เขาจะจบคาอธิ ษฐาน เขาควรจะ
ทูลเพิ่มเติม “โอ พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าเชื่ อแล้วว่าพระองค์ได้ประทานพระคุณให้แก่ขา้ พเจ้า ตามที่
ข้าพเจ้าทูลขอแล้ว”
ความเชื่อในการรับ เป็ นเคล็ดลับที่สาคัญอย่างหนึ่ง ในการที่จะได้รับพลังอานาจและพระพร
เรายิง่ มีความเชื่ อในด้านนี้มากเท่าใด
ชีวติ คริ สเตียนของเราก็จะยิง่ มีความบริ บูรณ์มากขึ้นเท่านั้น
จนกระทัง่ เราสามารถที่จะกล่าวได้เช่นเดียวกับอาจารย์เปาโลว่า “ข้ าพเจ้ ากระทาทุกสิ่ งได้ โดยพระเยซู
คริ สต์ ผู้ทรงชูกาลังข้ าพเจ้ า” (ฟี ลิปปี 4:13) เพราะเราสามารถกล่าวได้อย่างเต็มที่วา่ “ชี วิตซึ่ งข้ าพเจ้ ามีอยู่
ในเนือ้ หนังเดี๋ยวนี ้ ข้ าพเจ้ ามีอยู่โดยศรั ทธา คือ ศรั ทธาในพระบุตรของพระเจ้ าผู้ได้ ทรงรั กข้ าพเจ้ า และ
ได้ ประทานพระองค์ เองเพื่อข้ าพเจ้ า” (กะลาเทีย 2:20)
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บททีแ่ ปด ความสุ ขทีแ่ ท้ จริง
“พระเยซูจึงเสด็จเข้ ามายืนอยู่ท่ามกลางเขา ตรั สว่ าท่ านทั้งหลายจงเป็ นสุขเถิด... พระเยซูตรั สแก่
เขาอีกว่ าท่ านทั้งหลายจงเป็ นสุขเถิด” (ยอห์น 20:19, 21)
มิตรที่แท้จริ งย่อมมีความเห็นอกเห็นใจ และคานึงถึงความจาเป็ นของมิตรสหายของตน และ
สามารถทนต่อความราคาญ หรื อความบกพร่ องเล็ก ๆ น้อยของมิตรสหายของตนได้ สภาพความเป็ น
มิตรที่แท้จริ งนั้น จะเห็นได้จากความสามัคคีธรรมระหว่างพระเยซูคริ สต์กบั อัครสาวกของพระองค์ พระ
เยซูทรงทราบว่าเมื่อพระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์แล้ว บรรดาอัครสาวกของพระองค์ จะต้องประสบกับการ
ทดลอง และอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย ซึ่ งจะทาให้เกิดความว้าวุน่ และท้อถอย ดังนั้นพระองค์จึงได้เตรี ยม
อัครสาวกให้พร้อมที่จะเผชิญกับปั ญหาที่จะมีมาภายหลังเหล่านี้ โดยตรัสว่า “เรามอบความสุ ขไว้แก่
ท่านทั้งหลาย ความสุ ขของเรา ๆ ให้แก่ท่าน...อย่าให้ใจของท่านเป็ นทุกข์ อย่ากลัวเลย” (ยอห์น 14:27)
แม้วา่ พระองค์ได้ทรงอบรมสั่งสอนและให้ความหวังใจในการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์แล้วก็ตาม
แต่เมื่อพระเยซูได้ทรงสิ้ นพระชนม์ไปแล้ว บรรดาอัครสาวกต่างก็รู้สึกสิ้ นหวังและความเชื่อเสื่ อมสู ญไป
เมื่อพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกเขาในตอนค่าของวันที่พระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์น้ นั ถ้อยคาแรกที่
พระองค์ตรัสแก่พวกเขาคือ “ท่านทั้งหลายจงเป็ นสุ ขเถิด” นี่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงรักพวกเขามาก
จึงได้อดกลั้นต่อความผิดบาปของพวกเขา
หากเราไตร่ ตรองถึงพระดารัสที่พระเยซูตรัสแก่บรรดาอัครสาวก ภายหลังจากที่พระองค์ทรง
ฟื้ นคืนพระชนม์ดงั กล่าวแล้วจะเห็นได้วา่ ความผูกพันที่พระองค์ทรงมีต่ออัครสาวกนั้นลึกซึ้ งและแนบ
แน่น ยิง่ กว่าไมตรี จิตมิตรภาพที่มนุษย์มีต่อกันมากมายนัก พระองค์ตรัสแก่พวกเขาถึงสองครั้งว่า “ท่าน
ทั้งหลายจงเป็ นสุ ขเถิด” การที่พระองค์กล่าวย้าคานี้ถึงสองครั้ง พระองค์ทรงมีความมุ่งหมายอะไรหรื อ?
พระองค์ทรงต้องการเพียงแต่ให้เขาหายจากความหวาดกลัวเท่านั้นหรื อ? หรื อว่าพระองค์ทรงเล็งถึง
ความสุ ขสองประการคือความสุ ขโดยความรอด และความสุ ขในการปฏิบตั ิ เราเชื่ อว่าข้อสันนิษฐาน
ประการหลังคงจะถูกต้องมากกว่า เพราะเมื่อก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึ งบนไม้กางเขนนั้น พระองค์ก็ได้
ตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่า “เรามอบความสุขไว้ แก่ ท่านทั้งหลาย ความสุขของเรา ๆ ให้ แก่ ท่าน”
(ยอห์น 14:27)
1. ความสุ ขโดยความรอด
ก. เราต้องการความสุ ข ความสุ ขที่เราต้องการนี้ มิใช่เป็ นความสุ ขที่ทาให้หายจากความ
หวาดกลัว หากแต่เป็ นความสุ ขที่เราได้รับภายหลังที่พระเจ้าได้ทรงอภัยโทษบาปให้เราแล้ว ผลของ
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ความผิดบาปทาให้เราต้องขัดขืนเป็ นกบฏต่อพระเจ้า และเหิ นห่างไปจากพระองค์ ความบาปหมายถึง
การที่เราไม่ตอ้ งการพระเจ้า การเชื่อมัน่ ในความผิดบาปของเรานั้น เป็ นการสร้างอุปสรรคขวางกั้น
ระหว่างเราและพระเจ้า ฉะนั้นการที่เราจะสามารถรับเอาชีวติ นิ รันดร์ จากพระเจ้าได้น้ นั เราก็จะต้อง
ทาลายอุปสรรคนี้ลงเสี ยก่อน เราจะแก้ตวั ในความผิดบาปของเราด้วยประการใด ๆ ไม่ได้ท้ งั สิ้ น พระเจ้า
ทรงเกลียดชังความบาปทั้งปวง เพราะมันทาให้เราต้องเหิ นห่างจากพระเจ้า นอกจากนั้นมันยังทาให้
มนุษย์ตอ้ งขัดแย้งแตกแยกกันเองอีกด้วย เหตุที่มนุษย์มีความเกลียดชังมีความอาฆาตพยาบาทกัน ก็อยูท่ ี่
ความผิดบาปนี่เอง ฉะนั้นเราจึงจาต้องได้รับความสุ ขของพระเจ้า
ข. ผูป้ ระทานความสุ ข โดยปกติแล้วเรามักจะตั้งปั ญหาถามกันว่า เราจะกาจัดความผิดบาปของ
เราได้อย่างไร? แต่ที่ถูกแล้วเราควรจะตั้งปั ญหาถามว่า ความผิดบาปของเราถูกกาจัดหรื อยังจะเหมาะกว่า
ซึ่ งเราก็จะได้คาตอบว่า การสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์บนไม้กางเขนได้ทาลายความผิดบาปของเรา
หมดสิ้ นแล้ว พระเยซูคริ สตเจ้าได้ทรงอธิ บายความจริ งข้อนี้ให้แก่อคั รสาวกของพระองค์ ในค่าของวันที่
พระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์น้ นั
“พระองค์ จึงสาแดงฝ่ าพระหัตถ์ และสี ข้างของพระองค์ แก่ เขา”
(ยอห์น 20:20) ฝ่ าพระหัตถ์และสี ขา้ งของพระองค์เป็ นเครื่ องพิสูจน์ให้เห็นว่า พระองค์ได้ทรง
สิ้ นพระชนม์อย่างแท้จริ ง และที่พระองค์สามารถประทานสันติสุขให้แก่เราก็โดยการสิ้ นพระชนม์ของ
พระองค์นนั่ เอง อาจารย์เปาโลได้สอนความจริ งข้อนี้ไว้อย่างชัดเจนว่า “พระองค์ ได้ ทรงกระทาให้ มี
มิตรภาพ ด้ วยพระโลหิ ตแห่ งการเขนของพระองค์ ” (โคโลสี 1:20) “พระองค์ เป็ นสันติสุขของเรา”
เพราะว่าพระองค์ได้ทรงทาให้มนุษย์คืนดีกบั พระบิดาเจ้า โดยการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ และได้ทรง
“กาจัดการซึ่ งเป็ นปฏิ ปักษ์ กัน” (ขอให้ดู เอเฟซัส 2:16, 17)
จะเห็นได้วา่ มีการกล่าวย้าถึงสันติสุขของพระเจ้าหลายครั้งหลายหน นี่คือมรดกซึ่ งพระเยซูทรง
มอบไว้ให้แก่อคั รสาวก และผูเ้ ชื่อทุกคน แต่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดจะได้รับมรดกนี้ ก็ต่อเมื่อพระองค์ทรง
สิ้ นพระชนม์เสี ยก่อน นับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา อัครสาวกก็ได้ยดึ ถือเอาเรื่ อง “ความสุ ข” เป็ นหัวใจของ
การประกาศพระกิตติคุณ พวกเขาได้ออกไป “ประกาศข่ าวความสุขโดยพระเยซูคริ สต์ ” (กิจการ 10:36)
ให้แก่ประชาชนทัว่ ทุกแห่งหน บัดนี้ เราคงจะเข้าใจแล้วว่าเหตุที่พระเยซูทรงชี้ให้อคั รสาวกของพระองค์
ดูรอยตาปูที่ฝ่าพระหัตถ์ และรอยแผลที่สีขา้ งของพระองค์ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นแน่ชดั ว่า พระองค์ได้ทรง
สิ้ นพระชนม์ไปแล้วจริ ง ๆ ทั้งนี้เพราะการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู เป็ นรากฐานของการที่พระองค์จะ
ประทานความสุ ขให้แก่พวกเขานัน่ เอง
ค. วิธีรับความสุ ข ความสุ ขนี้ จะเข้าในจิตใจของเราได้อย่างไร? “พระองค์ จึงสาแดงฝ่ าพระหัตถ์
และสี ข้างของพระองค์ แก่ เขา” (ยอห์น 20:20) เมื่อเราเห็นภาพนั้นแล้วเราจึงยอมเชื่ อ และรับส่ วนใน
ความสุ ขซึ่งพระเยซูทรงเสนอและประทานให้ “จงหันมาหาเรา และรั บความรอด” (อิสยาห์ 45:22)
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“เมื่อเขาทั้งหลายได้ เพ่ งดูพระองค์ หน้ าของเขาก็ชื่นบาน” (สดุดี 34:5) “เพราะความเชื่ อ เราจึงเป็ นไมตรี
กันกับพระเจ้ า โดยพระเยซูคริ สต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา” (โรม 5:1) เมื่อเรามองดูดว้ ยความเชื่อ เราจึง
สามารถเข้าใจ รับเอาความสุ ขจากพระองค์ แล้วเราก็จะเป็ นเหมือนดัง่ อัครสาวกคือ “เมื่อเหล่ าสาวกเห็น
พระองค์ แล้ วเขาจึงมีความยินดี ” (ยอห์น 20:20)
2. ความสุ ขในการปฏิบัติพระเจ้ า
การรับการอภัยโทษบาปเป็ นเพียงมูลฐานหรื อบันไดขั้นแรกในชีวติ คริ สเตียนเท่านั้น บันไดขั้น
ถัดมาก็คือการปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้า ซึ่ งก็เป็ นมูลเหตุอีกประการหนึ่งที่ทาให้พระเยซูตรัสแก่อคั รสาวก
ของพระองค์อีกว่า “ท่ านทั้งหลายจงเป็ นสุขเถิด” และในทันทีที่พระองค์ตรัสคานี้ พระองค์ตรัสซ้ าอีก
ครั้งว่า “ท่านทั้งหลาย จงเป็ นสุ ขเถิด” และในทันทีพระองค์ตรัสคานี้ พระองค์ตรัสเสริ มอีกว่า “พระบิดา
ได้ ทรงใช้ เรามาฉันใด เราใช้ ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” (ยอห์น 20:21) ความสุ ขในข้อนี้ มิใช่ความสุ ข
อย่างเดียวกันกับที่กล่าวไว้ในบทที่ 14 เพราะความสุ ขในข้อนี้ เป็ นความสุ ขที่พระเยซูเจ้าประทานแก่
อัครสาวกของพระองค์ เพื่อการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์โดยตรง ความสุ ขที่พระเยซูเจ้าประทาน
ให้แก่ผเู ้ ชื่อในทุกวันนี้มีมากมายหลายอย่างด้วยกัน เป็ นต้นว่า
ก. ความสุ ขในการเข้าร่ วมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้า นับตั้งแต่พระเยซูเสด็จไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เมื่อมีพระชนมายุได้สิบสองพรรษา ตราบจนกระทัง่ พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน
จะเห็นได้วา่ พระองค์ทรงเข้าสนิทกับพระบิดาเจ้าเสมอ การที่พระเยซูทรงอธิษฐานในเวลาค่าคืนเป็ น
ประจานั้น เป็ นการพิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์ทรงเข้าสนิทกับพระบิดาเจ้า ความวุน่ วายและการต่อสู ้ชิงดี
ชิงเด่นกันของชาวโลก มิได้ทาให้พระองค์ขาดการอธิ ษฐานเลย ผูเ้ ชื่ อทุกคนก็ควรเข้าสนิทกับพระเจ้า
เช่นเดียวกันนี้ เมื่อเรายึดมัน่ อยูก่ บั พระเจ้า ก็จะไม่มีสิ่งใดทาลายความสุ ขของเราได้เลย ไม่วา่ จะมีภารกิจ
ยุง่ ยากมากมายสักเพียงใดหรื อต้องต่อสู ้กบั พญามาร แต่เราก็คงมีความสุ ขอยูก่ บั พระองค์เสมอ
ข. ความสุ ขในการเชื่อไว้วางใจพระเจ้าโดยปราศจากจากข้อสงสัยใด ๆ
การที่พระเยซูคริ สต์ทรงเข้าสนิทกับพระบิดาเจ้า ก็เพราะพระองค์ทรงไว้วางพระทัยในพระบิดา
อย่างแท้จริ งนัน่ เอง พระองค์ทรงยึดมัน่ ในข้อนี้มาก ไม่เคยผิดพลาดเลยแม้แต่นอ้ ย เมื่อคราวที่พญามาร
ทดลองพระเยซูในป่ าทุรกันดาร เพื่อให้พระองค์หลีกเลี่ยงจากวิถีทางแห่งไม้กางเขน และยอมรับเอา
เกียรติยศร่ วมกับมันนั้น พระองค์มิได้ทรงหวัน่ ไหวเลย ทรงวางพระทัยในพระสติปัญญาและฤทธานุ
ภาพของพระบิดาเจ้าเสมอ ในการช่วยลาซะโรให้ฟ้ื นจากความตายนั้น พระเยซูทูลต่อพระบิดาเจ้าด้วย
ความเชื่อมัน่ เต็มเปี่ ยมว่า “...ข้ าพเจ้ ารู้ อยู่ว่าพระองค์ ได้ ทรงฟั งข้ าพเจ้ าอยู่เสมอ” (ยอห์น 11:41) และที่
สวนเก็ธเซมาเน พระองค์ก็ทรงรู ้อย่างแน่ชดั ว่า หากพระองค์ทูลขอพระบิดาเจ้าก็จะทรงใช้ทูตสวรรค์ให้
ลงมาช่วยพระองค์ ถึงสิ บสององค์ ไม่วา่ พระเยซูจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากสักเพียงใด พระองค์ก็
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ยังคงวางพระทัยในพระบิดาเจ้า และมีความสุ ขกับพระบิดาเจ้าเสมอ ขอให้เราจงไว้วางใจในพระเจ้า
เช่นเดียวกันกับพระองค์ และพูดเหมือนดังที่โยบทูลว่า “แม้ ว่าพระองค์ ทรงสังหารข้ าฯ เสี ย ข้ าฯ ก็ยงั
ไว้ วางใจในพระองค์ ” (โยบ 13:15) และเหมือนดังที่อาจารย์เปาโลพูดว่า “ข้ าพเจ้ ารู้ จักพระองค์ ที่ข้าพเจ้ า
ได้ เชื่ อนั้น” (2 ทิโมธี 1:12)
ค. ความสุ ขในการปฏิบตั ิพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์
พระเยซูทรงกระทาให้พระธรรมข้อนี้สาเร็ จ “ข้ าพเจ้ ายินดีที่จะประพฤติตามนา้ พระทัยของ
พระองค์ ” (สดุดี 40:8) พระดารัสคาแรกของพระองค์ที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์คือ “ฉันคง
ต้ องอยู่ในราชฐานแห่ งพระบิดาของฉัน” (ลูกา 2:49) พระเยซูคริ สต์ตรัสอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวต่อหน้า
ชาวยิวซึ่ งต่อสู ้ขดั ขวางพระองค์วา่ “เราทาตามชอบพระทัยของพระองค์ เสมอ” (ยอห์น 8:29) ขณะเมื่อ
อยูใ่ นสวนเก็ธเซมาเน พระองค์ตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่า “จอกซึ่ งพระบิดาของเราทรงประทานแก่ เรา
ๆ จะไม่ ดื่มหรื อ” (ยอห์น 18:11) จนที่สุด เมื่อพระองค์ถูกตรึ งบนไม้กางเขน พระองค์ได้ตรัสอย่างที่ไม่มี
ผูใ้ ดจะพูดได้เช่นพระองค์วา่ “ข้ าพเจ้ าได้ กระทาการซึ่ งพระองค์ ทรงประทานให้ ข้าพเจ้ ากระทานั้นสาเร็ จ
แล้ ว” (ยอห์น 17:4) เราเองก็เช่นเดียวกัน หากเราปฏิบตั ิพระเจ้าด้วยความซื่ อสัตย์ เราก็จะได้รับความสุ ข
จากพระองค์ เพราะ “คนทั้งปวงที่รักกฏหมายของพระองค์ มีความสุขมาก” (สดุดี 119:165) “ผลของ
ความชอบธรรมนั้นคื อสันติสุข” (อิสยาห์ 32:17) การที่เราจะได้รับความสุ ขมากน้อยเท่าใดนั้น ขึ้นอยูท่ ี่
การปฏิบตั ิของเรา
ปั ญหาที่วา่ เราจะรับความสุ ขนี้ได้เมื่อไร และรับได้อย่างไรนั้น คาตอบอยูใ่ นข้อพระธรรม
ต่อไปนี้แล้ว “พระองค์ ตรั สเช่ นนั้นแล้ ว ทรงระบายลมหายใจออก ตรั สแก่ เขาว่ า ท่ านทั้งหลายจงรั บพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ เถิด” (อิสยาห์ 20:22) เราจะได้รับความสุ ขจากพระเจ้า ก็ต่อเมื่อเรารับเอาพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ไว้แล้วเท่านั้น
ความสุ ขนี้เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับชีวติ คริ สเตียนอย่างยิง่ อาจารย์เปาโลได้กาชับคริ สเตียนเมือง
เอเฟซัสว่า จง “เอากิตติคุณแห่ งสันติสุข ซึ่ งเป็ นเหตุให้ เกิดความพร้ อมเพรี ยงมาสวมเป็ นรองเท้ า” (เอเฟ
ซัส 6:15) สันติสุขของพระเจ้าจะทาให้เราอิ่มใจด้วยความยินดี ความสุ ข พระคุณ และพระพรอยูเ่ สมอ (ดู
โรม 15:13) นอกจากนั้นความสุ ขนี้ยงั ช่ วย “คุ้มครองใจ และความคิดของท่ านทั้งหลายไว้ ในพระเยซู
คริ สต์ ” (ฟี ลิปปี 4:7) เราอาจจะมีศตั รู มากมายและจิตใจของเราอาจพ่ายแพ้แก่ศตั รู เหล่านั้นได้ แต่
ความสุ ขของพระเจ้าจะปกป้ องคุม้ ครองเราตลอดเวลา
ฉะนั้น
“จงให้ สันติสุขแห่ งพระคริ สต์
ครอบครองอยู่ในใจของท่ านทั้งหลาย” (โคโลสี 3:15)
ถ้าภายในจิตใจของเรามีความสุ ข สิ่ งต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายนอกก็จะเจริ ญรุ่ งเรื องไปด้วย เรายิง่ มีความ
เชื่อ ความอ่อนน้อม และถวายตัวแก่พระเจ้ามากเท่าใด เราก็จะยิง่ มีความสุ ขมากขึ้นเท่านั้น และจะเข้าใจ
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ในถ้อยคาเหล่านี้ยงิ่ ขึ้น “ผู้ที่มีจิตใจแน่ วแน่ นั้น พระองค์ จะทรงรั กษาไว้ ในความสุขอย่ างครบบริ บูรณ์ ”
(อิสยาห์ 26:2)
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บททีเ่ ก้ า ความยินดีและการสรรเสริญ
“ขอให้ บรรดาผู้ที่อยู่ในความอารั กขาของพระองค์ มีในชื่ นชมยินดี ให้ เขาโห่ ร้องเป็ นนิตย์ ด้วย
ใจร่ าเริ ง เพราะพระองค์ ทรงป้ องกันเขาไว้ ให้ คนทั้งปวงที่รักพระนามของพระองค์ มีใจเบิกบานใน
พระองค์ ด้วย” (สดุดี 5:11)
การสรรเสริ ญที่แท้จริ งคืออะไร? โดยปกติแล้วหากเราไม่มีความยินดีในพระเจ้าแล้ว เราก็
ย่อมจะสรรเสริ ญพระองค์ไม่ได้ ต่อเมื่อเรารู ้และเข้าใจในความยินดีน้ ีดีแล้ว เราจึงจะสามารถสรรเสริ ญ
พระองค์ได้อย่างแท้จริ ง
ความยินดีคืออะไร? ความยินดีคือลักษณะท่าทางหรื อการแสดงออกซึ่ งความรู ้สึก อันเป็ นผล
ของการที่เราดาเนินชีวติ เป็ นที่ชอบธรรมตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
ความยินดีน้ ีเกี่ยวโยงกับชีวติ ของเราทั้งในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต กล่าวคือมีความยินดีในการ
ระลึกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือเราในอดีต มีความยินดีในการที่รู้วา่ พระเจ้าทรง
ช่วยเหลือเราในปัจจุบนั และมีความยินดีในการไว้วางใจว่า พระเจ้าจะสถิตอยูก่ บั เราตลอดไปในอนาคต
เราจะรับความยินดีของพระเจ้าได้อย่างไร? หากเรายอมถ่อมกายใจลงให้อยูใ่ นกรอบข่ายของข้อ
พระธรรมข้างต้นบทเรี ยนนี้ เราก็จะเห็นได้วา่ เรามีช่องทางที่จะรับความยินดีน้ ีถึงสามทางคือ
ความยินดีที่เกิดจากความเชื่ อ
“ขอให้บรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นความอารักขาของพระองค์มีใจชื่นชม
ยินดี” “ให้ ท่านทั้งหลายอิ่มใจด้ วยความยินดี และความสุ ขในความเชื่ อ” (โรม 15:13) ผูค้ ุมนักโทษที่
เรื อนจาในเมืองฟิ ลิปปี และครอบครัวของเขาได้ “แสดงความยินดีเป็ นที่ยิ่ง... เพราะได้ เชื่ อถือพระเจ้ า
แล้ ว” (กิจการ 16:34) นี่ คือการแสดงความยินดีในการที่พระเจ้าได้ทรงอภัยโทษบาป และประทาน
ความชอบธรรมให้แก่เรา ต่อจากนั้นเราก็จะมีความยินดีไปจนตลอดชีวติ คริ สเตียนของเรา เป็ นความ
ยินดีแห่งการถวายตัว เป็ นชี วิตแห่งความเชื่อ ความเชื่อผูกมัดเราไว้กบั พระเจ้า ทาให้อยูใ่ นพระเจ้า พึ่งพิง
อยูใ่ นความสัตย์ซื่อของพระเจ้า ฉะนั้นเราย่อมจะได้รับส่ วนในพระสติปัญญาและความบริ บูรณ์ท้ งั หมด
ของพระองค์
ความยินดีที่เกิดจากความมัน่ ใจ “ให้เขาโห่ ร้องเป็ นนิ ตย์ดว้ ยใจร่ าเริ ง เพราะพระองค์ทรงป้ องกัน
เขาไว้” ความยินดีในข้อนี้มิได้เกิดจากความเชื่อของเรา หากแต่เกิดจากความซื่ อสัตย์ของพระเจ้า ไม่วา่
เราจะตกอยูใ่ นการทดลองใด ๆ หรื อได้รับความทุกข์ยากสักเพียงใด ความยินดีน้ ีก็จะเป็ นของเราอยู่
เสมอ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงจารึ กชื่อของเราไว้ในสวรรค์แล้ว นี่คือความยินดีที่เกิดจากการเชื่ อมัน่
ไว้วางใจในพระเจ้าว่า พระองค์ทรงเป็ นโล่ป้องกันภัยของเรา เป็ นพละกาลังของเรา และเป็ นความรอด
ของเรา
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ความยินดีที่เกิดจากความรัก “ให้คนทั้งปวงที่รักพระองค์ มีใจเบิกบานในพระองค์ดว้ ย” ความ
ยินดีน้ ีเกิดจากการมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า และโดยพระคุณของพระองค์ในองค์พระเยซูคริ สต์ แต่การ
ที่เราจะรักพระนามของพระเจ้านั้น เราก็จาต้องรู ้จกั และเข้าใจพระนามของพระองค์เสี ยก่อน
ชีวติ คริ สเตียน เป็ นชีวิตที่เจริ ญก้าวหน้า และความยินดีที่เรามีอยู่ ก็มิใช่มีเพียงครั้งเดียว หรื อชัว่
ครั้งชัว่ คราวเท่านั้น หากแต่มีอยูท่ ุกเวลา ซึ่ งเป็ นลักษณะสาคัญประการหนึ่งของคริ สเตียน
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ มีหลายข้อที่กล่าวถึงความยินดี เช่น “เมืองนั้นจึงบังเกิดความยินดี
อย่ างยิ่ง” (กิจการ 8:8) พระเยซูได้ประทานความยินดีบริ บูรณ์ “เพื่อความยินดีของเรา จะได้ อยู่ในท่ าน
และความยินดีของท่ านจะบริ บูรณ์ ” (ยอห์น 15:11) ดาวิดรู ้จกั ความยินดีอนั บริ บูรณ์น้ ี “ความยินดีอัน
บริ บูรณ์ มีอยู่ตรงพระพักตร์ ของพระองค์ ” (สดุดี 16:11) เปโตรเองก็รู้จกั ความยินดีน้ ีเช่นเดียวกัน
“ความยินดีอันเหลือล้ น และประกอบด้ วยสง่ าราศี ” (1 เปโตร 1:8) แม้อิสยาห์ก็มีความยินดี “ความยินดี
อย่ างไม่ ร้ ู สิ้นสุด จะเป็ นมาลาสวมศีรษะเขาอยู่” (อิสยาห์ 35:10)
เหตุฉะนั้นเราจึงควรมีชีวติ ใกล้ชิดกับพระเจ้า ให้พระองค์ทรงเป็ นผูน้ าในทุกสิ่ ง อาศัยอยูใ่ น
ความชอบธรรมของพระองค์ ไว้ใจในความซื่อสัตย์ของพระองค์ เข้าสนิทในพระองค์ ยอมถวายชีวติ
จิตใจทุกอย่างแก่พระองค์ ผูท้ รงเป็ นกษัตริ ยข์ องเรา แล้วเราก็จะมีชีวติ ที่ประกอบไปด้วยความยินดี ชีวิต
ที่สรรเสริ ญพระเจ้า และเป็ นชีวติ ที่จะถวายเกียรติแก่พระเจ้า
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