พระเจ้ าคืออันดับแรก
นรินทร์ ชัยกาวิล
คานา
เมื่อเราเชื่ อศรัทธาในพระเยซูคริ สต์แล้ว สิ่ งหนึ่งที่จาเป็ นอย่างยิง่ ในชีวติ ของเรา คือการให้
ความสาคัญแด่พระเจ้าในฐานะพระผูส้ ร้างและผูใ้ ช้ชีวติ แก่เรา เราจึงมีสิทธิพิเศษเป็ นบุตรของพระองค์
ทางพระเยซูคริ สต์ ดังนั้นเมื่อเราตัดสิ นใจเป็ นบุตรของพระเจ้าแล้ว ผูท้ ี่เราต้องให้ความสาคัญสู งสุ ด คือ
พระเจ้า

การให้ พระเจ้ า “เป็ นทีห่ นึ่งในชีวติ ” มีความหมายอย่ างไร?
1. ให้พระเจ้าเป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญสู งสุ ดเมื่อเรามาเชื่อศรัทธาในพระเจ้า ผูท้ รงเป็ น “พระเจ้า
สู งสุ ด” นั้น เราจะต้องให้พระองค์เป็ นที่หนึ่งในชีวติ ของเรา มัทธิว 22:37 กล่าวว่า “จงรักพระองค์ผเู้ ป็ น
พระเจ้าของเราด้วยสุ ดจิตสุ ดใจของเจ้า และด้วยสิ้ นสุ ดความคิดของเจ้า” มาระโก 12:30 กล่าวว่า “และ
พวกท่านจงรักพระเจ้า ด้วยสุ ดจิตสุ ดใจของท่าน ด้วยสุ ดความคิด และด้วยสิ้ นสุ ดกาลังของท่าน”
2. เชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์มากกว่าสิ่ งใดทั้งหมด ในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ หนังสื อกิจการ 4:19 และ 5:29 ได้บนั ทึกถ้อยคาที่แสดงถึงการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสู งสุ ดไว้วา่
“จาเพาะพระพักตร์ พระเจ้า ข้าพเจ้าจะเชื่ อฟังท่าน หรื อควรจะเชื่ อฟังพระเจ้า ขอท่านทั้งหลายพิจารณาดู
ข้าพเจ้าจาต้องเชื่ อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์”
3. ให้พระเจ้าเป็ นผูค้ วบคุมและเป็ นเจ้าของชี วติ ทั้งหมด หมายถึง การยอมจานนให้พระเจ้ามี
อิทธิพลเหนือชีวติ ในทุก ๆ ด้านของเรา เป็ นเหมือนกับเจ้าของบริ ษทั ที่สามารถควบคุมและมีสิทธิ์ ที่จะ
ตัดสิ นใจทาอะไรก็ได้กบั บริ ษทั ของตน
ในพระคัมภีร์ หนังสื อกาลาเทีย 2:20 อาจารย์เปาโล กล่าวว่า “ข้าพเจ้าตรึ งกับพระคริ สต์แล้ว
ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวติ อยูอ่ ีกต่อไป แต่พระคริ สต์ต่างหากที่ทรงมีชีวติ อยูใ่ นข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดาเนิน
อยูใ่ นร่ างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดาเนินอยูโ่ ดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าผูไ้ ด้ทรงรักข้าพเจ้า
และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า” อาจารย์เปาโลได้ถวายชีวติ ของท่านทั้งหมด เพื่อทาตามพระ
บัญชาของพระเจ้า ในการประกาศข่าวดีของพระเยซูคริ สต์ ในหนังสื อกิจการ 20:24 กล่าวว่า “แต่
ข้าพเจ้ามิได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็ นสิ่ งที่มีค่าและประเสริ ฐสาหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวติ ของข้าพเจ้า
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ขอทาหน้าที่ให้สาเร็ จก็แล้วกัน และทาการปรนนิบตั ิที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือการเป็ นพยาน
ถึงข่าวประเสริ ฐซึ่ งสาแดงพระคุณของพระเจ้านั้น”
พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราผูกพันใกล้ชิดอยูก่ บั พระองค์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
เพื่อว่า
พระองค์จะทรงอวยพระพรเราในหนังสื อสดุดี 91:14-16 พระเจ้าตรัสว่า “เพราะเขาผูกพันกับเราด้วย
ความรัก เราจะช่วยกูเ้ ขา เราจะป้ องกันเขาไว้ เพราะเขารู ้จกั นามของเรา เมื่อเขาร้องทูลเรา เราจะตอบเขา
เราจะอยูก่ บั เขาในยามลาบาก เราจะช่วยให้เขาพ้นและให้เกียรติเขา เราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวติ ยืนยาว
และสาแดงความรอดของเราแก่เขา” ในพระคัมภีร์ หนังสื อ 1 โคริ นธ์ 61:7 กล่าวว่า “แต่ส่วนคนที่ผกู พัน
กับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ก็เป็ นจิตใจอันเดียวกันกับพระองค์” และเพื่อเราจะมีชีวติ ที่เกิดผลมาก และมีชีวติ ที่
ถวายเกียรติแด่พระองค์
ในพระคัมภีร์ หนังสื อยอห์น 15:5,7-8 พระเยซูตรัสว่า “เราเป็ นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็ นแขนง
ผูท้ ี่เข้าสนิทอยูใ่ นเราและเราเข้าสนิทอยูใ่ นเขา ผูน้ ้ นั ก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกตัวจากเราแล้วท่านจะ
ทาสิ่ งใดไม่ได้เลย” “ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยูใ่ นเรา และถ้อยคาของเราฝังอยูใ่ นท่านแล้ว ท่านจะขอ
สิ่ งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น พระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุน้ ี คือ เมื่อท่านเกิดผล
มาก ท่านก็เป็ นสาวกของเรา”
อย่างก็ตาม พระเจ้ามิได้บงั คับเรา แต่ทรงรักและเข้าใจ และทรงรู ้จกั เราเป็ นอย่างดี ในพระคัมภีร์
หนังสื อฮีบรู 4:13 กล่าวว่า “ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่ งใด ซ่อนไว้พน้ พระเนตรพระองค์ แต่ตรงกันข้าม ทุกสิ่ ง
ปรากฏแจ้งต่อพระองค์ ผูซ้ ่ ึ งเราต้องสัมพันธ์ดว้ ย” ด้วยเห็นแก่ความรักและพระเมตตาของพระเจ้า เราจึง
สมควรอย่างยิง่ ที่จะผูกพันใกล้ชิดกับพระองค์ และให้พระองค์เป็ นที่หนึ่งในชีวติ ของเรา ในพระคัมภีร์
หนังสื อโรม 12:1 อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “พี่นอ้ งทั้งหลาย ด้วยเหตุน้ ีโดยเห็นแก่พระเจ้า ความเมตตา
กรุ ณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลาย ให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็ นเครื่ องบูชาที่มี
ชีวติ บริ สุทธิ์ และเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่ งเป็ นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย”

ผลของการให้ พระเจ้ าเป็ นทีห่ นึ่งของชีวติ
1. มีชีวติ ที่เจริ ญมัง่ คัง่ ในพระคัมภีร์ หนังสื อสุ ดดี 16:8 ผูเ้ ขียนสุ ดดีบทนี้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าตั้ง
พระเจ้าไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ เพราะพระองค์ทรงประทับทางเบื้องขวาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงไม่
หวัน่ ไหว” การตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้า ก็คือ การให้พระเจ้าเป็ นศูนย์กลางของชีวิตในทุกด้านนัน่ เอง ซึ่งจะ
ทาให้ชีวติ ของเราเจริ ญรุ่ งเรื องและมัน่ คงทางฝ่ ายวิญญาณ ในพระคัมภีร์ หนังสื อโรม 8:28 กล่าวว่า “เรา
รู ้วา่ พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ พระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ ง คือ คนทั้งปวงที่พระองค์ทรง
เรี ยกตามพระประสงค์ของพระองค์” ดังนั้นในหนังสื อสุ ภาษิต 3:5-6 จึงกล่าวเตือนเราว่า “จงวางใจใน
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พระเจ้าด้วยสุ ดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู ้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของพระ
เจ้า และพระองค์จะทรงกระทาให้วถิ ีของเจ้าราบรื่ น”
2. รับบาเหน็จและพระพรทั้งโลกนี้และโลกหน้าในพระคัมภีร์ หนังสื อมาระโก 10:30 กล่าวว่า
“ในยุคนี้ ผูน้ ้ นั จะได้รับตอบแทนร้อยเท่า คือ บ้าน พี่นอ้ งชายหญิง มารดา ลูก และไร่ นา ทั้งจะถูกการข่ม
เหงด้วย และในยุคหน้าจะได้ชีวติ นิรันดร์ ” ในพระคัมภีร์ หนังสื อลูกา 18:29-30 พระเยซูตรัสว่า “เรา
บอกความจริ งแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผูใ้ ดได้สละเหย้าเรื อน หรื อภรรยา หรื อพี่นอ้ งหรื อบิดามารดาหรื อ
บุตรเพราะเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้าในยุคนี้ผนู ้ ้ นั จะได้รับตอบแทนหลายเท่า และในยุคหน้าจะได้มี
ชีวติ นิรันดร์ ”
คุณเริ่มต้ นทีจ่ ะให้ พระเจ้ าเข้ ามาเป็ นที่หนึ่งในชี วติ ของคุณแล้ วหรือยัง.

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 53 ฉบับที่ 294 กันยายน – ตุลาคม
2003, หน้า 19-20.

3

