วิญญาณแห่ งการขอบพระคุณ
(ลูกา 17:1-19)
ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน
เมื่อชีวิตของเราเดินมาถึงเดือนธันวาคมเมื่อใด ดูจะเป็ นวันที่เราชื่ นชมยินดีเพราะว่าเรามาระลึก
ถึงพระคุณของพระเจ้าและความดีของพี่นอ้ งที่มีต่อคริ สตจักรและชีวติ ของเราเป็ นพิเศษ คริ สเตียนทุก
คนถูกพระเจ้าเรี ยกให้นบั พระพร นึกถึงพระพร แล้วโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า เมื่อเวลามาขอบคุ ณ
พระเจ้า ก็ทาให้เราต้องระลึกย้อนหลังถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อคริ สตจักรและต่อชีวิตของเรา อีกทั้ง
ครอบครัวของเราอย่างมาก
คริ สตจักรของเรานี้ให้มากและได้รับมาก จึงเกิดมีคนที่ปรารถนาจะขอบพระคุณพระเจ้าและผูม้ ี
พระคุณมากด้วย ในเวลาเดียวกันก็อาจมีคนจานวนไม่นอ้ ยที่ไม่ได้ขอบคุณเท่าที่ควร วันนี้ เป็ นวัน
เตือนใจผมเองด้วยว่าศาสนาพระคริ สต์เป็ นศาสนาของการขอบพระคุณ
พระคัมภีร์สั่งสอนให้คริ สตชนเป็ นคนขอบพระคุณ ในพระธรรมสดุดีได้กล่าวว่า “เป็ นการดีที่
พวกเราจะขอบพระคุณพระเจ้า” (สดุดี 92:1ก) และ “เราควรขอบพระคุณพระเจ้าทุกวันเรื่ อยไป” และอีก
หลาย ๆ ตอนได้เขียนให้ทุกคนสรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับความดีและพระหัตถกิจของพระองค์สาหรับ
ลูกหลานของมนุษย์ พอเรามาในพระคัมภีร์ใหม่ เปาโลเขียนว่า “จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี ”(1
เธสะโลนิกา 5:18) และ “จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกเรื่ อง” (เอเฟซัส 5:20)
แต่พระคัมภีร์ไม่ได้สอนว่า แม้เราจะมีความเชื่อในพระเจ้า แล้วเราก็จะพบพระคุณได้ทุกวันเป็ น
อัตโนมัติ มีบางครั้งพระคัมภีร์ก็รู้วา่ ในการติดตามพระเจ้า บางครั้งชีวิตของเรามาถึงจุดที่เราก็ขอบคุณ
พระเจ้าได้ยากเพราะมีบางครั้งที่ชีวติ ของเราประสบความยากลาบากจริ ง ๆ แต่ในวันที่ทุกข์ยากอย่าง
มากนั้นพระคัมภีร์ยงั นาทางเราไปถึงพระเจ้าและได้เปิ ดช่องให้เราเห็นว่า เราจะได้รับพรยามทุกข์ยาก
นั้น และช่วยให้เราขอบคุณพระเจ้าซึ่ งทาให้เราเกิดคาถามสาคัญ ๆ หลายคาถาม ที่พวกเราอาจจะถามตัว
ของเราก็ได้ กล่าวคือ เมื่อเราขอบพระคุณนะ (1) เราขอบคุณผูใ้ ด และ (2) เมื่อเราขอบคุณ เรามักขอบคุณ
ในเรื่ องอะไรบ้าง ขอให้เรามาพิจารณาทีละข้อ ขอให้เรามาดูขอ้ แรกก่อน

1

(1) เวลามนุษย์ ขอบพระคุณนั้นเราขอบพระคุณผู้ใด
ถ้าผูต้ อบคาถามนี้บอกคาตอบออกมา คาตอบนั้นก็จะบอกได้ทนั ที ว่าผูต้ อบมีความสัมพันธ์กบั
พระเจ้า หรื อไม่มีความสัมพันธ์กบั พระองค์ คาถามนี้สาคัญคือ เวลาเราอยากขอบคุณ เราขอบคุณใคร
จี เค เชสเตอร์ ตนั กล่าวว่า “สิ่ งที่น่าเศร้าสาหรับคนที่ยงั ไม่ได้เชื่อพระเจ้าก็คือ เมื่อเขาอยากจะ
ขอบคุณ เขาไม่รู้จะขอบคุณใคร”
เลสลี่ สตีเวน คือคนที่ยงั ไม่เชื่อพระเจ้า เขาสู ญเสี ยภริ ยาของเขาไปโดยอุบตั ิเหตุโดยไม่คาดฝัน
เขาจึงเขียนจดหมายไปหาเพื่อนเขา ในจดหมายฉบับหนึ่ งเขาเขียนว่า “ข้าพเจ้าขอบพระคุณ ที่ผมได้มา
รู้จกั เธอ” จริ ง ๆ แล้วเขาจะเขียนว่า “ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า” แต่เพราะเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าและ
เป็ นคนจริ งใจ เขาจึงทิ้งว่างเอาไว้
ดร.จอห์น เบลลี่ กล่าวว่า “คนที่ยงั ไม่เชื่อพระเจ้า สามารถพูดได้วา่ “ผมสามารถมีความสุ ขได้
โดยไม่ตอ้ งมีพระเจ้า” แต่เป็ นการยากมากที่เขาจะพูดว่า “ผมขอขอบคุณเฉย ๆ” เพราะว่าเขาพูด เขาต้อง
ถามตัวเองว่า เขากาลังขอบคุณใคร
สัญชาตญาณที่มนุษย์รู้สึกอยากจะ ขอบคุณยืนยันอยูใ่ นตัวมันเองแล้วว่าคงจะต้องมีคนที่เราควร
ขอบพระคุณอยูจ่ ริ ง ๆ คาถามคือ ใครได้ประทานสัญชาตญาณนี้แก่เราใครได้ใส่ สัญชาตญาณนี้ไว้ในใจ
ของเรา คาตอบคือพระเจ้าทรงปลูกสัญซาตญาณ และความรู ้สึกนี้ให้เราในจิตใจ
เพราะว่าถ้าเราหิ วได้ แสดงว่าต้องมีอาหารไว้บาบัดความหิ วนั้น
ถ้าเรารู ้สึกกระหายได้ แสดงว่าต้องมีน้ าที่บาบัดกระหายนั้น
ถ้าเรารู ้สึกขอบคุณได้ แสดงว่า มีพระองค์ผซู ้ ่ ึ งเราควรขอบพระคุณอยูจ่ ริ ง ๆ
เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระผูส้ ร้างผูป้ ระทานให้
ผูท้ รงพระคุณ ซึ่ งทาให้เรามีชีวติ เป็ นอยูแ่ ละเคลื่อนไหวได้
พระคัมภีร์บอกว่า เอกลักษณ์อนั หนึ่งของคริ สเตียน คือการขอบพระคุณพระคัมภีร์เขียนว่า “จง
ขอบพระคุณในทุกกรณี ” (1 เธสะโลนิกา.5:18) เอกลักษณ์อนั หนึ่งของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็คือ การขาด
การขอบพระคุณพระองค์ พระธรรมโรม 1 กล่าวว่า “เมื่อเขาได้รู้จกั พระเจ้าแล้ว เขาหาได้ขอบพระคุณ
ไม่” เขาได้สิ่งดีต่าง ๆ จากพระเจ้า แต่จิตใจไม่ได้ขอบพระคุณ ไม่ได้ตอบสนองพระเมตตาความดี ความ
รักต่อพระเจ้าเท่าที่ควรต่อพระเจ้า
การสานึกในพระคุณของพระเจ้าเริ่ มที่การสานึกรู ้วา่ มีพระเจ้า คนที่จะขอบพระคุณพระเจ้าได้
แท้จริ ง ต้องมีการรับรู้ทางฝ่ ายจิตวิญญาณก่อน เพราะการขอบพระคุณพัฒนาขึ้นมา เติบโตขึ้นมาจาก
บรรยากาศของความสัมพันธ์กบั ตนเอง คนอื่น และกับพระเจ้า คนที่ถูกพระเจ้าไถ่จากบาปของตนจะ
รู ้สึกถึงเรื่ องนี้ต่อพระเจ้าได้
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ดังนั้น หน้าที่แรกของคริ สเตียนคือขอบพระคุณพระเจ้า อ่าน ฮีบรู 13:15 “เหตุฉะนั้นให้เรา
ถวายคาสรรเสริ ญเป็ นเครื่ องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์น้ นั
คือคากล่าวยอมรับเชื่ อพระ
นามของพระองค์” เราขอบพระคุณผูใ้ ด คาตอบคือ เราขอบพระคุณพระเจ้านัน่ เอง

(2) ประการทีส่ อง : เราจะขอบคุณเรื่องอะไร?
มีคริ สเตียนคนหนึ่งในสมัยโบราณ คือ อิกเนเธียสโลโยล่า วันหนึ่ง เขานึกปรารถนาอยาก
ขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่ งที่พระองค์ได้ประทานให้ในสิ่ งที่เขามิได้ขอ เขาเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งเขียน
รายการลงไป เขาเขียนได้คาเดียวและเขียนต่ออีกไม่ได้ คานั้นคือ ตัวเขาเอง สิ่ งที่พระเจ้าประทานให้โดย
ที่เรามิได้ขอ คือ ตัวเอง ไม่มีใครในโลกมีรูปร่ างหน้าตาเหมือนคุณและเหมือนผม คนเราแต่ละคน
ต่างกัน ถูกสร้างพิเศษจากพระเจ้า มีความสามารถต่าง ๆ กันศักยภาพต่าง ๆ กัน
แต่เราสามารถติดต่อได้ไกลกว่า โลโยล่า ถ้าเรามองดูรอบ ๆ ตัวเรา เราจะพบของประทานจาก
พระองค์ที่เราไม่ได้ขอแต่พระเจ้าให้เราลองนับพระพรของเราดูทีละอันได้ หรื อนับพระพรของท่านซึ่ ง
พระเยซูประทาน คนที่มีพระพรมากแต่ไม่เคยนับ อาจจะไม่คิดถึงพระพรจริ ง ๆ ก็ได้ ถ้าเราคิดจริ ง ๆ เรา
สามารถเอ่ยพระพรนั้น ๆ ได้
เราควรขอบพระคุณพระองค์ในเรื่ องความชื่นชมยินดีต่าง ๆ ที่พระเจ้านามาสู่ ชีวติ ของเรา ข้าว
ปลาอาหารอันอุดมสมบูรณ์ ฤดูกาล สี สันของธรรมชาติ เช่น สี ของฟ้ ายามอาทิตย์อสั ดง เสี ยงนกร้อง
ความสามารถที่เรามีประสาทตาและหูช่วยให้เราเห็น ได้ยินเสี ยงต่าง ๆ ได้และได้กลิ่นหอมต่าง ๆ สมอง
ที่รู้จกั คิดหาเหตุผล ถ้าเราไม่มีเหตุผล จะเกิดอะไรขึ้นขอบพระคุณสาหรับการจดจาและระลึกได้การนึก
คิดภาพในสมอง ความสามารถต่าง ๆ ที่สมองทาได้ ทาให้เกิดอะไรต่อมิอะไรอีกมากมายที่เป็ น
คุณประโยชน์
นอกนั้นยังมีโลกของหนังสื อที่เราสามารถค้นคว้าความรู ้ต่าง ๆ เช่นเรื่ อง ดนตรี เรื่ องความรัก
เรื่ องเพื่อน และเรื่ องเด็กเล็ก ๆ ที่รู้จกั เชื่อและวางใจในตัวเรา และพระพรอีก เป็ นร้อยเป็ นพัน เช่น
เครื่ องมือแพทย์แผนใหม่ วิธีการรักษาโรคใหม่ที่นกั วิทยาศาสตร์ คน้ พบความสัตย์ซื่อของผูป้ กครอง
มัคนายก มัคนายิกา พี่นอ้ งจานวนมาก
ผูเ้ ขียนพระธรรมสดุดีกล่าวว่า เราควรขอบพระคุณพระเจ้าเสมอไป พระคัมภีร์สอนว่าเราควร
ขอบพระคุณในเรื่ องอะไรในพระคัมภีร์อีก
เราไม่ควรขอบพระคุณในพระพรทางวัตถุ
ความ
สะดวกสบายทรัพย์สิน การพิทกั ษ์รักษาแต่เราควรขอบพระคุณพระเจ้าเอง คือขอบพระคุณที่พระองค์
เป็ นพระเจ้าที่ทาสิ่ งดีแก่เรา พระพรต่าง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อนุญาตให้เกิดแก่เราอย่างเหมาะเจาะ “จง
สรรเสริ ญความดีของพระเจ้าและบรรดาพระหัตถกิจของพระองค์ที่มีต่อลูกหลานของมนุษย์”
ส่ วน
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เปาโลสอนในพระคัมภีร์ใหม่วา่ “จงขอบพระคุณพระเจ้า เพราะของประทาน ซึ่งพระองค์ทรงประทาน
นั้นเหลือจะพรรณนาได้”
ความดีของพระองค์จะสรรหาคามาพรรณนาในภาษามนุษย์ไม่ได้ เพราะไม่มีคาพูด มันเหลือที่
จะนาออกมาเป็ นภาษามนุษย์ ในความดีของพระองค์
ประการที่สองที่เราขอบพระคุณคือ ความรอดพ้นจากบาปแล้ว พระเจ้าทรงช่วยให้เรารอดพ้น
จากบาปทางพระเยซูแล้ว โดยการกลับใจจากบาป โดยความเชื่อ เรารับสิ่ งนี้โดยทางพระคุณ

3. ปัญหาของคนทีล่ มื การขอบพระคุณ
เรามักพบว่า มีคนจานวนไม่นอ้ ยที่ขาดการขอบพระคุณ มนุษย์น้ นั มีโรคอยูโ่ รคหนึ่ง และดู
เหมือนจะติดต่อกันได้ดว้ ยคือ โรค “ชอบรับแต่ไม่ชอบให้” หรื อ โรคที่ทึกทักว่าคนอื่นต้องมีหน้าที่ให้
ตน แต่ไม่เคยคิดที่จะให้คนอื่น เรื่ องนี้บนั ทึกใน ลูกา 17:11-19 ขณะที่พระองค์เสด็จเลียบแคว้นสะมาเรี ย
ครั้งสุ ดท้าย ก็ได้เข้าไปในหมู่บา้ นแห่งหนึ่งพระองค์เห็นคนโรคเรื้ อนเกาะกลุ่มกันอยู่ 10 คน เป็ นคนที่
เข้าสังคมไม่ได้ เพราะสังคมรังเกียจ สังคมยิวถือว่าคนโรคเรื้ อนนั้นเป็ นคนตายแล้ว คนเหล่านี้ถูก
ประณามว่าสกปรก ถ้าเดินไปตามถนนต้องเอามือป้ องกันปากแล้วร้องว่า “ไม่สะอาด ๆ ๆ” เมื่อพวกเขา
เห็นพระเยซูก็ร้องให้พระเยซูเมตตา มีใครทราบหรื อไม่วา่ พระเยซูทาอย่างไรพระองค์ที่ไม่ได้รักษาให้
หายโดยการวางมือพระองค์ไม่สัญญาว่าจะรักษาเสี ยด้วยซ้ า พระองค์ตรัสให้พวกเขาไปหาปุโรหิตคือ
ผูน้ าทางศาสนาในสมัยนั้น ซึ่ งคนที่หายโรคแล้วเท่านั้นจึงจะไปหาเพื่อตรวจสอบการหาย และรับคา
รับรองได้ พวกเขาเชื่อคาตรัสของพระเยซูเพราะขณะเมื่อเดินไปนั้น คนทั้ง 10 คนหายทันทีมนั เหมือน
ฝัน มันอัศจรรย์ เพราะคน 10 คนได้หายสนิททาให้เข้าสังคมได้ ทางานได้ อวัยวะต่าง ๆ ทางานได้ พวก
เขาเข้าไปหาชุมชนและคนต่าง ๆ และมีความสัมพันธ์ได้เหมือนเดิม พวกนี้ได้รับประโยชน์ ได้รับพร
ทั้ง 10 คนหาย แต่คนมาขอบคุณเป็ นคนสะมาเรี ยเพียงคนเดียว พระคัมภีร์บอกว่า อีก 9 คนหายไปไหน
จากเรื่ องนี้เราพบว่า พระเยซูทรงสนพระทัยในการขอบคุณของเรา และให้ความสาคัญมาก
พระองค์พดู ถึงเรื่ องคนมาขอบคุณและคนไม่มาขอบคุณพระองค์รู้สึกต้องสอนให้รู้ เวลาคนไม่ขอบคุณ
เหมือนพวกเราย่อมรู ้สึกไม่สบายใจ เวลาคนได้ประโยชน์จากเราแต่ไม่ได้ขอบคุณเรา พระเยซูตรัส “ไม่
มีใครมาขอบคุณนอกจากคนต่างชาติน้ ี ” เราจะจัดชีวติ ของเราอยูใ่ นกลุ่มไหนดี 9 คน ที่ไม่ขอบคุณหรื อ 1
คน ที่มาขอบคุณ
“10 คน หายโรคมิใช่หรื อ 9 คนไปไหน” พระเยซูตรัสเตือนเราทุกคน
เป็ นเรื่ องแปลกแม้การขอบคุณจะไม่เสี ยอะไร แต่ 9 คน ที่ไม่มาขอบคุณอันนี้เป็ นโรคชนิดหนึ่ง
ของมนุษย์ คือโรค “รับแต่ไม่ให้” นี่คือสิ่ งที่คนไม่นอ้ ยในยุคโลกาภิวฒั น์กาลังปฏิบตั ิต่อกัน เราพร้อม
และคล่องที่จะรับสิ่ งดี ๆ ทุกอย่างจากคนอื่น แต่บางครั้งเราก็ลืมที่จะมาขอบคุณ
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มนุษย์มกั ทึกทักว่าเราไม่ตอ้ งขอบคุณคนอื่น ยิง่ ในยุคที่วตั ถุเป็ นพระเจ้า โรคนี้ดูยงิ่ รุ นแรงใน
สังคมนี้ คือโรค “รับแต่ไม่ให้” บางทีท่านอาจเข้าถึงความรู ้สึกของพระเยซูก็ได้ คือว่าคนไข้จานวนมาก
สมัยนี้มาหาหมอและพยาบาลเวลาเขามีปัญหาน้อยคนจะมาโรงพยาบาล แล้วยืน่ บัตรตรวจเพื่อขอมา
ขอบคุณหมอและพยาบาลเท่านั้นแล้วกลับบ้าน
เรามักมาหาพระเจ้าเวลาเรามีปัญหาแต่เราไม่มาหาเพื่อขอบพระคุณ และสรรเสริ ญ ในยุค
โลกาภิวฒั น์ เรามักลืมผูม้ ีพระคุณ ลืมพระเจ้า และองค์พระเยซูมกั ถูกลืมขอบพระคุณเสมอ ๆ จากเรา
คาร์ล บาทธ์ นักศาสนศาสตร์ เรื องนามของโลก กล่าวว่า บาปทุกชนิดมาบรรจบ ณ จุดเดียวกัน
คือ “การไม่รู้จกั ขอบคุณ” บาปที่รุนแรงที่สุดคือการปฏิเสธพระเยซู และการปฏิเสธพระเยซูคือการที่ไม่
สานึกในพระคุณของพระองค์ที่กระทาให้เรานัน่ เอง
ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า 9 คนที่ไม่มาขอบคุณมีเหตุผลอะไร แต่ขอให้เราพิจารณาดู อาจ
เป็ นเพราะ:
ก. ไม่ เคยคิดจะขอบคุณ
เก้าคนหายแล้ว ไปดีมีสุขแล้ว ได้รับประกาศนียบัตรจากปุโรหิ ตแล้ว แต่พวกเขา “รับแล้วลืม”
ลืมคิดไป ลืมพระคุณของพระเจ้าไปเลย เพราะอาจจะเป็ นเพราะว่าไม่ได้ถูกสอนให้คิดก็ได้ บางทีเราบาง
คนอาจจะเป็ นเช่นพวก 9 คน ก็ได้ ไม่ใช่วา่ เราไม่กตัญญูเพียงแต่เราลืมคิดในเรื่ องนี้ไป
ในเมืองแคมบริ ดท์ ประเทศอังกฤษมีโบสถ์แห่งหนึ่ง วางพรมเช็ดเท้าไว้ตรงทางเข้าที่หน้าประตู
โบสถ์ ตัวอักษรบนพรมเขียนว่า “ใคร่ ครวญ และขอบคุณ” (Think and Thank) ว่าไปแล้วคา 2 คา มาจาก
รากศัพท์เดียวกัน คือ “คนที่รู้จกั คิด มักเป็ น คนที่รู้จกั ขอบคุณ” อาจเป็ นไปได้วา่ คนสมัยนี้ อาจสู ญเสี ย
ความคิดที่ขอบคุณไป วันนี้จึงมีความหมายที่เรามาขอบคุณพระเจ้าและผูม้ ีพระคุณต่อชีวิตของเราและ
คริ สตจักรของเรา สดุดี 103:2 สอนว่า “จิตใจของข้าเอ๋ ย จงถวายสาธุ การแด่พระเจ้า และอย่าลืมพระราช
กิจอันมีพระคุณทั้งสิ้ นของพระองค์”
ข. ไม่ ร้ ู สึกมีหน้ าทีต่ ้ องกลับมาขอบคุณใคร
บางทีคน 9 คนนั้น เขาไม่รู้สึกว่าจะต้องมีหน้าที่กลับมาขอบคุณใครเพราะถ้ากลับมาอาจจะเจอ
หน้าที่บางอย่างที่พระเยซูขอร้องให้ทาก็เป็ นได้คือพวกเขาอาจรู ้วา่ พวกเขาจะต้องทาอะไรหลายอย่าง
เพื่อพระองค์ เลยไม่กลับขอบคุณดีกว่า เพราะในพระกิตติคุณพระองค์มกั ให้คนที่หายโรคแล้วต้องทา
อะไรบางอย่างเสมอ หรื อไม่ก็ตอ้ งทาอะไรเพื่อคนอื่นบ้างเสมอ ดังนั้นเมื่อคนมีพระคุณ เช่น พระเยซูที่
รักษาโรคเราให้หายมาขอร้องบางทีก็ยากที่จะขัดขืน
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บางทีอาจมีบางคนใน 9 คน มีความหยิง่ คือรู ้สึกไม่อยากยุง่ กับใคร จนกลายเป็ นความเห็นแก่ตวั
ได้ พวกเขาจึงไม่ค่อยอยากจะยุง่ กับใคร ขอรับลูกเดียว พวกเขาลืมไปว่า ผมประโยชน์ทุกอย่าง พระพร
ทุกอย่างจะผูกพันกับหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตอบเสมอ ในโลกที่เงินเป็ นพระเจ้า เขาอาจคิดว่า ถ้าจ่ายค่า
รักษาพยาบาลแล้ว เขาก็หมดหน้าที่ ซึ่ งต่างกับเรื่ องราวของหมอบรัดเลย์ มิชชันนารี ยคุ บุกเบิกท่าน
บันทึกไว้วา่ ท่านฉี ดยาให้คนไทยเข็มเดียว คนไข้ให้ส้มตั้งหลาย ๆ ชะลอม
ค.บางทีความคิดถูกครอบงาด้ วยเรื่องต่ าง ๆ
บางทีความคิดของคน 9 คนนั้นอยากกลับบ้านมาก อยากเจอคน เจอญาติ เจอคนรัก อยากเข้า
สังคม จนลืมมาขอบพระคุณ สมัยนี้คนเรามีเรื่ องต่าง ๆ ในความคิดมากมาย จนทาให้เราลืมสิ่ งที่เราควร
ทาไป พวกเองก็เช่นกันเราอาจไม่ต้ งั ใจลืม เพียงแต่พวกเรามีภาระมาก และมีสิ่งที่ตอ้ งให้คิดมากจนลืม
การขอบคุณได้ มีงานประจามาก มีของประจาวันที่เราต้องทาหลายอย่างจนลืมขอบคุณพระเจ้าไป นี่ก็
เป็ นได้อีกเหมือนกัน
ขอให้คาพูดของพระเยซูแว่วเข้าหูเราอีกครั้งในวันนี้ วา่ “อีก 9 คนไปไหนเสี ย” วันนี้ เป็ นวัน
ขอบคุณพระเจ้าจะเนื่องในโอกาสอะไรก็ตาม เราควรถามว่า “ความกตัญญูของเราอยูค่ รบถ้วนดีหรื อ”
ยอร์จ เฮเบริ ด ผูร้ ับใช้ที่มีชื่อเสี ยงกล่าวว่า “พระองค์ทรงประทานสิ่ งต่าง ๆ มากมายต่อเรา ขอ
ทรงโปรดประทานอีกอย่างเดียวเท่านั้นคือ “จิตใจที่อยากจะขอบคุณพระองค์เสมอไป”
จงขอบพระคุณพระเจ้า สาหรับของประทานที่เหลือจะพรรณนาได้ ที่ได้ทรงประทานแก่
คริ สตจักรของพระเยซูชีวติ ครอบครัว และลูกหลานของเราวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาระลึกถึงความดีน้ นั
ๆ และแสดงความกตัญญู และความขอบคุณ ด้วยการถวายชีวติ ความคิดจิตใจ และทรัพย์แต่ไม่วา่ เราจะ
ให้แค่ไหนก็ตาม เราไม่สามารถทดแทนพระคุณต่อพระเจ้าหมดได้ เปาโลบอกว่า “ข้าพเจ้าเป็ นหนี้ ” และ
เราเองก็เป็ นหนี้ในวันนี้เรามาประชุมกันเพราะเรารู ้สึกเป็ นหนี้พระเจ้า และผูม้ ีพระคุณทั้งหลายที่มีส่วน
ในชีวติ ของเรา ซึ่ งเราไม่สามารถจะจ่ายคืนได้หมด แต่เราทาสิ่ งหนึ่งได้คือเราอาจแบ่งปั นสิ่ งต่าง ๆ ที่เรา
ได้รับประโยชน์จากผูท้ ี่รักเราให้ความดีที่เราได้รับจากพระหัตถ์พระเจ้านั้น
ได้ผา่ นต่อไปยังคนอื่น
โดยเฉพาะผ่านพระกิตติคุณของพระเยซูต่อไป เพราะเมื่อเรารู ้สึกสานึกในพระคุณ เราก็ตอ้ งรู ้วา่ เรามี
หน้าที่ดว้ ย
ชีวติ ของคนเรานั้นก็แปลก มีคาพูดที่มกั ตรงข้ามกับความรู ้สึกหลายเรื่ องและอันหนึ่งก็คือ “คน
ที่มีมากมักขอบคุณน้อย และคนมีนอ้ ยมักขอบคุณมาก” อันนี้เป็ นแค่ประสบการณ์ของผมเท่านั้น
กล่าวคือ ผมรู ้สึกว่า “คนที่มีรายได้นอ้ ยมักกลับมาขอบคุณเสมอไป”
ดร.แซงสเตอร์ เล่าว่า วันหนึ่ งท่านได้รับเชิญไปเทศนาที่คริ สตจักรแห่งหนึ่งซึ่ งไม่เคยไปเทศนา
เลย เมื่อไปนัง่ บนเวทีผปู ้ กครองคนหนึ่งของคริ สตจักรก็มาบอกว่า แถวหน้าทั้งหมดคนที่ฟังเป็ นคนตา
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บอดมาจากโรงเรี ยนสอนคนตาบอดในเมือง
ดร.แซงสเตอร์
เลยบอกให้ผปู้ กครองคนนั้นไป
ปรึ กษาหารื อกับบรรดาคนตาบอดดูวา่ พวกเขาปรารถนาจะเลือกร้องเพลงใดในการนมัสการในเช้านี้
ตอนนักเทศน์เทศนาจบแล้ว ผูป้ กครองคนนั้นก็หายไปพักใหญ่ ดร.แซงสเตอร์ ก็คิดว่าเพลงใดหนอที่
นักเรี ยนตาบอดพวกนี้อยากร้อง ท่านคิดว่าจะเป็ นเพลง “ใครลาบากเหน็ดเหนื่อย เชิญมาหาพระเยซู ”
หรื อ “พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่” หรื อ “โปรดนาทางข้า ฯ เถิด” แต่ผปู ้ กครองคนนั้นกลับมาบอกว่า
เพลงที่ 192 ครับ คือ เพลงชื่อ “ทรงสัญญาให้พรแก่ขา้ ” เนื้ อเพลงมีวา่
“ทุกวันข้าสรรเสริ ญ
ร้องเพลงถวาย
สรรเสริ ญพระเยซู พระมหาไถ่
ทุกวันข้าสรรเสริ ญ
ร้องเพลงถวาย
สรรเสริ ญพระเยซู พระมหาไถ่”
เป็ นคาขอบคุณ สรรเสริ ญของคนตาบอด คนตาบอดอยากขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริ ญ ซึ่ง
นักเทศน์ตาดีคิดไม่ถึง
คุณและผมก็เช่นเดียวกัน เราได้รับสิ่ งดีต่าง ๆ ไป จากพระหัตถ์พระเจ้ามากเราจะสามารถร้อง
เพลงขอบพระคุณพระเจ้าแบบเดียวกับคนตาบอดได้หรื อไม่ เราอยากร้องเพลงอะไร เราควรสานึกใน
พระมหากรุ ณาธิ คุณ และสานึกในหน้าที่ในเวลาเดียวกันได้หรื อไม่ให้เรามาสรรเสริ ญพระเจ้า และ
ขอบคุณพระองค์ และขอบคุณคนที่เราไม่เคยขอบคุณมาก่อน ซึ่ งเขาทาดีกบั เราเสมอมา ในวันที่เราควร
จะขอบคุณพระเจ้านี้แต่เราไม่ควรจะขอบคุณเฉย ๆ เราควรดาเนินชี วติ และแสดงจากชีวิตของเราด้วย ให้
เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี เพราะนี่ เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริ สต์เพื่อท่านทุกคน.

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 52 ฉบับที่ 283 พฤศจิกายน – ธันวาคม
2001, หน้า 10-14.
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