เคล็ดลับในการรับพระพร
โดย : สมศักดิ์ ชู สงฆ์
จาก : พระคริสตธรรมประทีป ฉบับที่ 205 ปี ที่ 39 พฤศจิกายน –
ธันวาคม 1988
ก่อนที่ผมจะเริ่ มเขียนคมลัมน์น้ ี อยากจะตั้งคาถามสาหรับผูอ้ ่านสัก 3 ประการ คือ
1. อะไรที่เป็ นอุปสรรคต่อพระพรของพระเจ้า
2. เราจะมีวธิ ี การเพิ่มเติมพระพรได้อย่างไร
3. อะไรคือเป้ าหมายในการรับพระพร
ในพระธรรมกิจการ 18:24-28 ได้บนั ทึกถึงชายหนุ่มคนหนึ่งชื่ออปอลโล เขาเป็ นคนที่มีสานวน
โวหารยอดเยีย่ ม มีใจกล้าหาญในการประกาศข่าวประเสริ ญของพระเยซูคริ สต์ มีใจร้อนรนเป็ นพยาน
เขามาจากเมืองอเล็กซานเดรี ยเมืองนี้มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ อปอลโลคงจะเรี ยนสาเร็ จจากมหาวิทยาลัย
แห่งนี้ สถาบันได้ฝึกฝนให้เขาเป็ นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพูด
แต่การมีสานวนโวหารที่ดีมิใช่เป็ นทางแห่งการที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้า แม้วา่ เขาจะมีใจ
กล้า ร้อนรน มีความรู ้สูงแต่นนั่ มิใช่เป็ นแหล่งกาเนิดแห่งพระพรของพระเจ้า แต่คาตอบอยูใ่ นข้อที่ 24
กล่าวคืออปอลโลมีความชานาญมากในทางของพระเจ้า พระวจนะเป็ นรากฐานในชีวิตของเขา
พระวจนะของพระเจ้าเป็ นที่มาแห่งแหล่งพระพรนานาประการในชีวติ ของเราในโลกนี้ ผมเคย
คิดว่า ไม่น่าจะมีพระวจนะของพระเจ้ามากมายขนาดนี้ เพียงพระคัมภีร์ใหม่เล่มเดียว ก็น่าจะเพียงพอ
แล้ว อ่านก็แทบจะไม่จบ (บางคนแทบจะไม่ได้อ่านด้วยซ้ าไป) แต่นี่มีท้ งั พระคัมภีร์เดิมที่หนาเตอะยากที่
จะอ่านให้จบ ทาไมพระเจ้าจึงให้คนของพระองค์เขียนไว้มากมายอย่างนั้น
คาตอบก็คือ ที่พระเจ้าทรงเขียนมากก็เพราะว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่พดู มาก ที่พดู มากก็
เพราะพระองค์ทรงรักเรามาก พระองค์ไม่อยากจะให้เราทั้งหลายมีขอ้ แก้ตวั เมื่อกระทาผิดลงไป เขาจะ
ปฏิเสธว่า “ผม/ดิฉนั ไม่รู้” ไม่ได้ เพราะพระคัมภีร์บ่งบอกไว้แล้ว
พระวจนะของพระเจ้าเป็ นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรา พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “มนุษย์
จะบารุ งชีวติ ด้วยอาหารสิ่ งเดียวก็หามิได้ จะต้องบารุ งด้วยพระวจนะทุกคาที่ออกมาจากพระโอษฐ์พระ
เจ้า” (มัทธิว 4:4) ลองคิดดูซิครับ เมื่อพระเยซูทรงเผชิ ญการทดลองอยูใ่ นถิ่นทรุ กนั ดาร มารได้ทาการ
ล่อลวงพระองค์ถึง 3 วิธีดว้ ยกันแต่สังเกตไหมว่าพระเยซูคริ สต์ไม่เคยเปลี่ยนวิธีการสู ้รบกับมารเลย
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พระองค์ใช้เพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือ “พระวจนะของพระเจ้ าตรัสว่าอย่างนี้” ด้วยคาตอบของพระองค์ทา
ให้ซาตานพ่ายแพ้อย่างยับเยิน
เราพบความจริ งว่า
มารซาตานก็มองเห็นความสาคัญของพระวจนะของพระเจ้ามันศึกษา
ค้นคว้าพระคัมภีร์ เพื่อจะไม่เชื่อพระคัมภีร์ มันศึกษาเพื่อจะเอามาต่อสู ้กบั คริ สเตียน และทาลายงานของ
พระเจ้าให้ยอ่ ยยับไป ซาตานให้พระวจนะกับพระเยซูคริ สต์ มันบอกว่า “โดดลงมาจากหลังคาพระวิหาร
ซิ เพราะมีพระคัมภีร์เขียนไว้วา่ ทูตสวรรค์จะประคองท่านไว้ มิให้เท้าของท่านกระทบหิ น”
ซาตานมันพูดความจริ งจากพระวจนะของพระเจ้า แต่พระเยซูคริ สต์ตอบมันว่าอย่างไร “มีพระ
คัมภีร์เขียนไว้วา่ อย่าทดลององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (ดู มัทธิว 4)
ท่านผูอ้ ่านลองคิดดูซิครับ ถ้ามารซาตานมันรู ้พระคัมภีร์อย่างมากแล้ว แต่คริ สเตียนไม่รู้พระ
คัมภีร์ คริ สเตียนก็จะมีโอกาสพลาดล้มได้ง่ายที่สุด และอาจจะใช้พระวจนะอย่างผิด ๆ ได้ดว้ ย นี่เป็ นเหตุ
ทาให้คริ สเตียนหลายคนติดเหล้า สู บบุหรี่ เขาอ้างว่าพระคัมภีร์สนับสนุ นให้เขาดื่มเหล้าเพราะเปาโล
สั่งทิโมเธี ยวว่าต่อไปอย่าดื่มแต่น้ า ให้ดื่มเหล้าองุ่นด้วย ทาไมคริ สเตียนจึงอ้าง พระคัมภีร์ตอนนี้ ก็เพราะ
เขาไม่เข้าในพระวจนะของพระเจ้า เมื่อไม่เข้าใจก็ดาเนินชี วติ ที่พลาดจากน้ าพระทัยของพระเจ้าและหลง
เจิ่นไป
หากว่าซาตานรู ้พระคัมภีร์มากมายแต่คริ สเตียนไม่รู้ เราก็จะต่อสู ้กบั มันยากบางครั้ง เราอ่านพระ
คัมภีร์นิด ๆ หน่อย ๆ พอเป็ นกระสาย เปรี ยบเหมือนกับเวลาที่เราออกรบในสงคราม เรามีเพียงปื นแก๊ป
ส่ วนศัตรู ของเรามีปืนกลมือ ก่อนที่เราจะยิงแต่ละนัดก็มวั มานัง่ อัดดินปื น มารมันรัวเอ็ม.16 ใส่ จนเรา
พรุ น
พระเยซูคริ สต์ทรงรักพระวจนะของพระเจ้า พระองค์ศึกษาและดาเนินชีวติ อยูใ่ นพระวจนะนั้น
ถ้าเปรี ยบเทียบให้ชดั เจนก็คือ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นเหมือนนายช่างและพระวจนะเป็ นเหมือน
อุปกรณ์ที่นายช่างจะนามาในการก่อสร้างชีวิตของเรา จนกว่าเราจะมีพระลักษณะเหมือนดังพระเยซู
คริ สต์ ยิง่ เราได้รับการสร้างมากเท่าไร เราก็จะได้รับ “การอวยพระพร” มากเท่านั้น
ดูตวั อย่างจากชนชาติอิสราเอล พระคัมภีร์บอกว่า เมื่อพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินคะนาอัน เขาจะ
พบกับน้ าผึ้ง และน้ านมบริ บูรณ์ แต่เมื่อิสราเอลไม่ยอมเชื่อฟังแผ่นดินแห่งน้ าผึ้งและน้ านมก็กลับ
กลายเป็ นทะเลทรายไป
ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของเรามีอิทธิ พลเหนือธรรมชาติ ถ้าหากว่าฝ่ ายวิญญาณเราดี ดาเนิ นชีวติ กับ
พระเจ้าอย่างสม่าเสมอชีวติ ของเราก็จะเต็มล้นไปด้วยพระพร แต่ถา้ ชีวิตของเราไม่ได้ติดสนิทสัมพันธ์
กับพระเจ้า แน่นอนทีเดียวธรรมชาติก็จะกลายเป็ นศัตรู ของเรา สิ่ งแวดล้อมจะไม่สามารถเอื้ออานวยแก่
ชีวติ ของเราได้
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พระวจนะของพระเจ้าเป็ นแหล่งกาเนิด และเป็ นต้นตอบ่อเกิดแห่งพระพรนานัปการ พระพร
ของพระเจ้ามีอยู่ 2 ด้านกล่าวคือ
(1) พระพรฝ่ ายจิตวิญญาณ
(2) พระพรฝ่ ายเนื้อหนัง
บางคนต้องการได้รับเฉพาะพระพรฝ่ ายเนื้ อหนัง ต้องการความอุดมสมบูรณ์ความมัง่ มีศรี สุข
การอยูด่ ีกินดี ความอบอุ่นทางด้านร่ างกาย ผมกล้าบอกตรง ๆ ว่าความคิดอย่างนี้ เป็ นสิ่ งที่ผดิ เราจะต้อง
แสวงหาพระพรฝ่ ายจิตวิญญาณก่อนที่จะแสวงหาพระพรฝ่ ายเนื้อหนัง ขอพระเจ้าทรงช่วยเราทุกคนที่จะ
มองเห็นความสาคัญในจุดนี้
ในพระธรรมโยอันบทที่ 15 บอกอย่างชัดเจนว่า ถ้าพระวจนะของพระเจ้าฝังอยูใ่ นเรา เราจะทูล
ขอสิ่ งใดก็จะได้รับสิ่ งนั้น พระวจนะของพระเจ้าเป็ นรากฐานแห่งพระพร อนึ่ง พระวจนะของพระเจ้าจะ
เป็ นเกราะป้ องกันชีวิตของเรามิให้กระทาความผิดบาป ในพระธรรมสุ ภาษิตบทที่ 4 บอกว่า จงระวังและ
รักษาใจของท่าน ด้วยการระวังระไวรอบด้าน “เพราะชีวติ เริ่มต้ นมาจากใจ”
ในพระธรรมสดุดี 119 บอกให้คริ สเตียนระแวดระวังที่จะทาตามพระวจนะของพระเจ้า ข้อที่ 11
บอกว่า “ข้าพระองค์ได้สะสมพระดารัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทา
บาปต่อพระองค์” พระคัมภีร์บอกต่อไปอีกว่า พระวจนะของพระเจ้าเป็ นเหมือนโคมสาหรับเท้า พระ
วจนะของพระเจ้าเปรี ยบดังฆ้อนที่จะทุบตีจิตใจที่แข็งกระด้างของเราให้อ่อนลง พระวจนะของพระเจ้า
เป็ นเหมือนดาบที่จะทิ่มแทงทะลุเข้าไปถึงส่ วนลึกแห่งจิตใจที่บาปหนาสาโหดของเรานอกจากนั้น พระ
วจนะของพระเจ้ายังอ่อนหวานเหมือนดังน้ าผึ้ง
โดยปกติมนุษย์เราไม่ค่อยมองเห็นความสาคัญของพระวจนะ ดูตวั อย่างจากชีวติ ของซาอูล เมื่อ
เขาได้รับการเจิมจากซามูเอลให้เป็ นกษัตริ ยป์ กครองเหนืออิสราเอล แต่แม้วา่ ชี วติ ของซาอูลจะได้รับการ
เจิม แต่เขามิได้มีการเปลี่ยนแปลงอันใดเลยจากพระวจนะ แต่วนั หนึ่งพระองค์ได้มีโอกาสเผยพระวจนะ
ชีวติ ของพระองค์ก็แปรเปลี่ยนไปทันทีทนั ใด พวกเราก็เช่นเดียวกัน เมื่อไหร่ ก็ตามที่ได้รับการสัมผัสจาก
พระวจนะ ชีวติ ของเราจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็ นหลังมือทันที
พี่นอ้ งคริ สเตียนที่รัก พญามารซาตานไม่ตอ้ งการให้คริ สเตียนได้มีโอกาสรับพระพรจากพระ
วจนะของพระเจ้า มันเพียรพยายามทุกวิถีทาง ที่จะให้เราเพิกเฉยละเลยต่อการอ่านพระคัมภีร์และการฟัง
เทศนา หรื อการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าลองสังเกตดูซิวา่ มีหลายครั้งทีเดียว ที่เราตั้งใจจะใช้เวลา
อ่านพระคัมภีร์และอธิ ษฐานแต่ก็มีเรื่ องด่วนฉุ กเฉิ กเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนั้น
เป็ นกิจการของมารที่
ขัดขวางคนของพระเจ้ามิให้รับพระพร เมื่อเราไม่มีโอกาสได้รับพระวจนะเราก็จะแคระแกร็ นฝ่ ายจิต
วิญญาณ
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ขอให้จาไว้อย่างหนึ่งว่า พระเจ้าทรงเรี ยกเราทั้งหลายทุกคนมาเพื่อจะ “รับพระพร” มิใช่เป็ น
พระเพลิง เราจะเป็ นพระพรไม่ได้ ถ้าหากเราไม่ได้รับพระพรเสี ยก่อน คนที่มีอยูเ่ ท่านั้นที่จะให้แก่คนอื่น
ได้ พระพรเป็ นสิ ทธขั้นพื้นฐานของบรรดาลูกของพระเจ้า
ในกันดารวิภีบทที่ 21-22 เป็ นเรื่ องของชายคนหนึ่งชื่อบาลาอัม วันหนึ่งกษัตริ ยแ์ ห่งโมอับก็บอก
แก่บาลาอัมว่า คนอิสราเอลยกกองทัพมาจานวนหึ มาทีเดียว ถ้าพวกนี้ยกกองทัพมาเมื่อไหร่ เราจะต้อง
พ่ายแพ้อย่างราบคาบ กษัตริ ยโ์ มอับชื่ อว่าบาลาครู ้วา่ บาลาอัมมีของประทานในการให้พรและแช่งสาป ก็
เลยจ้างบาลาอัมไปแช่งสาปคนอิสราเอล
ตอนแรกบาลาอัมรู ้สึกเกรงใจพระเจ้าไม่ยอมไปแช่งสาปชนชาติอิสราเอล แต่เมื่อถูกรบเร้าหนัก
ๆ เข้า และทนต่อความเย้ายวนของเงินทองที่กษัตริ ยจ์ ่ายให้ไม่ไหว ก็เลยตกลงเปลี่ยนใจไปแช่งสาป เมื่อ
ขึ้นไปถึงบนภูเขา บาลาอัมก็บอกแก่บาลาคให้สร้างแท่นบูชาและฆ่าสัตว์ถวาย เมื่อถวายบูชาเสร็ จแล้ว
บาลาอัมก็ออกไปและกล่าวคา “อวยพรแก่อสิ ราเอล”
บาลาคโกรธเป็ นฟื นเป็ นไฟทีเดียวจ้างให้มาแช่งสาปกลับมาอวยพรเสี ยนี่ บาลาอัมบอกว่า พระ
เจ้าทรงให้ผมมาอวยพระพรจะให้ผมขัดขืนด้วยการแช่งสาปได้อย่างไรบาลาอัมเสนอว่า เอาอย่างนี้ก็
แล้วกัน ขอให้สร้างแท่นบูชาขึ้นใหม่อีกทางด้านหนึ่งของภูเขา บางทีอาจจะแช่งสาปอิสราเอลได้ พอได้
สร้างแท่นบูชาเสร็ จและถวายสัตวบูชาบาลาอัมก็ออกไปเงยหน้าดูแล้ว
ก็กล่าวคาอวยพรแก่ชนชาติ
อิสราเอลอีก บาลาคกริ้ วขนาดหนัก แต่บาลาอัมตอบว่า “ชนชาติอิสราเอลเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรร
ไว้เพื่อจะรับพระพร ใครจะบังอาจไปแช่งสาปพวกเขาได้”

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 50 ฉบับที่ 266 มกราคม – กุมภาพันธ์
1999, หน้า 86-88.
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